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d’Histoire de Langres; Musée de Châtillonnais, Châtillon sur Seine; Musée Archéologique ancienne 

abbaye de Saint-Benigne, Dijon; Musée de l’Arles Antique; Musée Calvet, Avignon. Een jaar later, in 
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Vassurány; Burgenländisches Landesmuseum, Eisenstadt. Kort voor deze reis heb ik het Musée de la 
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Nemzeti Múzeum gemaakt is. In de zomer van 2002, op vakantie in Noord Frankrijk, stuitte ik bij 

toeval op een mij tot dan toe onbekend reliëf in het Musée de l’ancien évêché te Évreux. In 2003 
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1 

INLEIDING 
 

 

 

1.1 Achtergrond 

Landtransport en meer in het algemeen vervoer in de Oudheid is in de loop van de geschiedenis reeds 

vele malen en op vele manieren onderzocht. Sinds de Renaissance worden antieke teksten en 

teruggevonden resten van voertuigen en schepen bestudeerd1 en nog steeds verschijnen er geregeld 

publicaties. Transport kan en wordt vanuit verschillende invalshoeken binnen de historische 

wetenschappen onderzocht. Ook het hier gepresenteerde archeologische onderzoek naar de constructie 

en het gebruik van voertuigen in de Gallische en Romeinse Rijn-Donauprovincies valt binnen deze 

traditie.  

Tot op heden is er onderzoek gedaan naar resten en/of afbeeldingen van voertuigen uit de Romeinse 

tijd die in een afgebakend gebied gevonden zijn,2 bepaalde typen voertuigen,3 de vervoerde producten4 

en de aanspanning en controle van trekdieren.5 Tevens is transport per voertuig uit de Romeinse 

periode aan de orde gekomen in studies naar reizen,6 het wegennet7 en de cursus publicus.8 

Een studie die de verschillende typen voertuigen, hun mogelijke constructie en de afbeeldingen van 

voertuigen in Gallia en de Romeinse Rijn-Donauprovincies op een rij zet, zoals dit onderzoek beoogt 

te doen, opent een weg naar verdere studie waarbij de aandacht specifiek gelegd kan worden op het 

gebruik van de verschillende soorten voertuigen binnen de politieke en sociale context van het 

Romeinse Rijk. Een dergelijk onderzoek vormt tevens een bedding waarin de bestaande deelstudies 

aan waarde winnen. 

 

1.2 Eerder onderzoek 

Een van de eersten die de verschillende soorten ‘antieke’ voertuigen onderzocht was J. Chr. Ginzrot, 

een wagenbouwinspecteur van het koninkrijk Beieren.9 In Die Wagen und Fahrwerke der Griechen 

und Römer und anderer alten Völker; nebst der Bespannung, Zäumung und Verzierung ihrer Zug- 

Reit- und Last-Tiere uit 1817 baseert Ginzrot zich op beschrijvingen in Pollux’ Onomasticon, waarin 

onder andere namen van voertuigen en onderdelen van voertuigen opgesomd worden.10 Het werk van 

Pollux is echter alleen via Middeleeuwse kopieën overgeleverd die alle aangevuld zijn met latere 

toevoegingen. Bovendien is Ginzrots vertaling van verschillende onderdelen discutabel.11 Toch heeft 

hij de aanzet gegeven tot onderzoek naar de constructie van de voertuigen.  

                                                                 
1 Piggott 1983, 9. 
2 O.a. Sági 1944/1945; Venedikov 1960; Weber 1978; Visy 1997; Zinn 2001. 
3 O.a. Röring 1983. 
4 O.a. Mulliez 1982; Visser 2009. 
5 O.a. Lefebvre des Noëttes 1924; Lefebvre des Noëttes 1931; Raepsaet 1982; Spruytte 1983. 
6 O.a. Casson 1974;  Bender 1978; Adams & Laurence 2001. 
7 O.a. Chevallier 1976; Rathmann 2003. 
8 O.a. Black 1995; Kolb 2000. 
9 Voorwoord bij de vereenvoudigde uitgave van Ginzrots werk uit 1981, 8. 
10 Leighton 1972, 119. 
11 Leighton 1972, 121. 
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De publicatie van Ch. Rörings proefschrift, Untersuchungen zu römischen Reisewagen uit 1983, 

behandelt vooral een verzameling vondsten waarvoor tot 1983 de functie nog niet vaststond: de 

zogenaamde riemhouders. Dit zijn ophanghaken die de bak in een flexibele constructie met de 

onderbouw van het voertuig verbinden.12 Hiernaast geeft Röring een overzicht van de op dat moment 

bekende voertuiggraven13 uit de Romeinse keizertijd. 

Uit 1997 stamt Die Wagendarstellungen der pannonischen Grabsteine van Zs. Visy. In dit werk 

inventariseert en beschrijft de auteur vrijwel alle voertuigafbeeldingen uit Pannonia Superior en 

Pannonia Inferior.14 Ook geeft hij een typologie voor de Pannonische voertuigen en een beschrijving 

van de verschillende afgebeelde onderdelen. Hierin gaat Visy naar mijn idee te ver, omdat hij ervan uit 

gaat dat de afbeeldingen van de voertuigen natuurgetrouwe weergaven zijn, waarbij de afgebeelde 

onderdelen tot elkaar in de juiste verhouding staan.15 Visy meent op basis van de gemiddelde diameter 

van teruggevonden wielbanden uit te kunnen rekenen wat de maten zijn van de verschillende 

afgebeelde onderdelen van de voertuigen.16  

In de publicatie uit 2001 van zijn proefschrift Untersuchungen zu Wagenfahrtdarstellungen auf 

provinzialrömischen Grabdenkmälern,17 maakt F. Zinn gebruik van grotendeels hetzelfde 

onderzoeksmateriaal als het hier gepresenteerde onderzoek. Zinn concentreert zich echter niet op de 

constructie van de voertuigen, maar op de beeldprogramma’s van de afbeeldingen. Hij geeft een 

typologie van de verschillende soorten afbeeldingen met voertuigen die in de Romeinse provincies 

voor komen en niet van de voertuigen zelf. Hoewel het werk van Zinn uitgebreid is en overzichten 

geeft van eerder onderzoek op het gebied van iconografisch onderzoek naar Romeinse reliëfs, zijn de 

door hem onderscheiden beeldtypen zeer subjectief. Ze zijn gebaseerd op zijn inhoudelijke 

interpretatie van de afbeeldingen. Dit wil zeggen dat hij een gebruik van de voertuigen veronderstelt 

(o.a. privé-gebruik of wijntransport), dat vervolgens typebepalend is. Zinn is daarom m.i. niet objectief 

genoeg geweest in zijn beschouwing van zowel de afbeeldingen18 als in zijn interpretatie van de 

betekenis van voertuigen in funeraire context.  

 Ook M. Molin doet onderzoek naar de voertuigen uit de Romeinse periode en de tuigage in de 

Oudheid, waarover hij in de loop van de jaren gepubliceerd heeft.19 Zijn proefschrift Images de chars 

du monde romain (Ier s. av. J.-C.-Ve s. apr. J.-C.). Pour une contribution de l’iconographie à 

l’histoire des techniques is bij mijn weten tot op heden niet in zijn geheel gepubliceerd.  

 
                                                                 
12 Röring 1983, 12-32. Zie verder de paragrafen 2.2.7 Riemhouders en 3.2.7 Riemhouders. 
13 Het woord ‘voertuiggraf’ wordt gebruikt om een graf aan te duiden waarin een voertuig gevonden is. Dit kan zowel een kar 
als een wagen zijn. De term ‘wagengraf’ is in de Nederlandse literatuur algemeen in gebruik als een graf bedoeld wordt 
waarin een voertuig (kar of wagen) is gevonden. Het woord is afkomstig uit het Duits (Wagengrab) waarin Wagen zowel op 
een twee- als een vierwieler kan slaan. Om verwarring te voorkomen heb ik ervoor gekozen het neutrale woord ‘voertuiggraf’ 
te gebruiken in plaats van ‘wagengraf.’ 
14 In navolging van Sági (1944-1945) waarin de tot dan toe bekende afbeeldingen opgenomen waren. Met dank aan Zsolt 
Mráv van het Magyar Nemzeti Múzeum te Budapest voor een exemplaar van dit boek. 
15 Visy 1997, 2. 
16 Visy gaat uit van een diameter van 90 cm voor wielen met 8 spaken en minder en van een diameter van 100 cm voor 
wielen met meer dan 8 spaken (Visy 1997, 6, 60-61 Tabelle 1, 66-74). 
17 Zinn 2001. 
18 Constructietechnnische details en de aanspanning acht Zinn ongeschikt voor een typologie van de beeldprogramma’s, 
omdat deze niet natuurgetrouw weergegeven hoeven zijn (Zinn 2001, 168). Tegelijkertijd sluit hij van enkele karren niet uit 
dat ze wellicht niet alleen voor privé-doeleinden, maar ook voor het vervoer van goederen gebruikt kunnen zijn, omdat ze 
met een hoge opbouw zijn afgebeeld (Zinn 2001, 180). Hiermee hecht hij toch waarde aan de constructie van de voertuigen. 
Ook in mijn onderzoek wordt op bepaald moment onderscheid gemaakt tussen ‘lage’ en ‘hoge’ opbouw, maar alleen om 
iconografische verschillen aan te geven, niet om de voertuigen een functie toe te kennen. 
19 O.a. Molin 1982; Molin 1984; Molin 1991. 
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Wat betreft het onderzoek naar de aanspanning van de trekdieren dient R. Lefebvre des Noëttes 

genoemd te worden. In zijn studie uit het begin van de 20e eeuw naar de aanspanning uit de Romeinse 

periode richtte hij zich met name op de tuigage-elementen die op de afbeeldingen te zien zijn. Hij 

voerde experimenten uit en publiceerde zijn bevindingen.20 De belangrijkste conclusie die hij trok, was 

dat de tuigage in de Oudheid, het “Grieks-Romeinse paardentuig,” zodanig was dat de trekdieren geen 

zware last konden trekken, omdat de luchtpijp afgekneld zou raken.21 Lange tijd is deze conclusie als 

feit aangenomen. Uit recenter onderzoek van onder andere J. Spruytte en G. Raepsaet is gebleken22 dat 

Lefebvre des Noëttes twee soorten aanspanningsmethoden23 die in de Oudheid gehanteerd werden, 

borst- en schoudertractie, samengevoegd heeft tot één nooit bestaan treksysteem dat inderdaad zware 

druk uitoefent op de luchtpijp van de trekdieren. Zowel borst- als schoudertractie levert in gebruik 

geen problemen op, zoals experimenten hebben bevestigd.24  

 

1.3 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de constructie, typologie en het gebruik van twee- 

en vierwielige voertuigen25 uit Gallia26 en de Romeinse Rijn-Donauprovincies.27 Aangezien de 

aanspanning van de trekdieren nauw samenhangt met de constructie en het gebruik van voertuigen, 

wordt ook onderzocht welke verschillende aanspanningsmethoden er waren. 

In de eerste plaats worden, op basis van contemporaine afbeeldingen en teruggevonden 

voertuigenresten, de verschillende onderdelen van de constructie van zowel karren als wagens 

beschreven. Sommige van deze onderdelen zijn potentieel typebepalend en andere niet. Hetzelfde 

wordt gedaan met wat er uit het onderzoeksgebied bekend is over de aanspanning en controle van de 

trekdieren. Door dit onderzoeksmateriaal te vergelijken met afbeeldingen en vondsten uit de 

voorgaande pre-Romeinse periode in de provincies en die uit het Italisch kerngebied in de Romeinse 

keizertijd, kunnen mogelijke ontwikkelingen en geografische verschillen in de voertuigbouw en de 

aanspanning en controle van de trekdieren gevolgd worden. In de tweede plaats wordt het gebruik van 

de voertuigen onderzocht. Verschillende constructietechnische details wijzen erop waarvoor het 

voertuig gebruikt kan zijn geweest, maar ook uit afbeeldingen kan een en ander hieromtrent 

opgemaakt worden. Aanvullende informatie over de constructie en het gebruik van voertuigen en over 

de aanspanning van de trekdieren is uit schriftelijke antieke bronnen afkomstig.  

De meeste informatie omtrent de constructie en het gebruik van voertuigen blijkt uit funeraire 

context afkomstig te zijn. Daarom is er ook aandacht voor de vraag welke rol de voertuigen gespeeld 

hebben in het grafbestel en of deze rol in alle provincies van het onderzoeksgebied dezelfde was. 

 

                                                                 
20 Lefebvre des Noëttes 1924; Lefebvre des Noëttes 1931. 
21 Zie paragraaf 2.5.4 Het “Grieks-Romeinse paardentuig.” 
22 G. Raepsaet 1982; J. Spruytte 1983; Ook mw. G. Brownrigg (in correspondentie met Prof. Dr. J.H. Crouwel en mij. Een 
publicatie van haar hand over het Romeinse enkelspan is in voorbereiding), zie voetnoot 23. 
23 Misschien drie aanspanningsmethoden. Zie paragraaf 2.5.6 Schoudertractie over het onderzoek van Brownrigg. 
24 Zie de paragrafen 2.5 Aanspanning en 3.5 Aanspanning. 
25 Respectievelijk karren en wagens. 
26 De provinciae Gallia Aquitania, Gallia Belgica, Gallia Lugdunensis, Gallia Narbonensis. 
27 De provinciae Dacia, Germania Inferior, Germania Superior, Moesia Inferior, Moesia Superior, Noricum, Pannonia 
Inferior, Pannonia Superior, Raetia, Thracia. 
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Het onderzoeksgebied is beperkt tot de genoemde provincies,28 omdat verreweg de meeste informatie 

hiervandaan afkomstig is. Toch zijn ook enkele afbeeldingen en resten van voertuigen die in andere 

provincies aangetroffen zijn, in dit onderzoek meegenomen.29  

Het onderzoeksgebied zelf kan opnieuw verdeeld worden in een westelijk deel30 en een oostelijk 

deel,31 op basis van het aangetroffen materiaal. De aard van de afbeeldingen in deze twee delen is 

wezenlijk anders. In het westelijk deel zijn relatief meer afbeeldingen van tweewielige voertuigen 

vervaardigd, wordt als trekelement zowel de dissel als het lamoen afgebeeld32 en tonen de 

afbeeldingen veelal voorstellingen uit het dagelijks beroepsleven van de overledene. In het oostelijk 

deel komen vooral afbeeldingen van vierwielige voertuigen voor, is alleen de dissel afgebeeld en 

lijken de voorstellingen van voertuigen geen weergave van het dagelijks beroepsleven te zijn.33 

 

1.4 Informatiebronnen 

Er is gebruik gemaakt van drie soorten bronnen: afbeeldingen van voertuigen, teruggevonden resten en 

antieke schriftelijke bronnen waarin aan voertuigen of transport gerefereerd wordt. De nadruk ligt op 

de informatie die van de afbeeldingen afkomstig is, hoewel deze niet in alle gevallen even nauwkeurig 

en natuurgetrouw is.  

 

Er bestaan veel afbeeldingen van voertuigen, zowel uit de Romeinse provincies als uit het Italisch 

kerngebied in de Romeinse keizertijd. De afbeeldingen zijn over een aanzienlijk groter gebied 

verspreid gevonden, dan voertuiggraven,34 hoewel er -zoals gezegd-  sprake is van clustering (Kaart 

1). Nog belangrijker is dat er op de afbeeldingen een grote variëteit aan voertuigen en manieren 

waarop ze gebruikt zijn, te zien is. De informatie die de teruggevonden resten opleveren, is in deze 

opzichten beperkt. Vooral hierdoor zijn de afbeeldingen geschikt als de basis van een typologie. 

De voertuigen zijn op verschillende soorten voorwerpen afgebeeld. Er zijn voorbeelden van een 

plastiek,35 een votiefplaatje,36 mozaïeken37 en zilveren vaatwerk.38 Het merendeel van de afbeeldingen 

is echter afkomstig uit funeraire context. In de meeste gevallen gaat het om reliëfs op grafstenen, maar 

ook voorstellingen op andersoortige monumenten, zoals pijlers,39 gedenkstenen,40 altaars,41 stenen 

bekledingsplaten van de dromos van een tumulus42 en grafhuisjes43 komen voor. Zoveel mogelijk 

afbeeldingen zijn beschreven en getekend. Hiervoor zijn diverse musea in België, Frankrijk, 

Duitsland, Oostenrijk en Hongarije bezocht en is uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd. 

                                                                 
28 Zie voetnoten 26 en 27. 
29 De provinciae Africa Proconsularis, Asia, Caledonia, Cilicia/Cyprus, Macedonia, Mauretania Caesariensis,  
Tarraconensis. Van zes afbeeldingen is de vindplaats en/of de provincia onbekend. Zie Bijlage 1 en Bijlage 2. 
30 De provinciae Gallia, Germania en Raetia. 
31 De provinciae Dacia, Moesia, Noricum, Pannonia en Thracia. 
32 Zie verder de paragrafen 2.2.4 Trekelement en 3.2.4 Trekelement. 
33 Zie paragraaf 5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten. 
34 Zie onder bij de tweede informatiebron: resten van voertuigen. 
35 F.Essey-2D.01 (afb. 352). 
36 F.Alise Sainte Reine-2C.01 (afb. 345). 
37 Bijvoorbeeld CH.Orbe Boscéaz-4G.01 (afb. 314). 
38 E.Pico del Castillo-4C.01 (afb. 344). 
39 Bijvoorbeeld D.Igel-4B.01 (afb. 322) en D.Igel-2B.02 (afb. 323). 
40 Bijvoorbeeld: TR.Magnesia ad Sipylum-4B.01 (afb. 464). 
41 Bijvoorbeeld D.Trier-2B.02 (afb. 337). 
42 Bijvoorbeeld A.Göttlesbrunn-4B.05 (afb. 283). 
43 Bijvoorbeeld H.Csákvár-2B.01 (afb. 378). 
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Het is belangrijk bij onderzoek dat voor een groot deel leunt op contemporaine afbeeldingen, te 

blijven beseffen dat geen van de afbeeldingen door professionele voertuigbouwers gemaakt is. Ze zijn 

het product van beeldhouwers die waarschijnlijk in opdracht een voertuig afgebeeld hebben en die 

zich in vormgeving en detaillering hebben laten leiden door de wensen van hun opdrachtgevers of de 

voor henzelf meest opvallende kenmerken van voertuigen. Omdat voertuigen echter deel uitmaakten 

van het dagelijks leven en ook deze beeldhouwers ze zagen, is het aannemelijk dat de weergave van 

veel details op een zekere werkelijkheid berust. De mate van natuurgetrouwheid wisselt echter per 

afbeelding en moet voor elk geval apart bepaald worden. Sommige beeldhouwers waren kundiger of 

nauwkeuriger dan anderen en hebben meer details afgebeeld. Het is bovendien goed mogelijk dat 

bijvoorbeeld leidsels, riemhouders, spaken en wielbanden met kleur aangegeven zijn geweest op 

afbeeldingen waarvan het reliëf weinig details heeft.44 Eveneens belangrijk voor de herkenbaarheid 

van afgebeelde elementen is de conservering van de (meestal) stenen. Deze is mede afhankelijk van de 

gebruikte steensoort. Zachte soorten, zoals kalk- en zandsteen, zijn meer aan verwering en 

beschadiging onderhevig dan bijvoorbeeld marmer. Ook zijn er in sommige gevallen aanwijzingen of 

vermoedens dat de voertuigafbeelding in later tijd opnieuw bewerkt is.45 Er zijn dus verschillende 

redenen waarom conclusies op basis van de afbeeldingen ten allen tijde met zorgvuldigheid getrokken 

dienen te worden. Bij de typologie van de voertuigen wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen 

afbeeldingen van voertuigen met en zonder riemhouders. Dit onderscheid heeft een iconografische 

basis. Op sommige afbeeldingen zijn de riemhouders behouden, op andere niet. Het is hiermee niet 

gezegd dat de groep afbeeldingen zonder riemhouders ook oorspronkelijk geen riemhouders gehad 

heeft. Ze zijn alleen niet behouden. Bij zowel de afbeeldingen van karren als wagens is de groep met 

riemhouders relatief klein.46 Op basis van alleen de afbeeldingen wordt hierdoor de indruk gewekt dat 

het bij riemhouders om een uitzonderlijk constructietechnisch aspect gaat. De hoeveelheid 

teruggevonden exemplaren, uit grafcontexten en als losse vondsten,47 geeft echter aan dat ze 

regelmatiger gebruikt zijn dan op basis van de afbeeldingen vermoed wordt. Desondanks kunnen de 

afbeeldingen beschouwd worden als een redelijk betrouwbare bron. 

 

Bij de tweede informatiebron, teruggevonden resten van voertuigen uit de Romeinse keizertijd, gaat 

het vooral om metalen objecten. Deze zijn zowel als losse vondsten als in grafcontext aangetroffen. In 

het laatste geval kunnen ze waardevolle informatie leveren, omdat van deze vondsten duidelijk is dat 

zij tot één voertuig behoorden. Dit vergemakkelijkt het identificeren van losse vondsten. De 

teruggevonden metalen resten lenen zich er echter helaas niet voor om als basis te dienen voor een 

typologie van de gebruikte voertuigen. Hiervoor zijn drie redenen. Ten eerste zijn de metalen vondsten 

relatief schaars. In de provincies Pannonia en Thracia zijn veel voertuiggraven gevonden, maar in de 

overige provincies ontbreken deze nagenoeg (Kaart 2). Wel zijn diverse losse vondsten van 

voertuigonderdelen, verspreid over het gehele Romeinse Rijk, gedaan, maar deze geven geen 

totaalbeeld van de voertuigen waartoe ze behoord hebben. Ten tweede vormen de metalen resten 

slechts een deel van de  constructie van voertuigen. Van de onderdelen van organisch materiaal, zoals 

                                                                 
44 Sporen van kleur zijn onder andere  aangetroffen op A.Göttlesbrunn-4B.02 (afb. 280). 
45 F.Vaison-4B.01 (afb. 373) en H.Szentendre-4B.11 (afb. 429). 
46 Het is opvallend dat er relatief weinig afbeeldingen van wagens met riemhouders zijn. Wellicht heeft dit te maken met de 
grote hoeveelheid afbeeldingen uit de Donauprovincies waar over het geheel genomen minder details op de afbeeldingen te 
zien zijn dan op die uit Gallia. 
47 Ook in gebieden waaruit geen afbeeldingen of voertuiggraven bekend zijn. 
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hout en leder, is bijna niets teruggevonden.48 Ten derde representeren de voertuigen die in de graven 

aangetroffen zijn niet het gehele scala aan soorten voertuigen. In de voertuiggraven zijn vooral luxe, 

met ijzer en brons gedecoreerde vierwielige voertuigen aangetroffen, waaruit blijkt dat de graven de 

laatste rustplaats vormen van de lokale elite. De ‘gewone’ karren en wagens, voor het werk op het land 

of om met handelswaar naar de markt te gaan, zijn niet meegegeven in graven.49 Een typologie van 

voertuigen op basis van de resten uit voertuiggraven geeft derhalve een selectief beeld van de 

verschillende soorten die gebruikt werden. Bovendien vormt het aantal teruggevonden voertuigen, 

momenteel ca. 120, minder dan het topje van de ijsberg van het totale aantal karren en wagens dat in 

de Romeinse provincies in de keizertijd gebruikt is. Dat er veel voertuigen in gebruik waren, blijkt 

onder andere uit het grote aantal regelingen dat binnen het Romeinse Rijk rondom het transport en het 

gebruik van voertuigen binnen de stadsmuren bestond.  

Een bijkomend probleem bij het onderzoek naar voertuigresten is de vaak onvolledige informatie die 

opgravingen vooral in het verleden opgeleverd hebben. Ten eerste werden en worden de – meestal – 

metalen resten niet altijd herkend als delen van een voertuig. Dit kan te maken hebben met de kennis 

van de opgravers, maar ook met de samenstelling van de grond waarin de vondsten gedaan worden. 

Tevens zijn er weinig organische resten van voertuigen behouden. Ten tweede zijn de meeste 

voertuigen in de eerste helft van de vorige eeuw of eerder gevonden. Opgravingsverslagen uit die tijd 

bevatten vaak geen beschrijvingen van de vondstsituaties of tekeningen van de vondsten in situ. 

Bovendien betrof het in de meeste gevallen van vondsten van voertuiggraven reeds gedeeltelijk 

geplunderde of anderszins verstoorde graven. Recentelijk zijn tijdens noodopgravingen bij Budaörs 

(Hongarije) nog vier intacte graven uit de Romeinse periode gevonden, waarin de resten van één kar 

en vier wagens aangetroffen zijn.50 Ook in Grieks Thracië zijn in 2002/2003 bij een noodopgraving in 

een tumulus bij Mikri Doxipara-Zoni de resten van vier wagens en één kar uit dezelfde periode 

gevonden.51 In Bulgarije worden nog regelmatig dergelijke vondsten gedaan. In 2007 zijn er twee 

voertuiggraven bij Nova Zagora52 opgegraven nadat er melding was gemaakt van schatgraverij.53 Eind 

november 2008 werd bekend dat er opnieuw in dezelfde regio in Bulgarije een nog intact voertuiggraf 

gevonden was, bij het dorpje Karanovo.54 Deze recente vondsten kunnen meer duidelijkheid geven 

over de constructie van karren en wagens.  

Hoewel in dit onderzoek geen catalogus van voertuigresten uit de Romeinse keizertijd opgenomen 

is, is uiteraard wel gebruik gemaakt van informatie over de resten, met name in het onderzoek naar de 

constructie van de voertuigen.55 Catalogi van voertuigvondsten bestaan wel voor de Vroege en Late 

                                                                 
48 Zie voetnoot 23 bij hoofdstuk 4 over teruggevonden houten assen. 
49 Mogelijk vormt de wagen die in een graf in Inóta (Hongarije) gevonden is, hierop de enige uitzondering. Zie paragraaf 
3.2.6 Opbouw en voetnoten 78, 79 en 80 aldaar. 
50 Persoonlijke correspondentie met Zsolt Mráv van het Magyar Nemzeti Múzeum in Budapest,  in september 2002. 
51 o.a.: Antikas 2003a en Antikas 2003b, 17-18 (“… at least two four-wheeled carts, four equine skeletons, one dog and the 
pyres of a man and a woman.”); www.ekathimerini.com: more roman carts in Thrace (14 feb 2003) (“At least three wooden 
carts…”); www.helleniccomserve.com/romanchariots.html (“four almost perfectly preserved chariots and the skeletons of 
horses…”); Triantaphyllos & Terzopoulou 2005, 11-27. Zie ook voetnoot 45 van hoofdstuk 2. 
52 Bij Nova Zagora en het nabijgelegen Stara Zagora zijn al verschillende voertuiggraven en resten van voertuigen gevonden 
(Röring 1983, 179-180). 
53 Brunwasser 2007, 22-23: in de afgelopen zeven jaar zijn vermoedelijk 150 Thracische voertuiggraven geplunderd door 
schatgravers. 
54 NRC Handelsblad 25 november 2008, Wetenschap pagina 8. 
55 Van de vondsten uit Thracia heeft I. Venedikov in 1960 een catalogus opgesteld (Venedikov 1960) en in 1993 heeft Zs. 
Visy een cataogus van voertuigvondsten uit de baggervondst bij Neupotz gepubliceerd (Visy 1993). 
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IJzertijd. Deze zijn door respectievelijk Ch. Pare in 199256 en M. Schönfelder in 2002 opgesteld.57 

Beide onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat met een dergelijke aanpak ‘slechts’ een 

typologie van de verschillende onderdelen en vondstcategorieën gemaakt kan worden en niet van de 

voertuigen zelf. Een van de problemen waarmee Pare en Schönfelder in hun onderzoek naar de 

voertuigen uit de IJzertijd te maken hadden, is de zeer geringe hoeveelheid contemporaine 

afbeeldingen van voertuigen, waardoor zij zich vrijwel uitsluitend moesten richten op de resten.  

 

De derde informatiebron vormen antieke teksten waarin gerefereerd wordt aan voertuigen en/of 

transport. Deze teksten variëren van decreten waarin bijvoorbeeld de maximale belading van de 

voertuigen vastgelegd is,58 tot een inventaris van getransporteerde goederen, waaronder houten 

voertuigonderdelen.59 Veel voertuigen worden aangeduid met een naam, zoals cisium en plaustrum, 

maar hoe ze er uit gezien hebben, wordt in geen van de teksten vermeld. In het beste geval is 

aangegeven of een voertuig twee of vier wielen heeft, maar voornamelijk wordt uit de context 

duidelijk waarvoor het betreffende voertuig gebruikt is. In verschillende onderzoeken is gepoogd om 

de gebruikte termen aan de afbeeldingen te koppelen. Dergelijke moderne woord-beeld combinaties 

worden inmiddels als feit beschouwd, onder andere dankzij de lemmata in Daremberg & Saglio’s 

Dictionnaire des antiquités grecques et romaines. Mijns inziens is het onmogelijk om antieke 

benamingen van voertuigen met de afbeeldingen te combineren. Een dergelijke poging wordt daarom 

in dit onderzoek niet ondernomen. Er is aan het eind van hoofdstuk 5 De voertuigen in het dagelijks 

leven en in funeraire context een overzicht gegeven van de verschillende voertuignamen die in antieke 

teksten voorkomen, met een korte samenvatting op basis van wat in enkele eerdere onderzoeken 

geconcludeerd is. Opvallend is hierbij het grote aantal Keltische leenwoorden dat in het Latijn 

gebruikt is om voertuigen mee aan te duiden. Het geeft de Keltische invloed aan op de verschillende 

soorten voertuigen in de Romeinse wereld.  

Omdat dit onderzoek in hoofdzaak archeologisch van aard is en niet filologisch of oudhistorisch, is 

bij de behandeling van de schriftelijke antieke teksten vooral gebruik gemaakt van secundaire 

bronnen. 

 

1.5 Aanpak 

Van de afbeeldingen van voertuigen uit de Romeinse provincies60 is een catalogus opgesteld. Deze 

beslaat 218 items,61 waarvan meer dan de helft (121) bestaat uit afbeeldingen van wagens (vierwielige 

voertuigen). Er zijn 42 afbeeldingen van karren (tweewielige voertuigen) en 55 waarvan het niet 

duidelijk is of er een kar of een wagen is afgebeeld. Dit zijn enerzijds afbeeldingen waarop de wielen 

van het voertuig onvoldoende behouden zijn, maar waarvan wel met aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid gezegd kan worden dat er een kar of wagen afgebeeld is geweest en anderzijds 

                                                                 
56 Pare1992. 
57 Schönfelder 2002. 
58 De Codex Theodosianus uit 435-438. In de Codex zijn de keizerlijke wetten sinds 312 opgenomen. Boek 8.5 van de Codex 
behandelt de regels rondom de cursus publicus. 
59 Een schrijftafeltje uit Vindolanda (Chesterholm, Groot Brittannië), inv.nr. 85.051. Zie verder voetnoot 16 in hoofdstuk 2. 
60 Zie voetnoten 26, 27 en 29. 
61 Zie Bijlage 1, waarin de afbeeldingen per provincia en vindplaats geordend zijn en Bijlage 2 waarin het aantal 
afbeeldingen per onderzoeksgebied geteld is. Het aantal afbeeldingen staat niet gelijk aan het aantal objecten. Er zijn 
verschillende voorbeelden van objecten waarop meer dan één voertuig is afgebeeld. 
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afbeeldingen die alleen een voertuiggerelateerde voorstelling tonen.62 Aan het begin van de catalogus 

wordt de leeswijze van de catalogusnummers uitgelegd en is een overzicht van de gebruikte 

afkortingen opgenomen. De afbeeldingen met een gemarkeerd catalogusnummer (*) zijn persoonlijk 

onderzocht. 

Op basis van de catalogus en de teruggevonden resten worden in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 de 

verschillende constructieonderdelen van respectievelijk karren63 en wagens beschreven, alvorens voor 

elk een typologie te presenteren. In deze hoofdstukken worden ook de trekdieren, 

aanspanningmethoden en tuigage besproken. Hierbij ligt de nadruk op schoudertractie, met halsjuk, 

aangezien er geen afbeeldingen uit de provincies bekend zijn waarop borsttractie, met rugjuk, is 

weergegeven. De meeste afgebeelde trekdieren zijn paardachtigen. In de westelijke provincies van het 

onderzoeksgebied komen vooral muildieren voor, in de oostelijke provincies voornamelijk paarden. In 

enkele gevallen zijn er ossen als trekdier afgebeeld. De volgorde van de onderwerpen die besproken 

worden, is in elk hoofdstuk gelijk, om snelle vergelijking tussen karren en wagens te 

vergemakkelijken. De hoofdstukken worden afgesloten door een paragraaf waarin kort samengevat 

wordt, waarvoor de voertuigen op de afbeeldingen gebruikt zijn. 

In hoofdstuk 4 worden de afbeeldingen en vondsten uit de provincies vergeleken met die uit de 

Europese Late IJzertijd en die uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd, om na te gaan of 

de ontwikkeling van de voertuigbouw gevolgd kan worden. Verschillen in verspreidingsgebied en 

onevenredigheid van de vondsten in de verschillende periodes dienen hierbij altijd in ogenschouw 

genomen te worden.  

In hoofdstuk 5 wordt het gebruik van de voertuigen in het dagelijks leven en in het grafbestel 

onderzocht. Hoewel dit onderzoek niet pretendeert oudhistorisch of filologisch van aard te zijn, is het 

toch van belang kort stil te staan bij de informatie die over voertuigen en transport uit deze disciplines 

bekend is, zodat de bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken en het gebruik van de voertuigen in 

een breder kader geplaatst kunnen worden. Aangezien de meeste informatie over de voertuigen 

afkomstig is uit funeraire context, kan ervan uitgegaan worden dat voertuigen enige betekenis hadden 

in het grafbestel. Dat deze betekenis per rijksgebied verschilt, is duidelijk te zien aan de verspreiding 

van de afbeeldingen en van de teruggevonden resten in graven. Ook binnen het onderzoekgebied zijn 

verschillen waar te nemen. In de westelijke provincies zijn bijvoorbeeld nauwelijks voertuiggraven 

aangetroffen, terwijl deze in Pannonia en Thracia sterk vertegenwoordigd zijn. Tevens is duidelijk dat 

er iconografische verschillen bestaan tussen de afbeeldingen uit het westelijk en die uit het oostelijk 

deel van het onderzoeksgebied. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat hieraan verschillende 

ideeën over funeraire en sociale gebruiken ten grondslag liggen.  

In hoofdstuk 6 volgt de slotbeschouwing, waarin kort op een rij gezet wordt wat er in de voorgaande 

hoofdstukken naar voren gekomen is en suggesties gedaan worden voor verder onderzoek. 

Voor de gehele tekst geldt dat gegeven jaartallen verwijzen naar dateringen na Christus (n. Chr.), 

tenzij anders aangegeven. 

 

                                                                 
62 Bijvoorbeeld F.Langres-0B.02 (afb. 358) waarop alleen een span trekdieren is afgebeeld of B.Arlon-0B.13 (afb. 308) 
waarop alleen het trekdier en de meeloper behouden zijn. 
63 Het onderzoek behandelt de karren waarin een stabiele lading (goederen of zittende personen) vervoerd wordt. De 
zogenaamde ‘strijdkarren,’ waarin één of twee personen staan en zodoende een instabiele lading vormen, zijn buiten 
beschouwing gelaten. De constructie van dergelijke karren wijkt sterk af van die van karren waarin een stabiele lading 
vervoerd wordt. Zie verder paragraaf 2.1 Inleiding. 
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Naar objecten uit de catalogus wordt met het catalogusnummer verwezen (bijvoorbeeld ‘D.Trier-

2B.02’) en met een afbeeldingnummer (bijvoorbeeld afb. 337). Er is een los inlegvel opgenomen, 

waarop aangegeven staat welke afbeeldingnummers corresponderen met de afbeeldingen uit de 

catalogus (afb. 272 t/m 468) om het terugvinden van de afbeeldingen in het catalogusgedeelte te 

vergemakkelijken. In het Glossarium zijn illustraties opgenomen die de verschillende onderdelen van 

de constructie van de voertuigen en de tuigage verduidelijken. Naar deze illustraties wordt verwezen 

door het betreffende figuurnummer noemen (fig. 1). Naar alle overige illustraties wordt met het 

afbeeldingnummer (afb. 1 t/m 271) verwezen.  
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2 

TWEEWIELIGE VOERTUIGEN 
 

 

 

2.1 Inleiding 

 

Een kar is een tweewielig voertuig en bestaat uit één as met twee wielen en een bodemframe waaraan 

het trekelement is bevestigd (fig. 1). Dit trekelement kan een disselboom zijn, voor twee trekdieren, of 

een lamoen, voor één trekdier (fig. 2). De dissel is over het algemeen het verlengde van de centrale 

balk van het bodemframe en de lamoenarmen zijn het verlengde van de twee zijbalken. Het 

bodemframe kan ook fungeren als laadbodem, maar op diverse afbeeldingen lijkt de laadbodem 

duidelijk verhoogd te zijn ten opzichte van het bodemframe. Op de laadbodem is al dan niet een 

opbouw geplaatst. De aanwezigheid en vorm van een opbouw zijn afhankelijk van de functie van het 

voertuig. Een kar waarop een ton vervoerd wordt, moet aan andere eisen voldoen dan een kar waarop 

mensen over langere afstand vervoerd worden.  

In het Engels bestaan twee termen voor het Nederlandse woord ‘kar.’ Enerzijds wordt het woord 

chariot gebruikt, waarmee een ‘strijdkar’ bedoeld wordt. Dit is een licht voertuig dat gemaakt is om 

één of twee staande personen (zogenaamde ‘instabiele lading’) op te vervoeren, bijvoorbeeld in een 

triomftocht of in een (wed)strijd. Anderzijds is er het woord cart, waarmee een zwaardere (boeren)kar 

bedoeld wordt. Hierop kunnen goederen of zittende personen (zogenaamde ‘stabiele lading’) vervoerd 

worden. Dit onderzoek behandelt alleen deze laatste groep tweewielers. Er is voor gekozen om deze 

voertuigen met ‘kar’ aan te duiden en de woorden ‘(wed)strijdkar’ of ‘triomfkar’ te gebruiken wanneer 

aan een chariot gerefereerd wordt.  

 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van 42 afbeeldingen uit de Romeinse provincies waarop met 

zekerheid een kar is afgebeeld (zie Bijlage 1 en 2).1 Uit de verspreiding van de afbeeldingen blijkt dat 

het merendeel, 26 afbeeldingen, afkomstig is uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied. In 

Gallia Belgica, met name uit het gebied rond Arlon (België), Neumagen/Trier (Duitsland) en Metz 

(Frankrijk) zijn 18 afbeeldingen aangetroffen. Uit Gallia Lugdunensis en Gallia Narbonensis stammen 

respectievelijk vier en twee afbeeldingen en ook uit Germania Superior zijn er twee afkomstig. Uit het 

oostelijk deel van het onderzoeksgebied, de provinciae Dacia, Pannonia en Tracia, stammen in totaal 

zeven afbeeldingen van karren. Buiten het onderzoeksgebied, in de provinicae Africa Proconsularis, 

Asia, Cilicia/Cyprus, Macedonia en Tarraconensis, zijn acht afbeeldingen aangetroffen. 

De mogelijk vroegst gedateerde afbeeldingen van een kar zijn die van D.Neumagen-2B.03 (afb. 

331) uit Gallia Belgica, RO.Gherla-2B.01 (afb. 454)) uit Dacia en BG.Nesebăr-2B.01 (afb. 313) uit 

Thracia. De eerste twee stammen uit het midden van de 2e eeuw, de derde uit de ‘Vroege Keizertijd.’  

De meeste gedateerde afbeeldingen zijn afkomstig uit de tweede helft 2e - begin 3e eeuw. Opvallend 

is dat alle afbeeldingen van een kar die Pannonia Inferior gevonden zijn, uit deze periode stammen, 

terwijl afbeeldingen van wagens hier ook eerder voorkomen (eind 1e - begin 2e eeuw).  

                                                 
1 Van drie van deze afbeeldingen is de vindplaats onbekend.  
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Uit de tijd na het midden van de 3e eeuw zijn er weinig afbeeldingen van een kar teruggevonden. 

GR.Thessaloniki-2B.02 (afb. 376) uit Macedonia stamt uit het begin van de 4e eeuw.2 Het mozaïek op 

TN.Sainte-Marie-du-Zit-2G.01 (afb. 461) uit Africa Proconsularis, ten slotte, wordt aan het eind van 

de 4e eeuw gedateerd. 

 

Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de constructie van de karren. In 

paragraaf 2.2 Constructie worden de verschillende onderdelen waaruit een kar bestaat behandeld. 

Sommige van deze onderdelen zijn zichtbaar op de afbeeldingen en andere niet. Het van belang om 

ook aan deze niet zichtbare elementen aandacht te geven, omdat deze soms wezenlijk zijn voor de 

constructie van een kar. Informatie over deze onderdelen is afkomstig van teruggevonden resten en 

onderzoek aan voertuigen uit andere perioden. Dit eerste deel wordt afgesloten met een typologie van 

de karren op basis van de afbeeldingen (paragraaf 2.3 Typologie). 

Het tweede deel van het hoofdstuk behandelt de trekdieren (paragraaf 2.4 Trekdieren) en de wijze 

waarop ze voor de karren gespannen stonden (paragraaf 2.5 Aanspanning). In paragraaf 2.6 Controle 

komen de menners en de wijze waarop de trekdieren gecontroleerd werden aan de orde. In paragraaf 

2.7 Gebruik komt ten slotte het gebruik van de karren op de afbeeldingen ter sprake.  

 

 

2.2 Constructie 

 

De constructie van een kar wordt gevormd door de as, de wielen, het bodemframe (met een al dan niet 

verhoogde laadbodem), het trekelement en de opbouw (fig. 1 en 2). Hiernaast zijn er nog bijzondere 

elementen die op afbeeldingen te zien kunnen zijn: riemhouders en remsysteem. In de onderstaande 

paragrafen worden deze verschillende onderdelen van een kar behandeld.  

 

2.2.1 As 

De assen in de Romeinse periode zijn van hout gemaakt, in veel gevallen van eiken- of essenhout.3 Er 

bestaan twee soorten assen: meedraaiende en vaste assen.4 Een meedraaiende as heeft een middenstuk 

met ronde doorsnede en meestal vierkante of rechthoekige aseinden waaraan de wielen vastgezet zijn. 

Bij het voortbewegen van de kar draait de as in zijn geheel in sokkels onder de bodem mee. Een vaste 

as draait niet mee, omdat het middenstuk een vierkante of rechthoekige doorsnede heeft dat stevig 

verbonden met het bodemframe (nr. 6 op fig. 1). De aseinden van een vaste as zijn rond. Bij het 

voortbewegen van de kar draaien de wielen, in balans gehouden door de naaf, rond deze aseinden. Of 

er op een afbeelding sprake is van een meedraaiende of vaste as, kan doorgaans aan de hand het 

afgebeelde aseinde bepaald worden. Het aseinde is op verschillende afbeeldingen te zien in het midden 

van het wiel. Over het algemeen wordt aangenomen dat een vierhoekig aseinde (zoals bijvoorbeeld op 

de Etruskische sarcofaag op afb. 1 te zien is5) een meedraaiende as impliceert, omdat de verbinding 

van een hoekige element in een hoekig gat steviger is dan die van een rond element in een rond gat. 

