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XI Conclusie 
 
 
 
 
 
Alle geschiedschrijving is duiding van het verleden vanuit het perspectief van het heden. 
Dit geschiedt door de omzetting van de informatie uit de historische bronnen in een 
nieuwe representatie van dat verleden met behulp van contemporaine begrippen en 
concepten. Alleen op die manier kan de geschiedschrijving het verleden steeds weer 
opnieuw begrijpelijk maken voor nieuwe generaties lezers. Daarbij maakt het geen 
principieel verschil of deze begrippen en concepten ontleend worden aan de 
contemporaine politieke discussie of aan een wetenschappelijke discours zoals dat van de 
filosofie, de sociologie of de literatuurwetenschap. In alle gevallen gaat het om een 
moderne representatie van het verleden die tot doel heeft moderne lezers inzicht te bieden 
in dat verleden. 

Theodor Mommsen gebruikte in zijn Römische Geschichte een radicaal moderne 
terminologie om het verhaal van de Romeinse geschiedenis te kunnen vertellen. Dit deed 
hij vooral bij de politieke geschiedenis van Rome. Daarbij maakte hij gebruik van 
analogieën tussen de antieke geschiedenis en het heden. Bovendien oordeelde hij 
nadrukkelijk over historische personen en situaties, waarbij hij ook weer gebruik maakte 
van moderne begrippen. Centrale ideeën van de nationaal-liberale ideologie waarvan hij 
een aanhanger en bij tijd en wijle ook een woordvoerder was vonden zodoende ingang in 
zijn vertelling. Daarom werd en wordt het werk vaak als een politiek pamflet gezien. Ten 
onrechte. De Römische Geschichte werd op verzoek van de uitgevers Karl Reimer en 
Salomon Hirzel voor een serie werken geschreven die tot doel had een breder gebildetes 
publiek met de resultaten van de moderne, zich snel ontwikkelende 
Altertumswissenschaft vertrouwd te maken. De moderniserende stijl en de vele 
analogieën met historische en moderne verschijnselen en personages, èn de hierdoor 
gecreëerde politieke lading, waren primair bedoeld de lezers een ‘realistisch’ beeld te 
geven van het Romeinse verleden. 

Deze beide aspecten – het wetenschappelijke en het ideologische – zijn overigens 
niet altijd even goed van elkaar te scheiden. Ook het historisch-wetenschappelijke, het 
Romeins-rechtelijke en het filologische discours werd onvermijdelijk beïnvloed door en 
vorm gegeven vanuit contemporaine politieke, maatschappelijke en culturele opvattingen. 
Maar de desbetreffende methodologische uitgangspunten vormden – hoe onvolkomen en 
tijdgebonden zij nu ook mogen lijken – op dat moment de meest geavanceerde kaders om 
tot een methodologisch gevestigd beeld van het (Romeinse) verleden te komen. De 
werken waarin de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd werden, waren dan ook 
geen politieke pamfletten, bedoeld om lezers van politieke standpunten te overtuigen, 
maar wetenschappelijke bijdragen aan het wetenschappelijke debat. Dat geldt voor het 
werk van Mommsen evenzeer als voor dat van bijvoorbeeld Joseph Rubino en Wilhelm 
Adolph Becker. 

Mommsen koos er voor niet expliciet op de bronnenkritiek en de methodologie 
van het onderzoek in te gaan, maar een afgeronde reconstructie te bieden van de 
Romeinse geschiedenis. Zijn vertelling structureerde hij met behulp van een aantal 
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basisgedachten die hij niet alleen ontleende aan de gangbare politieke, maatschappelijke 
en culturele opvattingen van zijn tijd, en dan vooral van de nationaal-liberale ideologie, 
maar hij maakte ook nadrukkelijk gebruik van recent ontwikkelde wetenschappelijke 
concepten. De geschiedenis van de sinds F.A. Wolf en B.G. Niebuhr sterk bekritiseerde 
republikeinse overlevering verwerkte hij in de cultuurhistorische hoofdstukken van zijn 
werk. Dit is in feite de logische gevolgtrekking uit de historisering van de overlevering, 
die aan de negentiende-eeuwse wetenschappelijke geschiedbeoefening ten grondslag lag.  

