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VI  De Romeinse geschiedenis: 
continuïteit en verandering 

 
 
 
 

1 Inleiding 
 
Met behulp van de staatsrechtelijke systematiek historiseerde Mommsen de Romeinse 
geschiedenis. De politieke geschiedenis van Rome, zoals Mommsen deze in de Römische 
Geschichte schreef, werd in sterke mate bepaald door de continuïteit van het 
staatsrechtelijke systeem. In feite vormden de verschillende constituties van Rome een 
reeks variaties op  het basisthema van de staatsrechtelijke systematiek. Iets soortgelijks 
geldt ook voor andere elementen in de Romeinse geschiedenis.  

Dit hoofdstuk laat zien hoe de Römische Geschichte gestructureerd is met behulp 
van zulke als continuïteiten aangewezen structurerende elementen. Daarbij gaat het, naast 
de staatsrechtelijke systematiek, vooral om de maatschappelijke structuur van Rome en 
de hierin aanwijsbare conflicten. De achterliggende gedachte is het idee dat de 
maatschappelijke structuur evenzeer door het karakter van een volk bepaald wordt als taal 
en cultuur of de staat en de politiek. 

De door Mommsen aangeduide continuïteiten hebben in de Römische Geschichte 
primair een historiserend karakter, dat wil zeggen dat zij door Mommsen als specifieke 
kenmerken van de Romeinse geschiedenis opgevat worden. Dat neemt niet weg dat ook 
in deze gevallen elementen uit het contemporaine liberale denken als achtergrond dienen 
om deze als specifiek Romeins gekarakteriseerde fenomenen te kunnen duiden en te 
kunnen beoordelen. Daarbij gaat het vooral om Mommsens ideaal van de burgerlijke 
samenleving en om zijn visie op het politieke handelen in het algemeen die met een 
contemporain modewoord als Realpolitik gekarakteriseerd kan worden. Hierdoor ontstaat 
in Mommsens vertelling een spanning tussen de historiserende opvatting, die 
kenmerkend is voor zijn wetenschappelijke benadering van het Romeinse verleden, en 
zijn dikwijls radicaal moderniserende vertelling. 
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2 Antieke klassenstrijd: de geschiedenis van Rome als de 
geschiedenis van de verdwijnende Mittelstand 

 
Mommsen ging in de Römische Geschichte uit van het vroeg-liberale ideaal van een 
klassenloze burgergemeenschap op patriarchale basis, waarvan de kern gevormd werd 
door economisch zelfstandige manlijke burgers. Maar dat is niet het hele verhaal. 
Mommsen maakte namelijk over het algemeen begripsmatig een scherp onderscheid 
tussen het staatsburgerschap (Bürgerschaft) en de economisch zelfstandige burgerij 
(Mittelklasse), die door hem wordt onderscheiden van de adel (patriciaat, nobilitas) en de 
Pöbel. Beide groepen vielen weliswaar gedeeltelijk samen, omdat de Mittelklasse de kern 
vormde van de burgerij, maar dekten elkaar niet volledig.  

Het basisprincipe van de Bürgerschaft was de burgerlijke gelijkheid, zowel 
privaat- als staatsrechtelijk.1 Deze burgerlijke gelijkheid zou reeds in de koningstijd 
bestaan hebben.2 Van groot belang was in Mommsens ogen de nivellerende invloed van 
het leger. Hier zag hij bijvoorbeeld de grote betekenis van de legerhervorming van 
Servius Tullius, die er voor zorgde dat burgers en inwoners zonder burgerrecht tot één 
volk versmolten; hier klinkt ook het liberale verlangen door, het staande monarchale 
leger te vervangen door een burgerleger van dienstplichtigen en de officiersambten open 
te stellen voor burgers: “Wer Soldat werden muß, muß auch Offizier werden können, 
solange der Staat nicht faul ist; ohne Frage konnten in Rom jetzt auch Plebejer zu 
Centurionen und Kriegstribunen ernannt werden.”3  

Tegelijkertijd echter identificeerde Mommsen de burgerlijke maatschappij ook 
met de van de staat onafhankelijke samenleving, met de sfeer van de economische 
relaties, zoals gedefinieerd en gereguleerd door het privaatrecht. Hij zag in het vroege 
Rome niet alleen een staatsburgerlijke gemeenschap, maar ook een ontwikkelde en van 
de staat onafhankelijke (zij het door diezelfde staat en zijn publieke macht 
gegarandeerde) economische orde.4 Eén van de meest bekritiseerde thesen van de 
Römische Geschichte was in dit verband dat reeds het vroegste Rome een handelsstad 
was en dat het de handel was die Rome onderscheidde van de overige Latijnse steden.5 
De Romeinse economie werd in Mommsens ogen dan ook gekenmerkt door een 
principiële vrijhandel: 
 
                                                 
1 Bijv. RG. III, 436 waar als “der Grundgedanke des römischen Wesens”, in tegenstelling tot Griekenland,  
“die bürgerliche Gleichheit” wordt gezien. Vgl. RG. V, 134: “die kernige Eigentümlichkeit der römischen 
Nation, die reale bürgerliche Tüchtigkeit”. 
2 Bijv. StR. III/1, 91-92 over de curiae-indeling van het vroegste Rome. Zij kwam tot uitdrukking in de 
kleding die door alle burgers gedragen werd, de toga (ibid. 217-18). 
3 RG. I, 107; vgl. ibid. 106: de herorganisatie van de burgerij diende er toe “um alle Gegensätze 
gentilizischer und lokaler Natur in dem einen und gemeinsamen Gemeindeaufgebot aufzuheben und vor 
allem durch den mächtigen Hebel des nivellierenden Soldatengeistes Insassen und Bürger zu einem Volke 
zu verschmelzen.” 
4 Dit aspect komt in analyses van de Römische Geschichte doorgaans niet aan bod; vgl. bijv. Oehme, Die 
römische Villenwirtschaft, 144 e.v., die zich in haar analyse van Mommsens behandeling van de Romeinse 
maatschappij en economie alleen richt op het politieke aspect van Mommsens ‘burgerij’-begrip. 
5 RG. I, 62-63 (citaat boven blz. 39); RG. I, 136: Rome en Caere de “beiden uralten Mittelpunkten des 
Handels- und Seeverkehrs in Latium und in Etrurien.” Vgl. ibid. 151; vgl. ibid. 186 waar de religieuze 
vormen van de Romeinen met de privaatrechtelijke regeling van de handel vergeleken worden. 
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“Es ist eben Rom eine Handelsstadt gewesen, die, wie sie den Anfang ihrer Bedeutung 
dem internationalen Verkehr verdankte, so auch das Niederlassungsrecht mit großartiger 
Freisinnigkeit jedem Kinde ungleicher Ehe, jedem freigelassenen Knecht, jedem nach 
Rom unter Aufgebung seines Heimatrechts übersiedelnden Fremden gewährt hat.”6 

 
Deze economische basis van de Romeinse geschiedenis had concreet vorm gekregen in 
het Romeinse vermogensrecht.7 Het recht, met name het vermogensrecht, vormde een 
structurerend element van de door de liberalen gewenste burgerlijke samenleving, 
waarvoor de formulering van de Grundrechte van december 1848 door het Paulskirche-
parlement de basis had moeten scheppen. Het werd door Mommsen kenmerkend geacht 
voor een gevorderd beschavingsniveau, namelijk de burgerlijke cultuur. Het was dan ook 
nauw verbonden met verwante burgerlijk-liberale principes, zoals het belang van de 
individuele Arbeit.8 Arbeit was volgens de liberalen de basis van de menselijke 
beschaving. In de inleiding van de Römische Geschichte gaf Mommsen het principe van 
de Arbeit, omschreven als de “geluk brengende moeite van de productieve arbeid”, dan 
ook een centrale plaats in het cyclische ontwikkelingsmodel dat hij zowel aan de Oude 
Geschiedenis als aan de moderne Europese geschiedenis ten grondslag legde. Hij stelt 
hier dat de moderne Europese wereld, evenals de antieke, 
 

“bestimmt ist, eine eigene Bahn zu durchmessen und Völkerglück und Völkerleid im 
vollen Maße zu erproben: die Epochen der Entwicklung, der Vollkraft und des Alters, die 
beglückende Mühe des Schaffens in Religion, Staat und Kunst, den bequemen Genuß 
erworbenen materiellen und geistigen Besitzes, vielleicht auch dereinst das Versiegen der 
schaffenden Kraft in der satten Befriedigung des erreichten Zieles.” (RG. I, 20) 

 
Terwijl Mommsen de Romeinse geschiedenis met behulp van het familierecht en het 
staatsrecht historiseerde, zag hij in de vermogensrechtelijke organisatie en in de daarmee 
samenhangende burgerlijke cultuur een criterium waarmee antieke en moderne 
gebeurtenissen en situaties gelijkelijk beoordeeld konden worden. Dat geldt ook voor de 
door de liberalen gewenste, hiermee verbonden maatschappelijke en economische 
constellatie. Het burgerlijk-liberale ideaal van de economisch zelfstandige burger, die van 
zijn eigen arbeid leeft, speelt een centrale rol in Mommsens duiding van de Romeinse 
geschiedenis.  

Dit ideaal van de economisch zelfstandige burger ging echter gepaard met een 
onvermijdelijke ongelijkheid binnen de burgerlijke samenleving. Het streven naar een 
zelfstandige positie in de maatschappij kon, vooral in het geval van de zelfstandige 
ondernemer, heel snel in botsing komen met de door de liberalen evenzeer sterk 
benadrukte gemeenschapszin. Vooral het “egoïsme” van de “kapitalist”, maar ook de 
industrialisatie, die zou kunnen leiden tot een grote kloof tussen een kleine groep rijken 
en een groot arbeidersproletariaat, werd met wantrouwen bekeken.9 Het vroeg-liberale 
ideaal van de burgerlijke maatschappij ging uit van een gemeenschap van kleine 

                                                 
6 Vgl. StR. III/1, 601: “Das jugendliche Rom ist der Staat des freien Verkehrs, die Absperrung gegen das 
Ausland die Signatur seines Greisenalters.” Vgl. ook Abriss, 51. 
7 ‘Die Bedeutung des römischen Rechts’, GS. II, 591-600, aldaar blz. 593, cit. boven blz. 69. 
8 Vgl. voor dit arbeidsideaal, waarmee de burgerij zich in positieve zin van de adel, van niet-zelfstandige 
arbeiders en van de Pöbel afgrensde: Gay, Schnitzler’s century, 191 e.v.. 
9 Vgl. m.n. Hodenberg, ‘Der Fluch des Geldsacks’. 
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zelfstandigen, niet van een kapitalistische klassenmaatschappij. De vraag hoe het 
“egoïsme” van de (grote) ondernemer ingetoomd kon worden, was echter 
onbeantwoordbaar. Hier konden de liberalen slechts appelleren aan het 
gemeenschapsbesef van de burger en daarmee aan de individuele moraal. Hier ligt ook de 
maatschappelijke basis van het concept van de Sittlichkeit, zoals dat door de negentiende-
eeuwse liberalen gepropageerd werd en zoals het in de burgerlijke opvoeding 
geïnternaliseerd zou (moeten) worden. 

Deze spanning in het liberale model tussen een burgerlijk gelijkheidsprincipe, tot 
uitdrukking komend in een principiële staatsburgerlijke en juridische gelijkheid, en een 
sociaal-economische ongelijkheid die het (staats)burgerlijke gelijkheidsbeginsel dreigde 
te ondermijnen is in Mommsens interpretatie van de Romeinse geschiedenis duidelijk 
aanwezig. Zo schrijft hij bijvoorbeeld over het resultaat van de Licinisch-Sextische 
wetten, die niet alleen de individuele inbezitname van staatsland aan een maximum 
bonden, maar ook het consulaat openstelden voor plebejers en hen zodoende dezelfde 
rechten als de patriciërs toekenden: 
 

“Endlich, die bürgerliche Gleichheit ward durch die Reform vom Jahre 387 (367 v.C.) 
und deren weitere folgerichtige Entwicklung in gewissem Sinne allerdings erreicht oder 
vielmehr wieder hergestellt. Wie einst, als die Patrizier noch in der Tat die Bürgerschaft 
ausmachten, sie untereinander an Rechten und Pflichten unbedingt gleichgestanden 
hatten, so gab es jetzt wieder in der erweiterten Bürgerschaft dem Gesetze gegenüber 
keinen willkürlichen Unterschied. Diejenigen Abstufungen freilich, welche die 
Verschiedenheiten in Alter, Einsicht, Bildung und Vermögen in der bürgerlichen 
Gesellschaft mit Notwendigkeit [!] hervorrufen, beherrschten natürlicherweise [!] auch 
das Gemeindeleben; allein der Geist der Bürgerschaft und die Politik der Regierung 
wirkten gleichmäßig dahin, diese Scheidung möglichst wenig hervortreten zu lassen.” 
(RG. I, 318) 

 
Dat deze verschillen binnen de burgerlijke samenleving niet meteen op de voorgrond 
traden, was mede te danken aan het feit dat ook de grotere landeigenaren een ‘burgerlijk’ 
leven leidden, dat zij zelf op het land werkten en spaarzaam leefden.10 Dat veranderde in 
de loop van de derde en vooral in de tweede eeuw. De in de Romeinse literatuur 
alomtegenwoordige gedachte dat met de instroom van oosterse luxe ten gevolge van de 
militaire expansie rond 200 v.C. een ‘verwekelijking’ van Rome had plaatsgevonden, 
waardoor de tweedracht binnen de burgerij en de daaruit voortkomende burgeroorlogen 
verklaard konden worden, wordt door Mommsen opgepakt, maar krijgt een burgerlijk-
liberale invulling. Mommsen constateerde voor Rome de door de liberalen voor de eigen 
tijd gevreesde snel groeiende kloof tussen arm en rijk, en het verdwijnen van de 
productieve middenklasse in dat proces.11 Hierin komt een belangrijke en vaak 
gearticuleerde maatschappelijke angst van de negentiende-eeuwse liberale burgerij tot 
                                                 
10 RG. I, 318: “Daß es Reiche und Arme gab, ließ sich nicht verhindern; aber wie in einer rechten 
Bauerngemeinde führte der Bauer wie der Tagelöhner selber den Pflug und galt auch für den Reichen die 
gut wirtschaftliche Regel, gleichmäßig sparsam zu leben und vor allem kein totes Kapital bei sich 
hinzulegen – außer dem Salzfaß und dem Opferschälchen sah man Silbergerät in dieser Zeit in keinem 
römischen Hause.” 
11 Bijv. RG. V, 185: “Die oft gebrauchte und oft gemißbrauchte Rede von einem aus Millionären und 
Bettlern zusammengesetzten Gemeinwesen trifft vielleicht nirgends so vollständig zu wie bei dem Rom der 
letzten Zeit der Republik…” 
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uitdrukking – de angst dat door industrialisatie en door een op individueel “egoïsme” 
gericht kapitalisme de op het burgerlijke arbeidsethos gebouwde middenklasse van kleine 
zelfstandigen en Gebildeten uiteen zou vallen in een kleine groep rijken en een grote 
groep armen. En omdat de natie en de nationale staat met deze middenklasse 
geïdentificeerd werd, bestond het gevaar dat een dergelijke ontwikkeling ook tot de 
ondergang van de natie en van de nationale staat zou leiden.12 

Het duidelijkst komt Mommsens preoccupatie met het burgerlijke arbeidsideaal 
tot uitdrukking in zijn gloeiende veroordeling van de decadentie in het Rome van de 
latere republiek. Deze decadentie zag hij in het verval van de traditionele familiewaarden, 
die de basis vormden voor de Romeinse maatschappij13; in de toename van de weelde en 
het genot, en het opgeven van de burgerlijke soberheid14; en vooral in het verval van het 
burgerlijke arbeidsethos: in toenemde mate was er in Rome sprake van Arbeitsscheu en 
doelloos Herumlungern (RG. II, 401). Daarbij gaat het in de eerste plaats om de Pöbel, de 
plebs urbana, die leefde voor ‘brood en spelen’.15 Dat uit een bestuur, waarin een 
dergelijke Pöbel het in de volksvergadering uiteindelijk voor het zeggen had, niets goeds 
kon voortkomen, sprak voor de liberaal Mommsen eigenlijk vanzelf.16 Maar het was niet 
alleen het stedelijke proletariaat dat “niets deed”, maar ook de aristocratie.17 Steeds weer 
worden beide groepen door Mommsen met elkaar verbonden.18 Begripsmatig gebeurt dit 
bijvoorbeeld daardoor dat hij de niets-doende nobiles aanduidt als “vornehmer Pöbel”.19 
Dit is overigens geen voor Mommsen specifieke gedachtegang. De tegenstelling tussen 

                                                 
12 Zunhammer, Zwischen Adel und Pöbel, 69 e.v. Vgl. de gedachtegang die Mommsen formuleerde tijdens 
een bezoek aan de redactie van de Démocratie pacifique in Parijs (23 okt. 1844; Tagebuch, blz. 51): “es ist 
jetzt der Moment, wo der Mittelstand hier [in Parijs] förmlich ausgerottet wird und alle entweder zu den 
Reichen übergehen oder in die Armuth zurück…” 
13 Zie boven hoofdstuk IV, 5. Vgl. bijv. RG. II, 399: “Die Bande der Familie lockerten sich mit 
grauenvoller Geschwindigkeit. Pestartig griff die Grisetten- und Buhlknabenwirtschaft um sich, und wie 
die Verhältnisse lagen, war es nicht einmal möglich, gesetzlich dagegen etwas Wesentliches zu tun… Die 
Ehelosigkeit […] und die Ehescheidungen nahmen natürlich im Verhältnis zu. Im Schoße der vornehmsten 
Familien kamen grauenvolle Verbrechen vor… Es beginnt ferner die Emanzipation der Frauen.” Vgl. bijv. 
ook RG. V, 193. 
14 RG. II, 400: “Die Üppigkeit stieg in Tracht, Schmuck und Gerät, in den Bauten und in der Tafel; 
namentlich seit der Expedition nach Kleinasien im Jahre 564 (190 v.C.) trug der asiatisch-hellenische 
Luxus, wie er in Ephesos und Alexandreia herrschte, sein leeres Raffinement und seine geld-, tag- und 
freudenverderbende Kleinkrämerei über nach Rom. Auch hier waren die Frauen voran…” Met name de 
tafelluxe wordt hier door Mommsen streng veroordeeld (vgl. ook RG. III, 415-16 en V, 190-91).  
15 Bijv. RG. II, 337. Vgl. bijv. RG. IV, 178 over Rullus’ akkerwet (63 v.C.): “Die Menge, die es bequemer 
fand, das Getreide im Schatten der römischen Hallen aus den öffentlichen Magazinen sich zumessen zu 
lassen, als es im Schweiße des Angesichts selber zu bauen, nahm den Antrag an sich schon mit 
vollkommener Gleichgültigkeit auf.” 
16 Bijv. RG. III, 52-53 (Korinthe in 148 v.C.); ibid. 125 en 127 over de “souveräne Pöbel der Hauptstadt” 
tijdens het volkstribunaat van Gaius Gracchus. Zeer negatief is Mommsens steeds over de massa 
vrijgelatenen, die van deze Pöbel deel uitmaakten (bijv. RG. II, 337 en 373; IV, 298; etc.). 
17 Bijv. RG. V, 189: “Im Nichtstun nahm es der Aristokrat dreist mit dem Proletarier auf; wenn dieser auf 
dem Pflaster lungerte, dehnte jener sich bis in den hellen Tag hinein in den Feldern. Die Verschwendung 
regierte hier ebenso maß- wie geschmacklos.” 
18 Een fraai voorbeeld: RG. III, 200 naar aanleiding van het bijgeloof van Marius: dit was “nicht eigentlich 
unaristokratisch; in solchen Dingen begegneten sich damals wie zu allen Zeiten die höchsten und die 
niedrigsten Schichten der Gesellschaft.” Vgl. verder bijv. ibid. 206, 354, 409, 422-23 etc. Caesar wilde “das 
Gemeinwesen von sämtlichen Parasiten hohen und niederen Ranges befreien…” (RG. V, 171). 
19 Bijv. RG. III, 223 en IV, 296. 
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de arbeidzame en spaarzame burger en de decadente aristocraat was een gangbaar thema 
in de contemporaine familietijdschriften en literatuur.20 Arbeidzaamheid en 
spaarzaamheid waren integrale onderdelen van het wijd verbreid gehuldigde principe van 
de burgerlijke respectabiliteit, waarmee de middenklasse zich van adel en Pöbel 
onderscheidde. Dit principe was nauw verbonden met het ideaal van de op een strikte 
monogamie gebaseerde patriarchale kernfamilie èn met een patriottisme dat sterk door 
het antiek-Romeinse voorbeeld geïnspireerd was. Overmatige luxe en zedenbederf 
werden in navolging van de Romeinse moralistische traditie als een bedreiging van het 
staatsleven gezien, en deze ondeugden werden nu aangevuld met de luiheid als 
bedreiging van het burgerlijke arbeidsethos en de hierop gebaseerde samenleving.21 

Mommsen zocht de oorzaak van de decadentie in de Romeinse republiek in het 
‘kapitalisme’, dat wil zeggen in het individuele en ‘egoïstische’ streven naar een zo groot 
mogelijk gewin, ook wanneer dat ten koste ging van de gemeenschap. Dat lijkt een 
curieuze opvatting voor een liberaal, tot wiens politieke opvattingen heel nadrukkelijk de 
vestiging van een op vrijhandel gebaseerde markteconomie behoorde. Romes vroege 
bloei en macht waren tenslotte volgens Mommsen primair gebaseerd op het feit dat Rome 
een handelsstad was (zie boven blz. 124-25). En positief oordeelde Mommsen ook over 
de invloed van het kapitalisme, dat in de tweede eeuw de gehele economie en politiek van 
Rome doordrong, op de mentaliteit van de Romeinen en op het Romeins recht: nu 
“durchdrang die kaufmännische Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und Respektabilität das ganze 
römische Leben.”22 Het Romeinse koopmansschap lijkt hier op het geïdealiseerde portret 
van de handelsfirma Schröter in Freytags roman Soll und Haben.  

Wat daarentegen negatief beoordeeld werd, en wat doorslaggevend werd voor de 
geschiedenis van Rome, waren economische activiteiten die niet gebaseerd waren op 
eigen productieve arbeid die ook de gemeenschap ten goede kwam, maar op speculatie en 
uitbuiting. Zodoende oordeelde Mommsen zeer negatief over de grote staatspachters, de 
publicani, die hij in negatieve zin met de “moderne beursspekulanten” vergeleek. Zij 
waren niet zelf productief, maar werkten als middelaars tussen de staat en de productieve 
krachten.23 Negatief was ook Mommsens oordeel over de verwoesting van Korinthe en 

                                                 
20 Budde, Auf dem Weg, 132; vgl. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-1866, 263-64. 
21 Zunhammer, ‘Zwischen Adel und Pöbel’, 74 e.v. Mosse, Nationalismus und Sexualität, legt sterk de 
nadruk op de relatie tussen de burgerlijke ethiek en het nationalisme. De invloed van de antiek-
republikeinse politieke filosofie met haar nadruk op de relatie tussen (burgerlijke) deugdzaamheid en 
politiek op het vroege Duitse liberalisme wordt benadrukt door Nolte, ‘Bürgerideal’. Hij wijst in dit 
verband terecht op de rol die het antieke ideaal van de ‘gemengde constitutie’ in het vroeg-liberale denken 
speelde (ibid. 618 e.v.). Vgl. voor het onderscheid tussen de antieke en de negentiende-eeuwse burgerlijke 
arbeidsmoraal o.a.: Brocker, ‘Von der Verachtung der Arbeit’; voor de thematiek van de decadentie in de 
Romeinse literatuur o.a. Earl, The moral and political tradition en Edwards, The politics of immorality. 
22 RG. II, 376-77; vgl. ibid. 362-63 over de grote boerenbedrijven, zoals beschreven door Cato. 
23 RG. I, 279: “Der Staat gab nach und nach alle seine indirekten Hebungen und alle komplizierteren 
Zahlungen und Verrichtungen in die Hände von Mittelsmännern, die eine Bauschsumme gaben oder 
empfingen und dann für ihre Rechnung wirtschafteten. Natürlich konnten nur bedeutende Kapitalisten und, 
da der Staat streng auf dingliche Sicherheit sah, hauptsächlich nur große Grundbesitzer sich hierbei 
beteiligen, und so erwuchs eine Klasse von Steuerpächtern und Lieferanten, die in dem reißend schnellen 
Wachstum ihrer Opulenz, in der Gewalt über den Staat, dem sie zu dienen schienen, und in dem 
widersinnigen und sterilen Fundament ihrer Geldherrschaft den heutigen Börsenspekulanten vollkommen 
vergleichbar sind.” In de tweede eeuw vormden de equites een “Geld-“ of “Spekulantenaristokratie”, een 
“Bourgeoisie” (RG. III, 118, 215, 258) – begrippen die hier een evident negatieve lading hebben. 
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Karthago in 146 v.C., die hij beschouwde als het werk van de Romeinse 
Kaufmannspartei die op deze manier machtige concurrenten wilde uitschakelen.24 

 Centraal in zijn kritiek op het Romeinse kapitalisme stond echter het instituut van 
de slavernij. Arbeit werd gedefinieerd als de “vrijheid van de persoon”, en dus als het 
tegendeel van slavernij en horigheid.25 De schadelijke werking van de slavernij was 
volgens Mommsen reeds vroeg in de republiek een centraal element in het 
vernietigingsproces van de Romeinse Mittelklassen.26 Daarbij ging hij er overigens vanuit 
dat de Romeinse adel al in de eerste fase van de republiek uit was op de vernietiging van 
deze Mittelklassen en op de vorming van grote landbouwplantages.27 De ontwikkeling 
van de slavernij maakte zodoende deel uit van de klassenstrijd tussen de Junker en de 
Mittelklasse, en de sociaal-economische problematiek van de late republiek werd 
nadrukkelijk verbonden met de vroeg-republikeinse Standenstrijd. Terugblikkend vanuit 
de problematiek van het grootgrondbezit in de tijd van de Gracchen stelde Mommsen: 
 

“Seit uralter Zeit beruhte die römische Ökonomie auf den beiden ewig sich suchenden 
und ewig hadernden Faktoren, der bäuerlichen und der Geldwirtschaft. Schon einmal 
hatte die letztere im engsten Bunde mit dem großen Grundbesitz Jahrhunderte lang gegen 
den Bauernstand einen Krieg geführt, der mit dem Untergang zuerst der Bauernschaft 
und demnächst des ganzen Gemeinwesens endigen zu müssen schien…” (RG. III, 82) 

 
Aan deze eerste fase in de klassenstrijd tussen adel en burgerij was een einde gekomen 
dankzij de succesvolle expansie en de daarop volgende landverdelingen in het door Rome 
bezette deel van Italië. In de tweede fase van het conflict stonden de latifundia centraal, 
de landgoederen die met behulp van grootschalige kettingslavernij bewerkt werden: 
 

“der ehemalige hauptstädtische Zinsherr trat auf in zeitgemäßer Gestalt als industrieller 
Plantagenbesitzer. Allein das letzte Ergebnis war in beiden Fällen das gleiche: die 
Entwertung der italischen Bauernstellen, die Verdrängung der Kleinwirtschaft zuerst in 
einem Teil der Provinzen, sodann in Italien durch die Gutswirtschaft…” (RG. III, 83) 

 
Tegelijkertijd werd de Italische boerenstand ondergraven door goedkoop geïmporteerd 
graan van buiten, waarmee de hoofdstedelijke bevolking gevoed werd. Dit was volgens 
Mommsen vooral ook daarom zo’n negatieve ontwikkeling, omdat het Italië aan een 
industrie ontbrak, waar de boeren, die op het land geen bestaan meer konden vinden, 

                                                 
24 RG. III, 58; vgl. ibid. 31 en 47, en het samenvattende oordeel over de rol van de “rücksichslosen 
Geldhunger des römischen Kaufmanns” in de provincies, ibid. 74: “es wurden sogar die ihm [de Romeinse 
koopman] mißliebigen Handelsrivalen durch die Heere des Staats aus dem Wege geräumt und die 
herrlichsten Städte der Nachbarländer nicht der Barbarei der Herrschsucht, sondern der weit scheußlicheren 
Barbarei der Spekulation geopfert.” 
25 RG. III, 83; anders dan Rubinsohn, Sklavenaufstände, 42-43 meent, zag Mommsen in de slavernij niet 
alleen een veiligheidsprobleem, maar ook een sociaal-economische en ethische problematiek. 
26 RG. I, 281; vgl. ibid. 460 e.v. 
27 RG. I, 279: “Das Königsregiment hatte wahrscheinlich der Kapitalmacht prinzipiell keinen Vorschub 
getan und die Vermehrung der Bauernstellen nach Kräften gefördert; die neue Adelsregierung dagegen 
scheint von vornherein auf die Zerstörung der Mittelklassen, namentlich des mittleren und kleinen 
Grundbesitzes, und auf die Entwicklung einerseits einer Herrschaft der Grund- und Geldherren, anderseits 
eines ackerbauenden Proletariats ausgegangen zu sein.” 
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vervangende arbeid konden krijgen om zichzelf op een productieve wijze te 
onderhouden: 
 