                                                 
2 Op het reliëf is de adventus, de intocht in de stad Thessaloniki van keizer Galerius (keizer van 305 - 311), afgebeeld. 
3 Hayen 1986, 103: ook olm- en hulsthout werd gebruikt; Visy 1993, 272. 
4 O.a. Piggott 1983, 23; Crouwel 1992, 16; Wegener Sleeswyk z.j., 11, 20.  
5 Zie ook bijvoorbeeld afb. 268, een bronzen model van een boerenkar met meedraaiende as. Etruskisch, 5e - 3e eeuw v. Chr. 
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Een rond aseinde wordt daarom geassocieerd met een vaste as.6 Wegener Sleeswyk wijst er echter op 

dat de mogelijkheid bestaat dat een meedraaiende as een rond aseinde heeft, hoewel dit niet vaak voor 

komt.7  

Uit de interne diameter van de interne naafringen en/of van de askappen8 kan de diameter van het 

aseinde afgelezen worden. Hieruit blijkt dat de aseinden in de loop van de tijd steeds dikker geworden 

zijn.9 In de Hallstattperiode en La Tène periode bedroeg de dikte 4-6,5 cm,10 in de Romeinse tijd 

gemiddeld 8-11 cm.11 Deze toename in diameter heeft waarschijnlijk te maken met het verhogen van 

de belastbaarheid van de voertuigen. Hoe dikker de as, hoe meer gewicht het voertuig kan dragen.12  

De positie van de as onder de bodem is van groot belang voor de balans van de kar. De as kan 

centraal onder de bodem geplaatst zijn of onder de achterkant van de bodem. Met een centrale as moet 

de kar stabiel geladen worden, met het zwaartepunt boven de as, om te voorkomen dat het voertuig 

gaat kiepen bij versnelling, bij stijgen en dalen of bij het maken van een scherpe bocht.13 Deze stabiele 

lading kan uit goederen bestaan of zittende passagiers. Wanneer de as naar de achterkant van de 

bodem geplaatst is, kan de lading minder stabiel zijn en bijvoorbeeld uit één of twee staande personen 

bestaan in het geval van ‘(wed)strijdkarren.’14 De karren op de afbeeldingen die voor dit onderzoek 

onderzocht zijn, zijn alle bedoeld voor relatief langzaam goederen- en/of personenvervoer. Het is dus 

voor de hand liggend dat op nagenoeg alle afbeeldingen de as centraal onder de bodem van de kar 

geplaatst is. Er is slechts één afbeelding, D.Neumagen-2B.03 (afb. 331), waarop de as zich mogelijk 

verder naar achteren onder de bodem bevindt. Op de kar is ‘stabiele lading’ afgebeeld, een zittende 

passagier en menner. Het is daarom het meest waarschijnlijk dat de as zich centraal onder de bodem 

bevonden heeft, maar zo niet is afgebeeld.  

Op één van de beroemde schrijftafels uit Vindolanda (gevonden in het fort bij Chesterholm, Groot 

Brittannië) uit het begin van de 2e eeuw15 staat een opsomming van verzonden goederen door Metto 

aan “zijn Advectus.”16 Het gaat om houten goederen, die via het bedrijf van Sacco zijn vervoerd. Er 

                                                 
6 Crouwel 1992, 34.  
7 Wegener Sleeswyk z.j., 11-12.  
8 Zie de paragrafen 2.2.1.2 Askap en 2.2.2.1 Naaf. 
9 Visy 1993, 272. 
10 Schönfelder 2002, 159-160. 
11 Visy 1993, 272. 
12 Hierbij dient ermee rekening gehouden te worden dat de maximale belading altijd afhankelijk is van de constructie van het 
voertuig. J. Spruytte heeft in de jaren zeventig van de 20e eeuw bij zijn experimenten met verschillende soorten 
aanspanningen niet alleen aangetoond dat zijn reconstructie van de Griekse en Egyptische aanspanningen geen 
belemmeringen opleveren voor de trekdieren (zie verder paragraaf 2.5.4 Het “Grieks-Romeinse paardentuig”), maar ook dat 
voor het voorttrekken van een last van bijna een ton het voertuig één of twee metalen assen moet hebben, omdat houten assen 
de last niet kunnen houden. Trekdieren met een moderne aanspanning zijn niet in staat om een zware wagen met houten 
assen voort te trekken, dus trekdieren met antieke aanspanning ook niet. Tevens moet het voort te trekken gewicht van een 
voertuig in verhouding staan tot het gewicht van de trekdieren (Spruytte 1983, 99). 
13 Littauer & Crouwel 1979, 53. 
14 Crouwel 1992, 34. In zijn onderzoek naar strijdkarren uit de Griekse IJzertijd is gebleken dat op het Griekse vasteland de 
strijdkarren een centraal geplaatste as hadden en dat de aanspanning van de trekdieren (paarden) langs de disselboom 
geschiedde door middel van een rugjuk. In het oostelijk deel van Griekenland waren de assen van de strijdkarren onder de 
achterkant van de bodem geplaatst en werden de trekdieren langs de disselboom onder een halsjuk geplaatst. In beide 
gevallen zorgde de combinatie van de locatie van de as en de gekozen aanspanning ervoor dat er zonder problemen grote 
snelheden bereikt konden worden met een instabiele lading (één of twee staande personen). 
15 Black 1995, 5. 
16 Bowman & Thomas 1994, 286-289, nr. 309, inv.nr. 85.051 [tussen haakjes staande letters in de Latijnse tekst zijn moeilijk 
leesbaar]:  
Me[tt]o Adue[c]to plurimam s[u]o 
Salutem 
missi tibi materias per Sacconem 
modiola n xxxiiii 
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worden onder andere voertuigonderdelen genoemd, waaronder 38 axses carrarios (vertaald als ‘axles 

for carts,’ maar wellicht beter te vertalen als ‘assen voor voertuigen’) waarvan één, wellicht, een 

meedraaiende as is (axsis tornatus, vertaald als ‘axle turned on the lathe’).17
 

 

2.2.1.1 Aseindebeslag 

Uit verschillende vondsten is gebleken dat de binnenkant van de naafuiteinden vaak verstevigd is 

geweest met ijzeren ringen (zie verder paragraaf 2.2.2.1 Naaf). Omdat het hout van de assen snel zou 

slijten in contact met deze interne naafringen, zijn ook de aseinden zelf verstevigd met ijzeren 

beslag.18 Een mogelijke reden voor het verstevigen van zowel de binnenkant van de naaf als het 

aseinde, is de toename van het gewicht van de voertuigen en de belading. Hoe steviger de as en de 

naaf zijn, hoe zwaarder de last kan zijn.19  

Het aseindebeslag heeft een lange smalle vorm waarbij één uiteinde in de meeste gevallen 

tredevormig is (nr. 3 op fig. 5).20 De bevestigingsnagels moeten verzonken zijn, omdat het oppervlak 

van zowel het aseindebeslag als de interne naafringen glad moet zijn. Alleen de onderkant van het 

aseinde is beslagen, omdat dit de enige contactpunt met de binnenkant van de naaf is. Op afb. 2 is een 

reconstructie van de vooras van de wagen afgebeeld die in Kozármisleny in Hongarije gevonden is.21 

De nummers 30 en 27 geven het aseindebeslag aan de onderkant van de aseinden aan. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
axses carrarios n xxxiix 
inibi axsis torna[t]us n i 
radia n ccc  
axses ad lectum n xx[v]i 
sessiones n viii 
bruscas [n ii]  
[p]lu[t]e[a n xx] 
[..] n xxix 
[..]ilia n vi  
[..] [m]issi tibi pelliculas caprinas n vi 
uacat  
[opto] bene ualeas frater 
 
“Metto (?) to his Advectus (?) very many greetings. I have sent you wooden materials through the agency of Saco: 
hubs, number, 34 
axles for carts, number, 38 
therein an axle turned on the lathe, number, 1 
spokes, number, 300 
planks (?) for a bed, number, 26 
seats, number, 8 (?) 
knots (?), number, 2 (?) 
boards (?), number, 20+ 
..., number, 29 
benches (?), number, 6 
I have sent you goat-skins, number, 6 
(2nd hand) I pray that you are in good health, brother.”  
17 Maar zie paragraaf 5.2 Makers, waarin het woord tornatus, dat ook in het Prijsedict van Diocletianus gebruikt wordt, 
vertaald is als ‘rond afgewerkt,’ omdat tegenover tornatus de term infabricatus (‘onafgewerkt’) gebruikt wordt. 
18 Hayen 1986, 104; Visy 1993, 272-275. 
19 Maar zie voetnoot 12. 
20 Visy 1993, 273-274:. De in Bulgarije gevonden aseindebeslagen (door Visy ‘Type B’ genoemd) hebben geen tredevormige 
kop. 
21 Deze wagen wordt in hoofdstuk 3 Vierwielige voertuigen uitgebreider besproken. 
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2.2.1.2 Askap 

Bij verschillende opgravingen zijn metalen kapjes aangetroffen met een ronde doorsnede. Deze 

worden beschouwd als beschermende elementen van de ronde aseinden.22 In bijvoorbeeld het 

voertuiggraf van Kozármisleny in Hongarije zijn vier ijzeren kapjes gevonden met een diameter tussen 

de 6,5 en 6,9 cm en een lengte van ca. 10 cm (afb. 2 en 3).23 In Tunesië zijn twee askappen als losse 

vondsten aangetroffen in Volubilis en Banasa, met een externe diameter van respectievelijk 8 cm en 

10,4 cm.24 Ook bij de zogenaamde “Alamannenbuit” die in de Rijn bij Neupotz (Duitsland) 

aangetroffen is,25 zijn er drie gevonden met een gemiddelde diameter van 7-7,6 cm26 en ook bij wagen 

4 van Mogilovo (Bulgarije) is een askap gevonden.27  

De vorm van de askappen kan variëren. In veel gevallen is het een buisvormig element, al dan niet 

met een dicht uiteinde, zodat het om het aseinde geschoven kan worden. De bovenkant van het kapje 

bedekt een groter deel van het aseinde dan de onderkant, zoals ook op afb. 2 te zien is. In deze langere 

bovenkant is een gat gemaakt waar doorheen de luns (aspin) gestoken kan worden, zodat het wiel niet 

van de as kan lopen. De mogelijke askap van wagen 4 van Mogilovo is afwijkend van vorm. Deze kap 

bevat geen langere bovenkant, maar heeft in plaats daarvan een haaks op de kap staande rand (afb. 4). 

Het gewicht van het voertuig rust, zoals gezegd, op de onderkant van de aseinden. Daarom zijn deze 

beslagen wanneer de naaf interne naafringen heeft. De lange kant van de askap heeft klaarblijkelijk 

geen functie in bescherming van het houten aseinde tegen het metaal van de interne naafringen. Het is 

voor de balans van de wielen zelfs onwenselijk als de naaf op dit metalen deel van het aseinde zou 

hangen.28 Het daarom is het meest waarschijnlijk dat de lange kant van de askap verzonken was in het 

hout om te voorkomen dat het de naaf raakt.  

Op de reliëfafbeeldingen zijn askappen moeilijk te onderscheiden. Toch is er mogelijk een te 

herkennen op B.Arlon-2B.01 (afb. 298b). Het aseinde vertoont linksonder een uitstulping. Hiermee is 

mogelijk in perspectief het uitstekende aseinde en/of de askap weergegeven.  

 

2.2.1.3 Luns 

De luns (aspin) is een houten29 of metalen (brons of ijzer) borgpin die door het aseinde gestoken wordt 

om te voorkomen dat het wiel van de as loopt (fig. 5). De schacht van de luns is recht en heeft in de 

meeste gevallen een vierkante doorsnede, zodat de pin in het meestal ronde gat in het aseinde stevig 

verankerd zit. Vaak zit er aan zowel de kop als aan de onderkant van de schacht een ring. Hier werd 

waarschijnlijk een touw of riem doorheen gehaald om de luns stevig vast te zetten in het aseinde.  

De kop van de luns kan verschillende vormen hebben. J. Garbsch heeft in 1986 twee typen lunzen 

onderscheiden op basis van de kop.30 Type 1 heeft een halvemaanvormige kop en wordt door Garbsch 

                                                 
22 Kiss 1989, 29. Met dank aan Zsolt Mráv van het Magyar Nemzeti Múzeum te Budapest voor een exemplaar van dit boek 
van Kiss. 
23 Kiss 1989, 18-19, nrs. 26, 31, 23, 25, afb. 15, 16. 
24 Boube-Piccot 1980, 34-37, nrs. 1 en 2, pl. 1 en 2; 198, nr. 332, pl. 62. 
25 Zie voetnoot 68. 
26 Visy 1993, 277-278. Visy geeft tevens een overzicht van gevonden askappen en bronvermeldingen. 
27 Venedikov 1960 Pl. 27, nr. 86, 88. Venedikov noemt het object “cylindre d’axe.” Visy heeft deze vorm van een askap niet 
opgenomen in zijn overzicht uit 1993 (zie voetnoot 26). 
28 Er lijken geen aanwijzingen voor te zijn dat ook de bovenkant van het aseinde aan voertuigzijde beslagen was. 
29 Hayen 1986, 134; Littauer en Crouwel 1985, 75: bij de zes ‘strijdkarren’ uit het graf van Tut‛ankhamūn in Egypte (14e 
eeuw v. Chr.), zijn een paar houten lunzen en een paar lunzen met een houten kop en bronzen schacht die met leer 
omwikkeld was, gevonden. 
30 Garbsch 1986, 58-59. Hij baseert zijn typologie op lunzen die in Beieren gevonden zijn. 
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in de 1e en 2e eeuw n. Chr. gedateerd. De pinnen van type 2 hebben een driehoekige kop en stammen 

volgens Garbsch uit de 3e en 4e eeuw n. Chr. Zs. Visy vermoedt echter op basis van lunzen van type 2 

die zijn aangetroffen bij voertuigen uit onder andere Tétény en Káloz (Hongarije) dat beide typen 

gelijktijdig voorkwamen.31 Beide typen kennen voorgangers in de IJzertijd. Op de achterkant van 

verschillende lunzen zijn slijtsporen te zien van de naafringen die er tijdens het rijden langs geschuurd 

hebben.32 

Geen van de lunzen van de twee typen volgens Garbsch is voorzien van het lange horizontale 

bladvormige deel bovenaan de kop dat kenmerkend is voor drie van de vier lunzen die bij de wagen 

van Korármisleny (Hongarije) gevonden zijn (afb. 5). Deze bladvormige elementen dienen er 

waarschijnlijk voor om de naafuiteinden te beschermen tegen vuil. 

Er zijn geen afbeeldingen van karren waarop een luns te zien is. Ze komen wel voor op sommige 

afbeeldingen van wagens.33 Ook op F.Faverolles-0B.01 (afb. 355), waarop een deel van een wiel te 

zien is, is duidelijk een luns afgebeeld. Of dit wiel tot een kar of wagen behoord heeft, is onbekend.34  

 

2.2.1.4 Aslengte en spoorbreedte 

Om de aslengte van een voertuig zo nauwkeurig mogelijk te bepalen, dienen de metalen onderdelen 

van de assen en naven in situ aangetroffen en opgemeten te zijn, aangezien houten resten meestal niet 

behouden zijn. Bij de meeste teruggevonden voertuigen is dit echter niet gebeurd. Er zijn gelukkig 

enkele uitzonderingen.35 Over Wagen I uit Stabiae (Italië) is veel bekend36 en ook het onderzoek aan 

de wagen uit het Hongaarse Kozármisleny heeft interessante informatie opgeleverd.37 Recentelijk zijn 

verschillende onverstoorde voertuiggraven in Hongarije, Griekenland en Bulgarije ontdekt,38 die een 

grote bijdrage kunnen leveren aan de kennis omtrent de afmetingen van de verschillende 

voertuigonderdelen.  

Er worden drie gemiddelde spoorbreedten voor de Romeinse periode onderscheiden,39 op basis van 

de aangetroffen aslengtes en van de sporen die wielen in de wegen hebben ingesleten:40 ‘smalspoor’ 

van 1,10 - 1,20 m of smaller, ‘normaal spoor’ van 1,35 - 1,45 m en ‘breed spoor’ van 1,55 - 1,65 m of 

meer. De spoorbreedte kan in principe berekend worden door van de aslengte 1x de naaflengte af te 

trekken, ervan uitgaande dat de spaken van de wielen in het midden van de naaf bevestigd waren (fig. 

6).41  

De aslengte van de wagen uit Kozármisleny (Hongarije) is berekend op 1,95 m.42 De lengte van de 

naven wordt op 38-39 cm geschat,43 zodat de spoorbreedte op ca. 1,57 m uit komt. De naaflengte 

bedraagt 1/5 van de aslengte.44  

                                                 
31 Visy 1993, 276.  
32 Garbsch 1986, 58; Visy 1993, 277. 
33 Zie paragraaf 3.2.1.3 Luns. 
34 In het Rapport de fouille, suite de Faverolles, campagne 1986-1987 wordt de naaf vergeleken met die van de kar op 
B.Buzenol-Montauban-2B.01 (afb. 311). Op dit reliëf uit België is echter geen luns te zien. 
35 Omdat de informatie omtrent de aslengte zo schaars is, wordt in deze paragraaf ook gebruik gemaakt van gegevens over 
wagens. 
36 Miniero 1987. Zie verder paragraaf 4.3.1.1 Assen - Aslengte en spoorbreedte. 
37 Kiss 1989; Over de as- en naaflengte van de wagen die in Inota (Hongarije) gevonden is, is niets bekend, omdat de 
voertuigresten verbrand zijn voor ze in het graf zijn gedeponeerd (Palágyi 1981, 12). 
38 Zie paragraaf 3.1 Inleiding. 
39 Van Tilburg 2005, 65-66.  
40 Hierbij dient in acht genomen te worden dat verschillende wegen tot in later tijd in gebruik zijn gebleven. 
41 Zie paragraaf 2.2.2.1 Naaf. 
42 Kiss 1989, 29. 



Tweewielige voertuigen 

 

 17

Ook van drie van de vijf voertuigen die recentelijk in Grieks Thracië gevonden zijn, in Mikri 

Doxipara-Zoni,45 konden verschillende aslengtes bepaald worden.46 Over de naven is mij geen 

informatie bekend, maar in het artikel uit 2005 hebben de onderzoekers in sommige gevallen de 

‘aslengte tussen de wielen’ aangegeven, waarmee mogelijk de spoorbreedte bedoeld is.47 De 

voertuigen uit Mikri Doxipara-Zoni worden gedateerd aan het begin van de 2e eeuw.48 

Uit de Noordduitse moerassen zijn enkele houten assen afkomstig.49 De meeste worden in de 

IJzertijd gedateerd, maar twee exemplaren stammen uit de 2e - 3e eeuw.50 Een van de assen is 

gevonden bij Feddersen-Wierde (Cuxhaven, Duitsland).51 De totale lengte is 1,68 m en aan beide 

aseinden is ruimte voor een naaf met een lengte van 37 cm. Dit levert dus een spoorbreedte van 1,31 m 

op en de naaflengte is ca. 1/5 van de aslengte.52 De andere as is aangetroffen bij Brägel/Brägeler Moor 

(Vechta, Duitsland).53 Ook de lengte van deze as is 1,68 m en aan de aseinden is ruimte voor naven 

van 44 cm. De spoorbreedte is 1,24 m en de naaflengte bedraagt ca. 1/4 van de aslengte.54  

Als de verhoudingen tussen de as- en naaflengten van de voertuigen uit Mikri Doxipara-Zoni die in 

voetnoot 47 gegeven zijn kloppen, lijkt het erop dat de naaflengte in de meeste gevallen 1/4 of 1/5 van 

de aslengte is. 

Het kan interessant zijn om niet alleen naar de (mogelijke) onderlinge verhoudingen van de as en 

naaf te kijken, maar ook naar de Romeinse maatvoering. Zonder in te gaan op de precieze verschillen, 

waren er twee eenheidsmaten waarmee gewerkt werd:55 de pes monetalis die ca. 29,6 cm meet en de 

                                                                                                                                                         
43 Kiss 1989, 29. 
44 195 : 38,5 = 5,06 
45 Lezing van D. Triantaphyllos in november 2003 in het kader van het internationale symposium “Les équidés dans le 
monde méditerranéen antique,” gehouden van 26 t/m 28 november 2003 in l’École française d’Athènes. De vondsten zijn 
gedaan in een tumulus met een doorsnede van ca. 60 meter. In de heuvel zijn verschillende crematiegraven met bijzettingen 
aangetroffen, daterend van de Bronstijd tot de Laat Romeinse tijd. Alle voertuigen zijn gedateerd aan het begin van de 2e 
eeuw n. Chr. door de vondst van een munt van Trajanus en glaswerk. Bij elk voertuig zijn de skeletten van twee 
paardachtigen aangetroffen. Deze zijn echter secundair bijgezet en bovendien in sommige gevallen met het hoofd naar het 
voertuig toe, zonder tuigage. Bij de voertuigen zijn geen resten van personen aangetroffen. De overledenen zijn in aparte 
crematiegraven bijgezet. Bij één van de voertuigen is bovendien het skelet van een hond aangetroffen. In een aparte grafkuil 
lagen drie skeletten van paardachtigen, waarvan er één een bit in de mond had. Zie ook: Triantaphyllos & Terzopoulou 2005, 
11-27. 
46 Triantaphyllos & Terzopoulou 2005, 12-17. 
47 Triantaphyllos & Terzopoulou 2005, 12-16: voor ‘Voertuig B’ wordt een aslengte van 1,61 m gegeven en “la partie de 
l’essieu entre les roues est estimée à 0,83 m de longueur.” Als deze ‘lengte tussen de wielen’ van de aslengte afgetrokken 
wordt, blijft er 78 cm over (161 - 83 = 78). Een lengte van 39 cm (78 : 2 = 39) is niet ondenkbaar voor een naaf, dus mogelijk 
wordt met de ‘lengte tussen de wielen’ de ‘lengte van naaf tot naaf’ bedoeld, hetgeen niet de spoorbreedte is. Als in het geval 
van ‘Voertuig B’ de naaflengte inderdaad 39 cm is, zou de spoorbreedte 161 - 39 = 122 cm zijn. De naaflengte is dan 
ongeveer 1/4 van de aslengte (163 : 39 = 4,1). De aslengte van ‘Voertuig A’ is vastgesteld op 1,61 m en de ‘lengte tussen de 
wielen’ op 0,95 m. De naaflengte zou dus 33 cm kunnen zijn (161 - 95 = 66 en 66 : 2 = 33). De spoorbreedte zou hiermee op 
128 cm komen. De verhouding tussen aslengte en naaflengte is ongeveer 1/5 (161 : 33 = 4,9). De aslengte van ‘Voertuig Γ’ is 
1,63 m. Dit is het enige voertuig waarbij aangegeven is dat deze lengte voor beide assen geldt. De ‘lengte tussen de wielen’ is 
berekend op 0,87 m. De naaflengte zou dus 38 cm kunnen zijn (163 - 87 = 76 en 76 : 2 = 38). De spoorbreedte is in dat geval 
125 cm. De verhouding tussen aslengte en naaflengte is ongeveer 1/4 (163 : 38 = 4,3). 
48 Triantaphyllos & Terzopoulou 2005, 24. 
49 Schönfelder 2002, 160, Tab. 15. 
50 De informatie over deze twee assen wordt in deze paragraaf opgenomen, hoewel ze buiten het Romeinse Rijk aangetroffen 
zijn. 
51 Schönfelder 2002, 160, Tab. 15. Losse as die in een moeras in Noord Duitsland gevonden is en in de 2e eeuw n. Chr. 
gedateerd wordt. 
52 168 : 37 = 4,6. 
53 Schönfelder 2002, 160, Tab. 15. Losse as die in een moeras in Noord Duitsland gevonden is en naar aanleiding van  
dendrochronologisch onderzoek in 218 n. Chr. gedateerd wordt. 
54 168 : 44 = 3,8. 
55 In ieder geval in de landmeetkunde, bouw en scheepsbouw. Uit de maatvoering van onder andere het schip de “Woerden 
7” blijkt dat er van pes monetalis is uitgegaan bij de bouw. De lengte van het schip kan vastgesteld worden op 29,6 m. Dit is 
precies 100 pm (Blom, Hazenberg & Vos 2006, 144). 
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pes drusianus56 die 1/8 langer is dan de pes monetalis en dus ca. 33,3 cm meet. Het is niet ondenkbaar 

dat in de voertuigbouw van eenheidsmaten gebruik werd gemaakt. Waarschijnlijk hanteerde een 

voertuigbouwer zijn eigen standaardmaten, die mogelijk gerelateerd waren aan de pes monetalis of de 

pes drusianus. In de onderstaande tabel zijn de bovengenoemde aslengtes omgerekend naar de pes 

monetalis en de pes drusianus. Hieruit blijkt dat de aslengtes tussen de ca 5,5 en 6,6 pm en 4,8 - 5,9 pd 

liggen.57  

 

 Aslengte 

in cm 

ca. pes monetalis 

(29,6 cm) 

ca. pes drusianus 

(33,3 cm) 

Wagen uit Kozármisleny 195 6,6 5,9 

‘Voertuig A’ uit Mikri Doxipara-Zoni 

(achteras) 

161 5,5 4,8 

‘Voertuig B’ uit Mikri Doxipara-Zoni 

(achteras) 

161 5,5 4,8 

‘Voertuig Γ’ uit Mikri Doxipara-Zoni 163 5,5 4,9 

Feddersen-Wierde 168 5,7 5,0 

Brägel/Brägeler Moor 168 5,7 5,0 

 

Tabel 1 Aslengtes uit de Romeinse tijd 

 

Natuurlijk volstaan een paar voorbeelden niet voor een hypothese over gebruikte maatvoering of 

verhoudingen. Als er meer gegevens beschikbaar komen van de recente voertuigvondsten, dient hier 

beter naar gekeken te worden. Misschien kan achterhaald worden of en zo ja welke maatvoering bij de 

constructie van voertuigen gebruikt is, of deze maatvoering in alle provincies dezelfde was of niet en 

of ook andere voertuigonderdelen tot elkaar in verhouding stonden. Als de verhouding tussen aslengte 

en naaf vastgesteld kan worden, kan ook de aslengte berekend worden van de voertuigen die sporen 

hebben achtergelaten. Dit kan als extra hulpmiddel dienen om na te gaan of er gebruik gemaakt werd 

van de pes monetalis of pes drusianus. Het zou de reconstructie van voertuigen in de toekomst kunnen 

vereenvoudigen. H. Hayen wijst erop dat het in de Vroege IJzertijd en later in de pre-industriële 

periode gebruikelijk was om op langere of moeilijke reizen reserveonderdelen, zoals assen en wielen, 

mee te nemen. Hiervoor was het uiteraard noodzakelijk dat de maten van voertuigonderdelen volgens 

een zekere standaard gemaakt waren.58 

 

2.2.2 Wielen  

Er zijn verschillende soorten wielen. De meest duidelijk van elkaar onderscheiden typen zijn 

schijfwielen, kruisbalkwielen en spakenwielen.59  

                                                 
56 www.limes-onderzoek.nl (10 januari 2009): de pes drusianus is van oorsprong een lengtemaat die gebruikt werd door de 
Tungri, een volk dat rondom het huidige Tongeren (België) woonde. Omdat de maat vernoemd is naar de Romeinse veldheer 
Claudius Drusus (eind de 1e eeuw v. Chr.), is deze pes drusianus waarschijnlijk binnen het Romeinse Rijk al vroeg in gebruik 
geweest.  
57 Er is niet gekeken naar onderverdeling van de pes in digites en palmes.  
58 Hayen 1983, 467. Hayen geeft helaas geen voorbeelden van de ‘aanwijzingen.’ 
59 Voor een uitgebreide beschrijving en ontwikkeling van de verschillende soorten wielen zie: Piggott 1983, 16-29; Wegener 
Sleeswyk z.j., hoofdstuk 2 (De uitvinding van het wiel) en hoofdstuk 3 (Spaakwielen), 4-52.  
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Schijfwielen (afb. 7) kunnen op verschillende manieren vervaardigd zijn: uit één plank, met een 

geïntegreerde naaf (waarbij de naaf uit hetzelfde stuk hout als de rest van het wiel gemaakt is) of 

ingevoegde naafbus, of uit drie tegen elkaar geplaatste planken met een geïntegreerde naaf of 

ingevoegde naafbus (“drieplankswielen”).60  Links en rechts van de naaf van drieplankswielen is vaak 

een halvemaanvormige uitsparing aangebracht. De functie van deze uitsparingen is niet duidelijk. Het 

kan gaan om handvatten om het wiel makkelijker te hanteren (bijvoorbeeld bij het uit de modder 

trekken van een voertuig of bij het op de as zetten van het wiel), om het gewicht van de wielen te 

verkleinen61 of om de wielen in stilstand te blokkeren. Voor de meeste voertuigen die voorzien waren 

van schijfwielen geldt dat zij vaste assen hadden,62 zoals ook op TR.Ephesos-2B.02 (afb. 463) uit Asia 

te zien is. Op CY.Nea Paphos-2G.01 (afb. 315), afkomstig van een eind 2e – begin 3e eeuws63 mozaïek 

uit het “Huis van Dionysos” in Nea Paphos (Cilicia/Cyprus) is een kar met schijfwielen en 

meedraaiende as afgebeeld.  

Kruisbalkwielen (afb. 8) zijn mogelijk een verdergaande ontwikkeling uit de schijfwielen om het 

gewicht van de wielen te verminderen.64 Ze bestaan uit een velg die al dan niet uit verschillende delen 

bestaat, een diametrale balk waarin in het midden de naaf geplaatst is en twee dunnere balken die links 

en rechts van de naaf de diametrale balk met de velg verbinden (zie ook afb. 1 waarop een Etruskische 

sarcofaag uit Vulci is afgebeeld). Bij mijn weten bestaat er geen afbeelding van een kar met 

kruisbalkwielen uit de Romeinse provincies.65  

De spakenwielen zijn het onderwerp van de rest van deze paragraaf.  

 

Er zijn in de Romeinse provincies verschillende spakenwielen (fig. 7)66 uit de Romeinse periode 

bewaard gebleven. Onder andere in Römerkastell Zugmantel bij Homburg in Duitsland (2e eeuw n. 

Chr.) zijn twee wielen aangetroffen (afb. 9).67 Bij Neupotz, eveneens in Duitsland even ten noorden 

van Karlsruhe, is bij baggerwerkzaamheden in de Rijn de zogenaamde “Alamannenbuit van Neupotz” 

gevonden.68 De resten van 30-40 wielen, waarvan tenminste elf met wielbanden, zijn hier tevoorschijn 

gekomen.69 In Newstead (Schotland) zijn zeker drie wielen gevonden (1e eeuw n. Chr.).70 Uit Bar Hill 

(eveneens Schotland) is een op de wielen uit Newstead gelijkend exemplaar afkomstig (2e eeuw n. 

                                                 
60 Piggott 1983, 19, 24-25, afb. 3-5. 
61 Van der Sanden 1987, 95. Als suggestie voor de halvemaanvormige uitsparingen wordt in de genoemde publicatie ook  
“hulpmiddel bij het afremmen” genoemd. Zie voor mijn bezwaren hierbij paragraaf 3.2.8 Rem- en blokkeersysteem. 
62 Piggott 1983, 26. 
63 Dunbabin 1999, 228, pl. 240. 
64 Littauer & Crouwel 1977, 95-105; Wegener Sleeswyk z.j., 17, fig. 2.19. Hij noemt deze wielen “H-wielen.” 
65 Er is wel een afbeelding van een wagen met kruisbalkwielen: RO.Constanţa-4B.01 (afb. 452), zie paragraaf 3.2.2 Wielen. 
66 Op fig. 7 is de reconstructie van een wiel uit de vondst bij Neupotz weergegeven op basis van verschillende vondsten, zoals 
deze door Visy (1993, 258, Abb. 1) is gepresenteerd. Er zijn echter uit de vondst bij Neupotz geen velgen behouden (Visy 
1993, 259). De reconstructie van het wiel met vier velgsegmenten moet daarom als hypothetisch beschouwd worden. 
67 Hayen 1986, 134. 
68 Künzl 1993, 3; Höckmann 1993, 25: De werkzaamheden vonden plaats van 1980 tot 1982, maar van het eind van de jaren 
zestig tot 1979 werden al incidentele vondsten gedaan. De vondst bestaat uit de opbrengst van rooftochten die de Alamannen 
waarschijnlijk in de tweede helft van de 3e eeuw ondernomen hebben in de provincie Gallia. Onder druk van keizer Probus 
(276-283), van wie een nog nauwelijks in omloop geweest zijnde munt bij de buit gevonden werd, dat zodoende de terminus 
ante quem bepaalt, trokken ze zich terug over de Rijn. Hierbij wilden ze het geroofde goed meenemen en met een volgeladen 
schip het water oversteken. Dit schip is gezonken en de buit is over een lengte van ca. een halve kilometer in de Rijn tussen 
Strasbourg en Mainz terecht gekomen. 
69 Visy 1993, 271, 319-321. Waarschijnlijk zijn de resten van drie of vier wagens teruggevonden. Van de 30-40 aangetroffen 
wielen (met of zonder ijzeren wielband) hebben er dus twaalf tot zestien bij een voertuig gehoord. Visy wijst er op dat het 
mogelijk is dat tot de buit ook karren behoord hebben, maar acht het waarschijnlijker dat de overige wielen (of de 
wielonderdelen) los vervoerd werden.  
70 Curle 1911, 292; Piggott 1983, 215; Hayen 1986, 134-136. 
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Chr.).71 Ook in Nederland zijn wielen gevonden, zoals in 2000 in Leiden in de Vogelwijk.72 Deze 

wielen, vijf stuks in totaal, zijn hergebruikt als basis voor waterputten. Van de wielen zijn alleen de 

velgen en de daarin aanwezige aanzetten van spaken behouden. De naaf van de wielen is voor het 

deponeren verwijderd, evenals eventuele metalen onderdelen. Het loopoppervlak van de velgen ziet er 

niet uit alsof de wielen voorzien waren van ijzeren wielbanden, dus waarschijnlijk zijn de wielen uit 

Leiden zonder banden gebruikt. In Voorburg (Forum Hadriani) zijn in 2005 ook twee wielen 

teruggevonden (afb. 10). Ze lagen op elkaar bovenin een waterput, mogelijk als afdichting van de 

put.73 Eén van de wielen is nagenoeg compleet, alleen de metalen onderdelen zijn voor het deponeren 

verwijderd.74 Van beide wielen is de naaf behouden.  

De meeste teruggevonden wielen zijn losse vondsten en zijn niet in combinatie met de rest van het 

voertuig aangetroffen. Het is in deze gevallen uiteraard niet te zeggen tot wat voor soort voertuig het 

wiel behoord heeft. Wielen die wel met andere voertuigresten teruggevonden zijn, zijn in de meeste 

gevallen afkomstig uit een graf. Ook deze vondsten leveren helaas geen duidelijk beeld op van de 

verschillende soorten wielen die gebruikt zijn, omdat in de graven, naar het lijkt, alleen de meer luxe 

soorten voertuigen met spakenwielen bijgezet zijn. Een boerenkar, die mogelijk schijfwielen had, is 

niet aan een overledene meegegeven, maar bleef waarschijnlijk in gebruik. 

 

2.2.2.1 Naaf 

De naaf of naafbus steekt door het midden van het wiel en verbreedt het loopvlak van het wiel op het 

aseinde, zodat het wiel bij het wentelen loodrecht op het aseinde blijft staan. Daarom kan aangenomen 

worden dat alle wielen, zowel schijf- als spakenwielen, die voorzien zijn van een naaf (al dan niet 

geïntegreerd) rond een vaste as gewenteld hebben. Bij wielen die aan meedraaiende assen bevestigd 

waren, was de naaf niet nodig, omdat de bevestiging op de as zelf al rigide was (zie nr. 3 op afb. 7). 

Daarom kunnen (schijf)wielen zonder naaf of met een minimale verdikking in het midden 

geassocieerd worden met een meedraaiende as.75  

Bij spakenwielen is de naaf tevens het element waarin de spaken samenkomen. Zoals op fig. 7 te 

zien is, bestaat de naaf uit een houten koker waarin de spaken gestoken zijn. Waarschijnlijk waren de 

spaken loodrecht in het midden van de naaf gestoken.76 De naven die bij Neupotz in de Alamannenbuit 

gevonden zijn en ten minste één van de naven uit het Römerkastell Zugmantel bij Homburg, zijn 

gemaakt van essenhout.77 De naven uit Newstead en Bar Hill zijn gemaakt van iepenhout.78 In Carlisle 

is onderin een put een wiel met een naaf van esdoornhout gevonden, een houtsoort die niet goed 

bestand is tegen splijten.79 Bij vondst was de naaf in de lengte gespleten en zijn sporen van reparatie 

aangetroffen.80 Ook van de wielen die in 2005 in Voorburg gevonden zijn, zijn beide naven behouden. 

Eén van de wielen is nagenoeg compleet en de naaf is gewelfd gevormd (afb. 10). De naaf van het 

                                                 
71 Curle 1911, 293; Piggott 1983, 216, fig. 136. 
72 “Leiden-Pomona 2000” opgraving, uitgevoerd door het Archeologisch Centrum van de Gemeente Leiden;  Stronkhorst 
2004. De vondsten zijn in oktober 2005 persoonlijk onderzocht. 
73 Mondelinge mededeling M. Bink (BAAC B.V., dat de opgraving in Voorburg uitgevoerd heeft) maart 2006; Archeologie 
Magazine 2 2006, 55. 
74 Correspondentie M. Bink (BAAC B.V.) december 2005. 
75 Piggott 1983, 24.  
76 Zie verder paragraaf 2.2.2.6 ‘Valling’ en ‘overspoor.’ 
77 Weber 1986, 104; Visy 1993, 257.  
78 Curle 1911, 292; McCarthy, Padley & Henig 1982, 86. 
79 McCarthy, Padley & Henig 1982, 86. 
80 McCarthy, Padley & Henig 1982, 85. 
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tweede wiel is ook behouden, maar deze is eenvoudig cilindrisch van vorm.81 De gemiddelde 

naaflengte ligt rond de 40 cm.82 

Uit de pre-Romeinse Hallstatt periode (Late Bronstijd - Vroege IJzertijd, ca. 1250 - 475 v. Chr.) is 

vrij veel bekend over de vorm van de naven, omdat deze volledig of voor het grootste deel bekleed 

waren met metaalbeslag.83 Aan het eind van deze periode en in de hierop volgende La Tène tijd 

(Midden- Late IJzertijd, ca. 475 v. Chr. - komst van de Romeinen) werd de metalen bekleding minder 

toegepast en bestaat er dus minder duidelijkheid over de vorm van de naaf.  

In de Romeinse periode zijn alleen de uiteinden van de naaf aan de buitenkant verstevigd met 

metalen (ijzeren of bronzen) ringen. Deze externe naafringen (nr. 6 op fig. 5) verminderen de kans dat 

het hout van zou splijten. De meeste externe naafringen die bij de Alamannenbuit van Neupotz 

aangetroffen zijn, lijken heet om de naaf gekrompen te zijn en zonder nagels te zijn vastgezet.84  

Ook de binnenkant van de naafuiteinden lijkt in veel gevallen verstevigd te zijn geweest met ijzeren 

ringen (nr. 7 op fig. 5). Deze interne naafringen zijn dikker dan de externe naafringen. De interne 

ringen zijn niet gesloten en de buitenkant is in veel gevallen voorzien van doornen (afb. 11).85 De 

ringen zijn als een veer opgerold in de opening van de naaf ingebracht en losgelaten.86 Door de 

spanning klemde de ring zich in het naafuiteinde. Vervolgens zijn ze van binnen uit tegen het hout 

gehamerd. Dankzij de doornen aan de ringen, die zich als spijkers in het hout vastzetten, was de 

bevestiging heel stevig.  

Het lijkt erop dat interne naafringen vrij regelmatig gebruikt werden.87 In verschillende provincies 

zijn ze teruggevonden. Ze zijn onder andere aangetroffen bij wagen 2 uit Šiškovci (Bulgarije),88 

Römerkastell Zugmantel bij Homburg,89 bij de wagen uit Kozármisleny,90 in de Alamannenbuit bij 

Neupotz91 en ook in Banasa (Tunesië) is er een gevonden.92 Ook de wielen uit Bar Hill en Newstead 

zijn voorzien van interne naafringen93 en in de binnenkant van de naaf van een wiel uit Carlisle 

(Engeland) is ijzercorrosie aangetroffen.94 Dit duidt er waarschijnlijk op dat ook hier interne 

naafringen gebruikt zijn. De wielen van de wagen uit het Wardardal (Macedonië) zijn voorzien van 

bronzen externe naafringen en ijzeren interne ringen.95  

Visy heeft vier typen interne naafringen onderscheiden (afb. 11):96 1) ringen met twee doornen, op 

gelijke afstand van elkaar ten opzichte van de opening van de ring, die bij de vervaardiging uit het 

ijzer getrokken zijn; 2) ringen met twee of drie doornen die in een V-vorm uit het ijzer gesneden zijn 

en in een hoek van 90° op de ring gebogen zijn; 3) ringen waarvan de gehele of een deel van de rand 

van de opening naar buiten gebogen is, terwijl ook tegenover de opening een doorn in V-vorm 

                                                 
81 Correspondentie M. Bink (BAAC B.V.) december 2005. 
82 Zie ook paragraaf 2.2.1.4 Aslengte en spoorbreedte. 
83 Zie verder paragraaf 4.2.1.2 Wielen - Naaf. 
84 Visy 1993, 261. De uiteinden van de gesloten ringen hebben een overlap van twee tot vijf cm. 
85 Curle 1911, 292-293; Visy 1993, 263-265. 
86 Visy 1993, 263. 
87 Garbsch 1986 54-55. 
88 Venedikov 1960, Pl. 11 nr. 34. 
89 Hayen 1986, 104. 
90 Kiss 1989, 17-18. 
91 Visy 1993, 236-265. 
92 Boube-Piccot 1980, 194-198, 374-375, nr. 331, pl. 61. De interne naafring is gevonden als losse vondst in “quartier 
meridional, secteur sud-ouest” in het “maison au diplôme de Domitien.” In het musée de Rabat, inv. nr.: B. 1188.  
93 Curle 1911, pl. 69:2c, pl. 70:9 en 70:10; Piggott 1983, 213-215. 
94 McCarthy, Padley & Henig 1982, 85-86. 
95 Schleiermacher 1996, 254, 261-266.  
96 Visy 1993, 263-265. 
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uitgesneden is en naar buiten gebogen; 4) ringen zonder doornen.97 Deze vier typen lijken geografisch 

gebonden te zijn, hetgeen erop zou kunnen wijzen dat de voertuigen of in elk geval de wielen met 

bepaalde typen interne naafringen, in deze gebieden vervaardigd zijn.98 Het eerste type is vooral 

gevonden in de provincies Raetia en Germania. het tweede type lijkt alleen vertegenwoordigd te zijn 

in de vondst bij Neupotz en doet Visy daarom vermoeden dat het hier om reserveonderdelen gaat. Het 

derde type is overwegend afkomstig uit Pannonia en het Balkangebied, maar ook in Groot-Brittannië 

is het aangetroffen. Het vierde type is zowel in de westelijke als in de Donauprovincies gevonden.99  

 

Zoals ook in paragraaf 2.2.1 As aangegeven is, raken alleen de metalen delen binnen de naaf (de 

interne naafringen) en het aseindebeslag elkaar. Deze raakvlakken moeten dus glad zijn, zodat de 

weerstand minimaal is. Hiervoor is het van belang dat er zo min mogelijk vuil tussen de naaf en de as 

terecht komt. Bescherming tegen vuil is mogelijk de functie van de bladvormige delen die aan 

sommige lunzen en aan stootringen tussen de naaf en het rechthoekige deel van de as bevestigd zijn  

en die beide naafuiteinden aan de bovenkant afschermen (nrs. 28 en 29 op afb. 2). Ook  bij de wagen 

uit het Wardardal zijn vier gedeeltelijke ringen gevonden met een bladvorm.100 De naaf zal 

waarschijnlijk ook gesmeerd zijn geweest, maar het is niet duidelijk wel middel hiervoor gebruikt 

werd. Volgens Plinius Maior werden de assen “van oudsher” gesmeerd.101 Hij gebruikt hiervoor het 

woord axungia.102 Dit is afgeleid van de Latijnse woorden axis (as) en ungere (zalven, invetten).103 M. 

