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5 

DE VOERTUIGEN IN HET DAGELIJKS LEVEN EN IN FUNERAIRE CONTEXT 
 

 

5.1 Inleiding 

 

Tot nu toe heeft in dit onderzoek de nadruk gelegen op de constructietechnische kant van voertuigen. 

Eerst zijn de karren en wagens uit de Romeinse provincies afzonderlijk bestudeerd. Vervolgens zijn ze 

in het voorgaande hoofdstuk vergeleken met de voertuigen die in de pre-Romeinse periode in de 

provincies en in het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd gebruikt werden. Het vergelijken 

dient met voorzichtigheid gedaan te worden, aangezien voor de betreffende gebieden en perioden geen 

volledig gelijksoortig vergelijkingsmateriaal voorhanden is.1 

In dit hoofdstuk worden de voertuigen vanuit sociaal perspectief bekeken. Aangezien een 

oudhistorisch en filologisch onderzoek echter binnen de onderliggende archeologische studie te ver 

voert, heb ik mij hierbij tot secundaire bronnen beperkt.  

Uit schriftelijke bronnen zijn verschillende regelgevingen omtrent het transport bekend. Het gaat 

hierbij om bepalingen die het verkeer binnen en buiten de steden (vooral Rome) regelen,2 over de 

cursus publicus (de overheidsinstelling die het overbrengen van informatie en goederen coördineerde)3 

en over voorwaarden voor het gebruik van voertuigen en trekdieren.4 De belangrijkste bronnen zijn de 

                                                 
1 Uit de Late IJzertijd bestaan geen afbeeldingen van voertuigen en de teruggevonden voertuigresten behoorden in de meeste 
gevallen tot ‘strijdkarren’ en niet tot gewone karren en wagens. Zie paragraaf 4.2 De ‘provincies’ in de Late IJzertijd. Uit het 
Italisch kerngebied zijn wel vele afbeeldingen van voertuigen bekend, maar geen voertuiggraven uit de Romeinse keizertijd. 
Op de afbeeldingen zijn niet alle van belang zijnde elementen van de constructie weergegeven. Zie paragraaf 4.3 Het Italisch 
kerngebied in de Romeinse keizertijd. 
2 Binnen de steden mochten alleen in bepaalde gevallen voertuigen rijden. 
3 Zie Kolb (2000, 49) over de term cursus publicus. 
4 Zo werden er bijvoorbeeld regels gesteld aan de maximale belading van een voertuig dat voor de cursus publicus in gebruik 
was. Lange tijd is men ervan uitgegaan dat de beperkingen van de belading te maken hadden met de maximale last die de 
trekdieren aankonden, onder invloed van het incompetente “Grieks-Romeinse paardentuig” zoals Lefebvre des Noëttes dit in 
1924/1931 gereconstrueerd had op basis van de afbeeldingen van aanspanningen (zie verder paragraaf 3.5.3 Het “Grieks-
Romeinse paardentuig”). Intussen is duidelijk dat aanspanningen die in de Romeinse tijd gebruikt werden, geen 
belemmeringen voor de trekdieren opleverden (zie paragraaf 2.5 Aanspanning). Er zijn wel factoren die van invloed zijn op 
de maximaal te trekken last, maar deze gelden niet alleen voor de Romeinse tijd en zijn niet afhankelijk van de tuigage van 
de trekdieren. Deze factoren hebben betrekking op de trekdieren zelf, op de constructie van het voertuig en op de efficiëntie 
van het gebruik van de trekdieren. Ten eerste is het gewicht van het dier van invloed op de maximaal te trekken last, 
aangezien de trekkracht van een paardachtige evenredig is aan het gewicht van het trekdier (Wegener Sleeswyk z.j., 65-66, 
73). Wegener Sleeswyk merkt tevens op dat paardachtigen in de Romeinse periode kleiner waren dan hun moderne 
soortgenoten. Het gewicht dat ze konden voorttrekken was ongeveer de helft of een derde van het gewicht dat een moderne 
paardachtige kan trekken. Hij stelt dat een modern tweespan (paardachtigen) ca. 1500 kg kan voorttrekken, zodat een span uit 
de Oudheid dus ca. 500-750 kg kan trekken, een waarde die “redelijk overeenkomt met het toegestane maximum” uit de 
Codex Theodosianus. Dit maximum is 1500 Romeinse pond (ca. 492 kg) voor een voertuig dat angaria genoemd wordt en 
waarschijnlijk niet door paardachtigen, maar door ossen getrokken werd (Kolb 2000, 217). De vergelijking van Wegener 
Sleeswyk gaat dus niet helemaal op, maar het verdient de aandacht om nader naar de maximale aangegeven beladingen te 
kijken met betrekking tot de lichaamsbouw van de dieren in de Romeinse tijd. Ook de snelheid van het trekdier beïnvloedt 
het gewicht van de last, omdat deze vergroot wanneer de gang van het trekdier versnelt (Spruytte 1983, 122-123). Ten tweede 
wordt de maximaal te trekken last beperkt door de constructie van de voertuigen. Omdat de assen van hout waren en niet van 
metaal, vormde dit al een beperking voor het maximale gewicht van het voertuig (zie verder voetnoot 12 in hoofdstuk 2).  De 
constructie van de wielen heeft waarschijnlijk ook bijgedragen aan de beperking van het maximale gewicht. Zoals uit 
paragraaf 2.2.2.6 ‘Valling’ en ‘overspoor’ gebleken is, kan een wiel dat recht geconstrueerd is, dus zonder ‘valling,’ bij te 
zware last uiteenspatten. Dit betekent dat wanneer het gewicht van de lading te groot is, de wielen door het schommelen van 
het voertuig onder de zijwaartse druk bezwijken. Ten derde diende de cursus publicus zo snel mogelijk informatie en/of 
goederen over te brengen. Hiertoe moesten er altijd verse dieren voorhanden zijn om direct ingezet te kunnen worden. Als 
voertuigen te zwaar beladen waren, kostte dit teveel geld, omdat te zeer uitgeputte trekdieren minder snel opnieuw ingezet 
konden worden, dan dieren die niet een uiterste inspanning geleverd hadden (Kolb 2000, 216-217). Er zouden dus meer 
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Codex Theodosianus, waarin in Boek 8.5 alle bepaling omtrent de cursus publicus die van 315-407 n. 

Chr. uitgevaardigd zijn, zijn verzameld en de Codex Iustinianus, Boek 6.29, waarin aanvullingen op 

de Codex Theodosianus staan.5 Al deze bepalingen wijzen erop dat er veel voertuigen rond reden, 

meer dan op basis van het archeologisch vondstmateriaal vermoed zou worden.6 Derhalve zijn de ca. 

120 teruggevonden voertuigen en ruim 300 afbeeldingen uit de Romeinse provincies en het Italisch 

kerngebied in de Romeinse keizertijd slechts het topje van de ijsberg.7 

In paragraaf 5.2 wordt enige aandacht aan de makers van de karren en wagens besteed, hoewel over 

deze personen niet veel bekend is. Vervolgens wordt in paragraaf 5.3 licht geworpen op de bezitters en 

gebruikers van de voertuigen en op de organisatie van de handel waarin voertuigen een belangrijke rol 

speelden. Hierbij speelt ook de wisselwerking tussen landtransport en het transport over water een rol, 

hetgeen in paragraaf 5.4 aan de orde komt. Uit diverse bronnen is over de organisatie van het vervoer 

met schepen meer bekend dan over het vervoer met landvoertuigen. Het vervoer van mensen over 

langere en kortere afstanden over land komt vervolgens in paragraaf 5.5 kort ter sprake. 

Blijkens de afbeeldingen van voertuigen op grafmonumenten en de vondst van karren en wagens in 

graven, hadden de voertuigen in het grafbestel een bepaalde rol die, zo lijkt het, regionaal bepaald is. 

Dit is het onderwerp van paragraaf 5.6. Tenslotte wordt in paragraaf 5.7 een overzicht gegeven van de 

verschillende termen die in antieke bronnen gebruikt worden om voertuigen aan te duiden.  

 

 

5.2 Makers 

 

In antieke schriftelijke bronnen worden verschillende termen gebruikt waarvan aangenomen wordt, dat 

deze betrekking hebben op voertuigbouwers of lieden die anderszins met de vervaardiging van 

voertuigen en voertuigonderdelen te maken hebben. Deze termen zijn afgeleid van benamingen voor 

de voertuigen zelf, bijvoorbeeld carpentarius van carpentum, cisiarius van cisium en plaustrarius van 

plaustrum. Afhankelijk van de context waarin deze woorden gebruikt worden, verwijzen de termen 

naar voermannen of de makers van voertuigen. In sommige teksten wordt gesproken over carpentarius 

faber, artifex carpentarius8 en rhedarius vehicularis fabricator.9 Hieruit blijkt volgens W. Weber dat 

er gespecialiseerde makers waren die specifieke typen voertuigen maakten.10 Het is echter niet te 

zeggen hoe deze typen eruit zagen.11 Ook faber ferrarius (smid), culcitarius (kussenmaker/ bekleder) 

en pictor quadrigularius (verver) worden in verband met voertuigbouw genoemd.12 

                                                                                                                                                         
dieren voor hetzelfde werk nodig zijn (Laurence 1999, 126 wijst op de kosten van muildieren). In een bepaling uit 377 van de 
Codex Theodosianus (8.5.34) was vastgesteld dat jaarlijks maximaal een kwart van het aantal dieren (zowel trekdieren als 
rijpaarden), dat voor de cursus publicus ter beschikking stond, vervangen mocht worden. Dit geeft aan hoe groot het verloop 
was en dus hoe intensief de dieren gebruikt werden. Het is niet bekend over hoeveel dieren elk wisselstation van de cursus 
publicus beschikte. Er bestond tevens een bepaling die het voertuigmakers verbood grotere voertuigen te bouwen dan nodig 
was om de maximale belasting te kunnen transporteren (Codex Theodosianus 8.5.17), wellicht niet alleen om de trekdieren te 
ontzien, maar ook om onnodige beschadiging van de wegen te voorkomen (Black 1995, 77). 
5 Verder komt er informatie uit brieven en inscripties. Zie voor een kort overzicht van de bronnen o.a.: Bender 1978, 6-7;  
Black 1995, 4-14, 65-66, 76-78, 83-88; Kolb 2000, 10. Zie ook Van Binnebeke 1997 voor een meer juridische benadering. 
6 Zoals ook Van Binnebeke 1997, 123-124 opmerkt. 
7 “Strijd- of triomfkarren” zijn, zoals gezegd, in dit onderzoek achterwege gelaten. 
8 Daremberg & Saglio 1962-1969, CARPENTARIUS. 
9 Daremberg & Saglio 1962-1969, RHEDARIUS. 
10 Weber 1986, 103. 
11 Zie verder paragraaf 5.7 Voertuigen in schriftelijk antieke bronnen. 
12 Weber 1986, 103. 
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Uit onderzoek naar de scheepsbouw in de Romeinse tijd is gebleken dat de meeste in de provincie 

Germania gemaakte schepen door inheemse bouwers vervaardigd zijn, met gebruikmaking van de 

technieken uit de Late IJzertijd. Dit is onder andere te zien aan de wijze waarop de romp 

geconstrueerd is. In Germania werden de planken tegen een skelet getimmerd; in het Mediterrane 

gebied werden ze door middel van veer- en deuvelverbindingen vastgezet.13 Deze laatste 

constructietechniek is onder andere gebruikt bij het schip de “Woerden 8” dat in 2003 aan het licht 

gekomen is14 en bij het schip “De Meern 4” dat eveneens in 2003 gevonden is.15 Dit is voor de 

voertuigbouw wellicht een interessante constatering, omdat gebleken is dat segmentvelgen (waarbij de 

velg van het wiel niet uit één stuk, maar uit delen bestaat die met pen-gat verbindingen verbonden 

zijn) niet vóór de Romeinse periode in de provincies zijn aangetroffen.16 Er zijn tot op heden geen 

volledige provinciaal-Romeinse landvoertuigen uit natte context geborgen, zodat informatie over 

houtverbindingen in de voertuigbouw schaars is.17 Het lijkt echter aannemelijk dat ook voor de 

voertuigbouw in de provincies vooral gewerkt werd volgens de lokale traditie en expertise.  

Een tot de verbeelding sprekende vondst is een schrijftafeltje dat in Vindolanda (Chesterholm, Groot 

Brittannië) gevonden is.18 In de tekst wordt een opsomming gegeven van houten goederen die door 

Metto aan Advectus gestuurd zijn. In de inventaris staan onder andere naven, assen en spaken. Dit doet 

vermoeden dat Metto en/of Advectus zich bezig hield met het maken van voertuigen. 