Van grote betekenis voor Mommsens geschiedopvatting was het voor het Duitse 
negentiende-eeuwse liberalisme fundamentele concept van de Sittlichkeit, dat Mommsen 
evenals gelijkgezinde geschiedschrijvers als Droysen en Sybel als ordenend principe en 
als basis voor zijn beoordeling van het verleden in de Römische Geschichte gebruikte. 
Met dit begrip werden de in principe tijdloze, zij het naar volk, tijd en omstandigheden 
verschillend vorm gegeven maatschappelijke elementen aangeduid die de menselijke 
samenleving mogelijk maakten. Daarbij ging het primair om de natie en de (nationale) 
staat en om de familie die opgevat werd als het kleinste natuurlijke basiselement van de 
sittliche wereld. Tegelijkertijd belichaamde de Sittlichkeit een ethisch principe. Ethisch 
handelen was voor deze liberalen handelen in dienst van de natie en de staat, en een leven 
conform de geldende normen en waarden van de burgerlijke samenleving. Interne 
eenheid en verdediging tegen bedreigingen van binnen en buiten vormden de 
belangrijkste geboden met betrekking tot natie en staat; de burgerlijke normen en 
waarden dienden als richtsnoer in het dagelijkse leven. Deze ethische regels vormden 
bovendien een set aan quasi-objectieve criteria met behulp waarvan de geschiedschrijver 
historische personen en situaties kon beoordelen. 

Het wetenschappelijke aspect komt in de Römische Geschichte mede tot 
uitdrukking in de centrale rol die de resultaten van het staatsrechtelijke en het filologische 
onderzoek in de structurering van het werk spelen. Mommsen construeerde in het 
Römisches Staatsrecht het staatsrechtelijke systeem dat aan de staatkundige ontwikkeling 
van Rome vanaf de koningstijd tot in de derde eeuw n.C. ten grondslag zou hebben 
gelegen. Het uitgangspunt van die constructie wordt gevormd door de begripsjuridische 
methodologie en systematiek die de historische Rechtsschule had ontwikkeld voor het 
privaatrecht. De basisprincipes legde Mommsen echter reeds aan de anderhalf decennium 
eerder verschenen Römische Geschichte ten grondslag. Deze op het eerste gezicht 
opmerkelijke chronologische omkering hoeft niet te verbazen, wanneer we bedenken dat 
de voornaamste begrippen en concepten van Mommsens systematiek – en dan met name 
zijn concept van de magistratuur – reeds in de oudere Romeins-staatsrechtelijke en 
staatsaltertümliche literatuur te vinden zijn. Uiteenlopende auteurs als B.G. Niebuhr, 
W.A. Becker, C.F. Puchta en vooral Joseph Rubino hebben de bouwstenen hiervoor 
aangedragen. Van Rubino nam Mommsen niet alleen het methodologische uitgangspunt 
over dat via de instituties en de staatsrechtelijke overlevering betrouwbare kennis van het 
vroege Rome mogelijk was, maar ook de these dat de op zichzelf staande magistratuur 
aan de basis en in het centrum van het Romeinse staatsrecht stond. De continuïteit in het 
Romeins-staatsrechtelijke systeem van de koningstijd tot in de derde eeuw n.C. gaat terug 
op de gedachte van Niebuhr en Puchta dat ook de rex en de princeps als magistraten op te 
vatten zouden zijn. 
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De structurering van de Römische Geschichte met behulp van de staatsrechtelijke 
systematiek leidde tot een historisering van de Romeinse geschiedenis. Want omdat aan 
de politiek-constitutionele geschiedenis van Rome één staatsrechtelijk systeem ten 
grondslag lag dat op fundamentele punten afweek van de constitutionele ontwikkeling 
van andere staten, was er sprake van een specifieke op zichzelf staande nationale en 
staatkundige geschiedenis. De souvereiniteit lag in het antieke Rome niet bij een erfelijke 
monarch, zoals in het merendeel van de moderne Europese staten, maar bij de Romeinse 
burgerij. De functies van de senaat waren niet te vergelijken met die van moderne 
parlementen. En het was vooral de magistratuur, de vertegenwoordiging van de burgerij 
tegenover goden en mensen, die in haar combinatie van uitvoerende en rechtsprekende 
taken en bevoegdheden fundamenteel afweek van alle moderne staatsinstellingen. 
Daarmee had Mommsen de constitutionele geschiedenis van de Romeinse republiek 
losgemaakt van het vooral op Aristoteles en Polybios teruggaande model van de antieke 
staatsvormen, dat ook in het contemporaine liberale denken nog altijd een rol speelde en 
dat bijvoorbeeld aan de Romeinse geschiedenissen van Niebuhr en Peter ten grondslag 
lag. De Romeinse staat kon in Mommsens duiding geen direct voorbeeld meer zijn voor 
de moderne Duitse en Europese staten. 