Porcius Cato noemt amurca decocta (het vocht van een oliehoudende vrucht) als smeermiddel.104 

Hiermee bedoelt hij mogelijk een residu dat bij het maken van olijfolie achterblijft. Aangezien 

olijfbomen niet in noordelijke provincies voorkomen, zal in deze gebieden een ander smeermiddel 

gebruikt zijn geweest.105  

Op afbeeldingen is soms rond het aseinde of de askap een cirkel te zien, die geïdentificeerd kan 

worden als de naaf (of naafring), zoals bijvoorbeeld op B.Buzenol-Montauban-2B.01 (afb. 311).  

 

2.2.2.2 Spaken 

Het is naar mijn idee niet zeker dat het aantal afgebeelde spaken iets zegt over het werkelijke aantal 

spaken dat een wiel had. Mogelijk geeft een groot afgebeeld wiel, zoals bijvoorbeeld het wiel op 

D.Igel-2B.02 (afb. 323), de ruimte om een groter aantal spaken af te beelden.106 Teruggevonden 

wielen geven een beter beeld van het aantal spaken. De wielen uit de Leidse Vogelwijk hadden elk 

tien eikenhouten spaken.107 Beide wielen uit Voorburg hebben tien spaken.108 Het wiel dat in Carlisle 

                                                 
97 Niet afgebeeld op afb. 11. 
98 Visy 1993, 265. Visy beperkt zich tot de conclusie dat de naafringen met grote waarschijnlijkheid in de betreffende 
gebieden gemaakt zijn. 
99 Visy 1993, 265-266. 
100 Schleiermacher 1996, 257-259, af. 61-62. 
101 Weber 1986, 105. 
102 Volgens Weber 1986, 105: Plinius Maior Naturalis Historia 28, 37 axungiam graeci etiam appellavere iam in 
voluminibus suis (…). antiqui axibus vehiculorum perunguendis maxime ad faciliorem circumactum rotarum utebandur, (…). 
103 Tegenwoordig wordt met axungia meestal varkensvet bedoeld. 
104 Volgens Weber 1986, 105: Cato de Agri Cultura , 97 Amurca decocta axem unguito et lora et calciamenta et coria; omnia 
meliora facies.  
105 Weber 1986, 105. 
106 Visy 1997 geeft een overzicht van de verschillende aantallen spaken op de afbeeldingen uit Pannonië, voor zowel karren 
als wagens. Hieruit blijkt wel dat op het merendeel van de afbeeldingen acht spaken zijn afgebeeld. 
107 Zie voetnoot 72. 
108 Correspondentie M. Bink (BAAC B.V.) december 2005. Van één van de wielen is het zeker dat het tien spaken heeft, 
waarschijnlijk geldt dit ook voor het tweede wiel. 
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gevonden is, heeft elf spaken van esdoornhout.109 De twee wielen uit Römerkastell Zugmantel, zowel 

het exemplaar met een velg uit één stuk als dat met een uit vijf segmenten opgebouwde velg, hebben 

tien spaken. De spaken van het wiel met een uit segmenten opgebouwde velg zijn gemaakt van 

eikenhout.110 Van de wielfragmenten die in de Alamannenbuit gevonden zijn, is duidelijk dat alle 

wielen tenminste tien spaken hadden, maar geen van de wielen is volledig bewaard gebleven.111 Twee 

wielen uit Newstead met een velg uit één stuk hebben elf spaken. Deze spaken zijn waarschijnlijk van 

wilgenhout.112 Een derde wiel uit Newstead dat is opgebouwd uit zes segmenten heeft twaalf 

spaken.113 Het wiel uit Bar Hill heeft elf spaken van wilgenhout.114 Ook een naaf die eveneens in Bar 

Hill gevonden is, bevat nog spaken.115 

De meeste afgebeelde karren hebben wielen met acht spaken. Het wiel op TR.Turkije-2B.01 (afb. 

465) heeft vijf spaken. In vier gevallen zijn er zes spaken afgebeeld: DZ.Hippone-Bone-2G.01 (afb. 

342), F.Metz-2B.01 (afb. 361), H.Csákvár-2B.01 (afb. 378) en H.Felsődörgicse-2B.01 (afb. 401). Het 

wiel van de kar op F.Metz-2B.05 (afb. 365) lijkt een negen spaken te hebben. Wielen met tien spaken 

zijn drie keer afgebeeld: D.Igel-2B.02 (afb. 323), D.Neumagen-2B.03 (afb. 331) en F.Metz-2B.04 

(afb. 364). Op de afbeelding RO.Gherla-2B.01 (afb. 454) heeft de kar wielen met twaalf spaken. In 

enkele gevallen is het aantal spaken niet meer na te gaan.116 

  

2.2.2.3 Velg 

De velg is de rand van het wiel (nr. 3 op fig. 7), waar omheen de wielband kan zitten. De velg kan van 

één stuk, tot een cirkel gebogen hout gemaakt zijn. Velgen uit één stuk zijn onder andere 

teruggevonden in Carlisle, Römerkastell Zugmantel, Newstead en Bar Hill.117 Bij de wielen uit 

Römerkastell Zugmantel en Newstead zijn bovendien ijzeren nietvormige klampen aangetroffen die de 

twee uiteinden van de velg met elkaar verbonden.118 U-vormige velgklampen zijn mogelijk alleen 

bekend van ‘Voertuig A’ uit Mikri Doxipara-Zoni in Grieks Thracië.119 Van het wiel uit Carlisle lijken 

de meeste metalen elementen verwijderd te zijn geweest, alvorens het wiel hergebruikt is als 

fundament in een put. De ijzeren band en de velgklamp zijn niet teruggevonden,120 maar in de velg 

zijn gaten aangetroffen die erop wijzen dat er wel een velgklamp gebruikt is.121 De velg uit Bar Hill 

lijkt niet voorzien te zijn geweest van een velgklamp. De velg wordt hier bij elkaar gehouden door de 

ijzeren band die heet om het wiel gekrompen is (zie paragraaf 2.2.2.4 Wielband).  

                                                 
109 McCarthy, Padley & Henig 1982, 85. 
110 Weber 1986, 104-105. 
111 Visy 1993, 257. 
112 Curle 1911, 292. Curle heeft het over één wiel. McCarthy, Padley & Henig 1982, 87 hebben het ten aanzien van ‘het’ wiel 
uit Newstead over een wiel met tien spaken. Het zou kunnen dat het ene wiel met een velg uit één stuk elf en het andere wiel 
met een velg uit één stuk tien spaken heeft. 
113 Curle 1911, 294. 
114 Piggott 1983, 216 afb. 136. 
115 Hayen 1986, 136. 
116 D.Neumagen-2B.05 (afb. 333), F.Arles-2B.01 (afb. 346), F.Euzet-les-Bains-2B.01 (afb. 353), F.Évreux-2B.01 (afb. 354). 
Op DZ.Hippone-Bone-2G.02 (afb. 343) lijken geen spaken te zijn afgebeeld, maar het is ook niet duidelijk of er een 
schijfwiel is weergegeven. Van E.Malla-2B.01 heb ik geen afbeelding kunnen vinden. 
117 Curle 1911, 292-293; McCarthy, Padley & Henig 1982, 86; Weber 1986, 105. Al deze velgen zijn van essenhout gemaakt. 
118 Curle 1911, 292; McCarthy, Padley & Henig 1982, 87; Weber 1986, 105. 
119 Triantaphyllos & Terzopoulou 2005, 16. 
120 Metalen elementen op en in de naaf zijn wel aangetroffen. McCarthy, Padley & Henig 1982, 85. 
121 McCarthy, Padley & Henig 1982, 87. 
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De velg kan ook uit verschillende segmenten opgebouwd zijn en met pen- en gatverbindingen tot 

een cirkel zijn gevormd (fig. 7).122 Eveneens uit Römerkastell Zugmantel afkomstig is een wiel met 

essenhouten velg die uit vijf segmenten bestaat (afb. 9).123 In het geval van één van de wielen uit 

Voorburg is duidelijk dat het om een vijfdelige velg gaat en waarschijnlijk geldt dit ook voor het 

tweede wiel.124 Ook de wielen uit Leiden bestaan elk uit vijf segmenten met twee spaken. Van twee 

van deze wielen zijn de segmenten volledig behouden en één wiel is volledig te reconstrueren. Van de 

overige wielen zijn alleen delen bewaard gebleven.125 In Newstead is een wiel met een uit zes 

segmenten bestaande velg aangetroffen.126 De wagen die in Inota (Hongarije) gevonden is, is 

gereconstrueerd met wielen die uit vier segmenten bestaan.127 Uit vondsten uit de Romeinse periode 

blijkt dat beide technieken om een velg te maken gelijktijdig gebruikt zijn.128 

In het Prijsedict van Diocletianus,129 dat de maximale te vragen prijzen aan het begin van de 4e eeuw 

aangeeft, worden mogelijk de twee soorten velgen genoemd.130 Er wordt gesproken over bitum en 

voertuigen met bitatis rotis, waarvoor meer gevraagd kan worden dan voor cambigines en voertuigen 

met cambiginatis rotis. De laatste zijn veel goedkoper. Waarschijnlijk worden met bitatis velgen uit 

één stuk bedoeld en zouden cambigines segmenten kunnen zijn. De maximale prijs die voor velgen uit 

één stuk gevraagd kan worden, is 750 denarii, terwijl cambigines quattuor maximaal 70 denarii 

mogen kosten.131 

Op de afbeeldingen uit de Romeinse provincies is helaas niet te zien hoe de velg geconstrueerd is.  

 

2.2.2.4 Wielband 

De band is het deel van het wiel dat rond de velg gelegd wordt om deze te beschermen tegen 

verwering tijdens het rijden (nr. 4 op fig. 7). De band kan van hout zijn of van ijzer. Niet alle wielen 

hadden banden. De wielen die in 2000 in Leiden gevonden zijn,132 hadden geen banden. Het al dan 

niet aanbrengen van een band om de velg was afhankelijk van de grond waarover de voertuigen reden. 

IJzeren banden kunnen op twee manieren rond de velg gelegd worden. Ten eerste kunnen ze koud 

rond de velg geslagen en vervolgens met nagels aan de aan de velg bevestigd worden. De tweede 

manier is om de band heet om de velg te leggen. In het Engels wordt deze techniek sweated-on of 

shrunk-on genoemd. Hierbij wordt de hete en daarom soepele ijzeren band om de houten velg gelegd, 

waarna de band snel afgekoeld wordt zodat het ijzer niet het in hout brandt. Bij het afkoelen krimpt het 

ijzer, zodat de band zich strak om de velg klemt (de band wordt “om het wiel gekrompen”).133 

Hierdoor draagt de ijzeren band bovendien bij aan de stevigheid van het wiel. Ook bij rond de velg 

                                                 
122 Zie voetnoot 66. 
123 Weber 1986, 104. 
124 Correspondentie M. Bink (BAAC B.V.) december 2005. 
125 Eigen waarneming oktober 2005. 
126 Curle 1911, 294. 
127 Palágyi 1981, 32. 
128 Zowel in Newstead als Bar Hill in Schotland zijn beide soorten velgen uit de Romeinse periode gevonden. Zie Curle 1911, 
294. 
129 Zie voetnoot 19 in hoofdstuk 5. 
130 Erim & Reynolds 1973, 101, 105. 
131 De door Erim & Reynolds (1973, 105) voorgestelde vertaling van cambigines quattuor is ‘vier segmenten,’ maar de 
meeste teruggevonden segmentwielen bestaan uit vijf of zes delen en niet uit vier. Opmerkelijk is ook dat een radius 
tornatus, een rond afgewerkte spaak eveneens maximaal 70 den. mocht kosten. Het is eigenaardig dat vier segmenten even 
duur zouden zijn als één spaak. Wellicht wordt er met cambigines iets anders bedoeld dan ‘segmenten.’ 
132 Zie voetnoot 72. 
133 Piggott 1983, 216; Wegener Sleeswyk z.j., 26-27. 
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gekrompen banden kan nog gebruik gemaakt zijn van nagels die ter extra versteviging in het wiel 

geslagen zijn.134 Van de ijzeren wielbanden en fragmenten van banden die in de Rijn bij Neupotz 

gevonden zijn, is duidelijk dat ze zonder extra nagels heet om de velg gelegd waren.135 

Er is een aantal wielen uit de Romeinse periode bekend waarbij gebruik gemaakt is van nagels. Het 

is mij niet duidelijk of de nagels ter extra versteviging bij het heet om de velg leggen zijn gebruikt of 

dat de band in deze gevallen koud om de velg geslagen is. De band van één van de wielen die in 

Römerkastell Zugmantel gevonden zijn, is met nagels aan de uit vijf segmenten bestaande velg 

bevestigd.136 Zs. Visy merkt in 1993 op dat banden die vastgenageld zijn voornamelijk aangetroffen 

worden in het Karpatenbekken en in het Balkangebied, onder andere bij wielen die gevonden zijn in 

Inóta, Kozármisleny, Környe (wagen 1 en 2), Tétény, Káloz, Poljanec en Šiškovci (bij beide 

wagens).137 In de meeste gevallen is de band met drie (in het geval van de wielen uit Kozármisleny ) of 

vier nagels (zoals bijvoorbeeld bij de wielen uit Inóta138) aan de velg vastgezet. Het is de vraag of drie 

of vier nagels voldoende zijn als de band koud om de velg geslagen is. Van de wielbanden uit Mikri 

Doxipara-Zoni in Grieks Thracië is mij niet bekend of deze om de velg gekrompen zijn. De banden 

zijn in alle gevallen met nagels vastgezet.139 

Banden zonder nagelgaten zijn vooral aangetroffen in de provincies Raetia en Germania.140 De 

doorsnede van de banden die rond de velg gekrompen zijn (en geen nagelgaten bevatten), is licht bol 

aan de buitenkant en iets concaaf aan de binnenkant om de grip op de velg optimaal te maken.141 Uit 

het zogenaamde ‘depot van een wagensmid’ dat in 1983 in Westheim (Würzburg, Duitsland) 

aangetroffen is, zijn onder andere drie ijzeren wielbanden van verschillende diameter afkomstig.142 De 

uiteinden van de ijzeren banden zijn met elkaar versmeed en er zijn geen aanwijzingen voor dat de 

banden met nagels vastgezet zijn geweest. Van één van de drie banden is de binnenkant duidelijk 

concaaf. De vondst is gedaan in het ‘Vrije Germania,’ dus aan de andere kant van de Limesgrens en 

wordt aan het eind van de 3e - begin 4e eeuw gedateerd. Het is onduidelijk of het bij deze wielbanden 

om import uit het Romeinse Rijk gaat of om inheems vervaardigde stukken. Vast staat in ieder geval 

dat zowel binnen als buiten de rijksgrenzen vergelijkbare wielbanden gebruikt werden.  

Op afbeeldingen is niet te zien op welke manier de band rond de velg is gelegd. In het beste geval is 

het mogelijk om op een afbeelding het onderscheid tussen de band en de velg te zien. Dit is 

bijvoorbeeld het geval op F.Sens-2B.01 (afb. 371). 

 

2.2.2.5 Diameter en omtrek 

Voor het formaat van de wielen geldt m.i. hetzelfde als voor het aantal spaken: de diameter van de 

wielen kan niet worden afgeleid van de afbeeldingen. Uit de vondst van wielen bij verschillende 

opgravingen blijkt dat de diameter van de wielen varieert. De diameter van de wielen uit de 

Alamannenbuit bij Neupotz in Duitsland ligt voor de ‘kleine’ wielen tussen de 101,1 en 103 cm en 

                                                 
134 Garbsch 1986, 55. 
135 Visy 1993, 269. 
136 Weber 1986, 104. 
137 Visy 1993, 270. Ook voor verwijzingen naar de betreffende literatuur over de vondsten.  
138 Palágyi 1981, 32. 
139 Triantaphyllos & Terzopoulou 2005, 12-17: 5 tot 6 of 7 tot 9 nagels per wiel. 
140 Visy 1993, 270. 
141 Visy 1993, 270. 
142 Janssen 1986, 140. 



Tweewielige voertuigen 

 26

voor de ‘grote’ wielen tussen de 110,2 en 119,3 cm.143 Dit is in vergelijking met andere gevonden 

wielen redelijk groot. Het wiel met een velg uit één stuk hout dat in Römerkastell Zugmantel gevonden 

is, heeft een diameter van 89 cm.144 De diameter van het wiel uit Newstead (Schotland) meet 104 

cm.145 Het wiel uit het Romeinse fort in Bar Hill (Schotland) is kleiner: Ø 87 cm.146 Het wiel uit 

Carlisle (Engeland) heeft een diameter van ca. 86 cm. De twee Leidse wielen waarvan de omtrek 

berekend kon worden, hebben een diameter van ca 94 cm en ca 90 cm. Waarschijnlijk hadden de 

andere drie wielen een vergelijkbare diameter.147 Een voertuig uit de buurt van Mangalia (Roemenië) 

in de provincie Moesia Inferior, dat bij toeval in de jaren ’60 van de vorige eeuw ontdekt is, heeft 

bijzonder kleine wielen met een diameter van 64 cm. N. Hartuche, die de vondst gepubliceerd heeft, 

ging er daarom van uit dat het om een ‘strijdkar’ ging, maar waarschijnlijk behoorden ze tot een 

wagen.148 Van de gevonden wielen in Thracia ligt de diameter tussen de 75 en 105 cm. De meeste zijn 

86-96 cm.149 De diameter van de wielen gevonden in Pannonia, varieert van 95 tot 110 cm.150 Hierbij 

is geen onderscheid gemaakt tussen de wielen van twee- en vierwielers en ook niet gekeken naar de 

mogelijke soorten voertuigen.151 Wel is het zo dat de meeste voertuigen die teruggevonden zijn in 

graven, vierwielers zijn geweest. De recent aangetroffen wielen bij voertuigen uit Mikri Doxipara-

Zoni (Grieks Thracië) hebben een diameter tussen 107 en 118 cm.152 De drie wielbanden uit het ‘depot 

van een wagensmid’ uit Westheim (Würzburg, Duitsland) die buiten de rijksgrens gevonden zijn, 

hebben een diameter van 117 cm, 114 cm en 108,5 cm.153 

Verschillende onderzoekers hebben op basis van de gemiddelde diameter van de wielen de grootte 

van de wielen bepaald die zijn afgebeeld op de reliëfs. Raepsaet houdt voor de kleinere voertuigen 

(zoals afb. 300: B.Arlon-2B.03,154 afb. 301: B.Arlon-2B.04155 en afb. 337: D.Trier-2B.02156) een 

diameter tussen de 60 en 80 cm aan en voor de grotere (afb. 323: D.Igel-2B.02157 en afb. 331: 

D.Neumagen-2B.03158) 150 cm.159 Hij geeft echter niet aan op welke gronden hij tot deze diameters 

gekomen is. Visy gaat uit van een gemiddelde diameter van 90 cm voor de “einfache pannonische 

Bauernwagen” (zoals bijvoorbeeld afb. 379: H.Csákvár-4B.02160), op basis van de vondst van een 

wagen uit Inota in Hongarije161 en 100 cm voor de wat grotere exemplaren162 (bijvoorbeeld afb. 323: 

                                                 
143 Visy 1993, 270. Van zeven wielenbanden uit Neupotz kon de diameter berekend worden: F 89: 112,7 cm; F 90: 103 cm; F 
91: 103,3 cm; F 92: 101,1 cm; F 93: 112,6 cm; F 94: 110,2 cm; F 97: 119,3 cm. 
144 Weber 1986, 105. 
145 Hayen 1986, 134. 
146 Hayen 1986, 136. 
147 Eigen waarneming oktober 2005. 
148 Hartuche 1967, 231-257; Röring 1983, 43: er zijn drie riemhouders gevonden.  
149 Venedikov 1960 (vlg. Visy 1993, 270) 
150 Visy 1993, 270 noot 92: Kozármisleny  99 cm en 102,5 cm; Tétény 101 cm; Sárszentmiklós I 95 cm; Nagylók 100 cm; 
Kőrnye I 79 cm; Kőrnye II 94,5 cm en 104 cm; Káloz 110 cm; Inota 112 cm. 
151 De meeste wielen die in het westelijk deel van het Romeinse Rijk gevonden zijn, zijn losse vondsten. 
152 Triantaphyllos & Terzopoulou 2005, 12-17. 
153 Janssen 1986, 140. 
154 Raepsaet 1982, nr. 3. Overigens houdt Visy voor de wielen van deze kar een diameter van 90 cm aan (Visy 1997, 60-62 
noot 13).  
155 Raepsaet 1982, nr. 4. 
156 Raepsaet 1982, nr. 18. 
157 Raepsaet 1982, nr. 17. 
158 Raepsaet 1982, nr. 20. 
159 Raepsaet 1982, 236 noot 59. 
160 Visy 1997, nr. 35.  
161 Visy, 1997, 5; Palágyi 1981, 32: door het ontbreken van versieringen en riemhouders gaat het waarschijnlijk om een 
boerenwagen; Palágyi 1981, 39 (2.2.10.1 Eisenbereifung). 
162 Visy 1997, 60-61 tabel 1. 
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D.Igel-2B.02,163 terwijl Raepsaet zoals gezegd voor de wielen van deze afbeelding uit gaat van 150 

cm.). Uitgaande van deze diameters berekent Visy de “werkelijke” afmetingen van de onderdelen van 

de voertuigen die zijn afgebeeld op de grafstenen uit Pannonia.164 M.i. is het niet mogelijk om op basis 

van de afbeeldingen uitspraken te doen over de afmetingen en verhoudingen van de voertuigen en de 

wielen die in de Romeinse periode gebruikt zijn, omdat er niet zonder meer van uitgegaan kan worden 

dat de afgebeelde onderdelen aan de voertuigen in de juiste verhoudingen tot elkaar zijn weergegeven. 

 

Analoog aan de aslengte en spoorbreedte165 bestaat het vermoeden dat ook de diameter en omtrek van 

de wielen op basis van de pes monetalis of pes drusianus gemaakt zijn. In onderstaande tabel zijn de 

bovengenoemde diameters omgerekend naar pm en pd. De gemiddelde diameter van de wielen uit de 

tabel is ca. 100 cm. De diameter van de meeste wielen ligt tussen de 2,5 - 4 pm en rond de 3 pd.  

Ook is op basis van de diameters de omtrek berekend. Het lijkt het er sterk op dat één of beide 

Romeinse maateenheden tot basis van de omtrek gediend heeft. De meeste omtrekken kunnen 

afgerond worden op een hele of halve pm en pd. 

 

Vindplaats ca. Ø 

in cm 

Ø ca. pm 

(29,6 cm) 

Ø ca. pd 

(33,3 cm) 

ca. omtrek  

in cm 

omtrek ca. pm 

(29,6 cm) 

omtrek ca. pd 

(33,3 cm) 

Bar Hill 87 2,9 2,6 273 9,2 8,2 

Carlisle 86 2,9 2,6 270 9,1 8,1 

Inota 112 3,8 3,4 352 11,9 10,6 

Káloz 110 3,7 3,3 346 11,7 10,1 

Kőrnye I 79 2,7 2,4 248 8,4 7,5 

Kőrnye II 94,5 3,2 2,8 297 10,0 8,9 

 104 3,5 3,1 327 11,0 9,8 

Kozármisleny  99 3,3 3 311 10,5 9,3 

 102,5 3,5 3,1 322 10,9 9,7 

Leiden 90 3,0 2,7 283 9,5 8,5 

 93,6 3,2 2,8 294 9,9 8,8 

Mangalia 64 2,2 1,9 201 6,8 6,0 

Mikri Doxipara-

Zoni- Voertuig A 

109 3,7 3,3 342 11,6 10,3 

 112 3,8 3,4 352 11,9 10,6 

- Voertuig B 107 3,6 3,2 336 11,4 10,1 

- Voertuig Γ 113 3,8 3,4 355 11,99 10,7 

- Voertuig Δ 110 3,7 3,3 346 11,7 10,4 

- Voertuig E 118 3,98 3,5 371 12,5 11,1 

Nagylók 100 3,4 3 314 10,6 9,4 

Neupotz - F 89 112,7 3,8 3,4 354 11,96 10,6 

- F 90 103 3,5 3,1 324 10,9 9,7 

- F 91 103,3 3,5 3,1 325 10,96 9,7 

- F 92 101,1 3,4 3,0 318 10,7 9,5 

                                                 
163 Visy 1997, 60-62 noot 14. 
164 Visy 1997, 66-72. 
165 Zie paragraaf 2.2.1.4 Aslengte en spoorbreedte. 
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Vindplaats ca. Ø 

in cm 

Ø ca. pm 

(29,6 cm) 

Ø ca. pd 

(33,3 cm) 

ca. omtrek  

in cm 

omtrek ca. pm 

(29,6 cm) 

omtrek ca. pd 

(33,3 cm) 

- F 93 112,6 3,8 3,4 354 11,95 10,6 

- F 94 110,2 3,7 3,3 346 11,7 10,4 

- F 97 119,3 4,0 3,6 375 12,7 11,3 

Newstead 104 3,5 3,1 327 11,0 9,8 

Römerkastell 

Zugmantel 

89 3 2,7 280 9,4 8,3 

Sárszentmiklós I 95 3,2 2,9 298 10,1 8,96 

Tétény 101 3,4 3,0 317 10,7 9,5 

Thracia166 75 2,5 2,3 236 7,96 7,1 

 86 2,9 2,6 270 9,1 8,1 

 96 3,2 2,9 302 10,2 9,1 

 105 3,5 3,2 330 11,1 9,9 

Westheim 117 3,95 3,5 368 12,4 11 

 114 3,9 3,4 358 12,1 10,8 

 108,5 3,7 3,3 341 11,5 10,2 

 

Tabel 2 Diameter en omtrek van wielen uit de Romeinse tijd 

 

2.2.2.6 ‘Valling’ en ‘overspoor’ 

Bij moderne voertuigbouw worden de wielen in veel gevallen ‘doorgezet.’ Dit wil zeggen dat de 

spaken in een kleine hoek op de naaf staan (een ‘valling’ maken), waardoor het gehele wiel de vorm 

van een platte kegel krijgt (afb. 12).167 Het wiel wordt veerkrachtiger, doordat het draagoppervlak op 

deze manier iets verbreed wordt. Een wiel dat recht geconstrueerd is, zonder ‘valling,’ kan bij te zware 

last uiteenspatten:168 de combinatie van de last op het voertuig, die neerwaarts op de wielen drukt en 

de last er die zijwaarts op drukt, door de schommelende bewegingen van de trekdieren, is dan te 

groot.169 Het gewicht van het voertuig rust op de spaken aan de onderkant van de naaf. Daarom 

moeten deze loodrecht op de velg (en dus op de grond) staan. Bij ‘valling’ van de spaken moet daarom 

ook de stand van de naaf aangepast worden. Dit wordt bereikt door de aseinden iets naar beneden te 

buigen. De hoek die het aseinde dan met het horizontale vlak maakt, heet ‘overspoor.’ Als de ‘valling’ 

en het ‘overspoor’ met elkaar in verhouding staan, staat de onderste spaak altijd loodrecht op de 

velg.170 Door de schuine stand van de wielen slingert het voertuig bovendien minder.171  

Uit niets blijkt dat de wielen in de Romeinse periode met ‘valling’ en ‘overspoor’ geconstrueerd 

zijn. De enkele naven met spaken die teruggevonden zijn, laten geen ‘valling’ zien. Waarschijnlijk zijn 

‘doorgezette’ wielen in Europa voor het eerst rond 1300 n. Chr. toegepast.172 De reconstructie van de 

naaf uit Kozármisleny door A. Kiss geeft echter de indruk dat het hier om een ‘doorgezet’ wiel gaat.173 

                                                 
166 Visy 1993, 270 noot 91. 
167 Wegener Sleeswyk z.j., 29. 
168 Sturt 1963, 92: “Why was a wheel without it [‘valling’] so sure to turn inside out like an umbrella in a gale?” 
169 Sturt 1963, 91-95. 
170 Wegener Sleeswyk z.j., 30. 
171 Renaud, 2008, 42. 
172 Hayen, 1983, 433. 
173 Kiss 1989, 140 afb. 40. 
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Omdat een ‘doorgezet’ wiel de vorm van een platte kegel heeft, ligt het zwaartepunt niet meer in het 

punt waar de spaken samenkomen, maar in het lichaam van de kegel. Dit zwaartepunt moet in het 

midden van de naaf komen te liggen om de naaf en het wiel in balans te laten staan ten opzichte van 

elkaar. Hiervoor dienen de spaken dus iets buiten het midden van de naaf geplaatst te worden. In de 

reconstructietekening van de naaf van Kozármisleny zijn de gaten voor de spaken niet in het midden 

van de naafbuis geplaatst zijn, maar iets naar het voertuig toe. Hierdoor is dus de naafbuis aan de 

‘buitenkant’ langer dan aan de ‘voertuigkant,’ precies zoals wenselijk zou zijn voor de naaf van een 

‘doorgezet’ wiel. Het is mij onduidelijk wat de aanwijzingen zijn voor een dergelijke reconstructie van 

de naaf. Bij mijn weten zijn er geen aanwijzingen voor dat de aseinden in de Romeinse periode iets 

naar beneden buigen. Ook in de voertuigreconstructies, inclusief die van de wagen uit Kozármisleny, 

worden ze zo niet gemaakt.  

J. Garbsch heeft in 1986 beargumenteerd dat het mogelijk, maar niet waarschijnlijk is, dat in de 

Romeinse periode begonnen is met het vervaardigen van ‘doorgezette’ wielen.174 Wellicht dat 

slijtagesporen aan de ijzeren wielbanden iets kunnen aangeven over het al dan niet toepassen van 

‘doorgezette’ wielen. Door de schuine hoek waarin doorgezette wielen op de wagen staan, wordt 

vooral de buitenkant van de band belast, als de velg niet licht kegelvormig is vormgegeven (waarbij de 

voertuigzijde van de velg een iets grotere diameter heeft dan de andere kant van de velg). Geen van de 

teruggevonden velgen lijkt deze vorm te hebben. Ongelijke slijtage aan de banden zou alleen te zien 

zijn op banden die over verhard wegdek gereden hebben.175 De door Visy getoonde doorsneden van de 

bij Neupotz gevonden banden, bieden naar mijn idee geen uitsluitsel over de slijtage aan het 

loopvlak.176 Of er in de Romeinse periode voertuigen gebruikt werden met ‘doorgezette’ wielen is dus 

onduidelijk, maar onwaarschijnlijk.  

 

2.2.3 Bodemframe 

Het bodemframe is het deel van de kar dat op de as rust. Het vormt de verbinding tussen de wielen en 

het trekelement van de kar. In sommige gevallen is op afbeeldingen te zien dat boven het bodemframe 

een aparte laadbodem is geplaatst (zie paragraaf 2.2.5 Laadbodem). Op andere afbeeldingen is er geen 

onderscheid tussen het bodemframe en de laadbodem gemaakt. 

Het trekelement, dissel of lamoen, maakt deel uit van het bodemframe177 (fig. 1) of is hier stevig mee 

verbonden. Als de verbinding los zou zijn, kan de dissel of het lamoen bij het verhogen of verlagen 

van de snelheid gaan scharnieren in het verticale vlak ten opzichte van de kar. Dit levert onnodige 

extra belasting van de trekdieren op en is bovendien oncomfortabel voor de menner en/of passagier(s).  

Op geen enkele afbeelding is de wijze waarop het bodemframe op de as geplaatst is, afgebeeld. De 

verbinding met de as kan op twee manieren tot stand komen, afhankelijk van de constructie van het 

bodemframe (fig. 2). Ten eerste kan het frame direct op de as liggen. Dit is het geval wanneer het 

trekelement de middenbalk (in het geval van een dissel) of zijbalken (in het geval van lamoenarmen) 

vormt of wanneer dit boven op het frame vastgemaakt is. Er zijn dan voldoende contactpunten om de 

                                                 
174 Garbsch 1986, 31, 51-55. Dit doet hij op basis van twee halffabricaten van essenhouten naven met ’valling’ uit 
Gunzenhausen (Duitsland), die Romeinse of Middeleeuws zijn en van een fragment van een bronzen modelwiel met acht 
spaken (uit de 2e eeuw n. Chr., gevonden in Weißenburg, Duitsland) dat lichte ‘valling’ lijkt te vertonen. Hij geeft ook aan 
dat het niet bekend is of Romeinse wielen met ‘valling’ en ‘overspoor’ geconstrueerd zijn. 
175 Wegener Sleeswyk z.j., 30.  
176 Visy 1993, 269, Abb. 5. 
177 Piggott 1983, 26. 
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verbinding tussen het frame en de as stevig te laten zijn. Ten tweede kan het trekelement onder het 

frame gemonteerd zijn. Wanneer de kar is voorzien van een lamoen bestaan er twee raakpunten met de 

as. Als de kar een dissel heeft, is er slechts één raakpunt in het midden onder de bodem. Het is in dit 

geval noodzakelijk om extra steunpunten aan te brengen om te voorkomen dat het bodemframe gaat 

wiebelen op de as. Door links en rechts van de dissel steunen te plaatsen, kan dit wiebelen voorkomen 

worden.178 Dergelijke steunen zijn echter noch uit het vondstenmateriaal noch op afbeeldingen van 

karren uit de Romeinse periode aangetroffen.179 

Hoewel op geen enkele afbeelding duidelijk een bodemframe is afgebeeld, kan toch wanneer de 

laadbodem verhoogd is weergegeven, de aanwezigheid van het bodemframe om twee redenen 

verondersteld worden. Ten eerste, omdat de verbinding tussen het trekelement en het bodemframe, 

zoals gezegd, stevig moet zijn en het op verschillende afbeeldingen duidelijk is dat de dissel of lamoen 

niet naar de laadbodem loopt (zie bijvoorbeeld afb. 436b: H.Tök-2B.01). De stevigheid moet in deze 

gevallen dus op een andere manier dan via de laadbodem tot stand zijn gekomen. Ten tweede, omdat 

de verhoogde laadbodem ergens op moet rusten. 

 

2.2.4 Trekelement 

Het trekelement is een één- of tweearmig object dat er enerzijds voor zorgt dat het voertuig 

voortbeweegt wanneer de dieren trekken en anderzijds de richting waarin de dieren gaan, overbrengt 

op het voertuig. Wanneer er twee trekdieren onder één dubbeljuk aangespannen zijn, heeft het voertuig 

een dissel (één trekboom). Bij één trekdier is de kar voorzien van een lamoen (twee trekbomen) en 

staat het dier “tussen de bomen.”  

Er bestaat een groot verschil tussen het moderne trekelement en dat uit de Romeinse tijd. Het 

belangrijkste is, dat de trek- en stuurfuncties in de moderne aanspanningen gescheiden zijn: de 

trekkracht wordt overgebracht door soepele lederen strengen die van het tuig van het trekdier naar het 

voertuig lopen en de dissel of lamoen brengt alleen de rijrichting over (fig. 8). 

Omdat het trekelement wordt gevormd door de centrale balk van de laadbodem te verlengen tot een 

dissel of door de zijbalken te verlengen tot lamoenarmen, bepaalt de hoogte van de laadbodem ten 

opzichte van de grond de hoogte van de trekarmen.180 Het komt op afbeeldingen vaak voor dat de 

lamoenarmen aan het uiteinde omhoog buigen. Dit is bijvoorbeeld op B.Arlon-0B.13 (afb. 308) 

duidelijk te zien. Door deze buiging was het mogelijk om het verschil in hoogte tussen het voertuig en 

het trekdier te overbruggen en konden er trekdieren van verschillende schofthoogte voorgespannen 

                                                 
178 In het Engels worden deze steunen ‘axle blocks’ genoemd. Ze zijn onder andere aangetroffen op afbeeldingen uit de 
Griekse IJzertijd (Crouwel 1992, fig. 2 kar met vaste as; pl. 24: 2 kar met meedraaiende as), bij bronzen modellen van karren 
uit het Italisch kerngebied voor de Romeinse Keizertijd (Woytowitsch 1978, Taf. 38 model uit Bolsena, 5e - 3e eeuw v. Chr. 
kar met meedraaiende as; Taf. 43 nr. 169 model uit Amelia, 5e - 3e eeuw v. Chr. as en wielen niet behouden) en op een 
Etruskische sarcofaag uit Vulci uit de 4e eeuw v. Chr. (afb. 1), waarop een kar met meedraaiende as is afgebeeld. Ook bij 
karren uit de IJzertijd die op Cyprus in Salamis gevonden zijn, zijn ‘axle blocks’ aangetroffen, in combinatie met een 
meedraaiende as (Crouwel 1985, 208) en ook de ‘strijdkarren’ die in het graf van Tut‛ankhamūn gevonden zijn (14e eeuw v. 
Chr.), waren voorzien van een vaste as en ‘axle blocks.’  
179 Naast het stabiliseren van het bodemframe op de as konden de ‘axle blocks’ (zie voetnoot 178) gebruikt worden om de 
hoogte van het bodemframe en het daarmee verbonden trekelement ten opzichte van de as te veranderen. Aangezien hiermee 
ook de hoogte van het disseleinde wijzigt, konden er trekdieren van verschillende schofthoogte voor de kar gespannen 
worden. In de Romeinse provincies had men klaarblijkelijk een andere oplossing gevonden om het verschil in hoogte tussen 
het uiteinde van het trekelement en de schoft van het trekdier te verminderen (zie paragraaf 2.2.4 Trekelement). 
180 De hoogte van het trekelement wordt medebepaald door de diameter van de wielen en zou in theorie gewijzigd kunnen 
worden door ‘axle blocks.’ Voor het gebruik van ‘axle blocks’ in de Romeinse provincies bestaan echter geen aanwijzingen. 
Zie voetnoot 179. 
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worden. Het enkele juk van een dier met hoge schofthoogte kon meer naar het eind van de 

lamoenarmen bevestigd worden. Bij een kleiner dier kon de bevestiging van het juk lager liggen, 

richting de knik van de lamoenarmen. Het is mogelijk dat ook de uiteinden van de dissels omhoog 

bogen, zodat ook het juk voor twee trekdieren op verschillende hoogtes vastgemaakt kon worden.181 

Het disseluiteinde wordt echter op alle afbeeldingen aan het oog onttrokken, omdat de dissel zich 

tussen de twee trekdieren bevindt. De buiging van de trekarmen is, zoals gezegd, alleen bij 

lamoenarmen op afbeeldingen te zien en het lamoen is alleen op afbeeldingen uit Gallia 

weergegeven.182 Wellicht kwam deze buiging van de trekarmen alleen in Gallia voor. 

 

2.2.4.1 Eén of twee trekdieren voor het voertuig? 

Het gebruikte trekelement en de aanspanning van het trekdier of de trekdieren hangen nauw met elkaar 

samen. In de geschiedenis van het onderzoek naar de constructie van voertuigen en aanspanning van 

de trekdieren in de Oudheid heeft het lang geduurd eer het duidelijk was dat men er in de Romeinse 

periode toe in staat was om één trekdier voor een voertuig aan te spannen. 

In 1817 verscheen in München het boek Die Wagen und Fahrwerke der Griechen und Römer und 

anderer alter Völker; nebst der Bespannung, Zäumung und Verzierung ihrer Zug- Reit- und Last-Tiere 

van Johann Christian Ginzrot, een wagenbouwinspecteur van het koninkrijk Beieren. Het was zijn 

doel om een overzicht te geven van de koetsen en wagens die in zijn eigen tijd rondreden en daarbij 

uitgebreid aandacht te besteden aan de geschiedenis van de voertuigen. Hij gaf hierbij ook aandacht 

aan de constructie en de opbouw van de oude voertuigen, maar baseerde zich vooral op zijn eigen 

kennis van de hedendaagse (begin 19e eeuwse) wagenbouw. Hij heeft tekeningen van Romeinse reliëfs 

opgenomen waarop de lamoenarmen weergegeven zijn (afb. 13), zonder verder in te gaan op de 

verschillen tussen dissel en lamoen.183  

Lefebvre des Noëttes hield zich in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw met name bezig 

met de aanspanning in de antieke tijd en in het bijzonder met die van één span langs een dissel. Hij 

geloofde niet dat men in de Oudheid in staat was een enkel trekdier voor een voertuig te spannen. 

Over het reliëf uit Igel (afb. 323: D.Igel-2B.02), waarop een kar met lamoen is afgebeeld, zei hij ten 

aanzien van de aanspanning dat het een “essai stérile” was,184 te vertalen als “vruchteloze poging.” 

Lefebvre des Noëttes’ reconstructie van het volgens hem in de Oudheid gebuikte “Grieks-Romeinse 

paardentuig” was zodanig, dat de luchtpijp van de trekdieren afgekneld werd als voertuig en lading te 

zwaar waren. Zijn conclusie en die van vele anderen na hem, was dat de antieke aanspanning 

inefficiënt was (zie verder paragraaf 2.5.3 Het“Grieks-Romeinse paardentuig”). 

Polge richt zich in 1967, toen de voorgestelde ‘antieke aanspanning’ met schoftjuk volgens Lefebvre 

des Noëttes, ondanks bewezen gebreken (zie paragraaf 2.5.4 Het “Grieks-Romeinse paardentuig”), 

nog gezien werd als het algemeen gebruikte aanspanningsysteem in de Oudheid, niet zozeer op de 

aanspanning als wel op de constructie van het voertuig. Naar zijn mening is de kwaliteit van het 

voertuig, met name de constructie en de gebruikte materialen, verantwoordelijk voor het al dan niet 

                                                 
181 Beide trekdieren moeten uiteraard gelijke schofthoogte hebben. 
182 Zie verder paragraaf 4.3.1.5 Trekelement waarin het trekelement op afbeeldingen uit het Italisch kerngebied in de 
Romeinse keizertijd behandeld wordt. 
183 Omdat mij alleen de vereenvoudigde uitgave uit 1981 bekend is, weet ik niet of Ginzrot ook constructietechnische ideeën 
had over de lamoenarmen. 
184 Lefebvre des Noëttes 1931, 83-84.  
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functioneren van een aanspanningsysteem.185 Hij onderscheidt in dit kader niet alleen twee soorten 

aanspanningen: een periaxiale (langs een dissel) en een axiale (tussen lamoenarmen), maar geeft ook 

aan dat het aantal wielen (twee of vier) van belang is voor het evenwicht van het voertuig en daarom 

invloed uitoefent op de aanspanning.  

Leighton lijkt in 1972 moeite te hebben met het verklaren van de afbeeldingen waarop een lamoen is 

afgebeeld. Een reliëf uit Arlon (waarschijnlijk afb. 299: B.Arlon-2B.01) beschrijft hij als volgt: “This 

cart is drawn by a single horse attached to the body [van de kar] by solid shafts.”186 Hierin ziet hij 

bevestigd dat de Romeinen wel degelijk in staat waren om één trekdier voor een voertuig te spannen. 

Op dit reliëf is inderdaad maar één dier voor het voertuig afgebeeld. Afbeeldingen waarop ook een 

meeloper staat, kan hij minder goed verklaren. Over D.Igel-2B.02 (afb. 323) zegt hij: “Again, a solid 

shaft leads from the cart body along the right-hand side of the nearest mule terminating in a collar 

which is mounted high on the animal’s neck (…) The rest of the harnessing is problematical. Whether 

there is a shaft on the left side of the animal or shafts for the other mule is unknown.”187 Nu was het 

verklaren van de aanspanning en het trekelement in de Romeinse periode niet het hoofddoel van 

Leightons boek uit 1972, maar zijn beschrijvingen geven aan dat men er nog niet uit was hoe het 

lamoen en de enkele aanspanning konden werken. De verwarring (en de term “solid shaft”) is 

mogelijk mede te verklaren doordat op veel Middeleeuwse afbeeldingen voertuigen getrokken worden 

door twee trekdieren die door middel van touwen of riemen, die links en rechts van elk dier naar het 

voertuig liepen, trokken (afb. 14).  

