
 

 

 University of Groningen

Realistische geschiedschrijving
Overbeek, Albert Bette

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2005

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Overbeek, A. B. (2005). Realistische geschiedschrijving: Theodor Mommsens 'Roemische Geschichte'. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/3e973068-6efc-459a-9f90-9a5835f2c758


 283 

IX Het vijfde deel:  
de Romeinse provincies in de keizertijd 
 

 
 
 
 
 
1 Inleiding 
 
Mommsen heeft zijn Römische Geschichte nooit voltooid. Sinds zijn terugkeer naar 
Pruisen, eerst in Breslau, enkele jaren later in Berlijn, was hij in de eerste plaats bezig 
met de organisatie van en het werk voor het Corpus Inscriptionum Latinarum. Later 
kwamen er andere grote projecten op zijn wetenschappelijke agenda, waaronder het 
Römisches Staatsrecht. Toch is het plan de Römische Geschichte voort te zetten en ook 
de geschiedenis van de keizertijd te schrijven lange tijd niet opgegeven. In 1885 
verscheen deel vijf, waarin de geschiedenis van de provincies in de keizertijd behandeld 
wordt. De vierde band, waarin de politieke en institutionele geschiedenis van het 
keizerlijke Rome en de daarmee nauw verbonden situatie in Italië aan de orde hadden 
moeten komen, is nooit verschenen. Wel heeft Mommsen vanaf 1863 regelmatig 
hoorcolleges over de Romeinse keizertijd gegeven. Zijn eigen concepten daarvoor zijn 
verloren gegaan, maar de aantekeningen van verschillende studenten zijn bewaard 
gebleven. In 1992 hebben Barbara en Alexander Demandt de uitgewerkte aantekeningen 
gepubliceerd, die Paul en Sebastian Hensel hadden gemaakt van Mommsens hoorcolleges 
over de keizertijd.1 Deze colleges omvatten in drie semesters de volledige geschiedenis 
van de keizertijd van Augustus tot aan de plundering van Rome door de Goten in 410. 
Maar hoewel deze uitgave een beeld geeft van Mommsens interpretatie van de 
verschillende aspecten van de geschiedenis van de Romeinse keizertijd, kan zij niet 
gezien worden als een blauwdruk voor de ontbrekende vierde band. De indeling van de 
Römische Geschichte in een deel over de geschiedenis van de stad Rome en Italië en een 
deel over de provincies ligt bijvoorbeeld zo niet aan de hoorcolleges ten grondslag.2  

In Mommsens onderzoek speelde de keizertijd steeds een centrale rol en de 
staatkundige instituties, met name de staatsrechtelijke positie van de princeps als 
magistraat, heeft hij uitgebreid geanalyseerd in het Römisches Staatsrecht. Dat aspect is 
boven in hoofdstuk V,4 aan de orde geweest en zal hier opnieuw kort besproken worden 
(hoofdstuk IX,4). 

                                                 
1 Mommsen, Römische Kaisergeschichte. Nach den Vorlesungs-Mitschriften von Sebastian und Paul 
Hensel 1882/86, Barbara en Alexander Demandt ed. (München 1992). Over de reden(en) waarom de vierde 
band er niet is gekomen is veel gespeculeerd, vgl. het overzicht bij Demandt, ‘Einleitung’, in Mommsen, 
Kaisergeschichte, 15 e.v. Met de vierde band is Mommsen ook wel degelijk begonnen (Demandt, 
‘Einleitung’, 36-38); een ontwerp voor de opening is recentelijk teruggevonden en door Barbara en 
Alexander Demandt gepubliceerd (ibid. 57-64; Demandt, Geschichte der Geschichte, 222-229). 
2 Vgl. ook de door Demandt, ‘Einleitung’, 39-40 aangegeven verschillen in waardering voor verschillende 
keizers in de aantekeningen van de Hensels en in de vijfde band van de Römische Geschichte. 
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In dit hoofdstuk zal ik eerst ingaan op de opbouw van deel vijf van de Römische 
Geschichte, omdat de structuur van deze band sterk afwijkt van die van de eerste drie 
delen. Vervolgens zullen vooral díe inhoudelijke aspecten aan de orde komen die dit 
vijfde deel met de eerder verschenen banden verbinden. Daarbij gaat het om de 
universele en kosmopolitische Grieks-Latijnse cultuur, die de basis voor de moderne 
Europese beschaving zou vormen, en om de rol die de stedelijke gemeenschappen in het 
Romeinse rijk zouden hebben gespeeld en Mommsens hiermee verbonden positieve 
inschatting van de burgerlijke op handel gebaseerde maatschappij. Tot slot komt echter 
ook Mommsens reeds in de eerste banden tot uitdrukking gekomen ambiguïteit tegenover 
de kapitalistische economie opnieuw aan de orde.  
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2 De opbouw 
 
Het vijfde deel kwam in een verbazingwekkend kort tijdsbestek tot stand. Op 31 mei 
1883 had Mommsen minister von Goßler om verlof gevraagd, teneinde zijn 
geschiedschrijving weer te kunnen oppakken; op 19 november van dat jaar meldde hij 
Heinrich Degenkolb dat hij hieraan sinds enkele weken werkte.3 In april 1884 meldde 
Mommsen aan Wilamowitz, dat hij met de geschiedenis van de oostelijke provincies 
bezig was.4 In augustus van dat jaar waren de hoofdstukken over Palestina, Syrië, de 
oostgrens en Egypte voltooid en werkte hij aan Griekenland en Klein-Azië, “Abschnitte, 
vor den ich mich besonders fürchte.”5 In oktober had Wilamowitz het hele manuscript in 
handen, inclusief de inleiding.6  

In de opbouw onderscheidt deze band zich fundamenteel van de eerste drie. Niet 
de chronologische vertelling van de Romeinse geschiedenis vormt het basisprincipe, 
maar de geschiedenis van de provincies. In dertien hoofdstukken worden de verschillende 
regio’s van het rijk besproken, met uitzondering van Italië, dat in band IV aan de orde 
had moeten komen. Om deze opzet te rechtvaardigen wees Mommsen op de aard van de 
bronnen.7 Deze zouden even betrouwbaar of onbetrouwbaar zijn als de bronnen voor de 
geschiedenis van de vroege republiek. Met name de anekdotenschat die de 
keizergeschiedenis en de keizervitae leverden zag hij als onbetrouwbaar en weinig 
informatief. Mommsen ging het immers steeds om de grote lijnen van het historisch 
proces, om de instituties en de economische en maatschappelijke ontwikkeling. Niet voor 
niets schreef hij aan Bernays, naar aanleiding van de voltooiing van de tweede band van 
het Römisches Staatsrecht, waarin het principaat besproken wordt: “für die besten Leser 
wird das die Fortsetzung der Geschichte sein – vielleicht die einzige, die, sei es der Stoff, 
sei es mein Naturell gestattet.”8 De politieke programma’s, voor zover zij met de 
institutionele en sociaal-economische ontwikkeling in verband waren te brengen, waren 
voor de keizertijd achter de paleismuren verborgen gebleven.9 Tegenover de 
overgeleverde antieke traditie, met haar nadruk op de karakteristieken van en anekdotes 
over de individuele keizers, wees Mommsen op de continuïteiten in de geschiedenis van 
de keizertijd. De expansie van Rome had een “Verschiebung der lebendigen Entwicklung 
vom Zentrum in die Peripherie” tot gevolg gehad en het was deze centrale 
ontwikkelingslijn die Mommsen in de keizertijd wilde vervolgen:  
 

                                                 
3 Wickert, Mommsen III, 660, nr. 190; 661, nr. 193. 
4 Briefwechsel, nr. 150, blz. 172; waarschijnlijk is de aanduiding van Wilamowitz in zijn brief van 6 maart 
1884, ibid. nr. 149, blz. 170 waaruit blijkt dat Mommsen met de geschiedenis van het vroege christendom 
bezig was ook in dit kader te plaatsen: vgl. zijn brief aan Marie von Wilamowitz, 16 febr. 1884 (Wickert, 
Mommsen III, 664 nr. 202). 
5 Briefwechsel, nr. 172, blz. 186. 
6 Briefwechsel, nr. 179, blz. 192-93; ibid. nr. 180, blz. 196: “Die Vorbemerkungen gehören zum Schönsten, 
was Du je geschrieben hast; ich hätte eine solche Motivierung von Band V kaum für möglich gehalten.” 
7 Vgl. Bringmann, ‘Zur Beurteilung der römischen Kaiserzeit’, 75-76. 
8 Brief van 16 juli 1875: Wickert, Mommsen III, 655 nr. 173. 
9 Vgl. StR. II/2, 948: “ theils entzieht dasselbe [het persoonlijke ingrijpen van de keizers] bei dem 
Zurücktreten des Marktes und der Curie sich weit mehr unseren Blicken, und immer um so mehr, je 
wichtiger die Frage ist, um die es sich handelt.” Vgl. ibid. 952. 
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“Die Geschichte der Stadt Rom hat sich zu der des Landes Italien, diese zu der der Welt 
des Mitttelmeers erweitert… Der römische Staat dieser Epoche gleicht einem gewaltigen 
Baum, um dessen im Absterben begriffenen Hauptstamm mächtige Nebentriebe rings 
emporstreben.” (RG. VI, 13)  

 
Het is deze ontwikkelingslijn, die Mommsen in de provincies wilde volgen, maar 
“worauf es am meisten ankommt, davon erfahren wir am wenigsten.” (RG. VI, 13) 
Evenals in het geval van de vroege republiek was het daarom noodzakelijk het 
beschikbare materiaal uit de overlevering, uit inscripties en uit de materiële cultuur 
systematisch te verzamelen en te ordenen. Alleen op basis van een dergelijke 
verzameling van bronnen was het volgens Mommsen mogelijk “in dem Gewordenen 
aufbewahrte Spuren des Werdens” te zoeken en “allgemeine Institutionen in ihrer 
Beziehung auf die einzelnen Landesteile” te interpreteren (RG. VI, 15). 