“ein Land wie Italien, wo die Industrie unbedeutend, die Landwirtschaft durchaus 
Hauptsache war, ward auf diesem Wege systematisch ruiniert und den Interessen der 
wesentlich unproduktiven hauptstädtischen Bevölkerung […] das Wohl des Ganzen auf 
die schmählichste Weise geopfert.” (RG. II, 367) 

 
Op dit punt zag Mommsen overigens ook belangrijke verschillen tussen de antieke en de 
moderne economie. De moderne economie was gebaseerd op productieve arbeid, niet 
alleen in de landbouw, maar ook in de stedelijke ambachten en met name in de industrie. 
Industrie ontbrak echter in het antieke Italië, en daarmee ook de mogelijkheid de door de 
toename van het grootgrondbezit snel groeiende verpaupering te bestrijden. Ook de 
Romeinse handel verschilde fundamenteel van de moderne. De laatste was gebaseerd op 
productie, de eerste was “passief”. Dat wil zeggen dat de handel bloeide dankzij het feit 
dat in Rome door zijn machtspositie weliswaar grote kapitalen samenstroomden, die 
gebruikt werden om producten uit de hele wereld naar de hoofdstad te halen, maar dat 
daar geen wezenlijke op ‘export’ gerichte ambachtelijke productie of industie tegenover 
stond. Rome was in Mommsens duiding wat Max Weber later een “consumptiestad” zou 
noemen.28 Maar het voornaamste onderscheid was te vinden in het instituut van de 
slavernij, dat in de moderne westerse wereld slechts op één plaats nog bestond, in Noord-
Amerika.29 Mommsen, die zich herhaaldelijk een principieel tegenstander van de Noord-
Amerikaanse slavernij betoonde, gebruikt de analogie in het “ijzingwekkende beeld” dat 
hij schetst van de sociaal-economische situatie in het Italië van de late republiek: 
 

“Es ist ein grauenvolles Bild, aber kein eigentümliches; überall, wo das 
Kapitalistenregiment im Sklavenstaat sich vollständig entwickelt, hat es Gottes schöne 
Welt in gleicher Weise verwüstet. Wie die Ströme in verschiedenen Farben spiegeln, die 
Kloake aber überall sich gleich sieht, so gleicht auch das Italien der ciceronischen Epoche 
wesentlich dem Hellas des Polybios und bestimmter noch dem Karthago der 
hannibalischen Zeit, wo in ganz ähnlicher Weise das allmächtig regierende Kapital den 
Mittelstand zugrunde gerichtet, den Handel und die Gutswirtschaft zur höchsten Blüte 
gesteigert und schließlich eine gleißend übertünchte sittliche und politische Verwesung 
der Nation herbeigeführt hatte. Alles, was in der heutigen Welt das Kapital an argen 
Sünden gegen Nation und Zivilisation begangen hat, bleibt so tief unter den Greueln der 
alten Kapitalistenstaaten, wie der freie Mann, sei er auch noch so arm, über dem Sklaven 

                                                 
28 RG. II, 379-80: “Eine weitere Folge der einseitigen Kapitalmacht war das unverhältnismäßige 
Hervortreten eben der sterilsten und für die Volkswirtschaft im ganzen und großen am wenigsten 
produktiven Verkehrszweige. Die Industrie, die in erster Stelle hätte erscheinen sollen, stand vielmehr an 
der letzten. Der Handel blühte; aber er war durchgängig passiv. […] Rom fing an, die Hauptstadt der 
Mittelmeerstaaten und Italien Roms Weichbild zu werden; mehr wollte man eben auch nicht sein und ließ 
den Passivhandel, wie jede Stadt, die nichts weiter als Hauptstadt ist, notwendig ihn führt, mit opulenter 
Gleichgültigkeit sich gefallen – besaß man doch Geld genug, um damit alles zu bezahlen, was man 
brauchte und nicht brauchte.” 
29 Typerend voor het historische karakter van de Romeinse slavernij is Mommsens analyse van de Latijnse 
terminologie (RG. II, 359-60), zoals hij ook een analyse van de staatsrechtelijke terminologie bood en 
daarmee het historische en niet (direct) vergelijkbare karakter van het Romeinse staatsrecht duidelijk 
maakte. 
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bleibt; und erst wenn Nordamerikas Drachensaat reift, wird die Welt wieder ähnliche 
Früchte zu ernten haben.” (RG. V, 197-98) 

 
Het antieke Rome was een slavenmaatschappij, evenals het zuiden van de Verenigde 
Staten, en daarin verschilde het fundamenteel van het moderne negentiende-eeuwse 
Duitsland.30 Opnieuw wordt zodoende het onderscheid, de diepe kloof tussen het antieke 
en het moderne Duitse leven, benadrukt en daarmee de mogelijkheid directe politieke 
lessen uit de antieke geschiedenis te leren ontkend. Met het antieke Rome te vergelijken 
ontwikkelingen waren slechts in Noord-Amerika te verwachten. Het is overigens 
typerend voor Mommsens interpretatieve kader, dat deze economische situatie steeds 
weer teruggekoppeld werd aan het Romeins-staatsrechtelijke systeem. De door de groei 
van het grootgrondbezit veroorzaakte sociale ellende kon niet tegengegaan worden door 
de publieke opinie, omdat het voornaamste instrument van die publieke opinie, de 
volksvertegenwoordiging, in Rome ontbrak: 
 

“Nirgend vielleicht liegt es so deutlich wie hier zutage, wie schlecht die Verfassung und 
wie unfähig die Verwaltung dieser sogenannten goldenen Zeit der Republik war. Das 
dürftigste Repräsentativsystem hätte wenigstens zu ernstlichen Beschwerden und zur 
Einsicht in den Sitz des Übels geführt; aber in jenen Urversammlungen der Bürgerschaft 
machte alles andere eher sich geltend als die warnende Stimme des vorahnenden 
Patrioten.” (RG. II, 367) 

 
En juist deze specifieke historische constellatie – de slavernij als economische basis en 
het ontbreken van een representatief systeem – dienden Mommsen ter rechtvaardiging 
van Caesars monarchie: 
 

“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. Wenn 
einmal in Virginien und den Carolinas die Sklavenhalteraristokratie es so weit gebracht 
haben wird wie ihre Wahlverwandten in dem sullanischen Rom, so wird dort auch der 
Caesarismus vor dem Geist der Geschichte legitimiert sein; wo er unter andern 
Entwicklungsverhältnissen auftritt, ist er zugleich eine Fratze und eine Usurpation.”31 

 
Decadentie en Sittlichkeit   
 
In Mommsens beschrijving van het zedenverval in de late republiek komt niet in de eerste 
plaats het economische, maar vooral het sittliche aspect van het burgerlijke arbeidsethos 
en van de burgerlijke levensstijl tot uitdrukking. Arbeit diende weliswaar de burger en 

                                                 
30 Finley, Ancient slavery and modern ideology, 34-35 heeft er terecht op gewezen, dat Mommsen dit 
element in zijn analyse van de politieke en maatschappelijke ontwikkeling van de Romeinse republiek een 
centrale plaats geeft. 
31 RG. V, 143-44; vgl. voor de context van deze passage uit de tweede editie: boven blz. 109. Vgl. zijn hier 
in een na afloop van de Amerikaanse Burgeroorlog toegevoegde voetnoot (ibid. 144 noot 4). 
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Eigendom en luxuria 
 
De burgerlijke maatschappij kreeg vorm in de rechtsorde die door de staat gehandhaafd 
diende te worden. Dat was een algemeen burgerlijk uitgangspunt dat ook voor de jurist 
Mommsen vanzelf sprak. Basis van de burgerlijke maatschappij was het 
eigendomsprincipe; het volledige recht eigendom te bezitten, te verwerven en te verkopen 
was de grondslag van de vrijemarkteconomie en van de burgerlijke samenleving, zoals de 
liberalen deze wensten. Het was de taak van de staat de eigendomsrechten van zijn 
burgers te garanderen. Dit algemene principe lag volgens Mommsen ten grondslag aan de 
agrarische politiek van Caesar, in tegenstelling tot die van Tiberius Gracchus:  
 

“ihm wie jedem andern echten Staatsmann galt vielmehr als die erste und 
unverbrüchlichste aller politischen Maximen die Sicherheit dessen, was Eigentum ist 
oder doch im Publikum als Eigentum gilt, und nur innerhalb der hierdurch gezogenen 
Schranken suchte er die Hebung des italischen Kleinbesitzes, die auch ihm als eine 
Lebensfrage der Nation erschien, zu bewerkstelligen.” (RG. V, 204) 

 
De op eigendomsrechten gebaseerde burgerlijke samenleving werd bedreigd door rovers 
en piraten. Banditisme en piraterij waren endemisch in de antieke wereld, maar juist 
daarom ook zeer geschikt om politieke propaganda mee te bedrijven.35 Staten werden 
door Mommsen vooral ook beoordeeld op basis van hun effectiviteit in het bestrijden van 
deze bedreiging van de burgerlijke maatschappij. De na 168 v.C. epidemische 
piratenplaag op de Middellandse Zee en de onmacht van Rome hieraan iets te doen 
bijvoorbeeld werd als typerend voor het slappe oligarchische regime in de late republiek 
gepresenteerd. De Kilikische “piratenstaat” wordt zelfs in een carnavaleske omkering de 
Romeinse oligarchie ten voorbeeld gesteld, omdat hier intern gemeenschapszin, 
dapperheid en trouw aan de zelf gekozen leiders heerste.36 Toch bleek het voor Pompeius 
niet moeilijk in 67 v.C. deze piratennesten dankzij een groot imperium binnen een jaar op 
te rollen. Daarmee demonstreerde hij tegenover de oligarchische onmacht de effectiviteit 
en de noodzaak van een sterke monarchale macht.37 Op een vergelijkbare manier zouden 
Augustus en Tiberius het banditisme in Italië op een effectieve manier uitroeien. Ook 
tegen sociaal-revolutionair geweld, zoals dit in de late republiek tot uitdrukking kwam in 
een aantal grote slavenopstanden, diende de overheid hard op te treden. En in zijn 
formuleringen maakte Mommsen duidelijk dat hij hierin een probaat middel ook voor 
zijn eigen tijd zag. Het relatieve gemak waarmee de Duitse legers de Badische en 
Saksische opstanden in de jaren 1848/49 de baas waren geworden, zullen hem wellicht in 
deze inschatting gesteund hebben.38 

Om het oligarchische bewind van de late republiek te karakteriseren vergeleek 
Mommsen het herhaaldelijk met een roversbende, zodat opnieuw de fel bekritiseerde 
senatoriale regering als het tegendeel van een geordende staat gepresenteerd wordt. Met 
deze vergelijking doelde hij nu met name op de politiek die in de provincies gevoerd 

                                                 
35 Braund, ‘Piracy’; Shaw, ‘De bandiet’, m.n. 323-24. 
36 RG. III, 71 e.v.; piratenstaat: RG. IV, 47 e.v. en ibid. 83-84. 
37 RG. IV, 120 e.v.; vgl. RG. V, 212-13 over Caesars politiek in de provincies. 
38 Bijv. RG. III, 88: cit. onder blz. 142. Ibid. 147 wijst Mommsen er naar aanleiding van de Sicilische 
slavenopstand van 135 v.C. op, “wie wenig die Regierung auch nur der einfachsten Aufgabe, das 
Proletariat niederzuhalten, gewachsen war…”  
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zijn familie een bestaan te garanderen, maar had ook een intrinsieke sittliche waarde.32 
Alle sittliche banden gingen echter verloren doordat zij in het ‘kapitalisme’ van de late 
republiek tot een economische functie gedegradeerd werden: 
 

“Geld also und nichts als Geld war die Losung für hoch und niedrig. […] Man stahl 
womöglich nicht geradezu; aber alle krummen Wege, zu schnellem Reichtum zu 
gelangen, schienen erlaubt: Plünderung und Bettel, Lieferantenbetrug und 
Spekulantenschwindel, Zins- und Kornwucher, selbst die ökonomische Ausnutzung rein 
sittlicher Verhältnisse wie der Freundschaft und der Ehe. Vor allem die letztere wurde auf 
beiden Seiten Gegenstand der Spekulation; Geldheiraten waren gewöhnlich… Daß unter 
Verhältnissen dieser Art Pläne zur Anzeige kamen, die Hauptstadt an allen Ecken 
anzuzünden, kann nicht befremden. Wenn der Mensch keinen Genuß mehr in der Arbeit 
findet und bloß arbeitet, um so schnell wie möglich zum Genuß zu gelangen, so ist es nur 
ein Zufall, wenn er kein Verbrecher wird.” (RG. II, 404-5) 

 
Mommsen verbond het ethische (sittliche) arbeidsbegrip met het gemeenschapsleven, in 
de familie, maar ook in de op het familieleven gebouwde natie: 
 

“Aber vor allem zehrte die tiefe Unsittlichkeit, welche der reinen Kapitalwirtschaft 
inwohnt, an dem Marke der Gesellschaft und des Gemeinwesens und ersetzte die 
Menschen- und die Vaterlandsliebe durch den unbedingten Egoismus.” (RG. II, 380) 

 
Mommsen legt ook een direct verband tussen deze door oosterse invloeden ontstane 
Unsittlichkeit en het verval van de burgerlijke gelijkheid en de hiermee onlosmakelijk 
verbonden nationale staat. De invloed van de Grieken op Rome had na 200 v.C. niet 
alleen een negatieve uitwerking op de nationale Latijns-Italische cultuur (zie onder 
hoofdstuk VII,11), maar ook een ronduit negatieve invloed op de Romeinse zeden, die de 
basis vormden van de burgerlijke gelijkheid. Beide elementen waren voor Mommsen niet 
te scheiden. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in zijn scherpe kritiek op het in sterke 
mate door de Grieken beïnvloede theater, waar een groot deel van de Romeinen nu zijn 
arbeidstijd verlummelde.33 Samen met het evenzeer door Grieken beheerste onderwijs 
ondergroef de theaterpraktijk de traditionele Romeinse burgerlijke gelijkheid: 
 

“Beide Institutionen aber, die Schule wie die Bühne, waren durch und durch antirömisch 
und revolutionär. Der gaffende Theatermüßiggang war dem Philisterernst wie dem 
Tätigkeitssinn der Römer alten Schlags ein Greuel; und wenn der tiefste und großartigste 
Gedanke in dem römischen Gemeinwesen war, daß es innerhalb der römischen 
Bürgerschaft keinen Herrn und keinen Knecht, keinen Millionär und keinen Bettler 
geben, vor allem aber der gleiche Glaube und die gleiche Bildung alle Römer umfassen 
sollte, so war die Schule und die notwendig exklusive Schulbildung noch bei weitem 
gefährlicher, ja für das Gleichheitsgefühl geradezu zerstörend.”34  

 

                                                 
32 Budde, Auf dem Weg, 113-16; Gay, Schnitzler’s century, 191 e.v.; Nipperdey, Deutsche Geschichte 
1800-1866, 450. Vgl. bijv. ook Droysen, Historik, 344-45. 
33 Bijv. RG. V, 188: “Statt zu arbeiten, gaffte der römische Plebejer lieber im Theater…” Zeer negatief is 
Mommsen in dit verband natuurlijk over de van de Etrusken overgenomen gladiatorenspelen: “die 
Offenbarung wie die Nahrung der ärgsten Demoralisation in der alten Welt” (ibid. 188-89). 
34 RG. II, 410; vgl. voor deze samenhang ook: RG. III, 436-37 en 441-42. 
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werd, waar gouverneurs en publicani de inwoners vrijwel altijd ongestraft konden 
uitplunderen.39 Het is daarbij typerend voor Mommsens Mittelklasse-perspectief dat de 
typering van Rome als ‘roverstaat’ weer verbonden wordt met het economisch 
onproductieve karakter van de hoofdstad en zodoende ook (in dit geval impliciet) met de 
maatschappelijke tweedeling van de hoofdstedelijke samenleving in arm en rijk.40 De 
gevolgen van de instroom van de ook in antieke teksten zo sterk bekritiseerde luxuria 
waren catastrofaal. De plebs urbana werd door goedkoop en later gratis overzees graan 
van alle productieve arbeid afgeleid. In de Romeinse elite leidde de permanente stroom 
van luxegoederen, die uit het hele rijk naar Rome werden gesleept, tot grote schulden, en 
deze schulden leidden op hun beurt tot een door in de schulden zittende leden van de elite 
geleide “oorlog tegen het eigendom”. In de laat-republikeinse revolutie-pogingen, zoals 
bijvoorbeeld de Catilinarische samenzwering, werkten verarmde en in de schulden 
zittende leden uit de elite hand in hand met het “proletariaat”. Er stonden genoeg lieden 
klaar, “die nur auf das Signal warteten, um wie eine Räuberschar über die bürgerliche 
Gesellschaft herzufallen und das verlotterte Vermögen sich wieder zu erplündern.”41  

Maar evenals in het geval van het kapitalisme is Mommsens oordeel ook op het 
terrein van de luxe enigszins tweeslachtig. Zo maakt hij onderscheid tussen luxuria en 
een verfijnde luxe, die als de vrucht van de beschaving kon gelden.42 Echte kunst en 
literatuur waren evenzeer van belang voor een samenleving en voor de cultuur in het 
algemeen als publieke werken die de gehele gemeenschap ten goede kwamen. 

                                                 
39 Vgl. heel expliciet RG. V, 208: “Die römische Oligarchie glich in dieser Beziehung vollständig einer 
Räuberbande und betrieb das Plündern der Provinzialen berufs- und handwerksmäßig…” Vgl. ibid. 211; 
reeds over Sicilië, de eerste provincie: RG. II, 329; voor de rol van de ‘kapitalisten’, d.w.z. de publicani: 
RG. III, 143 en 393 e.v. 
40 RG. V, 182; vgl. RG. II, 367, cit. boven blz. 130. 
41 RG. IV, 171; vgl. bijv. ook RG. IV, 13; “Krieg gegen das Eigentum”: RG. V, 136. 
42 RG. III, 414: “nicht der feine Luxus gedieh, der die Blüte der Zivilisation ist, sondern derjenige, der in 
der verkommenden hellenischen Zivilisation Kleinasiens und Alexandreias sich entwickelt hatte, der alles 
Schöne und Bedeutende zur Dekoration entadelte und auf den Genuß studierte mit einer mühseligen 
Pedanterie, einer zopfigen Tüftelei, die ihn dem sinnlich wie dem geistig frischen Menschen gleich ekelhaft 
macht.” 
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3 De continuïteiten van de Romeinse geschiedenis 
 
Mommsen historiseerde de Romeinse staat en de Romeinse maatschappij. Aan de 
Romeinse geschiedenis lag volgens Mommsen een in wezen onveranderlijk 
staatsrechtelijk systeem ten grondslag dat in de koningstijd gevormd was en pas in de 
derde eeuw n.C. te gronde ging. De geschiedenis van de zo gehistoriseerde Romeinse 
staat bestond uit een reeks verschillende constitutionele vormen en fases die als het ware 
variaties vormden op één staatsrechtelijk basisthema. Centraal stond voor iedere periode 
de vraag hoe de drie staatsrechtelijke elementen – magistratuur, senaat en comitia – zich 
tot elkaar verhielden en hoe de staatssouvereiniteit gehandhaafd werd. Zo moest 
bijvoorbeeld na afloop van de Standenstrijd in de politieke praktijk duidelijk worden “wie 
nach der politischen Beseitigung der Adelschaft die drei Elemente des republikanischen 
Gemeinwesens, Bürgerschaft, Magistratur und Senat, gegeneinander sich stellten.”43 

Iets soortgelijks gold voor de Romeinse samenleving (boven hfdst. VI,2). Ook 
deze had haar basisvorm in de vroegste periode gekregen, waarbij de centrale rol van de 
boeren-middenklasse door Mommsen verbonden werd met het politieke aspect van de 
staatsburgerlijke gelijkheid. Het startpunt van de historische ontwikkeling van Rome, 
voor zover herkenbaar, lag voor hem in de op burgerlijke gelijkheid gebaseerde 
specifiek-Romeinse vorm van monarchie. Reeds ten tijde van de monarchie ontwikkelden 
zich echter de tegenstellingen die Romes historische ontwikkeling verder zouden hebben 
beheerst. In de eerste plaats was dat het ontstaan van de plebs uit de clientes, een groep 
die weliswaar vrij was, maar geen politieke rechten had. De basis lag in de juridische en 
sittliche “Mittelstufe” tussen vrijen en onvrijen die de clientes binnen de Romeinse 
familie innamen – ook in dat opzicht zag Mommsen een parallel tussen familie en staat 
(RG. I, 76 en 99).44 De situatie van deze plebejers kenschetste Mommsen als “ein 
gesetzlich geschützter Freiheitsbesitz bei rechtlich fortdauernder Unfreiheit.” (RG. I, 100) 
Deze groep werd aangevuld door vrijen van buitenaf. De zogenaamde Serviaanse 
constitutie met haar indeling in vermogensklassen zorgde voor een eerlijker verdeling 
van de lasten – zij was primair bedoeld als een militaire hervorming die pas na verloop 
van tijd ook een verschuiving van politieke rechten bracht – maar creëerde tegelijkertijd 
binnen de Romeinse burgerij drie juridisch en sociaal-economisch onderscheiden 
groepen: naast de grondbezittende burgers stonden “die angesessenen Ausländer aus dem 
verbündeten Latium als teilnehmend an den öffentlichen Lasten, der Steuer und den 
Fronden (daher municipes)” en “die außer den Tribus stehenden, nicht ansässigen und des 
Wehr- und Stimmrechts entbehrenden Bürger” die “nur als steuerpflichtig (aerarii) in 
Betracht kommen.” (RG. I, 108) Het gevolg van deze hervorming – die zelf  “nicht 
hervorgegangen ist aus dem Ständekampf” maar “den Stempel eines reformierenden 
Gesetzgebers an sich trägt” (RG. I, 109) – was  geweest dat de op maatschappelijke en 
                                                 
43 RG. I, 320; vgl. ibid. 271 voor de periode na de verdrijving van de koningen. 
44 Vgl. StR. III/1, 54-55: Zo bestond “seit uralter Zeit neben der Sclaverei, in welcher einfach der 
Eigenthumsbegriff auf den Menschen angewandt wird, ein Mittelzustand zwischen Freiheit und Unfreiheit, 
den wir als Halbfreiheit oder Hörigkeit bezeichnen… Es ist diese Halbfreiheit eine hybride mit einem 
inneren Widerspruch behaftete Institution. […] Praktisch ist dieser hybride Begriff die zweite Geburtsstätte 
des römischen Gemeinwesens [namelijk van de plebs] geworden. Halbfreiheit ist derjenige Zustand, in 
welchem negativ der Mangel des Bürgerrechts, positiv die Zugehörigkeit zu der römischen Gemeinde 
zusammentreffen.” 
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burgerrechtelijke tegenstellingen gebaseerde politiek-constitutionele geschiedenis van 
Rome een continue vorm had gekregen die haar zou blijven beheersen:  
 

“Hatte man somit bisher nur zwei Klassen der Gemeindeglieder: Bürger und 
Schutzverwandte unterschieden, so stellten jetzt sich diese drei politischen Klassen fest, 
die viele Jahrhunderte hindurch das römische Staatsrecht beherrscht haben.” (RG. I, 108) 

 
Mommsen formuleerde als “die große Aufgabe des Menschen, mit sich selbst, mit 
seinesgleichen und mit dem Ganzen in bewußter Harmonie zu leben…”45 De vroegste 
fase in de ontwikkeling van een volksorganisme kende een dergelijke harmonie, die 
afhankelijk van het ‘karakter’ van een volk vorm kreeg; dat was methodologisch de 
voorwaarde voor de reconstructie van deze vroegste cultuurfase. Het is dan ook 
consequent dat Mommsen bij deze formulering aansluitend wijst op de fundamentele 
tegenstelling in de ontwikkeling van het antieke Griekenland en Italië: “Familie und 
Staat, Religion und Kunst sind in Italien wie in Griechenland so eigentümlich, so 
durchaus national entwickelt worden, daß die gemeinschaftliche [indogermanische] 
Grundlage, auf der auch hier beide Völker fußten, dort und hier überwuchert und unsern 
Augen fast ganz entzogen ist.” (ibid.; vgl. onder hoofdstuk VII,3) In de hoofdstukken van 
de Römische Geschichte, waarin deze cultuurelementen besproken worden, legt 
Mommsen steeds sterk de nadruk op dit ‘organische’ of ‘natuurlijke’ karakter van de 
historische ontwikkeling of juist op het ontbreken daarvan. Want het oorspronkelijke 
‘organische’ karakter van het (staats)recht of de taal, van de economie of de maatschappij 
kon in de loop van de historische ontwikkeling evenzeer verloren gaan als het 
‘oorspronkelijke’ karakter van het volk of het staatsrecht.  

De verstoorde harmonie, in de vorm van maatschappelijke en politieke 
problemen, werd door Mommsen volledig in overeenstemming met zijn gebruik van 
organische metaforen in medische termen als ‘ziekte’ gevat. Dat is veelvuldig het geval 
in zijn duiding van de situatie na de Tweede Punische Oorlog. De achteruitgang van de 
zelfstandige boerenstand in de midden-republiek – mede ten gevolge van het 
grootgrondbezit en de grootschalige landbouwslavernij – was een “ziekte” (RG. II, 383); 
de Bacchanaliën vraten “wie ein Krebsschaden um sich…” (RG. II, 395); en “pestartig 
griff die Grisetten- und Buhlknabenwirtschaft um sich” (II, 399) De staatsrechtelijke orde 
van de midden-republiek bijvoorbeeld werd naar zijn inschatting ondergraven door de 
anachronistische aard van de volksvergadering. De oorspronkelijke harmonie was 
verdwenen en Mommsen oordeelde: “Im Staate wie in jedem Organismus ist das Organ, 
welches nicht mehr wirkt, schon auch schädlich…” (RG. II, 353) Hierdoor kwam de 
staatssouvereiniteit in gevaar: “Auf Schritt und Tritt ward die Regierung durch jene 
unberechenbaren Bürgerschaftsbeschlüsse gekreuzt und beirrt, und begreiflicherweise 
eben da am meisten, wo sie am meisten in ihrem guten Recht war.” (RG. II, 353; vgl. 
ibid. 355) De ware staatsman was dan ook een arts, zij het een arts die ook niet altijd kon 
helpen: “Auch der einsichtigste Staatsmann war in der Lage des Arztes, dem es gleich 
peinlich ist, die Agonie zu verlängern und zu verkürzen.” (RG. III, 393) 

                                                 
45 RG. I, 39. ‘Harmonie’ is een begrip dat in de Römische Geschichte vaker opduikt om personen in 
positieve zin te karakteriseren. Caesar bijvoorbeeld werd volgens Mommsen gekenmerkt door zijn “so 
harmonisch organisierten Natur” (RG. V, 128; vgl. ibid. 131); zijn politiek-bestuurlijke hervormingen 
vormden “ein harmonisches Ganzes” (RG. V, 234). 
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Zo omschreef hij de economische en maatschappelijke problemen van Rome in de 
periode van Tiberius Gracchus’ volkstribunaat als de “organischen Übel, an denen der 
Staat krankte” en hij meende dat Scipio Aemilianus eigenlijk de man was, “der vor 
andern berufen schien, dem beginnenden Verfall durch organische Reformen zu wehren.” 
(RG. III, 92) Met het eerste begrip, de “organischen Übel”, duidt Mommsen aan dat de 
Romeinse staat in deze periode, met zijn onmachtige oligarchie en met zijn uitgebreide 
slavernij en zonder de verdwenen burgerlijke gelijkheid, zich verwijderd had van de 
oorspronkelijke maatschappelijke orde. En deze verwijdering was zover voortgeschreden 
dat het zeer de vraag was of zij door “organische Reformen”, dat wil zeggen door een op 
constitutionele weg doorgevoerd hervormingsprogramma nog hersteld zou kunnen 
worden. Het alternatief was de dan door Tiberius Gracchus ingezette revolutie. Op een 
vergelijkbare manier oordeelde Mommsen over de vernietiging van de traditionele 
burgerij door de opname van de Italiërs na de Bondgenotenoorlog en de overheersing van 
buiten-Italische onderdanen: “Die gesamte organische Gliederung des römischen 
Gemeinwesens war zugrunde gegangen und nichts übrig geblieben, als eine rohe Masse 
mehr oder minder disparater Elemente.” (RG. III, 392)  

Van belang is daarbij dat Mommsen de politiek-historische ontwikkeling in het 
algemeen en die van Rome in het bijzonder geenszins opvatte als een ‘organisch’ proces, 
dat zich autonoom via een aantal ‘levensstadia’ min of meer uit zichzelf ontwikkelde. De 
organische ontwikkeling had de Romeinse staat, maatschappij en cultuur een aantal 
specifieke eigenschappen gegeven die het uitgangspunt van de Romeinse geschiedenis en 
haar wezenlijke structuren vormden. Daarnaast zag Mommsen ook in de Romeinse 
geschiedenis de in de sittliche Mächte wortelende tendenzen naar een nationale staat en 
een burgerlijke maatschappij. Maar deze ‘structuren’ boden geen verklaring voor het 
historisch proces. Zij vormden slechts de structurele context voor het menselijk handelen. 
Vervolgens ontstonden dankzij dat handelen weer nieuwe structuren en tendenzen, 
waarmee de mensen rekening hadden te houden.  