Raepsaet toonde eind jaren zeventig van de 20e eeuw en zeker met de publicatie van Attelages 

antiques dans le nord de la Gaule uit 1982188 zonder meer aan, dat dissel en lamoen beide gebruikt 

werden in de Romeinse periode als trekelement van karren, met name in Gallia.  

 

2.2.4.2 Dissel 

 

Africa Proconsularis Gallia Lugdunensis 

DZ.Hippone-Bone-2G.01189 (afb.  342) F.Évreux-2B.01 (afb. 354) 

TN.Sainte Marie du Zit-2G.01 (afb. 461) Gallia Narbonensis 

Asia F.Arles-2B.01 (afb. 346) 

TR.Ephesos-2B.02 (afb. 463) Macedonia 

Cilicia/Cyprus GR.Thessaloniki-2B.02 (afb. 376) 

CY.Nea Paphos-2G.01 (afb. 315) Pannonia Inferior 

Dacia H.Csákvár-2B.01 (afb. 378) 

RO.Gherla-2B.01 (afb. 454) H.Dunaújváros-2B.03 (afb. 384) 

Gallia Belgica H.Tök-2B.01 (afb. 436) 

D.Neumagen-2B.03 (afb. 331) Thracia 

 BG.Nesebăr-2B.01 (afb. 313) 

                                                 
185 Vgl. Raepsaet 2002, 81.  
186 Leighton 1972, 79. 
187 Leighton 1972, 79. 
188 Raepsaet 1982, 215-273. 
189 DZ.Hippone-Bone-2G.02 (afb. 343) is niet opgenomen, omdat er voor zover ik zie, geen trekelement is afgebeeld. Het is 
echter waarschijnlijk dat de afgebeelde kar een dissel heeft. 
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Provincie onduidelijk Waarschijnlijk ook: 

L.Luxemburg-2B.03190 (afb. 444) (Gallia Belgica?) Tarraconensis 

RO.Roemenië-2B.02 (afb. 456) (Dacia?) E.Malla-2B.01191 (geen afbeelding) 

TR.Turkije-2B.01 (afb. 465) (Asia?)  

 

De dissel is, zoals gezegd, het verlengde van de centrale balk van het bodemframe. Omdat op 

afbeeldingen de dissel altijd aan het oog onttrokken wordt door het trekdier op de voorgrond is het 

mogelijk gebogen disseluiteinde niet op afbeeldingen terug te zien.192  

Er zijn zestien, mogelijk zeventien, afbeeldingen van een kar waarop het trekelement een dissel is.193 

De meeste afbeeldingen zijn afkomstig uit de oostelijke provincies van het onderzoeksgebied (Dacia, 

Pannonia Inferior en Thracia). Slechts vier zijn in de Gallische provincies aangetroffen. Ook alle 

karren die op afbeeldingen buiten het onderzoeksgebied zijn aangetroffen, zijn voorzien van een 

dissel. 

Op in ieder geval vijf afbeeldingen wordt de kar gebruikt voor goederenvervoer. Op TR.Ephesos-

2B.02 en F.Évreux-2B.01 worden balen lading vervoerd, op TN.Sainte Marie du Zit-2G.01 een 

zuiltrommel, in de kar op CY.Nea Paphos-2G.01 liggen waarschijnlijk wijnzakken en de kar op 

DZ.Hippone-Bone-2G.01 is beladen met een kist waarin gevangen dieren vervoerd kunnen worden. 

Misschien is ook op L.Luxemburg-2B.03 goederenvervoer afgebeeld, maar het reliëf is zeer slecht 

bewaard gebleven. Ook van TR.Turkije-2B.01 is het niet duidelijk of er goederen- of personenvervoer 

is bedoeld. Er zouden gestapelde kisten op de kar kunnen staan of er kan een huif afgebeeld zijn.  

Op de overige afbeeldingen is personenvervoer weergegeven. In het geval van RO.Gherla-2B.01 en 

H.Csákvár-2B.01 is de menner de enige persoon op de kar. Omdat de kar in beide gevallen echter 

voorzien is van een zetelvormige opbouw, is het aannemelijk te veronderstellen dat de kar in 

hoofdzaak voor het vervoer van personen bedoeld is. Op F.Arles-2B.01, GR.Thessaloniki-2B.02 en 

BG.Nesebăr-2B.01 is de passagier de enige persoon op de kar. Bij de afbeeldingen uit Thessaloniki en 

Nesebăr is de begeleider van de trekdieren te voet afgebeeld. Waarschijnlijk is dit ook het geval op de 

afbeelding uit Arles, maar is de begeleider hier niet behouden. Op D.Neumagen-2B.03, 

H.Dunaújváros-2B.03, H.Tök-2B.01, RO.Roemenië-2B.02 en E.Malla-2B.01 zijn zowel de menner als 

de passagier op de kar weergegeven. Alleen op de afbeelding uit Roemenië zit de menner vóór de 

passagier. In de andere gevallen zijn ze naast elkaar gezeten, waarbij de passagier altijd op de 

voorgrond is afgebeeld.194  

De meeste afbeeldingen dateren uit de 2e - 3e eeuw. DZ.Hippone-Bone-2G.01, GR.Thessaloniki-

2B.01 en TN.Sainte Marie du Zit-2G.01 stammen uit de 4e eeuw. Voor L.Luxemburg-2B.03, E.Malla-

2B.01, F.Arles-2B.01 en TR.Ephesos-2B.02 zijn geen dateringen gegeven. 

 

 

                                                 
190 Bij deze afbeelding baseer ik mij op de tekening van Raepsaet (1982, 253, B,13). 
191 Bij deze afbeelding baseer ik mij op de beschrijving van Zinn (2001, 326, nr. 18). 
192 Zie paragraaf 2.2.4 Trekelement. 
193 Op B.Arlon-2B.07 (afb. 304) en B.Arlon-2B.08 (afb. 305) zijn ogenschijnlijk ook karren met dissel afgebeeld. Deze 
afbeeldingen zijn verloren gegaan en alleen bekend dankzij tekeningen uit de 17e eeuw van A. Wiltheim. Aangezien deze 
tekeningen een interpretatie van de tekenaar verbeelden, zijn de ze niet in de bovenstaande opsomming opgenomen. 
194 Maar zie voetnoot 191, een afbeelding van E.Malla-2B.01 is mij niet bekend, dus hoe de passagier en menner op deze 
afbeelding weergegeven zijn, weet ik niet. 
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2.2.4.3 Lamoen 

 

Gallia Belgica Gallia Celtica / Gallia Lugdunensis 

B.Arlon-2B.01 (afb. 298) F.Alise-Sainte-Reine-2C.01 (afb. 345) 

B.Arlon-2B.02 (afb. 299) Gallia Lugdunensis / Germania Superior 

B.Arlon-2B.03 (afb. 300) F.Essey-2D.01 (afb. 352) 

B.Arlon-2B.04 (afb. 301) F.Lux-2B.01 (afb. 360) 

B.Buzenol-Montauban-2B.01 (afb. 311) Gallia Lugdunensis 

D.Igel-2B.02 (afb. 323) F.Sens-2B.01 (afb. 371) 

D.Neumagen-2B.04 (afb. 332)  

D.Trier-2B.02 (afb. 337)  

F.Metz-2B.01 (afb. 361)  

F.Metz-2B.02 (afb. 362)  

F.Metz-2B.03 (afb. 363)  

F.Metz-2B.04 (afb. 364)  

F.Metz-2B.05 (afb. 365)  

 

De lamoenarmen zijn het verlengde van de zijbalken van het bodemframe. Het is, zoals in paragraaf 

2.2.3 Bodemframe uitgelegd is, van belang dat de verbinding van het trekelement met de kar stevig is. 

Wanneer het trekelement in het verticale vlak zou kunnen scharnieren, wordt het trekdier195 extra 

belast, omdat de bak ten opzichte van het dier kan gaan kiepen. Er is één afbeelding, F.Metz-2B.03, 

waarop het lijkt alsof de zichtbare lamoenarm een los element is en geen deel uitmaakt van het 

bodemframe. De lamoenarm lijkt in een buisvormig element gestoken, dat iets breder is afgebeeld dan 

de arm zelf. Door dit (metalen?) element en de arm is verticaal een pin met knop gestoken. De knop 

van de pin is onder de geknotte staart van het trekdier te zien (afb. 363b: F.Metz-2B.03). Een 

dergelijke verbinding wordt door Littauer en Crouwel verondersteld bij de ‘strijdkar’ op een reliëf uit 

Nimrud (afb. 15) waarop de Assyrische koning Ashurnasirpal II is afgebeeld (9e eeuw v. Chr.).196 Het 

is goed mogelijk dat op het reliëf uit Metz sprake is van gezichtsbedrog, want op geen enkele andere 

afbeelding uit de catalogus lijkt het trekelement op deze manier aan de bodem gemonteerd te zijn. Een 

losse verbinding zou de stevigheid van de constructie ondermijnen.  

Alle afbeeldingen waarop de kar voorzien is van een lamoen, zijn in Gallia gevonden,197 met 

mogelijk één uitzondering: D.Rottenburg-0B.01 (afb. 335), uit Germania Superior. Op dit 

steenfragment is het voertuig zelf niet behouden, daarom is de afbeelding niet in de bovenstaande 

opsomming opgenomen. Alleen de menner en een deel van het trekdier zijn bewaard gebleven. Het is 

mogelijk dat langs de flank van het trekdier de aanzet van een lamoenarm te zien is. Het kan echter 

                                                 
195 Of, in het geval van een dissel, de twee trekdieren. 
196 Littauer & Crouwel 1977, 5-6, fig. 7; Littauer & Crouwel 1979, 109, fig. 53; Crouwel 1992, pl. 32.1. Op de afbeelding is 
een zogenaamde Y-pole afgebeeld. Dit is een dissel die onder de (laad)bodem van de kar gevorkt is. Beide delen buigen voor 
de bodem naar binnen en komen daar samen. 
197 Van F.Lux-2B.01 (afb. 360) en F.Essey-2D.01 (afb. 352) is het niet duidelijk of ze uit Gallia Lugdunensis of Germania 
Superior afkomstig zijn. Ook op F.Cabrières-d’Aigues-0B.01 uit Gallia Narbonensis, waarvan mij geen afbeelding bekend is 
en B.Arlon-0B.13 (afb. 308) uit Gallia Belgica, waarop het voertuig niet behouden is, is een lamoen weergegeven.  



Tweewielige voertuigen 

 

 35

ook om beschadiging van de steen gaan. Als hier een enkelspan is weergegeven, zou het de meest 

oostelijk aangetroffen afbeelding van een voertuig met lamoen uit de provincies zijn.198 

Van vijf afbeeldingen is duidelijk dat er goederenvervoer is voorgesteld. Op B.Arlon-2B.01 is de kar 

beladen met een grote mand. Op de kar van F.Metz-2B.01 staat een ton en op F.Metz-2B.02 een mand 

of ton. Op de afbeeldingen F.Metz-2B.03 en F.Metz-2B.05 is de lading niet duidelijk zichtbaar, maar 

er lijkt geen voertuig voor personenvervoer te zijn afgebeeld. Van zes afbeeldingen is niet duidelijk of 

er goederen- of personenvervoer is afgebeeld. In alle gevallen is de menner is de enige persoon op de 

kar, maar is er geen duidelijke lading aanwezig of is het reliëf te zeer beschadigd om de eventuele 

lading te kunnen herkennen: B.Arlon-2B.02, B.Arlon-2B.03, B.Arlon-2B.04, D.Trier-2B.02, F.Alise-

Sainte-Reine-2C.01 en F.Sens-2B.01. In alle gevallen lijkt de bak van de kar te klein te zijn voor het 

vervoer van grote producten.  

In vijf gevallen is duidelijk sprake van personenvervoer. Op B.Buzenol-Montauban-2B.01 en 

D.Igel-2B.02 is niet alleen een menner, maar ook een passagier is afgebeeld. In beide gevallen is de 

passagier op de voorgrond weergegeven. Ook op F.Metz-2B.04 zit niet alleen de menner, maar ook 

een passagier op de kar. In dit geval zit de passagier in een zetel achter de menner. In de kar van 

F.Essey-2D.01 lijkt geen menner te zitten. Er zijn drie figuren afgebeeld, die geïdentificeerd zijn als 

‘moedergodinnen.’ Op de kar van F.Lux-2B.01 is de menner de enige persoon, maar omdat de 

opbouw de vorm van een zetel heeft, lijkt het hier niet om goederenvervoer te gaan.  

Van D.Neumagen-2B.04 is door beschadiging van de afbeelding niet meer na te gaan of er lading of 

een passagier op de kar afgebeeld is. 

Raepsaet dateert het gebruik van het lamoen in het “Haut-Empire.”199 De meeste afbeeldingen van 

karren met lamoen zijn in de 2e - 3e eeuw gedateerd. De vroegst gedateerde afbeeldingen zijn B.Arlon-

2B.02 en B.Arlon-2B.03, uit eind 2e - begin 3e eeuw. 

 

2.2.5 Laadbodem 

De laadbodem is het deel van de kar waarop de lading geplaatst is, al dan niet in een open bak of een 

gesloten of overdekte kast. Dit kunnen goederen zijn, maar ook personen. Er zijn geen afbeeldingen 

waarop te zien is hoe de laadbodem zelf er uit zag. Bij goederenvervoer kan de laadbodem de vorm 

van een rooster gehad hebben, omdat hieraan de lading vastgezet kan worden. Voor het vervoer van 

personen zal eerder gebruik zijn gemaakt van een dicht vlonder. 

Op de meeste afbeeldingen is de laadbodem van het voertuig boven het niveau van de as en het 

bodemframe afgebeeld. Bij een aantal afbeeldingen is het duidelijk dat het verheffen van de 

laadbodem een detail was waar de kunstenaar nadruk op wilde leggen, omdat de elementen waarmee 

de verheffing wordt bereikt, zijn weergegeven (zie paragraaf 2.2.5.2 Verhoogde laadbodem). 

Evengoed zijn er voorstellingen van een kar waarbij de laadbodem duidelijk niet is verheven. In de 

meeste gevallen is het echter onduidelijk of het verhoogd afbeelden van de laadbodem een bewuste 

keuze is geweest van de beeldhouwer. 

 

                                                 
198 Van F.Frankrijk-0B.02 (afb. 356), dat mogelijk in de buurt van Langres gevonden is en dus eveneens uit Germania 
Superior afkomstig kan zijn, is alleen een tekening behouden. Er is waarschijnlijk een kar afgebeeld. Op de tekening is een 
hond tussen de lamoenarmen getekend. Waarschijnlijk moet dit een paardachtige zijn. Uit het Italisch kerngebied zijn ook 
enkele afbeeldingen van karren met lamoen bekend (zie paragraaf 4.3.1.5 Trekelement - Lamoen). 
199 Raepsaet 2002, 280. 
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2.2.5.1 Niet verhoogde laadbodem 

 

Africa Proconsularis Mogelijk ook : 

DZ.Hippone-Bone-2G.02 (afb. 343) Africa Proconsularis 

Cilicia/Cyprus TN.Sainte Marie du Zit-2G.01 (afb. 461) 

CY.Nea Paphos-2G.01 (afb. 315) Asia 

Gallia Belgica TR.Ephesos-2B.02 (afb. 463) 

B.Arlon-2B.01 (afb. 298) Dacia 

B.Arlon-2B.03 (afb. 300) RO.Gherla-2B.01 (afb. 454) 

F.Metz-2B.01 (afb. 361) Gallia Lugdunensis 

F.Metz-2B.02 (afb. 362) F.Évreux-2B.01 (afb. 345) 

 F.Sens-2B.01 (afb. 371) 

 Macedonia 

 GR.Thessaloniki-2B.02 (afb. 376) 

 Pannonia Superior 

 H.Felsődörgicse-2B.01 (afb. 401) 

 

In zes en mogelijk dertien gevallen lijkt de laadbodem niet verhoogd te zijn. Dit wil zeggen dat de 

laadbodem en het bodemframe niet van elkaar onderscheiden zijn (fig. 1: nrs. 2 en 5 vallen samen, nr. 

3 is niet aanwezig). 

Zes afbeeldingen zijn afkomstig uit Gallia, twee uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied (uit 

Dacia en Pannonia Superior) en de overige afbeeldingen zijn buiten het onderzoeksgebied 

aangetroffen. De datering loopt uiteen van eind 1e - begin 2e eeuw (B.Arlon-2B.03) tot eind 4e eeuw 

(TN.Sainte Marie du Zit-2G.01). Het niet verhogen van de laadbodem ten opzichte van het 

bodemframe lijkt daarom in verschillende perioden voorgekomen te zijn en was niet regionaal 

gebonden. 

Alleen op de afbeeldingen uit Arlon, Metz en Sens is een lamoen als trekelement afgebeeld. De 

karren op de andere afbeeldingen zijn voorzien van een dissel.  

Op acht afbeeldingen worden de karren gebruikt voor het vervoer van goederen: een conische mand 

(B.Arlon-2B.01), een ton (F.Metz-2B.01), een mand of ton (F.Metz-2B.02), balen (F.Évreux-2B.01), 

dieren (DZ.Hippone-Bone-2G.02), wijnzakken (CY.Nea Paphos-2G.01), balen lading (TR.Ephesos-

2B.02) en een deel van een zuil (TN.Sainte Marie du Zit-2G.01). Op twee afbeeldingen (B.Arlon-

2B.03 en F.Sens-2B.01) is niet duidelijk wat er precies vervoerd wordt, maar lijkt er in elk geval geen 

sprake te zijn van personenvervoer. Een hierboven niet opgenomen afbeelding, D.Neumagen-2B.05 

(afb. 333), vertoont overeenkomsten met de afbeelding uit Arlon waarop een mand vervoerd wordt. 

Ook hier is een mand afgebeeld, maar in plaats van conisch, is deze doliumvormig. Op deze 

afbeelding is alleen de opening van de mand te zien en de aanzet van het wiel. De as en de bodem zijn 

niet behouden. Het is daarom niet zeker dat ook bij deze afbeelding sprake is van een kar zonder 

verheven bodem. In het geval van B.Arlon-2B.01, B.Arlon-2B.03, F.Metz-2B.01 en F.Metz-2B.02 (en 

mogelijk F.Sens-2B.01200), waarop tonnen en manden worden vervoerd, is de lading waarschijnlijk 

                                                 
200 De bak of lading van de kar is niet goed te zien door verwering. De bak is voorzien van een vreemde hoepelvormige 
structuur. Deze lijkt veel op de naar achteren geklapte kap van een kinderwagen, waarbij de stof tussen de verschillende 
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direct op de (roostervormige) laadbodem geplaatst en aan de bodem vastgemaakt. Op deze 

afbeeldingen lijkt het er op dat men de lading rechtstreeks kon laden en lossen vanaf de bodem en zou 

er dus geen sprake zijn van een opbouw (zie ook paragraaf 2.2.6.1 Geen afgebeelde opbouw). De 

overige karren zijn wel voorzien van een opbouw. 

Op drie afbeeldingen worden personen vervoerd. Opmerkelijk is dat elk van deze karren voorzien is 

van ofwel een opbouw in de vorm van een zetel (H.Felsődörgicse-2B.01 en RO.Gherla-2B.01) ofwel 

een zetel die vervoerd wordt (GR.Thessaloniki-2B.02).  

De afbeelding van H.Felsődörgicse-2B.01 vormt een probleem. Er lijken riemhouders te zijn 

afgebeeld, maar deze hebben alleen functie wanneer de bodem niet direct op de as geplaatst is. Deze 

verheffing is echter op de afbeelding niet vast te stellen.201  

 

2.2.5.2 Verhoogde laadbodem 

 

Africa Proconsularis Gallia Narbonensis 

DZ.Hippone-Bone-2G.01 (afb. 342) F.Arles-2B.01 (afb. 346) 

Dacia Pannonia Inferior 

RO.Roemenië-2B.02 (afb. 456) H.Csákvár-2B.01 (afb. 378) 

Gallia Belgica H.Dunaújváros-2B.03 (afb. 384) 

B.Arlon-2B.02 (afb. 299) H.Tök-2B.01 (afb. 436) 

B.Arlon-2B.04 (afb. 301) Thracia 

B.Buzenol-Montauban-2B.01 (afb. 311) BG.Nesebăr-2B.01 (afb. 313) 

D.Igel-2B.02 (afb. 323) Provincie onduidelijk 

D.Neumagen-2B.03 (afb. 331) TR.Turkije-2B.01 (afb. 465) (Asia?) 

D.Trier-2B.02 (afb. 337)  

F.Metz-2B.03 (afb. 363) Mogelijk ook: 

F.Metz-2B.04 (afb. 364) Gallia Lugdunensis/Germania Superior 

F.Metz-2B.05 (afb. 365) F.Essey-2D.01 (afb. 352) 

Gallia Celtica/Gallia Lugdunensis Provincie onduidelijk 

F.Alise-Sainte-Reine-2C.01 (afb. 345) L.Luxemburg-2B.03 (afb. 444) (Gallia Belgica?) 

Gallia Lugdunensis/ Germania Superior  

F.Lux-2B.01 (afb. 360)  

 

In negentien en mogelijk 21 gevallen is de laadbodem verheven boven het bodemframe. Het betreft 

twaalf, mogelijk veertien afbeeldingen uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied (Gallia 

Belgica, Gallia Celtica/Gallia Lugdunensis, Gallia Lugdunensis/Germania Superior en Gallia 

                                                                                                                                                         
hoepels plooit. Espérandieu heeft als mogelijkheid geopperd dat het om een naar achteren geklapte overkapping gaat, zodat 
passagiers in de kar tegen slecht weer beschermd kunnen worden (Espérandieu 1911, nr. 2770. Ook: Molin 1991, 72, fig. 27). 
Mij lijkt het mogelijk dat er een (gevlochten) deksel is afgebeeld die schuin in de bak is geplaatst om aan te geven dat deze 
leeg is. Wanneer dit het geval is, zou deze afbeelding vergeleken kunnen worden met B.Arlon-2B.03 (afb. 300). Hier is de 
menner zittend in de (lege) mand afgebeeld. Tevens is boven het hoofd van het trekdier de aanzet van een boog te zien, alsof 
de kar onder een poort doorrijdt. Deze aanzet tot een boog is mogelijk ook aanwezig op het reliëf van F.Sens-2B.01 (afb. 
371). Hier is de  steen is in een boogvorm afgebroken. 
201 Het reliëf was tijdens mijn bezoek aan het Magyar Nemzeti Múzeum in Budapest in 2002 onvindbaar. Het is mogelijk 
verloren gegaan. De enige mij bekende afbeelding (Visy 1997, Taf. 65) is van slechte kwaliteit. 
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Narbonensis), vijf uit het oostelijk deel (Dacia, Pannonia Inferior en Thracia), één uit Africa 

Proconsularis en één uit (waarschijnlijk) Asia.  

De datering van deze afbeeldingen is in de meeste gevallen eind 2e - begin 3e eeuw. Voor de 

afbeeldingen van L.Luxemburg-2B.03, F.Alise-Sainte-Reine-2C.01, F.Arles-2B.01 en F.Essey-2D.01 

is geen datering gegeven.  

Afgezien van D.Neumagen-2B.03 en F.Arles-2B.01 zijn alle karren uit Gallia voorzien van een 

lamoen. Op de andere afbeeldingen hebben de karren een dissel.  

In zes van de 21 gevallen lijkt er sprake te zijn van goederenvervoer, hoewel niet op alle 

afbeeldingen de lading is afgebeeld: B.Arlon-2B.02, B.Arlon-2B.04, D.Trier-2B.02, F.Alise-Sainte-

Reine-2C.01, F.Metz-2B.03 en F.Metz-2B.05.  

Op twaalf afbeeldingen worden personen vervoerd. Op vier afbeeldingen is de opbouw in de vorm 

van een zetel (BG.Nesebăr-2B.01, F.Essey-2D.01, H.Dunaújváros-2B.03 en H.Tök-2B.01). Deze 

karren zijn bovendien alle vier mogelijk voorzien van riemhouders (zie verder paragraaf 2.2.6.4 

“Zetelvormige opbouw”). Op drie afbeeldingen lijkt er een zetel vervoerd te worden waarin de 

passagier zit (F.Arles-2B.01, F.Metz-2B.04 en RO.Roemenië-2B.02). Op drie afbeeldingen, alle uit 

Gallia Belgica, zitten de passagier en de menner naast elkaar in de bak van het voertuig (B.Buzenol-

Montauban-2B.01, D.Igel-2B.02 en D.Neumagen-2B.03). In twee gevallen is de menner de enige 

persoon op de kar (F.Lux-2B.01 en H.Csákvár-2B.01), maar omdat in beide gevallen de opbouw de 

vorm van een zetel heeft, lijkt het hier niet om goederenvervoer te gaan. 

Op TR.Turkije-2B.01, lijkt een kar met een huif afgebeeld. Het is niet duidelijk of de kar voor 

goederen- of personenvervoer gebruikt is. De kar op DZ.Hippone-Bone-2G.01 is beladen met een kist 

om wilde dieren te kunnen vervoeren. Van L.Luxemburg-2B.03 is het gebruik van de kar onduidelijk, 

omdat de afbeelding slecht behouden is.202 

 

Op F.Arles-2B.01, D.Igel-2B.02 en D.Trier-2B.02 zijn de elementen, die de verheffing van de 

laadbodem ten opzichte van het bodemframe bewerkstelligen, afgebeeld. Tussen de spaken van de 

wielen zijn verticale staanders te zien. Op D.Trier-2B.02 (afb. 337c) is in het kader links op de 

afbeelding een steun tussen het lamoen en de bodem zichtbaar. In het rechter kader is links van de 

spaak een staander tussen laadbodem en bodemframe afgebeeld. Tevens is te zien dat een deel van de 

bak achter het wiel valt. Dit kan betekenen dat de onderkant van de bak smaller is dan de bovenkant. 

Op deze manier kan er meer vervoerd worden dan wanneer de ruimte tussen bodemframe en 

laadbodem niet benut wordt. Op D.Igel-2B.02 (afb. 323b) is in het linker kader tussen twee spaken 

ook een staander afgebeeld. In het kader rechts is, zoals op de afbeelding uit Trier, de steun tussen het 

lamoen en de bodem te zien. Op F.Arles-2B.01 is de staander onder de laadbodem duidelijk zichtbaar, 

omdat het wiel dat op de voorgrond was afgebeeld, grotendeels verloren is. Ook op RO.Roemenië-

2B.02 (afb. 456b) zijn misschien staanders afgebeeld. Voor en achter het wiel is onder de laadbodem 

een blokje te zien. De staanders zijn echter, in tegenstelling tot de andere voorbeelden, niet boven de 

as afgebeeld. Wanneer het hier werkelijk om staanders gaat en de afbeelding deze natuurgetrouw 

weergeeft, is de constructie dus afwijkend van de karren die afgebeeld zijn op de reliëfs uit de 

                                                 
202 Van deze afbeelding zijn mij alleen een onduidelijk reproductie (Espérandieu 1913, 312-313, nr. 4157) en een tekening 
van de bak (Raepsaet 1982, 253, B,13) bekend. 
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westelijke provincies. Staanders zijn zowel bij dissels (F.Arles-2B.01) als lamoenen (D.Trier-2B.02 en 

D.Igel-2B.02) gebruikt. 

 

De reden van de verhoging van de laadbodem door middel van staanders is niet eenvoudig te 

achterhalen. Voor wagens, waarbij de laadbodem ook verhoogd wordt, is het makkelijker een 

verklaring te geven: door de verheffing hebben de voorwielen meer draairuimte (zie verder paragraaf 

3.2.3.3 Zwenkbare vooras). Bij karren is de draairuimte van de wielen niet van belang, omdat een kar 

zonder problemen een bocht kan maken zonder dat de wielen ten opzichte van de bodem draaien. 

Wellicht kan de menner bij verheffing van de laadbodem makkelijker over de rug van het trekdier (of 

de trekdieren) heen kijken, hebben menner en passagier zo minder last van stof of opspattende modder 

tijdens het rijden of kon het voertuig, zoals op een 19e eeuwse prent van Cornelis Zwigtman is 

weergegeven (afb. 16), bij eb een ondiepe waterweg oversteken.203 

In de gevallen dat de kar voorzien is van riemhouders (H.Dunaújváros-2B.03, H.Tök-2B.01 en 

mogelijk ook BG.Nesebăr-2B.01 en F.Essey-2D.01), kan er geen gebruik gemaakt zijn van staanders, 

omdat de laadbodem dan juist los van het bodemframe moet liggen. De verhoging komt in deze 

gevallen tot stand door ijzeren haken die op de as of het bodemframe gemonteerd zijn (zie verder 

paragraaf 2.2.7 Riemhouders). 

Uit teruggevonden resten van karren is niets bekend over het al dan niet verheffen van de laadbodem 

ten opzichte van het bodemframe door middel van staanders. Een mogelijke reden hiervoor is dat deze 

staanders van hout waren en er niets behouden is. IJzeren haken voor de riemhouders zijn wel 

teruggevonden. 

 

2.2.6 Opbouw 

De opbouw is het deel van de constructie dat zich boven de bodem bevindt. Het is niet eenvoudig om 

op basis van de vondsten uitspraken te doen over de vorm van de opbouw. Er zijn vaak weinig 

(metalen) elementen van de opbouw behouden, omdat deze voor het grootste deel uit hout bestond.  

Bij de meeste voertuigen zijn afgezien van ijzeren onderdelen ook bronzen sierelementen 

aangetroffen. Dit lijkt erop te wijzen dat er vooral pronkvoertuigen meegegeven werden in het graf. 

Beeldjes op een (gebogen) standplaat zoals deze bij wagens zijn aangetroffen, lijken bij karren echter 

niet voor te komen (zie verder paragraaf 3.2.6 Opbouw). Dat pronkkarren ook buiten het graf een 

functie hadden, blijkt uit de vondst van een kar uit Intercisa (Dunaújváros, Hongarije). Rond 250 n. 

Chr. is deze nederzetting tijdens barbaarse invallen compleet verwoest. Onder het puin van een 

aanzienlijk gebouw is een rijkversierde kar aangetroffen.204  

Van verschillende teruggevonden karren zijn in de loop van de tijd reconstructies voorgesteld. 

Sommige werden gezien als ‘strijdkar’ en sommige als ‘zitkar.’ Ch. Röring trekt echter in 1983 de 

reconstructies van ‘strijdkarren’ in twijfel, hoewel hij niet in alle gevallen gegronde alternatieve 

reconstructies levert.205 Hij acht het mogelijk dat er geen ‘strijdkarren’ in de graven zijn meegegeven, 

                                                 
203 Renaud 2008, 105, afb. 91. Er zijn een phaeton en een sjees afgebeeld die bij eb het Veerse Gat oversteken van Noord-
Beveland naar Walcheren. 
204 Visy 1977, 21, 35. 
205 Röring 1983, 70: een kar uit Pastuša (Bulgarije), gereconstrueerd door Seure; Röring 1983, 73-74: kar uit Brezovo 
(Bulgarije), gereconstrueerd door Botuşarova; Röring 1983, 43: kar uit Mangalia (Roemenië), reconstructie als ‘strijdkar’ 
voorgesteld door Hartuche. 
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omdat bijna alle teruggevonden karren voorzien waren van riemhouders.206 Alleen bij de kar uit 

Környe (Hongarije) zijn deze niet aangetroffen.207 

 

Op sommige afbeeldingen is het niet zonder meer duidelijk of er sprake is van een kar met of zonder 

opbouw, omdat de kunstenaar de mogelijke opbouw niet gedetailleerd heeft weergegeven. Wanneer er 

wel sprake is van een afgebeelde opbouw, kan deze verschillende vormen aannemen. De bak kan zijn 

afgebeeld met lage wanden, hoge wanden of achter- en zijwanden in de vorm van een zetel. 

Een afgebeelde wand heb ik laag genoemd, wanneer boven de bodem slechts één horizontale baan te 

zien is. Een hoge wand heeft meer dan één horizontale baan.208 Hierbij dient opgemerkt te worden dat 

het mogelijk is dat de zijwanden van een opbouw die de vorm heeft van een open bak (dus zonder 

dak) verwijderd konden worden. Op deze manier kon het voertuig aangepast worden aan de functie die 

het te vervullen had. Wanneer er bijvoorbeeld verpakte goederen vervoerd moesten worden, was het 

handig om een zijwand te hebben, maar wanneer de lading uit één groot object (bijvoorbeeld een ton 

of mand) bestond, kon het gunstiger zijn om de wanden te verwijderen en de lading direct op de 

bodem te bevestigen.   

Of de zijwand open of gesloten is, wordt in het midden gelaten, omdat dit vaak niet na te gaan is op 

de afbeeldingen. Alleen wanneer er tussen de spijltjes van de wand details te zien zijn van wat zich in 

de bak bevindt, kan men ervan uitgaan dat er een open wand is afgebeeld.  

Bij een zetelvormige opbouw hebben de zij- en achterwanden de vorm van de rug- en armleuningen 

van een zetel, maar vormen zij één geheel met de bodem.  

 

2.2.6.1 Geen afgebeelde opbouw 

 

Gallia Belgica 

B.Arlon-2B.01 (afb. 298) 

B.Arlon-2B.03 (afb. 300) 

D.Neumagen-2B.05 (afb. 333) 

F.Metz-2B.01 (afb. 361) 

F.Metz-2B.02 (afb. 262) 

 

Mogelijk ook: D.Neumagen-2B.04 (afb. 332) 

 

Bij vijf en mogelijk zes afbeeldingen is er geen opbouw op de bodem aanwezig. Alle afbeeldingen zijn 

afkomstig uit Gallia Belgica.  

Voor alle afbeeldingen wordt een globale datering gegeven tussen het midden van de 2e en het 

midden van de 3e eeuw. 

Er is geen personenvervoer afgebeeld, alleen goederenvervoer. De lading (een ton op F.Metz-2B.01 

en F.Metz-2B.02 en een mand op B.Arlon-2B.01, B.Arlon-2B.03 en D.Neumagen-2B.05) is 

gedeeltelijk achter het ene afgebeelde wiel te zien en is direct op de bodem geplaatst zonder zichtbare 

                                                 
206 Röring 1983, 45. 
207 Röring 1983, 39. 
208 Deze beschrijvingen zeggen niet noodzakelijk iets over de werkelijke hoogte van de zijwanden. Het onderscheid is 
aangebracht om de afbeeldingen te kunnen onderverdelen. 
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steunelementen die aan de bodem vast zitten en de lading op haar plaats houden. Op F.Metz-2B.01 en 

F.Metz-2B.02 staat de menner vóór de lading op de bodem of op de aanzet van het lamoen. Op 

B.Arlon-2B.03 zit of staat de menner in de mand. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de mand 

op de bodem van de kar staat.  

Ook op D.Rottenburg-0B.01 (afb. 335) staat de menner misschien in een mand. Het is niet duidelijk 

of er een kar of wagen is afgebeeld, aangezien alleen de menner en een deel van een trekdier bewaard 

zijn. Daarom is deze afbeelding niet in de bovenstaande opsomming opgenomen, maar er lijkt een 

lamoenarm zichtbaar te zijn, hetgeen suggereert dat er een kar is weergegeven. De afbeelding van 

D.Neumagen-2B.04 is zeer beschadigd. Van het gedeelte van de kar boven het wiel is nauwelijks iets 

te onderscheiden. Het is mogelijk dat ook hier de menner in de mand is afgebeeld, zoals op B.Arlon-

2B.03 het geval is. Op D.Neumagen-2B.04 rijdt de kar, net zoals op B.Arlon-2B.03, onder een poort 

door.  

In 1999 heeft het Musée d’Argentomagus van Saint-Marcel (Département Indre, Frankrijk) een 

tentoonstelling georganiseerd over mandenmaken in de Gallo-Romeinse periode, waarbij ook 

reconstructies gemaakt zijn van manden, stoelen en voertuigen.209 De samenstellers van de 

tentoonstelling concluderen dat de manden die op tweewielige voertuigen stonden, zoals ze op de 

reliëfs zijn afgebeeld, een vast onderdeel van de kar vormden en niet van de bodem afgehaald konden 

worden. Dit baseren ze op het ontbreken van zichtbare bevestigingselementen zoals riemen en 

zichtbare handvatten aan de manden op de afbeeldingen.210 Deze bevestigingen en handvatten hoeven 

echter niet te zijn afgebeeld.211 Een eventuele bevestiging van de voet van de mand is bovendien op 

alle afbeeldingen aan het zicht onttrokken door het wiel. Twee of drie mannen zouden een mand 

zonder handvatten op en van een kar kunnen tillen door de bodem en rand van de mand vast te pakken. 

Het is ook mogelijk dat de gehele bak (laadbodem met gevlochten zijwanden) in zijn geheel van de as 

gelicht kon worden.  

 

2.2.6.2 Lage opbouw 

 

Africa Proconsularis Gallia Lugdunensis 

DZ.Hippone-Bone-2G.01 (afb. 342) F.Évreux-2B.01 (afb. 354) 

Cilicia/Cyprus F.Sens-2B.01 (afb. 371) 

CY.Nea Paphos-2G.01 (afb. 315)  

Gallia Belgica Mogelijk ook: 

D.Igel-2B.02 (afb. 323) Asia 

D.Neumagen-2B.03 (afb. 331) TR.Ephesos-2B.02 (afb. 463) 

D.Trier-2B.02 (afb. 337) TR.Turkije-2B.01 (afb. 465) 

 

Er zijn zeven en mogelijk negen afbeeldingen waarop een kar met lage opbouw te zien is. Vijf 

afbeeldingen zijn afkomstig uit Gallia. De andere komen uit Africa Proconsularis, Cilicia/Cyprus en 

mogelijk ook uit Asia.  

                                                 
209 La Vannerie à l’époque gallo-romaine (van 26 juni tot 28 november 1999). 
210 Barbier et al. 1999, 24-25. 
211 Soms zijn de bevestigingselementen wel afgebeeld, zoals op D.Trier-4B.01 (afb. 336). Hierop is de ketting om de ton en 
de bodem duidelijk weergegeven. 



Tweewielige voertuigen 

 42

De meeste afbeeldingen dateren uit het eind van de 2e - begin 3e eeuw. De afbeelding uit Algerije 

stamt uit het begin van de 4e eeuw. Voor TR.Ephesos-2B.02 is geen datering gegeven. 

De zijwand bestaat in de meeste gevallen uit naast elkaar geplaatste verticale latten of spijlen. De 

bak van de kar op CY.Nea Paphos-2G.01 heeft gesloten zijwanden en het lijkt erop dat ook de wand 

van de bak op TR.Turkije-2B.01 gesloten is, met een reling erboven.  

Op zes afbeeldingen zijn de karren voorzien van een dissel. Dit zijn CY.Nea Paphos-2G.01, 

DZ.Hippone-Bone-2G.01, F.Évreux-2B.01, D.Neumagen-2B.03, TR.Ephesos-2B.02 en TR.Turkije-

2B.01. De overige afbeeldingen laten karren met lamoen zien.  

Op D.Igel-2B.02 en D.Neumagen-2B.03 zit een passagier in de kar. In beide gevallen wordt deze 

tegen zijwaarts schommelen beschermd door een zijsteun. De kar op TR.Turkije-2B.01 lijkt een huif 

te hebben, hoewel er ook kisten opgestapeld kunnen zijn. Op de eerste twee afbeeldingen is het 

duidelijk dat er personenvervoer is weergegeven; van  het reliëf uit Turkije is dit niet zeker.  

Op de overige afbeeldingen is goederenvervoer afgebeeld. De menner is de enige persoon op of bij 

de kar. Alleen op de afbeeldingen CY.Nea Paphos-2G.01, DZ.Hippone-Bone-2G.01, F.Évreux-2B.01 

en TR.Ephesos-2B.02 is de lading daadwerkelijk te zien. De afbeelding van F.Sens-2B.01 is 

beschadigd, waardoor moeilijk zichtbaar is wat er precies is afgebeeld.212  

 

2.2.6.3 Hoge opbouw 

 

Africa Proconsularis Mogelijk ook: 

TN.Sainte Marie du Zit-2G.01 (afb. 461) Gallia Belgica 

Gallia Belgica B.Arlon-2B.02 (afb. 299) 

B.Arlon-2B.04 (afb. 301) F.Metz-2B.05 (afb. 365) 

B.Buzenol-Montauban-2B.01 (afb. 311) L.Luxemburg-2B.03 (afb. 444) (Gallia Belgica?) 

F.Metz-2B.03 (afb. 363)  

Gallia Celtica / Gallia Lugdunensis  

F.Alise-Sainte-Reine-2C.01 (afb. 345)  

 

Er zijn vijf en mogelijk acht afbeeldingen van een kar met hoge zijwand. Zeven hiervan zijn afkomstig 

uit Gallia. De vindplaatsen liggen bovendien dicht bij elkaar in de buurt, in het zuiden van België en 

Noord Frankrijk. Alleen Alise-Sainte-Reine ligt wat zuidelijker, in de buurt van Dijon. Van 

L.Luxemburg-2B.03 is de vindplaats niet bekend. De afbeelding uit Tunesië is afkomstig uit Africa 

Proconsularis. 

De datering van de afbeeldingen uit Gallia ligt opnieuw globaal rond het eind van de 2e tot midden 

3e eeuw. L.Luxemburg-2B.03 en F.Alise-Sainte-Reine-2C.01 zijn ongedateerd. TN.Sainte Marie du 

Zit-2G.01 stamt uit het eind van de 4e eeuw. 

Alleen op B.Buzenol-Montauban-2B.01 is personenvervoer afgebeeld. Naast de menner is een 

passagier op de voorgrond weergegeven.213  

                                                 
212 Zie voetnoot 200. 
213 L.Rëmerschen-0B.01 (afb. 446) vertoont in stijl grote overeenkomsten met B.Buzenol-Montauban-2B.01 (afb. 311). Op 
deze afbeelding uit Luxemburg zijn alleen de passagier (een vrouw) en de menner behouden, maar het is, gezien de houding 
van de twee en omdat tevens een fragment gevonden is waarop het hoofd van een trekdier te zien is (afb. 447: L.Rëmerschen-
0B.02), waarschijnlijk dat het fragment tot een voertuigafbeelding behoord heeft. De menners op L.Rëmerschen-0B.01 en 
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Op de andere afbeeldingen worden waarschijnlijk goederen vervoerd. De menner is de enige 

persoon op de kar. Alleen op F.Alise-Sainte-Reine-2C.01, F.Metz-2B.05 en TN.Sainte Marie du Zit-

2G.01 is de lading zichtbaar.  

L.Luxemburg-2B.03 lijkt de enige afbeelding te zijn van een kar met gevlochten zijwanden. Van 

deze afbeelding zijn mij helaas slechts een onduidelijke reproductie en een tekening bekend.214  

 

2.2.6.4 “Zetelvormige opbouw” 

 

Groep A Groep B 

Gallia Lugdunensis/Germania Superior Dacia 

F.Essey-2D.01 (afb. 352) RO.Roemenië-2B.02 (afb. 456) 

Pannonia Inferior Gallia Belgica 

H.Dunaújváros-2B.03 (afb. 384) F.Metz-2B.04 (afb. 364) 

H.Tök-2B.01 (afb. 436) Gallia Narbonensis 

Pannonia Superior F.Arles-2B.01 (afb. 346) 

H.Felsődörgicse-2B.01 (afb. 401) Macedonia 

Thracia GR.Thessaloniki-2B.02 (afb. 376) 

BG.Nesebăr-2B.01 (afb. 313)  

 Mogelijk ook (of Groep A): 

Mogelijk ook (of Groep B): Pannonia Inferior 

Dacia H.Csákvár-2B.01 (afb. 378) 

RO.Gherla-2B.01 (afb. 454)  

Gallia Lugdunensis/Germania Superior  

F.Lux-2B.01 (afb. 360)  

 

Er zijn twaalf afbeeldingen van een kar waarvan de wand van de opbouw zetelvormig lijkt te zijn. Vier 

van deze zijn afkomstig uit Gallia en acht uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied.  