De uiterlijke structuur van deel vijf wijkt zodoende sterk af van die van de eerste 
drie banden. Toch is in Mommsens methode en in de hoofdlijnen van de interpretatie 
sprake van een nauwe samenhang met deze dertig jaar eerder verschenen delen.10 De 
geschiedenis van de provincies van het Romeinse rijk is de geschiedenis van hun 
incorporatie in dat rijk en van de in dat proces tot stand gekomen provinciale organisatie. 
Met de informatie hierover opent Mommsen steeds de desbetreffende hoofdstukken. In 
dit kader passen ook de uitgebreide beschrijvingen van de grensoorlogen in het 
Alpengebied en de aansluitende expansie in het gebied van de Germanen in hoofdstuk 1, 
en van de oorlogen aan de Donau- en de Eufraatgrens in de hoofdstukken 6 en 9. Na de 
vertelling van de bezetting door de Romeinen – wanneer deze tenminste niet reeds in de 
tijd van de republiek had plaats gevonden –  volgt steeds een beschrijving van de 
Romeinse provincie met veel aandacht voor de grensverdediging, de bestuurlijke 
organisatie, de ontwikkeling van de Grieks-Romeinse beschaving en de sociaal-
economische situatie.11 Die opzet was niet volledig nieuw. Reeds het essay over 
‘Zwitserland in de Romeinse tijd’ (1854) is op een vergelijkbare manier gestructureerd. 

Veel aandacht wordt door Mommsen gewijd aan de bestuurlijke organisatie van 
de provincies binnen de Romeinse staat. Deze aandacht past uiteraard in het sterk 
staatsrechtelijk bepaalde interpretatieve kader van zijn geschiedopvatting. Het is in dit 
verband dat Mommsen vaak gebruik maakt van het epigrafische materiaal dat hij zo goed 
kende. Opmerkelijk veel aandacht besteedde hij daarbij aan de Romeinse pogingen de 
verschillende ‘naties’ of volken binnen het rijksgebied “eine nationale Verfassung” te 
geven, “soweit eine solche mit der römischen Oberherrschaft sich vereinbaren ließ.” (RG. 
VI, 91) De Galliërs en de Grieken hadden immers, zoals Mommsen in de vroegere 
banden van de Römische Geschichte had uitgelegd, uit zichzelf de vorming van een 
nationale staat niet  tot stand gebracht. Hierin zag Mommsen de ‘tragiek’ van de 
nationale ontwikkeling van beide volken.12 Zij kregen nu van de Romeinen wat zij uit 

                                                 
10 Dit wordt in de literatuur over Mommsen in de regel ontkend. Typerend is Bringmanns inschatting: “der 
viel später erschienene fünfte Band über die Geschichte der römischen Provinzen in der Kaiserzeit hängt 
weder zeitlich noch sachlich mit den drei ersten Bänden zusammen.” (Geschichte der römischen Republik, 
436). Vgl. bijv. ook Rebenich, Mommsen, 89-90. Typerend is dat de onvolprezen DTV-uitgave voor de 
vijfde band (de zesde en zevende in deze uitgave) een aparte index heeft. 
11 Een korte maar treffende karakteristiek van de opzet bij Christ, ‘Mommsen und die Römische 
Geschichte’, 51-52. 
12 RG. VI, 231: Griekenland. 
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zichzelf niet ontwikkeld hadden, maar wat zij wel hadden moeten ontwikkelen, namelijk 
een bestuurlijk en vooral nationaal-religieus centrum dat kon fungeren als nationale 
vertegenwoordiging:  
 

“Wie der hellenischen, so verlieh Augustus der gallischen eine organisierte 
Gesamtvertretung, welche dort wie hier in der Epoche der Freiheit und der Zerfahrenheit 
wohl erstrebt, aber nie erreicht worden war.”13  

 

                                                 
13 RG. VI, 91. 
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3 De Grieks-Romeinse beschaving  
 
De tweede hoofdlijn die Mommsen in de ontwikkeling van de keizertijd ontwaarde is de 
ontwikkeling van de Grieks-Romeinse beschaving. Ook op dit punt sluit band vijf direct 
aan bij het interpretatieve kader van de eerdere banden.14 Door de expansie buiten Italië 
had Rome de ontwikkeling van een Italische nationale staat met een nationale Latijnse 
cultuur verhinderd. Om de Italische natie te redden moest in het westen door middel van 
kolonisatie een nieuwe Lebensraum ontsloten worden. En in het oosten hadden de 
Romeinen de taak de resultaten van de Griekse expansie door Alexander de Grote en 
diens opvolgers te bevestigen. Caesar had de noodzaak hiervan ingezien en tot basis van 
zijn provinciepolitiek gemaakt. Aan het vanaf de Punische Oorlogen ontstane wereldrijk 
zou een universele hellenistisch gekleurde cultuur ten grondslag moeten liggen, 
gebaseerd op de oorspronkelijke verwantschap van de Latijns-Italische en de Griekse 
cultuur.15 De romanisering of latinisering van het westen, het “weltgeschichtliche Werk 
der Kaiserzeit” (RG. VI, 69), en de hellenisering van het oostelijk deel van het rijk 
werden dankzij het door Caesar en Augustus opgezette systeem tot leidraad van het 
keizerlijke provinciebestuur. Hoewel Mommsen de ondergang van de nationale cultuur 
van Italië (evenals van het klassieke Griekenland) betreurde, werd deze politiek door hem 
toch positief beoordeeld, omdat zij in de gegeven omstandigheden noodzakelijk was en 
omdat hierdoor op de lange termijn de basis werd gelegd voor de verdere ontwikkeling 
van de Europese beschaving. Het in de provincies uitmondende imperialisme werd 
geïnterpreteerd als een beschavingsoffensief en bij de bespreking van de verschillende 
provincies ging hij daarom steeds in op de mate van romanisering dan wel hellenisering 
van de desbetreffende regio. Zo was voor Mommsen bijvoorbeeld “die Zivilisierung und 
die Romanisierung Dalmatiens eine der eigensten und eine der bedeutendsten 
Erscheinungen der Kaiserzeit.” (RG. VI, 187-88) 

Belangrijke indicatie voor deze ontwikkeling was voor Mommsen steeds de 
religieuze en taalkundige ontwikkeling, zoals deze in de inscripties zichtbaar werd. De rol 
van de centrale overheid achtte hij daarbij van groot belang. Steeds bleven naast de 
officiële taal de oorspronkelijke nationale talen levend, zoals in Gallië en Afrika. De 
nadruk waarmee de Romeinse overheid de officiële taal bevorderde, was dan ook 
uiteindelijk doorslaggevend voor het succes van dit beschavingsoffensief.16 Het was op 
dit punt dat Rome op de lange termijn een grote invloed uitoefende op de westerse 
beschaving. Zo werd bijvoorbeeld de oude provincie Gallia Narbonensis, uiteraard op 
initiatief van Mommsens held Caesar, veel sneller en grondiger bestuurlijk gelatiniseerd 
dan de beide andere Gallische provincies en deze  
 

“Gegensatz der Verwaltung […] hat wohl die noch heute nachwirkende Verschiedenheit 
der Länder der Langue d’oc und der Provence zu denen der Langue d’oui zunächst und 
haupsächlich herbeigeführt.”17  

                                                 
14 Correct: Christ, ‘Mommsen und die Römische Geschichte’, 51. 
15 RG. V, 213-14, 233 en passim. Vgl. boven hoofdstuk VIII,3 en 5. 
16 Gallië: VI, 96 e.v.; Afrika: VII, 333 e.v. 
17 RG. VI, 84-85; vgl. ibid. 179 over Engeland: “Wenn im heutigen England, abgesehen von Wales, und bis 
vor kurzem von Cornwall, die alte Landessprache verschwunden ist, so ist sie nicht den Angeln oder den 
Sachsen, sondern dem römischen Idiom gewichen…” 
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Daarbij was Mommsen zich overigens zeer goed van de grenzen van dit proces bewust. 
De vraag of deze taalkundige  romanisering ook na het verdwijnen van de Romeinse 
macht stand hield, was mede afhankelijk van externe ontwikkelingen. In Afrika, waar het 
eveneens Caesar was geweest die het initiatief tot de civilisering en latinisering had 
gegeven (RG. VII, 318), was het Latijn, evenals het Punisch van de Karthagers, 
uiteindelijk zelfs volledig verdwenen:  
 

“Als die Araber nach Afrika kamen, fanden sie als Landessprache wohl die der Berber 
vor, aber nicht mehr die der Poener, mit der karthagischen und römischen Zivilisation 
sind beide Fremdsprachen verschwunden, während die alteinheimische noch heute lebt. 
Die zivilisierten Fremdherrschaften wechselten; die Berber blieben wie die Palme der 
Oase und der Sand der Wüste.” (RG. VII, 336) 

 
Het waren de grote stedelijke centra, die “die eigentliche Herde der neuen Kultur” 
vormden (RG. VI, 178). De basis voor het Grieks-Romeinse beschavingsproces werd dan 
ook gevormd door de stichting van steden, “das rechte Merkzeichen der hellenisch-
römischen Zivilisation” (RG. VII, 55). De uitbreiding van de stedelijke cultuur in het 
westen van het rijk vormt een steeds terugkerend element in Mommsens bespreking van 
de verschillende provincies. “Wichtiger aber als diese Kriegserfolge”, schrijft hij 
bijvoorbeeld in zijn oordeel over Octavianus’ militaire operaties in Pannonië,  
 

