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Inleiding 

 

Het goed functioneren van de moderne kapitalistische wereld was volgens communist 

Antonio Gramsci (1891-1937) afhankelijk van culturele hegemonie. Deze Italiaan, geboren op 

Sardinië, schreef in gevangenschap tussen 1929 en 1935 zijn Quaderni del carcere 

(Gevangenis notities), een onsamenhangend werk dat tevens het enige werk is dat wij van 

hem hebben, en waaruit wij dus zorgvuldig zijn theorieën moeten destilleren. Vanwege zijn, 

voor die tijd, tegendraadse opvattingen en uitgesproken mening was Gramsci gevangen gezet 

door Mussolini, al weerhield zelfs dit hem niet ervan tegen de Duce te blijven ageren en 

arbeiders op te roepen zich te verenigen in culturele instituten om zo een vuist te kunnen 

maken tegen hun overheersers, de kapitalistische bovenklasse. Gramsci stief in 1937 tijdens 

zijn gevangenschap aan tuberculose, hij was toen 46. Het is aan zijn oudere zuster Tatiana te 

danken dat zijn levenswerk, 33 notitieboekjes, is overgeleverd. Deze wist zij namelijk bij het 

voorbereiden van de begrafenis naar buiten te smokkelen.
1
 

 Gramsci’s sociologisch-theoretische visie op de moderne kapitalistische samenleving 

van de eerste helft van de twintigste eeuw is zonder meer Marxistisch, maar zijn theorieën 

zijn niet te vergelijken met traditioneel Marxistische theorieën. Gramsci zag een maatschappij 

net als Karl Marx en Friederich Engels als in de eerste plaats gekenmerkt door het 

economische systeem, en pas in de tweede plaats door cultuur. Evenals de grondleggers van 

het Marxisme zag Gramsci een samenleving als een duidelijk gestratificeerde groep mensen. 

Maar, in, tegenstelling tot Marx en Engels was Gramsci er niet van overtuigd dat de 

spanningen die tussen deze twee groepen ontstaan onherroepelijk tot revolutie zouden leiden.
2
 

Gramsci legt bij het verklaren waarom een revolutie uit zou blijven een sleutelfunctie weg 

voor het concept culturele hegemonie, het overwicht van een dominante elitecultuur. Doordat 

Gramsci dit finalistisch denken achterwege laat zien geleerden Gramsci’s werk doorgaans als 

een poging om met de starheid van het orthodoxe Marxisme te breken.
3
 

 Volgens T.J. Jackson Lears zijn de ideeën van Gramsci over het concept culturele 

hegemonie, “which he used to address the relation between culture and power under 

capitalism, ... [good] starting points for rethinking some fundamental issues in recent 

interpretations of American history.”
4
 Naar mijn mening is het concept culturele hegemonie, 

                                                
1
 Antiono Gramsci, Selections from the prison notebooks, Q. Hoare en Geoffrey Nowell Smith ed. en vert. 

(Londen 1971) xciv. 
2 T.J. Jackson Lears, ‘The concept of cultural hegemony: problems and possibilities’ (2001) 568. 
3
 Ibidem, 567.  

4
 Ibidem, 568. 
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hoewel Gramsci met dit concept het functioneren van de moderne kapitalistische wereld van 

na de industriële revolutie probeerde te verklaren, ook zeer geschikt om het verloop van de 

geschiedenis van de Romeinse Republiek mee te verklaren. Het economische systeem van het 

antieke Rome was weliswaar niet kapitalistisch, maar gestratificeerde samenlevingen zijn van 

alle tijden, evenals de spanningen tussen arm en rijk. Dat dit ook voor de Romeinse Republiek 

gold wordt gestaafd door de standenstrijd van de Vroege Republiek en de problematiek 

rondom de Gracchi aan het einde van de tweede eeuw v.Chr. Door deze twee onderwerpen, en 

met name de laatst genoemde, nader te onderzoeken wil ik in deze studie aantonen dat het 

concept culturele hegemonie ons kan helpen nieuwe inzichten te krijgen in het verloop van de 

geschiedenis van de Romeinse Republiek.  

 

De werking van het concept culturele hegemonie volgens Gramsci 

 

Hoewel Gramsci in zijn notities zoveel belang hecht aan het concept culturele hegemonie 

definieert hij het concept niet expliciet.
5
 Het dichtste wat bij een definitie van het concept 

komt is de volgende passage in het begin van zijn werk: 

 
[It is] the ‘spontaneous’ consent given by the great masses of the population to the 

general direction imposed on social life by the dominant fundamental group; this 

consent is ‘historically’ caused by the prestige (and consequent confidence) which 

the dominant group enjoys because of its position and function in the world of 

production.
6
 

 

Gramsci vertelt hier zijn ingebeelde publiek dat er spraken is van culturele hegemonie 

wanneer de massa instemt met de koers die de elite wil varen. Dat er consensus over deze 

koers ontstaat heeft de elite te danken aan hun van oorsprong dominante positie en functie in 

de samenleving. In Gramsci’s ogen heeft de elite in de moderne samenleving haar macht 

vooral aan haar prominente positie en functie in het economische systeem te danken. Rome in 

de oudheid was noch geïndustrialiseerd, noch kapitalistisch, noch geürbaniseerd zoals Europa 

dat in het begin van de 20
e
 eeuw was. De dominante positie van de Romeinse elite, de 

senatoren, was met name te danken aan hun van origine vooraanstaande positie in de 

Romeinse politiek en religie. Zij waren weliswaar grootgrondbezitters, maar zij bevonden 

zich niet in de machtspositie waar bijvoorbeeld Engelse fabriekseigenaren zich in bevonden: 

de Romeinse boer was minder afhankelijk van de ‘elite’ dan de Engelse arbeider, die zich 

                                                
5
 Jackson Lears, ‘The concept of cultural hegemony’, 568. 

6
 Gramsci, The prison notebooks, 12. 
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door een overschot aan arbeid in een erbarmelijke positie bevond. Beide werelden zijn dus 

niet te vergelijken, toch is de het concept culturele hegemonie bruikbaar voor mijn studie 

aangezien de elitecultuur ook in het antieke Rome dominant was. Uiteindelijk verschilt slechts 

de reden waarom deze cultuur dominant was.  

 Culturele hegemonie is in Gramsci’s ogen onlosmakelijk verbonden met het concept 

dwang. Culturele hegemonie kan op twee manieren tot stand komen, door consensus, of door 

dwang. Consensus en dwang bestaan in elke maatschappij naast elkaar, alleen heeft een van 

beide het overwicht. Welke van de twee het overwicht heeft is kenmerkend voor een regime. 

Normaliter wordt er door regimes namelijk door middel van consensus geheerst. Wanneer een 

heersende klasse (bijna) geheel van dwang afhankelijk is om haar gezag te handhaven, dan 

kan dit komen doordat deze groep slechts een korte tijd de macht heeft en er nog niet in is 

geslaagd om de bevolking van haar ideologie te overtuigen waarmee zij haar overwicht 

rechtvaardigt. Zij zijn in een dergelijke situatie dan noodgedwongen de onderdrukte klasse te 

dwingen hun overwicht te erkennen. De autoriteit die in zo’n situatie ontbreekt, komt met de 

jaren. Een andere mogelijkheid is dat het een zwak regime betreft.
7
 Verder wordt er in 

maatschappijen waar de onderdrukte klasse in consensus leeft met de heersende klasse ook 

gebruik gemaakt van dwang. De heersende klasse is er als de consensus om redenen wegvalt 

alleen niet afhankelijk van. Zij gebruikt dwang om onderdanen die uit het gareel lopen en toch 

te laten gehoorzamen, en om crises te bezweren wanneer er tijdelijk geen spraken was van 

consensus.8 Daarnaast is het uiteraard ook een middel waarvan een dreiging uitgaat. Deze 

dreiging draagt op haar beurt ook bij aan het ontstaan van consensus.  

  Volgens Gramsci moest er een consensus bestaan tussen de overheerste en de 

overheersende klasse over de waarden, normen, percepties, overtuigingen, sentimenten en 

vooroordelen die bijdragen aan de bestaande verdeling van rijkdom, macht en de mate waarin 

men een afwijkende mening mag hebben.
9
 Onderdanen zouden actief kunnen instemmen met 

de cultuur en ideologie van de overheersende klasse, overtuigd dat hun heerschappij legitiem 

was, maar Gramsci zag ook de mogelijkheid dat zij passief hun toestemming gaven. 

Onderdanen die actief instemmen zijn zich hiervan bewust en dragen het ook uit tevreden te 

zijn met de situatie. Onderdanen die passief instemmen, zijn zich hiervan niet bewust en 

dragen dit ook niet uit, maar stemmen zij toch in met de bestaande verhoudingen. In zijn 

notities legt Gramsci uit hoe het mogelijk is dat de gedachten van onderdanen haaks staan op 

                                                
7 Jackson Lears, ‘The concept of cultural hegemony’, 568-569. 
8
  Gramsci, The prison notebooks, 12. 

9
 Jackson Lears, ‘The concept of cultural hegemony’, 569. 



 6 

de acties die zij ondernemen. Volgens Gramsci zijn hun acties in een dergelijk geval 

onbewust in lijn met de wensen van de overheerser, ondanks dat hun gedachten bewust 

tegendraads zijn. Een individu had daardoor 

 
two theoretical consciousnesses (or one contradictory consciousness): one which is 

implicit in his activity and which in reality unites him with all his fellow-workers 

in the practical transformation of the real world: and one, superficially explicit or 

verbal, which he has inherited from the past and uncritically absorbed. But this 

verbal conception is not without consequences of will, with varying efficacity but 

often powerfully enough to produce a situation in which the contradictory state of 

consciousness does not permit of any action, any decision or any choice, and 

produces a condition of moral and political passivity.10   

 

Een individu uit de massa, zoals Gramsci ze noemt, zou dus een erg ontevreden kunnen zijn 

over het functioneren van de staat en daar zijn kritiek over kunnen uiten, maar tegelijkertijd 

toch onbewust aan zijn onderdrukkers gehoorzamen door de positie die zijn familie van 

oudsher heeft te accepteren en zich niet te realiseren dat er andere opties zijn. De culturele 

hegemonie van de overheersende klasse was dus niet afhankelijk van bewust overtuigde, 

toegewijde onderdanen. Volgens Gramsci’s theorie mochten zij ook ontevreden zijn. 

Stakingen, protesten en opstanden konden voorkomen zonder dat de culturele hegemonie 

gevaar liep. Een goed voorbeeld hiervan zijn de Luddisten uit Leicestershire die in 1811-12 

weefmachines vernielden omdat zij als gevolg van de industriële revolutie hun baan verloren 

aan ongeschoolde arbeiders die weefmachines aangedreven door stoomkracht bedienden. Met 

het vernielen van deze machines verzetten zij zich actief tegen het opkomende kapitalisme 

waar de overheersende klasse bij gebaat was, maar een realistisch alternatief voor deze 

ontwikkeling boden zij niet. Dat was geenszins vreemd want volgens Gramsci vindt men het 

doorgaans moeilijk, of misschien zelfs wel onmogelijk, om onvrede te vertalen naar een 

paradigma dat een directe bedreiging vormt voor de culturele hegemonie.
11

 Met andere 

woorden, wanneer de overheerste klasse haar onvrede toont, willen zij doorgaans dat er naar 

hun geluisterd wordt, maar een revolutie ontketenen is zelden of nooit hun doel.  

Dat de massa dit niet als doel had was volgens Gramsci voor een deel te wijden aan 

taal. Gramsci was zich, als een Foucault avant la lettre, bewust van het feit dat “every 

language contains the elements of a conception of the world.”
12

 Passieve instemming van de 

massa was voor Gramsci een ingewikkeld principe, “[their] mental life is more than a pale 

                                                
10 Gramsci, The prison notebooks, 333. 
11

 Jackson Lears, ‘The concept of cultural hegemony’, 569. 
12

 Gramsci als geciteerd door Joseph V. Femia, Gramsci’s political thought (Oxford, 1981) 44. 
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reflection of more basic developments in material life.”
13

 De heersende klasse beïnvloedt de 

psyche van hun onderdanen via de publieke en de privé sfeer, scholing, politiek, religie en 

economie. De basis hiervan ligt bij de ideologie van een regime. De ideologie moet niet alleen 

de belangen van de onderdrukkers, maar ook van de onderdrukten ten goede komen. Wanneer 

dit het geval is, is de basis gelegd voor consensus. Als marxist was Gramsci er uiteraard wel 

van overtuigd dat de balans wel in het voordeel van de elite uitslaat. Maar uiteindelijk kan ook 

dit door de massa geaccepteerd worden. Wanneer de ideologie van de overheersende klasse 

voldoende geaard is kan het zelfs zover gaan dat de massa haar eigen slachtofferrol goedpraat 

aan de hand van de ideologie die door de heersende klasse geïntroduceerd is, aldus Gramsci.   

In de Romeinse Republiek beruste de macht van de elite op een ideologie die draaide 

om een viertal begrippen: dignitas, libertas, fides en auctoritas. Met dignitas wordt de 

eigenschap bedoeld die de elite onderscheid van het plebs en die hun bevoorrechtte positie 

verklaard en rechtvaardigt. Een man van lage komaf was enkel uit op libertas, daar claimde 

hij recht op te hebben en hield in dat hij instaat was om zich binnen de grenzen van de wet te 

kunnen bewegen. Dignitas mocht libertas niet in de weg staan en er was geen reden tot 

onvrede zolang beide partijen hun eigenschap maar behielden. Verder werd er veel belang aan 

gehecht aan het begrip fides. Dit is het idee dat een Romein met een publieke functie hoorde 

te handelen in het algemeen belang van het volk, naar eer en geweten. Het was de combinatie 

van dignitas en fides die de aristocratie geschikt maakte om te regeren en waarop haar 

autoriteit, haar auctoritas berustte. Niet iedereen was volgens de Romeinen even geschikt om 

te regeren, ongelijkheid werd geaccepteerd door het volk, mits haar libertas gewaarborgd 

was.
14

 Door middel van talloze facetten van de Romeinse samenleving werd er nadruk op 

deze begrippen gelegd en dus op de ideologie van de Romeinse elite cultuur. Dit kwam, om 

enkele belangrijke voorbeelden te noemen, naar voren in de Romeinse religie, politiek, 

scholing en traditie.
15

 

Overigens slagen elites er volgens Gramsci nooit in om iedereen van de ideologie die 

door de elitecultuur wordt uitgedragen te overtuigen en daardoor algehele consensus te 

bewerkstelligen. Hoewel een kleine heersende klasse door middel van hun culturele 

hegemonie en de monopolisering van dwangmiddelen stevig in het zadel kan zitten, is de 

massa niet machteloos. Wanneer de onvrede van de massa te groot wordt is de heersende 

                                                
13

 Jackson Lears, ‘The concept of cultural hegemony’, 569. 
14

 Frank E. Adcock, Roman political ideas and practice (6de druk; Michigan 1959) 13-14. 
15

 In deze scriptie zal de nadruk gelegd worden op hoe deze ideologie door de elite in de Romeinse Republiek 

wordt gehanteerd om aan de macht te blijven. Er zal daarom niet worden ingegaan op hoe deze ideologie in de 

Romeinse cultuur naar voren komt. Bovendien is dit een zeer gecompliceerd onderwerp waar in deze paper geen 

plaats is. 
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klasse genoodzaakt om concessies te doen en de massa tegemoet te komen. Dit is tevens de 

wens van de massa, immers: onbewust willen zij niet zozeer dat er een andere ideologie het 

overwicht krijgt, zij willen dat er naar hun geluisterd wordt. Gramsci staarde zich niet zoals 

Marx blind op de standenstrijd tussen de onderdrukkers en onderdrukten, hij liet zien hoe aan 

de hand van cultuur de onderdrukkers erin slagen een confrontatie te vermijden en hun macht 

weten te behouden. 

 

De standenstrijd 

 

De Romeinse Republiek leent zich er uitstekend voor om te tonen hoe Gramsci’s theorieën 

zich tevens lenen voor preïndustriële samenlevingen. In de geschiedenis van de Vroege, 

Midden en Late Republiek speelde consensus een grote rol. Het betrof in Rome, exact zoals 

Gramsci het beschreef, een wankel evenwicht.
16

  

 In 494 v.Chr. begon de befaamde standenstrijd tussen de Romeinse plebejers en 

patriciërs met de eerste secessio plebis. De plebejers, die van groot belang waren voor het 

Romeinse leger en voedselproductie, trokken zich terug op de Mons Sacer met als doel te 

blijven staken tot dat er aan hun eisen gehoor werd gegeven. Dit was een reactie op de slechte 

sociale en economische positie waarin de plebejers zich op dat moment bevonden. Later zal 

hier verder op in worden gegaan.
17

 Met deze secessio was de standenstrijd die meer dan twee 

eeuwen zou duren aangevangen. Volgens de traditie kwam er pas een einde aan dit conflict in 

287 v.Chr. met het optekenen van de lex Hortensia. Meer dan twee eeuwen was een bijzonder 

langer periode, zelfs voor archaïsche samenlevingen. In deze standenstrijd zetten de plebejers 

zich in voor een betere sociale en economische positie voor de arme plebejers en voor de 

politieke positie van rijke plebejers, terwijl de patriciër succesvol de boot af probeerden te 

houden.  