De datering ligt over het algemeen tussen het midden van de 2e eeuw en het begin van de 3e eeuw. 

GR.Thessaloniki-2B.02 stamt uit het begin van de 4e eeuw.  

Op alle afbeeldingen wordt de kar voor personenvervoer gebruikt. Hoewel overal een zetelvorm is 

afgebeeld, bestaat er een belangrijk verschil in de wijze waarop dit gebeurd is en mogelijk daarom in 

de constructie van de karren. Dit verschil is gelegen in de weergave van de vorm van de zetel. 

 

Groep A bestaat uit zeven afbeeldingen waarop de zetelvorm de volledige bodemoppervlakte in beslag 

neemt en een onderdeel lijkt te zijn van de opbouw van de kar. De achterwand en beide zijwanden van 

de opbouw zijn in de vorm van rug- en armleuningen vormgegeven.  

Op vijf van de zeven afbeeldingen is mogelijk een riemhouder afgebeeld. Boven het linker wiel van 

F.Essey-2D.01 is een ca. 15 cm hoge staander met daarop een ring afgebeeld, waarmee misschien een 

                                                                                                                                                         
B.Buzenol-Montauban-2B.01 vertonen fysieke overeenkomsten en de houding van beide passagiers is gelijk. Ook het hoofd 
van het trekdier uit Rëmerschen lijkt sterk op het trekdier dat bij B.Buzenol-Montauban-2B.01 op de voorgrond is 
weergegeven. L.Rëmerschen-0B.01 en L.Rëmerschen-0B.02 zijn waarschijnlijk door dezelfde kunstenaar of werkplaats 
gemaakt als B.Buzenol-Montauban-2B.01. Het is daarom eveneens waarschijnlijk, maar niet te bewijzen, dat het voertuig van 
L.Rëmerschen-0B.01 een kar met lamoen was. 
214 Zie voetnoot 202. 
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riemhouder bedoeld is.215 Het is mogelijk dat F.Frankrijk-2F.01 gelijkenis vertoont met het beeld uit 

Essey. Dit object bevindt zich in het museum van Autun en stelt een aardewerken beeldje voor van 

moedergodinnen in een kar. Helaas is mij hiervan geen afbeelding bekend. De karren op de 

afbeeldingen uit Hongarije lijken alle voorzien van riemhouders. Op H.Tök-2B.01 en H.Dunaújváros-

2B.03 zijn ze duidelijk zichtbaar boven het wiel en mogelijk zijn ze ook op H.Felsődörgicse-2B.01216 

weergegeven. Ook de kar op BG.Nesebăr-2B.01 uit Bulgarije zou van riemhouders voorzien kunnen 

zijn. 

Twee uitzonderingen bij deze groep vormen F.Lux-2B.01 en RO.Gherla-2B.01. Op deze 

afbeeldingen zijn geen riemhouders zichtbaar en bovendien lijken de bakken geen zijwand te hebben. 

Tevens is op deze afbeeldingen de menner de enige persoon op de kar.217 Omdat de ‘zetelvorm’ echter 

ook in deze twee gevallen het totale bodemoppervlak beslaat, zijn deze afbeeldingen toch bij Groep A 

ondergebracht. 

 

Groep B bestaat uit vijf afbeeldingen waarop de zetel op de bodem geplaatst lijkt te zijn en dus, in 

tegenstelling tot bij de vorige groep, geen deel van de opbouw van de kar uitmaakt.  

De kar op F.Arles-2B.01 lijkt een lage zijwand te hebben waarbinnen de zetel geplaatst is. Deze 

afbeelding wijkt af van de andere. De gewelfde zijwand van de kar kan vergeleken worden met die 

van een Etruskische kar uit ca. 570 v. Chr. uit San Mariano in Umbrië (afb. 17), hoewel bij de 

reconstructie van deze Etruskische kar de zijwanden gewelfd zijn en hier binnen een zetel geplaatst 

is.218 In de kar op F.Arles-2B.01 is een vrouw achteruitrijdend afgebeeld. Haar benen hangen over de 

achterkant van de kar. Het reliëf maakt geen deel uit van een grafmonument. Er lijkt een ceremoniële 

processie te zijn afgebeeld. De kar wordt voorafgegaan en gevolgd door ruiters. 

De zetel op de kar op RO.Roemenië-2B.02 is halvemaanvormig en zit aan de voor- en achterkant 

ingeklemd tussen twee stutten. In de zetel zit de passagier. Dit reliëf kan met F.Metz-2B.04 en 

GR.Thessaloniki-2B.02 vergeleken worden. Op deze afbeeldingen zit de passagier in zijn eentje op de 

zetel zit, terwijl de menner voor op de kar zit.219 De zetel op de afbeelding van zowel F.Metz-2B.04 als 

GR.Thessaloniki-2B.02 lijkt gevlochten te zijn. Ook de halvemaanvorm van de zetel op 

RO.Roemenië-2B.02 kan duiden op een gevlochten zetel. 

De afbeelding H.Csákvár-2B.01 ten slotte, is de enige in deze groep waarop de menner de enige 

persoon op de kar is. Hier lijkt de zetel geen zijwanden te hebben, zoals ook het geval is met de 

zetelvormen op de afbeeldingen van F.Lux-2B.01 en RO.Gherla.2B.01 uit Groep A. De zetel op 

H.Csákvár-2B.01 lijkt echter een los element te zijn dat op de bodem geplaatst is. De kar is bovendien 

niet voorzien van riemhouders. F.Lux-2B.01 en RO.Gherla-2B.01 zouden ook tot Groep B en 

H.Csákvár-2B.01 tot Groep A gerekend kunnen worden. 

 

                                                 
215 Zie verder bij paragraaf 2.2.7 Riemhouders. 
216 Zie noot 201.  
217 Hoewel natuurlijk ook in de kar van afbeelding F.Essey-2D.01 (afb. 352) alleen de drie ‘moedergodinnen’ zitten. Een 
menner lijkt hier niet te zijn afgebeeld. 
218 Torelli 2000, 580-582, nr. 127. De resten van deze kar zijn in 1812 gevonden. Ter gelegenheid van de tentoonstelling “Gli 
Etruschi” in Venetië in 2000 is de kar gereconstrueerd. Omdat de zijwanden bekleed waren met brons, is de vorm van de bak 
behouden. 
219 Andere voorbeelden van personen in zetelvoertuigen komen vooral in het Italische kerngebied voor (zie paragraaf 4.3.6.2 
Opbouw - bij wagens. Het gaat dan in de meeste gevallen om zetels die op vierwielige voertuigen geplaatst zijn. Zie 
bijvoorbeeld Weber 1986, 97, 98. 
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Het verschil in zetelvorm lijkt wezenlijk te zijn voor de constructie van de karren. Ten eerste zijn er 

karren waarbij de opbouw de vorm van een zetel heeft (Groep A). Vijf van deze zeven karren zijn 

afgebeeld met riemhouders. Dit impliceert dat de bak opgehangen is (zie paragraaf 2.2.7 Riemhouders) 

om het ergste schommelen op te vangen. Deze karren lijken dus primair voor het vervoer van personen 

over langere afstand te zijn bedoeld.  

Ten tweede zijn er karren waarop de zetel op de bodem geplaatst lijkt te zijn (Groep B). Op geen 

van deze afbeeldingen is een riemhouder afgebeeld. Men zou kunnen veronderstellen dat deze karren 

niet exclusief voor personenvervoer gebruikt werden of in elk geval niet voor personenvervoer over 

een langere afstand. De zetel kan voor de gelegenheid op de kar bevestigd zijn. 

 

2.2.6.5 Gesloten kast 

 

Africa Proconsularis 

DZ.Hippone-Bone-2G.02 (afb. 343) 

 

Er is één afbeelding waarop een kar met gesloten kast is afgebeeld. De kar wordt gebruikt om dieren te 

vangen en deze te vervoeren. Daarom is de kast voorzien van een valluik. De kist die op de kar van 

DZ.Hippone-Bone-2G.01 (afb. 342) is afgebeeld, heeft ook een valluik. Het mozaïek waaruit beide 

afbeeldingen afkomstig zijn, wordt rond 310-330 gedateerd. 

 

2.2.7 Riemhouders 

 

Pannonia Inferior Mogelijk ook: 

H.Dunaújváros-2B.03 (afb. 384) Gallia Lugdunensis (?) / Germania Superior (?) 

H.Tök-2B.01 (afb. 436) F.Essey-2D.01 (afb. 352) 

 Pannonia Superior 

 H.Felsődörgicse-2B.01 (afb. 401) 

 Thracia 

 BG.Nesebăr-2B.01 (afb. 313) 

 

Op verschillende afbeeldingen is boven het wiel een element zichtbaar dat ook is teruggevonden als 

losse vondst en in verscheidene voertuiggraven. De meestal bronzen objecten zien er uit als holle 

opzetstukken met één of twee haken of ogen. Deze elementen zijn geïdentificeerd als riemhouders: 

objecten die een functie hebben bij de ophanging van de bak boven de as. In zijn proefschrift uit 1983 

over Romeinse personenvoertuigen heeft Christoph Röring zich vooral beziggehouden met deze 

riemhouders, omdat er tot die tijd geen overtuigende functietoekenning voor de objecten bestond.  

De riemhouders waren op ijzeren haken of houten haken met ijzeren beslag gemonteerd, zodat ze 

tussen de bak en het wiel gesitueerd waren (fig. 10). Onder de bodem van de bak waren ijzeren staven 

bevestigd, met aan beide uiteinden ringen. Door deze ringen werden riemen gehaald waarmee de bak 
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aan de riemhouders hing.220 Dit ophangsysteem was geen echte vering, maar maakte schommeling in 

de dwarsrichting mogelijk, zodat de schokken in lengterichting gedempt werden.221  

Röring oppert de mogelijkheid dat de ijzeren haken bij karren gebruikt werden en de houten haken 

met ijzerbeslag bij wagens.222 Bij het voertuig dat in Kozármisleny (Hongarije) gevonden is en 

waarvan vast staat dat het om een wagen gaat, aangezien er vier wielen, een schamelbout en 

schamelsteunen gevonden zijn, zijn alleen bij de achteras twee ijzeren haken en twee riemhouders 

aangetroffen. Bij de vooras is niets gevonden dat op ophanging van de kast wijst. A. Kiss vermoedt 

daarom dat het bij deze wagen om een overgangsvorm gaat, waarbij alleen de achterkant van de kast 

aan riemhouders hing.223 Hetzelfde geldt mogelijk voor een in 1999 gevonden voertuig uit Budakeszi 

(Hongarije), waarbij twee ijzeren haken en twee riemhouders aangetroffen zijn (afb. 56 en 57). In het 

kader van de tentoonstelling Romains de Hongrie, Ier - Ve siècles après J.-C. in Lyon (Frankrijk) in 

2002 heeft Zsolt Mráv van het Magyar Nemzeti Múzeum in Budapest op basis van de vondsten en met 

behulp van grafreliëfs (met name afb. 436: H.Tök-2B.01 en afb. 378: H.Csákvár-2B.01) een kar 

geconstrueerd met een opbouw in de vorm van een zetel, voorzien van riemhouders (afb. 18).224 Het is 

m.i. echter onzeker dat het in Budakeszi gevonden voertuig een kar is, omdat de reconstructie 

bijvoorbeeld voorzien is van een schamelbout, hetgeen een zwenkbare as impliceert. Een kar heeft 

deze niet nodig om een bocht kan maken. Schamelbouten komen daarom alleen bij wagens voor (zie 

verder paragraaf 3.2.3 Onderwagen).  

Op basis van de aangetroffen riemhouders heeft Röring vijf verschillende typen van elkaar 

onderscheiden (fig. 9):225 1) opzetstuk met één haak; 2) opzetstuk met één oog; 3) middenstuk met 

twee haken; 4) middenstuk met twee ogen; 5) opzetstuk zonder middenstuk met twee haken. Bij mijn 

weten komen alle types zowel bij karren als wagens voor.226 

Er zijn ook bronzen elementen gevonden die eruit zien als riemhouders van voornamelijk het eerste 

type,227 maar die veel kleiner van formaat zijn, tussen de 5 en 9 cm.228 Deze kunnen door hun 

afmetingen onmogelijk dezelfde functie hebben gehad als de grotere exemplaren (ca. 12 - 17,5 cm). 

Zij hebben waarschijnlijk gediend als geleiders voor de leidsels op de bak van het voertuig.229 De 

leidsels kunnen hierin gelegd worden, wanneer de menner deze niet gebruikt. Zo wordt voorkomen dat 

de trekdieren door hun bewegingen de leidsels in de war gooien. Op een reliëf uit Wenen is 

waarschijnlijk een dergelijke geleider afgebeeld als ornament van een inscriptieveld (afb. 20). Er zijn 

                                                 
220 Dergelijke ijzeren staven zijn onder andere bij kar III uit Telec in Bulgarije aangetroffen (Venedikov 1960, Taf. 23-73), 
bij de wagen uit Ljubimec eveneens in Bulgarije (Venedikov 1960, Taf. 30-106), bij het voertuig uit Budakeszi in Hongarije 
(afb. 18) en bij de wagen uit het Wardardal in Macedonië, (afb. 19). 
221 Wegener Sleeswyk z.j., 106, 111-112. 
222 Röring 1983, 12, 17, 20 noten 70 en 71. 
223 Kiss 1989, 33. 
224 Romains de Hongrie, Ier-Ve siecles après J.-C. Musée de la Civilisation gallo-romaine, Lyon, décembre 2001 – mai 2002; 
Mráv 1999, www.sulinet.hu. Nota bene: de dissel is vooraan bij de kar gebroken en omzwachteld. Omdat de kar niet in zijn 
geheel vervoerd kon worden, heeft men de dissel moeten doorzagen. 
225 Röring 1983, 15, 102 ff.; Wegener Sleeswyk z.j., 108, fig. 6.3. 
226 Röring (1983, 31) suggereert dat de riemhouders van het eerste type voornamelijk bij karren gebruikt zijn, omdat deze 
vaak op ijzeren haken zijn aangetroffen (zie voetnoot 222). Het derde en vierde type is volgens hem vaker in combinatie met 
ijzerbeslag (zie opnieuw voetnoot 222) gevonden en zou daarom voornamelijk bij wagens gebruikt zijn. Ik heb dit niet in 
detail onderzocht, maar gezien de aanwezigheid van riemhouders van type 1 bij de wagen van Kozármisleny, de 
vermoedelijke wagen van Budakeszi en hun afbeelding op A.Maria Saal-4B.01 (afb. 289), kan het de moeite lonen om te 
onderzoeken of bepaalde typen riemhouders aan karren of wagens toegewezen kunnen worden.  
227 Ook enkele exemplaren van het tweede en vijfde type. 
228 Röring 1983, 23. 
229 Röring 1983, 24. Misschien zijn op afb. 80 (munt van Domitianus) en afb. 81 (sestertius van Tiberius), de leidsels rond 
een riemhouder of knop op de bak van de kar geslagen (Röring 1983, 28, 32). 
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een grote griffioenkop en een kleinere eendekop te zien. Op dit reliëf is de geleider verdubbeld 

weergegeven, zodat het een symmetrische ansa vormt voor het inscriptieveld.230  

Als een kar met riemhouders geconstrueerd is, betekent dit dat de laadbodem los boven het 

bodemframe hangt. Uit afbeeldingen en vondsten is het onduidelijk hoe men voorkomen heeft dat de 

laafbodem gaat wippen. In de reconstructie van het voertuig uit Budakeszi (Hongarije) heeft Zs. Mráv 

dit opgelost door aan de voorkant in de bodem twee gaten te boren en hier een touw doorheen te halen 

dat ook rond de dissel geslagen is. Zo blijft de verbinding tussen laadbodem en bodemframe los, maar 

kan de bodem niet naar achteren klappen.  

Het gebruik van de riemhouders is beperkt tot de meer luxe voertuigen die wellicht voor langere 

reizen gebruikt werden. In een overgeleverde notitie van Paulinus van Nola (4e eeuw n. Chr.) wordt 

waarschijnlijk een voertuig met riemhouders bedoeld, wanneer de auteur het heeft over de 

“wiebelende voertuigen” (carrucis nutantibus) waarin hoogwaardigheidsbekleders en senatoren zich 

plachten te verplaatsen.231  

 

Er zijn twee en mogelijk vijf afbeeldingen van karren waarop waarschijnlijk riemhouders zijn 

afgebeeld. Vier afbeeldingen zijn afkomstig uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied: 

H.Dunaújváros-2B.03, H.Felsődörgicse-2B.01, H.Tök-2B.01 en BG.Nesebăr-2B.01. Van de 

afbeeldingen uit Essey, Felsődörgicse232 en Nesebăr is het niet zeker of er werkelijk een riemhouder is 

afgebeeld. Op H.Dunaújváros-2B.03 is duidelijk een riemhouder met twee ogen boven het wiel (type 

4) te zien. Op H.Tök-2B.01 is een riemhouder met twee uitstaande armen (type 5) afgebeeld. De vijfde 

afbeelding waarop mogelijk een riemhouder te zien is, komt uit Frankrijk. Op deze afbeelding, 

F.Essey-2D.01, lijkt zich boven het linkerwiel, tegen de kast een element af te tekenen dat een 

riemhouder zou kunnen zijn.233 Op de staander is een ring bevestigd. Wanneer dit werkelijk een 

riemhouder is, is hier mogelijk sprake van een zesde type: een opzetstuk met bovenop een oog 

(gesloten versie van type 5). Er zou onderzocht moeten worden of er metalen elementen gevonden zijn 

die hierop lijken en die als zodanig gebruikt kunnen zijn. 

Alleen de afbeelding uit Essey is ongedateerd. De drie afbeeldingen uit Hongarije zijn alle in de 

tweede helft van de 2e eeuw - begin 3e eeuw gedateerd en de afbeelding uit Bulgarije in de ‘Vroege 

Keizertijd.’ 

Röring heeft aan zijn publicatie verspreidingskaartjes van de riemhouders toegevoegd.234 Hieruit 

blijkt dat riemhouders in het gehele Romeinse Rijk gevonden zijn. In België, Noord Frankrijk en Zuid 

Duitsland zijn het er wat minder, maar in Oost Europa, met name Bulgarije, is het aantal aanzienlijk. 

Dit heeft zonder twijfel te maken met het grote aantal voertuiggraven dat hier gevonden is. Uit de 

verspreiding van de afbeeldingen kan niet veel opgemaakt worden, omdat riemhouders weinig zijn 

weergegeven. Toch ligt ook hier de nadruk op Oost Europa.235  

 

                                                 
230 Een andere mogelijkheid is dat deze kleinere riemhouders van het eerste en tweede type tot draagstoelen behoord hebben 
en een functie hadden bij het ophouden van de gordijnen. (Röring 1983, 26, 31). 
231 Paulinus v. Nola, Epist. 29,12 (volgens Weber 1986, 108). 
232 Zie voetnoot 201. 
233 Zie ook paragraaf 2.2.6.4 “Zetelvormige opbouw.” 
234 Röring 1983, Karte 1 t/m 4. Het lijkt erop dat hij de verspreiding van de ijzeren haken achterwege gelaten heeft. 
235 Ook wanneer de afbeeldingen van wagens met riemhouders worden meegerekend, ligt de nadruk op het oostelijk deel van 
het onderzoeksgebied (zie ook paragraaf 3.2.7 Riemhouders). 
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2.2.8 Remmen 

Er bestaan geen duidelijke aanwijzingen voor de wijze waarop de karren in de Romeinse periode 

afgeremd werden. Het afremmen van een voertuig kan in de praktijk op verschillende manieren 

geschieden. In 1973 heeft R. Wildhaber een overzicht gegeven van de uit volkenkundige bronnen 

bekende remvormen. Hij maakt hierbij in de eerste plaats onderscheid tussen de neerwaartse en 

opwaartse remmogelijkheden. Het neerwaartse remmen is nodig om controle over het voertuig en de 

dieren te houden bij het afdalen. Het opwaartse remmen biedt de mogelijkheid voor de trekdieren en 

de menner om uit te rusten bij het heuvel op gaan.236 Een tweede punt van onderscheid is of het 

betreffende voertuig een eigen remsysteem als onderdeel van de constructie heeft of dat het afremmen 

door externe factoren (zoals de trekdieren) plaatsvindt. Hoewel Wildhabers overzicht zich richt op de 

remsystemen van Europese boerenwagens, -karren en sleden (vermoedelijk uit het eind van de 19e - 

begin 20e eeuw) en niet gaat over voertuigen uit de Romeinse tijd, biedt het toch een nuttig 

uitgangspunt voor deze periode.  

 

2.2.8.1 Remkracht met behulp van de trekdieren? 

In moderne aanspanning (vanaf de Middeleeuwen) is het niet noodzakelijk dat een kar voorzien is van 

een rem, omdat er zeker op vlak terrein op tijd begonnen kan worden met vaart minderen wanneer een 

stoppunt genaderd wordt, door te stoppen met het aansporen van de trekdieren. Bovendien vangen de 

trekdieren bij het remmen een deel van de vaart van het voertuig op door de broekriem (nr. 7 op fig. 

8). Deze riem loopt achter het trekdier langs, onder de staart, van de ene lamoenarm naar de andere. 

Wanneer het dier vaart inhoudt, spant de riem om de achterhand van het dier. De riem voorkomt dat 

het voertuig tegen de achterbenen aan komt en zorgt er tevens voor dat het dier de vaart van het 

voertuig gelijkmatig kan opvangen.  

De Romeinen lijken geen broekriem gebruikt te hebben in de aanspanning. Deze is in elk geval nooit 

afgebeeld. Een van de vroegste afbeeldingen van een trekdier met een broekriem is, bij mijn weten, te 

vinden in het Stuttgarter Psalter uit het begin van de 9e eeuw (afb. 21). Opmerkelijk in dit kader is dat 

op afbeeldingen van rijpaarden uit de Romeinse periode nagenoeg altijd het zadel op de plaats 

gehouden wordt door, onder andere, een riem die onder de staart doorloopt, zoals de broekriem (afb. 

22).237  

Als de trekdieren in de Romeinse tijd een deel van de vaart opgevangen hebben en er werd geen 

gebruik gemaakt van een broekriem, moet dit dus op een andere manier gebeurd zijn. Volgens 

Wildhaber is het onmogelijk voor paardachtigen om met hun lijf (gedeeltelijke) remkracht te leveren, 

omdat hun bouw daarvoor niet geschikt is, in tegenstelling tot runderen die hiertoe wel in staat zijn.238 

Er zijn geen aanwijzingen voor in afbeeldingen noch in teruggevonden resten dat de voertuigen in de 

Romeinse periode voorzien waren van een remsysteem,239 daarom moeten toch de trekdieren een rol 

gespeeld hebben bij het minderen van vaart.240  

                                                 
236 Wildhaber 1973, 488, 506. 
237 Junkelmann 1992, 76; Hyland 1990, 135. 
238 Wildhaber 1973, 490. 
239 Er zijn twee afbeeldingen waarvan gesuggereerd wordt dat er een remsysteem op is afgebeeld. Deze twee worden in 
paragraaf 2.2.8.2 Remkracht door het blokkeren van de wielen? besproken. 
240 Het is wellicht mogelijk dat de menner voorkomen heeft dat het voertuig tegen de trekdieren aan kwam, door zich zittend 
op het voertuig met de voeten tegen de achterhand van de trekdieren af te zetten. Wegener Sleeswyk (z.j., 77) noemt deze 
manier van remmen in zijn “kanttekening bij p. 59.” Hij heeft het hier echter waarschijnlijk over een aanspanning met ossen 
en niet een met paardachtigen.  
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Ervan uitgaande dat de paardachtigen geen broekriem hadden, is het belangrijk om zich voor te 

stellen wat er met de dieren gebeurt wanneer het voertuig, op wat voor manier dan ook, afremt. Het 

dubbeljuk (in geval van een tweespan) of het enkele juk (bij een enkelspan) wordt naar voren geduwd, 

doordat het verbonden is met de dissel of de lamoenarmen. Om te voorkomen dat de dieren 

opgehangen worden in de tuigage is het belangrijk dat het trekelement niet te ver naar voren schiet. Dit 

wordt in de moderne aanspanning voorkomen door een band achter de voorbenen (de ‘singel’) die 

verbonden is met de trekarm(en) (nrs. 8 en 9 op fig. 8). Bij het enkelspan is op sommige afbeeldingen 

een dergelijke band achter de voorbenen afgebeeld, bijvoorbeeld op B.Arlon-0B.13 (afb. 308b). Hier 

is bovendien de bevestiging van de ‘singel’ aan de lamoenarm weergegeven. Omdat de trekdieren in 

de Romeinse periode geen broekriem hadden, draagt de ‘singel’ tevens bij aan het afremmen, doordat 

de band tegen de achterkant van de voorbenen geduwd wordt. Bij afbeeldingen van een tweespan is 

deze ‘singel’ niet weergegeven. Het juk moet daarom op een andere manier tegengehouden worden bij 

het afremmen. Wanneer beide dieren hun hoofd omhoog zouden bewegen, zouden ze het juk 

tegenhouden met hun nek of achterhoofd. Op deze wijze zouden ze eveneens voor afremming van het 

voertuig kunnen zorgen. Om de dieren hun hoofd omhoog te laten bewegen, zouden de leidsels 

zodanig geleid moeten worden dat ze vanaf de mond omhoog of recht naar achteren lopen. Als dit een 

gebruikelijke manier van afremmen is geweest, moet dit effect gehad hebben op het beendergestel en 

gebit van de trekdieren.241 Op veel afbeeldingen lopen de leidsels vanaf het bit omhoog naar ringen op 

het juk en van daar naar achteren naar de menner. 

Het is interessant om na te gaan of er aan de skeletten van trekdieren (paardachtigen) slijtsporen in 

de nek en het gebit te vinden zijn die een indicatie geven voor deze -mogelijke- manier van 

afremmen.242 Het is tevens de vraag of het remmen met de nek kan werken zonder extra afremming 

van de wielen of dat het alleen kan meehelpen bij het remmen wanneer er al op een andere manier 

wordt afgeremd. 

 

2.2.8.2 Remkracht door het blokkeren van de wielen?  

Een van de manieren om te remmen die Wildhaber noemt, is het blokkeren van de wielen door een 

balk tegen de velgen te duwen.243 Hij heeft het bij deze mogelijkheid alleen over wagens en niet over 

karren. In de jaren zestig van de 20e eeuw werd een dergelijk remsysteem nog gebruikt bij ossenkarren 

in Portugal (afb. 23).244 Het is de vraag wat er gebeurt met een door paardachtigen getrokken kar, die 

een hogere snelheid kan halen dan een door runderen getrokken kar, wanneer er in de vaart een balk 

tegen de wielen geduwd wordt. Gaan de wielen dan slippen of stuiteren? Wordt de kar onstabiel? In 

tegenstelling tot een wagen heeft een kar niet een extra paar wielen dat voor vast contact met de grond 

                                                 
241 Hyland 1990, 232: “Today considerably greater weights can be drawn by mules and horses hitched to a wagon. As we 
have seen, lack of a suitable collar in the Roman era prevented maximum efficiency. The neck yoke (...) constricted the 
mule’s gullet, denying sufficient oxygen to the animal. It also made the animal raise its head [cursivering van mij] and this 
also reduces pulling capacity. Should a wagon be overloaded with such a system the mules would have ended up with 
dislocated necks and other disabling disorders.” Ik weet niet in hoeverre Hyland leunt op de verkeerde interpretatie van de 
Romeinse aanspanning volgens Lefebvre des Noëttes (zie paragraaf 2.5.4 Het “Grieks-Romeinse paardentuig”), maar de 
gecursiveerde passage is wel interessant. 
242 Bij afbeeldingen van rijpaarden is vaak een riem te zien die vanaf de mond omhoog loopt en tussen de manen verdwijnt 
(ook bijvoorbeeld op afb. 22). In alle gevallen houden de paarden hun hals recht. Het vermoeden bestaat dat het bij deze riem 
om een opzetteugel gaat. Deze teugel trekt het bit naar achteren tegen de voorste kiezen aan, waardoor het dier gedwongen 
wordt de hals recht en het hoofd op te houden. Bij verschillende teruggevonden onderkaken van paardachtigen zijn de 
voorste kiezen duidelijk versleten door het bit (Berke 2007, 39).  
243 Wildhaber 1973, 189, 505-506. 
244 Zie verder paragraaf 3.2.8 Rem- en blokkeersysteem. 
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blijft zorgen wanneer het andere paar geblokkeerd wordt. Blokkering bij een kar moet hoe dan ook 

gebeuren door beide wielen tegelijk af te remmen om slingeren van de kar te voorkomen.  

Er zijn twee afbeeldingen van karren waarop misschien een remsysteem afgebeeld is. Op B.Arlon-

2B.04 (afb. 301b) is voor het wiel een verticaal element te zien. Wanneer dit een rem is, zou het een 

balk onder de breedte van de bak moeten zijn die tegen de wielen aangeduwd kan worden.245 Zo ziet 

het verticale element er naar mijn idee niet uit, omdat het daarvoor te smal lijkt. Het schijnt eerder een 

opstapje te zijn en het zou tevens kunnen dienen als steun voor de kar, wanneer er geen trekdier 

aangespannen is. Op D.Trier-2B.02 (afb. 337d) is op de velg een klein vierkant blokje afgebeeld.246 

Dit zou, als het een rem is, net als de moderne fietsremblokjes tegen de velg geduwd moeten worden 

om de vaart te minderen. Het ‘blokje’ staat echter niet recht op de velg, maar is iets gekanteld. Het 

lijkt daarom alsof het een element is dat niet tot het reliëf hoort, maar een foutje of beschadiging is. 

Zowel het ‘blokje’ op het reliëf uit Trier als het verticale element op de afbeelding uit Arlon zou 

eventueel de weergave van een remsysteem kunnen zijn, maar totdat er voorwerpen gevonden zijn die 

op deze afgebeelde elementen lijken en die geschikt zouden zijn om een voertuig mee af te remmen, 

moet er voorzichtig gedaan worden met een functietoekenning.247  

 

 

2.3 Typologie 

 

Ch. Röring heeft in zijn boek uit 1983 Untersuchungen zu römischen Reisewagen op basis van de 

vondsten uit voertuiggraven verschillende typen voertuigen onderscheiden. In de provincies Thracia 

en Pannonia, waar ten tijde van zijn onderzoek respectievelijk zeven en acht karren aangetroffen 

waren, herkent hij de volgende twee typen: 1) karren met open bak en riemhouders; 2) karren met een 

open bak zonder riemhouders. Van de laatste zijn slechts twee voorbeelden gevonden, één in elke 

provincie.248 Bij geen van de aangetroffen karren lijkt de opbouw van de bak gesloten te zijn geweest. 

De aanwezigheid van ‘strijdkarren’ in de graven wordt door Röring in twijfel getrokken.249 

 

Uit de afbeeldingen kunnen m.i. op basis van de as, het al dan niet verhoogd zijn van de laadbodem 

ten opzichte van het bodemframe en het trekelement vier typen karren onderscheiden worden.250 Bij 

elk type is aangegeven welke soorten opbouwen er op de afbeeldingen voorkomen. Het remsysteem is 

niet opgenomen als typebepalend element van de constructie. Het zou als criterium kunnen fungeren 

                                                 
245 Weller 1999, “section:  wagon construction”. 
246 Raepsaet 1982, 237 noot 70. 
247 Zie ook paragraaf 3.2.8 Rem- en blokkeersysteem. 
248 Röring 1983, 172 VI-1 Balčic; 39, 170 III-1 Környe. 
249 Röring 1983, 45. 
250 Niet opgenomen in de typologie: B.Arlon-2B.07 (object verloren), B.Arlon-2B.08 (object gedeeltelijk verloren, afbeelding 
van kar verloren), B.Arlon-0B.13 (voertuig niet behouden), D.Dielkirchen-2B.01 (geen afbeelding gevonden), D.Neumagen-
2B.04 (wiel, bak en menner niet van elkaar te onderscheiden), D.Neumagen-2B.05 (alleen mand en deel van het wiel 
behouden), D.Rottenburg-0B.01 (voertuig niet behouden), DZ.Hippone-Bone-2G.02 (onduidelijk wat voor as er is 
afgebeeld), E.Malla-2B.01 (geen afbeelding gevonden), F.Cabrières-d’Aigues-0B.01 (geen afbeelding gevonden), F.Euzet-
les-Bains-2B.01 (te zeer verweerd reliëf), F.Frankrijk-2F.01 (geen afbeelding gevonden), F.Frankrijk-0B.02 (alleen tekening 
behouden), GB.Shirva-0B.01 (onduidelijk of er een kar of wagen is afgebeeld), H.Felsődörgicse-2B.01 (object verloren, 
slechte reproductie van het reliëf), L.Luxemburg-0B.01 (alleen tekening behouden), L.Luxemburg-0B.02 (alleen wiel 
behouden), L.Rëmerschen-0B.01 (voertuig niet behouden), L.Rëmerschen-0B.02 (voertuig niet behouden), L.Rëmerschen-
0B.03 (voertuig niet behouden), TR.Turkije-0B.03 (voertuig niet behouden). 
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wanneer de rem een onderdeel van het voertuig zou zijn. Hierover bestaat echter niet alleen bij deze 

afbeeldingen, maar überhaupt te weinig informatie (zie paragraaf 2.2.8 Remmen). 

 

Type 1:  meedraaiende as,  geen aparte laadbodem, dissel 

 CY.Nea Paphos-2G.01 (afb. 315) 

 

Omdat dit type maar door één afbeelding uit de Romeinse provincies vertegenwoordigd wordt, kan er 

niet veel over verspreiding en datering geconcludeerd worden.  

De afbeelding is afkomstig uit de provincia Cyprus en stamt uit het eind van de 2e - begin van de 3e 

eeuw. De kar heeft gesloten wanden, heeft schijfwielen en wordt gebruikt voor goederenvervoer. 

 

Type 2:  vaste as,  geen aparte laadbodem 

a) dissel  

TN.Sainte Marie du Zit-2G.01 (afb. 461) (opbouw) 

Mogelijk ook: TR.Ephesos-2B.02 (afb. 463) (opbouw; schijfwielen) 

b) lamoen 

   B.Arlon-2B.01 (afb. 298) (geen opbouw) 

   B.Arlon-2B.03 (afb. 300) (geen opbouw) 
F.Metz-2B.01 (afb. 361) (geen opbouw) 

   F.Metz-2B.02 (afb. 362) (geen opbouw) 

Mogelijk ook: F.Sens-2B.01 (afb. 371) (opbouw/lading onduidelijk) 

 

Al deze karren worden gebruikt voor goederenvervoer. Opmerkelijk is dat de karren uit België en 

Frankrijk (Gallia Belgica en Gallia Lugdunensis) voorzien zijn van een lamoen en geen opbouw 

hebben. Op de karren zijn manden en rechtop staande tonnen geladen. De kar uit Tunesië (Africa 

Proconsularis), met dissel, is wel voorzien van een opbouw. In  de kar wordt een zuilentrommel 

vervoerd. Ook de kar uit Turkije (Asia) lijkt een opbouw te hebben. Deze kar heeft bovendien 

schijfwielen in plaats van spakenwielen, zoals de karren op de andere afbeeldingen. Omdat de as vast 

lijkt te zijn, is deze afbeelding toch hier ondergebracht. De gebruikte wielen zijn in dit geval niet van 

invloed op de constructie van de kar. 

De reliëfs uit België en Frankrijk zijn in de 2e eeuw n. Chr. gedateerd. Het mozaïek uit Tunesië 

stamt uit het eind van de 4e eeuw. Voor het reliëf uit Turkije is geen datering gegeven. 

 

Type 3:  vaste as,  verhoogde laadbodem 

  A) zonder afbeelding van nadere constructietechnische details 

   a) dissel (diverse soorten opbouw) 

D.Neumagen-2B.03 (afb. 331) (open bak) 

DZ.Hippone Bone-2G.01 (afb. 342) (open bak) 

F.Arles-2B.01 (afb. 346) (zetelvormige opbouw/opbouw met 

gewelfde zijwand) 

F.Évreux-2B.01 (afb. 354) (open bak met gevlochten zijwand) 

H.Csákvár-2B.01 (afb. 378) (mogelijk zetelvormige opbouw) 
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L.Luxemburg.2B.03 (afb. 444) (open bak met gevlochten zijwand) 

RO.Roemenië-2B.02 (afb. 456) (geen of lage opbouw, zetel op de 

bodem) 

TR.Turkije-2B.01 (afb. 465) (open bak, wellicht met huif) 

  

 Mogelijk ook: GR.Thessaloniki-2B.02 (afb. 376) (onduidelijk of de  

  laadbodem verhoogd is, zetel op de bodem) 

RO.Gherla-2B.01 (afb. 454) (onduidelijk of de 

laadbodem verhoogd is, zetelvormige opbouw) 

   b) lamoen (diverse soorten opbouw) 

    B.Arlon-2B.02 (afb. 299) (open bak) 

B.Arlon-2B.04 (afb. 301) (open bak) 

F.Alise-Sainte-Reine-2C.01 (afb. 345) (open bak) 

F.Lux-2B.01 (afb. 360) (zetelvormige opbouw) 

F.Metz-2B.03 (afb. 363) (open bak) 

F.Metz-2B.04 (afb. 364) (geen of lage opbouw, zetel op de bodem) 

    F.Metz-2B.05 (afb. 365) (open bak) 

 

De afbeeldingen van een kar met dissel komen uit alle delen  van het onderzoeksgebied. De datering 

varieert van 2e helft van de 2e eeuw (RO.Roemenië-2B.02) tot eind 3e - begin 4e eeuw 

(GR.Thessaloniki-2B.02).251  

Alle afbeeldingen met lamoen komen uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied (Gallia 

Belgica, Gallia Lugdunensis). De gedateerde reliëfs stammen uit de 2e - 3e eeuw.252  

Of de kar voor goederen- of personenvervoer gebruikt wordt, is afhankelijk van de opbouw. Alle 

karren met zetel of zetelvormige opbouw zijn in ieder geval voor personenvervoer gebruikt. Alle 

karren hebben spakenwielen. 

 

  B) met voetensteuntje (diverse soorten opbouw) 

   a) dissel 

Mogelijk: BG.Nesebăr-2B.01 (afb. 313) (zetelvormige opbouw) 

   b) lamoen  

B.Buzenol-Montauban-2B.01 (afb. 311) (open bak) 

D.Igel-2B.02 (afb. 323) (open bak) 

D.Trier-2B.02 (afb. 337) (open bak) 

 

Op de afbeeldingen uit Gallia Belgica (België en Duitsland) is de kar voorzien van een lamoen. Onder 

de voeten van de menner is een steuntje afgebeeld dat op het lamoen rust. Op de afbeelding uit 

Thracia (Bulgarije) rusten de voeten van de passagier op het voetenbankje. De begeleider loopt met de 

trekdieren mee. Alle karren hebben spakenwielen. 

                                                 
251 De afbeeldingen uit Évreux, Luxemburg en Arles zijn ongedateerd. 
252 De afbeelding uit Alise Sainte Reine is ongedateerd. 
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Het is mogelijk dat sommige van de afbeeldingen van Type 3A dezelfde karren laten zien als hier, 

maar het voetensteuntje is bij Type 3A niet afgebeeld. Dit kan te maken hebben met de verschillende 

kunstenaars en hun keuzes voor af te beelden details.  

De afbeeldingen met lamoen zijn afkomstig uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied. Ze zijn 

gedateerd in de 2e- 3e eeuw. De afbeelding uit het oostelijk deel, met dissel, stamt uit de ‘Vroege 

Keizertijd,’ dus ca. 1e eeuw. Alleen de kar op de afbeelding uit Trier wordt niet uitsluitend voor 

personenvervoer gebruikt.  

 

Type 4: vaste as, verhoogde laadbodem, riemhouders (zetelvormige opbouw) 

   a) dissel 

H.Dunaújváros-2B.03 (afb. 384) 

H.Tök-2B.01 (afb. 436) 

 Mogelijk ook:  BG.Nesebăr-2B.01 (afb. 313) 

   b) lamoen 

 Wellicht: F.Essey-2D.01 (afb. 352) 

 

F.Essey-2D.01 is afkomstig uit het westelijk deel van onderzoeksgebied (Gallia Lugdunensis) en is de 

enige ongedateerde afbeelding. De andere zijn afkomstig uit het oostelijk deel (Pannonia Inferior en 

Thracia). De kar op F.Essey-2D.01 is voorzien van een lamoen, de andere hebben een dissel. Alle 

karren hebben spakenwielen. 

De afbeeldingen uit Hongarije zijn aan het eind van de 2e eeuw gedateerd, de afbeelding uit 

Bulgarije uit de ‘Vroege Keizertijd,’ dus ca. 1e eeuw.  

Het is duidelijk dat riemhouders alleen voorkomen bij karren die voor personenvervoer gebruikt 

zijn. Ze lijken zelfs exclusief te zijn voor karren waarvan de opbouw de vorm heeft van een zetel. 

Mogelijk is op sommige afbeeldingen van Type 3A (met zetelvormige opbouw) eenzelfde soort kar 

afgebeeld als bij Type 4 is omschreven, maar zijn er geen riemhouders weergegeven. Ook hier geldt 

dat we afhankelijk zijn van de keuzes van de kunstenaars voor wat wel of niet afbeeld is. Het is 

belangrijk om te onthouden dat het gebruik van de riemhouders bij het begin van het bouwen van de 

kar al vastgesteld moet zijn, omdat een kar met riemhouders constructietechnisch afwijkt van een kar 

zonder riemhouders. 

 

 

2.4 Trekdieren 

 

Op de afbeeldingen uit de Romeinse provincies komen als trekdier van karren voornamelijk 

paardachtigen voor. Het is aannemelijk te veronderstellen dat ook ossen regelmatig als trekdier 

gebruikt werden, hoewel ze weinig zijn afgebeeld. Op voorstellingen met wagens komen ze vaker 

voor (zie hoofdstuk 3), evenals op afbeeldingen uit het Italische kerngebied (zie paragraaf 4.3 Italisch 

kerngebied in de Romeinse keizertijd).  
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2.4.1 Runderen 

Ossen zijn waarschijnlijk de eerste dieren die door mensen zijn ingezet als trekdier voor een ploeg of 

slede.253 Runderen kunnen trekkracht leveren via hun schoft door middel van een nekjuk dat voor de 

schoft geplaatst is en via hun hoorns (en soms het voorhoofd) door middel van een kop- of hoornjuk 

dat aan de hoorns bevestigd is.  

In beide de gevallen wordt het juk, wanneer er trekkracht wordt uitgeoefend, tegengehouden door 

een benig deel van het skelet. Runderen dragen hun hals en hoofd in het verlengde van de rug (fig. 12). 

De schoft wordt gevormd door benige uitsteeksels aan de achterste nekwervels en aan de eerste 

rugwervels. Wanneer er voor de schoft een juk gelegd wordt, zakt dit naar beneden, omdat de 

nekwervels lager liggen dan de rugwervels. Daarom kan een juk dat voor de schoft van een rund 

geplaatst wordt, goed functioneren.  

Er is mij slechts één afbeelding bekend uit de Romeinse provincies van een kar die getrokken wordt 

door runderen. Dit is CY.Nea Paphos-2G.01 (afb. 315) uit Cilicia/Cyprus. De ossen dragen een 

schoftjuk. Deze afbeelding wordt aan het eind van de 2e - begin van de 3e eeuw gedateerd. 