“war das Friedenswerk, das zugleich sich vollzog und zu dessen Sicherung sie dienen 
sollten. Ohne Zweifel in diesen Jahren erhielten die Hafenplätze an der istrischen und 
dalmatinischen Küste, soweit sie in dem Machtbereich Caesars lagen […], durch den 
zweiten Julier zum Teil städtische Mauern, sämtlich städtisches Recht. Die Plätze selbst 
bestanden wohl alle schon längst als römische Flecken; aber es war immer von 
wesentlicher Bedeutung, daß sie jetzt unter die italischen Gemeinden gleichberechtigt 
wurden.” (RG. VI, 19)  

 
Op vergelijkbare wijze oordeelde Mommsen over de hellenisering van Thracië waar 
verschillende keizers er toe overgegaan waren de “griechische Stadtverfassung im 
Binnenlande einzuführen”, een politiek die gekarakteriseerd wordt als “eine Zivilisierung 
und Hellenisierung der Provinz von oben herab.” (RG. VI, 278) Met deze hellenisering 
van Thracië bewogen de keizers zich in de voetsporen van Alexander de Grote, zoals de 
Romeinse politiek in het oosten op dit terrein door Mommsen steeds weer met Alexander 
in verband wordt gebracht (boven hoofdstuk VIII,3). De Macedonische koning had in 
Azië de Grieken een groot terrein voor hun expansie geopend en in “dem großen Werk 
der Hellenisierung des Binnenlandes dieser Provinz wetteiferten, Alexanders Intentionen 
entsprechend, alle hellenische Regierungen, Lysimachos, die Seleukiden, die Attaliden”; 
in hun stadstichtingen was een “Jahrhunderte hindurch sich fortsetzenden und dennoch 
homogenen und zielbewußten Tätigkeit zu erkennen.” (RG. VII, 12) Inzake 
stadstichtingen viel voor Rome in Klein-Azië dan ook niet veel meer te doen, zodat de 
westelijke grootmacht reeds ten tijde van de republiek “hier wesentlich auftrat als 
Schirmherr der stammverwandten Hellenen.” (RG. II, 267) Ook in de keizertijd trad het 
Romeinse gezag hier vooral op als “Schild und Schwert der Griechen des Ostens”.18 In 
                                                 
18 RG. VI, 231; dezelfde formulering ibid.78 in het geval van Massalia; vgl. ibid. 195 over Illyrië. 
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Pontus echter was “die römische Eroberung zugleich die Hellenisierung; Pompeius 
organisierte die Provinz in der Weise, daß er die elf Hauptortschaften derselben zu 
Städten machte und unter sie das Gebiet verteilte.”19  

Met het hierbij gebruikte stadsbegrip doelde Mommsen niet alleen op de specifiek 
antieke stedelijke cultuur met haar badhuizen, tempels, theaters enzovoort, maar met 
name ook op het juridische stadsbegrip: een stad was in de antieke wereld een autonome, 
zich zelf besturende burgerlijke gemeenschap. Het voortbestaan van de lokale autonomie 
van de stedelijke gemeenschappen vormt dan ook een belangrijk element in Mommsens 
positieve oordeel over de Romeinse militaire expansie:  
 

“nicht das altmakedonische Erbfürstentum, sondern die griechische Politie hat Alexander 
in den Osten getragen und nicht aus Stämmen, sondern aus Städten gedachte er und 
gedachten die Römer ihr Reich zusammenzusetzen. Der Begriff der autonomen 
Bürgerschaft ist ein dehnbarer und die Autonomie Athens und Thebens eine andere als 
die der makedonischen und der syrischen Stadt, eben wie im römischen Kreis die 
Autonomie des freien Capua einen anderen Inhalt hatte als die der latinischen 
Pflanzstädte der Republik oder gar der Stadtgemeinden des Kaiserreichs; aber der 
Grundgedanke ist überall das sich selbst verwaltende, in seinem Mauerring souveräne 
Bürgertum.”20  

 
Deze stedelijke cultuur wordt herhaaldelijk gecontrasteerd met de apolitieke despotisch 
geregeerde oriënt, met de feodale Middeleeuwen, en met de zich op een lager 
ontwikkelingsniveau bevindende culturen zoals de Keltische. Zowel de Gallische als de 
oriëntaalse stad (waarmee dan uiteraard niet de hellenistische stad bedoeld wordt) had 
“nur merkantile und strategische, nicht politische Bedeutung…” (RG. IV, 226) En ook 
het verval van de Grieks-Romeinse beschaving wordt weer in een oriëntalistisch kader 
geduid doordat Mommsen de geschiedenis van het keizerrijk plaatst in de “als eb en 
vloed” heen en weer golvende geschiedenis van het quasi-eeuwige conflict tussen oost en 
west, tussen oriënt en occident. De verwoesting van de antieke beschaving in het oosten 
was onderdeel van de grote “teruglopende beweging” waarvan “de laatste uitlopers het 
Alhambra van Granada en de grote moskee van Constantinopel” waren.21 Zij was, zoals 
Mommsen herhaaldelijk stelt, het werk van de Islam, “der Henker des Hellenentums”.22 
 
De rol van de staat: vrede, orde en economische bloei  
 
Steeds weer knoopte Mommsen het Grieks-Romeinse beschavingsoffensief in de antieke 
wereld aan militaire macht, eerst die van Alexander de Grote en diens opvolgers, 
vervolgens die van Rome, en hij waardeerde deze militaire macht in dit verband 
principieel positief (zie boven hoofdstuk VIII). Daarbij gingen offensieve en defensieve 
elementen hand in hand. De verovering van Gallië door Caesar en die van Arabië door 
Trajanus worden als basis van de romanisering dan wel hellenisering gewaardeerd. In een 
aantal gevallen, zoals in Pannonië (RG. VI, 188), waren de militaire kampen ook de 

                                                 
19 RG. VII, 16-17; RG. IV, 152 had Mommsen de door Pompeius in het oosten gestichte steden reeds als 
“neue Brennpunkte  der hellenischen Zivilisation” gekarakteriseerd. 
20 RG. VII, 152; vgl. RG. VI, 19, cit. boven blz. 289. 
21 RG. III, 70; zie boven hfdst. V,6. 
22 RG. VII, 305; vgl. ibid. 171, 184, 285, 331. 



 291 

brandpunten van de antieke beschaving in de grensregio geworden. Meer nadruk legde 
Mommsen echter op het defensieve element van de keizerlijke legers. Augustus’ oorlog 
ter pacificatie van de Alpen (in feite een ordinaire militaire expansie) was in zijn ogen 
“das, was ein Krieg sein soll, der Schirmer und der Bürge des Friedens.”23 De 
doelstelling van de Romeinse regering was immers een einde te maken aan de constante 
invallen van de daar levende ‘rovers’ en hun plunderingen van de Noorditalische boeren 
en kooplieden.24 Met de expansie was het, sinds Augustus de verovering van heel 
Germanië na de nederlaag van Varus had opgegeven (9 n.C.), grotendeels voorbij; de 
oorlogen die er gevoerd waren, zouden vrijwel zonder uitzondering defensieve oorlogen 
zijn geweest. Binnen de zodoende gevestigde grenzen bracht de keizertijd vrede en orde. 
Dankzij deze vrede en orde had de Latijns-Griekse beschaving zich kunnen ontwikkelen 
en hadden de inwoners van het rijk in welvaart kunnen leven. Deze positieve werking 
verwoordde Mommsen in zijn bekende laudatio op het keizerrijk in de inleiding van de 
vijfde band: 
 

“Das eben ist das Großartige dieser Jahrhunderte, daß das einmal angelegte Werk, die 
Durchführung der lateinisch-griechischen Zivilisierung in der Form der Ausbildung der 
städtischen Gemeindeverfassung, die allmähliche Einziehung der barbarischen oder doch 
fremdartigen Elemente in diesen Kreis, eine Arbeit, welche ihrem Wesen nach 
Jahrhunderte stetiger Tätigkeit und ruhiger Selbstentwicklung erforderte, diese lange Frist 
und diesen Frieden zu Lande und zur See gefunden hat. Das Greisenalter vermag nicht 
neue Gedanken und schöpferische Tätigkeit zu entwickeln, und das hat auch das 
römische Kaiserregiment nicht getan; aber es hat in seinem Kreise, den die, welche ihm 
angehörten, nicht mit Unrecht als die Welt empfanden, den Frieden und das Gedeihen der 
vielen vereinigten Nationen länger und vollständiger gehegt, als es irgendeiner anderen 
Vormacht je gelungen ist. In den Ackerstädten Afrikas, in den Winzerheimstätten an der 
Mosel, in den blühenden Ortschaften der lykischen Gebirge und des syrischen 
Wüstenrandes ist die Arbeit der Kaiserzeit zu suchen und auch zu finden. Noch heute gibt 
es manche Landschaft des Orients wie des Okzidents, für welche die Kaiserzeit den an 
sich sehr bescheidenen, aber doch vorher wie nachher nie erreichten Höhepunkt des 
guten Regiments bezeichnet; und wenn einmal ein Engel des Herrn die Bilanz aufmachen 
sollte, ob das von Severus Antoninus beherrschte Gebiet damals oder heute mit größerem 
Verstande und mit größerer Humanität regiert worden ist, ob Gesittung und Völkerglück 
im allgemeinen seitdem vorwärts- oder zurückgegangen sind, so ist es sehr zweifelhaft, 
ob der Spruch zu Gunsten der Gegenwart ausfallen würde.” (RG. VI, 14) 

 
Mommsen benadrukte keer op keer dit weldadige aspect van de keizerlijke regering. In 
alle hoofdstukken wijdde hij een deel aan de beschrijving van de welvaart die onder dit 
regime zou hebben geheerst. Daarbij legde hij steeds een verband tussen deze welvaart en 
de stedelijke ontwikkeling. Steden, of althans de overblijfselen daarvan, werden daarbij 
door Mommsen gebruikt om de bloei van de welvaart in het Romeinse rijk aan te duiden. 
Zuid-Gallië bijvoorbeeld,  