Dat neemt natuurlijk niet weg dat in het begripsmatige kader van deze 
systematiek ook moderne en daarmee onvermijdelijk anachronistische elementen 
verwerkt zijn. Zo ging Mommsen uit van het contemporaine liberale ideaal van de 
staatssouvereiniteit om het Romeinse staatswezen te duiden. En hij verbond de door 
middel van zijn staatsrechtelijke constructie gehistoriseerde Romeinse staatkundige 
ontwikkeling met de moderne Europese constitutionele staten door beide staatssystemen 
als staatsburgerlijke gemeenschappen te contrasteren met de wijd verbreide voorstelling 
van de oriëntaalse despotie. De met behulp van de staatsrechtelijke systematiek 
gehistoriseerde Romeinse geschiedenis kreeg door deze constructie weer relevantie voor 
de moderne negentiende-eeuwse lezer. 

Iets soortgelijks geldt voor Mommsens gebruik van de resultaten van de recent 
ontwikkelde Indo-europese taalwetenschap. De filologen gingen vanaf de vroege 
negentiende eeuw uit van de afstamming van de Indo-europese talen van één oertaal die 
zich in de loop van de tijd steeds verder vertakte. Deze taalkundige ontwikkeling werd in 
het midden van de negentiende eeuw opgevat als de afspiegeling van een volkskundige 
ontwikkeling. Op basis van deze filologische opvatting bood Mommsen in de Römische 
Geschichte een nieuwe reconstructie van de etnologische ontwikkeling en samenstelling 
van de vroegste Italische bevolking. De zogenaamde Italiërs, dat wil zeggen de Latijnen 
en de Oskisch-Sabellische stammen, hadden oorspronkelijk met de Grieken één natie 
gevormd. Deze stamverwantschap vormde voor Mommsen de basis voor de Grieks-
Romeinse cultuur van het Romeinse wereldrijk. Nadat zij zich van de Grieken hadden 
afgetakt, vormden de Italiërs een eigen cultuurnatie, waarvan het karakter tot in de 
moderne Italiaanse natie behouden was gebleven. De in inscripties te vinden ‘dialecten’ 
van de Italiërs werden geïnterpreteerd als de uitdrukkingsvormen van de verschillende 
Italische ‘stammen’. Uiteindelijk ontwikkelden deze ‘stammen’ zich tot zelfstandige 
‘naties’, waarvan de Latijnen en de Samnieten de voornaamste waren. De Romeinen 
werden in deze ontwikkeling niet langer als een uit verschillende etnische componenten 
samengesteld volk opgevat, maar als onderdeel van de Latijnse natie.  
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Evenals in het geval van het Romeins-staatsrechtelijke systeem is ook in het geval van 
deze filologische constructie sprake van een onontwarbare mengeling van 
wetenschappelijke methodologie en contemporain ideologisch en politiek gedachtegoed. 
In dit geval wordt dat laatste gevormd door het idee dat het ‘karakter’ van een volk 
primair door afstamming gevormd wordt en tot uitdrukking komt in de taal en de cultuur 
van dat volk. Dit idee vormde de basis van het liberale nationalisme dat streefde naar de 
vorming van een Duitse eenheidsstaat. Maar het leidde ook tot de in de negentiende eeuw 
veelvuldig bepleite uitsluiting van de joden uit de historisch en cultureel gedefinieerde 
Duitse natie en in de Römische Geschichte tot Mommsens rigoureuze verwijdering van 
de Etrusken uit de politieke en culturele geschiedenis van Rome. 

Mommsen historiseerde de Romeinse geschiedenis met behulp van deze 
staatsrechtelijke en filologische constructies. Daarbij benadrukte hij de continuïteit die op 
deze terreinen in de Romeinse geschiedenis te constateren was. Het Romeinse staatsrecht 
bepaalde vanaf de koningstijd tot in de derde eeuw n.C. de basisregels van de Romeinse 
politiek. Tegelijkertijd was de etnische band van Rome met Latium volgens Mommsen 
een belangrijk element in de Romeinse geschiedenis, eerst in het eenwordingsproces van 
Italië en vervolgens in de culturele ontwikkeling van het Romeinse wereldrijk.  