Ook in het Prijsedict van Diocletianus,19 uit het begin van de 4e eeuw, worden verschillende houten 

voertuigonderdelen genoemd. In veel gevallen is duidelijk over welke onderdelen het gaat, maar dit is 

niet altijd zo.20 In het edict is aangegeven wat er maximaal gevraagd mocht worden voor een bepaald 

product.21 Onder andere worden genoemd: axis tornatus (rond afgewerkte as - 250 denarii), axis 

infabricatus (onafgewerkte as - 200 denarii), modiolus tornatus (rond afgewerkte naaf - 240 denarii), 

                                                 
13 Morel 2007, 65-66; Garnsey & Saller 1987, 53: “(…) until about AD 400, they [Mediterranean  shipbuilders] appear to 
have built merchant ships outer-shell-first, a laborious and expensive method, instead of building them up from the internal 
frame, the skeleton method. This is particularly significant in the view of the fact that skeleton construction was known and 
used in the Celtic provinces.” 
14 Blom, Hazenberg & Vos 2006, 149: De “Woerden 8” was waarschijnlijk een patrouilleschip en geen transportschip. 
15 Morel & Dallmeijer 2007, 42-44; “De Meern 4” is tevens het oudste “Romeinse” schip dat in onze streken gevonden is (ca. 
100 n. Chr.) en is gemaakt van inheemse bomen (Jansma 2007, 76). 
16 Zie paragraaf 3.2.2.3 Velg en 5.2.1.2 Wielen - Velg. Met uitzondering van één wiel uit Groot Brittannië uit de 2e eeuw v. 
Chr. 
17 Visy 1993, 319-320. De “Alamannenbuit van Neupotz” is uit de Rijn geborgen en de onderlinge samenhang van de 
vondsten is daarom moeilijk vast te stellen (zie voetnoot 68 in hoofdstuk 2). Visy acht het echter waarschijnlijk dat er, naast 
losse onderdelen van voertuigen, ook drie of vier wagens vervoerd werden. 
18 Bowman & Thomas 1994, 286-289, nr. 309, inv.nr. 85.051. Voor de volledige tekst, zie voetnoot 16 in hoofdstuk 2. 
19 Diocletianus (keizer van 284-305) heeft twee munthervormingen doorgevoerd. De eerste, in 294, verving de oude munten 
en hun onderlinge verhoudingen. De rekeneenheid werd uitgedrukt in denarii communes, naar de oude munt, de denarius. Na 
de munthervorming van 294 stond 1 gouden munt voor 1000 denarii, 1 zilveren munt voor 50 denarii en 1 bronzen munt 
voor 12,5 denarii. 1 gouden munt was dus 20 zilveren waard en 80 bronzen munten. In de praktijk bleken deze verhoudingen 
niet te werken en daarom volgde in 301 een tweede munthervorming, waarbij de waarde in denarii van de zilveren en 
bronzen munten werd verdubbeld. 1 gouden munt stond nog steeds voor 1000 denarii, maar 1 zilveren werd 100 denarii en 1 
bronzen 25 denarii. De verhouding tussen goud, zilver en brons was nu dus 1 : 10 : 40. Om te voorkomen dat handelaren 
hetzelfde aantal munten als vóór de hervorming voor hun producten zouden blijven vragen, kondigde Diocletianus het 
Prijsedict af, waarin de maximaal te vragen prijzen waren vastgelegd (edictum de pretiis rerum venalium). Na Diocletianus’ 
aftreden is het edict ingetrokken. Klaarblijkelijk functioneerden de bepalingen in het dagelijks leven niet. De informatie uit 
het Prijsedict kan daarom niet als norm voor de prijzen uit eind 3e - begin 4e eeuw beschouwd worden. Het edict geeft wel 
een indicatie van de gehanteerde prijzen en van de prijsverhoudingen tussen de verschillende onderdelen. 
20 Het is bijvoorbeeld niet duidelijk op welke voertuigonderdelen de termen caplofurca en statumen (letterlijk ‘draagbalk’) 
slaan. 
21 Lauffer 1971; Erim & Reynolds 1973, 100-106. Sommige Latijnse woorden worden in beide werken anders uitgeschreven. 
Bijvoorbeeld Lauffer noemt radius infectus (Lauffer 1971, 142) en Erim & Reynolds 1973 hebben het over radius 
infabricatus (Erim & Reynolds 1973, 101). Ik heb de uitschrijving infabricatus aangehouden. De vertalingen zijn van mijzelf, 
gebaseerd op de vertalingen uit de publicaties van Lauffer en Erim & Reynolds. 
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modiolus infabricatus (onafgewerkte naaf - 200 denarii), radius tornatus (rond afgewerkte spaak - 70 

denarii) en radius infabricatus (onafgewerkte spaak - 30 denarii), furca (mogelijk de langboom - 275 

denarii), temo tornatus (rond afgewerkte dissel - 200 denarii), temo infabricatus (onafgewerkte dissel 

- 100 denarii), columella (mogelijk een schamelbout22 - 70 denarii), bitum (een velg uit één stuk - 750 

denarii) en cambigines quattuor (mogelijk vier segmenten - 70 denarii23).  

 

 

5.3 Bezitters en gebruikers 

 

Het verschil tussen bezitters en gebruikers van voertuigen is niet altijd eenvoudig aan te geven, maar 

dat er veel verkeer was in de Romeinse tijd dat gebruik maakte van voertuigen, blijkt niet alleen uit het 

grote aantal regels en bepalingen die in de loop der tijd rondom vervoer en transport opgesteld zijn, 

maar ook uit de vele losse vondsten van voertuigonderdelen die in het gehele Romeinse Rijk 

aangetroffen zijn. Er waren veel mensen onderweg, zowel hoogwaardigheidsbekleders onder wie de 

keizer zelf, als handelaren en particulieren. Zij reisden, naar gelang de reden van hun tocht of hun 

status, te voet, te paard, met een lastdier of met een voertuig.24 

Gezanten in dienst van de overheid waren vaak in het bezit van een vrijgeleidebrief die in de meeste 

gevallen uitgegeven was door de keizer.25 Zij konden hiermee vervoersmiddelen, trekdieren en een 

onderkomen bij particulieren opeisen. Hieruit blijkt dat particulieren over voertuigen en trekdieren 

beschikten. Pas in de tijd van keizer Diocletianus (284-305) zijn deze mensen nader omschreven als 

huis- en grondbezitters met bezit binnen stedelijk gebied.26 Verondersteld kan echter worden, dat ook 

de bewoners van landgoederen27 -de centra van de rurale gebieden- voertuigen, trekdieren en het 

bijbehorende personeel gehad hebben. In de vrijgeleidebrief was meestal ook het soort vervoersmiddel 

en het aantal trekdieren vastgesteld.28 Voor de vervoersmiddelen diende een (kleine) vergoeding 

betaald te worden, die echter vaak ontoereikend was.29 In een inscriptie uit de 1e eeuw uit Sagalassus 

blijkt dat de gouverneur van de provincie Galatia zich genoodzaakt voelde de door de keizer 

opgestelde regels aan te moeten scherpen, omdat het vaak voor kwam dat voertuigen van de lokale 

bevolking opgeëist werden, zonder dat deze ervoor betaald werd.30 In de loop van de 3e en 4e eeuw 

werden er in opdracht van de overheid, om de lokale bevolking te ontlasten en om het reizen minder 

afhankelijk te maken van diezelfde bevolking, langs de hoofdwegen wisselstations en 

overnachtingplaatsen gebouwd (mutationes en mansiones).31 Deze halteplaatsen beschikten over 

voertuigen en trekdieren die door de bezitters van een vrijgeleidebrief gebruikt konden worden.32 Het 

                                                 
22 De opsomming in het Prijsedict van Diocletianus is een lijst van houten voertuigonderdelen. Misschien is deze vermelding 
van ‘schamelbout’ (als de vertaling van columella juist geïnterpreteerd is) er een aanwijzing voor dat de schamelbout 
inderdaad ook van hout kon zijn, zoals Ch. Pare voor verschillende voertuigen uit de IJzertijd gesuggereerd heeft, zie 
paragraaf 4.2.1.3.2 De onderwagen bij wagens - Zwenkbare vooras. 
23 Zie paragraaf 2.2.2.3 Velg en voetnoot 131 aldaar. 
24 Zie o.a. Casson 1974; Van Tilburg 2007, 41-84. 
25 Black 1995, 76; Kolb 2000, 71: aangeduid met diploma of vanaf de 4e eeuw tractoria en evectio. 
26 Kolb 2000, 131. 
27 Zie Woolf 1998, 148-157 over het gebruik van de term villa. 
28 Black 1995, 5-6; Kolb 2000, 113. 
29 Black 1995, 5-6; Kolb 2000, 50, 123, 130, 132. Zeker tot in de 3e eeuw moesten particulieren tegen een (te) kleine 
vergoeding hun voertuig en/of trekdieren te huur afstaan (vehicula praebere). 
30 Meijer & Van Nijf 1992, 138-140; Black 1995, 5-6. 
31 Black 1995, 9-11; Kolb 2001, 97; Van Tilburg 2007, 46-47. 
32 Bender 1978, 13. 
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is onduidelijk over hoeveel rij- en trekdieren en voertuigen het gemiddelde wisselstation beschikte,33 

maar wel dat voor elke drie dieren er één muildierdrijver moest zijn.34 

Het Romeinse leger bezat veel voertuigen. In de keizertijd droegen de soldaten hun bezittingen en 

wapens zelf met zich mee tijdens de troepenverplaatsing. Voertuigen werden gebruikt om o.a. tenten, 

zwaar wapentuig (zoals katapulten), gereedschap en voedselvoorraad, maar ook om de bagage van de 

centurio te vervoeren.35 De Zuilen van Trajanus en Marcus Aurelius in Rome geven een beeld van het 

gebruik van voertuigen door een leger dat onderweg is. In het kielzog van de legertros volgde meestal 

een karavaan van particuliere handelaars.36 

Kooplieden (negotiatores37) voorzagen de stedelijke centra van (bederfelijke) producten van het 

platteland en vice versa. Ze werkten, afhankelijk van de waren die ze verhandelden, nauw samen met 

muildierdrijvers en lieden die in het bezit waren van een voertuig. In sommige gevallen bezaten de 

handelslieden zelf transportondernemingen om de producten te vervoeren.38 De utric(u)larii 

(wijnhandelaars) rond Arles en Lyon verzorgden de handel in en het transport over land van wijn en 

(vermoedelijk ook) olie vanuit het zuiden van Gallia naar het noorden. Van deze utric(u)larii is 

bekend dat zij georganiseerd waren in verenigingen (collegia).39 Een collegium was breder dan een 

vereniging van mensen met een gelijk beroep.40 Het vervulde verschillende functies en bezat onder 

andere meestal een begrafeniskas, waaruit de uitvaart van leden bekostigd kon worden.41 In de 

inscriptie op een grafsteen uit Thessaloniki (afb. 375: GR.Thessaloniki-4B.01 uit Macedonia) is 

sprake van het oprichten van de steen voor de overledene (Gaius Iulius Crescens) door een vereniging, 

onder leiding van de “voorman Artemon Tryphon, de jukmaker.”42 Dat deze jukmaker de ‘voorman’ 

was, betekent niet zonder meer dat de gehele betreffende vereniging uit jukmakers bestond. 

Het bestaan van collegia van vrachtvervoerders over land wordt in verschillende schriftelijke 

bronnen gesuggereerd, maar nergens, zoals in het geval van de scheepslieden, bevestigd.43 Deze 

navicularii bevoeren zowel de zee- als binnenwateren. Bij aankomst in een haven werden de 

goederen44 door saccarii45 overgeladen op kleinere schepen en/of landvoertuigen. De kleinere 

scheepslui worden aangeduid met namen die afgeleid zijn van de boten die ze bevoeren (scapharii 

                                                 
33 Kolb 2000, 130: Procopius (Historia Arcana 30.4) heeft het over 40 paarden, maar Kolb gaat ervan uit dat dit een 
overdreven raming is, aangezien paarden zeer duur in onderhoud zijn. 
34 Black 1995, 77. 
35 Richmond 1982, 13. 
36 Haalebos 1993, 19. 
37 Volgens R. Laurence (1999, 126) wordt de term negotiator specifiek voor muildierhandelaars gebruikt. 
38 Carroll 2003, 120. 
39 Kneissl 1981, 169-204. 
40 Voor uitgebreide studies over collegia, zie o.a. Ausbüttel 1982 en Van Nijf 1997: Collegia waren actief in het 
beroepsleven, het publieke en sociale leven, op religieus gebied en in de uitvaart. Er bestonden private verenigingen en 
verenigingen die vanuit de overheid ingesteld waren. 
41 Ausbüttel 1982, 59-71; Fasold 1992, 7; Wolters 2001, 85; Zsidi 2000, 114: op veel Pannonische grafstenen worden 
collegia genoemd die zorg droegen voor de grafkosten. Van verschillende grafstenen uit Aquincum is het collegium fabrum et 
centonariorum (timmermannen en lakenmakers) bekend. In de nederzetting is het verenigingsgebouw van het collegium 
gevonden. Ook uit de in Aquincum aangetroffen vondsten blijkt de betrokkenheid van het collegium bij de uitvaart. 
42 Met dank aan Prof. dr. J.-M. Bremer voor de vertaling, waarbij ik het woord ‘gildemeester’ vervangen heb door ‘voorman,’ 
omdat de collegia uit de Romeinse tijd niet gelijk stonden aan de Middeleeuwse gildes. 
43 Hierom wordt door Leighton gesuggereerd dat de schippers tevens het transport over land tussen twee waterwegen 
verzorgden (Leighton 1972, 153); Kolb 2000, 245-247: vanaf het eind van de 1e eeuw n. Chr. zijn er aanwijzingen voor het 
handelen van schippers in corporatief verband, vanaf het begin van de 3e eeuw worden ze genoemd als verdragspartner van 
de overheid; Laurence 1999, 134. 
44 Wat betreft het transport over water, komt de meeste informatie van bronnen die handelen over het vervoer van graan uit 
Egypte en Noord Afrika naar Rome (de annona). 
45 Kolb 2000, 246-247. 
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naar scaphae, lenuncularii naar lenunculi, lyntrarii naar lyntres), zoals ook de voermannen naar het 

voertuig genoemd zijn.46 A. Kolb noemt een aantal inscripties die mogelijk duiden op 

transportondernemers over land in het Italisch kerngebied en in de provincies.47 Uit het Italisch 

kerngebied komen duidelijker aanwijzingen voor de aanwezigheid van collegia voor iumentarii 

(lastdierdrijvers) en muliones (muildierdrijvers).48 Deze laatsten hebben indirect met voertuigen te 

maken, maar het is onduidelijk of zij ook over de voertuigen zelf beschikten. In verschillende Italische 

steden hielden de muliones zich, uitgaande van diverse inscripties, bij specifieke poorten op.49 Dit lijkt 

erop te wijzen dat zij hun handelswaar (de last- en trekdieren) buiten de stadspoorten hadden.50 Het 

verband met de poorten kan zich, volgens R. Laurence in zijn onderzoek naar de wegen in Italië in de 

Romeinse keizertijd, bovendien verder uitstrekken naar de wegen waarop deze poorten uitkomen.51 

Uit Rome stammen enkele wijgeschenken uit de tijd van keizer Caracalla (212-217), die zijn 

opgesteld door een groep mensen die zich bezighield met handel in of uitbesteding van trekdieren en 

met het aanspannen ervan. Zij worden aangeduid als mancipes et iunctores iumentarii.52 Het woord 

mancipes (pachters) wijst erop dat deze groep geen organisatie was van vrije zelfstandigen. Ze lijken 

hun opdrachten van de praefectus vehiculorum ontvangen te hebben.53 Zoals in het geval van de 

muliones die zich bij verschillende poorten ophielden, kan het verband tussen deze mancipes et 

iunctores iumentarii en het gebruik van voertuigen niet aangetoond, maar wel verondersteld worden. 