                                                 
23 RG. VI, 25.  
24 RG. VI, 24: “Oft genug überwunden und als besiegt auf dem Kapitol proklamiert, plünderten diese 
Stämme, allen Lorbeeren der vornehmen Triumphatoren zum Trotz, fortwährend die Bauern und die 
Kaufleute Oberitaliens.” Daaruit was voor de “regering” de noodzaak ontstaan “auch den nördlichen 
Abhang in ihre Gewalt zu bringen; denn ohne Zweifel strömten beständig zahlreiche dieser Raubgesellen 
über die Berge herüber, um das reiche Nachbarland zu brandschatzen.” 
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“mehr als irgendeine andere Provinz durch seine Lage jedem feindlichen Angriff 
entzogen und gleich Italien und Andalusien ein Land der Olive und der Feige, gedieh 
unter dem Kaiserregiment zu hohem Wohlstand und reicher städtischer Entwicklung. Das 
Amphitheater und das Sarkophagfeld von Arles, der ‘Mutter ganz Galliens’, das Theater 
von Orange, die in und bei Nimes noch heute aufrecht stehenden Tempel und Brücken 
sind davon bis in die Gegenwart lebendige Zeugen.”25  

 
Maar het was niet alleen de verdediging van de grenzen, waardoor de militaire macht van 
Rome haar zegenrijke werk deed. Even belangrijk was de strijd tegen de 
alomtegenwoordige piraten en rovers. Reeds in de eerdere banden had Mommsen een 
nauwe relatie gelegd tussen de neergang van Rome onder het oligarchische regime van de 
Senaat en de ruimte die dit bewind de zeerovers had geboden (vgl. boven blz. 133). Het 
snelle en efficiënte optreden van Pompeius tegen de piraten in vooral het oostelijk deel 
van het Middellandse Zeegebied had een voorproefje gegeven van het weldadige karakter 
dat de monarchie onder de gegeven omstandigheden in het Romeinse Rijk moest 
aannemen. Niet voor niets stak de piraterij in dit gebied de kop weer op toen in de derde 
eeuw het keizerlijke gezag volledig verloren ging.26  

Steeds weer contrasteerde Mommsen de (zee)roverij met de stedelijke 
beschaving. In Kilikië, dat onder de republiek een nooit volledig onderworpen haard van 
banditisme en piraterij was geweest, werd door Augustus een reeks veteranensteden 
gesticht,  
 

“offenbar bestimmt, dieses Gebiet der friedlichen Ansiedlung zu erobern. Die 
neugegründeten Städte blieben freilich unbedeutend, schränkten aber doch den Spielraum 
der freien Gebirgsbewohner in namhafter Weise ein, und der Landfriede muß endlich 
auch hier seinen Einzug gehalten haben.” (RG. VII, 21) 

 
Voor die vaststelling verwees Mommsen ook nu weer naar de bouwkundige 
overblijfselen die van dit beschavingsoffensief getuigen:  
 

“Sowohl die Ebene und die Bergterrassen Pamphyliens wie die Bergstädte Pisidiens 
selbst […] waren während der Kaiserzeit gut bevölkert und das Gebiet sorgfältig 
angebaut; die Reste mächtiger Wasserleitungen und auffallend großer Theater, sämtlich 

                                                 
25 RG. VI, 102; vergelijkbare karakteristieken geeft Mommsen voor Dacië (VI, 209) en Klein-Azië met de 
beschrijving van de stad Kragos (RG. VII, 37-8). 
26 RG. VI, 220 e.v.; VI, 220 stelt Mommsen expliciet n.a.v. een rooftocht in Phokis tijdens de regering van 
Antoninus Pius of Marcus Aurelius, “daß dieselben Erscheinungen, welche dem Sturz des Senatsregiments 
voraufgingen, jetzt sich erneuerten und noch bei äußerlich unerschüttert aufrecht stehender Reichsgewalt 
nicht bloß einzelne Piratenschiffe, sondern Piratengeschwader im Schwarzen und selbst im Mittelmeere 
kreuzten. Das nach dem Tode des Severus und vor allem nach dem Ausgang der letzten Dynastie deutlich 
erkennbare Sinken des Regiments offenbarte sich dann, wie billig [!], vor allem in dem weiteren Verfall der 
Seepolizei.” Het positieve effect van de Romeinse militaire macht ten tijde van het Principaat constateert 
Mommsen ook voor Italië; vgl. StR. II/2, 1075 noot 1, waar hij naar aanleiding van de stationering van 
militaire steunpunten opmerkt: “Das Schweigen der Schriftsteller und mehr noch das der Inschriften zeugt 
aber dafür, dass man späterhin von solcher Massnahmen absah; Augustus und Tiberius müssen im Bunde 
mit der Zeit das Banditenwesen in Italien so gründlich bewältigt haben, dass es für lange Zeit solcher 
Posten nicht mehr bedurfte.” Ook hier vormde de derde eeuw weer het keerpunt. 
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Anlagen aus der römischen Kaiserzeit, zeigen zwar nur handwerksmäßige Technik, aber 
Spuren eines reich entwickelten friedlichen Gedeihens.”27  

                                                 
27 RG. VII, 21; vgl. RG. VII, 13 (Hadrianoi), 16 (Bithynië). Heel fraai is het contrast in Mommsens 
karakteristiek van Syrië, omdat hier tegelijkertijd het contrast tussen de antieke welvaart en het moderne 
verval aangesproken wordt: “Apameia im mittleren Tal des Orontes, jetzt eine Felsenwildnis ohne Fluren 
und Bäume, wo die dürftigen Herden auf den spärlichen Weideplätzen von den Räubern des Gebirges 
dezimiert werden, ist weit und breit mit Ruinen besät…” (ibid. 166). 
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4 De Duitse monarchie en het Romeinse principaat 
 
Op 24 maart 1881 hield Mommsen een rede ter gelegenheid van de verjaardag van de 
keizer in de Akademie der Wissenschaften (RA. 104-115), een rede die, zoals 
gebruikelijk bij de ‘mandarijnen’ van deze periode, vol pathos en holle clichés is. Toch is 
zij om verschillende redenen hier van belang. In de eerste plaats vormt zij het begin van 
een positievere visie op Augustus, die tot dan toe door Mommsen in vergelijking met 
Caesar bijzonder negatief was beoordeeld.28 In de tweede plaats nam Mommsen hierin 
stelling tegenover de Duitse politiek van dat moment, waarbij hij zeldzamerwijze 
expliciet gebruik maakte van een historische analogie om een politiek standpunt te 
ondersteunen, namelijk de vergelijking van het contemporaine Duitsland met het 
Romeinse principaat. Het beeld dat Mommsen van het principaat ontwierp was deels 
gebaseerd op de staatsrechtelijke constructie in de tweede band van het Römisches 
Staatsrecht en liep anderzijds vooruit op de positieve visie op het keizerlijke bewind in de 
provincies die hij in de vijfde band van de Römische Geschichte (1885) zou formuleren. 
Deze positieve visie was op haar beurt nauw verbonden met Mommsens burgerlijk-
liberale wereldbeeld dat dan ook het interpretatieve kader vormt van deze band.  

Twee politieke ontwikkelingen zijn van belang voor Mommsens positieve duiding 
van het principaat in 1881: in de eerste plaats gaat het om de zogenaamde innere 
Reichsgründung, Bismarcks breuk met de liberalen en met de liberale politiek van de 
jaren 1870; het tweede actuele thema dat in deze rede aan de orde komt en dat doorwerkt 
in Mommsens beoordeling van de keizertijd in de vijfde band van de Römische 
Geschichte is het antisemitisme dat in deze jaren in het middelpunt van het publieke 
debat stond. Dit tweede thema – Mommsens beeld van het antieke jodendom en zijn 
reactie op het antisemitisme – zal in het volgende hoofdstuk afzonderlijk besproken 
worden.  

De leidraad van de rede werd gevormd door het monarchale karakter van de 
Pruisische en van de nieuwe Duitse constitutie. Mommsen benadrukte dat de 
Hohenzollern steeds een persoonlijke band met hun onderdanen hadden gehad en hij 
verklaarde deze band door te wijzen op de specifieke functie van de Pruisische monarch 
als opperbevelhebber van het leger.29 Het hiermee verbonden martiale karakter van de 
rede komt tot uitdrukking in zijn veel geciteerde uitspraak dat een eeuwige vrede niet 
alleen een illusionaire droom was, maar zelfs een niet te wensen situatie.30 Het belang 
van de Duitse krijgshaftigheid en een sterk militair opperbevelhebberschap in de persoon 
van de Pruisische koning was voor Mommsen gelegen in de bedreiging van de nieuwe 
Duitse eenheidsstaat door zijn buren. Daarbij zal hij niet alleen aan Frankrijk hebben 
gedacht, maar ook aan Rusland, waarmee de betrekkingen sinds het Congres van Berlijn 
(1878) sterk bekoeld waren. Zijn opmerkingen over de oorlog – hoe akelig zij een 
moderne lezer ook in de oren klinken – zijn primair gericht op een defensieve taak, zoals 