Een dergelijke continuïteit construeerde Mommsen ook voor andere terreinen van 
de Romeinse geschiedenis. Zo zag hij in de geschiedenis van de Romeinse republiek een 
drietal conflicthaarden die steeds aan de individuele gebeurtenissen ten grondslag lagen 
en in verschillende gedaantes steeds terugkeerden: de strijd om de beperking van de 
macht van de magistraten, de strijd van de verschillende achtergestelde maatschappelijke 
groepen voor burgerlijke gelijkberechtiging en de strijd tussen rijk en arm, tussen kapitaal 
en arbeid. Deze drie conflicten liepen steeds naast en door elkaar, waarbij de 
verschillende politici en partijen steeds wisselende coalities aangingen om hun 
doelstellingen te bereiken. De historische ontwikkeling liep in Mommsens duiding 
zodoende geenszins, zoals dikwijls in de literatuur wordt beweerd, volgens een autonoom 
Hegeliaans dialectisch patroon. Geschiedenis werd gemaakt door individuele staatslieden 
en politieke partijen. Daarbij kende Mommsen de partijprogramma’s grote betekenis toe. 
Politiek bedrijven betekende 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. 
Maar machtsuitoefening was uiteindelijk altijd gebonden aan de ethische normen die 
onlosmakelijk waren van het liberale principe van de Sittlichkeit. 

Mommsen interpreteerde de Romeinse geschiedenis vanuit het vroeg-liberale 
ideaal van de klassenloze burgergemeenschap, gebaseerd op de patriarchaal 
georganiseerde kernfamilie. De door hem geïdealiseerde vroeg-Romeinse 
burgergemeenschap werd in de vroege republiek ondergraven, met name door het 
kapitalisme van de Romeinse adel dat vorm kreeg in het door slaven bewerkte 
grootgrondbezit. Het gevolg 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 samenleving. Adel en 
Pöbel werden gekarakteriseerd als arbeidsschuw; de spaarzame en sittliche middenklasse 
daarentegen verbonden met een vooral ethisch geladen arbeidsbegrip. Het uit de klassieke 
literatuur bekende degeneratiemodel kreeg met behulp van dit arbeidsbegrip een 



 371 

burgerlijk-liberale invulling en werd in die zin door Mommsen gebruikt om de Romeinse 
geschiedenis te duiden. 

Hoewel Mommsen de geschiedenis van de politieke conflicten in Rome vaak met 
moderne begrippen beschreef, komt juist in de continuïteit van deze conflicthaarden ook 
weer de historiserende visie van de Römische Geschichte tot uitdrukking. Dat wordt 
duidelijk in de verschillen tussen de Romeinse en de moderne Europese situatie die 
Mommsen op deze punten nadrukkelijk constateerde: Rome was een ‘consumptiestad’, 
de Romeinse samenleving een slavenhoudersmaatschappij, en van een zelfstandige 
staatsdragende middenklasse kon onder die omstandigheden niet of nauwelijks sprake 
zijn. Hoewel het referentiekader in deze vergelijking onmiskenbaar gevormd wordt door 
Mommsens burgerlijk-liberale ideologie, is zijn duiding ook hier uiteindelijk 
historiserend. 

Een fraai voorbeeld van deze verstrengeling van historisering en modernisering 
vormt Mommsens veel besproken these dat de ontwikkeling van de Romeinse republiek 
vanaf het begin van ‘de Romeinse revolutie’ in 133 v.C. afstevende op een herstel van het 
oud-Romeinse koningschap. Mommsen duidt deze ontwikkeling reeds aan bij zijn 
analyse van de vroeg-republikeinse geschiedenis. Caesar was degene geweest die de 
monarchie uiteindelijk tot stand had gebracht. Hij was de eigenlijke held in Mommsens 
geschiedenis, in vergelijking met wie alle tegenstanders – Cicero evenzeer als Cato 
Minor en Pompeius – een negatieve en allerminst faire beschrijving en beoordeling 
krijgen. Deze op het eerste gezicht voor een liberaal niet voor de hand liggende 
interpretatie is het resultaat van Mommsens beoordeling achteraf van de historische 
ontwikkeling als ‘noodzakelijk’. Deze noodzakelijk geachte ontwikkeling is echter niet 
alleen het resultaat van de bestaande machtsverhoudingen, maar wordt ook verankerd in 
het Romeinse staatsrecht dat aan de basis van de politieke geschiedenis van Rome lag. 
Eén van de hoofdlijnen van die geschiedenis was de usurpering van de regeringsmacht 
door de senaat, een instituut dat staatsrechtelijk alleen een adviserende functie had, ten 
koste van de magistratuur en vooral het hoogste magistraatsambt, het consulaat. Dit was 
in Mommsens ogen een negatieve ontwikkeling, omdat de senaat weliswaar de 
eenwording van Italië tot stand bracht, maar zich verder vooral tot instrument van de 
belangenbehartiging van de regerende aristocratie ontwikkelde. Caesars monarchie was 
zodoende een herstel van de oude magistraatsmacht, zoals de vroeg-Romeinse koning 
deze zou hebben bezeten, ten gunste van de door de regerende aristocratie achtergestelde 
maatschappelijke groepen. Daarmee bracht Caesar het eerste centrale conflict in de 
geschiedenis van de Romeinse republiek – de strijd om de omvang van de 
magistraatsmacht – tot een (voorlopig) einde. 