  Deze standenstrijd zou uitermate geschikt zijn om Gramsci’s theorieën mee te toetsen, 

ware het niet dat er bijzonder weinig bronnen zijn overgeleverd uit deze periode van de 

Romeinse geschiedenis. Onze belangrijkste bron is Livius, en verder zijn Diodorus Siculus en 

Dionysius van Halicarnassus de enige ander auteurs die hebben geschreven over deze periode, 

en wier werk overgeleverd is. Verder zijn wij afhankelijk van de inhoud van wetten, schaars 

archeologisch materiaal en comparatief onderzoek. Er zou bijvoorbeeld gekeken kunnen 

                                                
16

 Jackson Lears, ‘The concept of cultural hegemony’, 572. 
17

 Zie hoofdstuk ‘Scheefgroei in het Romeinse Rijk’, pagina 13-18. 
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worden naar de geschiedenis van achaïsch Athene.
18

 Het gevolg van het gebrek aan bronnen 

is dat het problematisch, men zou zelfs kunnen stellen, onmogelijk, is om een betrouwbaar 

beeld te schetsen van deze periode. De Vroege Republiek is dan ook een van de meest 

onderbelichte periodes uit de Romeinse geschiedenis. Recent is er op initiatief van Kurt 

Raaflaub meer aandacht voor de periode gekomen, maar dit heeft niet weggenomen dat er 

onvoldoende kennis over deze periode is.
19

 Omdat er voor mijn onderzoek meer bronnen 

nodig zijn dan er voor deze periode voor handen zijn kan, en zal, ik me in deze scriptie niet 

specifiek op deze periode richten. De nadruk zal voornamelijk komen te liggen op de 

gebeurtenissen rondom de gebroeders Gracchus, een periode waar meer en betrouwbaardere 

bronnen voor zijn overgeleverd. Toch is het nodig voor de rest van mijn scriptie een korte 

verhandeling te geven over het verloop van dit conflict omdat de uitkomst invloed heeft gehad 

op het verdere verloop van de Romeinse geschiedenis.  

  

Lang waren historici ervan overtuigd dat de tweedeling tussen patriciërs en plebejers een van 

de oudste elementen was van de Romeinse maatschappij. Gesteund door archeologische 

vondsten, werd aangenomen dat er een kern van waarheid school in de woorden van 

Dionysius van Halicarnassus:  

 
When he had divided the lesser men from their betters, Romulus then prescribed 

and regulated the duties of each. The patricians were to act as priests, magistrates 

and judges, conducting the affairs of the community in partnership with himself 

and concentrating on business in the city. ... He also entrusted the plebeians to the 

care of the patricians, allowing each of the common people to have a protector of 

his own choice.20 

 

Na de legendarische stichting van Rome door Romulus in 753 v.Chr. zou Rome geleid zijn 

door ‘aristocratische’ leiders, de patres van die familiegroepen, of curiae. Verder zouden 

archeologische vondsten erop hebben gewezen dat de Romeinse samenleving van de zesde en 

zevende eeuw v.Chr. al een zekere maatschappelijke verscheidenheid kende. Net als in 

Archaïsch Athene zou er een bovenlaag van aristocratische geslachten zijn geweest met 

relatief veel land, een middenklasse en een groep arme boeren. De rijke aristocratische 

boeren, de patriciërs, zouden zich bovendien hebben ontfermd als patronen over andere 

                                                
18 Voor een goed voorbeeld van comparatief onderzoek, zie: Kurt A. Raaflaub, ‘From protection and defense to 

offense and patricipation: stages in the Conflict of the Orders’ in: idem ed., Social struggles in Archaic Rome. 

New perspectives on the Conflict of the Orders (herz. editie, 2005). 
19

 Kurt A. Raaflaub ed., Social struggles in Archaic Rome. New perspectives on the Conflict of the Orders (herz. 

editie, 2005). 
20

 Andrew Wallace-Hadrill, ‘Apendix: Dionysius van Halicarnassus, Antiquitates Romanae 2.9-11’ in: idem ed., 

Patronage in ancient society (vert.; Londen en New York 1989) 2.9.1-2. 
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Romeinen. De zelfstandige groep Romeinen die geen gebruik hoefde te maken van het 

patronagesysteem zouden later de plebejers worden genoemd. Er zou door dit 

patronagesysteem, wat de machtsbasis van de patriciërs zou hebben gevormd, al vroeg sprake 

zijn geweest van een duidelijke tweedeling, of driedeling, in de Romeinse samenleving.  

 Niet langer is men er echter van overtuigd dat het bovenstaande het ware verloop van 

de Romeinse geschiedenis is geweest. Er zijn voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat 

de patriciërs en de plebejers niet vanaf het begin gescheiden zijn geweest. Zo droegen drie 

van de heuvels van het Septimonium, de Caelius, de Oppius en de Cispius, en vier van de 

zeven koningen, Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Marcius, en Servius Tullius, 

namen die later enkel plebejische gentes toebehoorden. Daarnaast zouden er drie curiae, de 

curia Aculeia, curia Faucia, en de curia Titia, namen hebben die in de klassieke periode 

slechts door plebejische families werden gedragen.
21

 Dit wijst erop dat er in de vroege 

Romeinse samenleving nog geen tweedeling van patriciërs en plebejers had plaatsgevonden. 

De vroege Romeinse samenleving werd aangestuurd door mannen wier nazaten later tot de 

klasse der plebejers zouden toebehoren.  

 Archeologische resten van begrafenissen uit de periode 1000 tot 700 v.Chr. gevonden 

in Rome zijn uniform in vorm en rijkdom. Deze situatie zou pas in de periode na 700 v.Chr., 

toen de Latijnse en Sabijnse koningen Rome bestuurde, veranderen. Grafvondsten uit de 

periode na 700 v.Chr. verschillen sterk met de vondsten uit de periode daarvoor. Volgens 

Jean-Claude Richard zou dit er op wijzen dat de tweedeling van de Romeinse maatschappij in 

deze periode heeft plaatsgevonden. Aan het begin van de zevende eeuw zou de Romeinse 

aristocratie, die zich met een nomen gentile van de andere burgers onderscheidde, voor het 

eerst gestalte hebben gekregen.
22

 Dit zou tevens worden bevestigd door de eisen die er aan 

verschillende priesterschappen gesteld werden. 

 Overigens betekende het ontstaan van het patriciaat in de zevende eeuw v.Chr. niet dat 

er ook een klasse der plebejers ontstond, in de zin van een groep met een precies 

gedefinieerde functie in de Romeinse samenleving. In de periode voor de eerste secessio 

plebis kunnen zij slechts gedefinieerd worden als niet-patriciërs.
23

 Op het moment dat de 

Etrusken in Rome aan de macht kwamen bevond het curiae systeem zich in een crisis. De 

Romeinse maatschappij polariseerde omdat de patriciërs de macht in handen zouden willen 

hebben. Een gevolg hiervan was bijvoorbeeld de uitbreiding van het patronagesysteem. 

                                                
21

 Jean-Claude Richard, ‘Patricians and plebeians: the origins of a social dichotomy’ in: K.A. Raaflaub ed., 

Social struggles in Archaic Rome. New perspectives on the Conflict of the Orders (herz. editie, 2005) 108. 
22

 Richard, ‘Patricians and plebeians’, 110. 
23

 Ididem, 112. 
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Romes vijfde koning, Tarquinius de Oude, probeerde de monopolisering van de macht door 

de patriciërs tegen te gaan. Zijn maatregelen hebben klaarblijkelijk niet mogen baten want 

zijn opvolger Servius Tullius reorganiseerde de gehele Romeinse maatschappij door het 

administratieve en militaire systeem te hervormen: de comitia curiata werden vervangen door 

de comitia centuriata en de comitia tributa. Door de samenleving, inclusief het leger, in 

vermogensklassen op te delen en de vermogensgroep der equites te introduceren deed Servius 

Tullius een, achteraf gezien, vruchteloze poging om de polarisatie tussen patriciërs enerzijds 

en plebejers anderzijds tegen te gaan.
24

  De zevende en laatste koning van Rome, Tarquinius 

de Trotse deed net als zijn voorgangers tevergeefs zijn best om het tij te keren. Hij ontbond 

zelfs de senaat, maar deze werd nadat Tarquinius de Hooghartige was verjaagd uit Rome in 

509 v.Chr. even snel weer opgericht als dat hij was afgeschaft.  

Met het verjagen van Tarquinius kwam er een einde aan de monarchie en begon de 

Republiek. Tevens begon de klasse der patriciërs zich steeds meer af te sluiten. In het begin 

van de vijfde eeuw traden op initiatief van een van de eerste consuls de zogenaamde 

conscripti toe tot de senaat. Wij kunnen weliswaar niet kunnen zeggen wie zij wel waren, is 

het wel mogelijk om te zeggen wie zij niet waren: deze ‘opgetekenden’ waren in ieder geval 

geen patriciërs.
25

 De conscripti worden namelijk expliciet als groep genoemd die los staat van 

de patriciërs, de senatoren werden opgeroepen als qui patres, qui conscripti.
26

 In de eerste 

jaren van de Republiek was het dus nog mogelijk om als buitenstaander tot de gelederen van 

de bestuurselite toe te treden, maar dit veranderde snel. Al in de jaren ’50 van de vijfde eeuw 

werden er nog maar zelden Romeinen toegelaten tot de rangen van het patriciaat. Er kwamen 

bijna geen conscripti meer bij en de conscripti die eerder waren toegelaten slaagden er niet in 

hun zetel in de Senaat aan hun nageslacht door te geven. Volgens Richard zouden we mogen 

stellen dat in 443 v.Chr. de rangen van het patriciaat definitief gesloten waren voor plebejers. 

Slechts gentes die ooit een ‘consul’ hadden voortgebracht behoorden nog tot het patriciaat.
27

 

Dit betekende dat het patriciaat er in was geslaagd de macht te monopoliseren, de senaat 

bestond vanaf dat moment slechts uit patriciërs. 

Inmiddels was het plebs in een onbehaaglijke situatie beland. De problemen die geleid 

hebben tot de eerste secessio zullen niet van het ene op het andere moment zijn ontstaan, maar 
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zullen al veel langer gespeeld hebben. Rijke plebejers wilden opgenomen worden in de 

besturende elite der patriciërs en arme plebejers ondervonden veel last van de harde aanpak 

van hun schuldeisers. In de zesde eeuw zouden hongersnoden, die het gevolg waren van 

mislukte oogsten door het weer, de pest, of oorlogen (waar Rome in deze tijd veel hinder van 

ondervond) gezorgd hebben voor grote schulden onder het plebs. Net als in archaïsch Athene 

bestond er in Rome schuldknechtschap waarin zij konden geraken als zij de woekerrente van 

hun crediteuren niet konden betalen.  

Met enige zekerheid mogen we aannemen dat de directe aanleiding van de eerste 

secessio plebis een agrarische crisis was.
28

 Doordat Rome door de verbanning van Tarquinius 

de Hooghartige niet meer tot de ‘Etruskische Wereld’ behoorde, werd zij aan het begin van de 

vijfde eeuw van alle kanten bedreigd en binnengevallen. De constante stroom oorlogen die er 

in deze jaren uitgevochten moesten worden had als gevolg dat veel land van kleine boeren die 

ook als hopliet in het Romeinse leger vochten, verwoest werd. Dit had als gevolg dat het leger 

op de lange termijn zwakker werd omdat de Romeinse boeren zonder vruchtbaar land geen 

wapenuitrusting meer konden veroorloven. Doordat de gevolgen elkaar versterkten kreeg 

uiteindelijk ook het land van de grootgrondbezitters onder de oorlogen te lijden. Het betrof 

een agrarische crisis die gevolgen had voor de economie en defensie van Rome. Door minder 

inkomsten spendeerden de rijken minder aan bijvoorbeeld publieke werken. Dit waren 

uitgaven waar het levensonderhoud van vele Romeinen afhankelijk van was. Het gevolg was 

dat vele arme Romeinen in korte tijd door hun gemaakte schulden geknecht werden. Dit zou 

hebben gezorgd voor zoveel onvrede onder het plebs, die van het schuldknechtschap af 

wilden en meer gelijkheid en rechtvaardigheid in het algemeen verlangden, dat zij in opstand 

kwamen in 494 v.Chr.
29

 

In zijn artikel Stages in the conflict of orders betoogt Kurt Raaflaub overtuigend dat er 

in de twee eeuwen die de standenstrijd geduurd heeft niet continu voor hetzelfde doel 

gestreden werd. Elke generatie zo betoogt hij, zal met andere problemen geconfronteerd 

zijn.
30

 Toch waren er twee zaken die het hele conflict gedomineerd hebben: de economische 

en sociale eisen van de arme plebejers, en de politieke eisen van de rijke plebejers.
31

 Het 

conflict draaide, zo stelt Raaflaub, niet om de manier waarop de aristocraten het plebs 
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uitbuitten, maar om hun bijna ongelimiteerde macht en de manier waarop zij deze misbruikten 

door rijke plebejers buiten hun rangen te houden en arme plebejers uit te buiten.
32

 

In de ruim twee eeuwen die de standenstrijd officieel duurde behaalden de plebejers 

enkele cruciale overwinningen op de patriciërs die klaarblijkelijk genoodzaakt waren 

concessies te doen. Met de secessio van 494 v.Chr. bereikten de plebejers dat volkstribunen, 

de leiders van het plebs tijdens de secessio, als officiële belangenbehartigers werden erkend 

door het patriciaat. Jaarlijks werden zij voor een ambtstermijn van een jaar gekozen door het 

plebs in hun eigen volksvergadering het concilium plebis. Deze volkstribunen hadden het 

recht om maatregelen die tegen de belangen van het volk ingingen te veteren. De volgende 

grote overwinning van de plebejers was de eerste optekening van het gewoonterecht. Dit 

gebeurde in 451 v.Chr. Dat er een periode van 43 jaar tussen beide gebeurtenissen zit wil 

overigens niet zeggen dat de jaren tussen 494 en 451 door rust werden gekenmerkt. Net als 

tussen andere bekende overwinningen van de plebejers in, zal er in meer of mindere mate 

spanning tussen de patriciërs en plebejers hebben bestaan. Men kan zich voorstellen dat er 

geweldadige incidenten hebben plaatsgevonden in dit intermezzo maar dat er na een dergelijk 

incident niet telkens een massale uitbarsting van onvrede plaatsvond. Door een gebrek aan 

bronnen kunnen wij helaas niet veel zeggen over hetgeen zou hebben plaatsgevonden in 

periodes van relatieve rust. Van regelmatige secessii was waarschijnlijk geen spraken. Wij 

weten van slechts vijf secessii uit de periode tussen 494 en 287 v.Chr.
33

 Verder heeft 

intensieve oorlogsvoering, zoals de drie Samnitische oorlogen tussen 343 en 290 

waarschijnlijk de interne druk op de samenleving tijdelijk verminderd. Bekend is dat er in 451 

v.Chr. een beperkt aantal wetten is opgetekend in de zogenaamde wet van de Twaalf Tafelen. 