De basisstructuren voor de Romeinse geschiedenis waren ontstaan in de 
koningstijd.  Steeds weer wordt de verworteldheid van de verschillende ‘organische’ 
cultuuruitingen en van de politieke en maatschappelijke structuur in het volkskarakter en 
in de volksgeschiedenis daardoor aangeduid dat zij als “oeroud” gekwalificeerd 
worden.46 Vanuit deze ‘organische’ oorsprong van de Romeinse staat, maatschappij en 
cultuur construeerde Mommsen een aantal continuïteiten in de Romeinse geschiedenis. 
Dat geldt in de eerste plaats voor het Romeinse staatsrecht en het nationale karakter. 
Hieruit ontwikkelde zich echter een aantal conflicten, die de geschiedenis van de 
republiek zouden bepalen. Zo liepen vanaf het begin van de republiek drie steeds 
duidelijk herkenbare en van elkaar te onderscheiden conflicten naast en door elkaar, 
waardoor de Romeinse geschiedenis zich niet simpelweg lineair ontwikkelde. Deze drie 
conflicten omschreef Mommsen meteen aan het begin van het tweede boek, waarin hij de 
                                                 
46 Bijv. RG. I, 237, waar sprake is van “dem uralten, ohne Zweifel über die Scheidung der Stämme 
zurückreichenden Volkskarneval…” en in de muziek van “eine uralte Weise, das sogenannte saturnische 
oder faunische Maß, welches den Griechen fremd ist und vermutlich gleichzeitig mit der ältesten 
latinischen Volkspoesie entstand.” RG. I, 246: “Die Elemente der Baukunst sind […] uraltes Gemeingut der 
[italischen] Stämme.” Vgl. RG. II, 337 cit. onder blz. 171; RG. III, 82, cit. boven blz. 129; RG. III, 393 cit. 
onder blz. 142; RG. V, 152-53, waar Mommsen het heeft over de “uralten Satz des römischen Staatsrechts, 
daß nur die Volksgemeinde in Gemeinschaft mit dem sie berufenden König vermögend sei, das 
Gemeinwesen organisch zu regulieren…”; StR. III/1, 54 cit. boven blz. 135 in noot 44. 
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geschiedenis van de vroege republiek schreef, en hij benadrukte hier de continuïteit van 
deze conflicten (RG. I, 257). In de eerste plaats ging het om de begrenzing van de macht 
van de magistraten. Deze strijd had geresulteerd in de verdrijving van de laatste koning 
en de vestiging van de republiek. De macht van de republikeinse magistraten werd nu 
ingeperkt door de principes van annuïteit en collegialiteit, zonder dat de macht van de 
staat zelf beperkt werd: “Nicht Begrenzung der Staats-, sondern Begrenzung der 
Beamtenmacht ist der Ruf der römischen Fortschrittspartei von den Zeiten der Tarquinier 
bis auf die der Gracchen…”. Het tweede conflict kwam voort uit “der Ruf der 
Nichtbürger um politische Gleichberechtigung.” Ook hier construeerde Mommsen weer 
een continuïteit in de republikeinse geschiedenis: “Dahin gehören die Agitationen der 
Plebejer, der Latiner, der Italiker, der Freigelassenen, welche alle, mochten sie Bürger 
genannt werden, wie die Plebejer und die Freigelassenen, oder nicht, wie die Latiner und 
die Italiker, politische Gleichheit entbehrten und begehrten.” De derde tegenstelling 
behelsde de algemenere tegenstelling tussen de vermogenden en de armen, waarbij 
Mommsen met name wees op het vroege ontstaan van een agrarisch proletariaat. Deze 
drie conflicten beheersten “die innere Geschichte Roms… Die politische Bewegung 
innerhalb der vollberechtigten Bürgerschaft, der Krieg der Ausgeschlossenen und der 
Ausschließenden, die sozialen Konflikte der Besitzenden und der Besitzlosen, so 
mannigfaltig sie sich durchkreuzen und ineinanderschlingen und oft seltsame Allianzen 
herbeiführen, sind dennoch wesentlich und von Grund aus verschieden.” (RG. I, 258)  

Mommsen construeerde zodoende de interne ontwikkeling van Rome niet volgens 
het patroon van de door Hegel geformuleerde dialectiek, zoals in de literatuur over 
Mommsen vaak beweerd wordt.47 Weliswaar wordt de Romeinse constitutionele 
ontwikkeling door de drie aangegeven tegenstellingen op gang gebracht en gehouden, 
maar deze ontwikkeling verloopt niet lineair volgens een op één principe gebaseerd 
dialectisch schema. Bovendien benadrukt Mommsen steeds weer dat geschiedenis 
gemaakt wordt door de staatslieden die handelen op basis van hun politieke programma’s 
en persoonlijke ambities. In zijn geschiedschrijving is daardoor een sterk voluntaristisch 
element aanwezig.48 Ook de politieke tegenstellingen worden niet tot een dialectisch 
patroon vereenvoudigd. Want weliswaar speelt de tegenstelling tussen een conservatief-
aristocratische belangenpolitiek en een op verandering gerichte ‘vooruitgangspartij’ een 
centrale rol in Mommsens duiding van de republikeinse geschiedenis, maar tegelijkertijd 
is er steeds sprake van figuren of zelfs partijen die een bemiddelende positie in het 
centrum ingenomen zouden hebben. Tijdens de Standenstrijd was dat bijvoorbeeld 
Manius Valerius Maximus (RG. I, 283). Na de Tweede Punische Oorlog is er sprake van 
een gematigde politieke partij, waarvan Cato Maior en Scipio Aemilianus, in de eerste 
eeuw v.C. M. Livius Drusus fil. en P. Sulpicius Rufus (RG. III, 262) de voormannen 
zouden zijn geweest.  
 

                                                 
47 Heuß, Mommsen, 75 e.v.; vgl. Christ, Caesar, 138-39 en idem, Römische Geschichte und deutsche 
Geschichtswissenschaft, 61; Rebenich, Mommsen, 88 en 95; consequent uitgewerkt door Gaedeke, 
Geschichte und Revolution, 143: “sein ganzes historisches Denken von den geschichtsphilosophischen 
Theoremen Hegels geprägt…”, vgl. 144 e.v., 154 e.v., 175-76 en nog eens scherp geformuleerd in de 
samenvatting op blz. 178. Egon Flaig, ‘Volkssouveränität’, 326 verzet zich terecht tegen deze interpretatie. 
48 Zoals ook Heuß, Mommsen, 81-82 erkent. Dit voluntaristische element vormt de basis voor de 
geëngageerde oordelen van Mommsen over historische actors; vgl. Rebenich, Mommsen, 90-91. 
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Tegelijkertijd worden de menselijke mogelijkheden tot handelen steeds beperkt door de 
bestaande maatschappelijke, economische, culturele en staatkundige verhoudingen. Deze 
vormden gezamenlijk steeds weer constellaties die via vaste patronen de historische 
ontwikkeling stuurden. Het was aan de historische individuen deze noodzakelijke 
ontwikkeling te herkennen en hiernaar te handelen. De geschiedenis was voor Mommsen 
menselijk handelen binnen historisch gegeven kaders en binnen een historische 
ontwikkeling. Uiteraard was het de geschiedschrijver die deze ontwikkeling achteraf 
vaststelde, maar Mommsen veronderstelde dat ook de tijdgenoten deze voor hen nog 
toekomstige ontwikkeling hadden kunnen zien aankomen. Bovendien meende hij, 
conform de in liberaal-historische kring algemene gedachte van de in de sittliche Mächte 
gegronde volksontwikkeling naar een nationale staat en een burgerlijke maatschappij, 
hierin een vast en algemeen geldig criterium te hebben ter beoordeling van de Romeinse 
geschiedenis. Vanuit die vooronderstellingen projecteerde Mommsen verscheidene malen 
de uitkomst van de historische ontwikkeling terug in de politieke programma’s van de 
staatslieden die aan de basis zouden hebben gestaan van de desbetreffende ontwikkeling.  

Een vaak besproken voorbeeld van een gebeurtenis die volgens Mommsen “in der 
organischen Entwicklung des römischen Gemeinwesens mit einer gewissen 
Naturnotwendigkeit vorgezeichnet war” (RG. IV, 195) is de terugkeer van de monarchie 
in de anarchie van de ‘Romeinse revolutie’ vanaf 133 v.C. Steeds weer diende deze 
‘noodzakelijke’ ontwikkeling ter beoordeling van de Romeinse politici in deze periode. 
Uitgangspunt voor deze gedachte is natuurlijk in de eerste plaats het verdere verloop van 
de Romeinse geschiedenis, die Mommsen als terugblikkende geschiedschrijver kende. 
Deze verdere ontwikkeling kon in verband gebracht worden met de staatsrechtelijke 
traditie van Rome. De handhaving van de staatssouvereiniteit was in Rome primair 
gebonden aan het imperium, de koninklijke bevelsmacht van de rex en de hoogste 
magistraten. Zij oefenden de uitvoerende macht uitsluitend en in principe onbeperkt uit. 
Weliswaar kon een collectief orgaan zoals de senaat een dergelijke macht ook effectief 
uitoefenen, zoals de senaat van de midden-republiek bij zijn consequente politiek van 
expansie in Italië liet zien, maar deze machtspositie moest vanuit staatsrechtelijk oogpunt 
opgevat worden als een usurpatie, ook al omdat de senaat nooit een werkelijk 
representatief-parlementair orgaan van de Romeinse burgerij werd. Op het moment dat 
dit regime faalde, werd een terugkeer naar de monarchie het enige staatsrechtelijk 
mogelijke alternatief, hetgeen mede zou blijken uit het feit dat verschillende 
gebeurtenissen en staatsrechtelijke situaties hiernaar vooruit leken te wijzen.  

Typerend voor Mommsens constructie is nu echter dat hij deze ontwikkeling 
reeds vroeg in de geschiedenis van de republiek als alternatief meende waar te nemen. 
Dat deed hij bij zijn bespreking van de instelling van het volkstribunaat (RG. I, 290; zie 
onder blz. 163) en van het optreden van Spurius Cassius:  
 

“Cassius mußte sterben; es ist etwas Wahres in der Anklage, daß er königliche Gewalt 
sich angemaßt habe, denn freilich versuchte er gleich den Königen, gegen seinen Stand 
die Gemeinfreien zu schirmen. Sein Gesetz ging mit ihm ins Grab, aber das Gespenst 
desselben stand seitdem den Reichen unaufhörlich vor Augen und wieder und wieder 
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stand es auf gegen sie, bis unter den Kämpfen darüber das Gemeinwesen zugrunde 
ging.”49  

 
Het grootste risico van de uitbreiding van de volkssouvereiniteit in de midden-republiek 
was naar Mommsens inschatting dat “unter der Ägide der verfassungsmäßigen Rechte 
der Bürgerschaft die faktiöse Gewalt der einzelnen Ehrgeizigen sich empor[drängte].” 
(RG. II, 353)  Maar tegelijkertijd waren er krachten die deze ontwikkeling (zoals iedere 
historische ontwikkeling) tegenwerkten, krachten die eveneens in de continuïteit van de 
Romeinse geschiedenis ingebed lagen. Pompeius had bij zijn terugkeer uit het oosten in 
62 v.C. de kroon voor het grijpen, omdat dit in de “organische ontwikkeling” van Rome 
lag, maar deze (RG. IV, 195) zou niet vanzelf gaan, omdat de republikeinse orde “ihre 
Wurzeln man wußte nicht wie tief in den Boden gesenkt [hatte], und es ließ sich durchaus 
nicht berechnen, bis in welche Schichten hinab der Versuch, sie umzustürzen, die 
bürgerliche Gesellschaft aufwühlen werde.”50 Historisch gezien was de instelling van de 
monarchie volgens Mommsen weliswaar ‘noodzakelijk’, maar de betrokken staatslieden 
moesten deze ‘noodzakelijke’ ontwikkeling wel onderkennen en zij diende door hen 
bevochten te worden. De geschiedenis was voor Mommsen geen zich uit zich zelf 
ontvouwend autonoom proces, maar werd door plannende en handelende mensen vorm 
gegeven. Steeds was er sprake van één of meer alternatieven, ook voor de monarchie. Zo 
merkte Mommsen bijvoorbeeld op over de situatie bij het begin van de ‘Romeinse 
revolutie’:  
 

“Man mußte eben erwarten, wie lange das Gemeinwesen fortfahren werde, nicht leben 
und nicht sterben zu können, und ob es schließlich an einer mächtigen Natur seinen 
Meister und, soweit dies möglich war, seinen Neuschöpfer finden oder in Elend und 
Schwäche zusammenstürzen werde.” (RG. III, 393; in de formulering uiteraard naar 
Caesar vooruitwijzend.) 

 
Het gebruik van het begrip Staatsumwälzung om een in de historische ontwikkeling 
liggende gebeurtenis (in dit geval de herinvoering van de monarchie) aan te duiden is 
kenmerkend voor Mommsens geschiedopvatting. De revolutie vormde in zijn met 
Rochau’s concept van de Realpolitik verwante opvatting van politiek en van politieke 
geschiedenis een wezenlijk structurerend element (zie onder hoofdstuk VI,5). De 
verdrijving van Tarquinius Superbus was een revolutie; de vestiging van de 
senaatsheerschappij in de Standenstrijd was evenzeer “revolutionär und usurpatorisch” 
(RG. I, 332). Bekend is uiteraard Mommsens duiding van de periode vanaf het 
volkstribunaat van Tiberius Gracchus tot aan de vestiging van de monarchie als de 
“Romeinse revolutie”.51 Met dit revolutiebegrip werd vrijwel steeds de door politieke 
conflicten en geweld bewust tot stand gebrachte verandering van de bestaande staatsvorm 
aangeduid. Het constitutionele conflict werd op zijn beurt steeds weer (mede) afhankelijk 
gemaakt van de strijd van de in rechten achtergestelde burgers en niet-burgers of van de 
in sociaal-economische moeilijkheden verkerende delen van de burgerij tegen de 
aristocratische groep die in een gegeven historische situatie de regering in handen had. 
                                                 
49 RG. I, 293; vgl. zijn formulering RG. III, 105 over Tiberius Gracchus: “Darum hatten auch die Gegner 
des Gracchus in gewissem Sinne nicht unrecht, als sie ihn beschuldigten, nach der Krone zu streben.” 
50 RG. IV, 193-94; vgl. ook ibid. 304. 
51 Tiberius Gracchus: RG. III, 97 en 102-3. 
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Politieke programma’s dienden primair gericht te zijn op verandering van de 
constitutionele verhoudingen, een verandering die steeds in verband stond met een 
nieuwe maatschappelijke groep die een centrale rol in het staatkundig leven zou moeten 
gaan spelen.52  

Maar ook de achteruitgang van de boeren-middenklasse, een centraal element in 
de geschiedenis van de Romeinse republiek, werd door Mommsen in ieder geval ten dele 
teruggevoerd op dit voluntaristische aspect. Het was in deze periode dat Mommsen het 
begin van het door slaven bewerkte grootgrondbezit ontwaarde.53 De enorme uitbreiding 
van de slavernij in met name de landbouw speelde een sleutelrol in de ondergang van de 
boeren-middenklasse en de opkomst van de monarchie in de late republiek. Als instituut 
was zij reeds in de vroegste fase van de Romeinse ontwikkeling aanwezig, waar zij – in 
tegenstelling tot de ontwikkeling in Griekenland – “mit erbarmungsloser Strenge 
festgehalten und in allen ihren Konsequenzen entwickelt” zou zijn (RG. I, 40), hoewel 
slaven als groep in deze periode kwantitatief nog niet van grote betekenis waren (ibid. 
204). De opkomst van dit grootgrondbezit hing samen met de politiek van de nieuwe 
aristocratie die Mommsen anachronistisch vanuit de latere republikeinse geschiedenis 
interpreteerde:  
 

“die neue Adelsregierung […] scheint von vornherein auf die Zerstörung der 
Mittelklassen, namentlich des mittleren und kleinen Grundbesitzes, und auf die 
Entwicklung einerseits einer Herrschaft der Grund- und Geldherren, anderseits eines 
ackerbauenden Proletariats ausgegangen zu sein.” (RG. I, 279; vgl. ook 281-82)  

 
De aristocratie stond zowel politiek en juridisch als sociaal-economisch tegenover de 
middenklasse en voerde op beide terreinen bewust een politiek ten faveure van de eigen 
stand in plaats van de gemeenschap. En het is dit voluntaristische element in deze 
ontwikkeling die Mommsen er dan toe verleidt ook in dit sociaal-economische verband te 
spreken van een revolutie: “Mit der Verfassungsänderung leitet in den finanziellen und 
ökonomischen Verhältnissen Roms eine umfassende Revolution sich ein.” (RG. I, 279) 
Ook hier ging het weer om een maatschappelijke groep – in dit geval de aristocratie – die 
zijn eigen belangen doorzette en in een nieuw – in dit geval economisch – systeem vorm 
gaf. Deze bewust in gang gezette ontwikkeling werd op haar beurt weer één van de 
‘onvermijdelijke’ tendenzen die aan de ondergang van de republiek een belangrijke 

                                                 
52 Vgl. de typerende karakteristiek van Tiberius Gracchus’ akkerwet: “Die Einrichtung eines 
Beamtenkollegiums, das dem gefährlichen Zusammenschwinden der Bauernschaft durch umfassende 
Gründung neuer Kleinstellen aus dem gesamten, dem Staat zur Verfügung stehenden italischen 
Grundbesitz entgegenzuwirken hatte, war freilich kein Zeichen eines gesunden volkswirtschaftlichen 
Zustandes, aber unter den obwaltenden politischen und sozialen Verhältnissen zweckmäßig. Die Aufteilung 
der Domänen ferner war an sich keine politische Parteifrage; sie konnte bis auf die letzte Scholle 
durchgeführt werden, ohne daß die bestehende Verfassung geändert, das Regiment der Aristokratie irgend 
erschüttert ward.” (RG. III, 100; mijn cursiveringen). 
53 RG. I, 281, waar hij overigens wel een slag om de arm hield: “Dazu kam die wahrscheinlich schon jetzt 
beginnende Großwirtschaft, welche die kleinen Ackerklienten vertrieb und statt deren durch Feldsklaven 
das Gut nutzte; ein Schlag, der schwerer abzuwenden und wohl verderblicher war als alle jene politischen 
Usurpationen zusammengenommen.” (mijn cursivering) Vgl. voor het anachronistische karakter van 
Mommsens duiding van de sociaal-economische ontwikkeling in de vroege Republiek: Christ, ‘Mommsen 
und die Römische Geschichte’, 33. 
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bijdrage zouden leveren. De ‘noodzaak’ van deze latere ontwikkeling wordt door 
Mommsen in een dwingende natuurmetafoor gevat:  
 

“Die Sonne der Freiheit mit all ihrer unendlichen Segensfülle ging unaufhaltsam unter, 
und die Dämmerung senkte sich über die eben noch so glänzende Welt.” Hij benadrukt 
dan nog eens dat dit “keine zufällige Katastrophe [war], der Vaterlandsliebe und Genie 
hätten wehren können; es waren uralte [!] soziale Schäden, im letzten Kern der Ruin des 
Mittelstandes durch das Sklavenproletariat, an denen das römische Gemeinwesen 
zugrunde ging.” (RG. III, 393) 

 
Overigens maakte Mommsen een onderscheid tussen ‘revoluties’ en ‘insurrecties’.54 Met 
het eerste begrip duidde hij politiek-constitutionele omwentelingen aan, die weliswaar 
gedragen werden door specifieke maatschappelijke groepen, maar die in de eerste plaats 
gericht waren op een verandering van de constitutie; het begrip ‘insurrectie’ daarentegen 
duidde op opstanden van de onderklasse van slaven of proletariërs die de hele burgerlijke 
en privaatrechtelijke orde bedreigden, die immers aan de Romeinse staat evenzeer ten 
grondslag lag als aan de moderne. Tegen zulke opstanden van onderen hielp in 
Mommsens ogen slechts repressie:  
 

“Es stände wohl um die Staaten, wenn die besitzlosen Massen ihnen keine andere Gefahr 
bereiteten, als wie sie auch droht von Bären und Wölfen; nur der Ängsterling und wer mit 
der albernen Angst der Menge Geschäfte macht, prophezeit den Untergang der 
bürgerlichen Ordnung in Sklavenaufständen oder Proletariatinsurrektionen. Aber selbst 
dieser leichteren Aufgabe der Bändigung der gedrückten Massen ward von der römischen 
Regierung trotz des tiefsten Friedens und der unerschöpflichen Hilfsquellen des Staats 
keineswegs genügt.” (RG. III, 88) 

 
Dit betekent echter niet dat “die aus der sozialen Konfrontation erwachsenen Aufstände 
der unteren Schichten aus den revolutionären Umwälzungen ausgeklammert und nicht als 
Bestandteil eines Veränderungsprozesses betrachtet” werden, zoals Corinna Gaedeke 
meent.55 Het “conflict tussen arbeid en kapitaal”56, of tussen arm en rijk, was voor 
Mommsen één van de conflicten die de gang van de Romeinse geschiedenis hielpen 
bepalen (RG. I, 257-58). Het had bovendien een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan 
en verdere verloop van de revolutie van 1848/49 en Mommsen was zich daar zeer wel 
van bewust. Het streven een oplossing te vinden voor de soziale Frage werd echter door 
de liberalen verbonden met een constitutionele verandering in plaats van een sociale 
revolutie of zelfs een grondige hervorming van de bestaande sociaal-economische 
verhoudingen – het was op dit punt dat de constitutioneel-monarchale liberalen en de 
republikeins gezinde democraten uit elkaar gingen.57  

In een artikel in de Schleswig-Holsteinische Zeitung (1848), dat waarschijnlijk 
door Mommsen geschreven is, wordt een aantal voorstellen gedaan de bestaande nood te 
lenigen en de hoop daarbij gericht op de door het nationale parlement in Frankfurt te 

                                                 
54 Gaedeke, Geschichte und Revolution, 164-65. 
55 Ibid. 165; zo ook: Rubinsohn, Sklavenaufstände, 42-44. 
56 Zo Mommsens formulering RG. III, 83. 
57 Vgl. hiervoor m.n. Langewiesche, ‘Republik, konstitutionelle Monarchie und “soziale Frage”’, v.a. 351 
en 359-60. 



 143 

nemen maatregelen.58 De politieke omwenteling zou echter niet mogen leiden tot een 
sociale omwenteling in die zin, dat de burgerlijke maatschappij met haar ‘natuurlijke’ 
sociaal-economische ongelijkheid opgeheven werd – “Der Arbeiter muß Arbeiter 
bleiben…”59 Wel was het noodzakelijk werkgelegenheid te scheppen, niet alleen in 
Sleeswijk-Holstein en Duitsland, maar ook in het republikeinse Rome van de tweede 
eeuw v.C. – zij het dat deze politiek in Rome verbonden was met de voor de Romeinse 
maatschappij specifieke problematiek van de slavernij: “Unendlich schwerer zu 
gewinnende, freilich auch unendlich reichere Früchte verhieß die Fürsorge der Regierung 
für Hebung der freien Arbeit und folgeweise für Beschränkung des Sklavenproletariats.” 
(RG. III, 88) Ook op dit gebied faalde de oligarchische regering volledig, terwijl de 
mogelijkheid tot het scheppen van arbeid wel degelijk aanwezig was in de vorm van een 
verdergaande politiek van kolonisatie, ook buiten Italië (RG. III, 88 e.v.). En het is op dit 
punt dat de soziale Frage van de Romeinse republiek door Mommsen verbonden wordt 
met de constitutionele ontwikkeling van Rome: het was de democratische partij die het 
revolutionaire streven naar een monarchaal bewind programmatisch verbond met een 
sociaal-economisch gemotiveerde kolonisatiepolitiek. De politieke revoluties van Gaius 
Gracchus en Caesar hadden zodoende wel degelijk ook een sociaal-economische basis.60 

                                                 
58 ‘Die Verbesserung der Lage der arbeitenden Klasse’, SHZ. 22 mei 1848, herdrukt: Gehrke, Mommsen, 
170-74. 
59 Ibid. 173. 
60 Dit voor Mommsens Römische Geschichte centrale thema wordt overigens niet alleen door Gaedeke 
gemist, maar ontbreekt in vrijwel alle analyses van het werk. Zie onder hfdst. VIII, 5. 
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4 Politiek en Mommsens ideaal van de staatsman 
 
Het is gezien dit voluntaristische uitgangspunt geenszins verwonderlijk dat in de 
historische vertelling van Mommsens Römische Geschichte het politieke handelen en de 
politieke programma’s van de Romeinse staatslieden centraal staan: politiek en 
constituties werden (bewust) gemaakt. Dit vormt ook de basis voor de geëngageerde 
oordelen, die Mommsen over de Romeinse staatslieden evenzeer uitspreekt als over 
contemporaine politici. Daarom bekritiseerde Mommsen bijvoorbeeld de politiek van 
Cinna na diens machtgreep in 87 v.C., omdat deze aan de verschillende 
bevolkingsgroepen waarop hij steunde – en dan met name de nieuwe Italische burgers – 
niets positiefs te bieden zou hebben gehad. Alle maatregelen in deze periode “sind ohne 
Ausnahme vom Augenblick diktiert; es liegt – und vielleicht ist dies das Entsetzlichste 
bei dieser ganzen Katastrophe – derselben nicht etwa ein verkehrter, sondern gar kein 
politischer Plan zu Grunde.” (RG. III, 327) Politieke programma’s waren in Mommsens 
ogen de bewuste reacties op de bestaande sociaal-economische en politiek-bestuurlijke 
situatie van de desbetreffende historische periodes. Maar hoezeer Mommsen ook sociaal-
economische en maatschappelijke problemen tot inzet van de politieke strijd maakte, het 
begrip ‘politiek’ bleef voor hem toch primair verbonden met de constitutionele 
ontwikkeling van de staat. Daarom was het een grote fout van Cinna dat er wel 
aanzienlijke senatoren vermoord werden, maar dat ondertussen “nicht das geringste […] 
getan [ward], um den Senat im Interesse der Regierung zu reorganisieren…” (RG. III, 
327) Zodoende bekritiseerde Mommsen ook de politieke situatie na de dood van Gaius 
Gracchus:  
 

“hätte es in Rom eine wirkliche Opposition gegeben, das heißt eine Partei, die eine 
prinzipielle Abänderung der Verfassung wünschte und betrieb, so mußte diese notwendig 
jetzt wenigstens einen Versuch machen, den restaurierten Senat zu stürzen. Er erfolgte 
nicht; man machte aus der politischen eine Personenfrage…” (RG. III, 167)  

 
Deze constatering gold naar Mommsens inschatting eigenlijk ook al voor de periode die 
aan het volkstribunaat van Tiberius Gracchus voorafging: de leidende politici waren niet 
in staat de vernietigende uitwerking van de Tweede Punische Oorlog en de 
daaropvolgende oorlogen overzee, verbonden met de opkomst van het grootgrondbezit 
met kettingslavernij, op de boeren-middenstand tegen te werken. Het ontbrak hen aan een 
duidelijk politiek programma. Cato Maior, voor wie Mommsen toch enige sympathie kon 
opbrengen, vocht zijn levenlang “gegen nichts […] als gegen Symptome und namentlich 
gegen Personen.” (RG. II, 343) En samenvattend stelde Mommsen over deze periode:  
 

“Allein man vermißt ein höheres politisches Ziel. […] aber man sieht weder eine 
deutliche Einsicht in die Quelle des Übels noch einen festen Plan, im großen und ganzen 
zu bessern.”61  

                                                 
61 RG. II, 349; vgl. RG. III, 79: “Die Parteiphrasen prasselten und klirrten; von den Parteien selbst war in 
den wirklich und unmittelbar praktischen Angelegenheiten wenig zu spüren.” Vandaar dat Mommsen over 
de beide politieke partijen van deze periode, de populares en de optimates opmerkt: “weder hüben noch 
drüben ein politischer Gedanke, geschweige denn ein politischer Plan…” (RG. III, 82). 
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Het is vanuit deze optiek dat Mommsen niet op voorhand negatief oordeelde over 
revoluties: “Für die Geschichte gibt es keine Hochverratsparagraphen”, schreef hij naar 
aanleiding van het optreden van Tiberius Gracchus, want “wer eine Macht im Staat zum 
Kampf aufruft gegen die andere, der ist gewiß ein Revolutionär, aber vielleicht zugleich 
ein einsichtiger und preiswürdiger Staatsmann.”62 Tiberius Gracchus was in Mommsens 
ogen echter geen prijzenswaardige staatsman, omdat hij zonder een concreet 
staatsrechtelijk alternatief zijn steun zocht bij de Pöbel in de hoofdstad en zodoende tot 
‘demagogie’ verviel (103-4). Demagogie en (streven naar) tirannie waren voor 
Mommsen en de negentiende-eeuwse liberalen hetzelfde en daarom “hatten auch die 
Gegner des Gracchus in gewissem Sinne nicht unrecht, als sie ihn beschuldigten, nach 
der Krone zu streben.” (RG. III, 105) Nu lag dit laatste volgens Mommsen weliswaar in 
de ‘noodzakelijke’ ontwikkeling van Rome besloten (zie boven blz. 139), maar hij kwam 
hier toch tot een negatief oordeel, omdat Tiberius Gracchus dit zonder concreet politiek 
programma deed en zich zodoende, evenals later Cinna, door de revolutionaire 
omstandigheden moest laten voortslepen:  
 

“Es ist für ihn viel mehr eine zweite Anklage als eine Rechtfertigung, daß dieser Gedanke 
ihm selber wahrscheinlich fremd war. Das aristokratische Regiment war so durchaus 
verderblich, daß der Bürger, der den Senat ab- und sich an dessen Stelle zu setzen 
vermochte, vielleicht dem Gemeinwesen mehr noch nützte, als er ihm schadete. Allein 
dieser kühne Spieler war Tiberius Gracchus nicht, sondern ein leidlich fähiger, durchaus 
wohlmeinender, konservativ patriotischer Mann, der eben nicht wußte, was er begann, 
der im besten Glauben, das Volk zu rufen, den Pöbel beschwor und nach der Krone griff, 
ohne selbst es zu wissen, bis die unerbittliche Konsequenz der Dinge ihn unaufhaltsam 
drängte in die demagogisch-tyrannische Bahn, bis mit der Familienkommission, den 
Eingriffen in das öffentliche Kassenwesen, den durch Not und Verzweiflung erpreßten 
weiteren ‘Reformen’, der Leibwache von der Gasse und den Straßengefechten der 
bedauernswerte Usurpator Schritt für Schritt sich und andern klarer hervortrat, bis endlich 
die entfesselten Geister der Revolution den unfähigen Beschwörer packten und 
verschlangen.” (RG. III, 105) 

 
Anders oordeelde Mommsen over Tiberius Gracchus’ broer Gaius, die in de jaren 123-
121 v.C. “eine vollständig neue Verfassung” poogde te introduceren (RG. III, 113). Zijn 
Hauptwerk was de “Sturz der regierenden Aristokratie” (122). Uit de zeer onvolkomen 
overgeleverde wetsinitiatieven van de volkstribuun leidde Mommsen af dat hij 
“keineswegs wie sein Bruder durch den Strom der Ereignisse weiter und weiter gedrängt 
ward, sondern offenbar einen wohl überlegten, umfassenden Plan in einer Reihe von 
Spezialgesetzen im wesentlichen vollständig realisierte.” (124) Zijn doel was geweest de 
republiek af te schaffen “und in der Form eines durch stehende Wiederwahl 

                                                 
62 RG. III, 102-3; zo schreef Mommsen naar aanleiding van de door hem zeer negatief beoordeelde door 
Sulla weer aan de macht geholpen oligarchie: “Wenn aber eine Regierung nicht regieren kann, hört sie auf 
legitim zu sein und es hat, wer die Macht, auch das Recht, sie zu stürzen. Zwar ist es leider wahr, daß eine 
unfähige und verbrecherische Regierung lange Zeit das Wohl und die Ehre des Landes mit Füßen zu treten 
vermag, bevor die Männer sich finden, welche die von dieser Regierung selbst geschmiedeten entsetzlichen 
Waffen gegen sie schwingen und aus der sittlichen Empörung der Tüchtigen und dem Notstande der vielen 
die in solchem Fall legitime Revolution heraufbeschwören können und wollen. […] und niemand schilt 
dann die Axt, wenn sie dem Baum, der solche Früchte trägt, sich an die Wurzel legt. Für die römische 
Oligarchie war diese Zeit jetzt gekommen.” (RG. IV, 95). 
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lebenslänglich und durch unbedingte Beherrschung der formell souveränen Komitien 
absolut gemachten Amtes, eines unumschränkten Volkstribunats auf Lebenszeit, anstatt 
der Republik die Tyrannis, das heißt nach heutigem Sprachgebrauch die nicht 
feudalistische und nicht theokratische, die napoleonisch absolute Monarchie 
ein[zu]führen…” (124) Daarbij benadrukt Mommsen, dat het ontbreken van een 
representatief parlementair orgaan Gracchus’ bewuste en programmatische poging 
rechtvaardigde. Hij was dan ook geen “dromer”, zoals zijn broer, maar een “staatsman” 
(124). 