Het is hierbij echter niet duidelijk wie de eigenaars van de voertuigen waren, waarvoor de trekdieren 

aangespannen werden. De enigen die met naam genoemd worden, zonder dat hiermee alleen de 

menner of voertuigmaker bedoeld worden, maar ook de verhuurders van een voertuig, zijn de cisiarii. 

Een inscriptie uit Praeneste lijkt op een collegium van cisiarii aldaar te wijzen54 en het 

thermencomplex van de cisiarii in Ostia is mogelijk door een collegium voor de leden ingericht.55 

 

Het gebruik van voertuigen binnen de stadsmuren was aan regels gebonden. Vooral de bepalingen die 

in de Tabula Heracleensis uit 44 of 43 v. Chr. staan, vormen hieromtrent een belangrijke bron voor 

onze kennis.56 Het was verboden om overdag met een voertuig in de stad te rijden, maar voor een 

aantal gelegenheden en personen bestonden uitzonderingen.57 Het is bovendien niet zeker of de 

beperkingen voor alle voertuigen golden of alleen voor de grote zware.58 De regels zijn in eerste 

                                                 
46 Zie paragraaf 5.7 Voertuigen in schriftelijke antieke bronnen. 
47 Kolb 2000, 184 voetnoot 5. 
48 Laurence 1999, 133-134. Laurence lijkt de termen iumentarii en muliones als synoniemen van elkaar te gebruiken. Hij gaat 
in zijn hoofdstuk 9 “Mules and Muleteers: the Scale of the Transport” in op de belangrijke rol van de muildierdrijvers binnen 
de samenleving en het militaire apparaat, hoewel het beroep van mulio en dat van de negotiator, specifiek 
‘muildierhandelaar’ volgens Laurence (zie hierboven, voetnoot 37), een lage status hadden en de term mulio zelfs als 
belediging gebruikt werd (zie hieronder, voetnoot 72). Als welgesteld lid van de samenleving diende men een eigen 
muildierdrijver en eigen trekdieren te hebben. Wie deze moest huren, behoorde niet tot de elite. Zie ook Daremberg & Saglio 
1962-1969, MULIO. 
49 Laurence 1999, 134: in Milaan bij de Portae Verecillinae et Iovae, in Pompeii vlakbij de Porta Ercolanese, in Forum 
Sempronii bij de Gallische poort en in Rome in de Via Tiburtina. 
50 Zie hieronder. 
51 Laurence 1999, 134. 
52 Kolb 2000, 184. 
53 Kolb 2000, 184. 
54 Daremberg & Saglio 1962-1969, CISIUM; Black 1995, 5: CIL I.ii.1446 cisiariei praenestinei; maar zie Kolb 2000, 184 
voetnoot 5. 
55 Black 1995, 5. 
56 Van Binnebeke 1997, 120-124; Van Tilburg 2007, 127-136. 
57 Weber 1983, 308-309; Robinson 1992, 73-76. 
58 Robinson 1992, 75. 
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instantie opgesteld voor Rome, maar ze golden ook voor de andere (Italische) steden, zoals blijkt uit 

een edict dat door keizer Claudius uitgevaardigd is.59 Het is evenwel duidelijk dat in Pompeii met 

grote regelmaat en gedurende lange tijd voertuigen over dezelfde straten gereden hebben, getuige de 

slijtsporen in het wegdek en afgesleten hoekstenen in de bochten. Er waren straten met één- en 

tweerichtingsverkeer, straten waarover alleen in noord-zuidrichting, oost-westrichting of vice versa 

gereden werd.60 Voertuigen waren klaarblijkelijk toegestaan in Pompeii, maar wellicht alleen op 

vastgestelde routes en/of alleen gedurende bepaalde tijden op de dag.61 In de loop van de 3e eeuw werd 

aan steeds meer hooggeplaatste personen het voorrecht verleend zich in een voertuig door de stad te 

verplaatsen.62 De meeste afbeeldingen van personenvervoer uit het Italisch kerngebied komen uit de 3e 

- 4e eeuw.63 Het gaat hierbij vooral om de afbeeldingen waarop twee personen in een zetel op een 

wagen zitten. Op de achtergrond zijn architecturale elementen te zien, die op drie kantelen lijken.64 Dit 

is mogelijk een weergave van de stadsmuur. Soms zijn ook stadspoorten en huizen afgebeeld, waarbij 

iemand uit het raam naar het voorbijkomende voertuig kijkt. Wellicht is dit om aan te geven dat het 

tafereel zich binnen de stadsmuren afspeelt. Op afb. 197 (fragment van een sarcofaagdeksel uit Turijn) 

is echter op de torenachtige architectuur met drie kantelen duidelijk een reliëfveld met daarin ‘D M’ 

(Dis Manibus65) te zien, waardoor de indruk gewekt wordt dat het torenachtige object een 

grafmonument is. 

 

 

5.4 Goederenvervoer 

 

Op de in dit onderzoek bestudeerde grafstenen met een afbeelding van een voertuig, komen enkele 

beroepsnamen voor die direct of indirect verband houden met het gebruik van voertuigen en het 

transport van goederen.66 Twee grafstenen uit Neumagen (Duitsland) zijn opgericht voor (of door) een 

negotiator.67 Helaas is van beide monumenten slechts een deel van de inscriptie behouden.68 In Óbuda 

(Hongarije) is de grafsteen van een mulio gevonden.69 Boven de inscriptie is een wiel afgebeeld en 

                                                 
59 Van Binnebeke 1997, 122; Suetonius, De vita Caesarum, Claudius 25.2: Viatores ne per Italiae oppida nisi aut pedibus 
sella aut lectica transirent, monuit edicto. In de vertaling van D. den Hengst: “In een edict bepaalde hij dat reizigers Italische 
steden alleen te voet, in een draagstoel of in een draagkoets mochten doorgaan.”  
60 Zie voor studies over dit onderwerp: Tsujimura 1991; Poehler 2006. Zie ook Van Tilburg 2007, 119-125, 136-169 over 
verkeersregulatie in niet alleen Pompeii, maar ook in andere Romeinse plaatsen. 
61 Het gaat hierbij wellicht vooral om goederentransport dat van vastgestelde routes gebruik maakte en in mindere mate om 
het vervoer van personen die het recht hadden zich met een voertuig in de stad te begeven. 
62 Weber 1983, 310-311; Van Binnebeke 1997, 122. 
63 De meeste afbeeldingen van personen op voertuigen uit de provincies stammen uit de 2e - begin 3e eeuw. Er zijn niet 
beduidend meer afbeeldingen van personenvervoer uit de provincies vanaf de 3e eeuw. 
64 Zie afb. 192-198, afb. 201, afb. 214 en afb. 217. 
65 “Aan de goden van de onderwereld.” 
66 In de meeste gevallen worden in de inscripties op de grafstenen alleen de naam van de overledene, diens leeftijd en de 
naam van degene(n) die de steen heeft opgericht genoemd. Naast enkele beroepsaanduidingen, zijn er ook voorbeelden van 
militaire rangen op de grafstenen waarop een voertuig is afgebeeld: Speculator van het 7e legioen Claudia (afb. 458: 
SRB.Kostolac-4B.01 uit Moesia Superior), Frumentarius van het 2e legioen Adiutrix (afb. 459: SRB.Sremska-Mitrovica-
4B.01 uit Pannonia Inferior), Speculator (afb. 453: RO.Constanţa-4B.02 uit Moesia Inferior), Veteranus, veteraan uit het 2e 
legioen Adiutrix (afb. 427: H.Szentendre-4B.09 uit Pannonia Inferior), Miles, soldaat van het 15e legioen Apollinarius (afb. 
275: A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01 uit Pannonia Superior), Miles, soldaat van het 14e legioen Gemina (afb. 276: 
A.Bruckneudorf-4B.01 uit Pannonia Superior), Miles, soldaat van het 14e legioen Gemina (afb. 319: D.Baden-Baden-4B.01 
uit Germania Superior); Miles, soldaat van het 1e legioen Italica (BG.Nikyup-4B.01, geen afbeelding, uit  Moesia Inferior). 
67 D.Neumagen-0B.01 (afb. 329) en D.Neumagen-4B.06 (afb. 334), beide uit Gallia Belgica. 
68 Zie catalogus. 
69 H.Óbuda-0B.04 (afb. 407) uit Pannonia Inferior. 



De voertuigen in het dagelijks leven en in funeraire context 
 

 202

tussen de letters ‘D M’ staat een zweep. Wellicht was deze man niet alleen muildierdrijver, maar ook 

voerman. Werden de muildieren samen met hun eigenaar ge- en verhuurd?70 In ieder geval moet deze 

mulio, wiens vrouw de grafsteen “op eigen kosten”71 heeft laten maken, relatief goed bedeeld zijn 

geweest.72 De derde beroepsnaam die aangetroffen is op een grafsteen (uit Dijon, Frankrijk) waarop 

een voertuig staat, is nauta (schipper).73 Het voertuig wordt in- of uitgeladen.74 Het lijkt vreemd dat 

een landvoertuig op een grafmonument voor een schipper is weergegeven. De afbeelding is slechts 

gedeeltelijk behouden en het is mogelijk dat de goederen overgeladen worden van een schip naar een 

voertuig of andersom.  

Deze combinatie van land- en watertransport is ook afgebeeld op het Igelmonument voor de familie 

der Secundinii bij Trier in Duitsland (in de provincie Gallia Belgica75). In de inscriptie wordt geen 

beroep genoemd, maar op grond van de verschillende reliëfs van het monument is geconcludeerd dat 

de Secundinii lakenhandelaren waren.76 Lakenstof was een van de belangrijkste producten die in 

Gallia Belgica gemaakt werden. Op het reliëf staan twee afbeeldingen van een voertuig (afb. 322: 

D.Igel-4B.01, vervoer van -waarschijnlijk- lakenstof in grote balen op een wagen; en afb. 323: D. Igel-

2B.02, één van de Secundinii met een menner op een kar), maar ook andere vormen van transport zijn 

weergegeven (afb. 269 en 270). De lading wordt met een boot over water (de Moezel?) vervoerd en op 

de rug van lastdieren door bergachtig landschap (de Eifel?). 

Hoe verhield het landtransport zich tot het transport over water? Hierover is nog altijd een discussie 

gaande, die zich vooral richt op de kosten van de beide vormen van transport. Over het algemeen is 

vervoer over water goedkoper dan over land, omdat op schepen een grotere cargo in één keer over 

grotere afstand getransporteerd kan worden. Lange tijd is men ervan uitgegaan dat landtransport in de 

Romeinse periode excessief duur en bijzonder traag was, in verhouding tot het landtransport in latere 

perioden in de historie.77 De verhouding van de kosten tussen water- en landtransport wijkt echter 

volgens R. Laurence niet noemenswaardig af van die van latere perioden.78 Als belangrijkste bron 

voor het berekenen van de kosten, dienen De Agricultura (22.3) van Cato en het Prijsedict van 

Diocletianus.79 Het landtransport kostte meer dan transport over water, maar was onontbeerlijk voor de 

                                                 
70 De dieren en voertuigen die bij wisselstations gehuurd werden, dienden hier ook weer terug te keren (Kolb 2000, 197). De 
meest eenvoudige manier hiervoor is, om de mulio als begeleider van de dieren of als voerman op het voertuig mee te sturen. 
71 ex suo f[e]cit. 
72 De indruk bestaat dat op het beroep mulio neergekeken werd en dat de naam zelfs als scheldwoord gebruikt kon worden 
(Laurence 1999, 132). Volgens J.N. Adams (2003, 562) is het mogelijk dat het achtervoegsel -io een verkleinende, negatieve 
betekenis had. Als voorbeeld van een beroep met laag aanzien noemt hij mulio. In de Codex Theodosianus (8.5.58) wordt aan 
de muildierdrijvers gerefereerd als aan slaven. Ook afb. 184 stelt de grafsteen van een mulio voor. Deze steen is afkomstig uit 
Caraglio en staat nu in het Museo di Antichità te Turijn. 
73 F.Dijon-0B.01 (afb. 349) uit Germania Superior. 
74 Het in- of uitladen van een voertuig is ook het onderwerp van verschillende andere afbeeldingen: F.Dijon-4B.02 (afb. 350) 
en F.Dijon-0B.03 (afb. 351), beide uit Germania Superior, op F.Paris-4B.01 (afb. 367) uit Gallia Lugdunensis en op 
D.Augsburg-4B.03 (afb. 318) uit Raetia. 
75 Dragendorff & Krüger 1924, 96. 
76 Dragendorff & Krüger 1924, 96. 
77 Laurence 1999, 95: onder andere onder invloed van een  artikel van C.A. Yeo uit 1946 (“Land and sea transport in imperial 
Italy” in: Transactions of the American Philological Association 77, 221-244), waarin volgens Laurence enkele rekenfouten 
gemaakt zijn en waarin de beschikbare informatie niet altijd in de juiste context geplaatst is, waardoor de kosten voor het 
landtransport veel hoger uitkomen dan volgens hem het geval was. Bovendien is het, zoals Spruytte (1983, 121-122) 
opmerkt, eigenlijk onmogelijk om het landtransport op basis van de beschikbare gegevens uit de 4e en 5e eeuw te vergelijken 
met dat uit de 19e eeuw, omdat er niets bekend is over de gang van de trekdieren en de afstand die er per rit werd afgelegd in 
de Romeinse tijd. 
78 Laurence 1999, 95-100: de gemiddelde verhouding tussen water- en landtransport is 1:5 en deze komt overeen met die van 
de 18e eeuw in Engeland (aan het begin van de industriële revolutie) en met die van de vroeg-moderne periode in Europa. 
79 Laurence 1999, 95; zie ook voetnoot 19. 
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Romeinse economie, omdat in combinatie met het vervoer over water grote gebieden konden worden 

bestreken.  