Daar kwam bij dat de Romeinse constitutie, die verbonden was met het karakter 
van Rome als stadstaat, niet geschikt was voor de nationaal-Italische staat noch voor het 
Romeinse wereldrijk omdat zij niet voorzag in een parlementaire vertegenwoordiging van 
de burgerij. Bovendien was de Romeinse samenleving gebaseerd op slavenarbeid. De 
sociale problematiek, die mede hierdoor veroorzaakt werd, had Caesar willen oplossen 
door een politiek van kolonisatie buiten Italië. De verovering van Gallië was in 
Mommsens ogen hier nauw mee verbonden. Verpauperde Romeinse burgers moesten 
hier aan land en daarmee aan een burgerlijk bestaan worden geholpen. In deze, reeds in 
de verovering van Italië beproefde politiek, lag Caesars oplossing voor het derde grote 
continue probleem van de Romeinse republiek, namelijk de strijd tussen arm en rijk.  
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moeten worden door een algemeen-Duits parlement. De Zollverein als economische 
gemeenschap werd gezien als wegbereider van een dergelijke eenwording ‘van onderen’ 
onder leiding van Pruisen. De Pruisische militaire macht werd hierbij weliswaar als 
noodzakelijk gezien, maar dan om de eenheid naar buiten toe te verdedigen of zelfs in 
een grote Europese oorlog tot stand te brengen, niet om de overige Duitse staten te 
veroveren en zodoende met geweld te verenigen. 

In het negentiende-eeuwse Duitsland was sprake van een nationaal besef, 
gebaseerd op een gemeenschappelijke afstamming en een gemeenschappelijke taal en 
cultuur. In het antieke Italië vóór de vereniging door Rome ontbrak een dergelijk 
nationaal besef. Pas in het door Rome onder militaire pressie ontstane nationaal-Italische 
bondgenootschap ontwikkelde zich een Italische natie. Romeins Italië was een 
‘staatsnatie’, geen ‘cultuurnatie’ zoals Duitsland, Griekenland of Latium. In de 
ontwikkeling van dit nationaal besef speelde in Mommsens duiding de tegenstelling met 
en de strijd tegen de Kelten een belangrijke rol. Daarmee ging hij uit van een 
interpretatief model dat in het negentiende-eeuwse debat over het natievormingsproces 
een belangrijke rol speelde. Nationaal besef werd gezien als het resultaat van contacten 
en vooral conflicten met buitenstaanders. Het “ontwaken” van het Duitse nationale besef 
in de Napoleontische Oorlogen was volgens de Duitse liberale historici en publicisten 
hiervoor paradigmatisch. En het behoorde tot de liberale communis opinio dat de Duitse 
staatkundige eenheid alleen gestalte zou kunnen krijgen in een groot Europees conflict, 
waarbij met name werd gerekend op oorlog met de “erfvijand” Frankrijk. 

De ontwikkeling van deze Italische nationale eenheid werd doorkruist door de 
grote invloed van de hellenistische cultuur op Rome en Italië. De zich ontwikkelende 
nationale cultuur van Romeins Italië ging onder in een sterk hellenistisch gekleurde 
kosmopolitische civilisatie. Vanuit een nationaal perspectief oordeelde Mommsen zeer 
negatief over deze ontwikkeling. Anderzijds zag hij in deze kosmopolitische cultuur 
echter de basis van de moderne Europese beschaving en hij beschouwde de redding en de 
uitbreiding van de Griekse cultuur als één van de voornaamste historische prestaties van 
Rome en met name van Julius Caesar.  

Hiermee rechtvaardigde Mommsen ook de Romeinse expansie in het Griekse 
oosten en in het ‘barbaarse’ westen. De Romeinse overzeese expansie en met name ook 
de romanisatie van het westen werd geduid met behulp van concepten uit het 
contemporaine imperialistische discours zoals dat in ieder geval vanaf 1848 ten aanzien 
van Centraal- en Oost-Europa gangbaar was. Maar ook het Britse imperialisme, zoals in 
Noord-Amerika en Ierland, bood een voor liberalen als Mommsen alleszins acceptabel 
model om de Romeinse expansie in positieve zin te duiden. Daarachter staat het 
historiografische model van de Verlichting, dat gebaseerd was op de gedachte dat de 
historische ontwikkeling verliep in een reeks opeenvolgende maatschappelijke en 
culturele fasen en haar hoogtepunt had bereikt in de cultuur en de economie van het 
moderne Europa. Dit model werd gebruikt om het Europese imperialisme met een 
beschavingsmissie te verbinden en het zodoende te rechtvaardigen. Mommsen kwam met 
behulp van deze argumentatie tot een positief oordeel over het Romeinse imperialisme. 