Daarna zou het lang duren, namelijk tot 367 v.Chr., tot de plebejers een volgende 

overwinning op de patriciërs hadden bewerkstelligd. Na jarenlang de verkiezing van 

magistraten geblokkeerd te hebben kregen de volkstribunen C. Licinius en L. Sextius het 

eindelijk voor elkaar dat rijke plebejers mochten toetreden tot het hoogste bestuursambt dat 

vanaf dat jaar het consulaat genoemd werd. In de naar de volkstribunen vernoemde Leges 

Liciniae Sextiae werd tevens vastgelegd dat ieder jaar een van beide consuls een plebejer 

moest zijn. De volgende doorbraak zou de lex Hortensia zijn geweest in 287 v.Chr. Met deze 

wet, die een einde maakte aan een secessio plebis, zorgde ervoor dat het concilium plebis als 

officiële volksvergadering werd erkend, en dat de besluiten van deze vergadering de kracht 

van wet kregen voor het hele Romeinse volk. Omdat de voorzitters van deze vergadering de 
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volkstribunen waren, kregen de plebejers daarmee veel macht in handen.
34

 Al moet wel 

gesteld worden dat het concilium plebis, net als de andere comitia slechts een 

stemvergadering was en de wetsvoorstellen afkomstig waren van magistraten die onder grote 

invloed van de senaat stonden. Kurt Raaflaub zegt hierover:  

 
the very nature of the compromise that brought about the last major achievement of 

the plebeians in 287 ensured that tensions would continue between the new 

governing class (the patricio-plebeian nobility) and all those who did not share 

their wealth and power.35 

 

Uiteindelijk slaagden de rijke plebejers erin hun eisen ingewilligd te krijgen, maar voor de 

arme plebejers, zo zal in het verloop van mijn scriptie blijken, brachten het er minder goed 

van af. Na meer dan twee eeuwen te hebben gestreden voor hun eigen belangen waren zij er 

niet in geslaagd een positie te bemachtigen waarin zij op economisch en sociaal vlak dermate 

sterk waren dat zij in de komende eeuwen hun eigen belangen succesvol konden behartigen. 

 De voornaamste reden dat dit conflict zolang geduurd heeft, is dat de aristocratie in 

Rome bijzonder machtig was. Ondanks dat de aristocratie in de minderheid was bevonden 

bijna alle factoren van belang: kapitaal, prestige en sociale, politieke en religieuze macht, zich 

aan hun zijde.
36

 Daarnaast waren de Romeinse aristocraten, als gevolg van de vele oorlogen 

die zij vochten en de interne druk die plebejers gaven, een samenhangend geheel. De 

Romeinse aristocraten hadden allemaal dezelfde belangen te verdedigen. Hierdoor waren 

interne meningsverschillen nooit groot, waardoor de plebejers maar zelden de kans kregen om 

onderlinge verdeling uit te buiten, en waren de patriciërs in staat om een absoluut minimum 

aan concessies richting het plebs te doen.
37

  

 Dat de plebejers toch in staat waren om concessies af te dwingen kwam door hun 

solidariteit en hun economische waarde voor de gemeenschap. Lang niet alle plebejers gingen 

gebukt onder schulden, of bevonden zich in een positie dat zij konden claimen recht te hebben 

op een magistratenfunctie. Toch zette ook deze middenklasse zonder schulden of politieke 

ambities zich in voor de belangen van hun rijkere en armere medeplebejers. Door hun grote 

aantallen konden muiterijen van het plebs niet zomaar neergeslagen worden door de 

patriciërs. Daarnaast waren de plebejers niet allemaal ambachtslieden. Voor het grootste deel 

bestond deze groep uit boeren met een klein of middelgroot bedrijf. Zij waren daarmee van 

cruciaal belang voor de Romeinse samenleving omdat zij het overgrote deel van het voedsel 
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produceerden, dat in deze periode bovendien toch al schaars was. De middenklasse was 

tevens onmisbaar voor de patriciërs omdat zij deel uitmaakte van het leger. Dit maakte hen 

niet alleen onmisbaar, het zorgde ook voor status. Hadden zij niet deelgenomen aan secessii 

dan had de elite hoogstwaarschijnlijk het verzet van de arme plebejers neergeslagen. Ditzelfde 

had voor een opstand van de rijke plebejers gegolden. Ook zij waren afhankelijk van de 

middenklasse en maakten daarnaast dankbaar gebruik van de situatie van de arme plebejers.
38

 

 Hoewel er relatief weinig over de Vroege Republiek bekend is, geeft het verloop van 

de standenstrijd van 494 tot 287 de indruk dat de theorie van Gramsci ook toepasbaar op de 

Romeinse Republiek zou kunnen zijn. Onze bronnen schetsen het beeld van een duidelijk 

gestratificeerde maatschappij waarbij een kleine elite van adellijk bloed over een grote 

heterogene groep burgers heerst op vreedzame wijze. De elite doet concessies richting de 

massa wanneer zij niet anders kunnen, maar kan verder doordat de massa hun heerschappij 

accepteert omdat zij niet beseffen dat zij andere opties hebben, zonder veel moeite aan de 

macht blijven. De massa, de plebejers, zijn ontevreden over de situatie waarin zij zich 

bevinden, over de verdeling van de macht, maar schoon zij hun onvrede uiten streefden zij er 

niet naar de elite van haar troon te stoten. De rijke plebejers willen slechts dat zij haar macht 

met hun deelde. Zo blijft het systeem en de macht van de elite grotendeels bestaan.  

 

Opvallend is dat de elite, de patriciërs, het belangrijkste middel om bij het volk 

gehoorzaamheid af te dwingen, niet tot haar beschikking had. Volgens Gramsci heeft de elite 

een monopoly op dwangmiddelen. Maar Rome had geen politiemacht of staand leger. Het 

leger werd bestond hoofdzakelijk uit vrije burgers, plebejers. Dat de plebejers geen 

gewelddadig einde hebben gemaakt aan hun macht kan daarom alleen verklaard worden door 

hun culturele hegemonie. Kurt Raaflaub bevestigd dit in zijn artikel Stages in the conflict of 

orders waarin hij een sterk argument voor de stelling van Gramsci geeft: “that the community 

did not completely break apart and that no civil war broke out was probably owning as much 

to external pressure as to preexisting strong internal ties, especially of a religious nature” 

verder voegt hij daar aan toe: “I suggest that at that time it did not even occur to the plebeians 

to challenge the principle of exclusive patrician leadership in the community as a whole.” 

Wanneer we het materiaal bestuderen dat uit deze periode is overlevert, lijkt het erop dat 

Antonio Gramsci zijn theorie over de werking van culturele hegemonie een hoop verklaard 

van wat er in deze periode zou zijn voorgevallen. Zo lijken alle elementen van Gramsci’s 
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theorie over de werking van culturele hegemonie aanwezig te zijn geweest. De machtspositie 

van de elite lijkt vanwege de dominante elitecultuur door de massa geaccepteerd te zijn, 

ondanks dat de verhoudingen sterk in het nadeel van de massa was. De plebejers waren echter 

wel ontevreden over de bestaande verhoudingen aan het begin van de Republiek. Wat er 

daarna lijkt te zijn gebeurd past precies in de lijn van Gramsci’s verwachtingen. De rijke en 

arme plebejers toonden weliswaar hun onvrede, maar lijken geenszins de intentie gehad te 

hebben de elite van haar troon te hebben willen stoten. Zij lijken slechts om concessies van de 

elite gevraagd te hebben die zij, zoals het een gezonde overheid betaamd aldus Gramsci, 

gekregen hebben. Het is daarom spijtig dat er niet meer uit deze periode is overgeleverd. Was 

dat wel het geval geweest dan had onderzocht kunnen worden op welke manier de patriciërs 

hun macht legitimeerden, en hoe de plebejers passief hadden ingestemd met de culturele 

hegemonie van het patriciaat. Wij missen voor een dergelijk onderzoek cruciale informatie 

omdat er geen teksten van auteurs uit deze periode zijn overgeleverd, en die van latere auteurs 

onvolledig, en/of onbetrouwbaar zijn, daardoor hebben wij geen inzicht in de belevingswereld 

van de plebejers. 

 

Scheefgroei in de Romeinse Republiek 

 

In de anderhalve eeuw tussen het opstellen van de lex Hortensia in 287 v.Chr. en het moment 

waarop Tiberius Gracchus verkozen werd tot tribunus plebis in de zomer van 134 v.Chr. was 

er veel veranderd in de Romeinse Republiek. Niet langer was Rome een stadsstaat met een 

territorium met een straal van ongeveer 100 km rondom de stad, Rome was een rijk 

geworden. Recent hadden de Romeinen in hetzelfde jaar, 146 v.Chr., met de verwoesting van 

Carthago en Korinthe respectievelijk een definitief einde gemaakt aan het Punische Rijk en 

werd het eens zo grote Griekenland ingelijfd. De drie Punische oorlogen die deze periode van 

de Romeinse geschiedenis gedomineerd hebben hadden een zware tol geëist. Toch kan er 

geen twijfel over bestaan dat Rome rijker en machtiger uit de strijd kwam. De rijkdommen 

vergaard door de uitbreiding van haar grenzen transformeerden het Romeinse Rijk. Dit had 

enorme scheefgroei van de economische en sociale verhoudingen binnen het rijk tot gevolg. 

Het was deze scheefgroei en de gevolgen ervan die de gebroeders Tiberius en Gaius Gracchus 

in de laatste helft van de tweede eeuw uiteindelijk deed besluiten voor de arme plebejers op te 

komen. Voordat er op dat onderwerp ingegaan kan worden, moet eerst toegelicht worden wat 

de situatie was in 133 en hoe deze was ontstaan. 
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 In de laatste twee eeuwen van de Republiek werden rijke Romeinen steeds rijker en 

arme Romeinen steeds armer. Deze tweedeling, of scheefgroei van de onderlinge 

verhoudingen, was het indirecte gevolg van de oorlogen die elkaar constant opvolgden in deze 

periode. Er gingen weinig jaren voorbij in deze periode waarin Rome niet in staat van oorlog 

was. Dit wordt geïllustreerd door het feit dat Rome was gevuld met gedenktekens van 

succesvolle generaals bekostigd met de buit van hun veldtochten, en dat, hoewel 

triomftochten slechts bij hoge uitzondering werden toegestaan door de senaat werden, er in de 

twee eeuwen tussen 253 v.Chr. en 53 v.Chr. 70 triomftochten werden georganiseerd.
39

 Dat 

Rome zoveel oorlog voerde in kwam deels voort uit het belang dat de Romeinse elite aan 

glorie en roem hechtte. Daarnaast was de buit die veroveringen opbrachten een belangrijke 

drijfveer om oorlog te voeren. Roem en glorie, of laus et gloria, waren van essentieel belang 

voor de competitie binnen de elite om zoveel mogelijk status te vergaren, en waren 

voornamelijk door middel van veldtochten te verdienen.
40

  De senatoren streefden ernaar 

gelauwerd te worden, bij voorkeur door middel van een triomftocht die zij door de senaat 

toegewezen hadden kregen. Dit was de ultieme lauwering die hen ten deel kon vallen.
41

 Daar 

slechts magistraten met imperium, militaire macht, veldtochten leiden. Slechts vier 

magistraten hadden deze macht: consuls, praetoren, dictators, en magistri equitum. Dictators 

en magistri equitum zijn in de geschiedenis van Rome zelden aangesteld en ieder jaar werden 

er slechts twee consuls en twee praetoren gekozen. Er waren dus weinig mogelijkheiden om 

roem en glorie te bemachtigen als senator aangezien zeker niet elke senator het praetoraat, of 

laat staan het consulaat wist te bemachtigen. Wanneer een senator een dergelijke ambt wist te 

bemachtigen was hij er op gebrand ten strijde te trekken. Dit had als gevolg dat er zo goed als 

elk jaar veldtochten werden georganiseerd door de Romeinen. 

 De oorlogen die voortkwamen uit deze interne competitie hadden consequenties voor 

zowel de aristocratie als voor het Romeinse volk. Allereerst zullen de gevolgen voor de 

aristocratie besproken worden, daarna zullen de consequenties voor de onderklasse worden 

besproken. Uit al de door Rome gewonnen oorlogen kwam een territorium voort. Nieuw 

territorium bracht buit en schadeloosstellingen voort, en later ook belastinggelden. Een 

gedeelte van de buit ging als eerste naar de Romeinse soldaten, maar deze kregen slechts een 

relatief klein gedeelte van de opbrengsten. Het grootste gedeelte van de buit en 

schadeloosstellingen werd onder de betrokken aristocraten verdeeld. Het uitbreiden van 
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Romes territorium zorgde er tevens voor dat Romeinse senatoren zich als provinciaal 

bestuurder konden verrijken ten koste van de provincie die zij bestuurde. Ter illustratie, een 

senator kon als gouverneur van een provincie zoveel geld ‘verdienen’ dat zijn familie zich de 

volgende drie generaties de kostbare levensstijl van de Romeinse elite kon veroorloven. 

Gouverneurs verrijkten zich met het toezicht houden op de belastinginning in hun provincie 

en met de rechtspraak waarvoor zij verantwoordelijk waren.
42

 Daarnaast was er nog een 

andere groep die profiteerde van Romes veroveringen. Dit waren de equites, een klasse van 

burgers die genoemd is naar de functie die zij van oudsher in het Romeinse leger vervulden 

als cavalerie. Sinds het begin van de vijfde eeuw was deze groep uitgebreid en een aparte 

klasse geworden die zich direct onder die van de senatoren bevond. De vermogenseis lag 

minder hoog dan die van de senatoriale klasse, maar was desalniettemin aanzienlijk. In 129 

v.Chr. was de census equester voor een eques 400.000 HS, tegen een censuseis van 1.000.000 

HS voor een senator.
43

 Als publicani, door de staat ingehuurde, zelfstandig opererende 

ondernemers, konden de equites contracten binnenslepen om belasting te mogen innen in 

provincies. Rijken werden op deze manieren geleidelijk steeds rijker in de laatste drie eeuwen 

van de Republiek. 

 Een deel van de elites inkomsten werd in Rome gespendeerd. Aristocraten gaven veel 

geld uit aan het hooghouden van hun status. Zij deden dit onder andere door te pronken met 

hun rijkdom en door verkiezingen voor publieke ambten veilig te stellen. Dit waren bijzonder 

kostbare aangelegenheden. Luxe banketten werden georganiseerd, buitensporige huishoudens 

met honderden slaven onderhouden, publieke werken bekostigd en festivals en spelen 

georganiseerd. Dit alles om hun eigen status binnen de elite hoog te houden, maar ook om bij 

het electoraat in de gunst te staan. Overigens moet opgemerkt worden dat deze uitgaven goed 

waren voor de economie van de stad Rome, waar banen werden gecreëerd, en de landbouw in 

Italië die verantwoordelijk was voor de voedselconsumptie van de metropool. Hier zal later 

op terug worden gekomen. 

Zeker niet alle inkomsten werden uitgegeven in Rome. Het grootste gedeelte werd 

door de elite geïnvesteerd in land.
44

 Dit deden zij onder andere met het oog op toekomstige 

generaties.
45

 Vele aristocratische families slaagden er niet in om generatie op generatie een 

consul voort te brengen.
46

 Investeringen in land zorgden ervoor dat hun nazaten op stabiele 
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inkomsten konden rekenen, daar politieke aspiratie dit niet garandeerde. Bovendien werd er 

van oudsher al veel belang aan land gehecht in de Romeinse samenleving. Het bezit van land 

en het kunnen dienen in het Romeinse leger, iets waar land noodzakelijk voor was aangezien 

een wapenuitrusting kostbaar was en door de eigenaar zelf bekostigd moest worden, waren de 

twee zaken die in Rome de meeste status gaven.
47

 Het gevolg was dat er grote landgoederen 

ontstonden omdat een select aantal families grote sommen geld investeerde in land. Hierdoor 

ontstonden grote landgoederen die in Augustus’ tijd de naam latifundia kregen. Het land dat 

de elite innam om haar bezit mee uit te breiden was land waar veelal kleine boeren eigenaar 

van waren of in ieder geval gebruik van maakten. Daar er door elite na het overnemen van 

hun grond geen beroep meer op deze boeren deed, kwamen zij zonder land te zitten. Hierdoor 

ontstond een grote landloze groep Romeinse burgers.  

Alvorens daarop ingegaan wordt, moet, met het oog op de wetten die de Gracchi 

introduceerden, eerst worden uitgelegd hoe het land in de Romeinse republiek verdeeld was. 

Appianus en Plutarchus die melden dat de vorming van latifundia ten koste ging van vrije 

boeren, lijken met name op de inname van de ager publicus door de elite gedoeld te hebben.
48

 

De ager publicus populi Romani, publiek land toebehorend aan het Romeinse volk, was land 

dat was veroverd of geconfisceerd van tegenstanders of Italiaanse bondgenoten. Delen van dat 

bemachtigde land was verdeeld onder Romeinse burgers en Latijnen. Dat land behoorde dan 

niet meer aan het Romeinse volk toe. Het land dat niet gedistribueerd werd, werd ter 

exploitatie uitbesteed aan particulieren, en bleef staatseigendom. Nog te ontginnen gebieden 

werden waarschijnlijk gratis uitbesteed (ager occupatoris) en land dat al ontgonnen was werd 

in theorie tegen pacht aangeboden (ager vectigalis). Dat het dit land was dat door de 

aristocratie werd overgenomen ten koste van de arme boeren wordt tevens bevestigd door een 

wet uitgevaardigd in de periode vlak voor de Gracchi. Deze wet, de wet de modo agrorum 

verbood het individuen om meer dan 500 iugera (125 ha) te bezetten en meer dan 500 kleine 

en 100 grote beesten te houden. Gezien de maatregelen voorgesteld door de Gracchi 

aangaande de ager publicus, waar later op zal worden teruggekomen, is duidelijk dat deze wet 

niet werd nagekomen.
49

 Romeinse boeren bleven in de aanloop naar 133 v.Chr. lijden onder 

de landzucht van de elite. 