In schriftelijke antieke bronnen wordt nadruk gelegd op het belang van de aanwezigheid van goede 

landwegen, bevaarbare waterwegen en de nabijheid van een reeds bestaande (kleine) economie bij het 

kopen van land voor het bouwen van een villa.80 Ook hieruit blijkt dat landtransport en transport over 

water beide belangrijk waren. Dat de land- en waterwegen reeds in de pre-Romeinse periode op hun 

waarde geschat werden, blijkt uit de locatie van tal van nederzettingen uit de (Late) IJzertijd. Het 

oppidum van Manching (Bayern, Duitsland) heeft bijvoorbeeld tot aan halverwege de 1e eeuw v. Chr. 

gefungeerd als handelscentrum voor de lokale economie.81 Het lag aan twee belangrijke waterwegen, 

de Donau en de thans drooggevallen Donauarm “Dürre Au” waaraan ook de haven van het oppidum 

vermoedelijk gelegen heeft,82 die de nederzetting in oost-westelijke en in zuid-westelijke richting 

ontsloten, alsmede aan landroutes door het dal van de Donau en de Altmühl.83 Bovendien was het 

omliggende gebied rijk aan ijzererts.84  

 

 

5.5 Personenvervoer  

 

Redenen voor particulieren om onderweg te zijn, waren blijkens diverse schriftelijke bronnen, onder 

andere bezoeken aan kuuroorden of orakels, aan grote evenementen zoals atletiekwedstrijden of 

spektakels in arena’s, om familie of vrienden te bezoeken of om recreatieve uitjes te maken.85 Op 

afbeeldingen komen vooral open karren en wagens voor, vaak met daarop een zetel waarin één of twee 

personen zitten. Op een aantal afbeeldingen is een overdekte wagen te zien.86 De reden waarom deze 

mensen op een voertuig zijn afgebeeld, waarom of waar naar toe ze onderweg zijn, is niet te 

achterhalen.  

Alleen de afbeeldingen van SRB.Kostolac-4B.01 (afb. 458) uit Moesia Superior, SRB.Sremska-

Mitrovica-4B.01 (afb. 459) uit Pannonia Inferior en RO.Constanţa-4B.02 (afb. 453) uit Moesia 

Inferior zijn vergezeld van een inscriptie, waaruit blijkt dat er een afgezant uit het leger in dienst van 

de overheid is afgebeeld.87 Hier zijn dus geen particulieren weergegeven. Op de afbeeldingen88 zit een 

man in het midden op de wagen op een bankje, met achter hem een achteruitrijder die op een lage kruk 

of op een baal goederen zit. Deze ondergeschikte heeft (meestal) het ambtsteken, een lans, van de 

gezant vast.89 Op afb. 98 is een voorbeeld van een dergelijke lanspunt uit Ehl (Elzas) te zien. De 

afbeeldingen op F.Langres-4B.03 (afb. 359) uit Germania Superior en mogelijk ook D.Jünkerath-

                                                 
80 Laurence 1999, 101-108, refererend aan Cato de Oudere, Varro, Columella en Cicero. 
81 Maier 1991, 530; Sievers 2003, 55. 
82 Sievers 2003, 40-41. 
83 Sievers 2003, 19. 
84 Sievers 2003, 22. 
85 Zie voor uitgebreide beschrijvingen o.a. Casson 1974, 128-148; Bender 1978, 17-26; Van Tilburg 2007, 41-84. 
86 B.Arlon-0B.12 (afb. 307) uit Gallia Belgica, A.Bruckneudorf-4B.02 (afb. 277) uit Pannonia Superior, A.Maria Saal-4B.01 
(afb. 289) uit Noricum en H.Óbuda-4B.06 (afb. 409), H.Tök-4B.02 (afb. 437), H.Zsámbék-4B.02 (afb. 441) en waarschijnlijk 
ook H.Csákvár-4B.04 (afb. 381) uit Pannonia Inferior. Ook op H.Tác-4B.01 (afb. 434) uit Pannonia Inferior staat een 
overdekte wagen, maar het is niet duidelijk of deze wagen uitsluitend voor personenvervoer bedoeld is. Zie verder paragraaf 
3.2.6.3 Overdekte opbouw. Overdekte karren bestonden ook, getuige verschillende munten waarop een dergelijk voertuig is 
afgebeeld (afb.  80-82), maar deze zijn niet op grafstenen weergegeven. 
87 Zie Kolb 2000, 269-299 over de verschillende afgezanten die in dienst van de overheid reisden en wat hun functie was. 
88 Van de grafsteen van RO.Constanţa-4B.02 (afb. 453) zijn alleen de onderkant van het voertuig en de inscriptie behouden. 
89 Bender 1978, 14. 
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4B.01 (afb. 324) en D.Jünkerath-0B.02 (afb. 325) uit Germania Inferior en D.Koblenz-4B.01 (afb. 

326) uit Germania Superior vertonen grote overeenkomsten met bovengenoemde afbeeldingen, 

evenals met het reliëf dat in Pesaro (Italië) gevonden is (afb. 215). Hoewel deze grafreliëfs niet (meer) 

voorzien zijn van een inscriptie kan, omdat de afbeeldingen sterk lijken op de bovengenoemde die wel 

een inscriptie hebben, toch aangenomen worden dat ook hier een afgezant op reis is afgebeeld. In de 

hier genoemde inscripties worden de gezanten als frumentarius en speculator van een legioen 

aangeduid, waaruit blijkt dat de functies een bepaalde rang in het Romeinse leger behelsden.90 Wat de 

precieze functieomschrijvingen van deze lieden waren, is niet duidelijk.91 Vaak wordt ervan uitgegaan 

dat de frumentarii en speculatores naast keizerlijke koeriers ook staatsspionnen waren92 en een 

controlefunctie binnen de cursus publicus hadden, hoewel deze aannames door geen enkele bron 

bevestigd lijken te worden.93 Uit de vroege keizertijd bestaan aanwijzingen dat soldaten, speculatores 

genaamd, regelmatig dienst deden als keizerlijke koerier.94 Kolb benadrukt dat de meeste bronnen erop 

lijken te duiden dat frumentarii legioensoldaten waren onder wier taken onder andere het uitvoeren 

van koeriersdiensten viel.95 Er lijken dus geen beroepskoeriers te zijn geweest. 

 

 

5.6 Voertuigen in funeraire context 

 

Het merendeel van de informatie over de constructie van de voertuigen is afkomstig uit funeraire 

context. De meeste voertuiggraven uit de Romeinse keizertijd zijn gevonden in de provincies 

Pannonia en Thracia. Afbeeldingen van voertuigen zijn in een groter deel van het Romeinse Rijk 

teruggevonden, maar ook hier is sprake van een geografische concentratie: vooral uit Gallia, 

Germania, Noricum en Pannonia zijn afbeeldingen van voertuigen bekend.  

De aanwezigheid van voertuigen in het grafbestel geeft aan dat voor bepaalde personen of 

bevolkingsgroepen het voertuig een betekenis had die men wilde uitdragen. Naar wat die betekenis is, 

kunnen we alleen gissen aangezien er geen schriftelijke bronnen zijn die er licht op werpen. Dat deze 

betekenis niet altijd en overal dezelfde was, is wel duidelijk. Enerzijds zijn voertuigen afgebeeld in 

voorstellingen waarin het beroep van de overledene wordt weergegeven. Dit is vooral op de 

afbeeldingen uit Gallia het geval. Anderzijds zijn er afbeeldingen, met name uit Pannonia, waarop één 

of twee personen in een zetel op het voertuig zitten, in sommige gevallen gevolgd of voorafgegaan 

door een ruiter. Hoe deze laatste afbeeldingen geïnterpreteerd moeten worden, is aan discussie 

onderhevig. Het is in ieder geval duidelijk dat er geen handelaars met goederen zijn afgebeeld. 

 

Wat betreft de relatie tussen de voertuiggraven en de afbeeldingen van voertuigen op grafstenen, 

wordt soms aangenomen dat welgestelden de middelen gehad hebben om zich met een voertuig te 

                                                 
90 Alle genoemde afbeeldingen stammen uit de 2e - 3e eeuw. 
91 Van Enckevort, Haalebos & Thijssen 2000, 50: in januari 2000 is in Nijmegen een fragment van een wijaltaar gevonden 
dat is opgericht door een frumentarius van het 30e legioen Ulpia Victrix. Deze frumentarius kan mogelijk in verband worden 
met de horrea (graanpakhuizen) nabij de noordelijke poort van de legerplaats uit het tweede kwart van de 2e eeuw. 
92 Bijvoorbeeld Bender 1978, 14-15. 
93 Kolb 2000, 175, wat betreft de frumentarii. 
94 Kolb 2000, 287, 295. 
95 Kolb 2000, 290-294. 
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laten begraven en dat minder bedeelden een voertuig lieten afbeelden op de grafsteen.96 Nadere studie 

naar de bijgaven in de voertuiggraven wijst uit dat in ieder geval in de voertuiggraven de lokale elite 

begraven is.97 Naar de grafgiften van de graven die gemarkeerd zijn met een grafsteen waarop een 

voertuig is afgebeeld, kan helaas geen onderzoek gedaan worden, aangezien -bij mijn weten- geen van 

de grafstenen in situ gevonden is.  

Of de betreffende grafstenen een voertuiggraf gemarkeerd hebben, is een punt van discussie,98 maar 

het lijkt niet waarschijnlijk. In geen enkel geval kan met zekerheid een grafsteen aan een voertuiggraf 

gekoppeld worden, ervan uitgaande dat de grafgiften uit het graf en het geslacht van de overledene(n) 

overeen zouden moeten komen met de afgebeelde attributen en personen op de grafsteen en/of in de 

inscriptie genoemde overledene(n).99 S. Palágyi heeft in ieder geval afdoende aangetoond dat het 

onwaarschijnlijk is dat de grafsteen uit Inóta (afb. 403: H.Inóta-4B.01 uit Pannonia Inferior) het 

aldaar aangetroffen voertuiggraf heeft gemarkeerd.100 Bovendien lijken de grafstenen met 

voertuigafbeeldingen en de voertuiggraven niet van dezelfde grafvelden afkomstig zijn. De grotere 

grafheuvels, waarin onder andere de voertuiggraven aangetroffen zijn, liggen vaak geïsoleerd of in 

kleinere groepen bij elkaar en niet in de buurt van de vermoedelijke grafvelden waar de grafstenen met 

voertuigafbeeldingen vandaan komen.101 Het is onwaarschijnlijk dat de met voertuigafbeeldingen 

gedecoreerde aediculae (grafhuisjes) een voertuiggraf gemarkeerd hebben;102 zij vormen een 

monument op zich.  

 

Het is niet zeker dat er overeenkomsten zijn tussen de betekenis van een voertuig in het graf en die van 

een afgebeeld voertuig op een grafmonument. Weber suggereert dat de afbeeldingen van voertuigen 

op grafmonumenten uit het Italisch kerngebied, de symbolische “levensreis” (cursus vitae) van 

geboorte tot dood symboliseren.103 Of dit ook voor de provinciale afbeeldingen het geval was, is 

onduidelijk. Ook het beeld van de “reis naar het hiernamaals,” waaraan vaak gerefereerd wordt bij 

afbeeldingen van voertuigen op grafmonumenten,104 is slechts een theorie. Er bestaan geen 

schriftelijke antieke bronnen die deze lezing bevestigen.  

Naar aanleiding van het reliëf uit Maria Saal (afb. 289: A.Maria Saal-4B.01 uit Noricum) heeft E. 