Het resultaat van de Romeinse expansie was het uit provincies bestaande rijk van 
de keizertijd dat Mommsen in het dertig jaar na de eerste drie banden in 1885 verschenen 
vijfde deel van de Römische Geschichte beschreef. Het positieve oordeel over het 
rijksbestuur en de argumenten waarmee dit onderbouwd werd vloeien logisch voort uit 
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Mommsens interpretatie van de Romeinse expansie als een beschavingsoffensief. Op dit 
punt bestaat er, in tegenstelling tot de gangbare opvatting, een nauwe samenhang tussen 
dit vijfde deel en de drie in de jaren 1850 verschenen banden.  

De basis van de Grieks-Romeinse beschaving van het keizerrijk werd gevormd 
door de zich intern nog altijd autonoom besturende stedelijke gemeenschappen. 
Mommsen benadrukt ook hier weer de tegenstelling met de despotische regimes van de 
oriënt. Hiermee verbonden was een liberale vrijhandelspolitiek, zoals deze ook in het 
vroege Rome reeds bestaan zou hebben – Rome was volgens Mommsen tenslotte van 
origine (zij het niet uitsluitend) een handelsstad. Deze liberale economische politiek, 
gekarakteriseerd door een grote terughoudendheid van de centrale overheid en gebaseerd 
op de grote economische ruimte die het Romeinse rijk was, 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, omdat deze ook in de keizertijd zou hebben geleid tot 
zedeloosheid. Bovendien was zij uiteindelijk gebaseerd op een autocratische staatsorde. 
De economische liberalisering van het keizerrijk was namelijk niet verbonden met een op 
parlementaire vertegenwoordiging gebaseerd regeringssysteem. En dat laatste behoorde 
tot de liberale doelstellingen die een centrale plaats innamen in Mommsens politieke 
denken en die hij ook na de zogenaamde innere Reichsgründung (eind jaren 1870) voor 
Duitsland bleef nastreven. 

Eén thema, dat zowel in de eerste banden als in deel vijf van de Römische 
Geschichte uitgebreid aan de orde komt, is de plaats van de joden in het Romeinse rijk. In 
deel drie wees Mommsen hen een specifieke rol toe in het kosmopolitische wereldrijk 
van Caesar. Dat was, gezien de betekenis die Mommsen de Grieks-Latijnse beschaving 
van dit rijk in de ontwikkeling van de moderne Europese cultuur toekende, een positief 
oordeel. Maar hij formuleerde zijn karakteristiek van het antieke jodendom in een 
terminologie en met analogieën die nauw verwant zijn aan of afkomstig zijn uit het anti-
joodse gedachtegoed van zijn tijd.  

Dat is opmerkelijk, omdat Mommsen tijdens de zogenaamde Berliner 
Antisemitismusstreit van 1879/80 nadrukkelijk stelling nam tegen de antisemitische 
agitatie. Daarbij raakte hij in conflict met de geschiedschrijver en zijn voormalige 
nationaal-liberale partijgenoot Heinrich von Treitschke. Beiden stonden zij op het 
standpunt dat de joden in de Duitse natie dienden te integreren en beiden zagen zij in het 
orthodoxe jodendom een historisch relict dat in dit integratieproces zou moeten 
verdwijnen. Om die reden wordt wel beweerd dat de opvattingen van Mommsen en 
Treitschke in dit conflict niet wezenlijk van elkaar verschilden. Maar Mommsen 
argumenteerde, anders dan vaak beweerd wordt, principieel vanuit een liberaal standpunt 
tegen de naar een völkische opvatting tenderende Treitschke. Hij pleitte voor tolerantie 
tegenover het jodendom als zodanig. Volgens hem had Treitschke het antisemitisme 
salonfähig gemaakt in de gegoede burgerij. Bovendien verdedigde Mommsen de 
juridische gelijkberechtiging van de Duitse joden en wees hij Treitschkes historische 
constructies van een eeuwige en onoverwinnelijke haat van de ‘occidentaalse’ 
Europeanen tegenover de ‘oriëntaalse’ joden, en van een christelijk-Germaanse Duitse 
natie van de hand. 