                                                 
28 Voor de ontwikkeling van Mommsens Augustus-beeld: Stahlmann, Augustus, hoofdstuk II, 1; over deze 
rede blz. 59-61. 
29 Ook bij andere gelegenheden door Mommsen benadrukt, bijv. RA. 30-31 (1877). Deze gedachte was in 
liberale kringen algemeen gangbaar: Frevert, ‘Nation, Krieg und Geschlecht’, 151 e.v., m.n. 155-56. 
30 RA. 106: “der ewige Friede ist unter allen Umständen nicht bloß ein Traum, den heute auch Kant nicht 
träumen würde, sondern nicht einmal zu wünschen.” 
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hij in het minder vaak geciteerde vervolg duidelijk maakt.31 Frank Becker heeft er 
bovendien recentelijk met recht op gewezen dat de perceptie van de oorlog, en dan met 
name van de recente Einigungskriege, in de liberale publicistiek verburgerlijkt werd. Het 
leger werd gepresenteerd als een burgerleger dat dankzij de dienstplicht niet alleen de 
eenheid van de natie representeerde maar deze ook heel concreet tot stand had gebracht. 
Met behulp van deze interpretatie konden de bestaande monarchie en de burgerlijke 
samenleving in een liberale duiding verzoend worden.32 

Deze Pruisisch-Duitse monarchie vergeleek Mommsen vervolgens met het 
principaat van Augustus, een staatkundige organisatie, “welche bei all ihren 
tiefgreifenden Fehlern und Schäden doch im Wesen auf demselben Grundgedanken ruht 
und deren abgeschlossenen vorliegenden Geschichte den Zuständen der Gegenwart 
einigermaßen zum Spiegel dienen kann.” (107) Mommsen wijst er op dat de 
uitgangssituatie voor dit staatkundige bouwwerk niet bepaald gunstig was geweest, 
omdat het gebouwd was “auf dem politisch, militärisch, ökonomisch und sittlich 
vollständigen Bankerott der damaligen Civilisation” (107-8) – een inschatting die 
overeenkomt met zijn interpretatie van de laat-Republikeinse staat en samenleving in de 
Römische Geschichte. Toch was het Augustus gelukt op deze bodem  
 

“einen Staat zu schaffen, der ein halbes Jahrtausend bestanden hat, in dem Wohlstand 
und Ordnung wenigstens wieder möglich wurden, welchem es gelungen ist die 
lateinische und griechische Civilisation in der Weise zu verschmelzen, wie sie noch heute 
gemeinschaftlich unsere Bildung beherrschen, und den barbarischen Westen dem 
lateinischen Kulturgebiet anzueignen.” (108) 

 
Belangrijk is hier het contrast dat Mommsen zag tussen deze positief gewaardeerde 
civilisatorische prestatie van het Romeinse Rijk en de onbeduidendheid van zijn heersers. 
Hij benadrukte dat de stabilisering van het rijk tot stand gebracht was door een man die 
“kein Caesar, keineswegs eine geniale Natur” was geweest, maar “vielmehr eine 
vorsichtige, wenig tatkräftige Persönlichkeit.” (108) Deze karakteristiek achtte Mommsen 
ook op Augustus’ opvolgers van toepassing. De reden waarom het principaat desondanks 
zo succesvol was geweest zag hij in de staatkundige combinatie van monarchale en 
republikeinse elementen. Van de monarchie had Augustus “die Lebenslänglichkeit und 
mit gewissen Einschränkungen die Machtfülle, vor allem die Kriegsherrnstellung” 
overgenomen, van de republiek “den Amtsbegriff mit all seinen konsequenzen.” (109) 
Zodoende oordeelde Mommsen:  
 

                                                 
31 RA. 106-7: “Wir Preußen, jetzt darf man sagen wir Deutschen beklagen uns keineswegs, daß uns ein 
Platz auf dem Erdball angewiesen ist, wo wir stets in der Lage sein werden uns unserer Einheit und 
Selbständigkeit zu wehren und wo kein Wassergürtel, kein machtloser Nachbar uns das Geschäft erleichtert 
Haus und Hof und Weib und Kind zu beschützen. Wir brauchen nicht den Krieg, seit wir unsere Grenzen 
gewonnen haben, aber wir brauchen die Kriegsrüstung und den Kriegsherrn.” Vgl. voor de internationale 
situatie op dat moment: W.J. Mommsen, Grossmachtstellung, 41 e.v. 
32 Becker, ‘Einigungskriege und Militarismus’. Vgl. bijv. Freytags opvattingen: boven blz. 15. Becker 
verzet zich tegen de interpretatie van het burgerlijke militarisme, zoals dat bijv. in Mommsens feestredes 
tot uitdrukking komt, als de uitdrukking van een ‘onderdanenmentaliteit’. Zijn analyse is op zichzelf 
overtuigend, maar hij bagatelliseert de mogelijke gevolgen van de militarisering van het publieke debat 
wellicht al te zeer. Bovendien is de cesuur minder scherp dan Becker meent; reeds voor 1870 was het 
Duitse liberalisme zeker niet pacifistisch ingesteld. 
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“Insofern darf man, was in etwas anderer Beziehung einzelnen der Kaiser nachgerühmt 
wird, daß sie Fürstentum und Freiheit zu paaren verstanden haben, in höherem Sinn für 
die Institution als solche in Anspruch nehmen; und dieser selbst in den schwachen und 
niederen Träger sich nie ganz verleugnende Grundgedanke ist es gewesen, welcher dem 
römischen Principat jene beispiellose Kraft des Organisierens verliehen und bewahrt 
hat.” (109) 

 
Hier zag Mommsen ook de voorbeeldfunctie van het principaat voor zijn eigen tijd:  
 

“Wir nehmen die gleiche hohe Ehre, den gleichen zukunftsvollen Beruf auch für unsere 
Herrscher in Anspruch. Auch sie sind nicht bloß Fürsten, sondern zugleich Beamte; auch 
für sie bestehen nicht nur Rechten, sondern zugleich Pflichten; auch sie sind 
verantwortlich, nicht vor dem Gericht oder der Volksvertretung, aber ihrem eigenen oder 
dem öffentlichen Gewissen.” (109-10; mijn cursivering)  

 
De rol van de monarch als stabiliserende eenheidsstichtende factor in de nieuwe Duitse 
natie wordt benadrukt, maar evenzeer het constitutioneel –  althans vanuit liberaal 
oogpunt – ongemakkelijke karakter van de staatsrechtelijke positie van de monarch. Een 
centrale rol kende Mommsen in dezen de openbare mening – het öffentliche Gewissen – 
toe als de enige instantie waaraan de vorst, behalve aan zijn eigen geweten, 
verantwoordelijkheid verschuldigd was. Dit was een gangbare houding van de liberalen 
tegenover de vorsten, zoals zij door Freytag in de roman Die verlorene Handschrift 
(1864) literair vormgegeven en gepropageerd was. Zij is typerend voor een 
regeringssysteem waarin de kanselier en de regering nog altijd primair afhankelijk waren 
van de gunst van de monarch en niet van een gekozen volksvertegenwoordiging. En 
evenals Freytag in de jaren 1860 had Mommsen daarom begin jaren 1880 zijn hoop 
gericht op de als liberaal geldende kroonprins om een regeringswisseling en daarmee een 
liberaal bewind tot stand te brengen.33 

Nadrukkelijk wijst Mommsen op de verdiensten van het geslacht Hohenzollern 
voor de Duitse zaak. Belangrijker echter dan de openlijke lof voor de regerende familie – 
niet verwonderlijk in een officiële rede ter gelegenheid van de verjaardag van de keizer – 
is het veel sterker impliciet gehouden aspect in de vergelijking tussen de Romeinse 
princeps en de Hohenzollern. De Romeinse keizers, wier prestaties historisch “afgerond” 
voor de moderne mens zichtbaar waren –  prestaties op het gebied van de welvaart, de 
orde en de cultuur – hadden de basis gelegd voor de moderne westerse beschaving. In het 
geval van de Duitse keizer ging het – onafhankelijk van de prestaties die hij en zijn 
voorvaderen geleverd hadden – om een roeping voor de toekomst, een roeping dus die 
goeddeels nog gerealiseerd moest worden. Impliciet vergelijkt Mommsen in dat verband 
de bankroete beschaving van de late Romeinse republiek met de contemporaine situatie 
in Duitsland en Europa. De negatieve aspecten van de eigentijdse politiek en cultuur zag 
hij tot uitdrukking komen in de aanslag op tsaar Alexander II die kort voor het uitspreken 
van de rede had plaatsgevonden. In dat verband wees Mommsen op de dreiging die 
uitging van de “wüste Roheit des Pöbels, die grauenvolle Ansteckungskraft der 
Nichtswürdigkeit, die sinnverwirrende Macht der tönenden Phrase, die gewissenlose 
Ausnutzung und Steigerung der Volksleidenschaften, die staatsmännische 
                                                 
33 Vgl. bijv. Mommsens brief aan Max Müller, 9 aug. 1866 (Wickert, Mommsen IV, 64) en Mommsens 
reactie op het overlijden van Frederik III in een brief aan Gustav Freytag, 29 nov. 1888 (ibid. 71). 
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Staatszerrüttung und das neue Evangelium der heilbringenden Staatszerstörung…” (114) 
Voor de goede verstaander waren hiermee niet alleen de dreiging van het socialisme en 
het antisemitisme als de politieke uitingsvormen van de Pöbel, maar ook die van de 
nieuwe conservatieve politiek van Bismarck onmiskenbaar aangeduid.34  

De ontwikkeling van zowel het Romeinse rijk als van het moderne Duitsland 
werd in liberaal perspectief geïnterpreteerd en het is vanuit dit liberale standpunt dat 
Mommsen zijn positief getoonzette vergelijking van de Pruisisch-Duitse monarchie met 
het Romeinse principaat in zijn feestrede inbracht. Waar lag nu de kern van de 
vergelijking? Voor Mommsen was de basis van beide monarchieën het militaire 
opperbevelhebberschap. Na de eenwording van Duitsland in de oorlogen van 1864, 1866 
en 1870/71 stond deze rol van de Duitse keizer onder de liberalen niet ter discussie. 
Essentieel was voor Mommsen echter dat nu binnen de militair gecreëerde grenzen een 
burgerlijk-liberale staat zou ontstaan. Het ging er niet om de bereikte situatie te 
handhaven en waar nodig te verdedigen, maar om de verwezenlijking van het liberale 
programma. “Gewiß ist viel erreicht”, schreef Mommsen in augustus 1866 kort na de slag 
bij Königgrätz aan Max Müller, “aber das Schwerste steht wohl noch bevor. Mit dem 
Volk in Waffen kann man sich Grenzen schaffen; aber um den Staat zu bauen wird mehr 
gefordert.”35 Hier en in verschillende andere door Lothar Wickert verzamelde politieke 
stellingnames uit de tijd van de Reichsgründung verwoordt Mommsen de angst voor een 
overwinning van de Militärstaat en zijn wens dat het verenigde Duitsland de vorm zou 
krijgen van een burgerlijk-liberale staat.36 Daarbij zag hij een belangrijke rol weggelegd 
voor een parlementaire vertegenwoordiging.37 