Dit voluntaristische element in Mommsens historische en politieke denken wordt 
in de Römische Geschichte ook metaforisch tot uitdrukking gebracht. De ontwikkeling 
van het volk en alle met deze ontwikkeling samenhangende elementen – cultuur, taal, 
religie, economie en gemeenschap – worden herhaaldelijk in organische metaforen gevat. 
De staat was volgens Mommsen ‘organisch’ gegroeid in en met het Romeinse volk en hij 
gebruikte ook het begrip Verfassungsorganismus (RG. V, 146). Elders maakte hij echter 
gebruik van andere metaforen: de staat als bouwwerk en een veelheid van verwante 
uitdrukkingen. Evenals de organisme-metaforiek had ook de aan de bouw ontleende reeds 
een lange voorgeschiedenis die terugreikt tot in de antieke literatuur.63 En evenals bij de 
organische metaforen komt het niet op het gebruik als zodanig aan, maar op de manier 
waarop Mommsen hen gebruikt om gebeurtenissen uit de Romeinse geschiedenis 
betekenis te geven.  

Anders dan in de organisme-metaforiek en in tegenstelling tot Hegel64 gebruikt 
Mommsen het begrip bouwen niet om een onbewust proces aan te duiden. Integendeel, 
de metafoor brengt de bewuste en geplande schepping van de staat en daarmee van de 
geschiedenis tot uitdrukking. Historisch belangrijke staatslieden zijn voor hem zoals voor 
Droysen de Werkmeister van de geschiedenis.65 Het zijn dan ook niet toevallig vooral 
Gaius Gracchus, Sulla en Caesar die als Baumeister worden aangeduid.66 De politiek van 
deze staatslieden werd gekenmerkt door hun consistente programmatisch-politieke, op 
verandering van de constitutie gerichte programma’s. Caesars maatregelen worden door 
Mommsen geïnterpreteerd als uitwerkingen van zijn politieke programma (zie onder 
hoofdstuk VIII,5): “Alle zu den verschiedensten Zeiten von ihm ausgegangenen 
Maßregeln bleibender Art ordnen in den großen Bauplan zweckmäßig sich ein. Von 
einzelnen Leistungen Caesars sollte darum eigentlich nicht geredet werden; er hat nichts 
Einzelnes geschaffen.” (RG. V, 130) Het is in dit verband zeker geen toeval dat 
Mommsen zijn befaamde hoofdstuk ‘Die alte Republik und die neue Monarchie’, waarin 
hij een karakteristiek van Caesars staatkundige prestaties bood, met deze metaforiek 
beëindigde:  
 

“jeder einzelne Baustein [ist] genug, um einen Mann unsterblich zu machen, und doch 
wieder alle zusammen ein harmonisches Ganzes. […] Die Grundzüge waren gegeben und 
damit der neue Staat für alle Zukunft bestimmt; vollenden konnte den Bau nur die 

                                                 
63 Demandt, Metaphern, hoofdstuk V,2. 
64 Hegel: ibid. 292-93. 
65 Historik, 388; vgl. voor Droysens hele interpretatie 384 e.v.; deze metaforiek komt in de Vormärz 
veelvuldig in het liberaal-politieke discours voor, waarbij ook onderscheid gemaakt wordt tussen de 
passieve ‘organisme’- en de actieve ‘bouw’-metafoor: Echternkamp, Aufstieg, 440-41. 
66 RG. III, 387 (G.Gracchus); III, 349 (Sulla); V, 234 (Caesar); Caesar was voor Mommsen dus niet 
simpelweg “das Werkzeug der Geschichte”, zoals Gaedeke, Geschichte und Revolution, 172 meent. 
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grenzenlose Zukunft. […] Aber eben weil der Bau ein unendlicher war, fügte der Meister 
[Caesar], solange er lebte, restlos Stein auf Stein, mit immer gleicher Geschmeidigkeit 
und immer gleicher Spannkraft tätig an seinem Werk… So wirkte und schaffte er wie nie 
ein Sterblicher vor und nach ihm, und als ein Wirkender und Schaffender lebt er noch 
nach Jahrtausenden im Gedächtnis der Nationen, der erste und doch auch der einzige 
Imperator Caesar.” (RG. V, 234) 

 
Dat deze actief gebruikte metaforiek ook verbonden is met het burgerlijke 
arbeidsprincipe is evident en blijkt ook uit Mommsens formuleringen:  
 

“Die Linien sind dargelegt, welche Caesar für dieses Werk gezogen hat, nach denen er 
selbst arbeitete und nach denen die Späteren, viele Jahrhunderte hindurch gebannt in die 
von diesem Manne vorgezeichneten Bahnen, wo nicht mit dem Geiste und der Energie, 
doch im ganzen nach den Intentionen des großen Meisters weiter zu arbeiten versuchten.” 
(RG. V, 233-34) 

 
De bouw-metaforiek wordt hier opgenomen in Mommsens specifieke visie op de 
historische vooruitgang die door de mens zelf permanent vorm gegeven moest worden. 
Tenslotte kon een groots opgezet bouwwerk ook weer tot ruïne vervallen, zoals met de 
constitutie van Gaius Gracchus was gebeurd.67 Maar van diens op het behoud of herstel 
van de Romeinse natie gerichte kolonisatiepolitiek bleef de colonia Narbo behouden als 
“der Grundstein eines gewaltigen künftigen Baues.”68 De Sullaanse constitutie, aan het 
begin van het hoofdstuk over ‘die Sullanische Verfassung’ gekarakteriseerd als een 
“systematischen Neubau”69, was bij het aftreden en overlijden van de dictator nog niet 
voltooid en had door zijn aanhangers afgebouwd moeten worden: “Das halbfertige 
Gebäude mit dem energischen Geiste seines Urhebers auszubauen, hatte die Regierung 
freilich versäumt.” En aan het begin van het hoofdstuk over ‘der Sturz der Oligarchie und 
die Herrschaft des Pompeius’ merkt Mommsen op dat de “Verletzungen der Ordnungen 
Sullas durch die Regierung selbst dazu beitrugen, die Fundamente seines Gebäudes zu 
erschüttern…” (RG. IV, 96) 

Politiek hoorde politieke programma’s tot inzet te hebben, niet personen. 
Tegelijkertijd echter verbond Mommsen door zijn grote nadruk op het voluntaristische 
element in de geschiedenis het opstellen van deze programma’s en hun doorvoering in de 
politieke praktijk wel weer met de karakters van de desbetreffende politici. Het menselijk 
handelen zelf was afhankelijk van de Leidenschaften van de individuele actors, van hun 
“liefde en haat”. Vandaar dat Mommsen de Leidenschaftlichkeit steeds een plaats gaf in 
zijn beoordeling van de verschillende historische persoonlijkheden. Personen als 
                                                 
67 RG. III, 135: “Das neue Gebäude, das Gaius Gracchus aufgeführt hatte, war mit seinem Tode eine 
Ruine.” Vgl. ibid. 392 over de ondergang van de Romeins-Italische staat: “Es war das letzte Ergebnis der 
Revolution […], daß von diesem ehrwürdigen Bau, der am Anfang der gegenwärtigen Epoche [d.w.z. het 
midden van de tweede eeuw v.C.] zwar rissig und schwankend, aber doch noch aufrecht gestanden, am 
Schluß derselben kein Stein mehr auf dem andern geblieben war.” 
68 RG. III, 420, waar Mommsen dan meteen met een blik op de verdere toekomst aan toevoegt: “Der antike 
Gallizismus, ja das heutige Franzosentum sind von dort ausgegangen und in ihrem letzten Grunde 
Schöpfungen des Gaius Gracchus.” 
69 RG. III, 349; het hoofdstuk begint met de verwoesting door brand van de tempel van Jupiter op het 
Capitool, een gebeurtenis die symbolisch geduid wordt: “Es war kein Anzeichen, aber wohl ein Abbild des 
Zustandes der römischen Verfassung. Auch diese lag in Trümmern und bedurfte eines neuen Aufbaus.” 
(ibid. 348). 
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Pompeius of Cato Uticensis, die de historische ontwikkeling niet herkenden of deze 
tegenwerkten, ontbeerden deze karaktertrek.70 Wanneer Mommsen bij zijn bespreking 
van de noden van de republiek de noodzaak van een monarchaal bestuur benadrukt, 
constateert hij teleurgesteld dat deze consequentie niet gezien werd: “Allein diese kühlen 
Erwägungen machen keine Geschichte; nicht der Verstand, nur die Leidenschaft baut für 
die Zukunft.” (RG. III, 393) Het is dan ook geen wonder dat Mommsen over zijn held 
Caesar opmerkt: “Es versteht sich von selbst, daß Caesar ein leidenschaftlicher Mann 
war, denn ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität; aber seine Leidenschaft war 
niemals mächtiger als er.”71 Ook Cinna’s politieke falen (zie boven blz. 144) wordt direct 
verbonden met zijn karakter:  
 

“Aber diesen Cinna hatte nicht sein Wollen [zoals Gaius Gracchus, met wie hij hier 
vergeleken wordt], sondern der reine Zufall emporgetragen; war es ein Wunder, daß er 
blieb, wo die Sturmflut der Revolution ihn hingespült hatte, bis eine zweite Sturmflut 
kam, ihn wiederfortzuschwemmen?”72  

 
Ondanks alle ‘noodzakelijkheid’ in de geschiedenis speelden het toeval en het geloof 
daarin in Mommsens visie op de historische ontwikkeling een opmerkelijk grote rol.73 
Eén van de duidelijkste voorbeelden is het moment dat Rome er voor koos de tegen de 
Karthagers hulp zoekende Marmertijnen van Messana te steunen en zodoende de Eerste 
Punische Oorlog te beginnen. Mommsen zag hierin “ein weltgeschichtlicher Moment” 
(RG. II, 35), omdat Rome nu de als een nationaal-Italische eenwording geduide 
expansiepolitiek verruilde voor een overzeese expansiepolitiek. Deze politieke beslissing 
was niet in te passen in de door Mommsen geconstrueerde continuïteit van de Romeinse 
geschiedenis, hetgeen bovendien bemoeilijkt werd door zijn diametraal verschillende 
oordelen over beide fases. Zodoende bleef het toeval of het geluk over:  
 

“Es war einer der Augenblicke, wo die Berechnung aufhört und wo der Glaube an den 
eigenen Stern und an den Sterrn des Vaterlandes allein den Mut gibt, die Hand zu fassen, 
die aus dem Dunkel der Zukunft winkt, und ihr zu folgen, es weiß keiner wohin.”74  

 

                                                 
70 Pompeius: “er war nicht grausam, wie man ihm vorwarf, aber, was vielleicht schlimmer ist, kalt und im 
Guten wie im Bösen ohne Leidenschaft.” (RG. IV, 19); Cato: “ein langsamer Kopf und sinnlich wie sittlich 
ohne Leidenschaft…” (RG. IV, 162) Wickert, Mommsen IV, 336-37; Wucher, Mommsen, 92 e.v. Vgl. voor 
de rol van de Leidenschaften in Mommsens historische denken: ‘Schweiz’, 385 (boven blz. 47). 
71 RG. V, 128; vgl. ook zijn positieve oordeel over Gaius Gracchus’ Leidenschaft: RG. III, 112: “an Talent, 
Charakter und vor allem an Leidenschaft war er dem Tiberius entschieden überlegen.”; ibid. 113: “Durch 
diese furchtbare Leidenschaft seines Gemütes ist er der erste Redner geworden, den Rom jemals gehabt 
hat…”; maar in tegenstelling tot Caesar liet hij zich regelmatig door deze Leidenschaft overmeesteren en 
persoonlijke wraak was dan ook een centraal motief in zijn politieke streven, zodat Mommsens oordeel 
uiteindelijk enigszins ambigu blijft (ibid. 126: “dieser größte der politischen Verbrecher ist auch wieder der 
Regenerator seines Landes.”), en hij concludeert, “daß es hier sich wohl ziemen mag, was der Geschichte 
nur selten ziemt, mit dem Urteil zu verstummen.” (ibid. 127). 
72 RG. III, 327-28; vgl. het oordeel over Tiberius Gracchus: ibid. 105, cit. boven blz. 145. 
73 Wickert, Mommsen IV, 334-35. 
74 RG. II, 36; Romes wereldheerschappij was in Mommsens visie dus zeker niet gedetermineerd, zoals 
Christ, Römische Geschichte und deutsche Geschichtswissenschaft, 61 meent. 
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Zelfs een aantal successen van zijn held Caesar wordt aan het geluk toegeschreven.75 De 
geschiedenis, afhankelijk van het individuele handelen van de mens, was in wezen 
“irrationeel”.76 Verschillende malen wijst Mommsen er op dat er een spel- of zelfs 
gokelement een rol speelde in de afwegingen van met name juist de grootste staatslieden. 
Caesar was in zijn karakteristiek “durchaus Realist und Verstandesmensch”, maar:  
 

“Aus dieser Verstandesklarheit rührt es aber auch her, daß Caesar sich über die Macht 
des Schicksals und das Können des Menschen niemals Illusionen machte; für ihn war der 
holde Schleier gehoben, der dem Menschen die Unzulänglichkeit seines Wirkens 
verdeckt. Wie klug er auch plante und alle Möglichkeiten bedachte, das Gefühl wich 
doch nie aus seiner Brust, daß in allen Dingen das Glück, das heißt der Zufall das gute 
Beste tun müsse; und damit mag es denn auch zusammenhängen, daß er so oft dem 
Schicksal Paroli geboten und namentlich mit verwegener Gleichgültigkeit seine Person 
wieder und wieder auf das Spiel gesetzt hat. Wie ja wohl überwiegend verständige 
Menschen in das reine Hasardspiel sich flüchten, so war auch in Caesars Rationalismus 
ein Punkt, wo er mit dem Mystizismus gewissenmaßen sich berührte.”77 

 
Deze opvatting van de Romeinse geschiedenis als een serie revoluties wijkt sterk af van 
traditionelere duidingen van de constitutionele ontwikkeling van Rome als een 
evolutionair en organisch proces, zoals beschreven in het werk van Carl Peter. Zij is op te 
vatten als de historiografische uitdrukking van Mommsens eigen revolutie-ervaring in de 
jaren 1848/49 en het is dan ook niet verwonderlijk dat Mommsens opvattingen hier 
geenszins op zichzelf staan. In de jaren 1850 verscheen er een aantal werken die in meer 
of minder expliciete wijze de visie tot uitdrukking brachten dat de geschiedenis van in 
ieder geval de westerse wereld in sterke mate door revoluties was bepaald. Het duidelijkst 
is deze gedachte uitgesproken in August Ludwig von Rochau’s befaamde Grundsätze der 
Realpolitik van 1853. In het volgende hoofdstuk zal eerst dit werk besproken worden en 
de hierin geformuleerde ideeën, die een grote gelijkenis vertonen met de in Mommsens 
Römische Geschichte tot uitdrukking gebrachte opvatting van politiek en geschiedenis, 
met het liberale denken van de Nachmärz in verband gebracht worden. Vervolgens zal ik 
in een analyse van de beschrijving van de politieke en staatkundige ontwikkeling van 
Rome in de Römische Geschichte  proberen te laten zien dat dezelfde gedachten 
constitutief zijn voor Mommsens historiografische opvattingen en diens werk 
structureren.  
 

                                                 
75 Bijv. RG. V, 83-84 en 94; Mommsen wijst hierbij echter vooral op Caesars vertrouwen in zijn geluk: RG. 
V, 129 en IV, 312. 
76 Abriss, blz. XVIII. 
77 RG. V, 129; vgl Mommsens oordeel over Caesars politiek ten tijde van de conferentie van Luca (56 
v.C.): “Allein als Staatsmann wie als Feldherr war Caesar ein überverwegener Spieler, der, sich selber 
vertrauend wie seine Gegner verachtend, ihnen immer viel und mitunter über alles Maß hinaus vorgab.” 
(RG. IV, 312); vgl. ook zijn inschatting dat Tiberius Gracchus niet de “kühne Spieler” was die Rome nodig 
had (RG. III, 105). 
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5 Mommsen en Rochau: geschiedschrijving en Realpolitik 
 
Mommsens opvatting over de verhouding van staat en Sittlichkeit staat zeer dicht bij de 
Grundsätze der Realpolitik die Ludwig August von Rochau één jaar voor het verschijnen 
van de eerste band van de Römische Geschichte publiceerde. Rochau’s werk geldt als de 
voornaamste herformulering van het liberale politieke denken na de mislukte revolutie 
van 1848/49. Het werd in ieder geval in de liberale publieke opinie met instemming 
begroet en in brede kring gelezen.78 Mommsens formuleringen met betrekking tot de 
staat en de politiek gaan veelvuldig niet alleen uit van dezelfde basisgedachten, maar 
staan ook in de formulering zeer dicht bij de terminologie van Rochau. Of daarbij sprake 
is van een directe invloed is niet vast te stellen, maar is niet waarschijnlijk. Rochau’s 
boek verscheen in het voorjaar van 1853; Mommsen rondde het manuscript van de eerste 
band van de Römische Geschichte af in oktober of november van dat jaar.79 
Overeenkomsten in ideeën en terminologie zijn dan ook op te vatten als uitingen van een 
gelijkgezinde liberaal-politieke oriëntatie, zij schreven vanuit dezelfde realistische 
nationaal-liberale ideologie. Rochau’s boek kan gezien worden als het handboek van deze 
denkstijl. Uitgangspunt daarbij vormde in politiek opzicht de afkeer van een politiek die 
enkel gebaseerd was op ideeën en idealen. Praktische politiek moest de plaats innemen 
van een politiek gebaseerd op ‘fantasie’ en ‘gevoel’; feiten moesten de plaats innemen 
van Phantasiebilder en Luftschlösser; de empirische wetenschap moest de plaats innemen 
van de filosofie.80 Om die reden oriënteerde Rochau zich bij zijn als 
staatswetenschappelijk uitgegeven verhandeling op de natuurwetenschappen. 

Evenals voor Mommsen was ook voor Rochau de staat een ‘natuurlijk’ fenomeen: 
“Der politische Organismus der menschlichen Gesellschaft, der Staat, entsteht und 
besteht vermöge eines Naturgesetzes, welches der Mensch mit oder ohne Bewußtsein 
freiwillig oder unwillkürlich erfüllt.” (25) De reële staat werd gedragen door de 
verschillende maatschappelijke krachten (Kräfte), dat wil zeggen door de verschillende 
sociale groepen die gezamenlijk een specifieke maatschappij vormden. Politieke kennis 
moest uitgaan van het “Studium der Kräfte, welche den Staat gestalten, tragen, 
umwandeln…” (25) Mommsen gebruikt het begrip ‘krachten’ niet op deze manier, maar 
zijn opvatting dat de concrete historische vorm van een staat afhankelijk was van de 
machtsverhoudingen tussen de op maatschappelijke groepen stoelende politieke 
groeperingen is in feite een concrete uitwerking van Rochau’s abstractere formulering. 
Het eerste inzicht dat volgens Rochau een dergelijk “Studium der Kräfte” zou opleveren 
was “daß das Gesetz der Stärke über das Staatsleben eine ähnliche Herrschaft ausübt wie 
das Gesetz der Schwere über die Körperwelt.” (25) Rochau doelde met zijn ‘natuurwet’ 
op het “simpele feit” dat de vorm die een staat aannam afhankelijk was van de 
                                                 
78 Typerend is de bespreking in de Grenzboten: “Mit einer wahren Freude haben wir die […] Schrift 
gelesen. Es begegnet den Grenzboten selten, daß sie unbedingt loben können; hier aber wüßten wir, einige 
Schlußfolgerungen abgerechnet, […] nicht das geringste einzuwenden.” (anon. [waarschijnlijk J.Schmidt], 
‘Demokratische Bewegungen’, Grenzboten 12 [1853/III] 348-57, cit. blz. 351) Voor de instemming van 
een belangrijk deel van de liberale publieke opinie o.a.: Langewiesche, Liberalismus, 70-72; Wehler, 
‘Einleitung’, 8-9. 
79 Wickert, Mommsen III, 400. 
80 Rochau, Realpolitik, 25-26; vgl. voor deze tegenstelling het semantische overzicht van Peter Stemmler, 
‘“Realismus” im politischen Diskurs’, 95 e.v. 
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machtsbalans en machtsverdeling tussen de verschillende maatschappelijke krachten, 
“daß die Macht allein es ist, welche herrschen kann. Herrschen heißt Macht üben, und 
Macht üben kann nur der, welcher Macht besitzt. Dieser unmittelbare Zusammenhang 
von Macht und Herrschaft bildet die Grundwahrheit aller Politik und den Schlüssel der 
ganzen Geschichte.”81  

De cesuren in de geschiedenis bestonden voor Rochau primair uit een reeks 
omwentelingen in de geschiedenissen van de individuele staten die “durch das Auftreten 
einer neuen Kraft bezeichnet [wird], welche sich gewaltsam Platz schafft im staatlichen 
Leben, und die demselben damit einen neuen Schwung oder eine neue Richtung gibt.” 
(48-9) Zodoende poogde Rochau het begrip revolutie los te maken van de partijgebonden 
waardeoordelen die het begrip belastten en op te vatten als een historisch verschijnsel dat 
aan specifieke wetmatigheden voldeed: “Denn eine Tatsache ist die Revolution, und kein 
Prinzip, weder ein gutes noch ein böses.” (48) En hij benadrukte dat “die Revolution 
beinah so alt [ist] wie der Staat.” (49) Zodoende kon Rochau stellen, “daß sie [de 
revolutie] ein Hauptfaktor der bisherigen Geschichte des europäischen 
Menschengeschlechtes gewesen. Ohne die neuen Quellen, welche ihm die Revolution 
fort und fort zugeführt, läge das Bett des europäischen Geschichtsstromes vielleicht 
ausgetrocknet da, wären seine lebendigen Fluten wohl schon längst untergegangen im 
toten Meer der Überlieferung.” (54) Voor Rochau was het begrip revolutie een algemeen 
historiografisch concept dat niet alleen bruikbaar was om constitutionele veranderingen 
in verschillende historische periodes onder één noemer te kunnen brengen met behulp 
van specifieke kenmerken, maar dat ook als structurerend element van de Europese 
geschiedenis kon dienen. Dit betekende overigens niet dat de geschiedenis een 
permanente revolutionaire wederkeer “des immer gleichen” was. Hoewel revoluties via 
vaste patronen verliepen, kende toch iedere revolutie een specifiek historisch karakter, 
afhankelijk van de gegeven omstandigheden:  
 

“Allerdings trägt jedes revolutionäre Ereignis das Gepräge seines Jahrhunderts, allerdings 
wechselt die Revolution mit den Zeiten ihre Fahnen, ihre Wahlsprüche und ihre Waffen; 
abgesehen aber von allen Äußerlichkeiten war die Vertreibung der Tarquinier eine 
Wirkung des gleichen Geistes, der die Stuarts und die Bourbons gestürzt hat – des 
Geistes der politischen Selbstbestimmung des Volkes gegenüber einem sich vom 
Volkswillen unabhängig glaubenden Königtum.” (49) 

 
In de publieke opinie en in de geschiedschrijving zou volgens Rochau het voornaamste 
criterium ter beoordeling van een revolutie het succes van zo’n revolutionaire gebeurtenis 
moeten zijn. Hierin kwamen twee belangrijke elementen van een revolutie tot 
uitdrukking, “de sittliche en de politieke”:  
 

“Um vor diesem [geschichtlichen] Urteil zu bestehen, bedarf die Revolution einmal der 
sittlichen Rechtfertigung ihrer Beweggründe und Zwecke und zweitens des Nachweises 
der hinreichenden politischen Kräfte und Mittel. Die Führung dieses Nachweises 
geschieht durch den Erfolg. Der Erfolg ist die Probe, durch welche die revolutionäre 
Kraft sich selbst und ihren Beruf bewähren muß. Mit dem Erfolge ist die Revolution der 
Sieg der stärkeren Kraft über die schwächere und also die politische Rechtfertigung ihrer 

                                                 
81 Realpolitik, 25, cursiveringen in origineel; vgl. voor de ‘natuurwetenschappelijke’ oriëntatie: Stemmler, 
‘“Realismus” im politischen Diskurs’, m.n. 92-93. 
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selbst; ohne den Erfolg ist die Revolution die Auflehnung der schwächeren Kraft gegen 
die stärkere und also die politische Verurteilung ihrer selbst.” (52) 

 
Het succes van een revolutie diende overigens niet gezocht te worden in het directe 
succes, maar in “die dauernden Wirkungen” (53), in de gevolgen op lange termijn. 
Wanneer een revolutionaire situatie te lang duurde, zou door “die Zersplitterung der 
Kräfte […] der Staat den Boden unter den Füßen” verliezen: “Dies ist die eigentliche 
Revolutionsgefahr.” (53) Daarmee doelde Rochau op de in de revolutionaire troebelen tot 
uitdrukking komende maatschappelijke tegenstellingen. De hierdoor veroorzaakte 
verzwakking van de staat diende te allen tijde voorkomen te worden. Een sterke staat was 
voor hem absoluut noodzakelijk, zowel om de souvereiniteit naar buiten toe te 
verdedigen als voor de handhaving van de maatschappelijke orde. Rochau stond 
zodoende met beide benen op de bodem van de staatssouvereiniteit, ook al gebruikt hij 
het begrip niet. Wanneer een revolutionaire situatie aanhield “sucht und findet das Volk 
den Ausgang aus dem Revolutionslabyrinth, oder doch wenigstens einen Ruhepunkt in 
der Diktatur, sei es eines Mannes, sei es einer Partei. Die Diktatur ist der vertragsmäßige 
Absolutismus, der Absolutismus auf Kündigung; ihre Unsicherheit ist die Kehrseite ihrer 
Anomalie.” (54)  

Politiek en moraliteit werden zodoende, in ieder geval terminologisch, 
grotendeels van elkaar gescheiden. De ethiek werd grotendeels losgemaakt van het 
publieke domein en in wezen beperkt tot de privésfeer.82 Een vergelijkbaar onderscheid 
komt regelmatig tot uitdrukking in Mommsens oordelen over historische personen, 
instituties en volken, waarin regelmatig de formule “sittlich und politisch” en “sittlich 
und staatlich” voorkomt. Beide elementen kunnen samengaan. Zo merkt hij over de 
Kelten op dat het hen ontbrak aan “die tiefe sittliche und staatliche Anlage, auf welche 
alles Gute und Große in der menschlichen Entwicklung sich gründet.”83 Naar aanleiding 
van het verzet van de oude patricische adel tegen concessies aan de rijke plebejers merkt 
Mommsen bijvoorbeeld op dat “der Kampf der Gemeinde gegen die Geschlechter an sich 
eine politische und selbst eine sittliche Notwendigkeit” was (RG. I, 313). Bovendien 
waren de in de magistraatsambten doorgedrongen plebejers het de arme standgenoten, die 
hen die ambten bezorgd hadden, “politisch und sittlich besonders verpflichtet, demselben 
[Proletariat] […] durch Regierungsmaßregeln zu helfen.” (RG. I, 314) Cato Maior was 
voor Mommsen “politisch und sittlich gründlich borniert…” (RG. II, 342) Op dezelfde 
manier schrijft Mommsen over “die sittliche und politische Verkehrtheit von [Tiberius] 
Gracchus’ Tun” en “das verhängnisvolle sittlich-politische Dilemma” van diens broer 
Gaius (RG. III, 102 en 126). Het sittliche en het politieke oordeel kunnen echter ook uit 
elkaar lopen, zoals in de politieke praktijk ethiek en macht uiteenliepen. De Achaeërs 
bijvoorbeeld “verzichteten [tijdens de Tweede Macedonische Oorlog] auf ihre sittlich 
ehrenwerte, aber politisch unhaltbare Neutralität…” (RG. II, 237). En over het politieke 
bondgenootschap tussen Pompeius en de democraten eind jaren 70 v.C. merkt Mommsen 
op dat dit geenszins op werkelijke sympathie gebaseerd was: “indes die politische 
                                                 
82 Dit wordt sterk benadrukt door Stemmler, ‘“Realismus” im politischen Diskurs’, 90; het onderscheid 
tussen politiek en moraal wordt door Rochau pas definitief gemaakt in het tweede deel van de Grundsätze 
der Realpolitik (1869). 
83 RG. I, 339. Mommsens oordeel over de Kelten sluit in de Römische Geschichte zodoende naadloos aan 
bij dat van het bijna gelijktijdige essay over ‘Zwitserland in de Romeinse tijd’ (zie verder onder hoofdstuk 
VIII,4). 
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Notwendigkeit überwog, wenigstens für den Augenblick, jedes sittliche Bedenken.” (RG. 
IV, 102) Het begrip sittlich duidt hier op ethiek, op ethisch handelen. Uit de beide laatste 
voorbeelden blijkt echter dat het politieke handelen niet persé sittlich, ethisch hoeft te 
zijn, omdat de politiek een eigen terrein vormde. Maar omgekeerd kon onethisch 
handelen de staat of de natie, de sittliche Mächte, ten goede komen en zodoende in een 
hogere ethiek gerechtvaardigd blijken te zijn. 