Walde-Psenner zich beziggehouden met grafmonumenten waarop een voertuig te zien is en die voor 

vrouwen zijn opgericht.105 Zij stelt voor om in de afbeeldingen van voertuigen op grafmonumenten, 

wanneer er niet duidelijk sprake is van beroepuitoefening, een  memoria aeterna te zien van het 

voorrecht van een bepaalde familie of een bepaalde vrouw uit een familie om zich met een voertuig in 

de stad te laten verplaatsen.106 In de loop van de 3e eeuw werden de regels om zich met een voertuig 

binnen steden te begeven versoepeld. Zoals echter al is opgemerkt in paragraaf 5.3 Bezitters en 

                                                 
96 Palágyi 1981, 30; Palágyi 1989-1990, 156; Schleiermacher 1996, 220. Het is hierbij aannemelijk te veronderstellen dat ook 
degene voor of door wie een grafsteen of -monument opgericht werd, redelijk bedeeld moet zijn geweest (Visy 1997, 103).  
97 Mráv 2001, 38. 
98 Visy 1997, 102-106: in noot 78 geeft Visy een kort overzicht van het onderzoek naar de relatie tussen de afbeeldingen en 
de voertuiggraven. 
99 Palágyi 1989/1990, 155-158. 
100 Palágyi 1989/1990, 157. 
101 Visy 1997, 104; Palágyi 2000, 117-118. 
102 Visy 1997, 105. 
103 Weber 1978, 130-131. 
104 Recentelijk Mráv 2001, 36. 
105 Walde-Psenner 1992, 623-927. 
106 Walde-Psenner 1992, 626. 
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gebruikers, zijn er niet beduidend meer afbeeldingen van voertuigen aangetroffen in de provincies 

vanaf de 3e eeuw. 

 

5.6.1 Voertuigen in graven 

Het is moeilijk om van continuïteit in het gebruik van voertuiggraven te spreken. Zowel op het gebied 

van de geografische verspreiding van de graven, de periode waarin ze voorkomen en de soorten 

voertuigen die in de graven aangetroffen zijn, bestaan er in tijdspanne tussen de Hallstatt tijd tot de 

Romeinse periode grote verschillen.107 

Het is waarschijnlijk dat de graven uit de Romeinse provincies waarin voertuigen aangetroffen zijn, 

de laatste rustplaatsen waren van lokale of regionale elites. Dit was in ieder geval in de pre-Romeinse 

periode van West en Midden Europa het geval, getuige het voorkomen van voertuigen in graven 

tezamen met wapens en/of luxe goederen.108 Ook uit de grafcontext van de voertuiggraven uit 

Pannonia en Tracia komt een dergelijk beeld naar voren.109 In Pannonia liggen de grafheuvels een 

paar honderd meter (maximaal 1000 meter) van de nederzettingen of villae rusticae verwijderd.110 De 

voertuigen die in deze graven aangetroffen zijn, zijn in de meeste gevallen ‘luxe’ wagens en karren. Ze 

zijn voorzien van riemhouders en hebben vaak metalen versieringen. De voertuigen waren duidelijk 

bedoeld voor personenvervoer. Er zijn maar een paar voorbeelden van zogenaamde 

‘boerenvoertuigen,’ bestemd voor goederentransport, die teruggevonden zijn, bijvoorbeeld de wagen 

uit Grafheuvel 2 in Inóta, Hongarije.111  

 

Hoewel van weinig Pannonische voertuiggraven de precieze vondstomstandigheden bekend zijn, 

aangezien de meeste aan het eind van de 19e en begin van de 20e eeuw zijn opgegraven, lijken veel 

voertuiggraven gemarkeerd te zijn geweest door een grafheuvel.112 Vermoed wordt, dat het opwerpen 

van een grafheuvel in Pannonia in de Romeinse periode niet een voortzetting was van een 

prehistorisch gebruik, aangezien de Romeinse grafvelden -enkele uitzonderingen daargelaten- geen 

voortzettingen zijn van die uit de IJzertijd. De vorm en indeling van de grafheuvels en de grafgiften 

zouden op Italische invloed kunnen wijzen.113 Wat echter de reden is geweest van het meegeven van 

                                                 
107 Zie paragraaf 4.2 De ‘provincies’ in de Late IJzertijd. 
108 Diepeveen-Jansen 2001, 35-39, 47-53, 56-57.  
109 Mráv, 2001, 38; Opvallend is dat in Thracia vooral wagens zijn gevonden en beduidend minder karren (Röring 1983, 36-
37: in 1983 waren er 28 wagens en zeven karren uit Thracia bekend. In 22 gevallen is het niet duidelijk of het om een kar of 
wagen gaat), in Pannonia ligt het aantal ongeveer gelijk (Röring 1983, 39: in 1983 waren er acht karren en zeven wagens uit 
Pannonia bekend. In tien gevallen is het niet duidelijk of het om een kar of wagen gaat). Dit beeld is met de vondsten die na 
1983 gedaan zijn, veranderd. Volgens Mráv (2001, 36) zijn er in 2001 twintig voertuiggraven uit Hongarije bekend. Zie ook 
paragraaf 1.4 Informatiebronnen. 
110 Palágyi 2000, 117-118. 
111 Palágyi 1981, 32; zie ook paragraaf 3.2.6 Opbouw en voetnoot 80 aldaar. 
112 Palágyi 1981, 27; Mráv 2001, 37: de wagen uit Grafheuvel 2 in Inota is mee verbrand met de overledene. Mij is niet 
bekend in welke gevallen het bij de andere Pannonische voertuiggraven om inhumaties of crematies gaat. 
113 Palágyi 2000, 115-116: de grootste grafheuvel uit het Pannonisch gebied, bij Baláca, werd aan het eind van de 2e eeuw 
opgericht door een ruiterfamilie die uit het midden van Italië afkomstig was en ten noorden van het Balatonmeer een zeer 
Italisch aandoend landgoed bezat; Visy 1997, 102-103: de vroegste Pannonische heuvelgraven stammen uit het midden van 
de 1e eeuw en bevinden zich in het gebied van de Leitha (rivier ten zuiden van Wenen) en langs de Barnsteenroute. Visy wijst 
in dit kader op een onderzoek van A. Wigg (“Grabhügel des 2. und 3. Jahrhunderts n. Chr. an Mittelrhein, Mosel und Saar” 
Trierer Zeitschrift 16, 1993, 107ff.), waaruit blijkt dat ook de meerderheid van de grafheuvels uit het gebied van de 
Mittelrhein, Mosel en Saar uit de 2e helft van de 1e eeuw stamt en blijk geeft van Italisch Romeinse invloed. Dit, om aan te 
geven dat niet alleen in Pannonia maar ook in andere Romeinse provincies de invloed van de Romeinen op 
begraafgewoonten aanwezig was. De vroegste Pannonische voertuiggraven worden in het eerste kwart van de 2e eeuw 
gedateerd, de vroegste grafstenen met afbeeldingen van voertuigen stammen uit het eind van de 1e eeuw (Visy 1997, 92, 
104). Wellicht zijn de vroegste heuvelgraven opgeworpen door Italische handelaren? 
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een voertuig in het graf, kan hiermee niet verklaard worden, aangezien zowel in de Romeinse 

Republiek als de in de keizertijd in het Italisch kerngebied geen voertuiggraven ingericht werden. Visy 

gaat ervan uit dat de lokale bevolking als reactie op de Romeinse invloed in het dagelijks leven 

teruggreep op oude tradities waarin voorstellingen van het hiernamaals en bijvoorbeeld voertuiggraven 

een rol speelden.114 Dit kan slechts als een hypothese beschouwd worden, omdat in het Pannonische 

gebied waar in de Romeinse periode de meeste voertuiggraven en/of afbeeldingen van voertuigen 

voorkomen, slechts een handjevol voertuiggraven (met “strijdkarren”) uit Late IJzertijd stamt 

(vergelijk Kaart 2 en Kaart 4). Opmerkelijk is ook dat in verschillende Pannonische voertuiggraven, 

afgezien van het voertuig en de twee trekdieren, tevens een rijpaard en een hond bijgezet zijn.115 Deze 

samenstelling, een voertuig met trekdieren, een rijpaard en een hond, is ook op diverse Pannonische 

grafstenen te zien.116 

De voertuigen die in de graven uit de Late Hallstatt periode gevonden zijn, vertonen alle sporen van 

intensief gebruik,117 hetgeen vervaardiging speciaal voor de bijzetting in het graf uitsluit. 

Gebruikssporen aan resten van de voertuigen uit de La Tène tijd zijn vaak moeilijk te herkennen, 

aangezien het in deze periode meestal om brandgraven gaat. De metalen resten van in ieder geval de 

wagens uit Thracia uit de Romeinse periode vertonen ook gebruikssporen, evenals het voertuig dat in 

1999 in Budakeszi (Hongarije) gevonden is.118 Opvallend is in ieder geval dat de voertuigen in de 

graven in bijna alle gevallen luxe voertuigen zijn, met metalen onderdelen en versieringen. Vaak zijn 

ze voorzien van riemhouders, waardoor ervan uitgegaan kan worden dat de betreffende voertuigen 

uitsluitend voor personenvervoer bestemd waren.  

Het lijkt duidelijk dat de voertuigen die zijn meegegeven in de graven statussymbolen van de elite 

waren, aangezien ook uit de andere grafgiften een zekere rijkdom spreekt. Deze rijkdom was echter na 

sluiting van het graf niet meer aanschouwelijk. Alleen van de grootte van de grafheuvel zal een 

voorbijganger de sociale positie van de overledene hebben kunnen aflezen.119 Ook voor de 

nabestaanden en de rest van de samenleving bestonden de grafgiften alleen in de herinnering en in de 

verhalen; net zoals de overledene waren deze aan het oog onttrokken. Mij lijkt dat het voertuig niet 

alleen binnen de familie van de overledene een rol speelde, maar ook in een grotere sociale kring. Als 

het voertuig dus, zoals uit de slijtsporen blijkt, gedurende enige of langere tijd een functie vervuld 

heeft, is ook deze met het begraven van de eigenaar uit de gemeenschap verdwenen. Of de grafgiften 

en het voertuig zijn meegegeven om de overledene in staat te stellen het leven na de dood in een 

andere wereld op dezelfde voet voort te zetten, omdat men geloofde dat het voertuig nodig was om de 

reis naar het hiernamaals te maken of omdat het simpelweg een statussymbool was, zal nooit duidelijk 

zijn zolang er geen schriftelijke bronnen zijn die hier licht op kunnen werpen.  

 

                                                 
114 Visy 1997, 103. 
115 Mráv 2001, 37-38: de dieren zijn vaak in verschillende grafkamers bijgezet; Onder andere in het voertuiggraf van Inota is 
tevens een rijpaard aangetroffen (Palágyi 1981, 12, 29 noot 25) en ook op het schiereiland Tihany in het Balatonmeer is een 
graf met een rijpaard en twee honden gevonden (Palágyi 1990, 17-44). 
116 Zie paragraaf 5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten. 
117 Diepeveen-Jansen 2001, 38. 
118 Venedikov 1960, 248; Röring 1983, 34; Mráv 2001, 41. 
119 Brunwasser 2007, 23-24: de Bulgaarse archeoloog V. Ignatov omschrijft het gebruik om voertuigen in de graven mee te 
geven als volgt: “Wealth did not determine who owned a chariot (…), but who could be buried with one - creating such a 
tomb and constructing a burial mound were more expensive than simply owning a chariot.” 
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5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten 

De meeste monumenten waarop voertuigen zijn afgebeeld, zijn grafstenen, maar zoals uit de catalogus 

blijkt, komen ook op aediculae (grafhuisjes) en grafzuilen, zoals de Zuil van Igel, voorstellingen van 

karren en wagens voor.  

Over de aanwezigheid van voertuigen op grafmonumenten zijn diverse opmerkingen te maken. Eerst 

en vooral rijst de vraag waarom voertuigen zijn afgebeeld. Hierop is meer dan één antwoord te geven, 

gezien het grote verspreidingsgebied van de afbeeldingen. Duidelijk is dat de reden (of functie) van 

het voertuig op het monument niet in alle gevallen dezelfde is. Er kan verondersteld worden dat in 

Gallia het voertuig op een grafsteen een andere betekenis had dan in Pannonia, gezien het grote 

verschil in beeldprogramma’s tussen de provincies. Hieraan gelieerd is de vraag voor wie de 

monumenten opgericht zijn. Ook hierbij lijkt sprake te zijn van regionale verschillen. Inscripties 

kunnen mogelijk enig uitsluitsel geven.  

Een ander aspect van de afbeeldingen is de rijrichting van de voertuigen. Op sommige afbeeldingen 

staat het voertuig naar links en op andere naar rechts afgebeeld. Dit heeft wellicht iets te maken met de 

locatie van het grafmonument langs de grafweg.  