Tot de voornaamste taken van de staat behoorde naar Mommsens mening de 
verdediging van staat en volk tegen bedreigingen van buiten. Intern diende hij de 
wettelijke orde te handhaven. Van een overheidsingrijpen in de economie en in het 
maatschappelijke leven, door protectionistische maatregelen en de invoering van een 
stelsel van sociale zekerheid, moest Mommsen daarentegen niets hebben. Hij hield vast 
aan een politiek van vrijhandel en non-interventie.38 Dat was immers ook de voornaamste 
reden geweest voor zijn breuk met Bismarck en met de nationaal-liberale partij. De 
                                                 
34 De parallellen met de verkiezingsrede die Mommsen een half jaar later hield en die hem in een proces 
met Bismarck verwikkelde zijn niet te overzien; vgl. voor deze rede de uitgebreide citaten bij Wickert, 
Mommsen IV, 94-95.  
35 Wickert, Mommsen IV, 64; kenmerkend is dat Mommsen meteen hierop volgend zijn hoop op kroonprins 
Frederik uitspreekt: “Vielleicht ist der Kronprinz der rechte Mann, um den großen Neubau zu leiten.” (zie 
boven blz. 296). 
36 Bijv. de brief aan zijn broer Tycho van 19 febr. 1867, waar hij de “ vollständige Sieg des Militärstaats 
nach innen” verbindt met het ontbreken van een sterke op de stad gebaseerde burgerlijke maatschappij: 
“Das Unglück ist eben die sehr üble Ungleichheit zwischen Stadt und Land, die so wohl nirgends sonst 
existiert; so müssen wir in einem Junker- und Bauernstaat leben, während wir doch diesen Anschauungen 
längst entwachsen sind und das Joch widerwillig tragen.” (Wickert, Mommsen IV, 64-65). 
37 Bijv. in een brief aan Henzen, 21 juli 1866, Wickert, Mommsen IV, 64; vgl. zijn positieve mening over 
het Zollparlament in een brief aan zijn broer Tycho, 25 mei 1868, ibid. 65. 
38 Vgl. zijn oordeel over de graanuitdelingen in de stad Rome in een voordracht uit december 1885, ‘Boden 
und Geldwirthschaft der römischen Kaiserzeit’, in: GS. V (Berlijn 1908) 589-617, aldaar blz. 603: “Die 
Einmischung des Staats in den Verkehr durch die Uebernahme der Versorgung der Hauptstadt war ohne 
Zweifel ein wirthschaftlicher [!] Fehler; Augustus hat dies unumwunden anerkannt und ausdrücklich 
erklärt, dass nur politische Rücksichten ihn bestimmten daran festzuhalten. Ohne Zweifel wäre Ackerbau 
und Handel dadurch gefördert worden, wenn die Versorgung Roms mit Getreide dem freien Verkehr 
wiedergegeben worden wäre.” (met verwijzing naar Suetonius, Augustus, 42). 
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tendens van deze rede is dus alleszins oppositioneel, althans voor zover zij zich richtte op 
de economische politiek van de regerende kanselier Bismarck, “die staatsmännische 
Staatszerrüttung und das neue Evangelium der heilbringenden Staatszerstörung…” 
(RA.114) 

Centraal element in Mommsens politieke denken bleef de zelfstandige burger, die 
moest kunnen participeren in het bestuur van de staat. Weliswaar kon van dat laatste in 
het principaat geen sprake meer zijn; de burgerlijke vrijheid van de republiek was 
definitief verleden tijd. Maar het principaat garandeerde de burgerlijke samenleving, in 
de zin van een van de staat zo veel mogelijk onafhankelijke sfeer, haar vrijheid. Om die 
reden maakte Mommsen in zijn beoordeling van het principaat dit instituut los van de 
individuele keizers die het ambt hadden vervuld.39 Het basisprincipe van het principaat 
was geweest dat de keizer als militair opperbevelhebber het rijk vrede, rust en orde 
bracht, maar de burgerlijke samenleving zo veel mogelijk vrij liet. En het was deze 
Grundgedanke, deze vereniging van vorstendom en vrijheid, die de economische en 
culturele bloei van het rijk mogelijk had gemaakt. In het vijfde deel van de Römische 
Geschichte heeft Mommsen dit aspect ondubbelzinnig geformuleerd in zijn beschrijving 
van de economische en culturele bloei van Romeins Klein-Azië: 
 

“Diese Blüte Kleinasiens ist nicht das Werk einer Regierung von überliegener Einsicht 
und energischer Tatkraft. Die politischen Einrichtungen, die gewerblichen und 
kommerziellen Anregungen, die literarische und künstlerische Initiative gehören in 
Kleinasien durchaus den alten Freistädten oder den Attaliden. Was die römische 
Regierung dem Lande gegeben hat, war wesentlich der dauernde Friedensstand und die 
Duldung des Wohlstandes im Innern, die Abwesenheit derjenigen Regierungsweisheit, 
die jedes gesunde Paar Arme und jedes ersparte Geldstück betrachtet als ihren 
unmittelbaren Zwecken von Rechts wegen verfallen – negative Tugenden keineswegs 
hervorragender Persönlichkeiten, aber oftmals dem gemeinen Gedeihen ersprießlicher als 
die Großtaten der selbsgesetzten Vormünder der Menschheit.”40   

 
Ook hier weer waardeerde Mommsen de ‘negatieve’ daden, dat wil zeggen de niet-
inmenging van de centrale overheid in de economie principieel positief. De op de 
zelfstandige ontwikkeling van de samenleving gebaseerde welvaart in de Romeinse 
provincies bracht Mommsen tot uitdrukking in de metaforiek van zijn inleiding. In de 
eerste plaats is er sprake van de levensstadia van naties en volken, waarbij ‘volk’ en 
‘natie’ opgevat worden als individuen: de keizertijd is Romes Greisenalter.41 In zijn rede 
uit 1881 vergeleek Mommsen de moderne ontwikkeling en haar problemen met het 

                                                 
39 RA. 109; voor deze interpretatie: Stahlmann, Augustus, 60-61, en algemeen over de opwaardering van het 
principaat als instituut ten koste van de dragers: ibid. 51-52. Ook in de inleiding van deel vijf wees 
Mommsen op de continuïteit van de basisprincipes van het keizerlijke provinciebestuur: “die festen 
Verwaltungsnormen, wie sie Caesar und Augustus ihren Nachfolgern vorzeichneten, haben sich im ganzen 
mit merkwürdiger Festigkeit behauptet, trotz allem Wechsel der Dynastien und der Dynasten, welcher in 
der nur darauf blickenden und bald zu Kaiserbiographien zusammenschwindende Überlieferung mehr als 
billig im Vordergrunde steht.” (RG. VI, 14).  
40 RG. VII, 40. Zodoende is Wuchers opmerking (Mommsen, 135) dat Mommsens “liberales Naturell” hem 
de toegang tot de keizertijd onmogelijk maakte, slechts ten dele juist. 
41 Deze duiding is reeds bij antieke auteurs als Seneca, Florus en Ammianus Marcellinus te vinden: 
Bringmann, ‘Beurteilung’, 81 noot 72. 
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groeiproces van de individuele mens.42 Deze visie past, onafhankelijk van de concrete 
invulling, in het programma dat Mommsen in 1854 in de inleiding van de eerste band van 
de Römische Geschichte had geformuleerd. Mommsen gebruikte de metaforiek van de 
levensstadia hier om zijn visie op de ontwikkeling van de beschaving te formuleren:  
 

“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) 

 
Voor Rome en voor Romeins Italië was met de vestiging van het principaat de eerste, 
scheppende fase voorbij. Van een politieke en militair-expansieve ontwikkeling kon geen 
sprake meer zijn en voor zover ‘geschiedenis’ opgevat werd als politieke en militaire 
geschiedenis, was zij voor Rome voorbij.43 Voor de geschiedschrijving betekende dit dat 
de rode draad van de chronologische ontwikkeling ontbrak.44 Deze opvatting komt tot 
uitdrukking in de vele negatieve oordelen over de keizertijd die er van Mommsen bekend 
zijn. Tegelijkertijd echter bood de vredesperiode van de keizertijd de mogelijkheid tot 
een nieuwe bloeiperiode na de verwoestingen van de burgeroorlogen.45 Mommsen 
gebruikt voor de zegeningen van deze vredespolitiek herhaaldelijk organische metaforen, 
bijvoorbeeld wanneer hij de bloei van de provincies in verband brengt met de 
geschiedenis van de Romeinse expansie: “Der römische Staat dieser Epoche gleicht 
einem gewaltigen Baum, um dessen im Absterben begriffenen Hauptstamm mächtige 
Nebentriebe rings emporstreben.” (RG. VI, 13) Ook hier suggereert de organische 
metaforiek een autonoom historisch proces. Maar juist deze organische, niet van 
regeringswege gestuurde maar binnen de door haar geschapen orde mogelijke gemaakte 
ontwikkeling vormde de voedingsbodem van de economische bloei van de provincies. 
Deze constellatie wordt bijzonder duidelijk in Mommsens duiding van Karthago:  
 