Het duidelijkst komt deze scheiding tussen individueel ethisch handelen en 
politiek handelen – en de hiermee verbonden problematiek – bij Mommsen tot 
uitdrukking in zijn oordeel over Gaius Gracchus.84 Gracchus had er volgens Mommsen 
naar gestreefd de republiek te vervangen door een “Tyrannis”.85 Dit paste in de 
‘noodzakelijk’ geachte ontwikkeling van Rome en werd zodoende door Mommsen 
positief beoordeeld, maar hij constateert tegelijkertijd een wezenlijke tweeslachtigheid in 
Gracchus’ politieke bestaan: “Gleich hier an der Schwelle der Tyrannis entwickelt sich 
das verhängnisvolle sittlich-politische Dilemma, daß derselbe Mann zugleich, man 
möchte sagen, als Räuberhauptmann sich behaupten und als der erste Bürger den Staat 
leiten soll…”86 Daarbij wees Mommsen op de persoonlijke motieven die Gracchus tot 
zijn politiek bewogen hadden en vooral op de manier waarop deze de Pöbel had gefêteerd 
en de provincies had uitgeleverd aan de equites. “Er war ein politischer Brandstifter… 
Und doch – dieser größte der politischen Verbrecher ist auch wieder der Regenerator 
seines Landes.” De politieke misdaden worden – en hier is Mommsens perspectief weer 
vergelijkbaar met dat van Rochau – gerechtvaardigd door het resultaat: in dit geval niet 
zozeer door de verandering van constitutie (hoewel Mommsen deze in zoverre ook als 
succesvol beschouwde, dat ook de aristocratische “restauratie” na Gracchus’ dood tot de 
omwenteling van Sulla in wezen op de bodem van deze constitutie stond), maar door de 
positief gewaardeerde politiek-inhoudelijke aspecten en resultaten van Gracchus’ 
politiek: “Es ist kaum ein konstruktiver Gedanke in der römischen Monarchie [d.w.z. 
Caesars monarchie en het hierop volgende principaat], der nicht zurückreichte bis auf 
Gaius Gracchus.”  

Deze “tweeslachtigheid” in Gracchus’ optreden brengt Mommsen tot het oordeel, 
“daß es hier sich wohl ziemen mag, was der Geschichte nur selten ziemt, mit dem Urteil 
zu verstummen.” (RG. III, 127) Politiek en ethiek werden weliswaar gescheiden, maar 
dienden beide in een oordeel betrokken te worden. Ook Rochau haast zich aan zijn 
amorele lofzang op het revolutionaire succes toe te voegen dat dit “allerdings unfähig 
[ist], die sittlichen Mängel der Revolution zu decken, ebensowenig aber kann eine 
erfolglose Revolution durch ihren sittlichen Charakter politisch gerechtfertigt werden.” 
(52) Daarnaast zag Rochau één uitzondering waar “die Revolution der politischen 
Rechtfertigung durch den Erfolg nicht bedarf. Wo die unbedingte sittliche Pflicht 
befiehlt, wie wenn es gilt, das Nationaldasein zu retten oder zu rächen, da kommt der 
Erfolg nicht in Frage, sondern nur die Art und Weise der Vollziehung des Gebotes.” (52) 
                                                 
84 RG. III, 124-27. 
85 RG. III, 124; in zijn formulering brengt Mommsen de tegenstelling tussen een positief gewaardeerde 
Realpolitik in tegenstelling tot een als naief verworpen ‘idealisme’ scherp tot uitdrukking: “Daß nun Gaius 
Gracchus keineswegs, wie viele gutmütige Leute in alter und neuer Zeit gemeint haben, die römische 
Republik auf neue demokratische Basen stellen, sonder vielmehr […] anstatt der Republik die Tyrannis 
[…] einführen wollte, das offenbart die Sempronische Verfassung selbst mit voller Deutlichkeit einem 
jeden, der Augen hat und haben will.” 
86 RG. III, 126; daar ook de volgende citaten. 
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Als voorbeeld wijst Rochau daarbij op het verzet van Numantia tegen de Romeinen: 
“Wenn aber Numantia, zu schwach, das römische Joch zu brechen, stark genug ist, um in 
Blut und Flammen unterzugehen, dann beugt sich die Geschichte in Ehrfurcht an seinem 
Grab: Und wehe jedem Versuch, einen solchen Ausgang als Beweis zu mißbrauchen 
gegen die Tat!” (52-3) Op dezelfde manier oordeelde Mommsen over verschillende door 
Rome overwonnen volken en staatslieden, zoals in het vaak geciteerde voorbeeld van de 
Samnieten: “Die Geschichte darf dem edlen Volke das Zeugnis nicht versagen, daß es 
seine Pflicht [namelijk “in dem Kampf um die Freiheit und die Nationalität, den die 
Italiker gegen Rom zu führen hatten”] begriffen und getan hat.” (RG. I, 377; vgl. onder 
hoofdstuk VII,6) De nadruk die beide auteurs leggen op de “sittliche Pflicht” komt voort 
uit het ‘idealistische’ karakter van hun liberale denkstijl.87 Weliswaar hadden zowel 
Rochau als Mommsen de neiging Sittlichkeit en macht, ethiek en politiek tot op zekere 
hoogte los te koppelen, maar de politiek bleef uiteindelijk toch gebonden aan de sittliche 
Mächte en daarmee aan ethische postulaten.  

Het is zodoende niet juist in Rochau’s nadruk op de rol van de macht en van het 
succes in het doorzetten van politieke doelstellingen een amorele machtspolitiek te zien. 
Deze doelstellingen werden door hem vanuit een duidelijk ethisch standpunt 
geformuleerd en inhoudelijk, evenals door Mommsen, verbonden met een liberalisering 
en parlementarisering van de staat.88 In deze zin interpreteerde hij de betekenis van de 
revoluties in de Europese geschiedenis. Inhoudelijk ging het in Rochau’s ogen bij alle 
revoluties “um den Besitz der öffentlichen Gewalt”, een strijd “welcher sich durch die 
ganze europäische Geschichte hindurchzieht…” (55) Daarbij zou het iedere keer gaan om 
de “Ausgleichung des Gegensatzes zwischen Regierten und Regierenden – die 
Selbstregierung ist das mehr oder weniger deutlich erkannte Endziel der politischen 
Bestrebungen des Volks.” (56) Tegelijkertijd, en ogenschijnlijk in strijd met zijn 
gedachte van de revolutie als een constitutief element van de Europese geschiedenis, 
wijst Rochau op de langzame, maar onophoudelijke opmars van de “Geist der 
Selbstregierung” (56). Daarbij gaat het hem om het zelfbestuur van het ‘hele volk’ en hij 
richt zich dan ook tegen pogingen van de verschillende politieke partijen het volksbegrip 
conform de eigen politieke doelstellingen te beperken. Maar dit zelfbestuur van het volk 
wordt direct praktisch weer ingeperkt door “die Anerkennung gewisser natürlicher 
Unterabteilungen” binnen het volk (58); de eigenlijke regering moest immers in handen 
van de daarvoor van nature geschikte en begenadigde personen liggen.  

Hier lag, historisch gezien, de oorsprong van de aristocratie. De ideale aristocratie 
wordt door Rochau in organische metaforen aan de staat gebonden en als zijn centrum 
opgevat: “Die echte Aristokratie ist diejenige, welche nach oben wie nach unten hin 
gleich mächtig eingreift, welche das Volk hebt und die Regierung trägt, welche mit dem 
Staat dergestalt verwachsen ist, daß sie in der Vergangenheit desselben ihre starken 
Wurzeln, in seiner Gegenwart ihre gesunde Krone hat.” (58; cursiveringen in origineel) 
Zodoende had de staat in “die echte Aristokratie […] eine feste Bürgschaft der dauernden 
politischen Größe und Macht…” (59) Het was zodoende de aristocratie die de 
staatssouvereiniteit garandeerde, terwijl ze met het volk ‘organisch’ verbonden was. In 
Duitsland echter was van een “echte adel” geen sprake meer. Terwijl een klein deel “de 

                                                 
87 Hock, Liberales Denken, 69 e.v. Vgl. bijv. voor Sybel: boven hoofdstuk IV,3. 
88 Vgl. correct: Lees, Revolution and reflexion, 108: “He in fact made some of the most forceful statements 
of the liberal case for a restructuring of the state’s internal organisation.” 
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souvereiniteit verworven” had (60), bestond het overgrote deel van de Duitse aristocratie 
nog slechts dankzij voorrechten en privileges die haar door de vorstenhoven verleend 
waren en haar afscheidden van het overige volk. De oorzaak zag Rochau in het verzuim 
van de aristocratie “ihre Rolle den wechselnden Forderungen der Geschichte 
anzupassen.” (60) In dit verband maakte het in Rochau’s ogen “einen erheiternden 
Eindruck, wenn das sogenannte Junkertum für eine Aristokratie angesehen sein will und 
Versuche macht, sich aristokratisch zu gebärden und in aristokratischem Ton vernehmen 
zu lassen.” (61) De maatschappelijke en politieke macht die de adel rond 1800 nog had, 
was gevestigd door het “absolutisme”, “durch Verkündigung der landesherrlichen 
Souveränität…” (61)  

De oppositie tegen dit absolutisme kwam, begunstigd door het verloop van de 
oorlogen tegen de Fransen, dan ook niet van de adel, maar van de burgerij. De burger 
verwierf het constitutionalisme “im Schweiße seines Angesichts” (62). Daarmee was een 
eerste stap gedaan conform “der Notwendigkeit, den Staat aus einem fürstlichen Haushalt 
wieder in ein politisches Gemeinwesen umzuwandeln…” (62) Met het concept van de 
“politieke gemeenschap” is een basisprincipe van het door Rochau onderschreven 
negentiende-eeuwse liberalisme aangesproken. De staat werd gevormd door ‘het volk’ en 
dat volk werd geacht zichzelf te regeren middels een “echte aristocratie” die in een 
“organische” verhouding tot het volk stond, “organisch” met dit volk “vergroeid” was. 
Zelfbestuur van het volk was een basisprincipe van het negentiende-eeuwse liberalisme, 
het was “noodzakelijk”; de gedachte dat ‘het’ volk dat niet zelf en masse kon maar het 
moest overlaten aan een ‘natuurlijke’ vertegenwoordiging was dat evenzeer. In de 
moderne Europese staten was de aristocratie niet langer de ‘natuurlijke’ regeringsstand. 
Dat was nu de burgerij, de “gebildete Mittelstand” (62), door Rochau verbonden met de 
begrippen “Intelligenz und Wohlstand” – kenmerken die voor iedere maatschappelijke 
klasse “die Brücke zur politischen Macht” vormden.89 Hij benadrukt dat de 
grootgrondbezittende adel economisch niet langer van betekenis was voor de staat. De 
economie was nu, evenals de publieke opinie, in handen van de burgerij: “Die 
Wissenschaft, die Literatur, die Tagespresse, der zunehmende Handel, das erstarkende 
Gewerbswesen, der wachsende bewegliche Reichtum, und hie und da auch die Bürokratie 
waren die Bundesgenossen oder die Werkzeuge des Bürgertums.” (62) De “gebildete 
Mittelstand” was zodoende maatschappelijk beroepen de macht op zich te nemen. Het 
was namelijk onmogelijk het volk als geheel zichzelf te laten besturen. Dat had de 
geschiedenis van de stadstaten Athene en Florence getoond. “Erst wenn man zu dem 
großen Haufen die gebildeten und wohlhabenden Klassen hinzufügt, erst dann hat man 
dasjenige Volk, welches zur Selbstregierung berufen ist” (183). Want “der wohlhabende 
und gebildete Mittelstand” is, zoals Rochau in zijn hoofdstuk over de politieke situatie in 
Frankrijk schrijft, “der politische Kern des französischen Volks” en “eine Verfassung, 
welche das Geld und die Intelligenz gegen sich hat, ist schon durch diese einzige 
Tatsache verurteilt.” (182) 

Rochau formuleerde hiermee een kernpunt van het burgerlijk-liberale denken.90 
De liberale burgerij beschouwde zichzelf als het middelpunt, de “Kern”, van de 
samenleving, als de natuurlijke representant van staat en volk. De contemporaine 

                                                 
89 Rochau, Realpolitik, 46-47; vgl. ibid. 182-84. 
90 Terecht benadrukt door Lees, Revolution and reflexion, 113-14. Vgl. boven hoofdstuk II voor Mommsen 
en de Grenzboten. 
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politieke strijd ging in haar ogen primair om een verandering van de constitutie in 
parlementaire zin, om de schepping van een constitutionele monarchie op representatieve 
basis, waardoor deze burgerij, het middelpunt van het economisch en cultureel 
scheppende volk, ook politiek en bestuurlijk het centrum zou beheersen. De 
achterliggende opvatting van de historisch “noodzakelijke” maatschappelijke en politieke 
ontwikkeling had echter een tweeslachtig karakter. Enerzijds zagen de liberalen in hun 
oppositie tegen de bestaande machtsstructuren primair een conflict tussen twee 
maatschappelijke groepen met verschillende economische, maatschappelijke en zodoende 
ook politieke belangen: adel en burgerij. Tegelijkertijd waren zij zich uiteraard alleszins 
bewust van het feit dat er ook andere politieke, maatschappelijke en culturele 
groeperingen bestonden, zoals sociaal-economisch in de arbeidersklasse en cultureel in 
het katholicisme. Karl Marx, die met zijn opvatting over de klassenstrijd in feite uitging 
van de liberale visie op de strijd tussen burgerij en ‘feodalisme’, meende dat de strijd van 
de burgerij tegen de adel gevolgd zou worden door een strijd van de arbeid tegen het 
kapitaal – op het eerste gezicht geen onlogisch vervolg op het door de liberalen 
geconstrueerde conflict tussen adel en burgerij. Rochau zag het echter anders:  
 

“Es ist eine nichtssagende Redensart, wenn man von einem vierten Stand spricht, der den 
Mittelstand ablösen werde, wie der Mittelstand vormals in die Stelle der Aristokratie 
eingerückt sei. Zwischen diesem geschichtlichen Vorgang und jener Weissagung fehlt 
jeder innere Zusammenhang. Der Mittelstand hat dem Adel das Heft aus der hand 
gewunden [Rochau schrijft hier over Frankrijk], nicht, weil er zahlreicher war […], 
sondern weil er es ihm an geistiger und sittlicher Bildung und an Wohlstand zuvortat. 
Diese Eigenschaften waren es, welche ihm den Anspruch auf die größere politische 
Geltung gaben und ihn instand setzten, sich dieselbe zu verschaffen. Der sogenannte 
vierte Stand dagegen wird gerade durch den Mangel jener Eigenschaften vorzugsweise 
charakterisiert, und wie lebhaft auch die Teilnahme sei, welche Unwissenheit, Roheit und 
Armut verdienen, so kann doch nur der bare Unverstand ihnen den Beruf zur 
herrschenden politischen Rolle zuerkennen.” (184) 

 
De liberalen vermeden Marx’ conclusie door niet uit te gaan van een gelaagde 
maatschappijopvatting, maar van een concentrische. De burgerij vormde in de bestaande 
samenleving het middelpunt waaromheen zich verschillende maatschappelijke groepen in 
grotere of kleinere afstand bevonden, waaronder ook de adel. Wanneer de liberale 
burgerij eenmaal ook de staat als het centrum van de macht beheerste, zouden niet 
conflicten de verdere maatschappelijke en politieke ontwikkeling beheersen, maar een 
permanent proces van aanpassing van de overige sociale en culturele groeperingen aan 
het liberaal-burgerlijke samenlevings- en cultuurmodel. Emancipatie vormde hier het 
leitmotiv: “macht man ihn [de vierde stand] unterrichtet, gebildet, wohlhabend, so hebt 
man ihn damit auf, so verschmilzt man ihn mit dem bisherigen Mittelstand, der alsdann 
möglicherweise nur noch einen Gegensatz von oben her haben kann.” (184) Politiek zou 
de liberale staat gekarakteriseerd worden door een parlementaire vertegenwoordiging. 
Deze zou ‘het volk’, dat wil zeggen de burgerij, en de (door de burgerlijke intelligentsia 
vertegenwoordigde) publieke opinie representeren en binnen de staat het orgaan van een 
maatschappelijke en politieke harmonie vormen. De overwinning van de liberale burgerij 
zou zodoende in feite het ‘einde van de geschiedenis’ inluiden. 
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Rochau benadrukt hierbij wel de noodzaak van een politiek gericht op het lenigen van de 
sociale nood: “Die Ausrottung des Elendes, des geistigen und sittlichen wie des 
leiblichen, ist einer der höchsten Zwecke, denen die Staatskunst nachstreben kann…” 
(184) De Julimonarchie in Frankrijk was in Rochau’s visie ten ondergegaan aan een 
veronachtzaming van deze problematiek. De oplossing van het sociale probleem kon 
echter niet van de staat komen. De politiek kon slechts de staatsbudgetten beperken en 
belemmeringen van de economie uit de weg ruimen; het probleem zelf echter kon alleen 
opgelost worden door “Steigerung der Produktion” (147). Slechts een liberale 
economische politiek kon op lange termijn soelaas bieden en deze kon slechts 
evolutionair of, in de terminologie van het negentiende-eeuwse Duitse liberalisme, 
“organisch” tot een verbetering van de situatie leiden: “was aber zur Vollendung 
derselben [Maßregeln] übrigbleibt, das muß, ähnlich dem sittlichen und intellektuellen 
Fortschritt, einer ihrer Natur nach langsamen organischen Entwicklung überlassen 
werden, der Entwicklung der wirtschaftlichen Volkskräfte, bei welcher die Politik der 
Hauptsache nach nur die Aufgabe hat, äußere Störungen abzuhalten.” (147) Een revolutie 
daarentegen, “die nichts ist als eine Gewalttat der Politik” (148; mijn cursivering), was 
niet het geëigende middel een einde te maken aan de bestaande armoede: “Der Gedanke 
der sozialen Revolution ist ein Hirngespinst, es sei denn, daß man darunter lediglich einen 
gewaltsamen und durchgreifenden Eigentumswechsel versteht.” (148)  

Evenals Rochau maakte Mommsen een scheiding tussen politiek en moraal, 
althans in die zin dat beide behoorden tot verschillende terreinen van het menselijke 
bestaan. Politiek had primair met macht te maken, niet met ethiek. Tegelijkertijd echter 
bonden Rochau (althans nog in 1853) en Mommsen de politiek wel aan de basisvormen 
van de ethiek, de sittliche Mächte. De nationale staat en voor Mommsen ook de familie 
en het bredere concept van de beschaving boden de geschiedschrijver duidelijk 
inhoudelijk ingevulde en (quasi-)objectieve criteria waarmee het verleden beoordeeld kon 
worden. Daarbij werden deze sittliche Mächte weliswaar in zoverre gehistoriseerd, dat de 
vorm die zij aannamen afhankelijk was van de historische tijd en plaats, maar de ethische 
waarden die zij vertegenwoordigden werden evenzeer opgevat als onveranderlijk als de 
menselijke natuur. Dat er daarbij een spanning kon optreden tussen de als onveranderlijk 
positief in te schatten machtsontplooiing van de staat en de ontplooiing en vrijheid van de 
individuele mens werd wel gezien, maar niet als werkelijk problematisch opgevat. Beide 
aspecten zouden in de burgerlijke nationale staat op natuurlijke wijze samengaan. 
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6 De politieke geschiedenis van de Romeinse republiek 
 
Mommsen structureerde de Romeinse geschiedenis met behulp van een aantal 
continuïteiten die in deze geschiedenis te onderkennen zouden zijn. Niet alleen werden 
deze continuïteiten door hem steeds weer nadrukkelijk als zodanig gekenmerkt, maar hij 
gebruikte ook vele terug- en vooruitverwijzingen naar gebeurtenissen en ontwikkelingen 
in deze geschiedenis. Op deze manier historiseerde Mommsen de Romeinse geschiedenis 
ook, omdat deze continuïteiten immers wortelden in de specifieke “oeroude” en 
“volkstümliche” maatschappelijke en staatsrechtelijke instituties van Rome (vgl. boven 
blz. 137). Tegelijkertijd echter werd deze historisering tegengegaan door Mommsens 
opvatting van de onveranderlijkheid van de menselijke natuur en emoties en doordat hij 
in de “natuurlijke” en sittliche en dat wil zeggen in wezen onveranderlijke grondpatronen 
van het menselijke samenleven objectief gegeven criteria meende te hebben om het 
verleden te beoordelen. In het nu volgende hoofdstuk zal ik proberen te laten zien hoe 
Mommsen met behulp van deze elementen zijn geschiedenis van de Romeinse republiek 
construeerde.  
 
Het ontstaan van de republiek 
 
Mommsens opvatting van de geschiedenis is duidelijk herkenbaar in zijn duiding van de 
revolutie die het einde van het koningschap en het begin van de republiek bracht. Nadat 
hij in krachtige bewoordingen de traditionele overlevering van deze gebeurtenis (“die 
kläglichen, tief verfälschten Berichte”) naar de prullenbak heeft gewezen, stelt hij:  
 

“Die Vertreibung der Tarquinier war […] das Werk zweier großer, bereits im Ringen 
begriffener und der stetigen Fortdauer ihres Kampfes klar sich bewußter politischer 
Parteien, der Altbürger und der Insassen, welche, wie die englischen Tories und die 
Whigs im Jahre 1688, durch die gemeinsame Gefahr das Gemeinwesen in die 
Willkürregierung eines Herrn sich umwandeln zu sehen, auf einen Augenblick vereinigt 
wurden, um dann sofort wieder sich zu entzweien.” (RG. I, 271; reeds in 1e ed.: I, 165)  

 
Beide politieke partijen, wier onderlinge strijd reeds begonnen was, hadden hun eigen 
onderling tegenstrijdige politieke programma’s. De verdrijving van de laatste koning was 
zodoende het resultaat van een monsterverbond, met als doel de macht van de individuele 
magistraat te verminderen. Het eerste continue conflict dat Mommsen in de geschiedenis 
van de Romeinse republiek ontwaarde werd zodoende opgelost doordat het tweede 
conflict, de strijd om politieke gelijkwaardigheid van de plebejers tegen het patriciaat, 
tijdelijk opgeschort werd. Hiermee is impliciet een voluntaristisch element in de 
historische ontwikkeling ingebracht. Een dergelijk compromis tussen twee politieke 
partijen met in wezen tegengestelde belangen moet het werk geweest zijn van de 
desbetreffende partijleiders en de enige reden waarom Mommsen dit element niet 
expliciet vermeldt, is dat hij door de radicale verwerping van het verhalende element in 
de overlevering (in tegenstelling tot het staatsrechtelijke element) geen namen of 
gedetailleerde gebeurtenissen (met uitzondering van de revolutie zelf en de betrokkenheid 
van de beide ‘partijen’) kan geven. Het is in dit verband tekenend dat de naam van 
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Brutus, die in de eerste editie nog prominent genoemd wordt, in de volgende edities is 
weggelaten.91 

Maar juist omdat Mommsen de historische overlevering in dezen radicaal 
verwerpt, moet hij de overgang van monarchie naar republiek middels zijn methode 
terugvoeren op een aantal basisprincipes die hij presenteert als (quasi-)natuurlijke 
wetmatigheden. Deze wetmatigheden zijn verbonden met de drie conflicten die aan de 
geschiedenis van de Romeinse republiek ten grondslag zouden hebben gelegen (RG. I, 
257-58; boven blz. 137-38). Hun wetmatige karakter wordt nadrukkelijk als 
‘noodzakelijk’ en ‘natuurlijk’ gepresenteerd. Bovendien brengt Mommsen de verdrijving 
van Tarquinius in verband met een algemene politieke ontwikkeling van de Grieks-
Italische wereld: “Wie notwendig diese in der natürlichen Entwicklung der Dinge lag, 
dafür ist der schlagendste Beweis, daß dieselbe Verfassungsänderung in dem ganzen 
Kreise der italisch-griechischen Welt in analoger Weise vor sich gegangen ist.”92 Deze 
analogie met de constitutionele ontwikkeling in de gehele Italisch-Griekse wereld dient er 
toe een specifieke historische ontwikkeling – de overgang van monarchie naar republiek 
– als ‘noodzakelijk’ te duiden. Zij werkt tegelijkertijd historiserend, daar het immers gaat 
om een specifieke, parallelle historische ontwikkeling. En historiserend is ook 
Mommsens analyse van deze gebeurtenis in Rome, zoals blijkt uit zijn begripshistorisch-
staatsrechtelijke analyse. Een voorbeeld kan dat verduidelijken:  
 

“Die Königsgewalt ward keineswegs abgeschafft, wie schon das beweist, daß in der 
Vakanz nach wie vor der ‘Zwischenkönig’ eintrat; es traten nur an die Stelle des einen 
lebenslänglichen zwei Jahreskönige, die sich Feldherren (praetores) oder Richter 
(iudices) oder auch bloß Kollegen (consules) nannten. Es sind die Prinzipien der 
Kollegialität und der Annuität, die die Republik und das Königtum unterscheiden und die 
hier zuerst uns entgegentreten.”93  

 
In een in latere edities toegevoegde voetnoot gaat Mommsen nader in op de 

geschiedenis van het begrip consul. De staatsrechtelijke analyse is historiserend; de 
consul is hier een consul en geen burgemeester.  