De vele oorlogen die Rome uitvocht hadden ook ingrijpende gevolgen voor de 

Romeinse burgers die niet tot de elite behoorden. Een deel van de oorlogen, bijvoorbeeld de 
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tweede Punische oorlog, werden uitgevochten op Italiaans en Romeins grondgebied. Onze 

bronnen laten zich er niet over uit, maar dit moet verwoesting van landbouwgrond, het 

verloren gaan van vee, plundering, onschuldige slachtoffers en het sneuvelen van Romeinse 

burgers dienend in het leger tot gevolg hebben gehad. Arme boeren hadden onder deze zaken 

meer te lijden hadden dan de rijken die kapitaal bezaten om tegenslagen mee te boven te 

komen. Daarnaast geven onze bronnen aan dat er in de eerste heeft van de tweede eeuw v.Chr. 

100.000 Romeinse en geallieerde soldaten gestorven zouden zijn als gevolg van 

oorlogsvoering. Dit waren grote verliezen voor een burgerbevolking die op dat moment 

waarschijnlijk minder dan een miljoen volwassen mannen telde.
50

 De familie van gesneuvelde 

Romeinse boeren waren vaak niet in staat om het bedrijf te exploiteren waardoor zij 

noodgedwongen hun land moesten verkopen of verlaten. Deze gevolgen van de vele door 

Rome gevoerde oorlogen verklaren voor een gedeelte waarom er zoveel land beschikbaar was 

voor de elite om over te nemen. 

Het feit dat Romes grenzen opschoven en soldaten, Romeinse boeren, steeds langer en 

verder van huis gingen om Romes grenzen te verdedigen, zorgde ook voor mogelijkheden 

voor de elite om hun land in te nemen. In de Vroege Republiek vochten de Romeinse boeren 

die zich een wapenuitrusting konden veroorloven als hoplieten mee in het leger. Er werd toen 

in de zomer gevochten tegen de omringende stammen. In de tweede eeuw was dit niet meer 

het geval. Het Romeinse leger bestond nog wel uit burgers die in staat waren hun eigen 

uitrusting te betalen, maar Rome haar grenzen waren opgeschoven en campagnes konden 

enkele jaren duren. Romeinen die in het leger dienden in de periode voor de Gracchi deden 

dat niet voor een bepaald aantal jaren, maar voor de duur van een campagne. Met als gevolg 

dat zij soms jaren van huis waren en het beheren van hun boerderij aan hun vrouw en 

kinderen moesten overlaten. Volgens Hopkins diende in tweede eeuw meer dan een helft van 

de mannelijke Romeinse bevolking voor een periode van meer dan zeven jaar in het leger.
51

 

Net als bij het sneuvelen van de kostwinnaar was het lastig voor de familie van een kleine 

boer om de boerderij draaiend te houden wanneer de kostwinnaar absent was. Vele soldaten 

zullen bij hun terugkeer geconfronteerd zijn geweest met ernstige schulden die hun familie 

noodgedwongen had moeten maken om in leven te blijven, of erger, dat hun land als gevolg 

van gemaakte schulden geconfisqueerd was door hun schuldeisers.
52
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De oorlogen en het dienen in het Romeinse leger zorgden er dus voor dat de 

economische en sociale verhoudingen in het Romeinse Rijk scheef trokken. Dit effect van 

Romes oorlogen werd versterkt doordat er ook geen permanente vraag meer was van de 

aristocraten die hun land overnamen naar de arbeid van Romeinse boeren die hun land kwijt 

waren geraakt. De vele oorlogen hadden namelijk tevens als gevolg dat het Italiaanse 

schiereiland werd overspoeld met slaven. Dit zouden er volgens Keith Hopkins in de eerste 

eeuw twee of misschien wel drie miljoen zijn geweest, 35 tot 40 procent van de bevolking.
53

 

In de tweede eeuw v.Chr. zal dit percentage lager zijn geweest, maar desalniettemin bijzonder 

hoog. Deze slaven werden door de elite met name op het land ingezet. Zij vervingen daarmee 

de arbeid die daarvoor door vrije boeren geleverd was. Slaven waren duur en het is daarom 

een goede vraag waarom de elite relatief dure slaven boven het inhuren van vrije burgers 

prefereerde. Volgens Hopkins waren de status die met slaven houden gepaard ging, de lange 

uren die slaven konden maken en het feit dat slaven zich konden specialiseren waarschijnlijk 

de verklaring voor de opmerkelijke voorkeur van de Romeinse aristocraten. 

De aanwas van slaven, die nota bene met het bloed van Romeinse burgers, wier werk 

zij zouden overnemen, betaald werd, had ingrijpende gevolgen voor de arme Romeinse 

burgers. Enerzijds trokken deze boeren en hun families naar Rome waar een enorm 

proletariaat van bezitloze burgers ontstond. Bovendien was er in antieke steden nog niet 

zoveel werk als er tegenwoordig in postindustriële steden te vinden is. Hierdoor was er 

waarschijnlijk minder vraag naar arbeid dan dat er door de komst van de migranten werd 

aangeboden. Vele zullen daardoor hebben moeten rondkomen van een absoluut minimum.
54

  

Het ontstaan van een proletariaat in Rome moet ongetwijfeld voor onvrede en onrust binnen 

gezorgd hebben.  

Anderzijds bleef een gedeelte van de boeren die hun land kwijt waren geraakt op het 

platteland werken als seizoensarbeider. Op de latifundia konden zij bijvoorbeeld werk vinden 

wanneer er geoogst moest worden en er extra mankracht nodig was, of wanneer er gevaarlijke 

of ongezonde klusjes opgeknapt moesten worden. Evenals het proletariaat in Rome zullen zij 

een minimum aan inkomsten hebben gehad, en moeite gehad hebben om zichzelf en hun 

familie dagelijks een maaltijd voor te schotelen.
55

 

Verder kreeg een klein aantal arme Romeinen, ongeveer 100.000 Romeinse mannen 

vrouwen en kinderen, in de periode tussen 194 en 177 door middel van een 
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kolonisatieprogramma een nieuw stuk land aangeboden in het extreme noorden en zuiden van 

Italië. In de eerste eeuw v.Chr. bleek het opnieuw een plaats geven van Romeinse burgers, 

samen met het toelaten van landloze boeren in het Romeinse leger, de beste oplossing voor de 

proletarisering van de Romeinse burgerbevolking. Helaas was de migratie van 100.000 

Romeinen aan het begin van de tweede eeuw een onvoldoende maatregel. Een maatregel die 

overigens wel bevestigd dat de scheefgroei in het Rijk toen al dermate ernstig was de senaat 

vond dat er iets aan moest gebeuren.
56

 

De situatie aan de vooravond van 133 v.Chr. was dus als volgt: de rijke Romeinen 

werden als gevolg van de constante oorlogsvoering steeds rijker. Zij besteedden hetgeen zij 

uit de provincie meebrachten voor groot deel aan land, ten koste van arme Romeinse boeren, 

adsidui. Het aantal vrije Romeinse boeren daalde omdat zij het steeds lastiger kregen in deze 

periode doordat het dienen in het leger zwaarder werd, expedities hen verder en langer van 

huis brachten, de oorlogen slachtoffers met zich mee brachten en de vraag naar arbeid daalde 

door de komst van slaven. “Latifundia” hadden volgens Plinius om die reden “Italië 

geruïneerd.”
57

   

 Dit was de hachelijke situatie waarin de Republiek zich bevond toen Tiberius 

Gracchus op 10 december 134 v.Chr. werd geïnaugureerd als volkstribuun met als missie de 

te verhoudingen te herstellen.  

 

De Gracchi 

 

De gebroeders Tiberius en Gaius Sempronius Gracchus hebben zich in de periode tussen 133 

en 121 v.Chr. ingezet om een einde te maken aan de neerwaartse spiraal waarin de Republiek 

zich bevond. Als volkstribunen probeerden beide Gracchi ager publicus dat de elite zich 

onrechtmatig had toegeëigend te herverdelen onder arme Romeinen. Hoewel zij op de korte 

termijn succesvol waren moesten zowel Tiberius als Gaius het met hun leven bekopen.
58

 

Zowel Tiberius als Gaius werden door de senaat de dood in gedreven als reactie op hun 

maatregelen. De uiterst conservatieve senatoren vonden dat het machtsevenwicht bedreigd 

werd en voelde zich gedwongen een noodgreep te doen.
59

 Hierdoor was het de aristocratie die 

uiteindelijk aan het langste eind trok. Zij slaagde erin hun land te behouden.  
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 De communis opinio is dat de gebroeders Gracchus een belangrijke schakel zijn in het 

verloop van de Romeinse geschiedenis.
60

 In het bijzonder de manier waarop zij hun macht 

gebruikten en wetten buiten de senaat om introduceerden was revolutionair. Het tribunaat van 

Tiberius Gracchus en de introductie van zijn lex Sempronia agraria, zijn landhervormingswet, 

worden gezien als het begin van het einde van de Romeinse Republiek en een 

voorafschaduwing van de interne onrust die de eerste eeuw v.Chr. zou kenmerken.
61

 

Doorgaans wordt er veel nadruk gelegd op het feit dat Tiberius zijn hervormingen 

slechts op de korte termijn effectief waren. Al in 129 werd de commissie die op de 

hervormingen toe zou zien door de senaat vleugellam gemaakt. Niet meer dan enkele 

tienduizenden Romeinse burgers hadden toen land toebedeeld gekregen. Historici zijn het er 

tegenwoordig over eens dat ook de pogingen van de negen jaar jongere Gaius, om zijn broers 

hervormingen nieuw leven in te blazen, hebben gefaald op de lange termijn. Doordat beide 

Gracchi vroegtijdig de dood hebben gevonden, hebben zij hun projecten nooit kunnen 

voltooien. Hierdoor kon de senaat hun maatregelen grotendeels terugdraaien. Daar moet aan 

worden toegevoegd dat historici ervan overtuigd zijn dat de economische verhoudingen 

binnen het rijk op de lange termijn toch weer zouden zijn gaan scheefgroeien aangezien de 

Gracchi nooit gepoogd hebben de macht van de senaat te breken. De communis opinio is dat 

revolutie niet hun doel was.
62

 

 

 Zoals dikwijls het geval is, is het overgeleverde bronmateriaal dat ons over de periode 

van de Gracchi informeert schaars. Door het verlies van Livius’ verhandeling over de jaren na 

167 v.Chr., en het ontbreken van vergelijkbaar materiaal, is het onmogelijk om een 

gedetailleerd beeld te geven van verbanden tussen gebeurtenissen direct voor 133 en direct na 

121 en de politieke carrières van Tiberius en Gaius Gracchus. We weten bijvoorbeeld dat 

Gaius Laelius een landhervormingswet zou hebben geïntroduceerd enkele jaren voor Tiberius 

Gracchus dat heeft gedaan. Helaas zijn de datum, de inhoud en de omstandigheden waarin 

deze wet is geïntroduceerd, onbekend. Ditzelfde geldt voor de verhandelingen van Diodorus 

Siculus en Cassius Dio over deze periode. Er zijn van het werk van deze auteurs, evenals van 

Livius’ werk, slechts fragmenten overgeleverd.
63

  

 Voor informatie over deze periode zijn wij voornamelijk afhankelijk van Plutarchus en 

Appianus. Plutarchus heeft over zowel Gaius als Tiberius een biografie geschreven, en 
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Appianus beschrijft de levensloop van beide broers in zijn eerste boek van zijn 

Burgeroorlogen. Ofschoon historici zich gelukkig mogen prijzen met de overlevering van hun 

werk, laat het werk van beide auteurs geregeld te wensen over. Plutarchus was een biograaf en 

geen historicus. In zijn werk laat hij om die reden geregeld hoofdzaken weg, en beschrijft 

andere zaken van minder historisch belang uitvoerig. Ook Appianus heeft niet het doel de 

periode tussen 133 en 121 v.Chr. uitvoerig te beschrijven waardoor hij belangrijke zaken 

overslaat. Tot slot hebben wij ook nog Cicero die in zijn werk, en met name in zijn De legibus 

en De re publica, geregeld naar de periode van de Gracchi verwijst. 

 Wij hebben dus enkel secundaire bronnen die over de periode van de Gracchi 

verhalen. Cicero is de persoon die het kortst na hun dood schreef, hij schreef halverwege de 

eerste eeuw v.Chr. Diodorus Siculus en Livius schreven ten tijde van Augustus, en de 

beschrijvingen van Appianus en Plutarchus zijn pas grofweg twee eeuwen na dato op papier 

gezet. Overigens zullen deze auteurs ongetwijfeld van bronnen gebruik gemaakt hebben die 

wij niet kennen, maar wier auteurs dichter bij de tijd van de Gracchi hebben gestaan. Vooral 

in de chronologie lijken er fouten te zijn gemaakt door de auteurs, voornamelijk door 

Appianus. Maar verder, zo is ook David Stockton van mening, zullen onze bronnen geweten 

hebben wat er wel en niet is gebeurd in de periode tussen 133 en 121 v.Chr.
64

 

 

 Tiberius Gracchus was volgens Plutarchus nog geen dertig toen hij in 133 volkstribuun 

werd. Als een getalenteerde zoon uit het nobele geslacht der Sempronii behoorde hij samen 

met zijn negen jaar jongere broer Gaius tot de top van de senatoriale klasse. Zowel hun vader 

als grootvader, beide Tiberius Gracchus geheten, waren consul geweest. Zij waren de 

kleinzoons van de grote Scipio Africanus, de zwagers van Publius Cornelius Scipio 

Aemilianus Africanus Minor, de gelauwerde generaal uit de derde Punische oorlog. Daarnaast 

was Tiberius getrouwd met de dochter van de Princeps senatus van 133, Appius Claudius 

Pulcher. De Princeps senatus was de voorzitter van de senaat, en een invloedrijk man. Niet 

alleen werd er veel dignitas ontleend aan deze functie, er was tevens een macht aan 

verbonden doordat de Princeps senatus de agenda van de senaat bepaalde. Door hun 

familiebanden en voorvaderen hadden zij een uitgebreid netwerk waardoor zij, hadden zij 

voor een normale carrière gekozen, op veel steun vanuit verschillende senatoriale facties 

konden rekenen. De gebroeders Gracchus waren voorbestemd voor een glansrijke politieke 

carrière. Daarom mag aangenomen worden dat voor Tiberius de drang om als volkstribuun al 
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zijn voetsporen in de Romeinse geschiedenis achter te laten, omdat hij daar later wellicht geen 

kans meer voor zou krijgen, niet de drijfsfeer zal zijn geweest achter zijn 

hervormingsmaatregelen. Hij zou hoogstwaarschijnlijk nog vele kansen hebben gekregen dit 

te doen wanneer hij een reguliere senatoriale carrière had gehad. Al in Plutarchus’ tijd was er 

onzekerheid over de beweegredenen van Tiberius Gracchus om als volkstribuun 

landhervormingen na te streven. Plutarchus schrijft dat het onder druk van zijn moeder 

Cornelia gedaan zou kunnen zijn, maar dat de onderlinge competitie binnen de elite, of 

barmhartigheid zouden ook de drijfveer kunnen zijn geweest.
65

 Ook nu zijn historici het 

onderling nog niet eens over de drijfveer van Tiberius Gracchus om zijn landhervormingswet 

in 133 aan het concilium plebis voor te leggen. Volgens Appianus zou Tiberius zelf naar 

voren hebben gebracht dat hij vreesde voor Romes grenzen aangezien Rome kampte met een 

tekort aan soldaten.
66

 Door de scheefgroei in het rijk waren steeds minder Romeinen in staat 

te voldoen aan de inkomenseisen die gesteld werden om te mogen dienen in het Romeinse 

leger. Het gevolg was dat het rijk zich in een militaire crisis bevond. Het zou ook zo kunnen 

zijn dat hij daadwerkelijk de proletarisering wilde tegengaan uit sociale beweegredenen zoals 

zijn jongere broer zou hebben gesteld. Het zou uiteraard ook beide geweest kunnen zijn 

aangezien beide onlosmakelijk met elkaar met elkaar verbonden waren. Of hij het voor zijn 

eigen carrière deed, voor de Romeinse Republiek of uit medeleven, kunnen we helaas niet 

met zekerheid zeggen. We weten slechts dat Tiberius bezorgd was over de positie waar de 

arme Romeinen zich in bevonden. 