Deze punten van kritiek op het antisemitisme liggen mede ten grondslag aan 
Mommsens hoofdstuk over ‘Judea en de joden’ in het vijfde deel van de Römische 
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Geschichte. Ook hierin oordeelde hij negatief over de joodse orthodoxie met haar vele 
leefregels. Eveneens negatief was zijn mening over de rol die de joodse priesterschap had 
gespeeld, waarbij de katholieke kerk vanuit het perspectief van de recente Kulturkampf 
als referentiepunt diende. Maar terwijl Treitschke en de antisemieten uitgingen van een 
eeuwige en onoverwinnelijke afkeer van de westerse volken tegen de joden, zag 
Mommsen in de hellenistische wereld en in de vroege keizertijd een proces van 
assimilatie en wederzijdse beïnvloeding. Dat dit proces niet doorzette was het gevolg van 
de specifieke juridische situatie in het Romeinse rijk: zowel het bestaan van een kleine 
maar machtige religieuze staat in Jeruzalem, die een grote invloed had op de joden in de 
diaspora, als de juridische status aparte in de Griekse steden van het Romeinse oosten 
leidden er toe dat de assimilatie niet werd voltooid en dat er uiteindelijk een verwijdering 
optrad. Er ontwikkelde zich nu een sterke wederzijdse haat die uiteindelijk uitmondde in 
de grote opstand van 66 n.C. die eindigde met de verwoesting van de tempel in 
Jeruzalem. De door Mommsen verafschuwde joodse orthodoxie kreeg nu de overhand in 
het jodendom; anti-joodse sentimenten beheersten nu de Griekse en Latijnse literatuur 
over de joden.  

Het antieke anti-judaïsme werd zodoende evenals de politieke geschiedenis van 
Rome gehistoriseerd door het te verklaren uit de specifieke rechtssituatie in het Romeinse 
rijk. Tegelijkertijd bood deze historisering van de antieke jodenhaat impliciet een 
boodschap voor het heden. Niet in de zin dat er hier navolgbare voorbeelden te vinden 
waren en evenmin door hierin een directe rechtvaardiging voor de eigen politieke 
opvattingen te zoeken, zoals de antisemieten deden door de constructie van een eeuwige 
westerse afkeer van de joden. Maar Mommsen zag in de door hem principieel verdedigde 
burgerlijke gelijkberechtiging, in maatschappelijke en juridische zin, een overwinning 
van de horde die het antieke assimilatieproces uiteindelijk verhinderd had. In de Duitse 
natie als (staats)burgerlijke gemeenschap moesten de joods-Duitse staatsburgers een 
gelijkwaardige plaats kunnen vinden. 

Mommsens standpunt wortelt in het ideaal van de burgerlijke maatschappij dat de 
liberalen van zijn generatie huldigden en dat ook de basis vormde voor hun visie op de te 
verwerkelijken Duitse eenheidsstaat. Dezelfde visie vormt een structurerend element in 
Mommsens duiding van de Romeinse geschiedenis in de Römische Geschichte. Integratie 
en emancipatie waren de basisprincipes van deze visie. Hieraan bleef Mommsen ook na 
de eenwording en na Bismarcks breuk met de nationaal-liberalen vasthouden in een 
politiek klimaat dat in toenemende mate mede gedomineerd werd door een agressief 
imperialistisch en antisemitisch nationalisme. Politiek bevond Mommsen zich zodoende 
– “noch Urgestein aus dem mittleren Jahrhundert”1 – steeds op de linker vleugel van het 
liberalisme. Eén jaar voor zijn dood pleitte hij zelfs voor een coalitie van het links-
liberalisme met de sociaal-democratie.  

Deze politieke positie, die mede tot uitdrukking komt in principiële stellingnames 
tegen de vermeende onderdanenmentaliteit van de Duitsers, heeft Mommsen na de 
Tweede Wereldoorlog tot één van de iconen van het ‘goede’, liberale, westers-gezinde 
Duitsland gemaakt.2 Om die reden heeft Albert Wucher geprobeerd de geschiedschrijver 
Mommsen los te maken van de Borussische richting in de negentiende-eeuwse 

                                                 
1 Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866-1918 I, 640. 
2 Bijv. Iggers, Deutsche Geschichtswissenschaft, 36. 
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Het tweede conflict, om de burgerlijke gelijkberechtiging, draaide sinds de 
burgerrechtverlening aan alle vrije inwoners van Italië tijdens de Bondgenotenoorlog om 
de tegenstelling tussen de Romeinse burgers en de rechteloze provinciebewoners. In 
Caesars universele monarchie, met haar grootscheepse overzeese kolonisatie en haar 
kosmopolitische Leitkultur, was deze tegenstelling niet te handhaven. Door de civilisatie 
van met name de overwonnen ‘barbaarse’ volken in het westelijk deel van het Romeinse 
rijk zou de basis gelegd moeten worden voor een juridische gelijkberechtiging.  