Anders is het op het eerste gezicht met Mommsens analyse van de positie van de 
senaat in het nieuwe republikeinse staatsbestel. De senaat was het bestuurlijke orgaan dat 
door de beperking van de ambtsmacht van de individuele magistraten het eigenlijke 
machtscentrum van Rome was geworden. Dat had hij vooral bewerkstelligd door het 
beheer van de staatskas in handen te leggen van lagere magistraten, de quaestores, die 
nog veel sterker dan de consuls afhankelijk waren van de senaat.  Zo “zog er [de senaat] 
die Leitung des Kassenwesens an sich, und es kann dieses Geldbewilligungsrecht des 
römischen Senats wohl in seinen Wirkungen mit dem Steuerbewilligungsrecht in den 
heutigen konstitutionellen Monarchien zusammengestellt werden.”94 Dat Mommsen 
geenszins aan een volledig analoge situatie dacht, blijkt ook uit de volledig 

                                                 
91 RG. eerste ed. I, 168. 
92 RG. I, 258, mijn cursiveringen; vgl. ibid.: “der Organismus der alten griechischen und italischen Politie 
entwickelt vielmehr die Beschränkung der lebenslänglichen Gemeindevorstandschaft auf eine kürzere, 
meistenteils jähriche Frist mit einer gewissen Naturnotwendigkeit aus sich selber.” 
93 RG. I, 260; zo nog niet in de eerste ed., maar hier al wel de staatsrechtelijke analyse aan de hand van 
staatsrechtelijke begrippen. Deze begripsjuridische analyse is in de volgende edities uitgebreid. 
94 RG. I, 275; nog niet in de eerste editie; zie boven blz. 110. 
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contrasterende maatschappelijk-politieke achtergrond van deze verschuivingen in Rome 
en in het moderne Europa. In Rome was de senaat het orgaan van de aristocratie als 
heersende groep; in de moderne constitutionele staten waren parlementen juist een 
instrument in handen van de liberale zich emanciperende burgerij. De door Mommsen 
gebruikte analogie is zodoende geen poging tot modernisering van het Romeinse 
staatsrecht, maar een voorbeeld van de illustratieve functie van de analogie in zijn werk.95 
Zijn interpretatie van het vroeg-republikeinse staatsbestel blijft hier steeds binnen het 
staatsrechtelijk-historiserende kader dat aan de Römische Geschichte ten grondslag ligt. 

Door de ondergang van de monarchie in Rome in verband te brengen met 
parallelle gebeurtenissen in de contemporaine Grieks-Italische wereld benadrukte 
Mommsen het noodzakelijke, wetmatige karakter van deze ontwikkeling. De zeldzame 
analogieën tussen antieke en moderne staatkundige organen gebruikte Mommsen om 
specifieke historische situaties te verduidelijken, waarvan hij kon aannemen dat zijn 
lezers deze niet kenden of in ieder geval niet volgens zijn interpretatie zouden opvatten. 
Dat geldt ook voor Mommsens vergelijking van het ontstaan van de Romeinse republiek 
met de Glorious Revolution. In deze analogie kwam het politieke en het in de politiek 
aanwezige voluntaristische element dat Mommsen in de beschreven gebeurtenis 
ontwaarde tot uitdrukking. Bij deze analogie gaat het niet om een (al dan niet 
‘noodzakelijke’) historische ontwikkeling, maar om een specifieke gebeurtenis. 
Mommsen maakte zijn van de oudere literatuur afwijkende interpretatie voor de moderne 
lezer inzichtelijk door de beschreven gebeurtenis te vergelijken met een historische 
gebeurtenis waarvan hij kon verwachten dat zijn lezers die kenden. Het voluntaristische 
element komt ook tot uitdrukking in Mommsens bespreking van het eerste centrale 
element in de geschiedenis van de Romeinse republiek, de strijd om de beperking van de 
macht van de individuele magistraten. Hij spreekt hier zijn lof uit voor de “römischen 
Fortschrittspartei von den Zeiten der Tarquinier bis auf die Gracchen”. Deze partij had 
een duidelijke politieke lijn gekozen, waarvoor alleszins een alternatief voorhanden zou 
zijn geweest:  
 

“Aber das ist das Großartige in diesen römischen Reformversuchen und Revolutionen, 
daß man nie unternimmt, weder die Gemeinde als solche zu beschränken noch auch nur 
sie entsprechender Organe zu berauben, daß nie die sogenannten natürlichen Rechte des 
einzelnen gegen die Gemeinde geltend gemacht werden, sondern daß der ganze Sturm 
sich richtet gegen die Form der Gemeindevertretung.” (RG. I, 257)  

 
Deze politieke richting werd bewust uitgezet door de “namenlosen Staatsmännern, deren 
Werk diese Revolution war…” (RG. I, 267) Staatslieden en politieke partijen – de 
“römische Fortschrittspartei” evenzeer als de Engelse Tories en Whigs – 
vertegenwoordigen hier met hun politieke programma’s en ambities het voluntaristische 
aspect in de historische ontwikkeling. Tegelijkertijd wordt zowel het resultaat van de 

                                                 
95 Vgl. ook RG. I, 274 (zie boven blz. 110). RG. I, 287 schrijft Mommsen over het concilium plebis: 
“Gültige Volksschlüsse waren derartige ‘Beliebungen der Menge’ (plebi scita) zwar eigentlich nicht, 
sondern anfänglich nicht viel mehr als die Beschlüsse unserer heutigen Volksversammlungen…” De 
vergelijking dient er hier slechts toe de praktische machteloosheid inzake wetgeving (tot 287 v.C.) van het 
concilium plebis aan te duiden; ook  negentiende-eeuwse “Volksversammlungen” (wat Mommsen zich 
daarbij ook concreet voorstelde; waarschijnlijk dacht hij aan bijeenkomsten in de tijd van de revolutie 
1848/49) hadden immers geen wetgevende macht. 
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revolutie als haar voornaamste dragende partij door Mommsens omschrijving meteen 
weer in een langetermijnperspectief gebonden (de “Fortschrittspartei” die een continuïteit 
zou hebben bezeten van het begin van de republiek tot de Gracchen) die als structurerend 
voor de verdere Romeinse geschiedenis kon gelden. 

Mommsens gehele analyse van de verdrijving van Tarquinius en het begin van de 
republiek is verbonden met dit perspectief van de continuïteit van de constituerende 
elementen in de Romeinse geschiedenis. Typerend hiervoor is dat Mommsen 
nadrukkelijk stelt dat de “mittelbaren Folgen” van de politieke revolutie belangrijker 
waren dan de vernieuwingen zelf (RG. I, 271). Na de verdrijving van de koning was “die 
unmittelbare Folge der Revolution die Feststellung der Adelsherrschaft gewesen…” Maar 
vanuit historisch perspectief  “sehen wir Späteren in dieser selbst schon die Knospen der 
jungen Freiheit”, dat wil concreet zeggen: de politieke gelijkberechtiging van de plebs 
(RG. I, 276). Deze ontwikkeling was mogelijk gemaakt doordat plebejers nu Romeins 
burgerrecht kregen en rijke plebejers in de senaat opgenomen werden, hoewel nog niet 
als volledig gelijkberechtigde leden.96 Tegelijkertijd verloor de op de patricische 
geslachten gebaseerde comitia curiata door de opname van de plebs in de burgerij aan 
belang ten koste van de comitia centuriata, waarin landbezit en leeftijd de 
doorslaggevende criteria waren voor politieke invloed. Hier vindt Mommsen  
 

“die ersten Ansätze zu einem neuen, zunächst auf den faktischen Ansehen der Familien 
beruhenden Adel, der künftigen Nobilität. Der konservative Grundcharakter des 
römischen Gemeinwesens konnte sich nicht deutlicher bezeichnen als dadurch, daß die 
republikanische Staatsumwälzung zugleich zu der neuen, ebenfalls konservativen und 
ebenfalls aristokratischen Staatsordnung die ersten Linien zog.” (RG. I, 277)  

 
Daarmee zijn dan meteen de hoofdlijnen gegeven voor de verdere interne ontwikkeling 
van Rome die in de volgende hoofdstukken (Boek 2, hfdst. 2 en 3) beschreven wordt, een 
ontwikkeling die eindigt met de vorming van de nobilitas. Deze laatste duiding ontbreekt 
nog in de eerste editie. Het is opnieuw typerend voor de scherpere formulering van zijn 
uitgangspunten dat Mommsen zijn hoofdstuk in 1857 niet meer met de gelijkberechtiging 
van de plebs eindigde, maar ook meteen de verdere hierop volgende ontwikkeling van de 
republikeinse geschiedenis aanduidt. Daarmee worden het langetermijnperspectief, 
gebaseerd op de historische uitgangspunten van de Romeinse geschiedenis, en de 
continuïteit van deze ontwikkeling nog eens nadrukkelijk onderstreept.  
 
De Standenstrijd van de vroege republiek en het ontstaan van de nobilitas 
 
De coalitie van patriciërs en plebejers, die de koning verdreven had, had geen 
draagkrachtige basis voor de toekomst gehad: “Solche Transaktionen beschränken sich 
notwendigerweise auf das geringste Maß gegenseitiger, durch mühsames Abdingen 
gewonnener Konzessionen und lassen die Zukunft entscheiden, wie das Schwergewicht 
der konstitutiven Elemente weiter sich stellen, wie sie ineinandergreifen oder einander 
entgegenwirken werden.” (RG. I, 271). De wetmatigheid die Mommsen hier na de 
vestiging van de republiek ziet, is de noodzakelijke strijd om het burgerrecht, in dit geval 

                                                 
96 RG. I, 269 e.v. met 270 en 272 de aanduiding dat door deze stap politieke gelijkberechtiging uiteindelijk 
mogelijk zou worden. 
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tussen patriciërs en plebejers. Het tweede conflict dat Mommsen als constitutief voor de 
geschiedenis van de Romeinse republiek beschouwde, was in zijn ogen ‘noodzakelijk’. 
Ongelijkheid in politieke rechten moest altijd tot politieke strijd leiden, zoals dat ook in 
de liberale oppositie tegen de bestaande staatkundige structuren in het negentiende-
eeuwse Duitsland het geval was. Het contemporain-politieke liberale denken leverde 
Mommsen zodoende een centrale leidraad voor zijn geschiedenis van Rome, die hij mede 
construeerde als een continue strijd om politieke gelijkberechtiging. De plebs was 
geïntegreerd in de burgerij en rijke plebejers werden opgenomen in de senaat, maar voor 
de magistraatsambten waren zij niet verkiesbaar. Het gevolg was “die Umwandlung der 
Altbürgerschaft in einen Geschlechtsadel…” (RG. I, 272) Nieuwe geslachten werden niet 
meer in het patriciaat opgenomen. 

De strijd tussen de patriciërs en de plebejers om de politieke gelijkberechtiging 
viel niet samen met de tegenstelling die in de politiek van de vroege republiek centraal 
zou hebben gestaan: de sociaal-economische spanningen tussen rijk en arm – de derde 
conflicthaard die constituerend zou zijn geweest voor de geschiedenis van de Romeinse 
republiek (RG. I, 257-58; zie boven blz. 137-38). De patriciërs en de rijke plebejers 
hadden in dit conflict dezelfde belangen die zij, door de toelating van (rijke) plebejers tot 
de senaat, gezamenlijk konden verdedigen (RG. I, 282). Toch was dit geen stabiel 
bondgenootschap, omdat de patriciërs halsstarrig vasthielden aan hun privileges – hier 
ontwaarde Mommsen de “wahre Junkergeist”.97 De rijke plebejers maakten gebruik van 
de sociale onrust om hun eigen belangen – maatschappelijke en politieke 
gelijkberechtiging – door te drukken. Het directe resultaat van het sociale conflict was 
zodoende uiteindelijk een constitutionele hervorming: de instelling van het 
volkstribunaat.  

Mommsen oordeelde, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Niebuhr, buitengewoon 
negatief over dit ambt. De voornaamste reden daarvoor was gelegen in het 
staatsrechtelijke karakter van dit instituut dat geen oplossing bood voor de achterliggende 
sociaal-economische problemen terwijl het de staatsrechtelijke orde ondermijnde. Op het 
terrein van de justitie kwam dat door de sacrosanctitas van de volkstribuun, omdat ieder 
vergrijp hiertegen door de plebejische autoriteiten beoordeeld moest worden. Bovendien 
hadden ook de plebejische aediles juridische bevoegdheden, terwijl beroepzaken tegen de 
uitspraken van deze plebejische quasimagistraten niet door de comitia van de populus, 
maar door het concilium plebis behandeld werden, hoewel de beschuldigden in de regel 
patriciërs zullen zijn geweest. Daarom was deze rechtshandhaving volgens Mommsen  
“ursprünglich ohne Frage Lynchjustiz.” (RG. I, 285-86) De staatssouvereiniteit werd op 
justitieel gebied ondergraven, omdat “der Patrizier von Behörden zur Rechenschaft 
gezogen ward, die nicht der Bürgerschaft, sondern einer innerhalb der Bürgerschaft 
gebildeten Assoziation vorstanden, und [weil] er gezwungen ward, statt an die 
Bürgerschaft, an eben diese Assoziation zu appellieren.” (RG. I, 285) Bovendien 
verkregen de volkstribunen het wetgevende initiatief (RG. I, 287).  

Het gevolg was, “daß man die Einheit der Gemeinde brach, daß die Beamten 
einer unsteten und von allen Leidenschaften des Augenblicks abhängigen 
Kontrollbehörde unterworfen wurden, daß auf den Wink eines einzelnen der auf den 

                                                 
97 Het was een algemeen burgerlijk-liberaal standpunt dat de politiek van de Pruisische Junker slechts 
gericht was op het vasthouden van de geërfde privileges. Vgl. bijv. uit vele voorbeelden: ‘Die Junkerpartei 
in Preußen’, Grenzboten 11 (1852/IV) 481-92, en de adelskritiek in Freytags roman Soll und Haben. 
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Gegenthron gehobenen Oppositionshäupter die Verwaltung im gefährlichsten Augenblick 
zum Stocken gebracht werden konnte, daß man die Kriminalrechtspflege, indem man alle 
Beamte dazu konkurrierend bevollmächtigte, gleichsam gesetzlich aus dem Recht in die 
Politik verwies und sie für alle Zeiten verdarb.” (RG. I, 289) De instelling van het 
volkstribunaat was voor Mommsen dan ook “kein Beweis politischer Weisheit, sondern 
ein schlechtes Kompromiß zwischen dem reichen Adel und der führerlosen Menge.” 
(RG. I, 289) Daarbij benadrukte hij, conform zijn historiografische basisideeën, dat “die 
Änderung der Staatsform […] an sich für ein Volk kein Unheil” is, maar – en hier 
plaatste hij het ontstaan van het volkstribunaat in de algehele historische ontwikkeling 
van Rome – “für das römische [Volk] war es vielmehr ein Unglück, daß die Monarchie 
zu spät eingeführt ward nach Erschöpfung der physischen und geistigen Kräfte der 
Nation.” (RG. I, 290) Reeds in de vroege republiek – en niet pas in de tijd van de 
Gracchen – zag Mommsen de monarchie zich als staatsrechtelijk alternatief aandienen 
voor de handhaving van de staatssouvereiniteit die door de instelling van het 
volkstribunaat ondergraven was. Dit volkstribunaat was volgens Mommsen de 
georganiseerde “burgeroorlog” en deze stelling onderbouwde hij met de verhalen van de 
annalistische traditie.98 Typerend zijn in dit verband Mommsens beoordelingen die 
refereren aan de verdere historische ontwikkeling van Rome. Zo omschrijft hij Appius 
Herdonius en zijn aanhang als een “catilinarischen Bande” (RG. I, 291) en zag hij in het 
optreden van Spurius Cassius impliciet een voorganger van het door Gaius Gracchus 
nagestreefde koningschap, zoals ook zijn ondergang nadrukkelijk in de continuïteit van 
de republikeinse geschiedenis geplaatst wordt.   

In het volgende hoofdstuk schetst Mommsen vervolgens hoe uit deze 
Standenstrijd via de Licinisch-Sextische Wetten en de lex Hortensia de nobilitas en het 
senaatsregime voortgekomen zijn. De “plebejische Aristokratie” hield als de aanvoerder 
van de plebs “in dem Tribunat den Bürgerkrieg gesetzlich in der Hand und konnte mit 
dem sozialen Notstand die Schlachten schlagen, um dem Adel die Friedensbedingungen 
zu diktieren und als Vermittler zwischen beiden Parteien für sich den Zutritt zu den 
Ämtern zu erzwingen.” (RG. I, 301) Opnieuw benadrukt Mommsen dat er sprake was van 
een “burgeroorlog”. Het einde van de Standenstrijd betekende de “Sturz des Junkertums” 
(RG. II, 309) en de vestiging van de burgerlijke gelijkheid.  

In Mommsens analyse van deze gebeurtenissen speelt zijn constructie van een 
continuïteit in de Romeinse geschiedenis opnieuw een centrale rol. In de eerste plaats 
werd de burgerlijke gelijkheid juridisch hersteld.99 Tegelijkertijd kon de geplaagde 
boeren-middenstand geconsolideerd worden dankzij de kolonisatie in het kader van de 
Romeinse expansie in Italië (RG. I, 317-18), terwijl omgekeerd de militaire successen 
van Rome lieten zien, “daß das Junkertum der Bauernschaft Platz gemacht hatte…” (RG. 
I, 318) De zwaar bevochten juridische gelijkberechtiging kwam tot uitdrukking in de 

                                                 
98 RG. I, 290: “Indes man hatte den Bürgerkrieg organisiert; er ging seinen Gang.” De geschiedenis van 
Coriolanus “öffnet den Einblick in die tiefe sittliche und politische Schändlichkeit dieser ständischen 
Kämpfe.” (ibid. 291). 
99 Mommsens formulering is typerend: “Endlich, die bürgerliche Gleichheit ward durch die Reform vom 
Jahre 387 (367 v.C.) und deren weitere folgerichtige Entwicklung in gewissem Sinne allerdings erreicht 
oder vielmehr wieder hergestellt. Wie einst, als die Patrizier noch in der Tat die Bürgerschaft ausmachten, 
sie untereinander an Rechten und Pflichten unbedingt gleichgestanden hatten, so gab es jetzt wieder in der 
erweiterten Bürgerschaft dem Gesetze gegenüber keinen willkürlichen Unterschied.” (RG. I, 318; mijn 
cursiveringen). 
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samenstelling van de senaat, grotendeels bestaande uit oudmagistraten en zodoende 
indirect door de burgerij gekozen. Bovendien was in de eerste fase na het einde van de 
Standenstrijd ook iedere burger werkelijk verkiesbaar voor het hoogste ambt.  

Het was de senaat die Rome voortaan regeerde. Dit senatoriale bewind had zich in 
de vroege republiek gevormd, maar werd nu versterkt door de toenemende verzwakking 
van het consulaire imperium.100 Verschillende taken die de consuls in het begin van de 
republiek nog als enige dragers van het koninklijke imperium hadden uitgevoerd, zoals de 
rechtspraak en de census, kwamen in handen van nieuw ingestelde magistraatsambten, 
terwijl de senaat ook zelf sterker greep kreeg op de consuls, zoals door de verdeling van 
de provinciae. Mommsen zag in deze ontwikkeling een revolutie die een nieuwe 
constitutie tot gevolg had. Maar deze constitutie was gebaseerd op het Romeinse 
staatsrecht en kon zodoende als specifieke historische vorm van dit staatsrecht gelden. 
Zijn analyse van de Romeinse constitutie, zoals deze na afloop van de Standenstrijd 
bestond, leidde Mommsen in met de opmerking dat hij nu wilde “schildern, wie unter 
diesen Veränderungen das neue Regiment sich konstituierte, und wie nach der politischen 
Beseitigung der Adelschaft die drei Elemente des republikanischen Gemeinwesens, 
Bürgerschaft, Magistratur und Senat, gegeneinander sich stellten.” (RG. I, 320) Het 
resultaat van de nauwelijks te reconstrueren historische ontwikkeling was een ware 
revolutie geweest:  
 

“Daß dies neue Regiment des Senats bei aller Schonung der bestehenden Formen eine 
vollständige Umwälzung des alten Gemeinwesens in sich schloß, leuchtet ein; daß die 
freie Tätigkeit der Bürgerschaft stockte und erstarrte und die Beamten zu 
Sitzungspräsidenten und ausführenden Kommissarien herabsanken, daß ein durchaus nur 
beratendes Kollegium die Erbschaft beider verfassungsmäßiger Gewalten tat und, wenn 
auch in den bescheidensten Formen, die Zentralregierung der Gemeinde ward, war 
revolutionär und usurpatorisch.” (RG. I, 332; formulering nog niet in 1e ed.)  

 
Dit senaatsregime was niet de doelstelling geweest van de plebejische aanzienlijken die 
in de Standenstrijd hadden gestreden voor het recht het consulaat te mogen bekleden. Het 
was het resultaat van een in de bronnen vrijwel onzichtbaar historisch proces. In het 
Römisches Staatsrecht wees Mommsen op de onmogelijkheid de concrete historische 
ontwikkeling te reconstrueren, maar hij vatte haar wel op als een reeks politieke en 
ideologische conflicten.101 Het resultaat was immers een politieke omwenteling, dat wil 
zeggen een verandering van constitutie, en een dergelijke historische gebeurtenis vatte 
Mommsen vanuit zijn opvatting van politiek a priori op als het resultaat van een politiek 

                                                 
100 RG. I, 324 e.v.; StR. III/2, 1023 e.v. 
101 “Vordringen und Zurückweichen und allgemeine wie personale Krisen können nicht gefehlt haben in 
dem gewaltigen, Jahrhunderte ausfüllenden Prozess zwischen denjenigen Ehrgeizigen, die als Glieder einer 
Körperschaft und unter Verzicht auf individuelle Vormacht die Sammtherrschaft anstrebten, und den 
Männern autokratischer Ambition. Diese vermögen wir dem dunklen Reich der Vergangenheit nicht 
abzugewinnen, nicht in ihren blutlosen Schatten das geschichtliche Leben wieder zum Pulsiren zu bringen; 
wir würden dazu auch schwerlich im Stande sein, wenn uns die römischen Annalen derjenigen Epoche, in 
der das Senatsregiment sich gebildet hat, minder lückenhaft vorlägen. Jener Wechsel hat sich in der 
Hauptsache sicher in stillem Werden und unter dem Eingreifen derjenigen Personal- und Coteriepolitik 
vollzogen, die ihren Weg in die Jahrbücher nicht fand. Aber die staatsrechtliche Entwickelung selbst liegt 
in ihren Grundzügen mit hinreichender Klarheit und Sicherheit vor.” (StR. III/2, 1024-25; vgl. ook ibid. 
1034-35 en 1148). 
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en ideologisch conflict. Maar omdat dit conflict niet zichtbaar was in de bronnen, bood 
hij in de Römische Geschichte op dit punt alleen een staatsrechtelijke analyse van de 
senaatsheerschappij (RG. I, 324 e.v.). Van belang is daarbij, dat, zoals boven reeds 
uiteengezet (blz 99-100), deze usurpering van de macht door de senaat het gevolg was 
van zijn Beratungsrecht en zodoende uiteindelijk wortelde in het bestaande Romeinse 
staatsrechtelijke systeem: “der Keim dazu liegt in der Institution selbst.” (StR. III/2, 
1032) Van een formele verandering van de constitutie was dan ook geen sprake.102 De 
politieke geschiedenis, opgevat als een strijd tussen individuele staatslieden en partijen 
met hun politieke programma’s gericht op constitutionele veranderingen ten faveure van 
specifieke maatschappelijke groepen, speelde zich ook in de Romeinse republiek af op de 
bodem van het specifiek-Romeinse staatsrecht.  
 
De midden-republiek 
 
Mommsens oordeel over het senaatsregime valt tweeslachtig uit. Positief is hij over de 
samenstelling van de senaat, gebaseerd op de gedachte dat dit lichaam in deze fase 
(indirect) door verkiezing tot stand kwam en nog openstond voor het in de burgerij 
aanwezige politieke talent: “Der Kern des Senats und derjenige Teil desselben, in dem 
Regierung und Verwaltung sich konzentriert, ruhte also nach dem Ovinischen Gesetz im 
wesentlichen […] mittelbar auf der Wahl durch das Volk; und die römische Gemeinde 
war auf diesem Wege zwar nicht zu der großen Institution der Neuzeit, dem 
repräsentativen Volksregimente, aber wohl dieser Institution nahe gekommen…”103 Hij 
eindigde zijn hoofdstuk over het ontstaan van dit regime dan ook met een zeer positief 
oordeel:  
 

“Indes der große, in schweren Kämpfen festgestellte Grundsatz, daß jeder römische 
Bürger gleich vor dem Gesetz sei in Rechten und Pflichten, und die daraus sich 
ergebende Eröffnung der politischen Laufbahn, das heißt des Eintritts in den Senat für 
jedermann, erhielten neben dem Glanz der militärischen und politischen Erfolge die 
staatliche und nationale Eintracht und nahmen dem Unterschied der Stände jene 
Erbitterung und Gehässigkeit, die den Kampf der Patrizier und Plebejer bezeichnen; und 
da die glückliche Wendung der äußeren Politik es mit sich brachte, daß länger als ein 
Jahrhundert die Reichen Spielraum für sich fanden, ohne den Mittelstand unterdrücken zu 
müssen, so hat das römische Volk in seinem Senat längere Zeit, als es einem Volke 
verstattet zu sein pflegt, das großartigste aller Menschenwerke durchzuführen vermocht, 
eine weise und glückliche Selbstregierung.” (RG. I, 333)  

 
Twee elementen spelen in dit oordeel een rol. In de eerste plaats is dat het quasi-
parlementaire karakter van het senatoriale bewind, maar dit wordt meteen verbonden met 

                                                 
102 RG. I, 330: “Die Kompetenz des Senats wurde formell kaum verändert. Der Senat hütete sich wohl, 
durch unpopuläre Verfassungsänderungen oder offenbare Verfassungsverletzungen der Opposition und der 
Ambition Handhaben darzubieten…” 
103 RG. I, 330; het verschil tussen de Romeinse senaat en moderne parlementaire vertegenwoordigingen 
was ook formeel, zoals Mommsen StR. III/2, 1034 opmerkt: “Diese Körperschaft ist, nach heutiger 
Ausdrucksweise, weniger ein Parlament als eine oberste Verwaltungs- und Regierungsbehörde.” Deze 
vaststelling is ongetwijfeld ingegeven door de bestuurlijke situatie in het moderne Duitsland, waar de 
regering formeel en zeker op het terrerin van de buitenlandse politiek onafhankelijk was van het parlement. 
Vgl. voor de senaat als “regering” van Rome in de republiek o.a. ook StR. III/2, 1161-62 en 1212. 
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het tweede element: de grote militaire successen van Rome. De senaat had de Romeinse 
staat de sterke executieve macht gegeven, die Mommsen voor de handhaving van de 
staatssouvereiniteit noodzakelijk achtte. De formulering van dit oordeel laat nog eens kort 
Mommsens staatsideaal zien. Uitgangspunt daarbij is de samenstelling van de senaat door 
(indirecte) verkiezing: hij was “berufen nicht durch den eitlen Zufall der Geburt, sondern 
wesentlich durch die freie Wahl der Nation…” Eenmaal in functie was hij onafhankelijk 
en in staat een duidelijke politieke koers uit te zetten: “auf Lebenszeit im Amte und nicht 
abhängig von dem Ablauf des Mandats oder von der schwankenden Meinung des Volkes; 
in sich einig und geschlossen seit der Ausgleichung der Stände” kon de senaat een 
duidelijke politieke koers uitzetten, omdat de magistraten en de volkstribunen van hem 
afhankelijk waren en de comitia nog grotendeels passief was. Zodoende “war der 
römische Senat der edelste Ausdruck der Nation und in Konsequenz und Staatsklugheit, 
in Einigkeit und Vaterlandsliebe, in Machtfülle und sicherem Mut die erste politische 
Körperschaft aller Zeiten – auch jetzt noch ‘eine Versammlung von Königen’, die es 
verstand, mit republikanischer Hingebung despotische Energie zu verbinden. Nie ist ein 
Staat nach außen fester und würdiger vertreten worden als Rom in seiner guten Zeit durch 
seinen Senat.”104 Hier volgt Mommsen de traditionele duiding die een directe band zag 
tussen de Romeinse constitutie in de midden-republiek en de militaire expansie.  

Maar er is sprake van een herformulering en herwaardering van deze constitutie. 
Mommsen beschouwde de Romeinse staat van deze tijd niet als een ‘gemengde 
constitutie’ in de antieke politiek-filosofische zin. De kracht van Rome lag juist in een 
sterke staatsmacht, zoals deze in de senaat geconcentreerd was, en het succesvolle 
buitenlands-politieke en militair-expansieve beleid werd verklaard uit het feit dat in de 
senaat alles geconcentreerd was dat “das Volk besaß von politischer Intelligenz und 
praktischer Staatskunde” (RG. I, 332) – en dat was wat Mommsen óók van een 
parlementair representatief instituut verwachtte. Het volk moest immers niet direct zelf 
regeren, maar geleid worden door de notabelen van Besitz und Bildung.105 De verwijzing 
naar de senaat als ‘de driehonderd koningen van Rome’ plaatst de senaat bovendien in de 
constitutionele orde van Rome en brengt hem direct in verband met de concentratie van 
de staatsmacht in het imperium van de koning en de consuls. Door de beperking van het 
consulaire imperium in de loop van de republikeinse ontwikkeling had de senaat deze 
macht in de praktijk naar zich toe kunnen trekken.  