Op verschillende afbeeldingen zijn ossen voor een ploeg gespannen: DZ.Cherchel-0G.01 (afb. 341) 

uit Mauretania Caesariensis, H.Salköveskút-Lajostelep-4B.01 (afb. 415b)254 en H.Szombathely-0B.01 

(afb. 430), beide uit Pannonia Superior. Ook op A.Tainach-0B.01 (afb. 295), uit Noricum, is een span 

ossen te zien. Het is onduidelijk of ze voor een voertuig of een ploeg staan. Er is misschien een 

hoornjuk of een hoog afgebeeld schoftjuk weergegeven. Op TN.El Alia-0G.01 (afb. 460) uit Africa 

Proconsularis staan twee runderen die vissers helpen bij het binnenhalen van een visnet. De dieren 

dragen een nekjuk dat met een band rond de hals op de plaats gehouden wordt. Op een tekening van 

A. Wiltheim uit de 17e eeuw, van een verloren gegaan reliëf dat in Arlon gevonden is, staan twee 

ossen afgebeeld die voor een ploeg gespannen zijn door middel van een kopjuk. Op de achtergrond is 

een uitgespannen kar met gevlochten zijwand te zien (afb. 304: B.Arlon-2B.07).255 

 

2.4.2 Paardachtigen 

Bij paardachtigen liggen, zoals bij runderen, de achterste halswervels lager dan eerste rugwervels (fig. 

11). De schoft wordt gevormd door benige uitsteeksels op de nek- en rugwervels. Echter, anders dan 

runderen dragen paardachtigen hun hals en hoofd niet in het verlengde van de rug, maar hebben zij de 

hals en het hoofd opgericht. Hierdoor is de schoft veel kleiner dan bij runderen. Een nekjuk dat voor 

de schoft ligt, heeft geen houvast wanneer het bij een paardachtige wordt opgelegd. Er moesten dus 

aanpassingen aan het nekjuk voor runderen gemaakt worden om een paardachtige met succes voor een 

voertuig te kunnen spannen (zie de paragrafen 2.5.4 Het “Grieks-Romeinse paardentuig”, 2.5.5 

Borsttractie en 2.5.6 Schoudertractie) Dit geldt met name voor paarden. Muildieren hebben in 

tegenstelling tot paarden een wat meer horizontaal gehouden hals, maar ook bij muildieren kan het 

voor runderen gebruikte nekjuk onvoldoende steun vinden.256  

Een muildier is de nakomeling van een ezelhengst en een paardenmerrie. Het dier is even groot als 

een paard, maar het heeft onder andere langere oren en kleinere hoeven (zie bijvoorbeeld afb. 329: 

D.Neumagen-0B.01). Een paard is over het algemeen gespierder en heeft dunnere benen dan een 

                                                 
253 O.a. Littauer & Crouwel 1979, 10-11; Sherratt 2004, 410; Benecke 2004, 455. 
254 Tegenover de afgebeelde wagen is een span ossen weergegeven. 
255 Espérandieu 1913, 262-264, nr. 4092; Raepsaet 2002, 221, fig. 119. 
256 Zie verder paragraaf 2.5.6 Schoudertractie. 



Tweewielige voertuigen 

 

 55

muildier (vergelijk bijvoorbeeld D.Neumagen-2B.04 (afb. 332) waarop een paard is afgebeeld met 

F.Sens-2B.01 (afb. 371) waarop een muildier staat). Ook de neuslijn geeft op de afbeeldingen vaak 

een aanwijzing: paarden hebben een holle neuslijn, muildieren een bolle (zie bijvoorbeeld afb. 329: 

D.Neumagen-0B.01). Muildieren hebben een groter uithoudingsvermogen dan paarden, zijn 

bovendien minder veeleisend wat betreft voeding in vergelijking met paarden en zijn minder koppig 

dan ezels. Dit alles maakt ze zeer geschikt als last- en trekdier. Het is op de afbeeldingen vaak niet 

duidelijk of er een paard of een muildier is weergegeven. In één geval is er misschien een ezel 

afgebeeld (afb. 361: F.Metz-2B.01). In theorie is het mogelijk dat op de reliëfs zelfs diverse 

paardenrassen zijn afgebeeld.257 Uit zooarcheologisch onderzoek is gebleken dat in verschillende 

Romeinse provincies zowel grote als kleine paardenrassen voorkwamen.258 Julius Caesar noemt in De 

bello gallico (IV, 2) de Germaanse paarden klein, onaanzienlijk, niet bijzonder snel, maar met een 

goed uithoudingsvermogen waardoor ze geschikt zijn voor het dagelijks werk.259 Misschien beschrijft 

hij hiermee de trekdieren die in dit onderzoek ‘muildieren’ genoemd zijn.  

Op D.Neumagen-0B.01 (afb. 329) heeft de meeloper een pluim op het hoofd. Dit kan versiering zijn 

of het samenbinden van de maantop, zodat de haren niet in de ogen van het dier hangen. Op 

B.Buzenol-Montauban-2B.01 (afb. 311) en F.Metz-2B.03 (afb. 363) is te zien dat de staarten 

opgebonden of geknot zijn. Het kort maken van de staarten, door ze te knippen of op te binden, was 

waarschijnlijk vooral een praktische aangelegenheid, omdat op deze manier de staart niet tussen de 

spaken van de wielen terecht kon komen of de menner kon hinderen.  

 

 

2.5 Aanspanning 

 

De eerste dieren die zijn ingezet als trekdier zijn, zoals gezegd, ossen. Toen later ook paardachtigen 

als trekdier gebruikt werden, is voor hun aanspanning gebruik gemaakt van het juk dat bij runderen 

gebruikt werd.260 Omdat de bouw van beide diersoorten grote verschillen vertoont, was het 

noodzakelijk om voor de paardachtigen aanpassingen aan het juk en de aanspanning te maken. Zo is 

men uiteindelijk in de Middeleeuwen gekomen tot het gebruik van het gareel.261  

 

2.5.1 Terminologie 

Er kan verwarring ontstaan rond het woord ‘juk,’ omdat het in het taalgebruik en ook in deze tekst op 

twee manieren gebruikt wordt. In de eerste plaats wordt de term gebruikt in combinatie met een 

anatomisch voorvoegsel, waarmee aangegeven wordt op welke plek op het lichaam van het trekdier 

het voertuig en het trekdier met elkaar verbonden worden: het rugjuk ligt op de rug en het halsjuk op 

                                                 
257 Voor studies over de schofthoogte van paarden, de verschillende paardenrassen en de fokprogramma’s voor paarden en 
muildieren bij de Romeinen en in de provincies, zie onder andere: Bökönyi 1989, 53; Junkelmann 1990, 32-61, 250-253; 
Hyland 1990, 5-48. 
258 Bökönyi, 1989, 53. 
259 Quin etiam iumentis, quibus maxime Galli delectantur quaeque impenso parant pretio, Germani importatis non utuntur, 
sed quae sunt apud eos nata, parva atque deformia, haec cotidiana exercitatione summi ut sint laboris efficiunt. 
260 Littauer & Crouwel 1979, 10-11; Junkelmann 1992, 222; Boroffka 2004, 470. 
261 Mogelijk is het Middeleeuwse gareeltuig niet rechtstreeks via het halsjuk dat in de Romeinse periode gebruikt werd 
ontwikkeld, maar via het borsttuig dat in de zesde eeuw mogelijk bij de Germanen in gebruik was (zie Nieuwe Weme 2003, 
17-18). Hierbij dient opgemerkt te worden dat Nieuwe Weme de term ‘trekelement’ gebruikt om “de manier waarop (…) een 
trekdier aan een wagen bevestigd wordt” aan te geven. Hiervoor gebruik ik de term ‘aanspanning.’ Waar Nieuwe Weme de 
term ‘aanspanning’ gebruikt, bedoelt zij “de combinatie van wagen en trekdier(en).”  
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de hals.262 Het trekelement -dissel of lamoen- moet met het trekdier in verbinding gebracht worden om 

de trekkracht van het dier effect te laten hebben op het voertuig. Het woord ‘juk’ heeft in dit verband 

een neutrale betekenis en zegt niets over het aantal trekdieren.  

In de tweede plaats is ‘juk’ een term om het aantal trekdieren voor een voertuig aan te geven. Er kan 

gesproken worden van een ‘juk’ waarmee een ‘span trekdieren’ (ook wel tweespan) bedoeld wordt en 

over een ‘enkeljuk’ dat slaat op een enkelspan.  

Ook wordt er in deze tekst gesproken over ‘jukboog.’ Dit is de ronding van het juk dat op het dier 

ligt.  

 

2.5.1.1 Het enkele juk 

Het enkele juk is een juk voor één trekdier dat gevormd is uit een stuk hout waarvan het middenstuk 

een gebogen uitsparing kent, zodat het op het trekdier kon blijven liggen. Op afbeeldingen is het 

enkele juk met name in het westelijk deel van het onderzoeksgebied aangetroffen, aangezien hier vaak 

een enkelspan is weergegeven voor een kar met lamoen. Ook meelopers (zie paragraaf 2.5.3 

Meelopers) droegen een enkel juk, zoals op afbeeldingen te zien is (zie bijvoorbeeld afb. 329c: 

D.Neumagen-0B.01). In het Musée de Langres ligt een gesp in de vorm van een enkel juk (afb. 24). 

Halverwege de 20e eeuw werd bij opgravingen in Baden-Württemberg (Duitsland) in Portus-

Pforzheim een vrijwel intact enkel juk van appelhout uit de Romeinse tijd gevonden (afb. 49).263 In 

Musée Fenaille in Rodez (Frankrijk) bevindt een vergelijkbaar enkel juk, dat minder goed behouden 

is. Het juk uit Pforzheim is 65 cm lang264 en de gevormde boog waaronder het trekdier staat, meet ca. 

16 cm. G. Raepsaet heeft met een reconstructie van dit juk geëxperimenteerd.265 

 

2.5.1.2 Het dubbele juk 

Het dubbele juk is een juk voor twee trekdieren. Het wordt gevormd door een stuk hout met twee 

gebogen uitsparingen, zodat het op beide trekdieren kon blijven liggen. Dankzij een aantal 

afbeeldingen uit de provincies waarop het dubbeljuk is afgebeeld, zonder dat er trekdieren onder 

aangespannen staan266 en enkele teruggevonden houten dubbele jukken (afb. 44), is duidelijk hoe ze 

eruit zagen. Op een reliëf uit Senon (Frankrijk) is een dubbel juk frontaal afgebeeld (afb. 33 en 34). De 

jukbogen en het middenstuk, waar het dubbele juk aan de dissel bevestigd wordt, zijn weergegeven. In 

het Musée des antiquités nationales in Saint-Germain-en-Laye (Frankrijk) ligt een kleine mantelspeld 

in de vorm van een dubbeljuk (afb. 35).267 In beide gevallen zijn de spitse bogen en de leidselringen op 

de jukbogen duidelijk te zien. Op een 17e eeuwse tekening van een thans verloren reliëf (afb. 304: 

B.Arlon-2B.07) staat een span ploegende ossen met op de achtergrond een uitgespannen, naar achteren 

gekantelde kar waarvan de dissel omhoog steekt. In het disseluiteinde heeft de tekenaar, A. Wiltheim, 

een gat getekend. Hiermee lijkt hij aan te geven dat het dubbele juk geheel van de dissel genomen is 

en aan de ploeg bevestigd. Het is niet meer na te gaan of dit gat werkelijk afgebeeld was of dat het 

door Wiltheim in zijn tekening is toegevoegd.   

                                                 
262 Bij runderen kan ook nog een kop- of hoornjuk voorkomen. 
263 Raepsaet 2002, 247. 
264 Raepsaet 2002, 247. 
265 Zie verder paragraaf 2.5.1.3 Beugels en ‘wangen.’ 
266 Afbeeldingen van dubbele jukken uit het Italisch kerngebied worden in paragraaf 4.3.4 Aanspanning besproken. 
267 Inv.nr.: 75747. 
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Verschillende vondsten van metaal die tot het dubbele juk behoord hebben, leveren aanvullende 

informatie over de vorm van de jukken. In het voertuiggraf van Kozármisleny in Hongarije, dat in 

1969-1970 opgegraven is,268 zijn onder andere de skeletten van twee paarden en resten van de 

aanspanning aangetroffen. Er is geen volledig juk gevonden, maar wel bronzen jukbeslag bij paard II 

(afb. 36).269 Aan dit beslag zaten resten van essenhout,270 dus de jukboog was van hout gemaakt en 

beslagen met brons. Ook zijn er bij verschillende andere opgravingen opzetstukken met ringen 

aangetroffen, die dienst gedaan hebben als geleiders van de leidsels (afb. 37). Verder zijn er 

zogenaamde “jukversterkers” gevonden, elementen die de verbinding van het juk met de dissel 

verzekerden, zoals bijvoorbeeld een ijzeren exemplaar uit de Alamannenbuit bij Neupotz (afb. 38).271 

Tevens zijn in diverse voertuiggraven in de provincies, maar ook in legerplaatsen, bronzen272 D-

vormig objecten gevonden (afb. 39 en 40). In graven zijn deze altijd in paren aangetroffen. Lange tijd 

is gedacht dat deze objecten deel vormden van het voertuig, maar in 1961 is hun functie in een artikel 

van A. Radnóti verklaard.273 Beschadigingen en breuken bij gevonden exemplaren duidden op gebruik 

waarbij grote kracht opgetreden is. Radnóti heeft beargumenteerd dat de objecten niet aan het voertuig 

bevestigd waren, maar aan de jukuiteinden en alleen bij dubbele jukken gebruikt zijn. De beugel die 

voor de borst van de trekdieren hing,274 was met behulp van de D-vormige objecten met de 

jukuiteinden verbonden.275 Deze jukuiteindebeslagen zijn in drie groepen te verdelen: A) onversierde 

exemplaren die met name in de legerplaatsen in de westelijke provincies gevonden zijn; B) 

exemplaren uit Thracië; C) versierde exemplaren uit de westelijke provincies.276 Groep A wordt 

globaal in de 1e eeuw gedateerd, groep B in de 1e en 2e eeuw, groep C in de 1e - 2e eeuw.277 Uit later 

tijd zijn de objecten niet bekend. 

 

Op basis van de verschillende metalen jukonderdelen en de afbeeldingen van aanspanningen, zijn er 

twee soorten dubbele jukken gereconstrueerd: het zogenaamde “westerse juk” met spitse jukbogen en 

het “Thracische juk” met lagere bogen en leidselringen die zich niet op de bovenkant van de jukbogen 

bevinden, maar tussen twee delen van de bogen.278 Om deze reden wordt dit “Thracische juk” ook 

“gespleten juk”279 genoemd (afb. 41).280 Op het verloren reliëf uit Senon (Frankrijk) is het “westerse 

juk” afgebeeld (afb. 33 en 34) en ook op D.Neumagen-0B.01 (afb. 329) is dit type goed te zien. 

Inderdaad wijken sommige afbeeldingen van jukken op reliëfs uit het oostelijk deel van het 

onderzoeksgebied af van die uit het westelijk deel, omdat de punt van de boog niet scherp is, maar 

laag, zoals onder andere op H.Csákvár-2B.01 (afb. 378) te zien is. Er zijn echter wel spitse jukbogen 

gevonden in Pannonia, zoals een exemplaar uit Zsámbék (Hongarije) waarbij niet alleen de bronzen 

leidselringen behouden zijn, maar ook een deel van de houten boog (afb. 42). Tegelijkertijd hebben de 

                                                 
268 Kiss 1989, 9. 
269 Kiss 1989, 15 nr. IIb, afb. 12-IIb. 
270 Kiss 1989, 38. Het “Jochbeslag mit Tierkoprf” heeft hier nr. Ib in plaats van IIb, maar dit is waarschijnlijk een typefout. 
271 Alföldy-Thomas 1993, 336-338. De functietoekenning van deze objecten is niet zeker, maar wel waarschijnlijk op basis 
van de vorm en het formaat.  
272 Soms van ijzer, zie Radnóti 1961, 19 afb. 1-1. 
273 Radnóti 1961:  
274 Zie paragraaf 2.5.1.3 Beugels en ‘wangen.’ 
275 Radnóti 1961, 22.  
276 Radnóti 1961, 26. 
277 Radnóti 1961, 27-28. 
278 Radnóti 1961, 24, afb. 13. 
279 Duits: gespaltene Joch. 
280 Garbsch 1986, 64, afb. 48-49 (= Radnóti 1961, 31, afb. 13); Schleiermacher 1996, 219.  
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enkele teruggevonden dubbele jukken (afb. 44) lage bogen en geen spitse, hoewel ze in het westelijk 

deel van het onderzoeksgebied gevonden zijn. Het is daarom misschien beter om te spreken van ‘spits 

juk’ en ‘laag juk.’ 

 

2.5.1.3 Beugels en ‘wangen’ 

Op afbeeldingen uit met name Gallia waarop de wijze van aanspanning te zien is, zijn vaak ovale 

objecten op de hals van het trekdier weergegeven. Op bijvoorbeeld D.Neumagen-0B.01 (afb. 329) zijn 

ze duidelijk zichtbaar bij zowel het trekdier op de voorgrond als de meeloper. Ook op een sestertius 

van Nerva (uit 97 n. Chr.), waarop een uitgespannen voertuig staat afgebeeld (afb. 28),281 is duidelijk 

te zien dat links en rechts van de jukbogen van het dubbele juk vergelijkbare ovale elementen hangen. 

Deze objecten zijn op de reliëfs verbonden met een ‘band’ die rond de hals van het trekdier is 

afgebeeld. Dat het hierbij niet om een soepele band gaat, blijkt onder andere uit hoe deze is 

weergegeven op D.Trier-0B.03 (afb. 338) en B.Arlon-0B.13 (afb. 308). Op de eerste afbeelding 

bestaat de ‘band’ uit twee evenwijdig lopende lijnen die bij de aanhechting op het ovale object vrij 

scherpe hoeken vertonen. Op de tweede afbeelding is de ‘band’ als één lijn weergegeven, maar lijkt 

deze onder de kin van het trekdier veel dikker en zwaarder dan aan de uiteinden van de ‘band’ waar 

deze aan het ovale object vast zit. Uit vondsten blijkt dat de ovalen objecten handpalmgrote houten 

schijven en de ‘banden’ metalen beugels zijn.  

In Zwitserland zijn in 1963-1964 bij de opgraving van een Romeinse brug in Le Rondet ca. 100 van 

dergelijke ijzeren beugels gevonden.282 Ook bij verschillende andere opgravingen zijn ze aangetroffen. 

De beugels zijn U-vormig en komen in twee varianten voor: enkelvoudig, zoals een exemplaar uit 

Kozármisleny (Hongarije)283 (afb. 25) en dubbel zoals ze onder andere in de Alamannenbuit bij 

Neupotz gevonden zijn (afb. 26).284 Aan de uiteinden van sommige van de beugels uit Le Rondet zaten 

de handpalmgrote houten ovale schijven nog bevestigd (afb. 27).285 Ook bij het enkele juk dat in 

Pforzheim (Duitsland) gevonden is, zijn dergelijke schijven aangetroffen.286 Ze worden door Wegener 

Sleeswyk ‘wangen’ genoemd.287 De binnenkant van deze ‘wangen’ was gladgepolijst en mogelijk met 

leer overtrokken.288 Door een gat in de bovenkant waren de ‘wangen’ met het jukuiteinde verbonden, 

zoals op D.Trier-0B.03 (afb. 338) goed te zien is. 

Een door Wegener Sleewyk afgebeeld 19e eeuws ossenjuk voor één trekdier (afb. 30 en 31) dat 

vooral in Zwitserland in gebruik was,289 vertoont grote overeenkomsten met de afbeeldingen uit de 

Romeinse periode waarop de schijven en beugels te zien zijn. Dit ossenjuk bestaat uit een jukboog met 

houten langgerekte ‘wangen’ aan riemen, waaraan een U-vormig tegengewicht gehangen is. Dit 

tegengewicht zorgde ervoor dat het enkele juk niet van de nek van de os gleed. Uitgaande van afb. 31 

levert de os met dit juk trekkracht via de schoft. Men veronderstelt dat in de aanspanning uit de 

Romeinse periode de schijven tegen schouders van de trekdieren (paardachtigen) lagen en door de 

                                                 
281 Zie verder paragraaf 4.3.4 Aanspanning. 
282 Alföldy-Thomas 1993, 332-333. 
283 Kiss 1989, 84, afb. 20-73. 
284 Alföldy-Thomas 1993, 331. 
285 Garbsch 1986, 68. De schijven zijn gemaakt van appel-, peren- en lijsterbessenhout. 
286 Raepsaet 2002, 247. Deze schijven zijn van esdoornhout gemaakt. 
287 Wegener Sleeswyk z.j., 56. 
288 Garbsch 1986, 68. 
289 Wegener Sleeswyk z.j., 56.  
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ijzeren beugels op hun plaats gehouden werden,290 maar recent onderzoek lijkt in een andere richting 

te wijzen.291 

Op de meeste afbeeldingen uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied kunnen de beugels en 

‘wangen’ herkend worden. Op F.Metz-2B.01 (afb. 360) zijn ze echter duidelijk niet afgebeeld. Rond 

de hals van het trekdier ligt een band die in het juk lijkt over te lopen. Het juk is bovendien, in 

vergelijking met andere afbeeldingen van enkelspannen, vrij laag op de hals weergegeven Wellicht is 

hier een andere aanspanningsmethode afgebeeld, die afwijkt van die met beugels en ‘wangen.’ Ook op 

reliëfs uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied lijken de ‘wangen’ en beugels op het eerste oog 

nauwelijks afgebeeld te zijn. De enige duidelijke voorstelling van een ‘wang’ en beugel is te zien op 

A.Maria Saal-4B.01 (afb. 289) uit Noricum. In het voertuiggraf van Kozármisleny (Hongarije) is 

echter, zoals gezegd een ijzeren beugel gevonden, dus deze werd wel in Pannonia gebruikt. Misschien 

zijn er op H.Dunaújváros-4B.05 (afb. 386) en H.Zsámbék-4B.02 (afb. 441) ‘wangen’ afgebeeld. Op 

verschillende afbeeldingen uit Pannonia waarop geen duidelijke ‘wang’ of beugel te zien, is wel 

opvallend dat de afgebeelde band rond de hals van de trekdieren met een smal verbindingsstuk aan het 

jukuiteinde bevestigd is, zoals bijvoorbeeld op H.Csákvár-2B.01 (afb. 378) en H.Tök-4B.02 (afb. 

437). Het is mogelijk dat de beugels en ‘wangen’ op de afbeeldingen uit het oostelijk deel van het 

onderzoeksgebied minder duidelijk zijn weergegeven dan op die uit Gallia. Het is ook mogelijk dat er 

het oostelijk deel van het onderzoeksgebied een andere aanspanningsmethode gehanteerd werd, 

bijvoorbeeld een waarbij vooral gebruik werd gemaakt van de D-vormige objecten (afb. 39 en 40) die 

in paragraaf 2.5.1.2 Het dubbele juk ter sprake zijn gekomen en minder van ‘wangen.’ 

Er zijn verschillende experimentele onderzoeken gedaan en nog gaande wat betreft de tuigage en de 

werking ervan in de Romeinse periode. Een nuttige aanvulling hierop zou een gedegen onderzoek zijn 

naar (mogelijke) verschillende soorten tuigage binnen het Romeinse Rijk en hun verspreiding en 

datering. 

 

2.5.2 Maatwerk? 

Een niet goed passend tuig kan bij paarden en paardachtigen tot verwondingen leiden.292 Daarom 

wordt in de moderne tijd het gareeltuig van een trekdier op maat gemaakt. Ook de plek waarop de 

strengen (trekriemen) aan het gareel bevestigd worden, is afhankelijk van de bouw van het trekdier. 

Het gareel kan kantelen als de strengen niet op de juiste plaats bevestigd zijn.293 Alleen met een goed 

passend gareel kan de trekkracht van het dier optimaal benut worden. Wanneer een dier van eigenaar 

wisselt, is dit op maat gemaakte tuig bij de aanschafprijs inbegrepen. Aangezien het ook voor 

paardachtigen uit de Romeinse tijd gold dat zij het best konden presteren met een goed passend tuig, 

lijkt het aannemelijk dat ook toen de jukbogen en andere tuigageonderdelen op maat gemaakt werden, 

maar hiervoor zijn geen aanwijzingen. Dit betekent, met andere woorden, dat alle jukbogen van in 

ieder geval de dubbele jukken op elk trekdier gelegd moesten kunnen worden, ondanks dat elk dier 

qua bouw uniek is.  

                                                 
290 Garbsch 1986, 68; Alföldy-Thomas 1993, 333. Zie verder paragraaf 2.5.6 Schoudertractie. 
291 Zie verder paragraaf 2.5.6 Schoudertractie. 
292 Bartels 1981, 87; Nieuwe Weme 2003, 2. 
293 Abeels 1995, 19-20. 
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Uit antieke teksten blijkt dat er zorg gedragen werd voor paarden die voor representatieve 

doeleinden gebruikt werden (bijvoorbeeld bij wedstrijden of in parades),294 maar voor de trek- en 

lastdieren gold dit klaarblijkelijk niet. De passages van de Codex Theodosianus die over landtransport 

handelen, betreffen vooral ver- en geboden die direct of indirect betrekking hebben op trekdieren en 

die bedoeld zijn om hun behandeling te verbeteren.295  

Toch is uit het vondstmateriaal duidelijk dat men zich er in de Romeinse tijd van bewust was dat de 

tuigage goed moest passen. Waarschijnlijk lag de jukboog niet direct op de hals van het trekdier, maar 

lag er een kussen of leren lap onder om de huid te beschermen. In het depot van het Magyar Nemzeti 

Múzeum in Budapest ligt een jukboog uit Zsámbék (Hongarije) waarvan de holte met lood bekleed 

was. Mogelijk vormde het lood de kern van een gevoerd kussen dat onder het juk vastzat en waardoor 

het kussen aan de vorm van de hals van het trekdier aangepast kan worden. Ook de jukbogen van het 

dubbeljuk dat bij ‘Voertuig A’ uit Mikri Doxipara-Zoni (Grieks Thracië) aangetroffen is, zijn bekleed 

met een dunne laag lood.296 Op sommige afbeeldingen is het mogelijk om in een deel van de 

afgebeelde jukbogen een ‘dekje’ te herkennen, dat wellicht het met lood gevoerde kussen is, 

bijvoorbeeld op H.Tác-4B.01 (afb. 434) en B.Arlon-2B.04 (afb. 301). De enkele bewaard gebleven 

houten dubbele jukken uit zowel de Late IJzertijd als de (Vroege) Romeinse periode, laten echter zien 

dat dit afgebeelde ‘dekje’ ook onderdeel kan zijn geweest van de houten jukboog (afb. 44).297 

 

2.5.3 Meelopers 

In de meeste gevallen zijn er één of twee trekdieren (paardachtigen) voor het voertuig afgebeeld. Het 

komt voor dat er, naast het trekdier tussen de lamoenarmen of naast de trekdieren langs de disselboom, 

een tweede of derde dier is afgebeeld,298 de zogenaamde meeloper. Een meeloper heeft een eigen 

enkele juk, maar is niet via de dissel of het lamoen met het voertuig verbonden. Meestal is er aan het 

juk een touw bevestigd dat naar de bak van het voertuig loopt (zie bijvoorbeeld afb. 311: B.Buzenol-

Montauban-2B.01). Ook heeft de menner leidsels vast die naar de mond van dit extra dier lopen.299 De 

meest waarschijnlijke functie van de meeloper is het aflossen van het trekdier (bij een enkelspan) of 

één van de twee trekdieren (bij een tweespan) tijdens de rit, tussen twee mutationes300 in. Het ligt niet 

voor de hand dat de meeloper een grote trekfunctie had, omdat het dier alleen via een touw met het 

voertuig verbonden was en niet door middel van het lamoen of dissel.301  

                                                 
294 Junkelmann 1990, 32. 
295 Spruytte 1983, 121-122. Zie ook voetnoot 339. 
296 Triantaphyllos & Terzopoulou 2005, 16. 
297 Bij de voertuigvondst in het Wardardal (Macedonië) zijn vier bronzen neusbanden gevonden waarvan de kromming 
varieert (zie afb. 42). Dit kan enerzijds betekenen dat er verschillende maten in de handel waren, anderzijds dat de 
neusbanden op maat gemaakt zijn (Schleiermacher 1996, 267, Kat. nrs. 87-90.) Op basis van de vondst van deze vier 
neusbanden wordt ervan uitgegaan dat de wagen uit het Wardardal door vier paarden getrokken werd. Het is natuurlijk ook 
mogelijk dat er twee paarden aan de dissel gespannen stonden en er twee meelopers waren (maar zie ook paragraaf 2.6.1 Het 
hoofdstel, waar geopperd wordt dat de neusbanden tot rijpaarden behoren en niet tot trekdieren). 
298 In alle gevallen gaat het om paardachtigen. 
299 De meeloper was tevens waarschijnlijk met een riem van bit tot bit verbonden met het trekdier waarnaast het loopt, om te 
voorkomen dat het te ver van het voertuig weg loopt en buiten de controle van de menner raakt. Op afbeeldingen is dit echter 
niet te zien. Het komt vaker voor dat het trekdier het hoofd laag houdt om aan te geven dat het een krachtinspanning levert en 
het hoofd van de meeloper hoog opgeheven is. 
300 Wisselstations langs de wegen. 
301 G. Brownrigg gaat ervan uit dat meelopers, indien nodig, wel enige trekkracht kunnen uitoefenen en geeft als voorbeeld 
dat zigeuners gewoon waren meelopers in te zetten bij het heuvelopwaarts rijden (correspondentie tussen G. Brownrigg en 
J.H. Crouwel, september 2007). 
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Meelopers zijn in antieke bronnen vermeld. Keizer Julianus (keizer van 360-363) schrijft 

bijvoorbeeld in een brief waarin hij Eustochius uitnodigt, dat deze gebruik kan maken van een ter 

beschikking gesteld voertuig en een extra trekdier (parhippus).302 Een andere term die in het Latijn 

gebruikt wordt, is funalis,303 letterlijk “met touw bevestigd.”304 

Het is zeer waarschijnlijk dat ook bij de afbeeldingen van ‘(wed)strijdkarren’ en triomfkarren 

waarop meer dan twee dieren voor het voertuig te zien zijn, er slechts twee van deze de werkelijke 

trek- of jukdieren zijn. Zij zijn dus met het trekelement verbonden, terwijl de andere afgebeelde dieren 

meelopers zijn die bijdragen aan het imposante schouwspel. Op bijvoorbeeld afb. 45, een 4e eeuws 

mozaïek uit Girona (Spanje), is een wedstrijd in een hippodroom afgebeeld. Voor de ‘wedstrijdkar’ 

rechts op de afbeelding zijn vier paarden geplaatst. Afb. 46 toont een terracotta plaquette uit Ostia 

waarop tien dieren voor een ‘wedstrijdkar’ staan. Ook deze dieren leveren waarschijnlijk niet allemaal 

trekkracht via het trekelement, maar de aanblik van een ‘wedstrijdkar’ waarvoor tien dieren staan, is 

spectaculair. Het onder controle houden van zo’n grote groep dieren vereist bijzondere bedrevenheid 

van de menner en is om die reden indrukwekkend.  

 

2.5.4 Het “Grieks-Romeinse paardentuig” 

Een van de eersten die zich bezig hield met de reconstructie van de aanspanning van trekdieren in de 

antieke tijd was Commandant Richard Lefebvre des Noëttes.305 Hij was in dienst van het Franse leger 

en had grote interesse in de oudheid. In 1931 verscheen het boek Le cheval de selle à travers les âges 

met de ondertitel Contribution à l’histoire de l’esclavage van zijn hand. Feitelijk betrof het een 

uitbreiding van een werk uit 1924 waarin Lefebvre des Noëttes reeds tot de conclusie was gekomen 

dat de tuigage voor paardachtigen in de oudheid niet ideaal was en gevaar voor verstikking van de 

trekdieren opleverde wanneer deze te snel vaart maakten of een te grote last trokken. Het boek uit 

1931 had een voorwoord van Jérôme Carcopino, in die tijd de meest vooraanstaande oud-historicus in 

Frankrijk. Hij liet zijn wetenschappelijke autoriteit306 gelden om het onderzoek en de resultaten van 

Lefebvre des Noëttes te ondersteunen. Vooral het verband tussen de slechte aanspanningstechniek en 

de slavernij, dat overigens ook al in de editie uit 1924 gelegd was, kon Carcopino’s goedkeuring 

wegdragen. Het kwam er, kort gezegd, op neer dat de trekdieren niet meer dan een halve ton aan 

gewicht konden voorttrekken, omdat ze feitelijk met hun keel trokken. Pas in de 10e eeuw, nadat het 

gareel was ontwikkeld, werd het mogelijk om grote gewichten per voertuig te vervoeren. Hierdoor was 

men tot die tijd genoodzaakt slaven te gebruiken bij het zwaardere werk. Omdat deze werkwijze 

voldeed, bestond er vervolgens geen enkele behoefte om de techniek te verbeteren. Er was, kortom, 

sprake van stagnatie in ontwikkelingen en technische verbetering. Deze ideeën van Lefebvre des 

Noëttes hebben mogelijk voeding gegeven aan de theorie waarin onderscheid wordt gemaakt tussen 

                                                 
302 Kolb 2000, 113: Julianus Ep. 15. Voor verdere vermeldingen van parhippus, zie Kolb 2000, 215 voetnoot 6. 
303 Molin 1991, 74. 
304 Funalis is het bijvoeglijke naamwoord bij equus (dus ‘het met touw bevestigde paard’). Zie bijvoorbeeld Suetonius,  De 
vita Caesarum, Tiberius 6.4: “Dehinc pubescens Actiaco triumpho currum Augusti comitatus est sinisteriore funali equo 
[mijn cursivering], cum Marcellus Octaviae filius dexteriore veheretur.” In de vertaling van Prof. Dr. D. den Hengst: “Later 
begeleidde hij [= Tiberius] als opgroeiende knaap de wagen van Augustus bij diens triomftocht na de overwinning bij 
Actium, gezeten op het linkerbijpaard, terwijl Marcellus, de zoon van Octavia, het rechter bereed.” 
305 Korte bibliografie in: Weller 1999, “section: introduction.” 
306 Raepsaet 1982, 215. 
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innovatieve en conservatieve samenlevingen.307 Men is er in elk geval lange tijd van uit gegaan dat de 

Romeinse wetenschap en techniek gekenmerkt werd door stagnatie,308 iets wat met de huidige kennis 

van de Romeinse wereld nauwelijks voor te stellen is. 

De door Lefebvre des Noëttes op basis van antieke afbeeldingen voorgestelde aanspanning voor 

paardachtigen bestaat uit een juk dat op de schoft ligt, een riem die van de uiteinden van het juk achter 

de voorbenen van het trekdier loopt en een keelband (“collier de gorge”) die ook verbonden is met de 

jukuiteinden (afb. 47). Beide banden moesten ervoor zorgen dat het juk op de schoft bleef liggen, 

zodat het paard, analoog aan runderen, de trekkracht via de schoft kon leveren.309 Hij noemde dit het 

Grieks-Romeinse paardentuig. Het is voor een paardachtige echter niet mogelijk de trekkracht te 

leveren via een schoftjuk, omdat dit niet blijft liggen wanneer het dier gaat trekken. In tegenstelling tot 

een rund heeft een paardachtige een convexe hals en slechts een kleine schoft die niet de gewenste 

ondersteuning voor het juk kan geven (fig. 11 en 12). Het juk schuift naar achteren, van de schoft af en 

alle kracht komt zodoende op de keelband te staan, waardoor het trekdier via deze band gaat trekken. 

Omdat de band vrij hoog op de hals ligt, worden de luchtpijp en halsslagader afgeknepen. De 

aanspanningsmethode is dus, volgens Lefebvre des Noëttes, zeer inefficiënt. Deze inefficiëntie is in de 

volgende jaren door verschillende onderzoekers onderkend, zonder dat er daadwerkelijk getwijfeld 

werd aan deze reconstructie. Er bestond kritiek op de ideeën van Lefebvre des Noëttes, maar deze was 

in eerste instantie gericht tegen het veronderstelde verband met de slavernij.  

In 1969 verscheen Sklavenarbeit und technischer Fortschritt im römischen Reich van F. Kiechle. In 

het tweede hoofdstuk behandelt hij de aanspanning van de trekdieren en het vermeende verband met 

de slavernij. Kiechle geeft hierin een goed overzicht van de op dat moment heersende ideeën over dit 

onderwerp. Als voornaamste argument tegen het verband met de slavernij voert hij aan, dat het 

“antieke halsjuk” de slavernij zowel in het Oost Romeinse als in het West Romeinse Rijk overleefd 

heeft en daarom niet stagnerend kan hebben gewerkt op de ontwikkeling van een betere 

aanspanningstechniek.310 De inefficiënte aanspanning wijt hij enerzijds aan het gebrek aan 

anatomische kennis van paarden die de Romeinen zouden hebben gehad en anderzijds aan de neiging 

om eerder in platgetreden paden te blijven hangen dan om door verandering en vernieuwing tot 

nieuwe inzichten te komen.311 Toch ziet Kiechle in de aanspanningen met een lamoen experimenten 

van de Romeinen om de aanspanningen efficiënter te maken, echter zonder dat ze resultaat opgeleverd 

hebben. Het juk ligt immers nog steeds zo hoog op de nek dat ook bij deze aanspanning de 

halsslagader en luchtpijp van de trekdieren afgekneld raken.312 Pas in de 11e-12e eeuw werd volgens 

Kiechle in Midden- en West Europa het “antieke juk” door het “moderne halsjuk” vervangen. 

                                                 
307 Piggott 1992, 15, noten 2, 3: in 1941 heeft de historicus M. Bloch op een congres van psychologen het verschil onderkend 
tussen samenlevingen die geneigd zijn veranderingen over te nemen en samenlevingen die voortgaan op de bekende weg. 
Onafhankelijk van Bloch, wiens beschouwing pas na 1966 toegankelijk was (“Technical change as a problem of collective 
psychology” in: J.E. Anderson (trans. & ed.) Land and Work in Medieval Europe, London 1967, 124-135), merkte S. Piggott 
(1965, 17) in 1955 hetzelfde op met betrekking tot prehistorische samenlevingen. 
308 Adams (2001, 5) refereert in de inleiding van Travel and Geography in the Roman Empire aan de theorieën van M. Finley 
uit 1973 in Ancient Economy, waarin de Romeinse samenleving wordt omschreven als “a static population hemmed into local 
communities by the high cost of land transport.” 
309 Hoewel ook bij runderen het juk niet op de schoft ligt, maar ervoor, wanneer er trekkracht via de schoft geleverd wordt.  
310 Kiechle 1969, 160. 
311 Kiechle 1969, 155, 159. 
312 Kiechle 1969, 159-160: “Einen wirklichen Fortschritt stellten diese Neuerungen nicht dar.” Voor een mogelijke verklaring 
voor deze hoog afgebeelde jukken, zie paragraaf 2.5.6 Schoudertractie. 
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In de jaren zeventig van de 20e eeuw werden er door J. Spruytte nieuwe experimenten uitgevoerd die 

leidden tot een herinterpretatie van de aanspanningstechnieken van de antieke tijd.313 Spruytte is tot de 

conclusie gekomen dat Lefebvre des Noëttes bij zijn reconstructie van het “Grieks-Romeinse 

paardentuig” twee in de oudheid gebruikte systemen van aanspanning niet van elkaar onderscheiden 

had, maar ze gecombineerd heeft in één systeem. Het “Grieks-Romeinse paardentuig” zoals Lefebvre 

des Noëttes het gereconstrueerd heeft, had in feite nooit bestaan. De twee door Spruytte onderscheiden 

aanspanningmethodes, de borsttractie (paragraaf 2.5.5 Borsttractie) en de schoudertractie (paragraaf 

2.5.6 Schoudertractie), werken ieder afzonderlijk goed, zoals gebleken is uit de door hem uitgevoerde 

experimenten.314 

 

2.5.5 Borsttractie 

Het bij borsttractie gebruikte rugjuk ligt achter de schoft van het dier (fig. 13). Het wordt op zijn plaats 

gehouden door een band die achter de voorbenen langs naar de uiteinden van de jukboog loopt (te 

vergelijken met de ‘singel’ in de moderne aanspanning op fig. 8). Ook aan de jukuiteinden bevestigd 

zit een borstband, die onder de keel van het dier langs loopt. Met deze borstband wordt de trekkracht 

van het trekdier overgebracht op het voertuig. Doordat de band achter de voorbenen het juk op zijn 

plaats houdt, blijft ook de borstband laag. Omdat de borstband bovendien breder uitloopt naar het 

midden en verjongt naar de aanhechtingspunten aan het juk, wordt de druk over een zo groot mogelijk 

vlak van de borst verdeeld. Tevens helpt de verwijdende vorm de band om de borst te houden. Het juk 

kan op deze manier niet, zoals in de reconstructie van Lefebvre des Noëttes, naar achteren schieten 

zodat de borstband omhoog komt en de keel van het trekdier afklemt.  

Waarschijnlijk zijn er geen rugjukken afgebeeld op de afbeeldingen van karren die in dit onderzoek 

behandeld worden. Er zijn echter drie reliëfs waarop misschien een rugjuk is weergegeven, omdat van 

geen van de afbeeldingen zonder meer aangenomen kan worden dat het om een halsjuk gaat. Dit zijn 

D.Trier-0B.03 (afb. 338), F.Metz-2B.03 (afb. 363) en GR.Thessaloniki-2B.02 (afb. 376). Op D.Trier-

0B.03 (afb. 338) is een deel van het trekdier op de voorgrond te zien: de voorbenen, borst, hals en 

onderkant van het hoofd. Tevens is de mond van een tweede dier op de achtergrond afgebeeld. Het is 

niet bekend of de dieren voor een kar of wagen gespannen staan. Ook is niet met zekerheid te zeggen 

of er een enkel- of tweespan is weergegeven, maar een tweespan lijkt het meest waarschijnlijk, omdat 

er geen lamoenarm lijkt te zijn afgebeeld. Achter de voorbenen van het dier op de voorgrond is een 

band te zien. Deze loopt naar de hals en lijkt verbonden te zijn met het jukuiteinde. Aan dit uiteinde is 

ook een duidelijke ‘wang’ bevestigd, evenals een beugel die om de hals van het dier loopt. De plek op 

de hals waarop de band achter de voorbenen, de band om de hals en het jukuiteinde samenkomen, ligt 

echter zeer hoog. Echter, de positie van het juk op deze afbeelding uit Trier is zodanig hoog in 

vergelijking met afbeeldingen waarop een rugjuk is afgebeeld (zie bijvoorbeeld afb. 45), dat het toch 

onwaarschijnlijk is dat het hier om een rugjuk gaat.315 

                                                 
313 Spruytte 1983. Zie ook Molin 1991, 40-41. 
314 Spruytte (1983, 73-97) onderscheidt nog een derde aanspanningsmethode, “frontal traction,” waarbij het ‘juk’ (“the 
traction-and-support bar”) onder de kin van de trekdieren hangt. Afbeeldingen van deze aanspanningsmethode zijn 
aangetroffen in muurschilderingen in de Sahara. Deze aanspanning werd niet gebruikt in de Griekse en Romeinse oudheid. 
315 De schuine lijn die de band achter de voorbenen naar het jukuiteinde maakt, lijkt het meest op de lijn die de riem achter de 
voorbenen in Spruyttes reconstructie van de Egyptische aanspanning maakt (afb. 97). De enige functie  van deze riem was, 
volgens Spruytte (1983, 28) om te voorkomen dat het voertuig tegen de trekdieren aan zou rollen bij het stoppen en minderen 
van vaart. 
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Op F.Metz-2B.03 (afb. 363) is één trekdier tussen de lamoenarmen afgebeeld. Achter de schoft lijkt 

een rugjuk te liggen (afb. 363c). De uiteinden van de band die achter de voorbenen van het dier loopt, 

zijn verbonden met het jukuiteinde dat is weergegeven als een grote knop. Het is mogelijk dat er ook 

een borstband is afgebeeld die aan het juk vast zit. Voorbij de aanhechting met de band achter de 

voorbenen buigt de lamoenarm omhoog. Hoger op de hals lijkt het halsjuk afgebeeld te zijn. Er zijn 

verschillende argumenten die de aanwezigheid van een rugjuk op dit reliëf tegenspreken. Ten eerste 

kan het hierboven genoemde jukuiteinde of ‘knop’ vergeleken worden met een knop op B.Arlon-

0B.13 (afb. 308b), waarop zeker geen rugjuk is afgebeeld. Op B.Arlon-0B.13 (afb. 308) zorgt de knop 

ervoor dat de band achter de voorbenen aan de lamoenarm vast blijft zitten op de gestelde plaats.316 

Ten tweede is de aanwezigheid van de borstband op de afbeelding uit Metz niet zeker. De lijn die de 

band vormt op het reliëf, zou ook het verlengde kunnen zijn van het leidsel dat naar de mond van het 

trekdier loopt. Men zou een rugjuk in de afbeelding op F.Metz-2B.03 (afb. 363) kunnen zien, maar 

vergelijking met B.Arlon-0B.13 (afb. 308) kan evengoed wijzen op het tegendeel. 

