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The Early Roman Expansion into Italy: Elite 
Negotiation and Family Agendas
Nicola Terrenato
Cambridge University Press, Cambridge, 2019. 
ISBN 9781108422673, $99,99.

De zoektocht naar het geheim van het succes van het 
Romeinse imperialisme is al zo oud als de Romeinse 
geschiedschrijving en grote geesten zoals Polybius, 
Machiavelli en Mommsen hebben pogingen gedaan om 
dit vraagstuk te beantwoorden. Met zijn nieuwe boek 
mengt Nicola Terrenato zich moedig in dit debat en 
slaagt hij er bovendien in om een verfrissend perspectief 
op deze oude kwestie te presenteren. De centrale these 
van zijn werk is dat het Romeinse imperium in belang-
rijke mate het resultaat is van wat hij zelf “a grand bar-
gain between elites across the peninsula” noemt (p. xv). 
De Romeinse expansie in Italië is in zijn visie in belang-
rijke mate het resultaat van een langdurig proces van 
eliteonderhandelingen die hoofdzakelijk gericht waren 
op het verwezenlijken van ambities en belangen van de 
eigen verwantschapsgroep. 

Het eerste hoofdstuk bespreekt de historiografie van 
het Romeinse imperialisme vanaf de Oudheid tot het he-
den. Dit hoofdstuk vormt de legitimatie van Terrenato’s 
eigen aanpak. Hij laat zien dat het denken over het 
Romeinse imperialisme een lange geschiedenis heeft en 
vooral wordt gedomineerd door een dynamiek tussen 

bewonderaars, die lessen uit dit glorieuze verleden pro-
beren te trekken, en tegenstanders, die het destructieve 
karakter en de decadentie ervan benadrukken. Wat vol-
gens Terrenato vooral opvalt, is dat de bredere context 
waarin de Romeinse expansie in Italië plaatsvond, onder-
belicht is gebleven en dat vooral de rol en intenties van 
niet-Romeinse actoren en van niet-statelijke machts-
structuren nauwelijks zijn onderzocht. 

Terrenato vult die lacunes door in hoofdstuk 2 de ge-
schiedenis van de Romeinse samenleving te plaatsen in 
een Italische context. Hij laat zien dat de sociale evolutie 
van Rome in de eerste helft van het eerste millennium 
voor Christus niet uniek was, maar past binnen bredere 
ontwikkelingen van urbanisatie en elite- en staatsvor-
ming in Centraal en Zuid-Italië. Een cruciale ontwik-
keling in deze periode is de bloei van elitenetwerken 
die stedelijke en etnische grenzen overstijgen. De hoge 
mobiliteit van, en intensieve contacten tussen Italische 
elitegroeperingen zijn fundamenteel voor zijn verdere 
betoog waarin hij laat zien dat de Romeinse expansie in 
Italië in hoge mate bepaald en gefaciliteerd werd door 
diezelfde netwerken. 

Ook in de periode waarin sterke territoriale staten 
zoals Rome, maar ook Syracuse, Carthago, Marseille en 
Tarquinia het westelijke Middellandse Zeegebied domi-
neerden (vijfde tot derde eeuw voor Christus), blijven 
elitenetwerken cruciaal. De analyse van de sociale en po-
litieke structuur van deze staten (hoofdstuk 3) laat zien 
dat deze imperiale machten geen homogene eenheden 
waren, maar geleid werden door verschillende concurre-
rende families die allianties aangingen met elitegroepe-
ringen uit andere steden in de hoop daarmee de interne 
machtsstrijd te kunnen beslissen. De comparatieve ana-
lyse van Terrenato toont ook aan dat Rome niet de enige 
samenleving was die een fundamentele koerswijziging, 
gericht op territoriale expansie, inzette in deze periode. 
Dit was een breder, mediterraan fenomeen dat doorgaans 
verbonden wordt met de opkomst van de middenklasse 
die behoefte had aan land. De machtsstrijd die volgde 
moet in zijn visie echter niet opgevat worden als een con-
flict tussen staten, maar als een aristocratische reactie 
op de nieuwe sociaaleconomische werkelijkheid waarin 
landbezit steeds belangrijker werd. Elitegroeperingen 
gebruikten statelijke structuren, oorlogsvoering en 
bondgenootschappen om de eigen machtposities te be-
stendigen of uit te breiden. De schaal van oorlogsvoering 
en conflict in deze periode dwong elites tot coalitievor-
ming buiten de grenzen van de eigen staat, waardoor ook 
kleinere spelers invloed konden uitoefenen in de inter-
nationale politiek. 

In de rest van het boek (hoofdstukken 4-6) pro-
beert Terrenato de vraag te beantwoorden waarom de 
Romeinen uiteindelijk deze internationale machtsstrijd 
wonnen. Hoewel in zijn visie de verschillende machts-
centra vergelijkbaar georganiseerd waren, was Rome 
buitengewoon succesvol in het diplomatieke spel van 
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alliantievorming. Terrenato betoogt dat de Romeinse 
expansie in belangrijke mate het resultaat was van 
bondgenootschappen en slechts in beperkte mate van 
militaire successen en geweld (hoofdstuk 4). Militaire 
campagnes waren in deze wereld eerder gericht op het 
verwerven van buit en in veel mindere mate op het an-
nexeren van andere gemeenschappen. Dat laatste ge-
beurde volgens Terrenato vooral door onderhandeling 
en alliantievorming. Doordat ‘Rome’ de belangen van de 
landadel beter behartigde dan de andere machtscentra 
in het Middellandse Zeegebied, en ook door het relatief 
open karakter van het Romeinse burgerschap, kozen veel 
Italische elitegroepen van gemeenschappen die zelf geen 
aanspraak konden maken op de hegemonie voor een alli-
antie met de Romeinen. 