Het positieve oordeel over het senatoriale bewind in de midden-republiek wordt 
direct gevolgd door de hoofdstukken over de succesvolle militaire expansie van Rome en 
de daardoor bewerkstelligde nationale eenwording van Italië (hoofdstuk 4-7), die in feite 
uit de krachtige handhaving en uitoefening van de staatssouvereiniteit door de senaat 
verklaard wordt. Ook de overwinning op Karthago in de Eerste en Tweede Punische 
Oorlog wordt door Mommsen mede verklaard uit de rol van de senaat die hij 
verduidelijkt door een vergelijking met de Karthaagse tegenhanger:  
 

“Der römische Senat, welcher der eminenten Tüchtigkeit sich öffnete und im besten Sinn 
die Nation vertrat, durfte ihr auch vertrauen und brauchte die Beamten nicht zu fürchten. 
Der karthagische Senat dagegen beruhte auf einer eifersüchtigen Kontrolle der 

                                                 
104 Alle citaten: RG. I, 332. 
105 Vgl. RG. II, 319 waar sprake is van “des höchsten aller Vertretungsrechte, des Rechtes der trefflichen 
gegenüber den gewöhnlichen Männern…” 
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Verwaltung durch die Regierung und vertrat ausschließlich die vornehmen Familien; sein 
Wesen war das Mißtrauen nach oben wie nach unten und darum konnte er weder sicher 
sein, daß das Volk ihm folgte, wohin er führte, noch unbesorgt vor Usurpationen der 
Beamten.” (RG. II, 26)  

 
Toch zag Mommsen zich herhaaldelijk genoodzaakt het optreden van de senaat tijdens de 
Eerste Punische Oorlog te bekritiseren. Ook de veldtochten in Noord-Italië tussen de 
beide Punische oorlogen gaven aanleiding tot kritiek. Voor deze hele periode gold wat 
Mommsen opmerkte over de Romeinse reactie op de activiteiten van Hamilkar en 
Hasdrubal in Spanje, namelijk “daß der römische Senat diese Verhältnisse kurzsichtig 
und schlaff behandelt hat – Fehler, wie sie seine Führung der gallischen Angelegenheiten 
in der gleichen Zeit noch viel unverzeihlicher aufweist. Überall ist die römische 
Staatskunst mehr ausgezeichnet durch Zähigkeit, Schlauheit und Konsequenz, als durch 
eine großartige Auffassung und rasche Ordnung der Dinge, worin ihr vielmehr die Feinde 
Roms von Pyrrhos bis auf Mithradates oft überlegen gewesen sind.” (RG. II, 93-94) 
Menige overwinning was niet te danken aan de bevelhebber maar aan de militaire 
discipline van de soldaten.106 En de zware nederlagen in het begin van de oorlog tegen 
Hannibal, met name die bij Cannae, werden door hem teruggevoerd op “das Mißtrauen 
zwischen dem Regiment und den Regierten, die Spaltung zwischen Rat und 
Bürgerschaft.”107  

Mommsens kritiek op de buitenlandse politiek van de senaat in deze periode moet 
gelezen worden in de context van de constitutionele ontwikkeling van Rome. Zo voerde 
hij de zeer wisselende krijgskansen in de Eerste Punische Oorlog terug op een gebrek aan 
leiding, een kritiek die logischerwijze ook de politieke leiding, dat wil zeggen de senaat 
betrof. De oorzaak zocht Mommsen in de staatkundige ontwikkeling van Rome:  
 

“er steht inmitten eines Wechsels der politischen Systeme, zwischen der nicht mehr 
ausreichenden italischen Politik und der noch nicht gefundenen des Großstaats. […] Man 
kam nicht mehr aus mit dem Landheer und mit dem Bürgermilizwesen. […] Ist es ein 
Wunder, daß die Zügel eines solchen Regiments der Ratversammlung und den 
kommandierenden Bürgermeistern entschlüpften?” (RG. II, 60-61)  

 
Typerend is in Mommsens hele analyse hier de moderniserende aanduiding van de consul 
als ‘burgemeester’. Rome werd nog als een ‘Gemeinde’ bestuurd, terwijl het een 
wereldmacht was en een hiermee in overeenstemming zijnde constitutie nodig had. Een 
staat was nu eenmaal niet door een ‘burgemeester’ te leiden. En wanneer de senaat wel 
adequate besluiten nam, zoals de oorlogsverklaring aan Macedonië in 200 v.C. , was het 

                                                 
106 Bijv. RG. II, 82-83 naar aanleiding van een Romeinse overwinning op Noorditalische Kelten in 223 
v.C.: “Aber die Überlegenheit der römischen Waffen und der römischen Disziplin erfocht den Sieg und das 
Heer schlug sich durch; wieder einmal hatte die römische Taktik die strategischen Fehler [van Flaminius] 
gutgemacht. Der Sieg gehörte den Soldaten und Offizieren, nicht den Feldherren…” Vergelijkbare 
formuleringen zijn veelvuldig, vgl. bijv. ibid. 113, 115-16, 119; ook ibid. III, 158 over de veldtocht van 
Q.Metellus tegen Jugurtha. 
107 RG. II, 134, hoewel Mommsen in de hierop volgende overbrugging van de kloof tussen regering en 
burgerij nog één keer reden zag  de senaat uitbundig te prijzen: “Wenn noch Rettung und Wiedererhebung 
des Staates möglich war [na Cannae], mußte sie daheim beginnen mit Wiederherstellung der Einigkeit und 
des Vertrauens. Dies begriffen und, was schwerer wiegt, dies getan zu haben, […] ist die herrliche und 
unvergängliche Ehre des römischen Senats.”  
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de comitia die daar een stokje voor stak en er daarom door Mommsen van beschuldigd 
werd “kerktorenpolitiek” in plaats van “staatspolitiek” te voeren.108 Het ontbrak Rome 
aan richtinggevende staatslieden en veldheren, mede als gevolg van de aristocratische 
regeringswijze.109  

Impliciet maar onmiskenbaar is deze diskwalificatie van de republikeinse 
staatsvorm in de wereldmacht Rome te lezen als een aankondiging van het latere 
principaat. De princeps was voor Mommsen immers in de eerste plaats de professionele 
legeraanvoerder van de Romeinse staat en die professionalisering kwam op gang tijdens 
de oorlog met Hannibal. In 214 v.C. was Hannibal in het defensief gedrongen, onder 
andere “mittels der von Marcus Marcellus begründeten Kriegsweise das Talent der 
Offiziere zu entwickeln und die Überlegenheit des römischen Fußvolks in vollem 
Umfange ins Spiel zu bringen. Hannibal durfte wohl noch auf Siege hoffen, aber nicht 
mehr auf Siege wie am Trasimenischen See und am Aufidus; die Zeiten der 
Bürgergenerale waren vorbei.” (RG. II, 163) De leiding van het Romeinse leger 
professionaliseerde en zo was het in Rome met name Marcus Marcellus die Mommsens 
bewondering kreeg. Oorlogvoering bestond evenals politiek in de eerste plaats uit het 
ontwerpen van een programma, van plannen. Zodoende was Hamilkar te vergelijken met 
Scharnhorst en Stein, de grote staatslieden die de basis hadden gelegd voor de Pruisische 
wederopstanding na Jena en Auerstädt.110 

De senaat had een centrale rol gespeeld in de Romeinse expansie in Italië, en ook 
in zijn optreden tijdens de Punische oorlogen en hun nasleep zag Mommsen herhaaldelijk 
reden tot positieve oordelen.111 Kritiek op de senaat in de periode vanaf de Eerste 

                                                 
108 RG. II, 336; vgl. ibid. 228: “So hatte sich wieder einmal recht deutlich gezeigt, daß für die weitläufigen 
und schwierigen Verhältnisse, in welche Rom durch seine Siege gebracht war, die souveränen 
Bürgerversammlungen mit ihren kurzsichtigen und vom Zufall abhängigen Beschlüssen schlechterdings 
nicht mehr paßten…” en ibid. 335-36: “Wenn ferner die Bürgerschaft vollkommen die Fähigkeit hatte, ihre 
Gemeindeinteressen wahrzunehmen, so war es doch sinnlos und geradezu lächerlich, in den höchsten und 
schwierigsten Fragen, welche die herrschende Weltmacht zu lösen überkam, einem wohlgesinnten, aber 
zufällig zusammengetriebenen Haufen italischer Bauern das entscheidende Wort einzuräumen und über 
Feldherrnernennungen und Staatsverträge in letzter Instanz Leute urteilen zu lassen, die weder die Gründe 
noch die Folgen ihrer Beschlüsse begriffen.” 
109 Vgl. bijv. RG. II, 101: “Der römische Staat war in einer Verfassung, wie sie auch in festgegründeten und 
einsichtigen Aristokratien wohl eintritt. Was man wollte, wußte man wohl; es geschah auch manches, aber 
nichts recht noch zur rechten Zeit. […] An einem leitenden, die Verhältnisse im Zusammenhang 
beherrschenden Staatsmann muß es gefehlt haben; überall war entweder zu wenig geschehen oder zu viel.” 
Uiteraard werkt in dit oordeel ook de bewondering door die Mommsen voor Hamilkar Barkas en Hannibal 
voelde, de Karthaagse staatslieden en veldheren die zich door de angstige aristocratie in hun thuisstad niet 
hadden laten weerhouden hun grootse anti-Romeinse politiek te voeren. 
110 RG. II, 110: “Die umsichtige und meisterhafte Ausführung des Planes im einzelnen [Hannibals tocht 
over de Alpen] ist auf jeden Fall bewundernswert, und worauf am Ende alles ankam – sei es nun mehr 
durch die Gunst des Schicksals oder sei es mehr durch die Kunst des Feldherrn, Hamilkars großer Gedanke, 
in Italien den Kampf mit Rom aufzunehmen, war jetzt zur Tat geworden. Sein Geist ist es, der diesen Zug 
entwarf; und wie Steins und Scharnhorsts Aufgabe schwieriger und großartiger war als die von York und 
Blücher, so hat auch der sichere Takt geschichtlicher Erinnerung das letzte Glied der großen Kette von 
vorbereitenden Taten, den Übergang über die Alpen, stets mit größerer Bewunderung genannt als die 
Schlachten am Trasimenischen See und auf der Ebene von Cannae.” De vergelijking van Hamilkar met 
Scharnhorst ook ibid. 91. 
111 Bijv. RG. II, 320: “in der Verwaltung der äußeren Angelegenheiten überwog in dieser Zeit noch 
diejenige Folgerichtigkeit und Energie, durch welche die Herrschaft der römischen Gemeinde über Italien 
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Punische Oorlog vloeit meestal voort uit zijn analyse van de Romeinse constitutie als niet 
adequaat regeringssysteem voor de Romeinse wereldmacht en is niet in de eerste plaats 
gericht tegen de bewust gevoerde buitenlandse politiek van de senaat.  

Veel minder te spreken was Mommsen over de binnenlandse politiek van de 
senaat. Dit wordt al aangekondigd in het hoofdstuk over het einde van de 
Standenstrijd112, maar krijgt pas echt gestalte in het elfde hoofdstuk van boek 3: 
‘Regiment und Regierte’. Na afloop van de Standenstrijd werd de senaat weliswaar 
middels (indirecte) verkiezing gevormd door de meest bekwame burgers, maar het 
bewind bleef in wezen aristocratisch113 ondanks het feit dat “in dieser Epoche die 
Bürgerschaft noch zu unabhängig [war], um die Nichtadligen aus dem Senat vollständig 
ausschließen zu lassen, auch wohl die Adelschaft noch zu verständig, um dies auch nur 
zu wollen…” (RG. II, 312) In toenemende mate echter ontwikkelden de senatoren zich 
“zu einem durch Erbfolge sich ergänzenden und kollegialisch mißregierenden 
Herrenstand.” (RG. II, 319) Het was nu, na de Tweede Punische Oorlog, een kleine groep 
families, de nobilitas, die op basis van erfelijkheid de staat domineerde en “nach 
politischer Sonder- und Alleinmacht [rang] und […] die wichtigsten Institutionen des 
Staats, den Senat und die Ritterschaft, aus Organen des Gemeinwesens in Organe des 
altneuen Adels zu verwandeln [suchte].” (RG. II, 312) Daarbij ging het opnieuw om “von 
der Regierung veranlaßten Neuereungen, die darum, weil sie fast durchgängig nicht den 
Buchstaben, sondern nur die Übung der bestehenden Verfassung ändern, nicht weniger 
Neuerungen sind…” (RG. II, 316)  

Typerend voor Rome (en door Mommsen niet werkelijk verklaard) was het 
samengaan van deze aristocratie met een steeds verdere democratisering, die met name 
tot uitdrukking kwam in de toename van het aantal magistraatsambten die door 
verkiezing bezet werden. Deze democratisering leidde op haar beurt tot een veranderde 
verhouding van de magistratuur ten opzichte van de burgerij: “Magistrat heißt der Mann, 
der mehr ist als die andern; und wenn er der Diener der Gemeinde ist, so ist er eben 
darum der Herr eines jeden Bürgers. Aber diese straffe Haltung läßt jetzt sichtlich nach. 
Wo das  Koteriewesen und der Ämterbettel so in Blüte steht wie in dem damaligen Rom, 
hütet man sich, die Gegendienste der Standesgenossen und die Gunst der Menge durch 
strenge Worte und rücksichtslose Amtspflege zu verscherzen.” (RG. II, 320) Deze 
staatkundige ontwikkeling had weer haar uitwerking op de buitenlandse en militaire 
politiek van Rome, want “die Korruption beschränkte sich nicht auf den Markt, sondern 
übertrug sich auch schon auf das Lager.” (RG. II, 339) De oorlog verwerd tot een 

                                                                                                                                                 
gegründet worden war.” – en Mommsen prees hier vooral de “nichts weniger als geniale, aber klare und 
feste Steuerung des Staats während des hannibalischen Sturmes…” Vgl. RG. II, 134. 
112 Bijv. RG. I, 332-33, binnen het alleszins positieve eindoordeel over het senatoriale bewind: “In der 
inneren Verwaltung ist es allerdings nicht zu verkennen, daß die im Senat vorzugsweise vertretene Geld- 
und Grundaristokratie in den ihre Sonderinteressen betreffenden Angelegenheiten parteiisch verfuhr und 
daß die Klugheit und die Energie der Körperschaft hier häufig von ihr nicht zum Heil des Staates gebraucht 
worden sind.” 
113 Vgl. reeds RG. I, 318-19: “Indes darf es über dieser imponierenden republikanischen Gleichheit nicht 
übersehen werden, daß dieselbe zum guten Teil nur formaler Art war und aus derselben eine sehr 
entschieden ausgeprägte Aristokratie nicht so sehr hervorging als vielmehr darin von vornherein enthalten 
war.” De rijke plebejers verbonden zich met de patriciërs tot een nieuwe adel en zo “blieb nach wie vor das 
Regiment aristokratisch…” 
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rooftocht, terwijl de Italische bondgenoten in toenemende mate geschoffeerd en de 
provinciebewoners uitgezogen werden. (RG. II, 324 e.v.)  

Het buitengewoon negatieve oordeel over de Romeinse oligarchie na de Tweede 
Punische Oorlog vormt de basis voor de beoordeling van het vervolg van de geschiedenis 
van de late republiek in de Römische Geschichte. Typerend voor dit regime was het feit 
dat de nobilitas zich afschermde van de overige burgerij op een manier die vergelijkbaar 
was met de manier waarop de Romeinse burgerij zich in deze periode afschermde van de 
Latijnse bondgenoten (RG. II, 324). De continuïteit van de Romeinse geschiedenis wordt 
hier benadrukt door de houding van de nobilitas en de Romeinse burgerij op deze punten 
expliciet te vergelijken met de situatie van de Standenstrijd: “Wie die Nobilität gegenüber 
den Plebejern, so lenkte die Bürgerschaft gegenüber den Nichtbürgern zurück in die 
Abgeschlossenheit des verfallenen Patriziats; das Plebejat, das durch die Liberalität 
seiner Institutionen großgeworden war, schnürte [sic] jetzt selbst sich ein in die starren 
Satzungen des Junkertums.” (RG. II, 328)  

Deze negatief beoordeelde ontwikkeling van de aristocratie kreeg haar pendant in 
de vorming van een Pöbel ten koste van de traditionele en voor deze periode door 
Mommsen in het algemeen nog positief beoordeelde burgerij. Mommsens beschrijving 
van deze ontwikkeling biedt opnieuw de mogelijkheid basiselementen van zijn 
historiografische constructie zichtbaar te maken. De nieuwe Pöbel wortelde in het 
instituut van de clientela, bestaande uit vrijgelatenen en buitenlanders. Deze 
maatschappelijke instelling was op zichzelf  uralt, maar kreeg door het degeneratieproces 
van de nobiles een nieuwe betekenis:  
 

“Aber wie aus der Aristokratie ein eigener Herrenstand ward, der in seiner Hand nicht 
bloß die Macht, sondern auch den Reichtum vereinigte, so wurden aus den 
Schutzbefohlenen Günstlinge und Bettler; und der neue Anhang der Reichen unterhöhlte 
äußerlich und innerlich den Bürgerstand.” (RG. II, 336)  

 
De diepere oorzaak voor deze ontwikkeling zag Mommsen in de snelle toename van de 
slavernij, die al eerder begonnen was, en in de toestroom van “nach Rom übersiedelnden 
Hellenen und Orientalen […], denen die nationale Servilität ebenso unvertilgbar wie 
jenen [de vrijgelatenen] die rechtliche anhaftete.” (RG. II, 337) “Servilität” vormt hier 
een kernbegrip: de Romeinse burgerij bestond in toenemende mate niet meer uit 
zelfstandige en zich van die zelfstandigheid bewuste burgers, geleid door de besten inter 
pares, maar uit een kleine gesloten groep ‘meesters’ en hun ‘serviele’ ondergeschikten. In 
deze maatschappelijke ontwikkeling, die wortelde in de “oeroude” instituties van 
slavernij en clientela, zag Mommsen de “natuurlijke oorzaken” voor de opkomst “van 
een hoofdstedelijke Pöbel” (RG. II, 337). In het begrip ‘natuurlijk’ komen hier opnieuw 
twee elementen samen: enerzijds de ontwikkeling van de specifieke maatschappelijke en 
juridische instituties die kenmerkend waren voor de Romeinse samenleving en die 
wortelden in de vroegste geschiedenis van het Romeinse volk; anderzijds is het begrip 
weer verbonden met Mommsens opvatting over de ontwikkeling van de burgerlijke 
maatschappij of de deze ontwikkeling afsnijdende vorming van juridische barrières 
tussen de verschillende groepen in de samenleving en het hieruit voortkomende conflict 
om gelijkberechtiging. 
Bij dit tweede element speelt in de Romeinse geschiedenis niet alleen de oeroude 
aanwezigheid van slavernij en clientela een structurerende rol, maar ook het (bewuste) 
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politieke handelen dat de ‘natuurlijke’ ontwikkeling van een ‘burgerlijke samenleving’ 
onderbrak. Politici van verschillende partijen worden er door Mommsen van beschuldigd 
de vorming van de Pöbel systematisch in de hand te hebben gewerkt “und durch 
Volksschmeichelei und noch schlimmere Dinge den alten Bürgersinn […] unterwühlt zu 
haben.” Daarmee doelde Mommsen met name op de rol die het geven van spelen en het 
schenken van graan aan de burgerij in toenemende mate in de politiek gingen spelen en 
die hij meteen weer in de continuïteit van de Romeinse geschiedenis integreerde:  
 

“Die alte [!] Verpflichtung der Beamten, namentlich der Ädilen, für billige Kornpreise zu 
sorgen und die Spiele zu beaufsichtigen, fing an, in das auszuarten, woraus endlich die 
entsetzliche Parole des kaiserlichen Stadtpöbels hervorging: Brot umsonst und ewiges 
Volksfest.” (RG. II, 337) 

 
Het ontbrak de leidende politici aan duidelijke politieke ideeën en programma’s. Het 
bewind van de nobilitas – een “Regiment adlicher Nullitäten” – liet  
 

“in den inneren Angelegenheiten das Schiff vor dem Winde treiben; wenn man unter 
innerem Regiment mehr versteht als die Erledigung der laufenden Geschäfte, so ward in 
dieser Zeit überhaupt in Rom nicht regiert. Der einzige leitende Gedanke der regierenden 
Korporation war die Erhaltung und womöglich Steigerung ihrer usurpierten Privilegien.”  
 

En deze politieke constellatie had ook haar uitwerking op de buitenlandse politiek:  
 

“Auch die Tatenlosigkeit der Regierung nach außen hin hängt ohne Zweifel mit dieser 
gegen die Bürgerlichen ausschließenden und gegen die einzelnen Standesglieder 
mißtrauischen Adelspolitik zusammen.” (RG. III, 78)  

 
De heerschappij van de senaat, zoals deze in de Standenstrijd was gevormd, was het 
resultaat van een niet concreet reconstrueerbare politiek-historische ontwikkeling (zie 
boven blz 164-65). Maar deze heerschappij was maatschappelijk uiteindelijk gebaseerd 
op het voortbestaan van een aristocratie, een aristocratie die nu echter was samengesteld 
uit het patriciaat en de rijke plebejers. Het gevolg was dat zich ook meteen weer een 
oppositie vormde, die nu niet meer opkwam voor de gelijkberechtiging van de rijke 
plebejers, maar “als Vertreterin der geringen Leute und namentlich der kleinen Bauern” 
(RG. I, 320) – een ontwikkeling die zich evenzeer aan de historicus onttrok als de 
vorming van de senaatsheerschappij; en ook hier benadrukte Mommsen de moeilijkheid 
deze ontwikkeling “anschaulich darzulegen”:  
 

“Aber es wird diese innere Entwicklung nicht bloß von dem Waffenlärm der großen 
Kriege und Siege gleichsam übertäubt, sondern es entzieht sich auch ihr Bildungsprozeß 
mehr als irgendein anderer in der römischen Geschichte dem Auge. Wie eine Eisdecke 
unvermerkt über den Strom sich legt und unvermerkt denselben mehr und mehr einengt, 
so entsteht diese neue römische Aristokratie; und ebenso unvermerkt tritt ihr die neue 
Fortschrittspartei gegenüber gleich der im Grunde sich verbergenden und langsam sich 
wieder ausdehnenden Strömung. Die einzelnen jede für sich geringen Spuren dieser 
zwiefachen und entgegengesetzten Bewegung, deren historisches Fazit für jetzt noch in 
keiner eigentlichen Katastrophe tatsächlich vor Augen tritt, zur allgemeinen 
geschichtlichen Anschauung zusammenzufassen, ist sehr schwer. Aber der Untergang der 
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bisherigen Gemeindefreiheit und die Grundlegung zu den künftigen Revolutionen fallen 
in diese Epoche; und die Schilderung derselben sowie der Entwicklung Roms überhaupt 
bleibt unvollständig, wenn es nicht gelingt, die Mächtigkeit jener Eisdecke sowohl wie 
die Zunahme der Unterströmung anschaulich darzulegen und in dem furchtbaren 
Dröhnen und Krachen die Gewalt des kommenden Bruches ahnen zu lassen.” (RG. II, 
309-10)  

 
Met deze in een sterke natuurmetafoor geklede interpretatie van de politieke 
ontwikkeling vanaf de vierde eeuw v.C. wordt niet een dialectisch gestructureerde 
ontwikkeling van de Romeinse politiek aangeduid, maar juist een sterke continuïteit, een 
continuïteit die, zoals Mommsen meteen aansluitend aan de hiervoor geciteerde passage 
uiteenzet, in de eerste plaats tot uitdrukking kwam in de continuïteit van de adellijke 
eretekens en ererechten in de overgang van het patriciaat naar de nobilitas. Rome was 
gedurende de hele republiek een aristocratisch geregeerde staat. De oppositie die zich in 
deze fase formeerde werd na de Tweede Punische Oorlog zichtbaar in twee vormen. In de 
eerste plaats was er de door Cato Maior geleide Reformpartei die steunde op de boeren; 
daarnaast ontwikkelde zich een demagogie die haar politieke basis had in de 
hoofdstedelijke Pöbel. Typerend voor beide partijen achtte Mommsen het ontbreken van 
een systematisch politiek programma. 

De republikeinse constitutie echter was ondertussen een anachronisme geworden. 
De demagogen – de partij van de populares – streefden naar een “Beschränkung der 
Regierungs- und Erweiterung der Bürgerschaftskompetenz” (RG. II, 349) en slaagden er 
inderdaad in de beslissingsbevoegdheden van de comitia uit te breiden. Maar de 
Urversammlungen waren in een grote staat als het Romeinse wereldrijk niet langer in 
staat de politieke en militaire stand van zaken te overzien en zodoende de juiste 
beslissingen te nemen. De nederlagen die Rome in eerste instantie tegen Hannibal leed 
waren evenzeer een gevolg van deze achterhaalde constitutionele situatie als de zwakke 
leiding in de oorlog tegen Perseus van Macedonië; de comitia voerde een “kerktoren-“, 
geen “staatspolitiek” (RG. II, 336 en 353). In de praktijk volgde “die Masse willenlos 
dem nächsten Impulse, und Unverstand und Zufall entschieden.” (RG. II, 353) ‘Impulsen’ 
en ‘toeval’ kwamen in de plaats van een op kennis en overleg gebaseerde planmatige 
aanpak van de buitenlandse politiek en de binnenlandse problemen. De uitbreiding van de 
volkssouvereiniteit leidde tot een ondergraving van het basisprincipe van de 
staatssouvereiniteit, tot de “Schwächung der Regierung und der Gemeinde”, dat wil dus 
zeggen van de effectieve executieve macht. Deze had eerst bij de koning en de consuls, 
de magistraten met het koninklijke imperium gelegen en was vervolgens in de praktijk 
overgegaan op de senaat. Nu kwam de effectieve beslissingsmacht direct in handen van 
de souvereine burgerij, die echter niet in staat was hier op een efficiënte en voor de staat 
zinvolle manier inhoud aan te geven:   
 

“und was sollte werden aus einem Gemeinwesen, in welchem Krieg und Frieden, 
Ernennung und Absetzung des Feldherrn und der Offiziere, die gemeine Kasse und das 
gemeine Gut von den Launen der Menge und ihrer zufälligen Führer abhingen?” (RG. II, 
353)  

 
De vraag is uiteraard retorisch. Mommsens hele duiding is er op gericht de traditionele, 
reeds in de latere antieke literatuur geformuleerde stelling te ondergraven dat “die Zeit 
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nach dem Hannibalischen Kriege als die goldene Roms und Cato als das Muster des 
römischen Staatsmanns” kon gelden:  
 

“Es war vielmehr die Windstille vor dem Sturm und die Epoche der politischen 
Mittelmäßigkeiten […] In keiner Epoche ist die römische Verfassung formell so stabil 
geblieben wie in der vom Sizilischen [Eerste Punische] Kriege bis auf den Dritten 
Makedonischen und noch ein Menschenalter darüber hinaus; aber die Stabilität der 
Verfassung war hier wie überall nicht  ein Zeichen der Gesundheit des Staats, sondern 
der beginnenden Erkrankung und der Vorbote der Revolution.” (RG. II, 355) 

De “Romeinse revolutie” 
 
Omdat er van constitutioneel-politieke alternatieven geen sprake was, ging de ‘Romeinse 
revolutie’ uiteindelijk uit van de sociaal-economische misère in Italië. Ook deze wordt 
door Mommsen weer in de continuïteit van de Romeinse geschiedenis verankerd: “Seit 
uralter Zeit beruhte die römische Ökonomie auf den beiden ewig sich suchenden und 
ewig hadernden Faktoren, der bäuerlichen und der Geldwirtschaft.” (RG. III, 82) De 
aristocratische grootgrondbezitters hadden immers vanaf het begin van de republiek 
gestreefd naar de vernietiging van de vrije boerenstand (zie boven blz 129) en deze 
“oorlog”, die dankzij de Romeinse expansie in Italië tijdelijk onderbroken was, werd door 
de sinds het einde van de Standenstrijd ontstane nieuwe aristocratie, de nobilitas, weer 
opgenomen door de uitbreiding van het door slaven bebouwde grootgrondbezit ten koste 
van de zelfstandige boeren die weggeconcurreerd en verjaagd werden. De akkerwetten 
van Tiberius Gracchus waren erop gericht deze vrije boeren te hulp te schieten en 
zodoende de politieke en militaire basis van de Romeinse staat te versterken. Het was 
echter door zijn poging zijn collega Octavius door de comitia te laten afzetten dat hij de 
revolutie begon (RG. III, 97), een revolutie die zich uiteindelijk richtte tegen de 
heerschappij van de senaat.114  

Mommsens oordeel over Tiberius Gracchus was uiteindelijk niet positief, omdat 
deze niet probeerde vanuit een duidelijk toekomstgericht en realistisch programma de 
staat te hervormen, maar zich door de revolutionaire gebeurtenissen liet voortdrijven (zie 
boven blz 145). Zijn broer Gaius daarentegen had wel een duidelijk plan gehad en 
daarnaar de staat geherstructureerd en er is zodoende “kaum ein konstruktiver Gedanke in 
der römischen Monarchie, der nicht zurückreichte bis auf Gaius Gracchus.”115 Zijn 
programma, waarvan de formulering weliswaar niet overgeleverd is maar dat hij “toch 
ongetwijfeld” had (RG. III, 124), behelsde een herstructurering van de staat die aan alle 
drie de basisconflicten in de geschiedenis van de republiek een einde zou maken. In het 
conflict om de macht van de magistraten, dat in de republiek voorlopig ten gunste van de 
senaat beslecht was, streefde hij naar de instelling van de monarchie. In de strijd om de in 
burgerrecht achtergestelde bondgenoten streefden de democraten naar een geleidelijke 

                                                 
114 RG. III, 102: “Rom wurde um diese Zeit regiert durch den Senat. Wer gegen die Majorität des Senats 
eine Verwaltungsmaßregel durchsetzte, der machte Revolution. Es war Revolution gegen den Geist der 
Verfassung, als Gracchus die Domänenfrage vor das Volk brachte; Revolution auch gegen den Buchstaben, 
als er das Korrektiv der Staatsmaschine, durch welches der Senat die Eingriffe in sein Regiment 
verfassungsmäßig beseitigte, die tribunizische Interzession durch die mit unwürdiger Sophistik 
gerechtfertigte Absetzung seines Kollegen nicht bloß für jetzt, sondern für alle Folgezeit zerstörte.” 
115 RG. III, 126; voor de continuïteit die ook hier weer geconstrueerd wordt, zie onder hoofdstuk VIII, 5. 
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uitbreiding van het burgerrecht. In 125 v.C. deed Gracchus’ politieke bondgenoot M. 
Fulvius Flaccus voorstellen in deze richting, maar zij werden door senaat en comitia 
afgewezen (RG. III, 111). En ook voor het derde conflict, de strijd tussen de rijken en de 
armen, boden de democraten een oplossing in de vorm van een kolonisatie van Italische 
paupers buiten Italië.  