 

Op verschillende afbeeldingen uit Gallia lijkt een boer of handelaar te zijn afgebeeld in een tafereel uit 

zijn dagelijks leven waarbij een voertuig betrokken is. Deze interpretatie kan blijken uit de afbeelding 

zelf of uit de inscriptie, als deze er is. Op bijvoorbeeld een andere zijde van het monument waarvan 

B.Arlon-2B.01 (afb. 298) uit Gallia Belgica deel uitmaakt, is iemand knedend afgebeeld. Dit heeft 

geleid tot de suggestie dat de man met de kar klei vervoert.120 Meestal is over de lading van afgebeelde 

karren en wagens niets bekend, maar de voertuigen hebben klaarblijkelijk een rol gespeeld in het leven 

van de overledenen, anders zouden ze niet zijn afgebeeld. Op verschillende andere afbeeldingen zit 

een persoon, wellicht de overledene zelf, op een kleine kar. Omdat op diverse van deze afbeeldingen 

ook een poortdoorgang of een mijlsteen te zien is, wordt de suggestie gewekt dat er een (handels-)reis 

ondernomen wordt.121 

Totaal anders is het gesteld met de afbeeldingen die vooral in Pannonia aangetroffen zijn. Hierop 

staan vooral wagens afgebeeld, waarop in het midden een zetel geplaatst is, waarin één of twee 

personen zitten. Vrouwen die in de zetel zijn afgebeeld, houden vaak een sluier vast die over hun 

hoofd geslagen is. Voor op de wagen zit de menner en in verschillende gevallen is achter de zetel een 

achteruitrijder of iemand die achter de zetel staat, te zien. Wanneer er iemand staand achter de zetel is 

afgebeeld, heeft deze de handen op de rugleuning liggen. In op één na alle gevallen is de 

achteruitrijdende persoon en de persoon die staand achter de zetel is weergegeven, een vrouw. Alleen 

op H.Herceghalom-4B.01 (afb. 402) uit Pannonia Inferior is de achteruitrijder duidelijk een man.122 In 

                                                 
120 Espérandieu 1913, 223-225, nr. 4031; Lefèbvre 1990, 77-78, nr. 51. 
121 Bijvoorbeeld: D.Trier-2B.02 (afb. 337), D.Igel-2B.02 (afb. 323), B.Arlon-0B.13 (afb. 308) uit Gallia Belgica, maar ook 
RO.Gherla-2B.01 (afb. 454) uit Dacia.  
122 Overige afbeeldingen met een achteruitrijder (een vrouw): H.Csákvár-4B.03 (afb. 380), H.Dunaújváros-4B.01 (afb. 382), 
H.Dunaújváros-4B.05 (afb. 386), H.Dunaújváros-4B.06 (afb. 387), H.Dunaújváros-4B.09 (afb. 390), H.Dunaújváros-4B.11 
(afb. 392), H.Dunaújváros-4B.13 (afb. 394), H.Dunaújváros-4B.14 (afb. 395), H.Dunaújváros-4B.15 (?; afb. 396), 
H.Sárbogárd-Alsótöbörzsökpuszta-4B.01 (afb. 416), H.Solymár-4B.02 (?; afb. 417), H.Szentendre-4B.07 (?; afb. 425), 
H.Szentendre-4B.08 (afb. 426), H.Tabajd-4B.02 (afb. 432), H.Tabajd-4B.03 (afb. 433), H.Tác-4B.01 (afb. 434) en 
H.Velence-4B.01 (afb. 439). Afbeeldingen met een staande figuur achter de zetel (een vrouw): H.Dunaújváros-4B.04 (afb. 
385), H.Dunaújváros-4B.08 (afb. 389), H.Dunaújváros-4B.10 (afb. 391), H.Érd-Elvirapuszta-4B.01 (afb. 398) en H.Vál-
4B.01 (afb. 438). Al deze afbeeldingen zijn afkomstig uit Pannonia Inferior. 
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sommige gevallen wordt het voertuig gevolgd of vooraf gegaan door een al dan niet bereden 

rijpaard.123  

Alleen in Pannonia voorkomend, zijn afbeeldingen van een wagen waarop alleen de menner zit en 

midden op de wagen een vierkant of conisch object te zien is. Er is, recentelijk onder anderen door Zs. 

Visy, gesuggereerd dat het hier om een askist gaat124 en dat het voertuig de askist van de overledene 

naar het graf brengt. Deze afbeeldingen worden doorgaans vroeger gedateerd (eind 1e - begin 2e eeuw) 

dan de afbeeldingen waarop personen op het voertuig zitten (midden 2e eeuw). Mij is echter niet 

duidelijk of deze dateringen ontstaan zijn op basis van stilistische kenmerken of op basis van de 

aanname dat er een askist is afgebeeld. K. Sági heeft geopperd dat er lege bankjes zijn afgebeeld, 

omdat hij op verschillende reliëfs pootjes meende te zien. Hij verwierp hiermee de suggestie dat het 

om askistjes zou gaan.125 Opmerkelijk is dat ook enkele afbeeldingen van voertuigen die met het 

vierkanten object beladen zijn, vergezeld zijn van een rijpaard dat niet bereden wordt.126 Zoals al 

eerder in dit hoofdstuk is aangegeven, zijn er diverse grafheuvels waarin rijpaarden zijn bijgezet. De 

overeenkomsten met de afbeeldingen waarop personen op een voertuig zitten dat vergezeld wordt door 

een ruiter te paard spreken voor zich. Dat rijpaarden ook te zien zijn op grafmonumenten, waarbij op 

de wagen alleen de menner en het vierkante/conische object zijn afgebeeld, is opvallender. Het bezit 

van een rijpaard lijkt een statussymbool te zijn.  

Ten slotte zijn er de al eerder genoemde afbeeldingen waarop een afgezant in dienst van de overheid 

op reis is afgebeeld.127 Deze zijn zowel in het westelijk als oostelijk deel van het onderzoeksgebied 

aangetroffen. 

 

Als laatste een opmerking over de rijrichting van de voertuigen op de grafmonumenten. In ruim 

driekwart van de gevallen is het voertuig naar rechts afgebeeld. Naar de reden hiervan kan alleen 

gegist worden. Misschien heeft het te maken met voorbeelden waarnaar de kunstenaars werkten en 

waren de meeste hiervan afbeeldingen van een voertuig naar rechts. De afgebeelde rijrichting kan 

misschien ook iets te maken hebben met plek van het grafmonument langs de grafstraat. 

Waarschijnlijk werden grafstenen en -monumenten in de provincies, analoog aan de situatie in het 

Italisch kerngebied, buiten de stadsmuren langs de wegen opgesteld. Bij mijn weten zijn er geen 

grafstenen in situ aangetroffen, waardoor niet nagegaan kan worden of de afbeelding van het voertuig 

naar de stad toe of van de stad af gericht was. De grafzuil van de Secundinii, in Igel staat wel nog op 

de oorspronkelijke plek langs de oude weg naar Trier. Op de zuil zijn twee voertuigen, beide naar 

rechts, afgebeeld. In de richting van Trier gaand, zag men eerst de zijde met de voertuigen, die naar de 

stad toe lijken te rijden. 

 

5.6.3 Inscripties 

Ongeveer een derde van de afbeeldingen van een voertuig op een grafmonument is voorzien van een 

inscriptie. Dit zijn 71 afbeeldingen van de in totaal 218.128 Het blijft ook in het onderzoek naar de 

                                                 
123 Dit is bijvoorbeeld het geval op: H.Csákvár-2B.01 (afb. 378), H.Csákvár-4B.03 (afb. 380), H.Dunaújváros-4B.14 (afb. 
395) en H.Sárbogárd-Alsótöbörzsökpuszta-4B.01 (afb. 416). Al deze afbeeldingen zijn afkomstig uit Pannonia Inferior. 
124 Visy 1997, 85-87. 
125 Sági 1944-1945, 238. 
126 H.Dunaújváros-4B.02 (afb. 383) en H.Óbuda-4B.02 (afb. 405), beide afkomstig uit Pannonia Inferior. Zie ook Schober 
1923, 171. 
127 Zie paragraaf 5.5 Personenvervoer. 
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inscripties belangrijk voor ogen te houden dat het beeld van de verspreiding van de objecten gevormd 

wordt door wat teruggevonden is. Bovendien zijn niet in alle provincies waar afbeeldingen van 

voertuigen op grafmonumenten zijn aangetroffen, deze monumenten voorzien van een inscriptie.129 De 

meeste inscripties (34) zijn uit Pannonia Inferior afkomstig. Dit is niet verwonderlijk, aangezien ook 

de meeste afbeeldingen van voertuigen in deze provincia zijn aangetroffen: 61 stuks. Hetzelfde geldt 

voor de twee andere provincies waar relatief meer inscripties bij de voertuigafbeeldingen 

teruggevonden zijn: in Gallia Belgica zijn 11 van de 42 afbeeldingen voorzien van een inscriptie; in 

Pannonia Superior geldt dit voor 11 van de 28. Echter, uit Germania Superior waar 17 afbeeldingen 

van voertuigen op een grafmonument aangetroffen zijn, ook een niet onaanzienlijke hoeveelheid, zijn 

slechts drie inscripties bekend. 

Tevens mag niet vergeten worden dat het oprichten van een grafmonument betekende dat de 

opdrachtgever(s) en/of de overledene(n) voldoende middelen bezaten om dit te doen. De 

grafmonumenten en de voertuiggraven, representeren niet de monumenten van de totale bevolking, 

maar alleen die van dat deel dat hier waarde aan hechtte en er de middelen voor had. Met de 

grafstenen/-monumenten, al dan niet in combinatie met een inscriptie, wordt een geïdealiseerd beeld 

gegeven van de overledene: alleen datgene waar men belang aan hechtte, werd in de inscriptie en 

misschien in de iconografie opgenomen. Een aantal inscripties is opgesteld voor of door vrijgelatenen, 

waaruit blijkt dat zij of de nabestaanden waarde hechtten aan deze status.130 

Het was in de meeste provincies vóór de komst van de Romeinen ongebruikelijk om inscripties op 

grafstenen aan te brengen. Inscripties worden daarom vaak gezien als een teken van Romeinse invloed 

in de provincies.131 Het is dan ook niet verwonderlijk dat in verreweg de meeste gevallen de inscriptie 

in het Latijn is. Alleen uit de provincies Asia,132 Macedonia,133 Moesia Inferior134 en Thracia135 zijn 

grafmonumenten met de afbeelding van een voertuig in combinatie met Griekse inscripties bekend. 

Opvallend is dat de namen van de overledenen die in de Griekse inscripties van GR.Thessaloniki-

4B.01 (afb. 375) en RO.Constanţa-4B.02 (afb. 453) genoemd worden, respectievelijk Gaius Iulius 

Crescens en Vibius Severus, Romeins zijn, terwijl de namen van de opdrachtgevers voor de inscriptie 

en/of het monument Grieks zijn. Het monument voor Vibius Severus (speculator uit Pontos) is door 

zijn twee broers Alexandros en Hipparchos opgericht. Ook de naam van de opdrachtgever van het 

grafmonument SRB.Sremska-Mitrovica-4B.01 (afb. 459) uit Pannonia Inferior, met Latijnse 

inscriptie, klinkt gedeeltelijk Grieks (Julius Asclepiades), terwijl de naam van de overledene, Salvius 

                                                                                                                                                         
128 Er zijn in totaal in de catalogus 79 afbeeldingen die vergezeld zijn van tekst. Acht objecten zijn geen grafmonument en 
daarom niet in deze paragraaf opgenomen: CY.Nea Paphos-2G.01 (afb. 315; mozaïek waarop de namen van de afgebeelde 
personen genoemd zijn), E.Pico del Castillo-4C.01 (afb. 344; zilveren schaal waarop een kuuroord genoemd wordt), F.Alise 
Sainte Reine-2C.01 (afb. 345; bronzen wijgeschenk aan Epona), F.Lux-2B.01 (afb. 360; wij-inscriptie aan Mercurius), 
H.Páty-4B.01 (afb. 411; lijkt een grafsteen, maar de inscriptie is gewijd aan ‘de eeuwige nimfen,’ zonder melding van 
overledenen), RO.Adamclisi-4B.01, RO.Adamclisi-4B.02 en RO.Adamclisi-4B.03 (afb. 449-451; behorend tot het 
overwinningsmonument Tropaeum Traiani in Moesia Inferior). 
129 Er is niet onderzocht hoe de inscripties die vergezeld zijn van een afbeelding van een voertuig zich verhouden tot het 
totale aantal (bekende) inscripties uit de provinciae en de hierin genoemde personen. 
130 Bijvoorbeeld H.Dunaújváros-4B.02 (afb. 383) uit Pannonia Inferior is door twee vrijgelatenen opgericht en H.Óbuda-
4B.03 (afb. 406), eveneens uit Pannonia Inferior, is voor een vrijgelatene opgericht. 
131 Lezing voor TRAC 2008, Amsterdam: Laura Crowley: “Beyond a tombstone or tumulus dilemma.” Zie ook Woolf 1998, 
94. 
132 TR.Magnesia-ad-Sipylum-4B.01 (afb. 464), TR.Turkije-2B.01 (afb. 465), TR.Turkije-4B.02 (afb. 466). 
133 GR.Thessaloniki-4B.01 (afb. 375). 
134 RO.Constanţa-4B.01 (afb. 452), RO.Constanţa-4B.02 (afb. 453). 
135 BG.Nesebăr-2B.01 (afb. 313). 
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(frumentarius van het 2e legioen Adiutrix), Romeins aandoet.136 De overledenen uit de hier genoemde 

inscripties hadden een functie in het Romeinse leger. 

Het lijkt erop dat de meeste grafstenen waarop een voertuig staat en die van een inscriptie voorzien 

zijn, opgericht zijn voor inheemse mensen.137 De meeste namen zijn verlatijnst.138 Opvallend is dat de 

kleding van Pannonische vrouwen die op de reliëfs te zien zijn, inheems is, terwijl de mannen in 

Romeinse kledij afgebeeld zijn.139 Dit geldt ook voor veel grafreliëfs uit Noricum.  