“Jetzt steht Karthago wieder auf und, als wenn der Boden nur auf den Samen gewartet 
hätte, bald wieder in voller Blüte. Das gesamte Hinterland, das große Königreich 
Numidien, wird römische Provinz und den Grenzschutz gegen die Barbaren übernehmen 
die römischen Legionäre.” (RG. VII, 318) 

 
Het raamwerk waarbinnen de economische bloei tot stand kwam was de Romeinse 
Großstaat. De Middellandse Zee, “Romes eigenlijke basis”, was dankzij de expansie 
“nach allen Seiten ein römischer Binnensee, Schiffahrt und Handel auf und an demselben 

                                                 
42 “Wie der Mensch das Wachsen des Körpers empfindet und darunter leidet, so empfinden die Völker das 
Wachsen der Civilisation in all seiner Notwendigkeit, in all seiner Hoffnungsfülle, aber auch in allen seinen 
Schmerzen und seinen Gefahren. Nie hat unsere Nation größer sich entfaltet, höher sich geschwungen, als 
in der von den heute Erwachsenen mit Bewußtsein durchlebten Epoche. Aber nie auch hat sie so tief 
gelitten, wie dies heute der Fall ist.” (RA. 113). 
43 Vgl. bijv. RG. VII, 109: “Die orientalischen Eroberungen Traians durchleuchten den trüben Abend des 
Römerreiches wie die Blitzstrahlen die dunkle Nacht, aber wie diese bringen sie keinen neuen Morgen.” 
44 Demandt, ‘Einleitung’, 18. 
45 En het is typerend voor Mommsens interpretatie dat hij deze prestatie in zijn laudatio ook weer met het 
begrip Arbeit typeerde (RG. VI, 14; boven blz. 291). Om dezelfde reden pleitte Mommsen in 1875 in een 
redevoering ter nagedachtenis aan de in de oorlog van 1870/71 gevallen Berlijnse studenten voor een 
politiek gericht op de handhaving van de vrede (RA. 29-30). 
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zum Segen aller Anwohner staatlich geeinigt.” (RG. VII, 149) Het Romeinse gezag bood 
zodoende het militair gehandhaafde raamwerk, waarbinnen de economie en daarmee de 
welvaart en de stedelijke cultuur konden bloeien.  

De basis van de antieke economie werd gevormd door de landbouw, en 
Mommsen laat dan ook niet na op de bloei hiervan te wijzen. Enkele malen legt hij een 
expliciet verband tussen de antieke cultuur en de specifiek mediterrane landbouw. In 
Pannonië ontwikkelden zich in de schaduw van de militaire kampen “die 
Bodenbestellung nach italischer Art, auch die Pflanzung der Rebe und der Olive und 
überhaupt italische Ordnung und Gesittung.”46 Bij andere provincies, zoals Egypte en 
Noord-Afrika, benadrukt hij de rol van de graanbouw. In Syrië bloeide de landbouw 
“unter dem dauernden Friedensstand und unter der einsichtigen, namentlich auf Hebung 
der Bewässerung gerichteten Verwaltung in einem Umfang, der die heutige Zivilisation 
beschämt.” (RG. VII, 166) Opvallend is dat Mommsen daarnaast sterk de nadruk legt op 
de specifiek stedelijke sectoren van de economie, de handel en de ‘industrie’. En ook de 
bloei van deze sectoren kwam tot uitdrukking in de architectonische overblijfselen uit de 
keizertijd. “Welches Wohlleben einstmals hier geherrscht hat,” schrijft hij over Romeins 
Syrië, een belangrijk centrum van handel en ‘industrie’, 
 

“das lehren nicht die dürftigen Überbleibsel der untergegangenen großen Städte, aber die 
mehr verlassene als verwüstete Landschaft am rechten Ufer des Orontes von Apameia an 
bis zu der Wendung des Flusses gegen das Meer. In diesem Strich von etwa 20 bis 25 
deutschen Meilen Länge stehen heute noch die Ruinen von gegen hundert Ortschaften, 
ganze noch erkennbare Straßen, die Gebäude, mit Ausnahme der Dächer, ausgeführt in 
massivem Steinbau, die Wohnhäuser von Säulenhallen umgeben, mit Galerien und 
Balkonen geschmückt, Fenster und Portale reich und oft geschmackvoll dekoriert mit 
Steinarabesken, dazu Garten- und Badeanlagen, Wirtschaftsräume im Erdgeschoß, Ställe, 
in den Felsen gehauene Wein- und Ölpressen, auch große, ebenfalls in den Felsen 
gehauene Grabkammern mit Sarkophagen gefüllt und mit säulengeschmückten 
Eingängen. Spuren öffentlichen Lebens begegnen nirgends; es sind die Landwohnungen 
der Kaufleute und der Industriellen von Apameia und Antiocheia, deren gesicherter 
Wohlstand und solider Lebensgenuß aus diesen Trümmern spricht.” (RG. VII, 170-71) 

 
Gezegend was in dit opzicht Klein-Azië, want zijn welvaart “beruhte in schönem 
Gleichgewicht ebenso auf der Bodenkultur wie auf der Industrie und dem Handel.” In de 
inleiding van de vijfde band wees Mommsen er op dat deze bloei in sommige regio’s na 
de val van het rijk, ja tot in de eigen tijd niet geëvenaard was. Dat was onder andere het 
geval in Klein-Azië dat dankzij de liberale politiek van de rijksoverheid tot grote 
economische bloei was gekomen:  
 

“wo immer ein von der Verwüstung der anderthalb Jahrtausende, die uns von jener Zeit 
trennen, vergessener Winkel des Landes sich der Forschung erschließt, da ist das erste 
und das mächtigste Gefühl das Entsetzen, fast möchte man sagen die Scham über den 
Kontrast der elenden und jammervollen Gegenwart mit dem Glück und Glanz der 
vergangen Römerzeit.” (RG. VII, 37)  

 

                                                 
46 RG. VI, 187. 
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De geschiedschrijver maakte hier als “Engel des Herren” de balans op en hij zag dat het 
goed was. Tot vergelijkbare oordelen kwam hij ook voor andere regio’s, met name in het 
oostelijke deel van het rijk.47 Deze economische bloei werd vervolgens, en ook hier sluit 
Mommsen weer aan bij het interpretatieve kader van de oudere banden van de Römische 
Geschichte, met het burgerlijke arbeidsethos in verband gebracht: “und vielfach zeigt es 
sich, mit wie emsigem Fleiß auch unter schwierigeren Verhältnissen […] jedes irgend 
brauchbare Bodenstück ausgenutzt ward.” (RG. VII, 41) Omgekeerd oordeelt Mommsen 
zeer negatief over de situatie in Athene: “Handel und Industrie gab es in Athen fast nicht 
mehr, oder für die Bürgerschaft insgemein wie für die einzelnen Bürger nur ein einziges 
blühendes Gewerbe, den Bettel.” (RG. VI, 253) Een negatieve beoordeling kreeg vanuit 
dit perspectief het zogenaamde euergetisme, het maatschappelijke systeem, waarbij rijke 
burgers door middel van hun schenkingen aan de minder bedeelde medeburgers en door 
hun publieke diensverlening aan hun stad het stedelijke leven in stand hielden en tot bloei 
brachten.48 Vanuit dit burgerlijk-liberale perspectief beschouwde Mommsen in de 
inleiding tot band vijf zelfs de algehele geschiedenis van de keizertijd, waar hij immers 
de economische bloei en de vaak grote welvaart van de provincies contrasteerde met het 
afsterven van de Romeinse ‘hoofdstam’. De burgers van Rome, die formeel de 
erfgenamen waren van de “weltbezwingenden Legionäre” die de staat opgebouwd en 
groot gemaakt hadden, beschouwden “ihre Erbschaft als ein nutzbares Recht, als 
stiftungsmäßige Versorgung arbeitsscheuer Armer.” (RG. VI, 13)  
 

                                                 
47 Syrië: VII, 166-67; Arabië: ibid. 181. 
48 RG. VI, 264: “die Schmäuse und Spenden machten die Beschenkten nicht reicher und den Schenker 
oftmals arm; an dem Zunehmen der Arbeitsscheu und dem Vermögensverfall der guten Familien trägt diese 
Unsitte ihren vollgemessenen Anteil.” Vgl. ibid. VII, 39 over Klein-Azië, en als contrast VI, 246 over 
Rhodos: “In keiner Stadt war besser für die niedere Bevölkerung gesorgt und trug diese Fürsorge mehr den 
Stempel nicht des Almosens, sondern des Arbeitgebens.” 
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5 Ambiguïteit:  

de burgerlijke cultuur tussen Arbeit en decadentie  
 
Toch blijft Mommsens oordeel over het Romeinse kapitalisme, in dit geval in de 
provincies, ook in deze vijfde band ambigu. Weliswaar zag hij in de economische bloei 
en de daarop gebaseerde welvaart in de provincies één van de belangrijkste prestaties van 
het keizerlijke bewind, maar tegelijkertijd wees hij nadrukkelijk op het hiermee 
samenhangende en door antieke auteurs zo vaak geconstateerde zedenverval. En het was 
met name in Antiochië, de hoofdstad van de provincie Syrië die “in Fabrikation und 
Handel […] neben Ägypten unter den Provinzen des römischen Kaiserreichs den ersten 
Platz” innam (RG. VII, 166), dat de “Zügellosigkeit der Sitte” bloeide.49 Ook hier wordt 
de grootsteedse decadentie weer in verband gebracht met Parijs.50 De spanning tussen het 
ideaal van een burgerlijke samenleving (met zijn koppeling van arbeidsideaal, individueel 
verworven maatschappelijke positie en een positief gewaardeerde economische en 
materiële voorspoed) en de negatief beoordeelde zichtbare uitingen van die voorspoed, is 
hier weer evident. Enerzijds leidde de bloei van handel en industrie tot grote 
maatschappelijke ongelijkheid51; anderzijds leidde de verworven rijkdom tot een 
ondermijning van de arbeidsmoraal die aan de verwerving van die rijkdom ten grondslag 
lag en tot een decadente levensstijl die afweek van het burgerlijke ideaal van 
ingetogenheid en plichtsbesef: 
 