Gaius Gracchus streefde naar de instelling van een persoonlijk monarchaal 
bewind. Daartoe moest hij de regerende aristocratie ten val brengen en de steun zoeken 
van de verschillende ontevreden groepen burgers. Landverdeling moest ten goede komen 
aan de boeren. Diverse maatregelen werden genomen ten gunste van de hoofdstedelijke 
Pöbel, zoals het aanbieden van goedkoop graan. Een derde groep die dankzij Gracchus 
aan invloed won, was de Spekulantenaristokratie (de equites) die staatsrechtelijke (in de 
rechtspraak) en dankzij de verpachting van de belastingen in de nieuwe provincie Asia 
economische voordelen in de schoot geworpen kreeg, waardoor zij in het politieke leven 
een onafhankelijke en concurrerende positie ten opzichte van de senatoriale elite kon 
innemen. Hoewel Gracchus’ politiek de aristocratie ten val te brengen succesvol was, 
werd deze wankele maatschappelijke basis uiteindelijk ook zijn politieke ondergang. Na 
zijn dood bleef de door hem opgestelde constitutie, met de equites in de rechtbanken en 
bestuurders die leunden op de Pöbel, in feite gewoon bestaan. Maar de eenhoofdige 
monarchale leiding ontbrak en zinvolle sociaal-economische maatregelen, zoals de door 
Gaius Gracchus geïnitieerde overzeese kolonisatie, werden niet verder uitgevoerd:  
 

“So regierte die Restauration weiter mit den Wünschen und Gesinnungen der legitimen 
Aristokratie und mit der Verfassung und den Regierungsmitteln der Tyrannis. […] Sie 
saß auf dem erledigten Thron mit bösem Gewissen und geteilten Hoffnungen, den 
Institutionen des eigenen Staates grollend und doch unfähig, auch nur planmäßig sie 
anzugreifen, unsicher im Tun und Lassen außer, wo der eigene materielle Vorteil sprach, 
ein Bild der Treulosigkeit gegen die eigene wie die entgegengesetzte Partei, des inneren 
Widerspruchs, der kläglichsten Ohnmacht, des gemeinsten Eigennutzes, ein 
unübertroffenes Ideal der Mißregierung.” (RG. III, 139-40)  

 
De bekende thema’s van Mommsens kritiek op de aristocratische regeringswijze keren 
hier steeds weer terug: het gebrek aan inzicht in de bestaande problemen en het gebrek 
aan een politiek programma; de eenzijdige gerichtheid op het eigen voordeel in plaats van 
het algemeen welzijn116; het volledige gebrek aan politiek capabele mensen.117 Ook van 
de “oppositie” in deze periode moest Mommsen niets hebben. Van een “Reform-“ of  
“middenpartij”, zoals deze rond Cato en Scipio Aemilianus had bestaan, was geen sprake 
meer, zodat “es in Rom schlechterdings nur zwei mögliche Regierungsformen gab, die 
Tyrannis und die Oligarchie…”118  

                                                 
116 Bijv. RG. III, 136, waar Mommsen naar aanleiding van de nu ontstane bond tussen aristocratie en Pöbel 
oordeelt: “es ward dabei nichts weiter geopfert als bloß das gemeine Beste. Alle diejenigen Maßregeln, die 
von Gaius Gracchus zur Förderung des öffentlichen Wohls getroffen waren, […] ließ die Aristokratie 
fallen.” 
117 Bijv. RG. III, 141: “Nie hat es bis auf diese Zeit der römischen Aristokratie so vollständig an 
staatsmännischen und militärischen Kapazitäten gemangelt wie in dieser Restaurationsepoche zwischen der 
Gracchischen und der Cinnanischen Revolution.” 
118 RG. III, 167; later worden de hervormingsgezinde optimates Drusus en P. Sulpicius Rufus door 
Mommsen echter tot de “Mittelpartei” gerekend (ibid. 262). 
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Marius leek de aangewezen persoon te zijn de monarchie te vestigen. Mommsen zag in 
zijn legerhervorming niet alleen een militaire noodzaak maar “zugleich eine vollständige 
politische Revolution” (RG. III, 206), omdat de republikeinse constitutie voor een 
belangrijk deel daarop berustte dat de burger ook soldaat was en de soldaat burger. De 
professionalisering van het leger ondergroef die basis en Mommsen duidde deze met een 
blik op Augustus’ staatsorde als een belangrijke stap op de weg naar een monarchie:  
 

“Man hatte das stehende Heer, den Soldatenstand, die Garde; wie in der bürgerlichen 
Verfassung, so standen auch in der militärischen bereits alle Pfeiler der künftigen 
Monarchie: es fehlte einzig an dem Monarchen. Wie die zwölf Adler um den 
Palatinischen Hügel kreisten, da riefen sie dem Königtum; der neue Adler, den Gaius 
Marius den Legionen verlieh, verkündete das Reich der Kaiser.’ (RG. III, 206-7)  

 
Gemeten aan de “Aufgabe” de monarchie te stichten moest Mommsen Marius wel te licht 
bevinden. Marius’ bondgenootschap met de volkstribuun Saturninus wordt door 
Mommsen in deze zin geduid; zij streefden naar een “Staatsumwälzung” (RG. III, 210) 
die er op gericht was “das 633 (121 v.C.) unterbrochene Werk zu vollenden.” (RG. III, 
211) Deze revolutie mislukte uiteindelijk, omdat Marius de kant van de orde koos en de 
straatterreur van Satuninus er toe leidde dat de equites zich weer met de aristocratie 
verzoenden.  

Maar de verzoening tussen de regerende adel en de “geldaristocratie” was slechts 
tijdelijk. Op het terrein van het provinciebestuur stonden de betere aristocraten als 
gouverneur tegenover de equites met hun financiële belangen in de provincies en hun 
machtspositie in de rechtbank. Hier ligt het uitgangspunt van Mommsens bespreking van 
de hervormingsvoorstellen van M. Livius Drusus (91 v.C.). Deze vormden een 
samenhangend programma dat dicht bij dat van Gaius Gracchus stond. Dat bleek 
bijvoorbeeld uit de graanuitdelingen aan de Pöbel en de initiatieven tot kolonisatie (zij 
het alleen in Italië). Het voornaamste verschil lag volgens Mommsen in de 
“Oberhauptsfrage” (RG. III, 225). Terwijl Gaius Gracchus gestreefd had naar de 
instelling van de monarchie, wilde Drusus de macht van de senaat herstellen, hetgeen 
onder andere tot uitdrukking kwam in zijn poging de rechtbanken weer door senatoren te 
laten bezetten. Daarbij werd hij echter niet alleen tegengewerkt door de equites, maar 
vooral ook door de “feige und faule Masse der [senatorialen] Aristokratie” zelf, en het 
was die tegenwerking die tot zijn vermoording leidde: “Es lag darin eine tiefe und 
traurige Lehre. An dem Widerstand oder an der Schwäche der Aristokratie scheiterte die 
Reform, selbst wenn der Versuch zu reformieren aus ihren eigenen Reihen 
hervorging.”119 

Het mislukken van deze hervormingspolitiek leidde tot de Bondgenotenoorlog en, 
nadat deze mede met behulp van verregaande concessies was beëindigd, tot een nieuwe 
economische en politieke crisis in Rome. Deze wordt door Mommsen weer nadrukkelijk 

                                                 
119 RG. III, 228; vgl. ibid. 224: “Allein gefährlicher als diese entschiedenen Gegner [uit de ridderklasse] 
war die feige und faule Masse der Aristokratie, die zwar die Provinzen lieber allein geplündert hätte, aber 
am Ende auch nicht viel dawider hatte, mit den Rittern die Beute zu teilen, und, statt den Ernst und die 
Gefahren des Kampfes gegen die übermütigen Kapitalisten zu übernehmen, es viel billiger und bequemer 
fand, sich von ihnen durch gute Worte und gelegentlich durch einen Fußfall oder auch eine runde Summe 
Straflosigkeit zu erkaufen.” 
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in de continuïteit van de Romeinse geschiedenis geplaatst, in dit geval van de 
‘Standenstrijd’:  
 

“Es war genau wieder wie während des Ständestreits: wieder machten die Kapitalisten im 
Bunde mit der befangenen Aristokratie der gedrückten Menge und der zur Mäßigung des 
starren Rechtes mahnenden Mittelpartei den Krieg und den Prozeß; wieder stand man an 
dem Rande desjenigen Abgrundes, in den der verzweifelte Schuldner den Gläubiger mit 
sich hinabreißt; nur war seitdem an die Stelle der einfach bürgerlichen und sittlichen 
Ordnung einer großen Ackerstadt die soziale Zerrissenheit einer Kapitale vieler Nationen 
und diejenige Demoralisation getreten, in der der Prinz mit dem Bettler sich begegnet; 
nur waren alle Mißverhältnisse breiter, schroffer, in grauenhafter Weise großartiger 
geworden.” (RG. III, 261)  

 
Sulpicius Rufus wilde het hervormingswerk van Drusus voortzetten, met name inzake de 
burgerrechtspolitiek, maar verbond zich uit angst voor een staatsgreep van Sulla met 
Marius, die hij het commando in de oorlog tegen Mithradates VI van Pontus bezorgde. 
Het was echter dit besluit dat Sulla’s mars op Rome uitlokte (88 v.C.). Na Sulla’s vertrek 
volgde het “Schreckensregiment” van Marius en Cinna, dat door Mommsen zeer negatief 
beoordeeld wordt. De volledige politieke en maatschappelijke orde werd omvergeworpen 
door Marius’ “Sklavenlegionen” die niet verzuimden “in diesen Saturnalien ihrer neuen 
Freiheit die Häuser ihrer ehemaligen Herren zu plündern und was ihnen darin vorkam, zu 
schänden und zu morden.” Want “in Zeiten, wie diese waren, wird der Wahnsinn selbst 
eine Macht; man stürzt sich in den Abgrund, um vor dem Schwindel sich zu retten.” (RG. 
III, 325) Cinna wordt door Mommsen met name veroordeeld vanwege het gebrek aan een 
consistent politiek programma (vgl. boven blz 144).  

Na zijn tweede mars op Rome schoof Sulla de constitutie van Gaius Gracchus, die 
door het senatoriale restauratieve bewind vanaf 121 v.C. in stand gehouden was, 
definitief opzij. Hijzelf werd dictator, waarbij het ambt overigens heel anders ingevuld 
werd dan de vroeg-republikeinse dictatuur. Mommsen plaatste het in een direct verband 
met het vroeg-Romeinse koningschap:  
 

“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.”  

 
En tegelijkertijd verbond Mommsen Sulla’s monarchale macht met het programma van 
Gaius Gracchus:  
 

“So fiel denn seltsamerweise Sullas Weg auch hier zusammen mit dem, den in so ganz 
anderer Absicht Gaius Gracchus eingeschlagen hatte. Auch hier mußte die konservative 
Partei von ihren Gegnern borgen, der Schirmherr der oligarchischen Verfassung selbst 
auftreten als Tyrann, um die ewig andringende Tyrannis abzuwehren. Es war gar viel 
Niederlage in diesem letzten Siege der Oligarchie.” (RG. III, 350)  

 
Sulla’s doel was het herstel van de macht van de senaat, waartoe hij de equites van hun 
politieke en maatschappelijke privileges beroofde en de invloed van de comitia beperkte. 
Macht en invloed van het volkstribunaat en van de magistraturen werden aan banden 
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gelegd.120 Ondanks de proscripties oordeelde Mommsen zeer positief over Sulla. Niet 
alleen ontwaarde hij in diens maatregelen (in tegenstelling tot de “saturnaliën” van 
Marius en Cinna) een consistent programma, maar hij zag in diens politiek ten opzichte 
van de senaat (III, 377) en Italië een politiek die het moderne burgerlijk-liberale ideaal 
van de door een representatief systeem geregeerde nationale staat zo dicht benaderde als 
in de Oudheid maar mogelijk was.121  

Het oligarchische regime dat na Sulla’s aftreden en overlijden de Romeinse 
politiek bestierde wordt door Mommsen weer buitengewoon negatief beoordeeld. Het 
consulaat van Pompeius en Crassus in 70 v.C. bracht het herstel van de constitutie van 
Gaius Gracchus: het volkstribunaat werd in ere hersteld, de hoofdstedelijke Pöbel weer 
uit de staatskas gevoed en de equites herkregen hun politieke en sociaal-economische 
voorrechten. Het lag in de door Mommsen geconstrueerde logica van de historische 
ontwikkeling dat Pompeius als de machtigste militaire leider van dat ogenblik ook de 
door Gracchus nagestreefde kroon op het werk zou zetten en de monarchie zou instellen. 
Maar Pompeius weigerde, zodat het de senatoriale oligarchie was die in de “im 
wesentlichen […] wiederhergestellte Gracchische” constitutie regeerde.  

Dat dit regime ten val kwam en Pompeius toch een althans informele 
alleenheerschappij verkreeg, was te danken aan zijn bondgenootschap met de democraten 
die hem middels de lex Gabinia en de lex Manilia een militaire machtbasis bezorgden die 
met de republikeinse staatsvorm in wezen onverenigbaar was.122 Daarmee was de strijd 
voorlopig gestreden. Geheel in lijn met zijn interpretatie van de geschiedenis van de 
Romeinse republiek als een serie elkaar opvolgende door politieke partijen gevormde 
regimes op basis van één staatsrechtelijk systeem interpreteerde Mommsen de nieuwe 
situatie als een formele machtswisseling, waarbij het regime van de ene partij, de 
optimates, werd vervangen door dat van de andere, de populares:  
 

“Die Gabinisch-Manilischen Anträge beendigten den Kampf zwischen dem Senat und der 
Popularpartei, den vor siebenundsechzig Jahren die Sempronischen Gesetze begonnen 
hatten. Wie die Sempronischen Gesetze die Revolutionspartei zunächst als politische 
Opposition konstituierten, so ging dieselbe mit den Gabinisch-Manilischen über aus der 
Opposition in das Regiment […] Es war nun erreicht, was einst [in 123 v.C.] als ein 
kecker Traum erschienen war: der Senat hatte aufgehört zu regieren.” (RG. IV, 118)  

 

                                                 
120 StR. II/1, 94-95 oordeelde Mommsen overigens zeer negatief over Sulla’s maatregelen met betrekking 
tot het consulaat, omdat deze een breuk met de staatsrechtelijke systematiek betekenden: “Jenes 
altrepublikanische universale Commando, das der eigentliche Kern wie der königlichen so der 
consularischen Gewalt gewesen war, hatte demnach ein Ende; der waffenlose Senat mit seinen 
bürgerlichen Häuptern sollte fortan den über die einzelnen überseeischen Gebiete gesetzten Feldherren und 
deren Legionen gebieten. Die vernichtende Kritik, welche die Geschichte an dieser in Feinheit wie in 
Verkehrtheit unvergleichlichen Krönung des stolzen Baues der römischen Aristokratie geübt hat, ist 
hinreichend bekannt; aber für das Consulat selbst ist diese Ordnung massgebend geblieben.”  
121 RG. III, 361: “Indem ferner sowohl die außerordentlich eintretenden Senatoren als die Quästoren 
ernannt wurden von den Tributkomitien, wurde der bisher mittelbar auf den Wahlen des Volkes ruhende 
Senat jetzt durchaus auf direkte Volkswahl gegründet, derselbe also einem repräsentativen Regiment so 
weit genähert, als dies mit dem Wesen der Oligarchie und den Begriffen des Altertums überhaupt sich 
vertrug.” Vgl. verder onder blz. 224-25. 
122 Vgl. de titel van hoofdstuk V.3: ‘Der Sturz der Oligarchie und die Herrschaft des Pompeius’. 
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Maar nu de senaat (voorlopig) uitgespeeld was, zag Mommsen het conflict tussen de 
beide bondgenoten binnen het nieuwe regime opdoemen:  
 

“Aber indem der alte Kampf zu Ende lief, bereitete zugleich ein neuer sich vor: der 
Kampf der beiden bisher zum Sturz der aristokratischen Staatsverfassung verbündeten 
Mächte, der bürgerlich demokratischen Opposition und der immer übermächtiger 
aufstrebenden Militärgewalt.” (ibid. 118-19)  

 
Ook hier kan er niet gesproken worden van een ‘dialectiek’ in Mommsens duiding van de 
politiek-historische ontwikkeling, omdat er in feite drie partijen actief waren. Het 
politieke leven in de hoofdstad werd nu beheerst door de strijd van de ‘democraten’ tegen 
de verslagen optimates en (in het geheim, maar eigenlijk veel belangrijker) tegen de 
militaire overmacht van de in het oosten verblijvende Pompeius. In deze zin wordt het 
akkerwetsvoorstel van Rullus (63 v.C.) geïnterpreteerd, dat “den Führern der Demokraten 
eine ähnliche Stellung verschaffen sollte, wie sie infolge der Gabinisch-Manilischen 
Anträge Pompeius einnahm.” (RG. IV, 176-77)  

De hele situatie wordt door Mommsen vergeleken met de tijd dat Cinna de 
touwtjes in handen had (vgl. bijv. RG. IV, 189-90). Opnieuw werd een coalitie van 
democratie en anarchie gesmeed met als doel een “revolutie” tegen de zittende regering, 
dat wil zeggen tegen Pompeius (RG. IV, 169-70). De maatschappelijke basis voor de 
anarchie werd gevormd door decadente en zwaar in de schulden zittende adellijke 
kringen. De eigenlijke leiding was (in het geheim) in handen van Crassus en Caesar. 
Hieruit kwam de opstand van Catilina voort, maar deze werd door Cicero onderdrukt. 
Mommsen ziet hierin de laatste overwinning van de oligarchie op de democraten.123  

Op het moment dat Pompeius, kort na de onderdrukking van de Catilinarische 
onlusten, terugkeerde naar Italië, had hij de monarchie voor het grijpen en opnieuw 
benadrukt Mommsen dat dit in de logica van de Romeinse geschiedenis lag:  
 

“Als Pompeius nach Erledigung der ihm aufgetragenen Verrichtungen seine Blicke 
wieder der Heimat zuwandte, fand er zum zweiten Male das Diadem zu seinen Füßen. 
Längst neigte die Entwicklung des römischen Gemeinwesens einer solchen Katastrophe 
sich zu; es war jedem Unbefangenen offenbar und war tausendmal gesagt worden [?], 
daß, wenn der Herrschaft der Aristokratie ein Ende gemacht sein werde, die Monarchie 
unausbleiblich sei.” (RG. IV, 193)  

 
Inzicht in deze situatie leidde er toe dat de aanvoerders van de ‘democratische partij’ het 
risico inzagen van een verbond met een machtige generaal en er nu naar streefden een 
eigen militaire “Hausmacht” op te bouwen. Het middel daartoe werd het hernieuwde 
bondgenootschap met Pompeius, die zijn voorstellen en maatregelen gedwarsboomd zag 
door de senaat.  

Caesars consulaat wordt slechts zeer kort besproken, zijn wetgeving als 
programmatische eenheid opgevat.124 De oppositie wordt zoals zo vaak door Mommsen 
geridiculiseerd. De kritiek op Caesars politiek en het verlies van populariteit worden hier 
volkomen genegeerd en pas in een later hoofdstuk besproken, waar dit met de 
                                                 
123 RG. IV, 192; ibid. 197 heeft Mommsen het dan ook weer impliciet over de nieuwe oligarchische 
‘regering’. 
124 Christ, Caesar, 140. 
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monarchale positie van Caesar en Pompeius in verband wordt gebracht.125 Want nog 
altijd was de republiek diep geworteld in het bewustzijn van de burgerij.126 Het gevolg 
was een versterking van de senatoriale oppositie, die leidde tot de terugkeer van Cicero 
uit ballingschap en het niet of slechts ten dele toekennen van nieuwe grote commando’s 
aan Pompeius (in Egypte en ten gunste van de graanvoorziening van Rome): “die Flut der 
republikanischen Opposition war demgemäß im stetigen Steigen.” (IV, 308) Dit leidde 
tot een hernieuwd zelfvertrouwen van de oligarchische oppositie, dat tot uitdrukking 
kwam in een poging de wetgeving  van Caesars consulaat ongedaan te maken. Het 
tegendeel was echter het resultaat: Caesar slaagde er in deze aanslag op zijn 
machtspositie af te wenden door een hernieuwing van het Triumviraat met Pompeius en 
Crassus op de conferentie van Luca (56 v.C.), “wo bereits, im Gegensatz zu dem 
republikanischen, der neue monarchische Senat repräsentiert war.” (IV, 310) Het gevolg 
van de conferentie was de feitelijke vestiging van de monarchie, ondanks de oppositie 
van Cato en anderen:  
 

“Aber sowohl diese oppositionellen Velleitäten der Senatsmajorität wie der resultatlose 
Widerstand der Minorität zeigen nur um so deutlicher, daß das Regiment, wie einst von 
der Bürgerschaft auf den Senat, so jetzt von diesem auf die Machthaber übergegangen 
und der Senat schon nicht viel mehr war als ein monarchischer, aber auch zur 
Absorbierung der antimonarchischen Elemente benutzter Staatsrat. […] Man lebte eben 
nicht in der Republik, sondern in der Monarchie.”127  

 
Oppositie was er nog in de rechtbanken en in de literatuur; maar het was vooral de 
anarchie van de straatbendes van Clodius en Milo die de stabiliteit bedreigde. Deze 
anarchie leidde tot het streven Pompeius tot dictator te laten benoemen, hetgeen dankzij 
Cato en Bibulus slechts in de vorm van consul sine collega kon gebeuren – een zet van de 
senatoriale oppositie die door Mommsen sarcastisch met de politiek van het patriciaat in 
de Standenstrijd wordt verbonden:  
 

“ein nichtiger Winkelzug […] der lebhaft erinnert an den weisen Beschluß des 
verschollenen Junkertums, den Plebejern nicht das Konsulat, sondern nur die 
konsularische Gewalt einzuräumen.” (IV, 327)  

 
De republiek was ten einde, “die Monarchie befestigt” (RG. IV, 330). De hierop in 49 
v.C. volgende burgeroorlog was “nicht etwa ein Kampf zwischen Republik und 
Monarchie […], sondern ein Kampf um den Besitz der Krone Roms zwischen Pompeius 
und Caear.” (RG. V, 21) Dat dit niet openlijk toegegeven werd, verklaart Mommsen uit 

                                                 
125 Hoofdstuk V.8: ‘Pompeius’ und Caesars Gesamtherrschaft’ dat volgt op het hoofdstuk over de 
verovering van Gallië. 
126 RG. IV, 303: “Auch das größere Publikum, das den politischen Ereignissen ferner stand, ward 
aufmerksam auf die immer bestimmter hervortretenden Grundlagen der künftigen Monarchie. Von dem 
Augenblick an, wo dieses begriff, daß es Caesar nicht um eine Modifikation der republikanischen 
Verfassung zu tun sei, sondern daß es sich handle um Sein oder Nichtsein der Republik, werden unfehlbar 
eine Menge der besten Männer, die bisher sich zur Popularpartei gerechnet und in Caesar ihr Haupt verehrt 
hatten, auf die entgegengesetzte Seite übergetreten sein.”  
127 RG. IV, 318; vgl. V, 124: de monarchie “durfte bereits sich datieren von dem Augenblick, wo Pompeius 
und Caesar im Bunde die Gesamtherrschaft begründet und die bisherige aristokratische Verfassung über 
den Haufen geworfen hatten.” 
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het feit dat een groot deel van de burgerij “den Fortbestand der Republik wünschte und 
an dessen Möglichkeit glaubte…” (V, 21) Maar “die Zeiten waren nicht mehr, wo 
Eindrücke und Stimmungen der Masse den Gang der Ereignisse bestimmten; die 
Legionen entschieden und auf einige schmerzliche Empfindungen mehr oder weniger 
kam eben nichts weiter an.” (V, 59) Uiteindelijk werd in de veldslag bij Thapsus, zoals 
Mommsen het volledig in de geest van Rochau formuleerde, “durch die Legitimität der 
vollendeten Tatsache die Monarchie begründet.” (V, 124) – en Mommsen eindigde zijn 
verslag van deze burgeroorlog consequent met de op deze veldslag volgende zelfmoord 
van Cato, de laatste principiële voorvechter van de republiek. 

Hoewel Mommsen in de burgeroorlog tussen Caesar en Pompeius een strijd om 
de troon ziet, wijst hij steeds op Caesars verbondenheid met het programma van de 
democratische partij: “Er war von Haus aus und sehr ernstlich Demokrat, die Monarchie, 
wie er sie verstand, mehr äußerlich als im Wesen selbst von dem gracchischen 
Volksregiment verschieden…” (RG. V, 22). De door Caesar vormgegeven dictatuur en 
zijn inderdaad indrukwekkende wetgevende prestaties werden door Mommsen 
geïnterpreteerd als de uitwerking van een politiek programma dat in hoofdlijnen al door 
Gaius Gracchus ontworpen zou zijn. In hoofdstuk VIII,5 zal dit programma nader 
geanalyseerd worden. 
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7 Samenvatting 
 
Het vroege Rome was volgens Mommsen een burgerlijke samenleving, zowel in de 
staatsburgerlijke als in de maatschappelijke zin van het woord. Op dat punt interpreteerde 
hij de Romeinse geschiedenis volledig vanuit het contemporaine liberale 
maatschappijbeeld. De middenklasse, die het middelpunt vormde van deze samenleving, 
werd echter in een vroegtijdig stadium ondergraven, met name door het kapitalisme van 
de Romeinse adel dat vorm kreeg in het door slaven bewerkte grootgrondbezit. Het 
resultaat was het uiteenvallen van de Romeinse samenleving in een kleine groep rijken en 
een grote groep armen – een ontwikkeling die de negentiende-eeuwse liberalen steeds 
vreesden als een bedreiging voor hun eigen burgerlijke maatschappij. Adel en Pöbel 
werden gekarakteriseerd als arbeidsschuw; de spaarzame en sittliche middenklasse werd 
daarentegen verbonden met een vooral ethisch geladen arbeidsbegrip. Het uit de klassieke 
literatuur bekende degeneratiemodel kon met behulp van deze concepten een burgerlijk-
liberale invulling krijgen en werd zo door Mommsen gebruikt om de Romeinse 
geschiedenis te duiden. 

Drie grote conflicten staan centraal in Mommsens interpretatie van de 
geschiedenis van de Romeinse republiek: de strijd om de begrenzing van de macht van de 
magistratuur, de strijd van de niet-burgers om staatsburgerlijke gelijkberechtiging en de 
strijd tussen arm en rijk. Deze drie conflicten liepen steeds naast en door elkaar, waarbij 
de verschillende partijen en politici steeds wisselende coalities aangingen om hun 
doelstellingen te bereiken. De historische ontwikkeling liep in Mommsens duiding 
zodoende geenszins, zoals dikwijls in de literatuur beweerd wordt, volgens een 
Hegeliaans dialectisch patroon. Geschiedenis werd gemaakt door individuele staatslieden 
en politieke partijen. Daarbij  kende Mommsen de partijprogramma’s grote betekenis toe. 
Politiek was voor hem primair inzicht hebben in de historische ontwikkeling en in de 
gegeven maatschappelijke, culturele en politieke omstandigheden om de juiste politieke 
koers te kunnen vaststellen. Het verkrijgen en het uitoefenen van macht om het eigen 
programma te verwezenlijken vormde daarbij een essentieel element. In dat opzicht 
redeneerde Mommsen volledig in de paradigmatisch door Rochau omschreven nationaal-
liberale opvatting van politiek. 

Maar machtsuitoefening was voor hem uiteindelijk altijd gebonden aan de 
ethische normen die onlosmakelijk verbonden waren met het liberale principe van de 
Sittlichkeit. Politieke programma’s dienden met dit principe in overeenstemming te zijn, 
ook al accepteerde Mommsen dat de middelen om een sittliche doelstelling te bereiken 
niet altijd door de beugel van de traditonele moraal konden. Aan de hand van het 
Sittlichkeitsprincipe konden de programma’s en het handelen van individuele politici en 
politieke partijen in heden en verleden geïnterpreteerd en beoordeeld worden. 

Tot de centrale elementen van de sittliche en daarmee ook de historische wereld 
behoorden voor de nationaal-liberalen de natie en de staat en vooral – als hoogtepunt van 
de historische ontwikkeling – de nationale staat die de liberalen in Duitsland nastreefden. 
Dit als tijdloos ethisch principe opgevatte streven vormde het uitgangspunt voor 
Mommsens duiding van de Romeinse expansie in Italië, en het ontstaan van een 
Romeins-Italische nationale staat is een centraal thema in de Römische Geschichte. 
Mommsens representatie van deze geschiedenis zal in hoofdstuk VII geanalyseerd 
worden.
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