Mommsen reconstrueerde het vermeende politieke programma van de staatsman 
Caesar zodoende door een combinatie van kennis van diens concrete politiek en de 
achteraf zichtbare gevolgen van deze politiek. Dat was zonder twijfel een 
anachronistische duiding. Maar deze was wel verankerd in een duiding van de specifieke 
historische context van Caesars handelingen: Caesar was geen voor negentiende-eeuwse 
politici navolgbare staatsman. Dit standpunt, dat door Mommsen nadrukkelijk werd 
geformuleerd, wortelde in zijn realpolitische visie op de politiek. De (politieke) 
geschiedenis werd gemaakt door staatsmannen. De ware staatsman was voor Mommsen 
een realist die steeds rekening hield met de gegeven historische omstandigheden en zijn 
politieke middelen hieraan aanpaste om zijn politieke idealen en doelstellingen te kunnen 
verwezenlijken. Deze idealen en doelstellingen dienden echter in overeenstemming te 
zijn met of voort te komen uit de geboden van de Sittlichkeit; dat wil zeggen dat de ware 
staatsman zich in dienst hoorde te stellen van de natie en de staat waar hij deel van 
uitmaakte.  

Dat was precies was Caesar in Mommsens ogen had gedaan. Caesars doelstelling 
zou zijn geweest de Romeins-Italische natie te redden door een politiek van sociale 
regeneratie middels kolonisatie. De superieure cultuur van de verwante Grieken zou 
gered worden door de vestiging van een universele monarchie met een kosmopolitische 
Grieks-Latijnse cultuur. De daarvoor benodigde macht had hij in eerste instantie willen 
verwerven als demagoog. Maar in het politieke klimaat van de late republiek, dat was 
veranderd door Sulla’s  inzetten van het leger in de politiek, had hij zich genoodzaakt 
gezien als legeraanvoerder op te treden en in een burgeroorlog de monarchie te vestigen. 
De politieke middelen had Caesar (moeten) herzien, de doelstelling bleef dezelfde. En 
deze was volledig in overeenstemming met de basisprincipes van het Romeinse 
staatsrecht èn van het liberale concept van de Sittlichkeit. 

Tot de bekendste elementen van de Römische Geschichte behoort Mommsens 
duiding van de Romeinse onderwerping van Italië als het ontstaan van een Italische 
nationale staat. Daarmee werd een centrale categorie van het nationaal-liberale denken op 
de Romeinse geschiedenis geprojecteerd. Veel commentatoren zijn verder gegaan en 
hebben hierin de uitdrukking gezien van Mommsens hoop dat Pruisen Duitsland zou 
verenigen of zelfs als een expliciete aansporing hiertoe aan het adres van de Noordduitse 
grootmacht. Van een dergelijke directe analogie is in de Römische Geschichte echter 
geen sprake. Mommsen en het merendeel van de gelijkgezinde liberalen, zoals de 
Grenzboten-redacteuren Julian Schmidt en Gustav Freytag, wensten geen militaire 
expansie van Pruisen in Duitsland op de manier waarop de Romeinse expansie in Italië 
had plaatsgevonden. Zij hoopten dat de eenwording door de steeds hechtere economische 
en culturele banden en door de toenemende communicatie tussen de Duitse burgers op 
termijn min of meer vanzelf de eenheid tot stand zou brengen in de vorm van een 
vrijwillige aaneensluiting van de Duitse staten. Deze eenheid zou dan gepersonifieerd 
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geschiedschrijving.3 Ten onrechte. Mommsens politieke overtuiging was evenzeer 
vervlochten met contemporaine nationaal-liberale ideeën en opvattingen als zijn 
wetenschappelijke werk. Imperialistische en oriëntalistische opvattingen zijn evenzeer 
medebepalend voor zijn historiografische stellingnames als zijn streven naar een Duitse 
eenheidsstaat en een parlementaire regeringsvorm of zijn afkeer van de 
Noordamerikaanse slavernij. Om die reden is het van belang zowel de wetenschappelijke 
als de politieke aspecten van zijn werk in hun culturele, ideeënhistorische en 
maatschappelijke context te bestuderen. Dat was het doel van deze studie. Bovendien wil 
zij zodoende een bijdrage leveren aan het door Hans-Ulrich Wehler met recht zo node 
gemiste “ideologiekritisches Kollektivporträt” van de Borussische intellectuelen van de 
jaren 1850, ’60 en ’70.4 
 

                                                 
3 Wucher, Mommsen, hoofdstuk 8. 
4 Wehler, Gesellschaftsgeschichte III, 1350; boven hoofdstuk I, noot 13. 