De herkomst van de overledenen en de opdrachtgevers kan in sommige gevallen van de namen 

afgeleid worden. Het voerde voor dit, in hoofdzaak archeologische, onderzoek te ver om de namen in 

de inscripties systematisch te bestuderen.140 Enkele inscripties geven een indicatie voor de herkomst 

van de personen. De bovengenoemde Vibius Severus141 is blijkens de inscriptie afkomstig uit Pontos, 

de zuidelijke kuststrook van de Zwarte Zee. Lucius Aemilius Crescens, soldaat van het 14e legioen 

Gemina, voor wie de grafsteen D.Baden-Baden-4B.01 (afb. 319) uit Germania Superior is opgericht, 

is afkomstig uit Keulen en behoort tot de Claudische stam. Aurelius Sozomenos (afb. 452: 

RO.Constanţa-4B.01 uit Moesia Inferior) komt uit Byzantion. H.Óbuda-4B.03 (afb. 406) uit Pannonia 

Inferior is opgericht voor Scorilo, “de vrijgelatene van Ressatus.” Deze Scorilo is “van huis uit 

Daciër.”142 De grafsteen H.Solymár-4B.01 (afb. 417) uit Pannonia Inferior, voor “Vivianus zoon van 

Atrasius, drie jaar oud,” is opgericht door Enamaico zoon van Apo, waarschijnlijk de zwager van de 

overleden jongen. Volgens Visy is Apo vermoedelijk een Dacische naam.143 Flavia Usaiu dochter van 

Tattunus, de overledene in de inscriptie van H.Tác-4B.01 (afb. 434) uit Pannonia Inferior, is wellicht 

afkomstig van de stam der Eravisken144 die in het noordoosten van Pannonia Inferior, rondom 

Aquincum (bij het huidige Budapest) woonde.145 Julia, ten slotte, de dochter van Nikias die op de 

grafsteen uit BG.Nesebăr-2B.01 (afb. 313; uit Thracia) genoemd wordt, is afkomstig uit het 

Thrakische “Mesembria … Melsa en bria.”146  

Uit de inscripties blijkt dat de meeste grafstenen zowel voor als door mannen zijn opgericht. Alleen 

in Pannonia Inferior ligt het aantal mannen en vrouwen voor wie de inscriptie gemaakt is, nagenoeg 

gelijk. In veel gevallen betreft het hier echtparen, dus verrassend is dit vrijwel gelijke aantal niet.147 K. 

Sági heeft in zijn artikel uit 1944-1945 geopperd dat in Pannonia Inferior de afbeeldingen van wagens 

vooral geassocieerd kunnen worden met vrouwelijke overledenen en die van karren met mannelijke.148 

Ook Zinn lijkt deze mening toegedaan, hoewel hij terecht aangeeft dat het in de meeste gevallen niet 

                                                 
136 Salway (1994, 136-137) wijst erop dat de uitgang -ius van oorsprong Grieks kan zijn. In hoeverre deze Griekse invloed 
van toepassing is op de hier gegeven voorbeelden, is niet onderzocht. 
137 Zie Mócsy 1974, 149-151, fig. 26: op deze kaart zijn de inscripties met inheemse namen aangegeven. Het gaat hier dus 
niet alleen om inscripties in combinatie met afbeeldingen van een voertuig. 
138 Dit geldt in elk geval voor de inscripties uit Pannonia. In hoeverre uit de namen uit Gallische inscripties de inheemse 
herkomst van de overledene blijkt, is mij niet bekend. 
139 Facsády 2001, 42-48. 
140 Er is daarom ook niet onderzocht of de overledene(n) en/of opdrachtgever(s) wel of geen Romeinse burgerrecht hadden. 
Zie ook voetnoot 129. 
141 RO.Constanţa-4B.02 (afb. 453) uit Moesia Inferior. 
142 domo Dacus. 
143 Visy 1997, 24-25. 
144 Flavia Tattunis filia Usaiu Eravi…  
145 Mráv 2001, 32. 
146 Menas is de mythische stichter van Mesembria en ‘bria’ is het Thrakische woord voor ‘stad.’ Dus letterlijk ‘stad van 
Menas.’ (Strabo 7.6.1) 
147 Het gelijke aantal vermeldingen van mannen en vrouwen in Pannonia Inferior kan ook te maken hebben met het grotere 
aantal grafmonumenten en -inscripties dat in deze provincie gevonden is in vergelijking met de andere provincies. Als het 
corpus groter is, is de kans op gelijke verdeling ook groter. 
148 Sági 1944-1945, 240. 
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mogelijk is het geslacht van de passagier(s) op de zetel in de wagen te bepalen.149 Uit Pannonia zijn 

slechts vier afbeeldingen van een kar bekend (zie Bijlage 2),150 waarin -zo lijkt het- inderdaad mannen 

zijn afgebeeld. Dit impliceert naar mijn idee echter niet dat op de afbeeldingen met wagens vooral 

vrouwen zijn afgebeeld. Hoogstens kan gezegd worden dat op de wagens ook vrouwen zijn afgebeeld. 

Uit de inscripties kan in ieder geval niet opgemaakt worden dat de grafstenen waarop vrouwen op een 

wagen zijn afgebeeld, uitsluitend voor vrouwen zijn opgericht. In Gallia zijn de meeste 

grafmonumenten met een afbeelding van een voertuig voor een man opgericht, waarbij zoals gezegd, 

door de afbeelding zelf alsook incidenteel door de inscriptie, het beroep van de overledene duidelijk 

gemaakt wordt. 

In veel inscripties wordt de leeftijd van de overledene(n) vermeld en in sommige gevallen ook die 

van degene(n) die het monument opgericht heeft. Op de monumenten voor soldaten is vaak naast hun 

leeftijd ook het aantal dienstjaren opgenomen, zoals bijvoorbeeld op D.Baden-Baden-4B.01 (afb. 319) 

uit Germania Superior. De soldaat Lucius Aemilius Crescens was 34 toen hij stierf en had 14 jaren 

gediend in het leger. In de meeste inscripties die voor niet-militairen zijn aangebracht, is de genoemde 

leeftijd een vijfvoud.151 In sommige gevallen is echter voor niet-militairen wel een nauwkeuriger 

leeftijd gegeven. H.Dunaújváros-4B.10 is bijvoorbeeld onder andere opgericht voor een jongen van 6, 

H.Solymár-4B.01 voor een jongen van 3 en een vrouw van 22.  

 

Er is veel geschreven over de relatie tussen het aantal op de grafstenen afgebeelde personen en het 

aantal en geslacht van de in de inscripties genoemden. Dit geldt met name voor de in Pannonia 

aangetroffen monumenten.152 Meestal komen deze aantallen niet overeen.  

Hoe is deze discrepantie tussen het aantal in de inscriptie genoemde en het aantal afgebeelde 

personen op het grafmonument te verklaren? Mogelijk levert de in Pannonia vrij regelmatig in de 

inscripties gebruikte formule ‘T P’ (titulum posuit) een aanwijzing. Titulum posuit kan volgens Prof. 

Dr. D. den Hengst het best vertaald worden als “heeft deze graftekst / inscriptie geplaatst.”153 Dit 

impliceert dat alleen de inscripties en niet de afbeeldingen door de opdrachtgevers van het 

grafmonument opgesteld zijn.154 Mogelijk zijn de afbeeldingen van voertuigen slechts symbolisch op 

te vatten, waarbij datgene waarvóór ze symbool staan, speculatief blijft.155 Dit geldt waarschijnlijk ook 

                                                 
149 Zinn 2001, 209. Hierbij veronderstelt hij dat de passagier(s) op het afgebeelde voertuig te identificeren is met de in de 
inscriptie genoemde overledene(n). 
150 Pannonia Inferior: H.Csákvár-2B.01 (afb. 378; man als menner in een kar), H.Dunaújváros-2B.03 (afb. 384; menner en 
man in een kar), H.Tök-2B.01 (afb. 436; menner en man in een kar); Pannonia Superior: H.Felsődörgicse-2B.01 (afb. 401; 
één of twee personen in een kar). Geen van deze afbeeldingen is voorzien van een inscriptie. 
151 Zie voor het veel voorkomende age rounding o.a. Duncan-Jones 1977. 
152 Zie bijvoorbeeld Sági 1944-1945, 239-240; Palágyi 1989-1990, 155-156; Visy 1997, 97-99; Zinn 2001, 207-210. 
153 Een eveneens veelvoorkomende formule in de inscripties uit Pannonia Inferior en Pannonia Superior is ‘H S E’ (hic 
situs/sita est: ‘ligt hier begraven’) of ‘H S S’ (hic siti sunt: ‘liggen hier begraven’). Het ligt voor de hand te veronderstellen 
dat deze woorden betrekking hebben op de overledene(n) wiens graf de steen markeert (bijvoorbeeld afb. 434: H.Tác-4B.01). 
Wanneer ‘H S E’ gebruikt is in een tekst die door de opdrachtgever ook voor zichzelf ‘bij leven’ is opgesteld, is het 
aannemelijk dat deze opdrachtgever niet in het graf ligt. Hij of zij kan eventueel na de dood zijn bijgezet. Het komt ook voor 
dat er verschillende personen in de tekst genoemd worden, maar dat niet van allen gezegd wordt dat zijn ‘hier begraven’ zijn. 
Dit is bijvoorbeeld het geval in de inscriptie van H.Óbuda-4B.03 (afb. 406): Scorilo, de vrijgelatene van Ressatus ‘ligt hier 
begraven,’ maar de tekst is tevens opgesteld voor zijn nog levende vrouw en dochter. De opdrachtgevers zijn twee andere 
kinderen van de man. Is het mogelijk dat deze monumenten met deze inscripties gedenkstenen zijn en niet noodzakelijk 
grafmarkeerders? 
154 Zoals gezegd, wordt hier slechts kort ingegaan op de inscripties die bij afbeeldingen van voertuigen op grafstenen zijn 
aangetroffen. Er kan daarom niets gezegd worden over de frequentie waarin bepaalde formules in inscripties die afbeeldingen 
van voertuigen begeleiden, voorkomen ten opzichte van het totale corpus van inscripties. Zie ook voetnoot 129.  
155 Zie ook paragraaf 5.6 Voertuigen in funeraire context. 



De voertuigen in het dagelijks leven en in funeraire context 

 

 213

voor de afbeeldingen van al dan niet bereden paarden en de (offer-)scènes met drievoet die op 

verschillende monumenten te zien zijn.156 Naar mijn idee is er geen direct verband tussen het aantal 

genoemde personen en het aantal personen op de voertuigafbeelding. Het ligt misschien anders met de 

bustes die op de meeste Pannonische grafstenen in het bovenste veld zijn weergegeven, hoewel ook 

hierbij niet altijd het juiste aantal personen ten opzichte van de inscriptie lijkt te zijn afgebeeld. Ook in 

Gallia Belgica lijkt, zoals in Pannonia, het aantal personen dat in een nis is afgebeeld of van wie een 

buste in de bovenste zone van de steen is weergegeven, op de overledene(n) te duiden. Het is 

mogelijk, misschien zelfs waarschijnlijk, dat niet alle grafstenen of -monumenten op bestelling 

gemaakt werden, maar dat opdrachtgevers bij een werkplaats een monument met reeds bestaande 

(voertuig-)afbeelding uitzochten, de tekst voor de inscriptie bepaalden en aangaven van wie er bustes 

in het hoofdvlak van de grafsteen afgebeeld moesten worden. Van bijvoorbeeld Klein-Aziatische 

sarcofagen uit de Romeinse keizertijd is bekend dat halffabrikaten vanuit Klein-Azië naar andere 

delen van het Romeinse rijk geëxporteerd werden. Door lokale kunstenaars werden de objecten dan 

vervolgens naar wens van de opdrachtgevers voltooid.157 

 

 

5.7 Voertuigen in schriftelijke antieke bronnen 

 

Hoewel dit onderzoek niet pretendeert filologisch van aard te zijn, is het toch van belang om stil te 

staan bij de herkomst van verschillende voertuigbenamingen in het Latijn, aangezien er Keltische 

leenwoorden bij zijn.158 Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat het moeilijk is om van een directe 

provinciale invloed op de (Italisch) Romeinse voertuigbouw te spreken, omdat de beschikbare 

informatie te beperkt is. Toch lijkt het erop dat bijvoorbeeld het gebruik van riemhouders en wellicht 

ook het lamoen ontwikkeld is in de provincies. Dat uit filologisch onderzoek blijkt dat veel Latijnse 

voertuigtermen leenwoorden uit de Keltische talen zijn, kan als extra argument gebruikt worden om 

dit vermoeden te ondersteunen. 

In antieke schriftelijke bronnen worden diverse termen gebruikt voor de aanduiding van voertuigen. 