Op GR.Thessaloniki-2B.02 (afb. 376) is de jukboog van het paard op de voorgrond laag op de hals 

afgebeeld. Het jukuiteinde is verbonden met een band om de hals, maar de wijze waarop ze verbonden 

zijn, is niet duidelijk. Op het eerste gezicht lijkt hier sprake te zijn van een rugjuk, maar het blijkt dat 

het juk niet achter, maar voor de schoft geplaatst is. Dus wellicht is hier een laaggeplaatst halsjuk te 

zien.  

In 1989/1990 is in België bij Wange een bronzen voorwerp gevonden uit de eerste helft van de 3e 

eeuw, waarvan aangenomen wordt dat het een juk is (afb. 48). 317 Het is ca. 11,5 cm lang, ca. 5,7 cm 

breed en ca. 8 cm hoog en is voorzien van ringen met een doorsnede van 2,5 cm. Aangezien er geen 

mogelijkheid lijkt te zijn om er lamoenarmen aan te bevestigen, is het volgens de auteurs een 

rugjuk,318 aldus implicerend dat een rugjuk niet in combinatie met een lamoen gebruikt kan worden. 

Het is echter ook niet duidelijk hoe dit juk verbonden kon worden met een dissel.319 Mij lijkt de 

ronding aan de binnenkant van het object, ca. 8 cm lang,320 nogal smal om achter de schoft van een 

paardachtige te passen. Mogelijk heeft het voorwerp deel gevormd van een juk. Het middenstuk van 

het enkeljuk dat in Pforzheim gevonden is (afb. 49),321 ziet er min of meer uit zoals het metalen object 

uit Wange. Wellicht vormde het juk uit Wange (deel van) het metaalbeslag van de jukboog van een 

enkel of dubbel juk. 

 

2.5.6 Schoudertractie 

De schoudertractie, met een halsjuk, is de tweede aanspanningsmethode die Spruytte onderscheidde. 

Zoals de naam al zegt, levert het trekdier in dit geval de trekkracht via de schouders.322 Hiervoor moet 

het halsjuk onderaan de nek van het dier liggen, voor de schoft. Op de meeste afbeeldingen uit de 

Romeinse provincies is de jukboog echter halverwege de nek of hoger geplaatst. Het is de vraag hoe 

het dier trekkracht heeft kunnen leveren met een dergelijk hoog geplaatst juk. Dit was voor Spruytte 

                                                 
316 Deze knop is op de afbeelding uit Arlon (afb. 308) wel aanzienlijk kleiner afgebeeld dan op de afbeelding uit Metz (afb. 
363). 
317 Lodewijckx & Wouters 1995, 62. Het object moet van brons zijn, omdat ze schrijven: “Du point de vue technique, l’objet 
a été fondu en une fois, selon la technique de la cire perdue. ”  
318 Lodewijckx & Wouters 1995, 64. 
319 Lodewijckx & Wouters 1995, 65. 
320 Met het blote oog vanaf de foto gemeten. 
321 Zie paragraaf 2.5.1.1 Het enkeljuk. 
322 Maar zie de experimenten van G. Brownrigg: voetnoot 333. 
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reden om aan te nemen dat de afbeeldingen niet natuurgetrouw waren en dat de jukken feitelijk lager, 

tegen de schouders aan, lagen.323 Zo ontstaat er een aanspanning met halsjuk dat een voorloper van het 

Middeleeuwse gareel (afb. 14 en 32324) lijkt te zijn.325 

Raepsaet gaat ervan uit dat de afbeeldingen met de hooggeplaatste jukken natuurgetrouw zijn.326 Hij 

meent dat het voor muildieren en ezels mogelijk is om een voertuig voort te trekken met een zo hoog 

geplaatst juk. Om te trekken bewegen ze hun hoofd naar beneden, zodat hun hals één lijn vormt met de 

ruggengraat. Op deze manier kunnen ze toch kracht uit hun rug halen, ondanks dat het juk op hun hals 

ligt.327 M. Nieuwe Weme merkt in dit kader op dat een paard inderdaad het hoofd en hals omlaag zal 

brengen om kracht te zetten.328 Een paard kan optimaal van zijn kracht gebruik maken wanneer het 

hoofd en hals vrij kan bewegen in het verticale vlak. Het zal echter zo snel mogelijk de hals weer in de 

verticale, natuurlijke, positie terugbrengen. Met een hoog halsjuk echter, dat bovendien rigide 

verbonden is met het lamoen om het evenwicht en voortbewegen van het voertuig zeker te stellen, is 

de beweging van hoofd en hals sterk beperkt. Het juk en het lamoen -en daardoor het voertuig- 

belemmeren de beweging. Hierbij komt dat het hoofd van een paard smaller is dan de nek, waardoor 

de riemen en het juk van de hals naar het hoofd zullen glijden wanneer het dier het hoofd naar beneden 

brengt. Als twee paarden samen onder een dubbel juk geplaatst worden, belemmeren de dieren 

bovendien elkaar in hun beweging, wanneer de een het hoofd omlaag beweegt en de ander niet. 

Hetzelfde geldt, in mindere mate, voor muildieren. Bij muildieren is de verjonging van de hals minder 

prominent, maar wel aanwezig. Uit de afbeeldingen blijkt dat zowel muidieren als paarden ingezet zijn 

als trekdier. In de westelijke provincies komen meer muildieren op de afbeeldingen voor, in de 

oostelijke voornamelijk paarden. Dit alles is voor Nieuwe Weme voldoende om ervan overtuigd te zijn 

dat het juk feitelijk lager gelegen heeft dan is afgebeeld. Zowel de borst als de schouders van een 

paard(achtige) worden niet gehinderd bij beweging van hoofd en hals en het dier kan kracht blijven 

zetten, ook bij verandering van gang of hoofdhouding.  

De vraag is vervolgens natuurlijk, waarom het juk zo hoog op de nek van het trekdier is afgebeeld 

als het feitelijk lager gelegen heeft. Zeker in het westelijk deel van het Romeinse Rijk is het duidelijk 

dat de kunstenaars veel zorg hebben besteed aan details van de voorstelling. Het lijkt onwaarschijnlijk 

dat zoveel elementen een natuurgetrouwe uitstraling hebben en er tegelijkertijd, in bijna alle gevallen, 

‘fouten’ worden gemaakt in de weergave van het juk op de nek van het dier. Om te beginnen ligt juist 

het grootste gevaar van onderzoek naar de aanspanning -en ook naar de constructie van de voertuigen- 

in de ogenschijnlijke natuurgetrouwheid van de afbeeldingen. Een mogelijke verklaring voor het hoog 

afgebeelde juk kan zijn dat op de afbeeldingen een stilstaand voertuig met aangespannen trekdier(en) 

is weergegeven, met lopende benen om vaart te impliceren.329 Wanneer een aangespannen (span) 

trekdier(en) stilstaat voor een voertuig, beweegt het automatisch naar achteren om de druk van het 

juk330 te verlichten. Hierdoor wordt het tuig omhoog geduwd, omdat het verbonden is met de dissel of 

het lamoen. Het komt zodoende dus hoger op de nek te liggen. Op afb. 52 is een aanspanning met twee 

                                                 
323 Junkelmann 1992, 224; Raepsaet 1982, 243. 
324 Zie voetnoot 182 bij hoofdstuk 3 over de herkomst en betrouwbaarheid van deze afbeeldingen. 
325 Junkelmann 1992, 224. Zie echter ook voetnoot 261. 
326 Raepsaet 1982, 243. 
327 Raepsaet 1982, 243; Raepsaet 1995, 53. 
328 Nieuwe Weme 2003, 9. 
329 Zie ook Nieuwe Weme 2003, 10. 
330 In moderne aanspanning: de druk van het gareel. 
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paarden uit het begin van de 20e eeuw afgebeeld. De dieren zijn aangespannen met een gareel dat met 

de dissel verbonden is door middel van een hangend juk. De uiteinden van het hangende juk zijn met 

de onderkanten van de beide garelen verbonden. De dieren trekken niet en zijn, om de druk van de 

garelen te verlichten, iets naar achteren gelopen. Hierdoor wordt de onderkant van beide garelen door 

de jukuiteinden opgetild. In de Romeinse tijd zijn de jukken boven de hals en niet onder de kin van het 

dier met het trekelement verbonden. Hierdoor wordt, wanneer een trekdier naar achteren loopt, niet de 

onderkant maar de bovenkant van het juk opgetild. Omdat het bovendien niet ondenkbaar is dat er 

gebruik werd gemaakt van modellenboeken voor de afbeeldingen331 of dat beeldhouwers rondtrokken, 

kon er een beeldtaal ontstaan die niet noodzakelijk een weergave van de werkelijkheid was.  

Er is een aanwijzing in de afbeeldingen die deze theorie ondersteunt. De trekdieren zijn in bijna alle 

gevallen bijzonder dicht bij de voertuigen afgebeeld. Idealiter bestaat er meer ruimte tussen het dier en 

het voertuig. Dit kan natuurlijk te maken hebben met de beperkte ruimte die een kunstenaar tot zijn 

beschikking had voor zijn afbeelding, maar het kan ook het gevolg zijn van het naar achteren bewegen 

van het ingespannen trekdier in stilstand. F.Essey-2D.01 (afb. 352) illustreert dit duidelijk: voor de kar 

staan twee dieren. Aan de rechterkant voor de kar staat één trekdier tussen de lamoenarmen en links 

hiervan staat een meeloper. Het trekdier staat midden voor de kar, bijna tegen de bak aan (afb. 352a). 

De meeloper staat er ca. drie cm. vanaf, zodat er zelfs ruimte is om de staart af te beelden (afb. 352b 

en 352c). De meeloper heeft geen last te verlichten in stilstand, want de druk van het juk die dit dier op 

de hals heeft liggen, kan niet verlicht worden door achteruit te lopen. Helemaal bevredigend is deze 

theorie niet, omdat ook de jukken van de meelopers op andere afbeeldingen vaak hoog op de nek zijn 

afgebeeld. Dit is mogelijk het gevolg van de beeldtaal. 

Als de hoge plaatsing van de jukken op de halzen van de trekdieren werkelijk het gevolg is van 

beeldtaal, zou dat betekenen dat vrijwel alle beeldhouwers in Gallia consequent dezelfde ‘fout’ 

gemaakt hebben. Dit is moeilijk voor te stellen. Wellicht is de meest bevredigende verklaring voor de 

hoog afgebeelde jukken daarom toch dat deze werkelijk zo hoog geplaatst waren. 

Momenteel doet mw. G. Brownrigg experimenteel onderzoek naar het Romeinse enkele juk en de 

werking van de ‘wangen’ in combinatie met de ijzeren beugel (afb. 29). De eerste resultaten lijken 

erop te wijzen dat de ‘wangen’ (door Brownrigg ‘grippers’ genoemd) niet tegen de schouders lagen, 

zoals verwacht werd,332 maar tegen de halsspieren.333 Het enkele juk ligt in Brownriggs experimenten 

hierdoor vrij hoog op de hals van het trekdier, zoals op de afbeeldingen is weergegeven. Bovendien is 

duidelijk dat de beugel de hals van het trekdier zeker niet raakt.334 Het gaat in deze experimenten niet 

om schoudertractie, maar om halsspiertractie. 

 

                                                 
331 Mertens 1958, 44, noot 89 aldaar.  
332 Zie paragraaf 2.5.1.3 Beugels en ‘wangen.’ 
333 Correspondentie tussen G. Brownrigg en J.H. Crouwel, oktober 2007; correspondentie tussen G. Brownrigg en T. 
Doorewaard, juli 2009. Als dit resultaat bevestigd wordt, moet de term ‘schoudertractie’ mogelijk vervangen worden. 
334 In een door G. Raepsaet tussen 1999 en 2002 uitgevoerd experiment met een reconstructie van het enkele juk uit 
Pforzheim (Duitsland) om een Romeinse maaimachine voort te bewegen (Raepsaet 2002, 247-254) is aan de ‘wangen’ een 
leren trekriem is bevestigd die om de borst van het dier loopt (afb. 50). Raepsaet heeft de ‘wangen’ als gespen beschouwd en 
niet als deel van de aanspanning waar het trekdier tegenaan duwt om de trekkracht over te brengen. Wel constateerde hij dat 
de ‘wangen’ tegen de schouderbladen aangelegen, meehielpen om de band rond de borst op de plaats te houden. De metalen 
beugel is in zijn reconstructie achterwege gelaten. 
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2.6 Controle 

 

De leidsels zijn details die niet altijd zichtbaar zijn op de reliëfs. Zij kunnen eenvoudigweg niet zijn 

afgebeeld, maar zij kunnen ook in kleur op de steen zijn aangebracht geweest. In dit laatste geval zijn 

deze details meestal niet behouden gebleven. Op A.Göttlesbrunn-4B.02 (afb. 280) zijn wel nog 

kleurresten behouden. De leidsels zijn roodbruin aangegeven. Ook het trekdier op de achtergrond is 

donkerder dan het dier op de voorgrond en ook de lading op de wagen is met kleur geaccentueerd.  

Door verwering van de stenen zijn bovendien op veel afbeeldingen kleine details, zoals het aangeven 

van leidsels en riemen, verloren gegaan. Daarenboven hebben sommige steensoorten een eigen 

structuur, waardoor het niet altijd duidelijk is of bepaalde details op de afbeelding door de kunstenaar 

aangebracht zijn of niet. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval op D.Igel-2B.02 (afb. 323). Het reliëf 

wordt doorsneden door sterke horizontale groeven, die in dit geval duidelijk het gevolg zijn van erosie 

van de steen, maar bij andere reliëfs voor verwarring zouden kunnen zorgen. 

 

2.6.1 Het hoofdstel 

Op een aantal afbeeldingen is het hoofdstel van de dieren te zien en hieruit blijkt meteen dat er 

verschillende variaties bestonden. Op F.Alise-Sainte-Reine-2C.01 (afb. 345) loopt een riem over het 

voorhoofd, een andere om neus en kin en een derde riem langs de wang, als verbinding tussen de 

riemen over het voorhoofd en neus. Ook op andere afbeeldingen is een dergelijk hoofdstel 

weergegeven, bijvoorbeeld op B.Arlon-2B.04 (afb. 301), F.Metz-2B.01 (afb. 361), GR.Thessaloniki-

2B.02 (afb. 376) en RO.Gherla-2B.01 (afb. 454). Dit lijkt de meest gangbare vorm van het hoofdstel in 

alle provincies te zijn geweest. Op A.Maria Saal-4B.01 (afb. 289), A.Thon-0B.01 (afb. 296) (beide uit 

Noricum), D.Neumagen-0B.01 (afb. 329) uit Gallia Belgica en F.Langres-4B.01 (afb. 357) uit 

Germania Superior is een ander soort hoofdstel afgebeeld. Twee lange riemen lopen over het 

voorhoofd en achter de oren langs. De riemen kruisen elkaar op de neus, tussen de ogen. Verder loopt 

er een riem langs de wang en een riem voor het oor. Zo vormen de riemen een ruitpatroon op het 

hoofd van de dieren. Van D.Neumagen-0B.01 (afb. 329) is slechts het deel behouden waarop de 

trekdieren en de meeloper zijn afgebeeld. Het gaat waarschijnlijk om een aanspanning voor een 

wagen, omdat er twee trekdieren langs een dissel zijn weergegeven. Omdat ook de genoemde 

afbeeldingen uit Maria Saal (afb. 289) en Langres (afb. 357) een wagen voorstellen, zou het daarom 

mogelijk kunnen zijn dat het ‘kruisgewijze’ hoofdstel niet in combinatie met tweewielers gebruikt 

werd. Op A.Thon-0B.01 (afb. 296) zijn alleen de twee trekdieren behouden. Opmerkelijk is dat een 

bronzen paardenhoofd uit de buurt van Augsburg (Duitsland), waarvan aangenomen wordt dat het tot 

een ruiterstandbeeld uit de 2e eeuw behoord heeft, een hoofdstel draagt dat sterk lijkt op het 

bovengenoemde gekruiste hoofdstel (afb. 51). 

Bij de wagenvondst in het Wardardal (Macedonië) zijn vier neusbanden gevonden (afb. 43), 

waardoor ervan uitgegaan wordt dat het voertuig door vier paarden getrokken werd.335 Op geen enkele 

afbeelding van een aanspanning is echter bij mijn weten een dergelijke neusband afgebeeld. Op 

afbeeldingen van ruiterpaarden komen ze wel voor, zoals bijvoorbeeld op afb. 22 te zien is. Hier is de 

grafsteen van Romanus, een cavalier van het Ala Afrorum uit de 1e eeuw n. Chr. afgebeeld. Op de neus 

                                                 
335 Zie voetnoot 297. 
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van het paard is duidelijk een verbreed (metalen) deel van het hoofdstel te zien, zoals op afb. 43 is 

afgebeeld.  

 

2.6.2 Het bit 

De meeste bitten die teruggevonden zijn in de provincies, bestaan uit een enkel, maar meestal een 

‘gebroken’ mondstuk met twee ringen aan de uiteinden (afb. 53, nrs. 1-3). Het mondstuk ligt achter de 

kiezen van het paard of muildier op een gevoelig deel van de kaak. Door de beweging van het 

mondstuk wanneer de menner (of ruiter) de leidsels beweegt, wordt het dier onder controle gehouden. 

De leidsels zijn bevestigd aan de ringen. Een dergelijk bit, een trens, wordt tegenwoordig nog steeds 

gebruikt bij het africhten van paarden.336 De mondstukken dienen idealiter een stukje buiten de mond 

uit te steken om verwondingen aan de mondhoek te voorkomen.  

Een minder vaak voorkomend bit is de ‘stang.’ Hierbij bestaat het mondstuk uit één stuk en zijn de 

ringen aan weerszijden verlengd met of vervangen door verticale staven, de ‘scharen’ (afb. 53, nrs. 4-

5). Ook dit bit wordt in basisvorm tegenwoordig nog gebruikt. Door de scharen worden de leidsels niet 

direct met het mondstuk verbonden, zoals bij de trens, maar indirect. Als de menner of ruiter aan de 

leidsels trekt, ontstaat er een hefboombeweging van het mondstuk waardoor het trekdier onder 

controle gehouden kan worden. Bij het gebruik van de stang is een kinketting nodig om de juiste 

hefboomwerking te garanderen.337 In Romeinse periode had een kinstang de functie van de kinketting. 

De kinketting zelf lijkt voor het eerst in de Late Middeleeuwen gebruikt te zijn.338 Uit de Romeinse 

periode zijn ook stangen met een U-vorm bekend. Deze leveren het trekdier ‘tongvrijheid’ op (afb. 

54).  

Op sommige afbeeldingen is een bit te zien, bijvoorbeeld op D.Igel-2B.02 (afb. 323) en 

D.Neumagen-0B.01 (afb. 329). Het is weergegeven als een knopje in de mondhoek van het trekdier. 

Op de meeste andere afbeeldingen is in het beste geval een leidsel te zien dat in een boog vanaf de 

mond van het trekdier naar de hand van de menner loopt. Hierdoor wordt de aanwezigheid van een bit 

geïmpliceerd.  

 

2.6.3 De menner 

De menner controleert de bewegingen van de trekdieren met behulp van een zweep in de ene hand en 

leidsels in de andere hand. Het is afhankelijk van de kant  van de weg waaraan gereden wordt, of de 

menner de leidsels links of rechts vast heeft. In Nederland en in de meeste westerse landen rijdt een 

rijtuig, zoals al het rijdende verkeer, aan de rechter kant van de weg. De menner zit rechts in het 

voertuig (dit dus in tegenstelling tot een autorijder die links zit) en hij heeft de leidsels in de linker 

hand en de zweep339 in de rechter hand vast. Op deze manier kan de zweep het tegemoetkomend 

verkeer niet hinderen en bovenal een passagier die naast de menner zit niet. Dit is duidelijk te zien op 

afb. 55 waarop de verkeerstekens zijn aangegeven voor het mennen in de moderne tijd. De zweep 

steekt idealiter niet buiten de zijkanten van de bak. Het van de weg af sturen van het voertuig, dat 

                                                 
336 Bartels 1981, 106. 
337 Bartels 1981, 107. 
338 Junkelmann 1992, 23. 
339 Het gebruik van een knuppel (fustis) bij het controleren van de dieren is in 316 door keizer Constantinus verboden. Alleen 
de zweep (flagrum) mocht nog gebruikt worden (Kolb 2000, 65: Codex Theodosianus 8,5,2). Bij mijn weten zijn op 
afbeeldingen van voertuigen en/of trekdieren uit de Romeinse provincies geen knuppels weergegeven. 
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nodig kan zijn in noodsituaties en doorgaans naar de rechter kant van de weg gebeurt, is eenvoudiger 

aan te geven aan de paarden wanneer de zweep in de rechter hand gehouden wordt.  

Ook op de afbeeldingen uit de Romeinse provincies houdt de menner in de meeste gevallen de 

leidsels links vast en de zweep rechts. Zijn plek links of rechts op de kar is niet na te gaan, omdat alle 

afbeeldingen en profil zijn. In de gevallen dat naast de menner een passagier zit, blijkt dat de menner 

consequent op de achtergrond is weergegeven. Wanneer een kar dus naar rechts rijdend is afgebeeld 

(bijvoorbeeld afb. 311: B.Buzenol-Montauban-2B.01, afb. 323: D.Igel-2B.02, afb. 401: 

H.Felsődörgicse-2B.01, afb. 436: H.Tök-2B.01, afb. 446: L.Rëmerschen-0B.01 en afb. 456: 

RO.Roemenië-2B.02), is de menner links op de kar zittend weergegeven. Nog altijd heeft hij echter, 

voor zover het op de afbeeldingen zichtbaar is, de zweep in de rechter hand vast. Op de afbeeldingen 

waarop de kar naar links rijdt (bijvoorbeeld afb. 331: D.Neumagen-2B.03 en afb. 384: H.Dunaújváros-

2B.03), zit de menner rechts op de kar en ook hier houdt hij de zweep in de rechter hand. Er is slechts 

één afbeelding van een kar waarbij de menner de zweep in de linker hand houdt en de leidsels in de 

rechter hand: F.Évreux-2B.01 (afb. 354).340 Ook op de Romeinse wegen zal het soms voorgekomen 

zijn dat twee voertuigen elkaar naderden en één of beide voertuigen moest uitwijken om te passeren. 

Dat de menner nagenoeg in alle gevallen de zweep in de rechter hand vast heeft, is er misschien een 

aanwijzing voor dat er naar rechts werd uitgeweken wanneer het nodig was. Ook is het een mogelijke 

aanwijzing dat er in de Romeinse periode aan de rechter kant van de weg gereden werd, wanneer de 

breedte van de weg dit toeliet.341 

De menner zit of staat voor op de kar. Bij de eenvoudige karren, zoals bijvoorbeeld F.Metz-2B.01 

(afb. 360) waarop een staande ton vervoerd wordt, staat de menner ofwel op de bodem vóór de ton of 

op het lamoen. Op veel karren zit de menner op of net onder het niveau van de zijwand van de bak. Dit 

houdt in dat er een zitplaats gemaakt is, door bijvoorbeeld een plank dwars over de voorkant van de 

bak te leggen. Soms zit de menner tussen twee zijsteunen in, die hem ervan weerhouden van de kast af 

te glijden, zoals bijvoorbeeld op D.Trier-2B.02 (afb. 337) te zien is.  

 

2.6.4 De begeleider 

Soms loopt een begeleider met de dieren mee en ment hij ze niet vanaf de kar. Dit is bij de 

afbeeldingen van karren op drie reliëfs afgebeeld. Op B.Arlon-2B.01 (afb. 298) loopt de begeleider 

rechts van het trekdier. Met zijn linker hand houdt hij onder de kin van het dier een niet afgebeeld 

onderdeel van het hoofdstel vast. In de rechter hand houdt hij een menstok. Op de kar op F.Arles-

2B.01 (afb. 346) is geen menner afgebeeld. De enige persoon op de kar zit achterstevoren in een zetel 

en kan dus niet de menner zijn. Daarom loopt er waarschijnlijk een begeleider met de dieren mee, 

maar het deel van het reliëf waarop deze afgebeeld zou zijn, is niet behouden. Op CY.Nea Paphos-

2G.01 (afb. 315) is de begeleider, met de naam Ikarios, voor de ossen afgebeeld. In de linker hand 

heeft hij de leidriemen vast. 

 

 

                                                 
340 Ook bij de afbeeldingen van wagens zijn er enkele gevallen waarop de menner de zweep niet rechts, maar links vasthoudt. 
341 In 1998 is in Groot Brittannië in Blunsdon Ridge bij Swindon een deel van een Romeinse weg teruggevonden die naar een 
steengroeve leidde. De ingesleten sporen waren aan één kant van de weg dieper dan aan de andere. Als aangenomen wordt 
dat met stenen beladen, dus zware voertuigen de groeve verlieten en lege er naartoe reden, werd er in dit deel van het 
Romeinse Rijk aan de linker kant gereden (Algemeen Dagblad, 28 oktober 1998).  



Tweewielige voertuigen 

 70

2.7 Gebruik 

 

Uit  de typologie is naar voren gekomen dat karren waarvan de laadbodem verhoogd is ten opzichte 

van het bodemframe, vaker voor personenvervoer gebruikt zijn geweest dan voertuigen waarbij er 

geen verschil is tussen het bodemframe en de laadbodem.  

Meer informatie over het gebruik van de voertuigen kan verkregen worden uit de het soort opbouw 

waarvan de karren voorzien waren. Zo is uit paragraaf 2.2.6.1 Geen afgebeelde opbouw gebleken dat 

karren waarbij geen opbouw is afgebeeld en waarvan het erop lijkt dat de lading direct op de 

laadbodem geplaatst is, uitsluitend voor goederenvervoer gebruikt werden. De menner die op B.Arlon-

2B.03 (afb. 300) in de mand op de bodem is afgebeeld, keert mogelijk met een lege mand terug van de 

markt. De karren met een lage en hoge opbouw kunnen zowel voor personen- als goederenvervoer 

gebruikt zijn. De karren met een zetelvormige opbouw zijn echter alle bedoeld voor personenvervoer, 

ook al is de menner de enige persoon die in de kar is afgebeeld. Zoals al in paragraaf 2.2.6.4 

“Zetelvormige opbouw” beschreven is en uit de typologie gebleken is, zijn er twee soorten karren met 

een zetelvormige opbouw. Ten eerste, karren waarbij de opbouw de vorm van een zetel heeft en die 

vaak voorzien zijn van riemhouders. Deze karren zijn waarschijnlijk exclusief bedoeld voor 

personenvervoer over langere afstand. Ten tweede, karren waarvan de zetelvorm een los onderdeel is 

en als lading op de kar vastgezet kan zijn. Deze karren zijn mogelijk bij gelegenheid gebruikt voor 

personenvervoer. Wellicht is op B.Arlon-2B.04 (afb. 301) en F.Metz-2B.04 (afb. 364) eenzelfde kar is 

afgebeeld, waarbij op het voertuig op de afbeelding uit Metz een zetel is geplaatst.  

Tenslotte kan nog gekeken worden naar de snelheid van het voertuig. Deze is met name af te leiden 

uit de houding van de menner en de trekdieren. Op een aantal afbeeldingen zit de menner duidelijk 

voorovergebogen.342 Hierdoor lijkt hij de dieren tot snelheid te manen. Ook de trekdieren geven met 

hun voorover neigende houding, waarbij de halzen minder rechtop gedragen worden als op andere 

afbeeldingen het geval is, snelheid aan. Het verschil in gesuggereerde vaart tussen de afbeeldingen van 

F.Metz-2B.04 (afb. 364) met D.Trier-2B.02 (afb. 337) is duidelijk te zien. 

                                                 
342 B.Arlon-2B.02 (afb. 299), B.Arlon-2B.04 (afb. 301), D.Trier-2B.02 (afb. 337), F.Alise-Sainte-Reine-2C.01 (afb. 345), 
F.Évreux-2B.01 (afb. 354) en F.Sens-2B.01 (afb. 371). 
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3 

VIERWIELIGE VOERTUIGEN 
 

 

 

3.1 Inleiding 

 

Een wagen heeft twee assen en vier wielen, in tegenstelling tot een kar die één as en twee wielen heeft 

en is daarom niet makkelijk wendbaar, als hier in de constructie geen rekening mee gehouden is. Deze 

extra as maakt de constructie van een wagen ingewikkelder dan die van een kar, als de vooras moet 

kunnen draaien ten opzichte van de achteras. De twee assen moeten met elkaar in verbinding staan, 

zonder dat de flexibiliteit en de wendbaarheid van de wagen verloren gaan. Deze verbinding van de 

assen wordt gevormd door de langboom (nr. 5 op fig. 3 en nr. 2 op fig. 4). Het geheel van de assen en 

wielen, hun onderlinge verbinding en middelen om de bodem te verheffen boven het niveau van de 

assen, wordt onderwagen genoemd.  

Bij karren is het van belang dat het trekelement in een vaste verbinding staat met de laadbodem om 

zo de stabiliteit van het voertuig te verzekeren. Wagens zijn van zichzelf stabiel, omdat ze vier wielen 

hebben en ze zijn dus niet afhankelijk van trekdieren om in balans te blijven.1 Bij wagens is een 

stevige verbinding van het trekelement met het voertuig zelfs onwenselijk, omdat het de trekdieren in 

hun bewegingen beperkt. Door het trekelement van een wagen in het verticale vlak te laten scharnieren 

vóór de voorasdam (fig. 3), wordt voorkomen dat de trekdieren opgehangen worden in de riemen of 

naar beneden gedrukt worden, naar gelang de beweging van de wagen. Op vrijwel alle afbeeldingen 

van wagens uit de Romeinse provincies is het trekelement een dissel. Er is één afbeelding waarop 

misschien een wagen met lamoen te zien is. 

Zoals ook bij de karren het geval is, zijn constructietechnische details op de afbeeldingen van 

wagens vaak moeilijk te zien. Veel details, vooral delen van de onderwagen, zijn waarschijnlijk zelfs 

nooit afgebeeld. De meeste informatie over de constructie is daarom afkomstig van teruggevonden 

resten. 

 

In totaal zijn er 121 afbeeldingen van wagens uit de Romeinse provincies die in dit hoofdstuk aan de 

orde komen (zie Bijlage 1 en 2). De afbeeldingen waarvan het niet zeker is dat er een wagen op is 

afgebeeld, zijn hierbij niet meegerekend. De meeste, 86 van de 121, zijn afkomstig uit het oostelijk 

deel van het onderzoeksgebied. Uit Pannonia Inferior komen 53 afbeeldingen, uit Pannonia Superior  

negentien, Moesia Inferior zeven, Noricum vier en uit Dacia, Moesia Superior en Thracia elk één. Uit 

het westelijk deel van het onderzoeksgebied zijn 29 van de 121 afbeeldingen afkomstig. De meeste 

zijn gevonden in Germania Superior (negen afbeeldingen) en Gallia Belgica (zeven). Uit Gallia 

Narbonensis, Germania Inferior en Raetia komen elk drie afbeeldingen en uit Gallia Aquitania en 

Gallia Lugdunensis elk twee. Vier afbeeldingen van wagens zijn buiten het onderzoeksgebied 

aangetroffen, in Asia (twee), Macedonia (één) en Tarraconensis (één). Van twee afbeeldingen is het 

onduidelijk in welke provincie ze gevonden zijn.  

                                                 
1 Littauer & Crouwel 1977, 1. 
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De mogelijk vroegst gedateerde afbeeldingen stammen uit het eind van de 1e - begin van de 2e eeuw 

n. Chr. Uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied zijn dit: D.Baden Baden-4B.01 (afb. 319) en 

F.Strasbourg-4B.01 (afb. 372) uit Germania Superior. Ongeveer de helft van de afbeeldingen uit 

Pannonia Superior stamt uit deze vroege periode. De afbeeldingen uit Pannonia Inferior uit deze 

periode vormen minder dan een kwart van het totale aantal afbeeldingen uit deze provincia. 

De meeste afbeeldingen stammen uit de 2e - 3e eeuw, waarbij de afbeeldingen uit het oostelijk deel 

van het onderzoeksgebied doorgaans wat vroeger zijn gedateerd dan die uit het westelijk deel. In het 

westelijk deel ligt de nadruk op midden/eind 2e - midden 3e eeuw, in het oostelijk deel op midden 2e - 

begin 3e eeuw. 

De jongste afbeelding uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied is gedateerd aan het eind van 

de 4e eeuw en is afkomstig uit Germania Inferior: D.Köln-Rodenkirchen-4E.01 (afb. 328), een 

bronzen model van een wagen dat gevonden is met andere miniatuur landbouwvoorwerpen. Uit het 

oostelijk deel van het onderzoeksgebied is SLO.Vranje-4B.01 (afb. 457) uit Noricum mogelijk de 

jongst gedateerde afbeelding. Dit reliëf wordt in de 3e eeuw geplaatst.  

 

Dit hoofdstuk heeft dezelfde opzet als hoofdstuk 2 over de tweewielige voertuigen. In het eerste deel 

komt de constructie van de wagens aan de orde (paragraaf 3.2 Constructie) op basis van de 

afbeeldingen en met behulp van de resten van wagens die gevonden zijn. Dit deel wordt afgesloten 

door een typologie van de verschillende soorten wagens die op de afbeeldingen herkend kunnen 

worden (paragraaf 3.3 Typologie). Het tweede deel gaat over de trekdieren (paragraaf 3.4 Trekdieren), 

de aanspanning van de dieren voor de wagens (paragraaf 3.5 Aanspanning) en de wijze waarop de 

menner of begeleider controle houdt over de trekdieren (paragraaf 3.6 Controle). In paragraaf 3.7 

Gebruik komt het gebruik van de wagens op de afbeeldingen aan de orde.  

Veel informatie over de constructie van voertuigen en de aanspanning van de trekdieren is niet 

gerelateerd aan het aantal wielen dat het voertuig had. In hoofdstuk 2 zijn deze onderdelen uitgebreid 

aan de orde gekomen. Het is niet nodig om deze informatie in dit hoofdstuk te herhalen. Daarom zal in 

deze gevallen terugverwezen worden naar de betreffende paragrafen van hoofdstuk 2. Waar nodig, 

wordt in relatie tot de vierwielige voertuigen nader ingegaan op aspecten die bij de behandeling van de 

karren niet aan bod gekomen zijn.  

 

 

3.2 Constructie 

 

De constructie van een wagen met zwenkbare vooras (fig. 3 en 4) wordt gevormd door de onderwagen 

(bestaande uit voor- en achterschamel waarvan de assen deel uitmaken, de langboom die de beide 

assen met elkaar verbindt en de wielen), het trekelement, de bodem en de opbouw. Ook riemhouders 

en een rem- of blokkeersysteem kunnen deel uitmaken van de constructie, maar zij vormen hier niet 

een standaard onderdeel van. 

Een wagen heeft vier rustpunten, de wielen. Wanneer de assen zonder speling ten opzichte van 

elkaar met elkaar verbonden worden, zoals het geval is als de bodem direct op beide assen geplaatst 

wordt, zal de wagen meestal maar op drie van de vier punten kunnen rusten. Dit komt doordat de 

grond niet altijd vlak is. Wanneer de vooras ten opzichte van de langboom speling heeft, is de kans dat 
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de wielen alle vier de grond blijven raken groter. De voor- en achteras kunnen op deze manier ten 

opzichte van elkaar iets roteren in het verticale vlak. Dit wordt torsieflexibiliteit genoemd.2 Het 

rijcomfort wordt hiermee bevorderd en het draagt bij aan het incasseringsvermogen van de wagen.  

Doordat een kar maar twee wielen heeft, is zij van zichzelf wendbaar. De draaicirkel van een wagen 

is veel groter dan die van een kar. Een wagen is dus niet makkelijk wendbaar als de constructie 

hiervoor geen mogelijkheid biedt. Als de beide assen niet ten opzichte van elkaar kunnen draaien in 

het horizontale vlak, moet een wagen door de trekdieren de bocht doorgesleept worden of handmatig 

worden gedraaid. De manier om de draaicirkel te verkleinen is om de vooras zwenkbaar te maken ten 

opzichte van de langboom. Het is mogelijk dat de meeste wagens uit de Romeinse periode een 

zwenkbare vooras hadden, omdat deze wagens makkelijker in het gebruik zijn dan wagens zonder. Het 

bestaan van wagens zonder zwenkbare vooras kan echter niet uitgesloten worden.3 Op open terrein 

levert een wagen zonder zwenkbare vooras geen problemen op, zolang er geen scherpe bochten 

gemaakt hoeven te worden.4 

Om de vooras ten opzichte van de langboom te laten draaien in het horizontale vlak, dienen de 

vooras en langboom op slechts één punt in het midden van de as met elkaar verbonden te zijn. Bij 

verschillende wagenvondsten is een grote metalen nagel gevonden, die als schamelbout geduid wordt 

en deze rotatie mogelijk maakte (nr. 5 op fig. 4). De bevestiging van de opbouw op de onderwagen is 

complex wanneer de vooras ten opzichte van de langboom moet kunnen draaien. Een directe 

verbinding van de opbouw op beide asdammen is uitgesloten, omdat hiermee de torsieflexibiliteit 

teniet gedaan wordt. Hoe de constructie van de wagens er mogelijk uitgezien heeft, wordt in de 

volgende paragrafen beschreven. 

 

3.2.1 Assen 

De assen maken deel uit van de voor- en achterschamel van de wagen (zie paragraaf 3.2.3 

Onderwagen). Bij wagens met een zwenkbare vooras draait de as ten opzichte van de bodem en de 

daarmee verbonden voorschameldam (fig. 4).  

Op afbeeldingen uit de provincies lijken alleen wagens met vaste assen afgebeeld te zijn, waarbij de 

wielen om de aseinden draaien. Evenals bij karren zijn deze aseinden, wanneer ze herkenbaar zijn, 

rond weergegeven. Dat wagens met meedraaiende assen wel gebruikt zijn in de Romeinse periode, 

blijkt uit de afbeelding van een dergelijk voertuig op de Zuil van Marcus Aurelius in Rome (afb. 257) 

uit ca. 193 n. Chr.. Ook op het mozaïek van de Grote Jacht in Piazza Armerina op Sicilië (eerste helft 

van de 4e eeuw n. Chr.) is een wagen met meedraaiende assen te zien (afb. 183).5 Op beide 

afbeeldingen zijn de rechthoekige aseinden duidelijk zichtbaar. In de provincies zijn bij mijn weten 

geen afbeeldingen gevonden van wagens met meedraaiende as.  

 

 

                                                 
2 Wegener Sleeswyk z.j., 80. 
3 Zie verder paragrafen 3.2.3.2 Schamelsteunen en 3.2.3.3 Zwenkbare vooras. 
4 Correspondentie G. Brownrigg d.d. 18 december 2009. Brownrigg merkt tevens op dat in de 19e eeuw in Hongarije 
vierwielige voertuigen zonder zwenkbare vooras in gebruik waren, die zonder problemen op zandige wegen een bocht 
konden maken. Deze voertuigen werden getrokken door ten minste twee en maximaal vier paarden. 
5 Vondsten uit het huidige Italië zijn niet opgenomen in het onderzoeksmateriaal. Daarom worden de vondsten uit Sicilië in 
dit onderzoek niet tot “provinciale vondsten” gerekend, hoewel Sicilië in 241 v. Chr. de eerste provincie van het Romeinse 
Rijk was. 
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3.2.1.1 Aseindebeslag 

Het aseindebeslag is, zoals in paragraaf 2.2.1.1 Aseindebeslag is uitgelegd, een metalen strip die aan 

de onderkant van het aseinde bevestigd is van voertuigen waarvan de wielen voorzien waren van 

interne naafringen.  

 

3.2.1.2 Askappen 

In paragraaf 2.2.1.2 Askap is gerefereerd aan de askapjes die in het voertuiggraf van Kozármisleny in 

Hongarije gevonden zijn (afb. 2 en 3). Op F.Langres-4B.01 (afb. 357) zijn misschien dergelijke 

askappen afgebeeld als uitstulpingen linksonder de uiteinden van de assen. De weergave van de 

aseinden vertoont overeenkomsten met zoals ze op B.Arlon-2B.01 (afb. 299b) voorgesteld zijn. Het is 

niet duidelijk of op deze afbeeldingen werkelijk askappen zijn weergegeven of dat de aseinden in 

perspectief zijn afgebeeld. M. Molin beschouwt de uitstulpingen op de afbeelding van F.Langres-

4B.01 (afb. 357b en 357c) niet als askappen, maar als lunsen.6 

 

3.2.1.3 Luns 

De luns is een pin van metaal of hout die door het aseinde gestoken wordt en die ervoor zorgt dat het 

wiel niet van het aseinde loopt (zie verder paragraaf 2.2.1.3 Luns). Zoals op afb. 3 te zien is, zijn de 

askappen vaak voorzien van een gat voor de luns. Lunzen zijn op verschillende afbeeldingen van 

wagens te herkennen: B.Arlon-4B.15 (afb. 310), CH.Orbe-Boscéaz-4G.01 (afb. 314), F.Savoisy-4B.01 

(afb. 370), H.Tác-4B.01 (afb. 434) en RO.Adamclisi-4B.02 (afb. 450).7 In de meeste gevallen zijn de 

weergegeven lunzen spijkervormig, maar op de afbeelding van F.Savoisy-4B.01 hebben de kopjes van 

de lunzen een drielobbige vorm. 

 

3.2.1.4 Aslengte en spoorbreedte 

Zie paragraaf 2.2.1.4 Aslengte en spoorbreedte. 

 

3.2.2 Wielen 

Op de meeste afbeeldingen van zowel twee- als vierwielige voertuigen komen spakenwielen voor. Dit, 

samen met het meestal ronde aseinde wijst erop dat er voornamelijk voertuigen met een vaste as zijn 

afgebeeld. Er is één afbeelding waarop schijfwielen zijn weergegeven: TR.Ephesos-4B.01 (afb. 462) 

uit Asia. Omdat de aseinden rond weergegeven zijn, is ook deze wagen waarschijnlijk voorzien van 

vaste assen. Eveneens is er één afbeelding van een wagen met kruisbalkwielen: RO.Constanţa-4B.01 

(afb. 452) uit Moesia Inferior. Het aseinde is op de afbeelding niet (meer) te zien, waardoor niet 

duidelijk is of hier een vaste of meedraaiende as is afgebeeld. 

Het wordt uit de afbeeldingen niet duidelijk of de voorwielen van de wagens uit de Romeinse 

periode zich volledig onder de bodem bevonden hebben of niet. Het aantal afbeeldingen waarop de 

bodem geheel boven de wielen is afgebeeld en het aantal waarbij de bodem achter de wielen valt, is 

ongeveer gelijk (zie verder paragraaf 3.2.5 Bodem). 

 

 
                                                 
6 Molin 1984, 110. 
7 Ook op F.Faverolles-0B.01 (afb. 355) is een luns afgebeeld. Het is bij deze afbeelding niet duidelijk of het om een kar of 
wagen gaat. 
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3.2.2.1 Naaf 

Zie paragraaf 2.2.2.1 Naaf. 

