Een Romeinse landindeling in de
Civitas Nerviorum ?
Chris Claus

Expansie van de Romeinse Republiek over het Italisch schiereiland
•
•
•
•

Confiscatie van de beste gronden van de overwonnenen => Ager Publicus
Afbakenen, prospectie, in kaart brengen (forma)
Indelen, verdelen voor verkoop of pacht
Sleutelmomenten :
o 2de Punische oorlog (218 v.Chr. – 201 v.Chr.) :
 Hannibal weekt Romeinse bondgenoten los met belofte van teruggave van gronden
 Na nederlaag Carthago => extra confiscaties, maar dikwijls zonder direct gevolg op het
terrein
o Gracchi (133 v.Chr. – 121 v.Chr.) :
 Verhoogde behoefte aan land (productie voor de markt, bevolkingsgroei van zelfstandige
boeren
 Verdeling en toekenning van gronden uit Ager Publicus aan Romeinse burgers
o Oorlog der Bondgenoten (90 v.Chr. – 88 v.Chr.) :
 Toekennen van het Romeinse burgerrecht aan alle inwoners van Italië
 Ius Commercium

Figuur 1 : Centuriatie te Padua

Het Principaat
•
•
•

Belangrijke acquisities (Egypte, Gallië)
Overwonnen gebieden worden nu toegevoegd aan Keizerlijke Fiscus ipv Ager Publicus
Hervorming fiscaliteit :
o Van collectieve heffingen (tribale taxen) naar indviduele heffingen
o Van uitbesteden van inningen (Publicani) naar fiscale administratie
o Census (bevolkings- en vermogensregister) is de basis voor de heffing van de
 Tributum Soli : grondbelasting
 Tributum Capitis : persoonsbelasting

Werden grootschalige geometrische landindelingen minder toegepast ?
Maar :
•
•

Ook keizerlijk gronden moeten verdeeld en beheerd worden
Toekennen van grond aan veteranen (vb Orange – vb Tunesie (prospectie))
o Orange : LEGIO II GALLICA (35 v.Chr.)
o Tunesië : LEGIO III AUGUSTA (1ste eeuw n. Chr.)

Figuur 2 : Kadaster tablet te Orange

En in West-Europa ?
•
•

Vele hypotheses (Peterson, Jacques, Ulrix, Bonnie, …)
Reims : stadsplanning loopt door in platteland

Civitas Nerviorum ?
Herkennen op het terrein
•
•
•
•
•
•

Romeinse wegennet : haakse hoek
NNW oriëntatie
Aatse heirweg
Oude Gentbaan (percelering ipv doorgangsweg)
Vici : Velzeke, Asse
Parike Fluxys