 Deze bezorgdheid leidde tot de introductie van zijn lex Sempronia agraria in 133. In 

de periode vlak voor de tweede Punische oorlog, of in de eerste decennia van de tweede eeuw 

was de eerder genoemde lex de modo agrorum geïntroduceerd. Deze wet verbood het 

Romeinen om meer dan 500 iugera ager publicus te beheren, verder mochten er niet meer dan 

100 stuks vee op gehouden worden, of 500 schapen. In 133 werd deze wet kennelijk niet meer 

nageleefd. Met de lex Sempronia agraria wilde Tiberius het limiet van 500 iugera (125 ha) 

herbevestigen en iedereen die meer dan dat exploiteerde verplichten het land op te geven. 

Appianus meldt ons als enige dat het voorstel van de lex agraria zelfs iets soepeler was dan 

de lex de modo agrorum doordat Romeinen voor elk kind dat zij hadden nog 250 iugera meer 

mochten bezitten.
67

 Het land dat werd afgestaan werd herverdeeld onder arme burgers, 
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wellicht in kavels van 30 iugera.
68

 Daarnaast zou worden vastgelegd dat het land dat op deze 

manier herverdeeld werd onvervreemdbaar zou zijn. Het was niet de bedoeling dat het land 

weer door de elite kon worden in- of overgenomen.  

Tevens zou er een commissie worden ingesteld om toe te zien op de herverdeling van 

het land. Drie leden zouden worden gekozen door het plebs. Dat werden Tiberius Gracchus 

zelf, zijn schoonvader de Princeps senatus Claudius Pulcher en zijn jongere broer Gaius 

Gracchus. Deze commissie moest in kaart brengen hoeveel land er onrechtmatig werd 

geëxploiteerd, dit afnemen en vervolgens herverdelen onder de Romeinen die daar recht op 

hadden. Het was een project dat jaren zou duren en het lijkt erop dat de commissieleden 

waren gekozen voor het leven.
69

  

Vrijwel direct na zijn inauguratie als volkstribuun zou Tiberius zijn wetsvoorstel aan 

het concilium plebis hebben voorgelegd. Tiberius had het besluit genomen het voorstel niet 

eerst aan de senaat voor te leggen. Dit was weliswaar niet illegaal en het kwam vaker voor, 

wel zette Tiberius hiermee zijn relatie met de senaat erg onder druk. Met de steun van de 

senaat, dat enkel een raadgevend orgaan was, zou zijn voorstel meer kans van slagen hebben 

op de lange termijn. Tiberius was zich waarschijnlijk bewust van het feit dat hij niet op de 

steun van een meerderheid van de senatoren kon rekenen, en had deze brutale stap 

hoogstwaarschijnlijk ver van te voren gepland.
70

 Tiberius had weliswaar de factie van de 

Princeps senatus Claudius Pulcher op zijn hand en andere senatoren zullen ook ingezien 

hebben dat landhervormingen nodig waren, maar het was een radicaal, en bovendien voor 

aristocratie nadelig voorstel.  

 Zijn wetsvoorstel werd niet zonder slag of stoot aangenomen door het concilium 

plebis. Tiberius’ medetribuun Marcus Octavius sprak zijn veto tijdens de stemming uit, 

waarmee hij de ratificering van de wet blokkeerde. Tiberius smeekte zijn collega zijn veto in 

te trekken, maar deze hield voet bij stuk, aldus Plutarchus.
71

 De vastberaden Tiberius liet 

vervolgens Marcus Octavius uit zijn ambt zetten middels een stemming van het concilium 

plebis. Een volkstribuun zo vond Tiberius, moest zich inzetten voor de belangen van het 

volk.
72

 Aangezien het plebs gezamenlijk achter Tiberius’ voorstel stond, was het in zijn ogen 

gerechtvaardigd Octavius uit zijn ambt te laten zetten. Dit was een unicum in de geschiedenis 

van Rome. Hoewel Tiberius hiermee de senaat nog meer tegen zich in het harnas joeg, was hij 
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er wel in geslaagd zijn directe tegenstanders uit de weg te ruimen en de weg vrij te maken 

voor zijn wetsvoorstel dat diezelfde dag nog werd goedgekeurd door het concilium plebis.  

Om het enorme project tot een succes te maken zou de commissie geld nodig hebben. 

Op steun van de senaat, en dus staatsgelden hoefden zij niet te rekenen. Zij moesten daarom 

naar andere oplossingen zoeken. Het toeval wilde dat Attalus III Philometer, de vorst van 

Pergamon, in 133 v.Chr. onverwacht stief. Hij had in zijn testament, waarschijnlijk als 

veiligheidsmaatregel, laten vastleggen dat, mocht hij sterven, zijn rijk door het populus 

Romanus zou worden geërfd. Tiberius werd als een van de eerste op de hoogte gebracht van 

de inhoud van Attalus’ testament. Hij vatte het plan op om de inkomsten afkomstig uit de 

erfenis te gebruiken om de kosten van de commissie mee te dekken. Daarnaast wilde hij dat 

het bestuur van het Pergameense territorium niet aan de senaat, maar aan het plebs zou 

worden overgelaten.
73

 Met name dit laatste was een ongekende maatregel die op geen enkele 

steun van de senaat kon rekenen. Het was voor de senaat de druppel die de emmer deed 

overlopen.    

Tiberius zou uit angst voor wat zou volgen wanneer hij ambtloos burger was, aldus 

Appianus en Plutarchus, besloten hebben zich herkiesbaar te stellen voor een tweede 

achtereenvolgende ambtstermijn als volkstribuun. Vele moderne historici zijn het hier echter 

niet mee eens en geven aan dat het aannemelijker is dat hij verder wilde verstevigen wat hij 

tot dan toe had opgebouwd.
74

 Wat zijn drijfveer ook was, Tiberius werd niet herkozen. 

Tijdens de verkiezingen werd de stemming door toedoen van de elite uitgesteld, en nog 

voordat het proces weer werd voortgezet was Tiberius vermoord. Tiberius had zich na een 

roerige nacht bij zijn aanhang op de Capitolijn gevoegd. Daar werd hij aangevallen door een 

groep senatoren en hun aanhang. In het gevecht dat ontstond werd Tiberius door zijn 

medetribuun en -senator Publius Satureius doodgeslagen.
75

 Het was uiteindelijk de 

vervreemding van de senaat die Tiberius Gracchus aan zijn einde heeft gebracht.  

Na Tiberius’ dood werden zijn aanhangers vervolgd, zo meldt Plutarchus ons.
76

 

Hoewel de details ontbreken, lijkt het erop dat maar weinig mannen van betekenis zijn 

vervolgd.
77

 Verder liet de senaat de lex Sempronia agraria die door het concilium plebis 

waren geratificeerd, van kracht.
78

 Enerzijds kan dit gekomen zijn doordat de senaat er niet van 

hield zout in de wonden te strooien. Anderzijds is het ook aannemelijk dat een deel van de 
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senaat achter deze maatregel van Tiberius heeft gestaan. Zijn aanhang binnen de senaat was 

namelijk, ondanks de tegenstand die geboden werd, behoorlijk. Na zijn dood bestond de 

commissie uit zijn jongere broer, de voorzitter van de senaat, de princeps senatus en de 

hoogste priester, de Pontifex Maximus.
79

 

Door het in kracht blijven van Tiberius’ wetgeving kon ook de commissie die toezag 

op de landhervormingen blijven functioneren na Tiberius zijn dood. De vacature die door zijn 

dood ontstaat wordt opgevuld door Crassus Mucianus, de Pontifex Maximus van na 132 

v.Chr. Crassus Mucianus zou al in 130 sterven en zijn commissariaat zou vervolgens door 

Gaius Papirius Carbo worden overgenomen. Tiberius’ schoonvader Appius Claudius Pulcher 

zou ook in 130 sterven. Hij zou zijn opgevolgd door Fulvius Flaccus. Tot 129 zou de 

commissie blijven functioneren. Ofschoon de commissie geen staatssteun kreeg, de inkomsten 

uit Pergamom laat en bovendien langzaam op binnenkwamen, en zij verzwakt was door de 

dood van haar twee belangrijkste commissarissen, bleef zij wel functioneren.
80

 Wellicht had 

zij rond 129 alle relatief gemakkelijke zaken behandeld, en waren de commissarissen 

begonnen met het analyseren van ingewikkeldere kwesties waaronder het land dat door 

Italiaanse bondgenoten werd geëxploiteerd. Afgevaardigden van deze groep deden in 129 

namelijk een beroep op het patronaat van de grootste tegenstander van de commissie, Scipio 

Aemilianus. Scipio Aemalianus was de neef en zwager van de Gracchi, maar was er 

desalniettemin van overtuigd dat de moord op Tiberius terecht was geweest.
81

 Scipio 

Aemalianus was een invloedrijk man en wist de senaat ervan te overtuigen dat de commissie 

niet zelfstandig mocht beslissen over diplomatiek gevoelige kwesties. Dit moest aan de senaat 

en de consuls overgelaten worden.
82

 Zodoende werd het moeilijk voor de commissie, ofwel 

geheel onmogelijk om land van Italianen her te verdelen als zij bij de Romeinse senaat 

bezwaar maakten.
83

 Het herverdelen van ager publicus dat illegaal door Romeinen werd 

geëxploiteerd zal in de jaren erna gewoon zijn doorgegaan. We hebben geen reden om aan te 

nemen dat de commissie geheel vleugellam was gemaakt door Scipio Aemilianus of andere 

tegenstanders. Wanneer wij kijken naar de wetgeving van Gaius Gracchus uit zijn tribunaat 

mogen we wel concluderen dat de tegenstanders van de commissie erin waren geslaagd het 

functioneren van de commissie dermate te belemmeren dat zij niet meer optimaal kon 
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opereren.
84

 Uiteindelijk zou de commissie in 129 v.Chr. 75.000 Romeinen een kavel hebben 

toebedeeld.
85

 

De periode tussen het tribunaat van Tiberius en die van zijn jongere broer Gaius in 123 

wordt gekenmerkt door wat David Stockton een ‘doubtful truce’, of weifelende vrede 

noemt.
86

 Eens te meer hebben we maar weinig informatie over deze periode. Zowel Appianus 

als Plutarchus slaan de periode tussen beide tribunaten grotendeels over. Zij vertellen ons 

weinig over gebeurtenissen die toen hebben plaatsgevonden. Het belangrijkste incident 

bekend uit deze periode is dat een van de commissarissen, Fulvius Flaccus in 125 consul werd 

en het Romeinse burgerrecht probeerde uit te breiden. Zijn verkiezing duidt onmiskenbaar op 

steun uit de senaat voor de factie van de Gracchi. Maar door gebrek aan bronnen hebben wij 

helaas geen details over de manier waarop hij het consulaat wist te bemachtigen. Over zijn 

poging het burgerrecht uit te breiden is meer bekend. Appianus vertelt ons dat hij door 

Latijnen en Italiaanse bondgenoten Romeins burgerrecht te geven de commissie weer normaal 

wilde laten functioneren. Scipio Aemilianus had het functioneren van de commissie in 129 

namelijk erg bemoeilijkt. Als het Romeinsburgerrecht zou worden uitgebreid dan zou de 

commissie in het vervolg niet meer afhankelijk zijn van de senaats goedkeuring wanneer de 

commissie land wilde herverdelen dat tot dan toe onrechtmatig door bondgenoten of Latijnen 

werd geëxploiteerd. Burgerrecht zou belangrijker voor Latijnen en bondgenoten zijn geweest 

dan het land dat zij bezaten. Zij waren dus bereid ager publicus dat illegaal werd 

geëxploiteerd af te staan wanneer zij meer rechten kregen. Flaccus kreeg alleen bijzonder veel 

tegenstand vanuit de senaat en werd uitgezonden naar Gallië om daar te vechten. Het voorstel 

heeft het vervolgens nooit gehaald.
87

   

 

Gaius Gracchus was negen jaar jonger dan zijn broer.
88

 Toen Tiberius de dood vond 

moet Gaius ongeveer 20 geweest zijn. Hij diende toen in het Romeinse leger zoals normaal 

was voor jonge aristocraten. Pas in 127, na een dienstperiode van twaalf jaar, twee jaar langer 

dan gewoonlijk was, begon hij met de voorbereiding van zijn entree als senator. Hij stelde 

zich verkiesbaar als een van de quaestoren van 126. Gaius werd gekozen en vertrok als 

quaestor naar Sardinië. In Sardinië toonde hij namelijk uitzonderlijke leiderskwaliteiten. Dit 
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boezemde zijn tegenstanders in de senaat angst in. Zij waren bang dat Gaius deze kwaliteiten 

zou gebruiken om het volk voor zich te winnen. Om die reden, zo schrijft Plutarchus, hadden 

zij het plan gevat om Gaius zo lang mogelijk op Sardinië te houden, weg van Rome. Dit lukt 

hen een jaar, maar nadat Gaius achter de intenties van zijn tegenstanders was gekomen, kwam 

hij direct terug naar Rome.
89

 In 124 maakte hij zijn rentree in het publieke leven van Rome en 

begon direct aan de voorbereiding van zijn tribunaat.  

Gaius trad weliswaar in de voetsporen van zijn oudere broer, hij was geenszins een 

kopie. Gaius en Tiberius hadden beide hetzelfde doel voor ogen: de balans herstellen in de op 

sociaal en economisch vlak scheefgegroeide Romeinse maatschappij. Doorgaans wordt Gaius 

als de meer revolutionaire van beide Gracchi gezien in het nastreven van dit doel. Dit beeld is 

geschapen door zijn politieke wapenfeiten. Gaius heeft meer en vooral ingrijpendere wetten 

doorgevoerd als volkstribuun. Dit kon hij deels doen doordat hij meer steun genoot dan 

Tiberius. Tiberius had de landloze Romeinen buiten Rome op zijn hand gekregen, maar had 

noch de equites, noch de senatoren voor zijn zaak proberen te winnen. Bovendien voelde ook 

het stedelijke proletariaat zich niet direct geholpen door zijn maatregelen. Gaius had geleerd 

van deze fout en pakte dit tijdens zijn jaren als volkstribuun geheel anders aan. Vele wetten 

van zijn hand moeten deels, of zelfs geheel als doel gehad hebben invloedrijke 

bevolkingsgroepen op zijn hand te krijgen. Zijn hervormingsprogramma stond of viel bij een 

brede achterban. Daarnaast heeft Gaius meer wetgeving op zijn conto weten te schrijven 

omdat hij er in slaagde om twee maal op rij als volkstribuun gekozen te worden. Wat verder 

heeft bijgedragen aan het feit dat hij zoveel wetten weten door te voeren is voorbereiding. Tot 

slot lijkt Gaius ook vele wetten voorbereid te hebben nog voordat hij als volkstribuun was 

geïnaugureerd.
90

 Niet al deze wetten zullen hier besproken worden. Enkel zijn belangrijkste 

prestaties dienen behandeld te worden. 

 Gaius’ lex frumentaria was een unicum in de Romeinse geschiedenis, maar zou nog 

vele opvolgers krijgen. Met deze wet werd vastgelegd dat er iedere maand graan aan 

Romeinse burgers in Rome werd gedistribueerd tegen een vaste prijs van 6 ⅓ asses voor een 

schepel graan.
91

 Hoeveel een schepel normaal gesproken kostte is onduidelijk maar duidelijk 

is dat de prijs van 6 ⅓ asses lager was dan de reguliere prijs die men betaalde voor een 

schepel. Daarnaast is onbekend hoeveel schepel er per Romein was gereserveerd tegen deze 

vaste prijs. In ieder geval zal de Romeinse burgerbevolking blij zijn geweest met de subsidie, 
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met als gevolg dat Gaius in het vervolg op meer steun van het Romeinse proletariaat kon 

rekenen. Voor de Romeinse elite had deze maatregel voor- en nadelen. Zij zagen het als 

poging van Gaius het proletariaat massaal om te kopen, niet als een poging hervorming uit 

sociaal oogpunt. Het was van oudsher een traditie van de elite om voedsel aan het volk te 

verstekken om zo kiezers voor zich te winnen. Hier had het volk nu minder behoefte aan. 

Anderzijds werd Rome nu wel een stabielere graan afzetmarkt voor de elite. Dit was zonder 

meer in hun voordeel.  