Soms wordt er gezegd of het betreffende voertuig twee of vier wielen had, soms dat het in de 

landbouw of juist voor personenvervoer gebruikt werd. Het is echter volstrekt onduidelijk hoe de aldus 

omschreven voertuigen er precies uit gezien hebben.159 Verschillende auteurs hebben gepoogd om 

benamingen en afbeeldingen van voertuigen met elkaar te verbinden.160 Omdat echter geen van de 

                                                 
156 Zie bijvoorbeeld H. Dunaújváros-4B.02 (afb. 383) uit Pannonia Inferior. Achter de wagen loopt een rijpaard zonder ruiter 
en boven de wagenafbeelding is een voorstelling van een driepoot met links ervan een vrouw en rechts een man te zien. Zinn 
(2001, 197-199, 210-214) geeft een kort overzicht van de verschillende mogelijke betekenissen die de scène met driepoot kan 
hebben en wat de rol van de ruiter of het onbereden rijpaard op de afbeeldingen kan zijn. 
157 Koch 1993, 45, 147-148. 
158 Of, zoals J.P. Wild (1976, 62) het uitdrukt: “Roman technology for wheeled vehicles is completely dominated by Celtic 
loanwords (…).” Zie ook: Chevallier 1976, 178-179; Piggott 1983, 230-231; Garbsch 1986, 46. 
159 In het Prijsedect van Diocletianus worden naast onderdelen van voertuigen (zie paragraaf 5.2 Makers en voetnoot 19) ook 
prijzen voor volledige voertuigen gegeven. Deze zijn verdeeld in twee groepen: De Vehicularis en De Carris. Onder De 
Vehicularis worden saragara/sarracum, raeda, dormitorium en carruca genoemd. De prijsverschillen (variërend van 3000 - 
7000 denarii) zijn onder andere afhankelijk van het soort wielen dat het voertuig heeft (bitatis of cambiginatis) en of het 
voertuig voorzien is van ijzerwerk. Onder De Carris worden carrum quadrirotem en carrum birotum geschaard, dus 
voertuigen met vier en met twee wielen. Dit onderscheid in aantal wielen is in de opsomming van De Vehicularis niet 
gemaakt. De Carris zijn opvallend goedkoper dan De Vehicularis. Hun prijs ligt tussen de 800 en 1500 denarii. In het 
Prijsedict worden dus verschillende termen voor voertuigen genoemd, maar uiteindelijk is niet duidelijk hoe de verschillende 
voertuigen er precies uitzagen, behalve dat sommige voertuigen vier en andere twee wielen hadden. 
160 Onder andere: Ginzrot 1981; Daremberg & Saglio 1962-1969; Boube-Piccot 1980; Weber 1986, 96-102. 
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teksten van afbeeldingen is voorzien en bij geen van de afbeeldingen een term staat die op het 

betreffende voertuig slaat, kan dit naar mijn mening niet gegrond gebeuren.161 In de onderstaande 

opsomming van in bronnen genoemde voertuigen, zal ik daarom geen poging ondernemen om de 

beschrijving met een afbeelding te verbinden.  

In onderstaand overzicht zijn verschillende gebruikte termen alfabetisch gerangschikt. De 

omschrijvingen blijven in de meeste gevallen beperkt tot wat er in de bronnen aangegeven is162 en 

ongetwijfeld is deze lijst niet volledig.  

 

Arcera  Voertuig met gesloten kast (arca), gebruikt voor ziekenvervoer en 

landbouwtransport.163 Volgens Garbsch is het een kar.164 

Arcuma Klein voertuig voor één persoon.165 

Armamaxa Grieks leenwoord. Waarschijnlijk een luxe wagen.166 Mogelijk van oorsprong een 

Perzisch overdekt voertuig.167 

Angaria Vierwielig voertuig voor zwaar transport, getrokken door ossen.168 Volgens Chevallier 

is angaria van oorsprong een Perzisch woord dat via het Grieks in het Latijn is 

overgenomen.169 

Benna Keltisch leenwoord. Voertuig met een gevlochten opbouw. In combennones kunnen 

twee personen plaatsnemen.170 

Birota Letterlijk “tweewieler.”171 

Carpentum Mogelijk een Keltisch leenwoord en misschien de benaming van een voertuig dat door 

de Etrusken gebruikt werd.172 In de Romeinse keizertijd was het een voertuig voor 

(keizerlijke) vrouwen en erevoertuig voor matronen en priesteressen.173 In de 2e eeuw 

n. Chr. is het woord door Florus gebruikt om een Keltische strijdkar mee aan te 

duiden.174 In de 4e eeuw is het door Palladius genoemd als mestkar.175 Het voertuig 

wordt doorgaans voorgesteld met twee wielen, wellicht omdat op de munten die voor 

vergoddelijkte vrouwen van de keizerlijke familie geslagen  zijn, overdekte karren 

zijn afgebeeld (afb. 80-82). Volgens Garbsch is het een overdekt goederen- en 

reisvoertuig.176 Van carpentum is het woord carpentarius afgeleid (menner), dat in 

combinatie met de woorden faber of artifex waarschijnlijk duidt op een maker van een 

carpentum (zie paragraaf 5.2 Makers). Aan het eind van de oudheid krijgt het woord 

carpentarius de betekenis van timmerman. 

                                                 
161 Zie ook Piggott 1992, 31. 
162 Grotendeels gebaseerd op de lemmata uit Daremberg & Saglio 1962-1969. 
163 Daremberg & Saglio 1962-1969, ARCERA. 
164 Garbsch 1986, 46. 
165 Chevallier 1988, 37. 
166 Chevallier 1988, 37. 
167 Van Wageningen 1929, 85. 
168 Kolb 2000, 217. 
169 Chevallier 1976, 178. 
170 Daremberg & Saglio 1962-1969, BENNA; Piggott 1983, 233. 
171 O.a. Codex Theodosianus 6.29.2.2. 
172 Daremberg & Saglio 1962-1969, CARPENTUM. 
173 Weber 1986, 96-97. 
174 Daremberg & Saglio 1962-1969, CARPENTUM, noot 1. 
175 Piggott 1983, 231. 
176 Garbsch 1986, 46. 
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Carruca / Keltisch leenwoord. De carruca wordt gezien als een rijkversierde wagen, getrokken 

Carucha  door twee trekdieren.177 In het Prijsedict van Diocletianus wordt melding gemaakt van 

een carruca dormitoria, waaruit blijkt dat in het voertuig geslapen kon worden.178 

Wellicht is met capsus eenzelfde voertuig bedoeld.179 

Carrus, -um Keltisch leenwoord. Het voertuig werd volgens antieke bronnen door ‘Galliërs,’ 

‘Brittanniërs’ en ‘Helvetiërs’ in de strijd gebruikt en in de keizertijd door het 

Romeinse leger om goederen te vervoeren.180 De carrus kan twee of vier 

spakenwielen hebben en dient vooral het goederentransport.181 Het woord carrago 

wordt in bronnen gebruikt om een barricade van voertuigen of een groep voertuigen 

van ‘barbaren’ aan te duiden.182 

Carracutum Variant op de carrus (q.v.), een “hoog voertuig.”183 

Cisium Keltisch leenwoord.184 Het voertuig wordt doorgaans gezien als een lichte kar met 

open bak die gebruikt wordt voor snelle ritten, met één of twee trekdieren, voor 

maximaal twee personen. Uit bronnen zijn de termen cisio pervolare en impetus cisi 

volantis bekend. Van cisium zijn de woorden cisiarius en cisianus afgeleid, die 

menner en/of maker van een cisium betekenen.185 

Covin(n)us Keltisch leenwoord.186 Het voertuig wordt in antieke bronnen geassocieerd met 

‘Brittanniërs’ en ‘Belgae.’ De covinnus is mogelijk verwant aan het essedum (q.v.) en 

in dit kader lijkt het om een ‘strijdkar’ te gaan. Ook de term covinarius wordt 

gebruikt, maar klaarblijkelijk alleen om de menner of gebruiker van het voertuig mee 

aan te duiden, niet de maker. Het is niet bekend hoe de ‘Keltische’ covinnus er uit zag. 

Met covinnus lijkt in Latijnse bronnen ook een licht reisvoertuig aangeduid te worden, 

dat door de reiziger zelf bestuurd werd.187 

Currus ‘Triomfkar’ (currus triumphalis). Volgens Garbsch is de currus aan de voorkant 

gesloten en aan de achterkant open.188 

Esseda, -um Keltisch leenwoord.189 Het is een open voertuig.190 Volgens Caesar is het essedum 

door de ‘Brittanniërs’ in de strijd gebruikt. Mogelijk zijn de essedum en covinnus 

(q.v.) eenzelfde soort voertuig. Het lijkt er ook op dat het essedum in de Romeinse 

keizertijd een voertuig voor algemeen gebruik was waarin gereisd kon worden. 

Vermoedelijk zat de menner naast de passagier.191 Van essedum is het woord 

                                                 
177 Daremberg & Saglio 1962-1969, CARRUCA / CARRUCHA; Garbsch 1986, 46. 
178 Weber 1986, 99. 
179 Daremberg & Saglio 1962-1969, CARRUCA / CARUCHA. 
180 Daremberg & Saglio 1962-1969, CARRUS / CARRUM; Garbsch 1986, 46. 
181 Weber 1986, 102; Chevallier 1988, 36. 
182 Daremberg & Saglio 1962-1969, CARRAGO. 
183 Chevallier 1976, 178. 
184 Garbsch 1986, 46. 
185 Daremberg & Saglio 1962-1969, CISIUM.  
186 Daremberg & Saglio 1962-1969, COVINUS: mogelijk afgeleid van het Keltische woord kowain. 
187 Daremberg & Saglio 1962-1969, COVINUS; Piggott 1983, 233.. 
188 Garbsch 1986, 46. 
189 Daremberg & Saglio 1962-1969, ESSEDA / ESSEDUM; Piggott 1983, 232; Garbsch 1986, 46. 
190 Chevallier 1988, 36. 
191 Daremberg & Saglio 1962-1969, ESSEDA / ESSEDUM; Piggott 1983, 232: essedum lijkt gerelateerd te zijn aan een Keltische 
stam ensedo- , hetgeen iets suggereert waarin gezeten kan worden. 
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essedarius afgeleid, de menner. In de tijd van Claudius werden er spektakels met 

essedarii in de arena geörganiseerd.192 

Petorritum Keltisch leenwoord.193 Verwant aan de stam van quattuor, daarom waarschijnlijk een 

vierwielig voertuig.194 Mogelijk een voertuig met opgehangen bak.195 

Pilentum Misschien een Keltisch leenwoord.196 Het voertuig is waarschijnlijk gelijkend op een 

carpentum en petorritum. Het is alleen gebruikt bij speciale gelegenheden, voor het 

vervoer van cultusvoorwerpen en bevoorrechte vrouwen (aanvankelijk alleen 

priesteressen). Het voertuig was waarschijnlijk rijk versierd. In verschillende bronnen 

wordt het woord molle (van mollis, zacht, week of golvend) in combinatie met 

pilentum gebruikt, wellicht om de zachtheid van de kussens in het voertuig te 

benadrukken. Het was een groter voertuig dan een carpentum en had vier wielen.197 

Volgens Weber had het voertuig een lage opbouw.198 Volgens Van Wageningen was 

het overkapt, maar met open zijwanden.199 

Plaustrum / Groot zwaar boeren voertuig.200 Het wordt gelijkgesteld met de uit Griekse bronnen  

Plostrum bekende ἅμαξα en ἀπήνη. Men gaat ervan uit dat het plaustrum twee of vier 

schijfwielen en meedraaiende assen had,201 desgewenst overdekt kon worden met een 

huif en getrokken werd door ossen of muildieren.202 Plaustrum majus was een 

uitzonderlijk groot voertuig; plostella een klein. Van plaustrum is het woord 

plaustrarius afgeleid dat enerzijds gebruikt wordt om de maker van het voertuig 

(mogelijk zelfs algemeen gebruikt voor ‘voertuigbouwer’) en anderzijds de menner 

aan te duiden.203 In Pompeii bestond een corporatie van lignarii plostrarii die zich 

zoals eerder genoemde cisiarii van Praeneste nabij de een poort ophielden. 

Waarschijnlijk gaat het hier dus eerder om een groep menners dan om een groep 

voertuigbouwers.  

Ploxenum Mogelijk gelijk aan een plaustrum, maar afkomstig uit Gallia Cisalpina.204 Het woord 

kan ook verwijzen naar de bak van een voertuig.205 

Rheda / Van oorsprong Gallisch voertuig.206 Het woord is van dezelfde stam als veredus, een 

R(a)eda Gallisch paard.207 De rheda is een voertuig zonder luxe en is gebruikt voor goederen- 

en/of personenvervoer.208 Van het woord rheda is rhedarius afgeleid, hetgeen zowel 

op de maker als de bestuurder van een rheda betrekking kan hebben.209 

                                                 
192 Daremberg & Saglio 1962-1969, ESSEDARIUS. Er wordt zelfs melding gemaakt van een essedaria, een vrouwelijke 
menner. 
193 Garbsch 1986, 46. 
194 Ook: Chevallier 1976, 178; Piggott 1983, 231. 
195 Chevallier 1988, 36. 
196 Van Wageningen 1929, 726. 
197 Daremberg & Saglio 1962-1969, PILENTUM. 
198 Weber 1986, 96. 
199 Van Wageningen 1929, 726. 
200 Daremberg & Saglio 1962-1969, PLAUSTRUM / PLOSTRUM. 
201 Ook: Piggott 1983, 231;Weber 1986, 101; Chevallier 1988, 36. 
202 Daremberg & Saglio 1962-1969, PLAUSTRUM / PLOSTRUM. 
203 Daremberg & Saglio 1962-1969, PLAUSTRARIUS. 
204 Piggott 1983, 231. 
205 Van Wageningen, 1929, 732. 
206 Daremberg & Saglio 1962-1969, RHEDA / REDA / RAEDA. 
207 Chevallier 1976, 178 noot 5. 
208 Daremberg & Saglio 1962-1969, RHEDA / REDA / RAEDA. 
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Sarracum Een in antieke bronnen veelgebruikt woord, dat waarschijnlijk een voertuig aanduidt 

dat vooral in de oogst en bij het transport van bouwmaterialen gebruikt is.210 Het had 

kleine schijfwielen en kon als het nodig was ook veel mensen vervoeren.211 

Tensa Overdekte kar, waarbij de begeleider van de dieren naast het voertuig meeloopt.212 De 

tensa is gebruikt om cultusbeelden tijdens processies in te vervoeren.213 

                                                                                                                                                         
209 Daremberg & Saglio 1962-1969, RHEDARIUS. 
210 Daremberg & Saglio 1962-1969, SARRACUM. 
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