In hoofdstuk 5 wordt dit mechanisme van expansie 
via onderhandeling in meer detail en aan de hand van 
voorbeelden uitgewerkt. Terrenato laat zien hoe indivi-
duen en verschillende groeperingen de Romeinse staat 
gebruikten om eigen doelen te verwezenlijken. Het in-
teressante is vooral dat dit ook gold voor Italische aris-
tocraten, die op die manier onderdeel werden van de 
Romeins-Imperiale organisatie. Rome transformeerde 
daardoor geleidelijk van een Latiale stadstaat in een neu-
trale arena voor Italisch-aristocratisch factionalisme. De 
Romeinse expansie in Italië is in die visie dus grotendeels 
het resultaat van het toenemende aantal elitegroeperin-
gen dat aan dat machtsspel deelnam. Een consequentie 
van deze expansieformule was ook dat de status quo in de 
geannexeerde gebieden grotendeels gehandhaafd bleef 
en dat de impact op sociaal en cultureel gebied beperkt 
was (hoofdstuk 6). Omdat de elites van de ‘overwonnen’ 
gebieden ook onderdeel waren van het Romeins impe-
riale project, konden zij vaak gunstige voorwaarden af-
dwingen en meeprofiteren van kolonisatieprogramma’s 
en andere grootschalige infrastructurele projecten. Dat 
betekent overigens niet dat er geen structurele verande-
ringen plaatsvonden op economisch, sociaal en cultureel 
gebied in Italië in de tweede helft van het eerste millen-
nium voor Christus. Deze veranderingen zijn volgens 
Terrenato echter niet rechtstreeks het resultaat van het 
Romeinse imperialisme. De relatie is eerder omgekeerd: 
de Italische eenwording kan verklaard worden als het 
antwoord van de Italische aristocratie op een sterk ver-
anderde economische en geopolitieke situatie. 

De Grand Bargain-these die Terrenato in zijn boek uit-
werkt is zonder twijfel een verrijking van het debat over 
de expansie van Rome in Italië en voor het Romanise-
ringsdebat in het algemeen. Hoewel Terrenato verschil-
lende elementen van zijn betoog al in eerdere publicaties 
heeft uitgewerkt, waarvan sommige zelfs al 20 jaar ge-
leden zijn verschenen, is de meerwaarde van dit boek 
de magistrale wijze waarop Terrenato verschillende ou-
dere ideeën uitwerkt, met elkaar in verband brengt en 
aanvult met veel nieuw materiaal en ideeën. Wat betreft 
dat laatste punt, vallen vooral het comparatieve element 

(de vergelijkende analyse met andere machtscentra in 
de westelijke méditerranée) en de historiografische in-
leiding op. Ook de sterk interdisciplinaire benadering, 
waarin historisch en archeologisch materiaal wordt ge-
combineerd, onderscheidt dit boek van veel voorgangers. 
Natuurlijk zal er ook veel kritiek zijn op verschillende de-
tailkwesties en ook op de hoofdthese van dit werk. Dit is 
niet de plaats om daarop vooruit te lopen, maar het valt te 
verwachten dat de relatief positieve interpretatie van de 
effecten van de Romeinse expansie in Italië op weerstand 
zullen stuiten in postkoloniale kringen die vooral wijzen 
op het extreem destructieve karakter van het Romeinse 
imperialisme.1 Datzelfde geldt voor zijn sterk op de elite 
gerichte onderzoekfocus.

Met dit boek is het laatste woord in deze eeuwenoude 
kwestie dus nog niet geschreven, maar is er een krach-
tig scenario uitgewerkt dat het discours de komende tijd 
zal beheersen. Van belang daarbij is wel op te merken dat 
Terrenato verschillende onderzoekstradities nauwelijks 
tot geen aandacht schenkt, waardoor er soms de verkeer-
de indruk kan ontstaan dat bepaalde interpretaties en 
perspectieven geheel nieuw zijn. Het valt bijvoorbeeld 
op dat Terrenato nauwelijks ingaat op de eeuwenoude 
discussie, met name onder rechtshistorici, over de aard 
en de rol van de gens in de Romeinse samenleving. Het 
werk van Giuseppe Luzzatto bijvoorbeeld wordt niet be-
sproken, terwijl hij het idee dat de stadstaat Rome gezien 
moet worden als een neutrale arena voor clancompeten-
tie in detail heeft uitgewerkt.2 Ook is het idee dat imperi-
alisme begrepen moet worden vanuit sociale structuren, 
tradities en netwerken niet geheel nieuw, maar past in 
een bredere sociaal-constructivistische visie op inter-
nationale betrekkingen die vanaf de jaren negentig po-
pulair werd als reactie op het Realpolitik paradigma dat 
daarvoor dominant was. Kortom, het debat dat dit boek 
ongetwijfeld uitlokt zal zeker ook baat hebben bij een 
diepere historiografische inkadering van theorievor-
ming over de imperiale strategie, de sociaal-politieke 
evolutie van de Romeinse samenleving en de relatie met 
de andere Italische gemeenschappen.

Jeremia Pelgrom
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