“In den syrischen Städten, sagt schon in der letzten Zeit der römischen Republik 
Poseidonios [...], haben die Bürger der harten Arbeit sich entwöhnt; man denkt dort nur 
an Schmausen und Zechen, und alle Reunionen und Kränzchen dienen diesem Zweck; an 
der königlichen Tafel wird jedem Gast ein Kranz aufgesetzt und dieser dann mit 
babylonischen Parfüms besprengt; Flötenspiel und Harfenschlagen schallt durch die 
Gassen; die Turnanstalten sind in Warmbäder verwandelt… Vierhundert Jahre später 
ging es in Antiocheia nicht anders zu. Nicht so sehr um des Kaisers Bart entspann sich 
der Zank zwischen Julian und diesen Städtern, sondern weil er in dieser Stadt der 
Kneipen, die wie er sich ausdrückt, nichts im Sinne habe als Tanzen und Trinken, den 
Wirten die Preise regulierte. Von dieser wüsten und sinnlichen Wirtschaft ist auch und 
vor allem das religiöse Wesen der syrischen Landschaft durchdrungen. Der Kultus der 
syrischen Götter war oft eine Sukkursale des syrischen Bordells.” (RG. VII, 164) 

 
Dat onder deze omstandigheden geen sprake kon zijn van een werkelijke culturele bloei 
was voor Mommsen evident: “Aber in diesem üppigen Treiben fanden die Musen sich 
nicht zurecht; der Ernst der Wissenschaft und die nicht minder ernste Kunst haben in 
Syrien und namentlich in Antiocheia niemals rechte Pflege gefunden.” (RG. VII, 161) De 
Syrische hoofdstad had in literair opzicht niets beters te bieden dan Feuilletonliteratur en 

                                                 
49 RG. VII, 164: “In Zügellosigkeit der Sitte wetteiferten zwar die Großstädte des Römischen Reiches alle; 
aber der Preis gebürt hierin wahrscheinlich Antiocheia.” Vgl. bijv. ook Mommsens oordeel over Romeins 
Spanje: RG. VI, 75. 
50 RG. VII, 164: “Von der syrischen Flötistin, der Ambubaia, sprachen die Römer Augusts wie wir von der 
Pariser Kokotte.”  
51 RG. VII, 170: “Die vornehme Welt daselbst [in de Syrische steden] besteht aus den reichen Fabrikanten 
und Kaufleuten, die Masse der Bevölkerung sind die Arbeiter und die Schiffer…” 
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Unterhaltungslektüre (RG. VII, 162). Het culturele leven in Antiochië werd beheerst door 
de spelen en het theater, “weniger eigentlich dramatische [voorstellingen] als rauschende 
Musikaufführungen, Ballette, Tierhetzen und Fechterspiele.” (RG. VII, 163) En ook in 
zijn karakteristiek van dit leven toont Mommsen weer zijn afkeer van de grootsteedse 
consumptiecultuur. 

Ook in een ander opzicht is er sprake van ambiguïteit in Mommsens oordeel over 
de keizertijd. Dit komt zeer duidelijk tot uitdrukking in zijn portret van Plutarchos. De 
filosoof had het versmaad in staatsdienst te treden of een professoraat te aanvaarden. In 
plaats daarvan leidde hij in zijn Griekse Heimat een kleinburgerlijk bestaan dat door 
Mommsen als een Biedermeier-idylle wordt beschreven en in contrast met het decadente 
leven in bijvoorbeeld Antiochië ook positief wordt beoordeeld: 
 

“er blieb seiner Heimat treu, mit der trefflichen Frau und den Kindern und mit den 
Freunden und Freundinnen des häuslichen Lebens im schönsten Sinne des Wortes 
genießend, sich bescheidend mit den Ämtern und Ehren, die sein Böotien ihm zu bieten 
vermochte, und mit dem mäßigen angeerbten Vermögen. In diesem Chaeroneer drückt 
der Gegensatz des Hellenen und der Hellenisierten sich aus; ein solches Griechentum war 
weder in Smyrna möglich noch in Antiocheia; es gehörte zum Boden wie der Honig vom 
Hymettos. Es gibt genug mächtigere Talente und tiefere Naturen, aber schwerlich einen 
zweiten Schriftsteller, der mit so glücklichem Maß sich in das Notwendige mit Heiterkeit 
zu finden und so wie er den Stempel seines Seelenfriedens und seines Lebensglückes 
seinen Schriften aufzuprägen gewußt hat. Die Selbstbeherrschung des Hellenismus kann 
auf dem Boden des öffentlichen Lebens sich nicht in der Reinheit und Schönheit 
offenbaren wie in der stillen Heimstatt, nach der die Geschichte und sie nach der 
Geschichte glücklicherweise nicht fragt.” (RG. VI, 250) 

 
Deze kleinburgerlijke idylle is het resultaat van politieke afzijdigheid en wordt hier door 
Mommsen positief beoordeeld. Opmerkelijk is echter dat hij nog geen tien bladzijden 
verderop deze zelfde beperktheid in zeer negatieve bewoordingen karakteriseert:  
 

“Die Schadhaftigkeit der hellenischen Existenz lag in der Beschränktheit ihres Kreises: es 
mangelte dem hohen Ehrgeiz an dem entsprechenden Ziel und darum überwucherte die 
niedere und erniedrigende Ambition.” (RG. VI, 257)  

 
Een positief gewaardeerd burgerlijk bestaan, in maatschappelijke zin, was weliswaar 
mogelijk in het Romeinse rijk, maar het keizerlijke bewind bood voor een politiek 
burgerschap, voor de citoyen, niet of nauwelijks mogelijkheden zich te ontplooien. De 
burgerlijke maatschappij als van de staat losgemaakte publieke sfeer maakte een 
bloeiperiode door, maar van een republikeins burgerschap, van een staat als 
staatsburgerlijke gemeenschap was buiten de lokale gemeenschappen geen sprake meer.  

Hier zit ook een autobiografisch element in. De spanning tussen beide burgerlijke 
sferen – de wil als burger te participeren in het staatsbestuur en het verlangen zich 
volledig terug te kunnen trekken van het politieke leven – is een steeds terugkerend 
thema in Mommsens persoonlijke ontboezemingen vanaf de jaren 1880. In deze periode 
stond hij vrijwel permanent aan de kant van de liberale oppositie tegen het beleid van de 
verschillende rijksregeringen. Herhaaldelijk uitte hij in deze tijd de wens zich terug te 
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kunnen trekken in “dasjenige Loch […], in das das arme kranke Tier zuletzt sich 
verkriecht.”52 Tegelijkertijd echter benadrukte hij meermaals:  
 

“Ich bin nun einmal ein animal politicum und […] so völlig ich mich von allem 
politischen Tun und Verkehr zurückgezogen habe, in meinen Gedanken lebe ich darin – 
was kann ich dafür? Ich leide schwer genug darunter.”53  

 
En inderdaad bleef Mommsen na zijn vertrek uit de Rijksdag (1884) als publicist steeds 
politiek actief. De tweeslachtige houding tegenover het Griekenland van de keizertijd kan 
zodoende gezien worden als uitdrukking van zijn eigen politieke onbehagen als animal 
politicum in een samenleving waarin het niet mogelijk was werkelijk staatsburger te zijn.  

                                                 
52 Brief aan Helbig, 23 dec. 1882, Wickert, Mommsen, IV 70; vgl. bijv. nog mei 1896: ibid. 73. 
53 Brief aan zijn broer Tycho, 25 dec. 1888: Wickert, Mommsen, IV, 72; vgl. ook de veel geciteerde 
Heringsdorfer Testamentsklausel van 2 september 1899, o.a. afgedrukt in: Heuß, ‘Theodor Mommsen über 
sich selbst’, 105. 
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6 Samenvatting 
 
Het interpretatieve kader van het in 1885 verschenen vijfde deel van de Römische 
Geschichte sluit nauw aan bij dat van de in het midden van de jaren 1850 verschenen 
eerste drie banden. Het ging Mommsen in de eerste plaats om de uitbreiding van de 
klassieke Grieks-Romeinse beschaving in het oosten en vooral in het westen van het 
Romeinse rijk. De basis van deze beschaving werd gevormd door de zich intern nog altijd 
autonoom besturende stedelijke gemeenschappen. Op dat punt benadrukt Mommsen ook 
in dit deel de tegenstelling met de despotische regimes van de oriënt.  

Kenmerkend voor het Romeinse rijk was in Mommsens ogen een liberale 
vrijhandelspolitiek, zoals hij deze in zijn eigen tijd wenste. Deze politiek, 
gekarakteriseerd door een grote terughoudendheid van de centrale overheid, had een 
ongekende economische en materiële bloei tot gevolg gehad. Maar evenals in de eerdere 
delen van de Römische Geschichte oordeelde Mommsen uiteindelijk ambigu over deze 
economische en materiële welvaart. Niet alleen leidde deze evenals in het laat-
republikeinse Rome tot zedeloosheid, maar zij was ook gebaseerd op een autocratische 
staatsorde. De economische liberalisering was immers niet verbonden met een op 
parlementaire vertegenwoordiging gebaseerd regeringssysteem. Dat laatste behoorde tot 
de liberale doelstellingen die Mommsen ook na de zogenaamde innere Reichsgründung 
bleef nastreven. 
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