 Zo als eerder gezegd waren de tegenstanders van Tiberius Gracchus’ 

landhervormingsmaatregelen erin geslaagd de daadkracht van de door hem opgericht 

commissie ernstig te verzwakken. Gaius Gracchus, zelf een van de drie commissarissen, heeft 

als volkstribuun de commissie nieuw leven ingeblazen met behulp van een aantal 

maatregelen. Behoedzaam zijn tegenstanders niet nog meer tegen zich in het harnas te jagen 

probeerde Gaius geen eerder genomen besluiten van de senaat terug te draaien. Hij gooide het 

over een ander boeg en vatte het plan om arme Romeinen in kolonies buiten Italië te vestigen. 

In de eerste eeuw v.Chr. bleek dit de oplossing voor de proletarisering van de Romeinse 

bevolking, en het was Gaius Gracchus die voor het eerst op grote schaal Romeinse burgers in 

kolonies buiten Italië wilde laten onderbrengen. Hierdoor zouden de aristocraten hun 

landgoederen kunnen behouden en landloze boeren toch aan land geholpen kunnen worden. 

Met twee maatregelen zorgde hij ervoor dat de landhervormingcommissie in staat was dit te 

verwezenlijken. Enerzijds zorgde Gaius Gracchus er voor dat de commissie het recht had 

beslissingen te nemen over onrechtmatig in bezit genomen ager publicus buiten het Italiaanse 

schiereiland. Anderzijds wist hij het concilium plebis ervan te overtuigen de commissie het 

recht te geven om kolonies te stichten.
92

 Drie grote kolonisatieprojecten van Gaius Gracchus 

zijn ons bekend. Gaius wilde in ieder geval in Scolacium, Tarentum en op de plaats waar tot 

146 v.Chr. Carthago gestaan had kolonies vestigen voor kleine zelfstandige boeren, maar als 

we Appianus mogen geloven waren het er meer.
93

 Daarnaast wist Gaius er ook voor te zorgen 

dat de commissie kon beschikken over een budget om haar doelstellingen te realiseren. 

Tiberius had er tijdens zijn tribunaat voor gezorgd dat de inkomsten uit de erfenis van Attalus 

III bestemd waren om het landhervormingsprogramma mee te financieren. De geldstroom was 

eigenlijk nooit op gang gekomen en Gaius voelde zich genoodzaakt deze efficiënter te maken. 

Dit deed hij met behulp van zijn lex de provincia Asia. Hij zorgde er met deze wet voor dat 

publicani gecontracteerd konden worden om de inkomsten uit het rijke Pergamom te halen. 
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Dit kon bovendien en publique, onder het toeziend oog van de commissie gebeuren in 

Rome.
94

 Zo wist Gaius niet alleen de Romeinse proletariërs te helpen en voor zich te winnen, 

ook de equites zullen hem hier dankbaar voor zijn geweest. Contracten van publicani waren 

doorgaans namelijk erg winstgevend. Zij hadden voor het recht heffingen te innen in een  

Romeinse provincie een vaste som aan de Romeinse staat betaald. Al de gemaakte winst was 

voor henzelf. Daar de Romeinse staat haar leger ter beschikking stelde en er geen vast 

belastingtarief bestond, kon er veel winst gemaakt worden door de publicanis.
95

  

 Het creëren van lucratieve banen voor publicani was niet de enige manier waarop 

Gaius de equites voor zich wist te winnen. De voornaamste manier waarop hij dit deed was 

door hun klasse meer macht te geven. Volgens de overlevering zou Gaius als tribuun ervoor 

hebben gezorgd dat equites mochten plaatsnemen als juryleden in de rechtbank waarin zaken 

voorkwamen die gingen over misdaden begaan door senatoren tijdens het uitoefenen van een 

ambt, de zogenaamde quaestio de repetundis. Historici zijn het er niet over eens of Gaius 

senatoren geheel uit de rechtbanken van de quaestio de repetundis heeft verbannen, of dat dit 

een latere maatregel was en senatoren eerst samen met equites recht spraken.
96

 Bovendien 

werden de straffen die er in de quaestio de repetundis opgelegd werden twee keer zo zwaar. 

Niet langer moesten zij terug betalen wat zij hadden zich onrechtmatig hadden toegeëigend, 

zij moesten twee maal zoveel vergoeden.
97

 Duidelijk is dat Gaius de hand die senatoren elkaar 

boven het hoofd hielden wist te elimineren. Een senator die zich in een van Romes provincies 

te inhalig had getoond en ter verantwoording werd geroepen werd niet meer door (enkel) 

gelijken berecht, maar (ook) door mannen van lagere status die, zo mag men aannemen, 

andere belangen te behartigen hadden, en daardoor strenger in hun oordeel zullen zijn geweest 

dan hun mede-senatoren. De gedachte achter deze wet lijkt het beëindigen van corruptie te 

zijn. Gaius lijkt eerder al een wet bekrachtigd te laten hebben die het verbood om senatoren 

om te komen.
98

 Het is logisch dat deze maatregel werd genomen en pas nadat bleek dat het 

verbod op omkoping niet bleek te werken Gaius overging op het deels of geheel vervangen 

van senatoren voor equites als juryleden. Deze wet is zonder twijfel de meest radicale wet van 

Gaius hand. Hij wist met deze wet een belangrijk gedeelte van de door de senatoriale klasse 

gemonopoliseerde macht over te hevelen naar de equites.  
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 Het laatste belangrijke wetsvoorstel van Gaius Gracchus dat behandeld moet worden 

is de lex de sociis et nomine Latino. Deze wet, die nooit bekrachtigd is door het Romeinse 

volk, zou het Romeins burgerrecht hebben uitgebreid. Latijnen zouden het Romeins 

burgerrecht krijgen en Italiaanse bondgenoten het Latijnse burgerschap.
99

 Was deze wet wel 

bekrachtigd dan had dit Gaius bijzonder veel cliënten opgeleverd. Dit had voor veel macht 

gezorgd aangezien het hem meer invloed in stemvergaderingen moet hebben opgeleverd. Dit 

idee moet Gaius hebben aangestaan, maar hem vijandig gezinde senatoren ongetwijfeld 

hebben beangstigd. Of dit ook de belangrijkste beweegreden was van Gaius om deze wet aan 

het concilium plebis te willen voorleggen is onbekend. Appianus, onze belangrijkste bron wat 

betreft deze wet, meldt ons slechts dat Gaius deze wet wilde laten bekrachtigen.
100

 Gaius’ 

mede commissaris Flaccus had zoals eerder gemeld, in 125 als consul tevergeefs een 

soortgelijk voorstel gedaan. Flaccus’ drijfveer was dat een dergelijke maatregel het 

landhervormingsproces zou bespoedigen. Dit kan ook Gaius’ drijfveer geweest zijn, al had 

Gaius op het moment dat hij deze wet wilde voorleggen, 122 v.Chr., al het recht vergaard 

voor de commissie om kolonies te stichten en was bovendien bezig met de stichting ervan. 

 Op het moment dat Gaius met zijn voorstel om het burgerrecht uit te breiden bezig 

was, was hij aan zijn tweede tribunaat bezig. Hij was geslaagd in hetgeen waar zijn broer 

Tiberius enkel van heeft kunnen dromen. Eerder is al gezegd dat Gaius meer aandacht 

besteedde aan de relatie die hij had met de verschillende groepen uit de Romeinse 

samenleving. Bij succes op de lange termijn had hij hun steun nodig omdat zij anders direct of 

indirect de landhervormingen van Gaius konden verhinderen of voorkomen. Op de steun van 

de arme boeren konden Gaius Gracchus al rekenen. Bovendien was hij er met zijn 

graanwetten in geslaagd het Romeinse proletariaat voor zich te winnen. Ook de publicani en 

equites in het algemeen had Gaius met verschillende wetten een gunst bewezen. Enkel de 

senatoren had hij niet direct geholpen. Een deel zal hebben ingezien dat landhervormingen 

nodig waren en hem gunstig gezind zijn, maar een groot gedeelte van de Romeinse senatoren 

zal er niet zo over gedacht hebben. Bovendien zal hij onder de senatoren kwaad bloed gezet 

hebben met het toelaten van equites tot de rechtbanken. Gaius’ maatregelen hebben voor een 

drietal zaken gezorgd zo stelt Stockton: ten eerste, hebben zij mistanden recht gezet die het 

gevolg waren van hetgeen de Romeinse overheid wel en niet had gedaan. Zoals de 

landhervormingcommissie nieuw leven in blazen, graansubsidie organiseren in Rome, de 

quaestio de repetundis minder corrupt maken. Ten tweede, zorgden zij voor steun van de 
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partijen die door zijn maatregelen begunstigd werden. Ten derde, brachten zij de controle die 

de heersende klasse over de staat had in gevaar.
101

 Voor veel senatoren zal zijn voorstel om 

het burgerrecht uit te breiden te ver zijn gegaan. Echter, voor de hand liggende redenen 

waarom senatoren tegen het uitbreiden van het burgerrecht kunnen zijn geweest zijn er niet. 

Twee mogelijke redenen waarom men als senator tegen uitbreiding van het burgerrecht kan 

zijn geweest zijn: dat meer burgers voor meer potentiële cliënten gezorgd zouden hebben wat 

het patronage systeem zou hebben gecompliceerd. Verder zou het uitbreiden van het 

burgerrecht voor meer rijke burgers zou hebben gezorgd. Dit zou op de lange termijn voor 

meer competitie binnen de elite hebben gezorgd. Hierdoor zou een politieke carrière meer 

geld gaan kosten en de kans om consul te worden voor iemand uit de senatoriale klasse 

kleiner worden. 

Dat het de aversie van de elite had opgeroepen is duidelijk want Appianus meldt ons 

dat zijn tegenstanders in de senaat als reactie op het voorstel een tegencampagne begonnen 

met als doel Gaius’ macht te breken.
102

 Zij deden dit met behulp van Gaius’ collega, 

volkstribuun Livius Drusus. Van Gaius’ tegenstanders moest hij zijn veto tegen het 

wetsvoorstel uitspreken. Om de Romeinse burgers, die overigens geen direct voordeel aan het 

wetsvoorstel ontleende, toch op zijn hand te kunnen houden, kreeg hij de gratie van de senaat 

om de plebejers te beloven twaalf kolonies te stichten. Het zat Gaius niet mee, want op dat 

moment brak er ook een crisis uit in Gaius’ kolonie Junonia, gelegen op de plaats van het 

oude Carthago. Hij was genoodzaakt twee maanden Rome te verlaten om deze crisis te 

bezweren. Flaccus was achtergelaten om het fort te beschermen maar slaagde hier niet in. Zijn 

tegenstanders grepen deze kans met beide handen aan en wisten nog meer publieke steun van 

Gaius te ontnemen. Ook de equites wisten zij op hun hand te krijgen door hen te beloven de 

voor hun verworven rechten niet zouden worden ontnomen door de senaat als Gaius zijn 

machtspositie was kwijtgeraakt.
103

 Dit moet een groot offer zijn geweest voor de senatoren, 

maar zij waren klaarblijkelijk bereid deze te maken.
104

 Na zijn terugkeer uit Afrika was Gaius 

vastberaden zijn wetsvoorstel bekrachtigd te krijgen. De consul Fannius had het verboden 

voor niet-Romeinen niet in Rome aanwezig mochten zijn tijdens rond dag waarop gestemd 

zou worden. Gaius had zijn bondgenoten echter nodig, en beloofde voor hun veiligheid in te 

staan als zij hem toch kwamen steunen. Dit gebeurde, maar toen zij gasten uit Rome werden 

verwijderd kwam hij zijn belofte niet na, hij deed niets om hen te helpen. Dit had als gevolg 
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dat hij nog meer steun kwijt raakte.
105

 Zijn lex de sociis et nomine Latino heeft het uiteindelijk 

niet gehaald. Gaius lijkt daarna uit wanhoop, bang om de macht kwijt te raken, getracht te 

hebben een derde ambtstermijn als volkstribuun te bemachtigen, maar ook hier slaagde hij 

niet in.
106

  

Onze bronnen gaan verder niet in op wat Gaius Gracchus als volkstribuun heeft 

gedaan nadat hij de er niet in was geslaagd een derde tribunaat veilig te stellen. Zij gaan direct 

verder met het beschrijven van de gebeurtenissen die leidde tot Gaius’ dood in 121 v.Chr. In 

dit jaar was een van de grootste tegenstanders van de jongste Gracchus, Lucius Opimius 

consul. Volgens Plutarchus was hij vastberaden om Gaius uit de tent te lokken en hem tot een 

geweldadige actie te bewegen.
107

 Uiteindelijk was het de tribuun Minucius Rufus die er in 

slaagde Gaius een dergelijke mistap te laten begaan. Toen Minucius Rufus in het openbaar 

een betoog hield waarin hij beargumenteerde waarom de stichting van de kolonie Junonia 

moest worden afgebroken organiseerden Gaius en Fulvius Flaccus als ambtloze senatoren een 

protest. Hierbij viel een dode aan Opimius’ zijde. Hier hadden Opimius en de andere 

tegenstanders van Gaius Gracchus op gehoopt. Gaius en Fulvius werden ter verantwoording 

bij de senaat geroepen. Dit deden zij niet en verschansten zich samen met hun aanhang op de 

Aventijn.
108

 Hun tegenstanders besloten hun te belegeren. Met behulp van Kretenzische 

boogschutters wist Opimius en zijn medestanders Gaius en Flavius Flaccus te verslaan. 

Flaccus stief tijdens het beleg. Gaius wist in eerste instantie te ontkomen maar beroofde zich 

daarna zelf van het leven. Dat dit zijn lotsbestemming was zou Gaius al lange tijd hebben 

geweten. Vele tijdgenoten zou hij het verhaal hebben verteld dat hij in 127 een droom had 

waarin zijn broer zou zijn verschenen en tegen hem zou hebben gezegd: “hoeveel je het ook 

mag proberen te vertragen, je bent voorbestemd dezelfde dood te sterven als ik.”
109

  

 

Waarom de gebroeders Gracchus vermoord werden 

 

Met de levensloop van de beide Gracchi beschreven is het mogelijk hun levens aan de 

hand van Gramsci’s uitwerking van het concept culturele hegemonie te analyseren. Aan de 

vooravond van het tribunaat van Tiberius, in 134 v.Chr., bevond de Romeinse Republiek zich 

in een neerwaartse spiraal. Rome bleef haar grenzen uitbreiden, kapitaal en slaven bleven 

                                                
105

 Plutarchus, Vita Gaius Gracchus, 12.2. 
106

 Ibidem, 12.3. 
107 Ibidem, 13.1; Stockton, The Gracchi, 195. 
108

 Plutarchus, Vita Gaius Gracchus, 16.3. 
109

 Marcus Tullius Cicero, Over waarzeggerij, 1.56. 



 36 

binnenstromen. Het waren de rijke Romeinen die daarvan profiteerden. Arme Romeinen 

raakten als gevolg van de continue oorlogsvoering van de Romeinse staat hun land kwijt aan 

de elite. Hun arbeid werd door slaven overgenomen en zij bleven zonder bezittingen achter op 

het platteland als seizoensarbeiders of trokken naar de steden. De situatie werd door het 

Romeinse volk echter geaccepteerd. Hoewel de bestaande verhoudingen in het nadeel van de 

massa waren, bestond er toch een status quo over de verdeling van rijkdom en macht in het 

rijk. Er was wellicht onvrede bij het volk, maar zij deden geen poging om iets te veranderen 

aan de bestaande verhoudingen. Nadat de rijke plebejers zich hadden aangesloten bij de 

patriciërs en gezamenlijk de elite vormden wisten zij te samen zonder al veel moeite de 

consensus te bewaren, tot 134 v.Chr.  

De elite bleef relatief gemakkelijk in het zadel door middel van de werking van 

culturele hegemonie. Dat landhervormingen nodig waren en een deel van de elite dit inzag 

lijkt buiten kijf te staan. Al voor de Gracchi ten tonele waren verschenen had Gaius Laelius 

een geprobeerd landhervormingen door te voeren. Het merendeel van de senaat was echter 

tegen dergelijke hervormingen. Dat blijkt uit het feit dat Gaius Laelius in zijn opzet gefaald 

heeft, en Tiberius Gracchus zijn lex agraria rechtstreeks aan de concilium plebis heeft 

voorgelegd, zonder om gratie van de senaat te vragen. Er bestond echter consensus over de 

macht die de senaat had. Aangezien zij tegen landhervormingen waren had het Romeinse volk 

zich neergelegd bij het idee dat deze er niet zouden komen. Met de komst van de Gracchi 

kwam hier verandering in. Tiberius was zich bewust van de gevolgen van de scheefgetrokken 

sociaal-economische verhoudingen in het rijk. Mijns inziens heeft hij waarschijnlijk ingezien 

dat de proletarisering die plaatsvond desastreuze gevolgen zou hebben voor Rome door het 

gebrek aan burgers die in het leger konden dienen. Machtslust of medelijden lijken minder 

plausibele beweegreden. Tiberius zal niet de enige geweest zijn die ervan bewust was dat de 

scheefgroei die plaatsvond slecht was voor het rijk. Het feit dat hij steun kreeg van een 

invloedrijke man als Appius Claudius Pulcher en diens factie, geeft aan de Gracchi vanuit een 

deel van de senaat steun konden verwachten voor hun landhervormingsmaatregelen. Andere 

maatregelen, met name die van Gaius Gracchus zullen op minder steun vanuit de senaat 

hebben kunnen rekenen, maar dat de situatie niet kon blijven zoals deze was in 134 moet niet 

alleen door de gebroeders Gracchus zijn ingezien.  

Als beide broers in hebben gezien dat de fundamenten van de Romeinse Republiek in 

gevaar kwamen, en met hervormingsmaatregelen hebben geprobeerd de Republiek staande te 

houden, dan moet men concluderen dat zij de Republiek wilden redden van de crisis waarin 

zij verkeerde. Tevens zou dit inhouden dat zij zich ook hebben ingezet voor het behoud van 
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de machtspositie van de elite. Men zou dus kunnen stellen dat Tiberius en Gaius Gracchus 

voorvechters waren van de hegemonie van de Romeinse elitecultuur. Zij twijfelden zelf ook 

niet aan de juistheid van de machtspositie die de elite had in de Romeinse Republiek en wilde 

de oligarchie behouden. De Gracchi streefden landhervormingen na omdat zij beseften dat de 

huidige status quo voor de gehele Romeinse bevolking op de lange termijn nadelige gevolgen 

zou hebben. De overige wetten of wetsvoorstellen die zij introduceerden dienden allemaal 

hetzelfde doel: zorgen dat de sociale en economische verhoudingen in de Romeinse 

maatschappij hersteld werden. Hiervoor was geld en steun nodig waardoor bijvoorbeeld de 

erfenis van Attalus III voor de commissie gereserveerd moest worden, equites tot de 

rechtbanken moesten worden toegelaten en het burgerrecht moest worden uitgebreid. 

Men kan zich afvragen waarom zowel Gaius als Tiberius zijn vermoord door hun 

medesenatoren als zij zich hebben ingezet voor de machtspositie van de elite en het welvaren 

van de Romeinse Republiek in het algemeen. In mijn ogen is de oorzaak hiervan is dat het 

merendeel van de senatoren niet naar de gevolgen van de toenmalige status quo op de lange 

termijn keek of wilde kijken. Bovendien waren Romeinen van nature bijzonder conservatief, 

naar onze maatstaven althans.
110

 Het lijkt erop dat zij niet zagen dat het waarschijnlijk door 

alle oorlogen die de Romeinen moesten uitvechten en slinkende aantal potentiële soldaten, 

vroeg of laat verkeerd zou gaan. Hun viel op dat de Gracchi als eerste de bijna ongelimiteerde 

macht van volkstribuun gebruiken, of misbruiken. Dit moet de conservatieve senatoren zeker 

tegen de borst hebben gestuit. Daarnaast zullen zij ook met de maatregelen die de Gracchi 

troffen hun eigen belangen in het gedrang hebben zien komen. De landhervormingen die de 

Gracchi probeerden door te voeren moeten vele senatoren land gekost hebben. Het vervangen 

van senatoren voor equites in de quaestio de repetundis en het willen uitbreiden van het 

Romeins burgerrecht zijn andere voorbeelden van wetten waar de senatoriale klasse geen 

voordeel aan ontleende. Gaius Gracchus, die zich er meer dan zijn broer bewust van was dat 

hun plannen stonden of vielen bij de steun die zij van verschillende bevolkingsgroepen 

hadden, was er in geslaagd alle bevolkingsgroepen in het rijk op een gegeven moment voor 

zich te winnen, op de senatoren na. Deze groep had op de korte termijn enkel iets te verliezen. 

Hierdoor was elke verandering er een in hun nadeel. De elite had door de manier waarop de 

Gracchi handelden het idee dat het overwicht van hun cultuur in het gedrang kwam en zij hun 

macht verloren. Zij beseften niet dat de Gracchi voor dezelfde zaak vochten als zij. De 

concessies van de elite die de Gracchi forceerden zonder dat het volk, en laat staan de elite 
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hier om gevraagd had, waren voor de elite te groot. Hun tegenstanders in de senaat zagen 

slechts een oplossing: het gebruik maken van dwang om zo de hegemonie van hun 

elitecultuur te herstellen. 

 

Culturele hegemonie ten tijde van de Gracchi 

 

Nu beschreven is wat voor nieuwe inzichten wij door middel van Gramsci’s uitwerking van 

het begrip culturele hegemonie hebben gekregen in de reden waarom de levens van Tiberius 

en Gaius Gracchus voortijdig zijn beëindigd, kan de consensus over de sociale en 

economische verhoudingen in deze periode nader worden bestudeerd. Wat kan er precies over 

consensus in deze periode gezegd worden? Dat de gebroeders Gracchus landhervormingen na 

hebben gestreefd hoeft niet het gevolg te zijn geweest van druk die door de Romeinse 

bevolking werd gezet op de elite. Het zou ook een initiatief van henzelf geweest kunnen zijn. 

De manier waarop de politiek ten tijde van de gebroeders Gracchus functioneerde bevestigt 

dit beeld. 

 In het midden van de jaren tachtig van de twintigste eeuw is er onder historici een 

stroming ontstaan die beweerde dat de Romeinse Republiek een sterk democratisch karakter 

had. Hun belangrijkste inspiratiebron was Polybius. Polybius heeft namelijk de constitutie van 

de Romeinse Republiek beschreven als bestaande uit: een monarchaal element (het 

consulaat), een oligarchisch element (de senaat) en een democratisch element (de 

volksvergaderingen).
111

 Recent is deze theorie echter succesvol ondergraven door Henrik 

Mouritsen. Volgens hem wordt er teveel nadruk door aanhangers van de ‘democratische 

stroming’ gelegd op het democratische element. De nadruk die er vanuit antieke bronnen op 

het belang van het volk wordt gelegd was zijn geen afspiegeling van de directe invloed van 

het volk. Dit was volgens Mouritsen slechts symboolpolitiek.
112

 

 Dit neemt echter niet weg dat er democratische elementen, zoals de comitia tributa en 

het concilium plebis waar het volk welkom was en ieders stem even zwaar telde, waren in de 

Romeinse Republiek met de potentie een grote politieke impact te hebben. Wanneer we echter 

kijken naar het aantal Romeinse burgers dat kon participeren in deze twee volksvergaderingen 

dan komen we tot de conclusie dat tot 146 v.Chr. slechts 1% van de Romeinse burgers kon 

participeren in de Romeinse politiek. Tot die tijd werden vergaderingen namelijk in het 

Comitium voor de Curia, het senaatsgebouw, gehouden. Dit gebied bood slechts plaats aan 
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3600 stemmers.
113

 Daarna werd er uitgeweken naar het Saepta op het Marsveld. Hier was 

meer ruimte, maar nog steeds was er niet meer plaats dan voor ongeveer 3% van de 

mannelijke burgers.
114

 Er was dus lang niet genoeg plek om een reepresentabel percentage 

van de Romeinse bevolking te herbergen tijdens stemvergaderingen. 

 Naast dat vergaderlocaties de capaciteit niet hadden om een hoog percentage van de 

Romeinse burgers te herbergen, deed de Romeinse elite er weinig aan om participatie te 

stimuleren. De Romeinse staat hield geen rekening met de groei van het rijk en het 

toenemende aantal burgers. Vergaderlocaties werden daardoor niet uitgebreid. Het was 

verboden vergaderingen te organiseren in de periode van drie marktdagen voor 

verkiezingen.
115

 Bovendien werd politieke participatie van burgers in Rome niet vergoed. 

Hierdoor was het voor arme burgers buiten, maar ook binnen Rome te duur om vergaderingen 

bij te wonen. Dit koste hen namelijk minstens een dagloon.
116

 Het in de politiek 

participerende gedeelte van de Romeinse bevolking was daarom geen afspiegeling van de 

gehele Romeinse bevolking. Hier werd ook niet naar gestreefd.
117

 

 De aanwezigen bij stemvergaderingen konden ondanks hun kleine aantal echter wel 

een afspiegeling zijn van de gehele Romeinse burgerbevolking, in theorie althans. Zoals 

gezegd was het bijwonen van het concilium plebis of de comitia tributa een behoorlijke 

financiële aderlaten voor een kleine Romeinse boer. Men moet zich daarom afvragen wie 

dergelijke vergaderingen bijwoonden. Opvallend is dat wetten zelden niet werden bekrachtigd 

in een volksvergadering. Slechts vijf gevallen zijn bekend.
118

 Daarnaast valt het op dat met de 

opkomst van de populares in de tweede eeuw v.Chr., een factie van senatoren die net als de 

gebroeders Gracchus met behulp van het volk hun wetten bekrachtigd krijgen, de 

conservatievere senatoren opeens de steun in de volksvergaderingen, waar zij daarvoor op 

konden rekenen, verliezen.
119

 De logische verklaring voor dit verschijnsel is dat een andere 

groep burgers de vergaderingen ging bijwonen. Vanaf het begin lijkt een kleine groep van 

welvarende politiek betrokken burgers volksvergaderingen bijgewoond te hebben. Zij hadden 

affiniteit met de elite en waren om die reden als een verlengstuk van de senaat zelf, ieder 

voorstel keurden zij in principe goed.
120

 Dit veranderde in de tweede eeuw v.Chr. Niet omdat 

deze burgers zich tegen de senaat keerde, maar omdat arme burgers de vergaderingen gingen 
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bezoeken. Dit gebeurde op initiatief van magistraten die hun steun nodig hadden om hun 

wetten bekrachtigd te krijgen aangezien conservatievere senatoren tegen hun wetsvoorstellen 

waren.
121

 Dit was een nieuw verschijnsel. Waarom het juist aan het begin van de tweede eeuw 

plaatsvond kan niet gezegd worden. Mogelijk kwam het door immigratie van proletariërs naar 

Rome als gevolg van de scheefgroei van de sociaal-economische verhoudingen in de 

Republiek.
122

 In ieder geval betrof het relatief kleine groepen. Mouritsen stelt dat Tiberius 

Gracchus waarschijnlijk niet meer dan 3000 tot 4000 burgers had gemobiliseerd.
123

 Dat beide 

broers er toch niet in slaagde het concilium plebis altijd op hun hand te krijgen kwam volgens 

Mouritsen doordat zij het principe nog niet hadden geperfectioneerd en van tijd tot tijd 

onbetrouwbaar was.
124

  

 Marcus Tullius Cicero schrijft een kleine eeuw na de Gracchi in zijn De legibus over 

hetgeen wat de macht van het tribunaat en hoe de gebroeders Gracchus daar gebruik van 

gemaakt hebben. In zijn interpretatie van de gebeurtenissen die hij als feiten wil laten 

overkomen bevestigt Cicero dat de Gracchi het volk hebben bespeeld. Zij zouden hun 

voorstellen niet aan het concilium plebis hebben voorgelegd vanwege druk van de arme 

plebejers, maar omdat zij het zelf nodig achtten. In zijn De legibus laat Cicero het personage 

Marcus Tullius Cicero het volgende tegen zijn broer Quintus Tullius Cicero zeggen: “‘the 

tribunes of the plebs have too much power’, you say. Who can deny it?”
125

 Enkele zinnen 

later heeft het personage van Cicero het over Tiberius Gracchus. Quintus heeft gesteld dat 

volkstribunen het volk soms bespelen. Cicero bevestigt dit, maar stelt dat er zich onder de 

andere negen tribunen over het algemeen wel een tribuun bevindt die de plannen van de 

subversieve tribuun weet te blokkeren. Tiberius Gracchus was de uitzondering op de regel in 

Cicero’s ogen. Maar het uit zijn functie ontheffen van Marcus Octavius was dan ook een 

kapitale fout volgens Cicero.
126

 Het personage Quintus heeft veel kritiek op het tribunaat. 

Cicero doet daarom een poging uit te leggen waarom het tribunaat in het leven is geroepen. 

Ook daarbij verwijst hij naar de Gracchi: 

 

But consider the wisdom of our ancestors in this matter[, Quintus]. When the 

Senate had granted this power to the plebeians, conflict ceased, rebellion was at an 

end, and a measure of compromise was discovered which made the more humble 
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believe that they were accorded equality with the nobility; and such a compromise 

was the only salvation of the State. “But we have had the two Gracchi,” you say. 

Yes, and you could mention many more besides; for when a college of ten is 

elected, you will find some tribunes in every period whose activities are harmful 

and perhaps more who are irresponsible and without influence for good; but in the 

meantime the senatorial order is not subject to envy, and the common people make 

no desperate struggles for their rights.
127

 

  

In het bovenstaande citaat verteld Cicero dat de Gracchi onverantwoordelijk hebben 

gehandeld en hun acties de Romeinse staat hebben geschaad. Als optimas is het niet bijzonder 

dat Cicero hiervan overtuigd is. Opvallend is echter, dat hij aangeeft dat het volk hier niet op 

aan heeft gedrongen. Het volk verkeerde door het bestaan van het tribunaat volgens Cicero 

onder de veronderstelling dat zij op gelijke voet met de elite stonden en er belangen werden 

behartigd. Gramsci’s theorie wordt overigens ondersteund door Cicero’s gedachtegang. 

Cicero ziet het tribunaat als een ambt dat in theorie in het leven is geroepen om de belangen 

van de massa te behartigen, maar in werkelijkheid slechts een manier is hen rustig te houden. 

Tot slot merkt Cicero ook nog op dat Gaius Gracchus het volk had opgeruid en zover 

gekregen dat zij Publius Popillius Laenas hebben verbannen.
128

  

 Onze belangrijkste bronnen voor de levensloop van de gebroeders Gracchus, Appianus 

en Plutarchus, bevestigen het beeld dat Cicero van de situatie schetst overigens niet. Dit is niet 

vreemd aangezien zij alle een ander doel hebben. Plutarchus schrijft biografieën van beide 

broers, Appianus schrijft een inleidend algemeen hoofdstuk waarin hij de aanloop naar de 

burgeroorlogen van de eerste eeuw beschrijft en Cicero analyseert de functie van 

volkstribuun. We mogen daarom verwachten dat Cicero de meest uitgebreid in gaat op de 

manieren waarop er vorm kan worden gegeven aan het tribunaat. Opvallend is wel dat 

Appianus en Plutarchus Cicero niet tegen spreken. Plutarchus bespreekt in zijn biografie van 

Tiberius uitvoering wat zijn mogelijke beweegredenen om landhervormingen door te willen 

voeren. Het meeste zo meldt Plutarchus, zou Tiberius gestimuleerd zijn door de graffiti die 

overal in Rome te vinden was en waarin hem gevraagd werd het ager publicus voor het volk 

terug te winnen.
129

 Appianus zegt slechts dat landhervormingen nodig waren.
130

 Dat het volk 

om landhervormingen vroeg door midden van graffiti hoeft niet te betekenen dat zij ook meer 

druk zette om de elite tot concessies te dwingen. Het schrijven van teksten op muren kan 

gezien worden als onderdeel van het passief instemmen met de hegemonie van de elitecultuur. 
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Dat er onvrede over de scheefgegroeide sociaal-economische verhoudingen in het Romeinse 

Rijk was onder de Romeinse bevolking lijkt voor de hand liggend. Maar zoals Gramsci heeft 

betoogd, onvrede betekent niet vanzelfsprekend dat het volk ook in opstand komt. Men kan 

passief instemmen met de bestaande culturele hegemonie. In een dergelijk geval zijn burgers 

ontevreden en uiten zij dit ook, maar leggen zij zich neer bij de bestaande situatie. 

Geïndoctrineerd door de ideologie van de elitecultuur en geboren in een familie die altijd arm 

is geweest, verwachten zij niet dat de situatie op de korte termijn zal veranderen. Graffiti is in 

een dergelijk geval slechts een uiting van onvrede waar weinig consequenties aan verbonden 

zijn. 

 Eerder is al gezegd dat er weinig bronnen zijn die over het leven van de gebroeders 

Gracchus verhalen, of over de periode vlak voor en na hun dood. We moeten het daarom 

slechts doen met de enkele bronnen die wij hebben. De bronnen die we hebben ondergraven 

niet wat Cicero en Mouritsen stellen. Hoewel het volk haar onvrede over de bestaande situatie 

uitsprak, lijkt er toch consensus te hebben bestaan over de bestaande verhoudingen. Er zijn 

geen aanwijzingen dat het volk net als in de Vroege Republiek secessii organiseerde of dat er 

geweldadige incidenten plaatsvonden als gevolg van de bestaande onvrede. Daarom mag 

aangenomen worden dat Mouritsen het bij het rechte eind heeft. Het was dus geheel aan de 

Gracchi zelf te danken dat zij wetten bekrachtigd kregen door het concilium plebis. 

 Als we accepteren dat de Romeinse bevolking ontevreden was over de bestaande 

situatie, maar instemde met de bestaande verhoudingen, dan heeft dit consequenties voor de 

manier waarop we naar de Republiek ten tijde van de Gracchi moeten kijken. Er bestond een 

status quo terwijl er, zo zou de toekomst uitwijzen, dringend iets aan de huidige verhoudingen 

veranderd moest worden. De Romeinse Republiek was een zinkend schip. Senatoren als 

Gaius Laelius, de Gracchi, Fulvius Flaccus en Appius Claudius Pulcher en hun medestanders 

hebben dit ingezien en geprobeerd het tij te keren. Maar een meerderheid van de senatoren, 

zelfzuchtig en conservatief als zij waren, zag hier niets in. Doordat het volk ook niet aandrong 

op landhervormingen of andere maatregelen kwam het aan op de kleine groep senatoren die 

wel inzagen dat hervormingen nodig waren.  

De gebroeders Gracchus doorbraken uiteindelijk de status quo. Dit moet vanuit het 

perspectief van Gramsci als een vorm van opstand gezien worden. Zij doorbraken met 

‘politiek geweld’ bewust de status quo, met als doel de situatie waar de arme Romeinen zich 

in bevonden te verbeteren. Het fysieke geweld hebben zij weliswaar tot een minimum kunnen 

beperken, maar zij zijn er ook niet in geslaagd om de sociaal-economische verhoudingen weer 

in evenwicht te brengen. De elite voelde zich bedreigd en greep in plaats van concessies naar 
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dwang om de orde te herstellen. Dat de elite dit kon doen kwam waarschijnlijk mede doordat 

de Gracchi een gebrek van steun van onderaf hadden. Hierdoor hebben zij hun droom nooit 

kunnen verwezenlijken. In plaats daarvan hebben zij het met de dood hebben moeten 

bekopen. 

 

Men kan zich afvragen hoe de hierboven beschreven geschiedenis zich heeft kunnen 

voltrekken. Antonio Gramsci heeft een theorie beschreven die verklaart hoe de elite aan de 

macht blijft door naar consensus over het machtsevenwicht in een maatschappij te streven. 

Maar in dit geval zijn de sociaal-economische verhoudingen in de samenleving permanent uit 

evenwicht waardoor de elite weliswaar aan de macht bleef, maar op de lange termijn de dagen 

van hun regime geteld waren. Het concept culturele hegemonie functioneerde ten tijde van de 

Gracchi niet zoals Gramsci het heeft beschreven. 

 De reden dat culturele hegemonie in de Romeinse Republiek anders functioneerde dan 

Gramsci heeft beschreven is naar mijn mening, omdat hij met de hierboven beschreven 

situatie geen rekening heeft gehouden. De verklaring is te vinden in dat wat Gramsci wilde 

beschrijven. Gramsci schreef over de moderne kapitalistische maatschappij van de eerste helft 

van de twintigste eeuw. Aan de hand van het concept culturele hegemonie heeft hij uit 

proberen te leggen waarom de arbeidersklasse zich niet gedroeg zoals Marx voorspelt had dat 

ze zich zouden gedragen. Hij verwierp het determinisme van de Tweede Internationale omdat 

hij er niet van overtuigd was dat het kapitalisme uit zichzelf zou instorten en dat daarna de 

arbeiders de kans zouden krijgen hun arbeidersparadijs te stichten.
131

 Gramsci ging ervan uit 

dat de elite in bepaalde mate gehoor gaf aan wensen van de overheerste klassen waardoor er 

consensus over de bestaande machtsverhoudingen werd bereikt. Desalniettemin was het geen 

statisch model wat Gramsci beschreef. Althans, er werd volgens hem constant naar consensus 

gezocht, niet alleen op politiek vlak, maar ook op bijvoorbeeld economische en religieus 

vlak.
132

 Maar Gramsci heeft met externe factoren weinig rekening gehouden. Het volume van 

het politiek en economisch kapitaal was in zijn ogen constant. Het was voor het overgrote 

deel in handen van de elite, maar wanneer er concessies gedaan werden kreeg de massa bij 

wijze van spreken een deel van het totaal aan macht of kapitaal dat eerst aan de elite had 

toebehoord.  

In het Romeinse Rijk waren er echter wel factoren die van buitenaf die een ingrijpende 

invloed op de bestaande verhoudingen hebben gehad. Wanneer in de laatste twee eeuwen van 
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de Republiek Rome haar grenzen uitbreid en daarmee buit en slaven binnen het grenzen van 

het rijk brengt, begint de scheefgroei van de sociaal-economische verhoudingen. Op dat 

moment bestond er consensus over de bestaande machtsverhoudingen, de standenstrijd was 

begin derde eeuw afgerond en de aristocratie en de massa leefden op goede voet met elkaar. 

Eerder is al uitgelegd dat de elite relatief het meeste profiteerde van Romes expansie. Dit 

werd echter vanwege de werking van culturele hegemonie geaccepteerd door de bevolking. 

Zo kon er een neerwaartse vicieuze cirkel ontstaan waarin de rijken steeds rijker werden en de 

armen steeds armer zonder dat beide partijen het nodig achtten hier iets aan te doen. De elite 

misdroeg zich namelijk niet. Benadrukt moet worden dat het om een proces gaat dat enkele 

eeuwen geduurd heeft. Niet alleen de massa was geïndoctrineerd door de elitecultuur, ook de 

elite zelf. 

De manier waarop culturele hegemonie functioneert volgens Gramsci is op de 

Romeinse Republiek zondermeer van toepassing. Zijn theorie blijkt echter gebreken te 

vertonen. Volgens zijn theorie zou het volk in een dergelijke situatie in opstand moeten 

komen en had de elite naar hun verzoeken geluisterd en was er een nieuw evenwicht 

gevonden. Gramsci houdt er geen rekening mee dat beide partijen niets ondernemen om het 

evenwicht te herstellen, ondanks dat dit het nadelig is voor beide partijen. Immers, niet alleen 

arme Romeinen werden steeds armer, Romes grenzen kwamen ook onder druk te staan door 

het gebrek aan burgers die als soldaat konden dienen. De reden dat Gramsci geen rekening 

heeft gehouden met de status quo zoals die zich heeft voorgedaan in de Romeinse Republiek, 

is dat hij geen rekening heeft gehouden met externe factoren die de beginsituatie verstoren. In 

het geval van de Romeinse Republiek is de beginsituatie van de consensus bereikt in 287 

v.Chr. toen de standenstrijd ten einde kwam en de machtsverhoudingen tussen de elite en de 

massa waren bepaald. Tot dat de verhoudingen in de Romeinse Republiek verstoord worden 

zou Gramsci ons veel kunnen leren over het verloop van de geschiedenis van de 

machtsverhoudingen in de Vroege Republiek. Het probleem is dat we hier helaas 

onvoldoende bronmateriaal voor hebben. Gramsci’s theorie lijkt wel geschikt om een 

gebeurtenissen in de geschiedenis te verklaren, zoals die rondom de kortstondige politieke 

carrières van de Gracchi, maar lijkt ongeschikt te zijn voor het beschrijven van het verloop 

van de geschiedenis, of de beschreven samenleving moet vrij zijn van invloeden van buitenaf. 

Helaas is geen enkele samenleving gevrijwaard van invloeden van buitenaf en dus blijft 

Gramsci’s theorie ernstig in gebreke.  
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Conclusie 

 

Laten we tot slot terugblikken op de periode van de standenstrijd tot en met de dood van 

Gaius Gracchus en concluderen welke inzichten Antonio Gramsci ons heeft kunnen geven 

met zijn ideeën over de werking van culturele hegemonie. Het valt te betreuren dat we niet 

meer bronnen hebben over de Vroege Republiek. De standenstrijd lijkt een periode uit de 

Romeinse geschiedenis geweest te zijn waar Gramsci’s theorie uitstekend op van toepassing 

is, ondanks dat hij probeerde de werking van culturele hegemonie in postindustriële 

samenlevingen wilde verklaren. Al de benodigde ingrediënten lijken aanwezig te zijn 

geweest. Allereerst was er een elitecultuur aanwezig waar, zo dacht men, de oorsprong van in 

het mythologische verleden van Rome lag. Deze cultuur werd door het plebs aanvaard, al is er 

klaarblijkelijk over belangrijke zaken geen overeenstemming geweest in deze periode. Arme 

plebejers streefden naar een betere sociale en economische positie en rijke plebejers naar een 

plaats binnen de rangen van de politieke elite. Deze verschillende belangen hebben geleid tot 

een zoektocht naar consensus. Onvrede getoond door de plebejers, bijvoorbeeld in de vorm 

van een secessio plebis, werd zoals het een gezonde staat betaamd volgens Gramsci, 

beantwoord met een compromis van de elite. Zodoende werd er langzaam maar zeker een 

evenwicht gevonden waar beide partijen mee akkoord gingen. Opvallend is ook dat er door 

arme plebejers niet naar meer gestreefd lijkt te zijn dan een betere sociaal-economische 

situatie. Dit toont namelijk aan dat ingrijpende veranderingen niet hun doel waren, zij wilden 

slechts dat er naar hun geluisterd werd. Politieke macht lijkt niet tot hun doelstellingen 

behoord te hebben.  

 Uiteindelijk kwam de standenstrijd ten einde met de lex Hortensia in 287 v.Chr. De 

plebejers hadden het voor elkaar gekregen dat het concilium plebis voortaan een erkende 

volksvergadering was, en dat besluiten die in deze vergadering door de plebejers genomen 

werden voortaan voor het alle Romeinse burgers de kracht van wet hadden. De 

overeengekomen consensus bleek er een die lang zo standhouden. Aannemelijk is dat er 

onvrede geweest is onder de arme plebejers in deze periode, maar onze bronnen geven geen 

aanwijzingen dat zij voor hun belangen in opstand zijn gekomen of op een andere manier hun 

onvrede hebben laten blijken.
133

 Na 287 lijken er geen secessii meer te hebben 

plaatsgevonden. Het volk had zich neergelegd bij de situatie zoals die was en had de 

bestaande sociale en economische verhoudingen geaccepteerd. Dat, althans, is de indruk die 
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wij van onze bronnen krijgen. De gebroeders Gracchus zouden de eerste zijn die een poging 

deden hun economische positie te verbeteren. Zij zouden de status quo doorbreken. 

 In de periode tussen 287 en 133 v.Chr. was de sociale en economische positie van de 

arme plebejers, en met name die van de kleine boeren enorm achteruit gegaan. Vele oorlogen 

werden in deze periode gevochten door de Romeinen. Rome breidde haar territorium uit en 

buit en slaven stroomden het rijk binnen. Het waren de aristocraten die beter werden van 

Romes constante oorlogsvoering. Arme Romeinse boeren werden er het slachtoffer van. Zij 

sneuvelden als soldaat, of doordat de oorlog op hun land uitgevochten werd, of waren als 

soldaat zo lang van huis weg dat hun familie de boerderij moest verkopen uit financiële nood. 

Hun land werd overgenomen door de elite en hun arbeid vervangen door slaven. Als gevolg 

daarvan vormde zich een enorm stedelijk proletariaat, waardoor er ook een tekort burgers 

ontstond die in het Romeinse leger konden dienen. Deze scheefgroei was een neerwaartse 

vicieuze cirkel waar de arme Romeinen niet zelfstandig uit wilden of konden komen.  

 De Gracchi deden aan het einde van de tweede eeuw een poging het evenwicht te 

herstellen door hervormingsmaatregelen door te voeren, of te willen voeren. Zij zetten zich in 

voor het herstel van de sociale en economische verhoudingen in het rijk, voor de armoede van 

het proletariaat. Waarom ze zich hiervoor in hebben gezet valt helaas niet te zeggen, maar 

duidelijk was wel dat het nodig was. Er was spraken van een militaire crisis door een tekort 

aan burgers die in het leger konden dienen, aangezien het proletariaat niet aan de inkomenseis 

voldeed om in het leger te dienen. Helaas waren de pogingen van Gaius en Tiberius Gracchus 

tevergeefs.  

Gaius en Tiberius Gracchus konden weliswaar op steun van enkele prominente 

senatoren rekenen, maar het merendeel van de elite was fel tegen hun maatregelen. Deze 

senatoren zagen hun machtsbasis in gevaar gebracht worden door de Gracchi. Culturele 

hegemonie kan door consensus of door dwang worden behouden volgens Gramsci. In dit 

geval vond de elite waarschijnlijk dat zij van de Gracchi teveel van hun macht moesten 

inleveren. Hierdoor zagen zij zich genoodzaakt in te grijpen. Wanneer wij het leven van de 

Gracchi analyseren kunnen wij echter alleen maar concluderen dat de gebroeders Gracchus 

net als de conservatievere senatoren het beste met de machtspositie van de elite en de 

dominantie van hun elitecultuur voorhadden. Zij zagen alleen dat deze cultuur in het gedrang 

zou komen wanneer er niet iets aan de positie van het proletariaat gedaan zou worden. 

Dankzij Gramsci kunnen wij zien dat beide partijen op het eerste gezicht misschien andere 

doeleinden gehad leken te hebben, maar dat zij in werkelijkheid voor hetzelfde doel hebben 

gestreden: machtsbehoud.  
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Dat de tegenstanders van de gebroeders Gracchus hun maatregelen in staat waren geen 

concessies te doen kwam deels doordat het Romeinse volk zelf weinig druk lijkt te hebben 

gezet. Er lijken geen opstanden, stakingen, of geweldadige incidenten te zijn geweest als 

gevolg van de erbarmelijke positie waar de arme Romeinen zich in bevonden. Waarschijnlijk 

kwam het initiatief voor deze hervormingen geheel van de Gracchi zelf. Dit betekend dat als 

Gaius en Tiberius Gracchus zich niet voor de maatschappelijke positie van de arme Romeinse 

burgers hadden ingezet, dit hoogstwaarschijnlijk niet op een dergelijke schaal gebeurd was. 

Het volk had zich klaarblijkelijk neergelegd bij de verhoudingen in het Rijk en hun eigen 

positie geaccepteerd. We krijgen de indruk dat de status quo in het rijk onaantastbaar was. Dit 

had volgens Gramsci nooit kunnen gebeuren. Wanneer de belangen van de onderdrukte partij 

teveel in de verdrukking kwam zou er een reactie moeten komen, bijvoorbeeld protesten of 

stakingen. De overheersende klasse in een gezond regime zou daar vervolgens met concessies 

op reageren om zo de rust te herstellen. De scheefgroei in het rijk was echter een proces dat 

eeuwen duurde en de massa was zich er waarschijnlijk niet bewust van. Zij accepteerde haar 

positie, en omdat ook de elite zich niet misdroeg in hun ogen bleven opstanden na de 

standenstrijd uit, en daardoor ook concessies van de elite.  

Dit had desastreuze gevolgen voor de Republiek volgens sommige historici. Zoals 

gezegd had de Republiek al militaire problemen in de tijd van de Gracchi als gevolg van de 

steeds armer wordende Romeinse bevolking. Deze zouden in de Late Republiek enkel maar 

erger worden. Uit nood zou in 107 v.Chr. Gaius Marius de bestaande inkomenseis voor 

soldaten laten vervallen en een staand leger creëren. Door vele historici worden deze militaire 

hervormingen gezien als een belangrijke schakel in de teloorgang van de Republiek. Dit is een 

discussie waarop in deze scriptie niet ingegaan kan worden vanwege haar complexiteit, maar 

het is zeker een interessante discussie. Wat de werking van het concept culturele hegemonie 

ons over de professionalisering van het leger en de ondergang van de Romeinse Republiek 

zou kunnen leren is een discussie die een andere keer gevoerd kan worden. Op grond van wat 

er in dit onderzoek is besproken is in ieder geval duidelijk dat Antonio Gramsci ons, ondanks 

dat dit nooit zijn bedoeling was, waardevolle inzichten kan geven over het verloop van de 

Romeinse geschiedenis. 
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