 

3.2.2.2 Spaken 

De meeste afgebeelde wagens hebben, net zoals bij de karren het geval is, acht spaken. In paragraaf 

2.2.2.2 Spaken is aangegeven dat het aantal spaken en de grootte van de afgebeelde wielen niet 

noodzakelijk iets zegt over het formaat van de wielen die werkelijk gebruikt zijn. De wijze waarop de 

wielen afgebeeld zijn, hangt waarschijnlijk af van de beschikbare ruimte op de, in de meeste gevallen, 

grafsteen en van de artistieke vrijheid, nauwkeurigheid en kundigheid van de beeldhouwer. In vier 

gevallen wijkt het aantal afgebeelde spaken van het voorwiel af van dat van het achterwiel. Op 

F.Vaison-la-Romaine-4B.018 (afb. 373) heeft het voorwiel acht spaken en het achterwiel negen. Op 

                                                 
8 De afbeelding van F.Vaison-la-Romaine-4B.01 (afb. 373) is een geval apart. Het reliëf maakt onderdeel uit van een 17e-
eeuws grafmonument waarin ook een Romeins reliëf met wedstrijdkarren is opgenomen (afb. 373d).  

Op F.Vaison-la-Romaine-4B.01 is een wagen afgebeeld waarop twee passagiers en een menner zitten, waarvoor twee 
trekdieren staan. De eerste indruk is, dat het gaat om een voorstelling van een afgezant die in dienst van de overheid op reis is 
(zie paragraaf 5.5 Personenvervoer). De uitvoering van het reliëf werkt echter op zoveel verschillende punten vervreemdend, 
dat in twijfel kan worden getrokken dat het hier om een origineel Romeins werk gaat. 

De vormgeving van de wagenkast kent geen parallellen. De bak ligt diep achter de wielen en tot op de hoogte van de assen 
lijkt de kast gesloten te zijn. Uitgaande van de afbeelding is het dus onwaarschijnlijk dat de wagen een zwenkbare vooras 
had. De wand van de kast is versierd met panelen waarin bustes zijn afgebeeld. De enige andere afbeeldingen van 
gedecoreerde voertuigkasten, zijn terug te vinden op munten uit de Keizertijd die ter ere van hooggeplaatste vrouwen uit de 
keizerlijke familie zijn geslagen (afb. 80, 81 en 82). De figuren op de kasten op de munten zijn echter volledig afgebeeld, 
terwijl op de kast van de wagen op F.Vaison-la-Romaine-4B.01 alleen bustes te zien zijn. Bovendien zijn op de munten 
karren afgebeeld en geen wagens. Ook zijn er op de munten geen personen bovenop de voertuigen geplaatst. 

De menner lijkt op een uitbouw vóór de kast te zitten en niet op de wagen zelf. Er is dus een ‘bok’ afgebeeld, een speciaal 
voor de menner geconstrueerde zitplaats die zich buiten de wagenkast bevindt. De bok komt pas in de 17e eeuw voor het eerst 
voor (Slob 1985, 19), zoals op bijvoorbeeld afb. 84 (uitsnede uit een kopergravure van P. Isselburg), uit 1614 te zien is. 

Eveneens onkarakteristiek voor een reliëf uit de Romeinse periode is de weergave de personen op de wagen. De plooien 
van de kleding, met name de mantel van de menner, zijn soepeler voorgesteld dan die op de meeste andere reliëfs. De 
rechterarmen van de menner en de persoon in de zetel zijn anatomisch ongelukkig weergegeven. De menner houdt de zweep 
horizontaal boven zijn hoofd, terwijl alle menners op de andere reliëfs hun zweep iets opgeheven schuin voor zich houden. 

Ook de trekdieren en hun tuigage en aanspanning zijn niet zoals gebruikelijk afgebeeld. De hoeven van de trekdieren zijn 
opvallend rond weergegeven. Het dier op de voorgrond lijkt een hoefijzer te hebben. Hoefbescherming, hoewel wel bekend 
bij de Romeinen (zie o.a. Hyland 1990, 123), lijkt op geen enkele afbeelding uit de Romeinse periode te zijn weergegeven. 
Het dier op de voorgrond heeft tevens een soort zadel op de rug, iets dat ook op geen enkele andere afbeelding voor komt. In 
de Middeleeuwen is de menner vaak niet op het voertuig, maar zittend op één van de trekdieren afgebeeld. Dit is bijvoorbeeld 
te zien op afb. 83, een voorstelling uit ca. 1430 waarop de tocht van de Heilige Elisabeth van Hongarije naar de Wartburg is 
weergegeven (Tarr 1978, pl. 45; Volgens Wegener Sleeswyk (z.j., 121, fig. 6.17) stelt de afbeelding een vrouwenwagen voor 
en is het een illustratie bij het Jozefverhaal uit de ‘Weltchronik’ van Rudolf von Ems (1330-1350).). Dit trekdier is, zoals het 
dier op de voorgrond op F.Vaison-4B,01, voorzien van een zadel. 

De dieren op het reliëf staan stil, terwijl in de meeste andere gevallen de trekdieren in gang afgebeeld zijn, tenzij er 
duidelijk geladen of gelost wordt. Het is bovendien niet duidelijk of het dier op de voorgrond tussen vreemd weergegeven 
lamoenarmen staat of dat er een riem langs de flank is afgebeeld. 

Het juk van de trekdieren is getooid met vier lange haken in de vorm van olifantenslagtanden. Ook dit is een onbekend 
element op afbeeldingen uit de Romeinse periode. De haken lijken het meest op de versieringen van de ossenjukken die 
Ginzrot heeft afgebeeld bij wagens “der Ägypter und Morgenländer, noch im 19. Jahrhundert in Gebrauch” (afb. 85). Of deze 
afbeeldingen als vergelijking met het reliëf uit Vaison-la-Romaine gebruikt kunnen worden, is echter twijfelachtig, aangezien 
het werk van Ginzrot voornamelijk gebaseerd is op zijn eigen interpretaties van de voertuigen (zie ook paragraaf 2.2.4.1 Eén 
of twee trekdieren voor het voertuig?). 

Over het reliëf loopt een horizontale breuklijn. Onder de breuk zijn de benen van de trekdieren en de wielen afgebeeld, 
erboven de wagenkast en de lijven van de dieren. Opmerkelijk is dat het reliëfkader, waarbinnen de voorstelling is 
weergegeven, onder de breuklijn groter lijkt dan boven de breuklijn. Het achterwiel is te groot voor het reliëfkader boven de 
breuk. Verder lijken de benen van de trekdieren niet goed op de lijven aan te sluiten. Ook de staart van het dier op de 
voorgrond is boven de breuklijn smal en als één verticale baan weergegeven, onder de breuklijn waaiert deze wijd uit. 

Kortom, niets aan het reliëf lijkt te kloppen in vergelijking met voorbeelden uit de Romeinse periode. Er bestaat daarom 
gerede twijfel aan het toekennen van een Romeinse datering aan het reliëf (mw. O. Cavalier van Musée Calvet in Avignon in 
correspondentie d.d. 3 april 2001: “… la datation de ce relief est sujette à caution et qu’il pourrait s’agir d’une oevre 
fortement retravaillée, peut-être à l’époque moderne.”). Mij lijkt het mogelijk dat in later tijd (misschien de 17e eeuw) een 
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H.Dunaújváros-4B.02 (afb. 383) uit Pannonia Inferior heeft het voorwiel zeven spaken en het 

achterwiel zes. Op H.Solymár-4B.01 (afb. 417) uit Pannonia Inferior heeft het voorwiel zes spaken en 

het achterwiel acht. Op CH.Orbe-Boscéaz-4G.01 (afb. 314) uit Germania Superior heeft het voorwiel 

tien spaken en het achterwiel negen. Het is het meest waarschijnlijk dat hier sprake is van artistieke 

vrijheid. 

 

3.2.2.3 Velg 

Zie paragraaf 2.2.2.3 Velg. 

 

3.2.2.4 Wielband 

Zie paragraaf 2.2.2.4 Wielband. 

 

3.2.2.5 Diameter en omtrek 

Zie paragraaf 2.2.2.5 Diameter en omtrek. 

Er zijn twee afbeeldingen van wagens waarop de voorwielen duidelijk kleiner afgebeeld dan de 

achterwielen: A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01 (afb. 275) uit Pannonia Superior en SRB.Sremska-

Mitrovica-4B.01 (afb. 459) uit Pannonia Inferior.  Het is niet bekend of dit een functie had of dat ook 

hier sprake is van artistieke vrijheid. Op beide afbeeldingen heeft zowel het voor- als achterwiel zes 

spaken.  

Twee van de vier wielbanden van de wagen die in 1888 in Somodorpuszta (Hongarije) gevonden is, 

hebben een kleinere diameter dan de andere twee. Dit was voor Ch. Röring reden om bij de 

reconstructie9 van de wagen uit het Wardardal (Grieks Macedonië) eveneens uit te gaan van twee 

kleinere en twee grotere wielen, hoewel van slechts één fragment van een wielband de diameter (ca. 

100 cm) berekend kon worden. In verband met de wendbaarheid van de wagen was het volgens 

Röring noodzakelijk dat de voorwielen kleiner waren dan de achterwielen. Daarom is de diameter van 

de achterwielen in de reconstructie 10 cm groter dan die van de voorwielen.10 Het bestaan van wagens 

met kleinere voorwielen dan achterwielen kan niet worden uitgesloten. 

 

3.2.2.6 ‘Valling’ en ‘overspoor’ 

Zie paragraaf 2.2.2.6 ‘Valling’ en ‘overspoor.’ 

 

3.2.3 Onderwagen 

Alle elementen van een wagen die zich onder de bodem van de bak bevinden, maken deel uit van de 

onderwagen.11 De onderwagen bestaat uit de voorschamel, achterschamel en de langboom (fig. 4).12 

Onder de voorschamel versta ik het geheel van voorasdam, rijbord (dit is het oppervlakte bovenop de 

voorasdam waar bij het wenden de voorschameldam overheen beweegt), voorschameldam, 

                                                                                                                                                         
“romaniserend” reliëf is gemaakt, wellicht op basis van een Romeins reliëf dat naar eigen inzicht bijgewerkt en aangepast is, 
maar met behoud van het “antieke karakter.” 
9 M. Schleiermacher (1996, 205-206) wijst erop dat het niet vaststaat dat alle voertuigresten die tot de ‘wagen van het 
Wardardal’ gerekend worden, daadwerkelijk bij elkaar horen en uit een voertuiggraf afkomstig zijn. Het wordt wel voor 
mogelijk gehouden. 
10 Röring 1983, 48, 62. 
11 Met uitzondering van de haak of het verticale element dat op verschillende afbeeldingen onder de bodem te zien is. Zie 
hiervoor paragraaf 3.2.8 Rem- en blokkeersysteem. 
12 Wegener Sleeswyk z.j., 80. 
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schamelbout en wielen. ‘Achterschamel’ is de verzamelnaam voor de achterschameldam (ofwel 

achteras) en de wielen. 

Bij wagens met een zwenkbare vooras is het van belang dat de voorschameldam zich los van de rest 

van de voorasdam kan bewegen, maar toch ermee in verbinding staat. Op deze manier kunnen de 

voorwielen draaien zonder dat de wagenbak evenwijdig aan de as meedraait. De voorschameldam is 

het deel van de voorschamel dat bij het bewegen van de voorasdam evenwijdig blijft aan de achteras. 

Anders gezegd, de voor- en achterschameldammen zijn de delen van de onderwagen waarop de 

opbouw geconstrueerd is.  

De gereconstrueerde kar uit Budakeszi (Hongarije) die in eind 2001 - begin 2002 op de 

tentoonstelling Romains de Hongrie in Lyon getoond werd (afb. 18),13 is voorzien van verschillende 

elementen die van nut zijn voor een wagen. De as kan draaien ten opzichte van de bodem,14 hoewel dit 

voor karren volstrekt onnodig is (zie paragraaf 2.2.1 As). Het is daarom m.i. de vraag of er werkelijk 

een tweewieler in Budakeszi gevonden is en niet een vierwieler.15 Er zijn natuurlijk een aantal 

aspecten die erop lijken te wijzen dat het om een kar gaat. Het belangrijkste is dat er slechts twee 

ijzeren wielbanden gevonden zijn, maar uit een opgravingsfoto van de vondsten in Budakeszi (afb. 56) 

kan opgemaakt worden dat de vindplaats van het voertuig verstoord is door latere architectuur. Het is 

mogelijk dat vondsten die een identificatie als wagen rechtvaardigen verloren zijn gegaan bij de aanleg 

van het bouwwerk. Tevens zijn er twee ijzeren haken en twee riemhouders gevonden (afb. 57). Dit kan 

er voor pleiten dat de resten uit Budakeszi inderdaad van een kar zijn. Zoals echter in paragraaf 2.2.7 

Riemhouders is gezegd, is ook in Kozármisleny (Hongarije) een voertuig gevonden met slechts twee 

ijzeren haken. Het staat vast dat het om een wagen en niet een kar gaat, aangezien er vier wielen en 

schamelsteunen16 gevonden zijn. Men beschouwt de wagen uit Kozármisleny als een tussenvorm, 

waarbij alleen de achterkant van de bak aan riemen hangt. Wellicht geldt hetzelfde voor het voertuig 

uit Budakeszi. De reconstructie uit Budakeszi wordt in dit hoofdstuk over wagens gebruikt om de 

werking en functie van verschillende delen van de onderwagen uit te leggen, onafhankelijk van de 

vraag of het voertuig een kar of een wagen blijkt te zijn geweest. 

 

3.2.3.1 Langboom 

Elke wagen waarvan de bak niet direct op de assen geplaatst is, moet voorzien zijn van een langboom. 

De twee assen moeten immers met elkaar in verbinding staan (zie fig. 3 en 4). 

De langboom is waarschijnlijk altijd gevorkt geweest (met twee of drie tanden), met één 

verbindingspunt aan de voorasdam en twee (of drie) aan de achtersasdam. De dubbele bevestiging aan 

de achterasdam is belangrijk, omdat op deze manier de hoek waarop de langboom op de achterasdam 

staat, 90° blijft.17 

 

Op 20 afbeeldingen is de langboom afgebeeld:18 

                                                 
13 Gereconstrueerd door Zsolt Mráv van het Magyar Nemzeti Múzeum in Budapest op basis van vondsten uit Budakeszi. Zie 
ook paragraaf 2.2.7 Riemhouders. 
14 In de reconstructie is gebruik gemaakt van een schamelbout en een halfronde metalen schijf die het raakvlak van 
voorschameldam en voorasdam bij draaiing vergroot. Zie verder paragraaf 3.2.3.3 Zwenkbare vooras. 
15 Bij mijn bezoek aan het Magyar Nemzeti Múzeum in Budapest in 2002 was Zs. Mráv er echter van overtuigd dat het bij 
het voertuig uit Budakeszi om een kar gaat.  
16 Zie paragraaf 3.2.3.2 Schamelsteunen. 
17 Wegener Sleeswyk z.j., 80-81. Zie ook Röring 1983, 4. 
18 Over de vraag of hier wagens met of zonder zwenkbare vooras zijn afgebeeld, zie paragraaf 3.2.3.3 Zwenkbare vooras. 
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Gallia Belgica Noricum 

B.Arlon-4B.15 (afb. 310) A.Oostenrijk-4B.01 (afb. 290) 

D.Igel-4B.01 (afb. 322) Pannonia Inferior 

D.Neumagen-4B.06 (afb. 334) H.Dunaújváros-4B.01 (afb. 382) 

Gallia Lugdunensis H.Dunaújváros-4B.08 (afb. 389) 

F.Paris-4B.01 (afb. 367) H.Herceghalom-4B.01 (afb. 402) 

Germania Inferior H.Velence-4B.01 (afb. 439) 

D.Jünkerath-4B.01 (afb. 324) Pannonia Superior 

D.Köln-Rodenkirchen-4E.01 (afb. 328) A.Bruckneudorf-4B.01 (afb. 276) 

Germania Superior A.Bruckneudorf-4B.02 (afb. 277) 

CH.Orbe-Boscéaz-4G-01 (afb. 314) Raetia 

D.Baden-Baden-4B.01 (afb. 319) D.Augsburg-4B.01 (afb. 316) 

D.Koblenz-4B.01 (afb. 326) D.Augsburg-4B.02 (afb. 317) 

F.Langres-4B.01 (afb. 357) Tarraconensis 

 E.Pico del Castillo-2C.01 (afb. 344) 

 

Zeven afbeeldingen zijn afkomstig uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied (uit de provinciae 

Noricum, Pannonia Inferior en Pannonia Superior), twaalf uit het westelijk deel (Gallia Belgica, 

Gallia Lugdunensis, Germania Inferior, Germania Superior en Raetia) en één afbeelding is buiten het 

onderzoeksgebied, in Tarraconensis, aangetroffen.  

Van vijf van de zeven afbeeldingen uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied is duidelijk dat 

het voertuig voor personenvervoer gebruikt is. Van de wagen op A.Oostenrijk-4B.01 is de opbouw 

niet behouden, waardoor niets over het gebruik van het voertuig gezegd kan worden. De lading op de 

wagen van A.Bruckneudorf-4B.01 lijkt een lege zetel te zijn, waardoor personenvervoer gesuggereerd 

wordt. Er zijn geen afbeeldingen van goederenvervoer uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied 

waarbij de langboom is weergegeven.  

Op negen van de twaalf afbeeldingen uit het westelijk deel en op de wagen uit Tarraconensis 

worden goederen vervoerd. Op D.Jünkerath-4B.01 is een gezant in dienst van de overheid afgebeeld. 

Het wiel dat op B.Arlon-4B.15 te zien is, is waarschijnlijk afkomstig van hetzelfde reliëf als B.Arlon-

0B.11 (afb. 306), waarop passagiers en een menner zijn afgebeeld. Alleen van D.Koblenz-4B.01 is 

niet duidelijk welke functie de wagen had.  

De datering van de afbeeldingen met langboom ligt in de meeste gevallen rond het eind van de 2e 

eeuw. De vroegste afbeelding is die van D.Baden-Baden-4B.01 (eind 1e eeuw), de jongste is D.Köln-

Rodenkirchen-4E.01 (eind 4e eeuw). Deze laatste afbeelding van een wagen is een bronzen miniatuur, 

die samen met andere miniaturen aangetroffen is, onder andere twee runderen waarvan aangenomen 

wordt dat zij de trekdieren van de wagen waren (afb. 328c). 

 

In de meeste gevallen is de langboom afgebeeld als een horizontale balk die tussen de twee wielen 

zichtbaar is (zie bijvoorbeeld CH.Orbe-Boscéaz-4G.01). Op een aantal afbeeldingen is er meer te zien. 

Op B.Arlon-4B.15 is de langboom met drie horizontale lijnen boven elkaar weergegeven, alsof het om 

twee stukken hout gaat die op elkaar liggen. Op H.Dunaújváros-4B.08 lijkt in het midden van de 
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langboom een oog te zitten, maar het is goed mogelijk dat het hier om een beschadiging in de steen 

gaat.  

Er zijn verschillende afbeeldingen van wagens gevonden uit de Vroege en Midden IJzertijd, waarop 

de Y-vormige aanhechting van de langboom op de achteras duidelijk zichtbaar is (onder andere afb. 

104 en 113).19 Ook aan de wagen van D.Köln-Rodenkirchen-4E.01 is het duidelijk te zien dat de 

langboom aan de achterkant gevorkt is. Deze Y-vormige aanhechting is niet zichtbaar op de overige 

afbeeldingen uit de Romeinse periode. 

Zowel in het in hoofdstuk 2 genoemde schrijftafeltje dat in Vindolanda gevonden is, waarop onder 

andere houten voertuigonderdelen genoemd worden20 als in het Prijsedict van Diocletianus21 staan 

termen die mogelijk naar de langboom verwijzen. In het Vindolanda-schrijftafeltje worden axses ad 

lectum genoemd en in het Prijsedict een furca.22  

 

3.2.3.2 Schamelsteunen 

 

Gallia Belgica  

D.Neumagen-4B.06 (afb. 334)  

D.Trier-4B.01 (afb. 336)  

Gallia Lugdunensis  

F.Langres-4B.01 (afb. 357)  

Germania Superior  

D.Koblenz-4B.01 (afb. 326)  

 

Op vier afbeeldingen uit de Romeinse periode zijn diagonale lijnen tussen de langboom en de achter- 

en/of voorkant van de bodem weergegeven. Alle afbeeldingen zijn afkomstig uit het westelijk deel van 

het onderzoeksgebied. D.Neumagen-4B.06 wordt aan het eind van de 2e - begin van de 3e eeuw 

gedateerd, de andere drie afbeeldingen stammen uit het midden van de 2e - midden van de 3e eeuw. Op 

de wagens op de reliëfs uit Neumagen, Trier en Langres worden liggende tonnen vervoerd. Van de 

wagen op D.Koblenz-4B.01 is weinig van de opbouw behouden, maar wellicht zijn de benen van een 

passagier die in een zetel zit, te zien. 

Op D.Neumagen-4B.06 is in de langboom een nagel te zien met een conische kop. Van deze nagel 

loopt een diagonale lijn naar rechts omhoog, naar de onderkant van de bodem aan de achterkant van de 

wagen. Op F.Langres-4B.01 loopt vanaf het midden van de langboom een diagonale lijn naar achteren, 

naar de onderkant van de bodem. Op deze afbeelding zijn nog veel meer details tussen de wielen te 

zien, maar hier kom ik later op terug (paragraaf 3.2.8 Rem- en blokkeersysteem). Op D.Trier-4B.01 is 

                                                 
19 Afb. 104 is een voorbeeld van zogenaamde “situlakunst.” Een situla is een bronzen emmer die meestal conisch van vorm is, 
met een smalle voet en brede mond. De situlae worden in de Midden IJzertijd (5e - begin 4e eeuw v. Chr.) gedateerd. Zie Frey 
1962 voor een uitgebreide studie naar situlae. Afb. 113 is een zogenaamde “Pommern-gezichtsurn.” Deze urnen zijn 
gevonden in het noorden van Polen en worden in de Vroege IJzertijd (6e - 5e eeuw v. Chr. gedateerd). Zie verder paragraaf 
4.2 De ‘provincies’ in de Late IJzertijd. 
20 Zie voetnoot 15 in hoofdstuk 2.  
21 Zie voetnoot 19 in hoofdstuk 5. 
22 In het schrijftafeltje uit Vindolanda worden mogelijk niet alleen voertuigonderdelen genoemd en omdat de axses ad lectum 
gevolgd worden door sessiones, dat met ‘seats’ vertaald is, zijn de axses ad lectum met vraagtekens vertaald als “planks (?) 
for a bed” (Bowman & Thomas 1994, 286-289, nr. 309). De sessiones komen ook in het Prijsedict van Diocletianus voor, 
waar ze voorafgegaan en gevolgd worden door termen die zeker refereren aan voertuigonderdelen. Het kan daarom 
verondersteld worden dat zowel de sessiones als axses ad lectum van het schrijftafeltje eveneens voertuigonderdelen zijn. 
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tussen de wielen een W-vorm zichtbaar. Hiermee zijn mogelijk twee diagonale lijnen bedoeld, die naar 

zowel de voor- als achterkant van de bodem lopen met in het midden een nagel met conische kop, die 

sterk vergroot in het midden van de langboom is afgebeeld. Ook deze diagonale elementen zijn terug 

te vinden op de afbeeldingen van wagens in de “situlakunst,” zoals op een fragment van een situla dat 

in Novo Mesto (Slovenië) gevonden is (afb. 106). Op D.Koblenz-4B.01 is waarschijnlijk hetzelfde 

afgebeeld. Hier hebben de diagonale lijnen echter de vorm van een krul. 

Waarschijnlijk zijn op de afbeeldingen met deze diagonale lijnen en krullen schamelsteunen 

bedoeld. Deze metalen elementen zijn onder andere teruggevonden bij de wagenvondst van 

Kozármisleny (Hongarije). De schamelsteunen vormen een verbinding tussen de voor- en 

achterschamels met de langboom. Op afb. 58 is een ijzeren schamelsteun met gekrulde vorm uit 

Kozármisleny te zien die waarschijnlijk aan de voorzijde van de wagen op de langboom geplaatst was 

(zie afb. 60).23 De totale lengte van het object is 51 cm en de hoogte is 27,2 cm. De nagel die diende 

voor de bevestiging aan de langboom is 6 cm lang. De grote krul loopt schuin naar boven toe uit in een 

ring. Volgens de reconstructie, zoals deze is voorgesteld door A. Kiss in 1989, steekt de schamelbout 

(nr. 83 op afb. 2) door de ring. Zo is de schamelsteun verbonden met de langboom en ook met de 

voorschameldam. De schamelsteun aan de achterkant van de onderwagen heeft twee armen die 

eindigen in een ring (zie afb. 59). Volgens de reconstructie van Kiss steken de nagels die de ijzeren 

haken voor de riemhouders aan de achterasdam bevestigen ook door deze twee ringen. Zo is de 

achterschamel stevig verbonden met de langboom door middel van de ijzeren schamelsteun en hoeft 

de langboom zelf niet noodzakelijk gevorkt te zijn (afb. 60). Bij een wagenvondst in Poljanec 

(Kroatië) is een ijzeren object gevonden dat grote gelijkenis vertoont met de schamelsteunen uit 

Kozármisleny (afb. 61).24 De objecten zijn ook in Thracisch Bulgarije teruggevonden. I. Venedikov 

beschouwde ze als onderdelen van de zetel die hij op de voertuigen veronderstelde,25 zoals bij wagen 

II uit Šiškovcsi (afb. 63). Ook hier lijkt het om een schamelsteun te gaan. Deze is gevorkt en was met 

één nagel aan de langboom bevestigd.26 

Bij de voertuigvondsten uit de Alamannenbuit bij Neupotz27 zijn eveneens twee ijzeren 

schamelsteunen aangetroffen (afb. 62).28 Deze schamelsteunen zijn recht, zoals ze ook op 

verschillende afbeeldingen zijn weergegeven (zie onder andere D.Neumagen-4B.06). Opvallend is dat 

beide elementen slechts één arm hebben die schuin omhoog loopt. In tegenstelling tot de 

schamelsteunen uit Kozármisleny  (afb. 60) is niet één van de twee voorzien van twee armen. Ervan 

uitgaande dat beide schamelsteunen uit de vondst bij Neupotz tot één wagen behoren, zoals Visy 

doet,29 zijn beide elementen dus met zowel de voor- als achterschamel door middel van één ring 

verbonden. Dit betekent dat de langboom van deze wagen gevorkt moet zijn geweest om de loodrechte 

stand van de langboom op de achteras te verzekeren. Zo heeft Visy deze wagen dan ook 

gereconstrueerd.30 

                                                 
23 Kiss 1989, 30. 
24 Röring 1983, 30, afb. 19 nr. 1; Kiss 1989, 41. 
25 Venedikov 1960, o.a. pl. 34 nr. 120, pl. 35 nr. 127, pl. 37 nrs. 134-135.  
26 Venedikov 1960, pl. 10 nr. 32. 
27 Künzl 1993. Zie paragraaf 2.2.2 Wielen en voetnoot 68 aldaar. 
28 Visy 1993, 287-293, Taf. 459-462. 
29 Visy 1993, 318. 
30 Visy 1993, 293. 
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In alle gevallen zijn de ijzeren schamelsteunen met de schameldammen verbonden door nagels die 

door de ringen gestoken zijn. Op deze manier blijft er speling bestaan tussen de langboom en de 

voorasdam, waardoor de torsieflexibiliteit, die van belang is bij een wagen, behouden blijft.  

De aanwezigheid van schamelsteunen op een afbeelding duidt er misschien op dat de afgebeelde 

voertuigen een zwenkbare vooras hadden. Dit sluit echter niet uit dat wagens op afbeeldingen waarop 

geen schamelsteunen zijn weergegeven, eveneens voorzien waren van een zwenkbare vooras. 

 

3.2.3.3 Zwenkbare vooras 

Niet alleen de aanwezigheid van schamelsteunen of de langboom op een afbeelding kan een 

aanwijzing zijn dat er een wagen met zwenkbare vooras is weergegeven, ook van de aanhechting van 

het trekelement op de wagen kan hieromtrent een en ander afgeleid worden. Een trekelement dat aan 

de bodem of bak bevestigd is, is met de voorschameldam (nr. 3 op fig. 4) verbonden en dit sluit de 

eventuele mogelijkheid van zwenking uit. Als het trekelement duidelijk op het niveau van de 

voorasdam (nr. 6 op fig. 4) bevestigd is, bestaat de kans dat het met de voorasdam onder de 

voorschameldam door kan draaien. Uiteraard is op afbeeldingen waarop het trekelement op asniveau 

verbonden is, niet te zien of deze voertuigen werkelijk een zwenkbare vooras hadden. Er zijn 28 

afbeeldingen waarop de aanhechting van het trekelement op het voertuig te zien is: 

 

Trekelement ter hoogte van de 

bodem of bak 

(= geen zwenkbare vooras?) 

Trekelement ter hoogte van de 

as  

(= zwenkbare vooras?) 

Trekelement boven de as en 

onder de bodem 

 

Germania Superior 

 

Asia 

 

Gallia Belgica 

D.Jünkerath-4B.02 (afb. 325) TR.Ephesos-4B.01 (afb. 462) L.Mamer-4B.01 (?) (afb. 445) 

Pannonia Inferior Gallia Belgica Pannonia Inferior 

H.Dunaújváros-4B.13 (afb. 394) D.Neumagen-4B.06 (afb. 334) H.Csákvár-4B.03 (afb. 380) 

H.Solymár-4B.01 (afb. 417) Germania Inferior H.Dunaújváros-4B.08 (afb. 389) 

SRB.Sremska Mitrovica-4B.01 

(afb. 459) 

D.Köln-Rodenkirchen-4E.01   

(afb. 328) 

H.Dunaújváros-4B.10 (afb. 391) 

Raetia Germania Superior H.Óbuda-4B.06 (afb. 409) 

D.Augsburg-4B.03 (afb. 318) D.Baden Baden-4B.01 (afb. 319) H.Sárbogárd-Alsótöbörzsökpuszta-

4B.01 (afb. 416) 

 D.Beihingen-4B.01 (afb. 320) H.Tác-4B.01 (afb. 434) 

 D.Koblenz-4B.01 (afb. 326) H.Tác-4B.02 (afb. 435) 

 F.Dijon-4B.02 (afb. 350) Pannonia Superior 

 F.Langres-4B.01 (afb. 357) A.Au am Leithagebirge-4B.03  

(afb. 274) 

 Pannonia Inferior A.Bad Deutsch Altenburg-4B. 01 

(afb. 275) 

 H.Herceghalom-4B.01 (afb. 402) A.Margarethen am Moos-4B.02 

(afb. 288) 

 H.Óbuda-4B.02 (?) (afb. 405)  

 H.Tök-4B.02 (afb. 437)  

 Pannonia Superior  

 A.Bruckneudorf-4B.02 (afb. 227)  
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Men zou kunnen veronderstellen dat de afbeeldingen waarop het trekelement aan de bodem of bak is 

bevestigd (de eerste kolom in bovenstaand overzicht), geen zwenkbare vooras gehad hebben, ervan 

uitgaande dat de wagens natuurgetrouw zijn weergegeven.  

Van de afbeeldingen waarop het trekelement ter hoogte van de as met het voertuig verbonden is (de 

tweede kolom), kan gezegd worden dat de kans bestaat dat deze wagens een zwenkbare vooras 

hadden. Dat het kunnen zwenken van de vooras bij de wagens op deze afbeeldingen echter niet een 

vanzelfsprekendheid is, is duidelijk te zien aan D.Köln-Rodenkirchen-4E.01 (Germania Inferior). Het 

betreft hier een bronzen miniatuurwagen, waarvan vast staat dat de vooras niet kan draaien ten 

opzichte van de achteras, maar het trekelement is wel duidelijk met de as verbonden. Op zeven van de 

afbeeldingen, waarop het trekelement op het niveau van de as is weergegeven, is tevens de langboom 

afgebeeld: A.Bruckneudorf-4B.02, D.Baden Baden-4B.01, D.Koblenz-4B.01, D.Neumagen-4B.06, 

F.Langres-4B.03, H.Herceghalom-4B.01 en D.Köln-Rodenkirchen-4E.01. Op twee van deze 

afbeeldingen zijn afgezien van de langboom bovendien schamelsteunen te zien (D.Koblenz-4B.01 en 

F.Langres-4B.01). Van D.Köln-Rodenkirchen-4E.01 is al vastgesteld dat de vooras niet zwenkbaar 

was, maar wellicht kan van de wagens op in ieder geval D.Koblenz-4B.01 en F.Langres-4B.01 

verondersteld worden dat ze een zwenkbare vooras hadden. Als dit zo is, is meteen duidelijk dat 

wagens met zwenkbare vooras zowel voor respectievelijk personen- als voor goederenvervoer 

gebruikt werden. 

Van de wagens waarbij het trekelement tussen het niveau van de as en de bodem is afgebeeld (de 

derde kolom) kan niet gezegd worden of ze mogelijk een zwenkbare vooras hadden of niet. Alleen bij 

de wagen op H.Dunaújváros-4B.08 is de langboom afgebeeld, hetgeen, zoals gezegd, zou kunnen 

wijzen op een zwenkbare vooras.  

 

Bij een wagen met zwenkbare vooras kunnen de voorasdam en voorschameldam, dankzij de 

schamelbout, ten opzichte van elkaar draaien (fig. 4). Bij deze draaiing wordt het raakvlak tussen 

voorschameldam en voorasdam verkleind. De voorasdam en voorschameldam moeten dus 

gestabiliseerd worden. Dit is in later tijd gebeurd door het raakvlak (het rijbord, nr. 4 op fig. 4) te 

verbreden of door een zwenkhout aan te brengen achter de wielen.31 Bij draaiing glijdt de langboom 

over het zwenkhout, zodat de langboom tijdens de gehele beweging ondersteund wordt. Het is niet 

ondenkbaar dat een dergelijke constructie in de Romeinse periode al bestond.32  

Fig. 3a stelt een schematische tekening van een wagen met dissel als trekelement voor. Door middel 

van twee los aangebrachte disselarmen heeft de dissel een gevorkte aanhechting op de voorasdam. De 

armen van de vork steken achter de as uit en zijn met elkaar verbonden door het zwenkhout. De 

langboom blijft bij draaiing van de vooras rond de schamelbout ondersteund door het zwenkhout.33  

Een tweede manier om de voorasdam en voorschameldam te stabiliseren, is om de langboom te 

verlengen tot voorbij de voorasdam en het zwenkhout vóór de vooras aan het gevorkte disseluiteinde 

                                                 
31 Wegener Sleeswyk z.j., 93. De vroegste afbeeldingen waarop te zien is dat de ‘voortrein’ gestabiliseerd is door een 
zwenkhout, stammen uit 1376: op het wapen van de vorsten uit Carrara (afb. 64) en in een miniatuur van de beeldkroniek 
(Képes Krónika) waarin “de landneming in het tegenwoordige Hongarije door de binnentrekkende Magyaren in 895 AD” is 
afgebeeld. 
32 Wegener Sleeswyk z.j., 93. 
33 Mij lijkt dat de raakvlakken van zowel het zwenkhout als de langboom beslagen zouden moeten zijn geweest met metalen 
platen om het hout te beschermen tegen de wrijving die bij het draaien optreedt. 
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te bevestigen (fig. 3b). Stabilisatie kan ook met behulp van een zwenkstang plaatsvinden (fig. 3c).34 

Deze steekt door beide uiteinden van de gevorkte dissel en door een oog op het vooreind van de 

langboom. Hierdoor glijdt de langboom bij draaiing van de wagen onder de stang heen en weer. De 

wagen uit Dejbjerg (Denemarken) uit de 1e eeuw v. Chr. is in 1973 door H. Hayen met deze vorm van 

stabilisatie gereconstrueerd (afb. 65). Bij stabilisatie met een zwenkstang, waarbij deze door een oog 

op het vooreind van de langboom gestoken is, moet het oog zo wijd zijn dat het de draaiing van de 

zwenkstang in het horizontale vlak toelaat. Theoretisch is het mogelijk om de ring zodanig op de 

langboom te monteren, dat deze met de zwenkstang horizontaal mee kan draaien. Het is mij echter niet 

bekend of dergelijke ringen gebruikt werden in de Romeinse tijd. 

In de reconstructie van het eerder genoemde voertuig uit Budakeszi35 (Hongarije) is een derde 

manier van stabiliseren te zien. Hier is een halfronde metalen schijf tussen de schameldam en de 

asdam geplaatst (afb. 66). Bij draaiing wordt het raakvlak van de schameldam en de asdam door de 

metalen schijf vergroot. In de door Zs. Mráv voorgestelde reconstructie vervult deze halfronde schijf 

dus de functie van het bovengenoemde zwenkhout. Bij mijn weten is een metalen schijf alleen bij de 

vondst in Budakeszi aangetroffen.  

Bij wagens met een lamoen en zwenkbare vooras kan de constructie min of meer gelijk zijn geweest 

aan die van wagens met dissel: stabilisatie door middel van een zwenkhout achter de vooras (fig. 3d) 

of stabilisatie met een zwenkstang voor de vooras (fig. 3e). Zoals gezegd, is over de derde manier van 

stabiliseren, afgezien van het voorbeeld uit Budakeszi, verder niets bekend.  

Lange tijd werd er over het algemeen van uitgegaan dat voertuigen met zwenkbare vooras 

voorwielen moesten hebben die onder de bodem door konden draaien om de draaicirkel zo klein 

mogelijk te maken. Geen van de vondsten noch de afbeeldingen tonen aan dat er wagens waren met 

aanzienlijk kleinere voorwielen dan achterwielen, hoewel in sommige gevallen de suggestie gewekt 

wordt dat er verschil in grootte kon optreden.36  

Volgens A. Wegener Sleeswyk is er bij de reconstructies van wagens uit de ‘Romeinse, Gallische en 

Scandinavische oudheid’ voortdurend van uitgegaan dat een zo klein mogelijke draaicirkel mogelijk 

moest zijn, zonder te letten op de mechanische problemen die dit met zich meebrengt.37 Hij wijst 

hierbij op het probleem dat zich voordoet wanneer het raakvlak van de voorasdam en voorschameldam 

door grote draaiing kleiner wordt en de wielen op ongelijke bodem staan (zie fig. 4). Het terugdraaien 

van de voorasdam onder de voorschameldam zal moeilijk gaan en de wrijfvlakken van beide dammen 

zullen snel beschadigen.38 Om dit te voorkomen moet de draaicirkel idealiter wat groter gehouden 

worden. Bij vier complete wagens van voor 1600 zijn hiertoe ‘aanslagstoppen’ geconstrueerd. Helaas 

geeft Wegener Sleeswyk niet aan hoe deze te herkennen zijn.39 In zijn boek The Earliest Wheeled 

Transport uit 1983 heeft S. Piggott succesvol beargumenteerd dat een wagen met zwenkbare vooras 

aan een draaiing van 20° waarbij de wielen in hun draaiing gestopt worden door de zijwanden,40 

                                                 
34 Wegener Sleeswyk z.j., 88.  
35 Zie paragraaf 3.2.3 Onderwagen. 
36 Zie verder ook paragraaf 3.2.2 Wielen. 
37 Wegener Sleeswyk z.j., 84. Hij verwijst in het bijzonder naar Hallstattwagens die in Vierrädrige Wagen (1987) beschreven 
zijn.  
38 Wegener Sleeswyk z.j., 84. 
39 Wegener Sleeswyk, z.j., 83-84. De vier “oude wagens” die hij bedoelt, zijn: Dejbjergwagen uit Jutland (Denemarken, 
tweede helft van de eerste eeuw v. Chr.), de Osebergwagen uit Zweden (ca. 850 n. Chr.) en twee zestiende-eeuwse 
pronkwagens uit Coburg in Duitsland. 
40 Dit staat gelijk aan een draaicirkel van ca. 8,5 m. 
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voldoende heeft om de meest gangbare bochten te maken.41 Niet alleen de zijwanden kunnen als 

begrenzer van de draaicirkel gewerkt hebben, de draaicirkel is ook afhankelijk van de lengte van het 

zwenkhout en de zwenkstang.  

 

Bij onder andere de twee wagens uit Šiškovci in Bulgarije (2e helft 2e - 1e helft 4e eeuw) zijn 

schamelbouten gevonden. I. Venedikov heeft schetsen gepubliceerd van de vondstsituatie van de 

voertuigen42 (afb. 63 en 94). Op Pl. 39-141 van zijn werk toont Venedikov een lange bout uit Jambol 

(Bulgarije), waarschijnlijk een schamelbout. Het is uit het bijschrift niet duidelijk tot welke van de drie 

voertuigen die in Jambol gevonden zijn, deze bout behoort. Ch. Röring rekent de drie 

voertuigvondsten uit Jambol tot de vierwielers.43 Ook bij de voertuigen uit onder andere Inota44 

(Hongarije), Budakeszi (Hongarije, afb. 66) en Kozármisleny45 (Hongarije) is een schamelbout 

aangetroffen.  

De wagen uit Dejbjerg in Jutland (Denemarken) uit de 1e eeuw v. Chr. was eveneens voorzien van 

een schamelbout.46 Deze vondst kan niet gerekend worden tot de wagens uit de Romeinse periode of 

de Romeinse provincies. Het geeft wel aan dat het gebruik van de schamelbout zowel binnen als 

buiten het Romeinse Rijk bekend was. Men vermoedt dat verschillende wagens uit de Hallstattperiode 

voorzien waren van een zwenkbare vooras (zie verder paragraaf 4.2.1.3.2 De onderwagen bij wagens - 

Zwenkbare vooras)  

 

3.2.3.4 ‘Verticale staanders’ onder de bodem 

Er is een aantal afbeeldingen waarop de elementen te zien zijn waardoor bodem ten opzichte van de 

assen verhoogd is. Deze elementen maken waarschijnlijk deel uit van de voor- en achterschamels. 

 

Gallia Belgica Mogelijk ook: 

D.Neumagen-4B.06 (afb. 334) Gallia Belgica 

Gallia Narbonensis D.Igel-4B.01 (afb. 322) 

F.Langres-4B.01 (afb. 357) Gallia Lugdunensis / Germania Superior 

Germania Superior F.Savoisy-4B.01 (afb. 370) 

F.Dijon-4B.02 (afb. 350) Pannonia Inferior 

Moesia Superior H.Dunaújváros-4B.08 (afb. 389) 

SRB.Kostolac-4B.01 (afb. 458) H.Óbuda-4B.06 (afb. 409) 

Pannonia Superior Pannonia Superior 

A.Bruckneudorf-4B.02 (afb. 277) A.Göttlesbrunn-4B.02 (afb. 280) 

Pannonia Inferior H.Salköveskút-Lajostelep-4B.01 (afb. 415)  

H.Herceghalom-4B.01 (afb. 402)  

 

Drie en mogelijk vijf afbeeldingen zijn afkomstig uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied 

(Gallia Belgica, Gallia Lugdunensis, Gallia Narbonensis, Germania Superior). Drie en mogelijk 

                                                 
41 Piggott 1983, 157-158. 
42 Venedikov 1960, pl.1, pl. 10. 
43 Röring 1983, 178. 
44 Palágyi 1981, 33. 
45 Kiss 1989, 19, nr. 83. 
46 Hayen 1986, 129 
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zeven afbeeldingen zijn in het oostelijk deel van het onderzoeksgebied aangetroffen (Moesia Superior, 

Pannonia Inferior, Pannonia Superior). De vroegste afbeelding stamt uit het eind van de 1e eeuw 

(H.Salköveskút-Lajostelep-4B.01), de rest uit de 2e - midden 3e eeuw. Op de wagens uit het westelijk 

deel van het onderzoeksgebied is goederenvervoer afgebeeld, op die uit het oostelijk deel 

voornamelijk personenvervoer. 

Fig. 4 en ook de reconstructie van de wagen uit Kozármisleny (Hongarije) op afb. 60 suggereren dat 

de voor- en achterasdammen gesloten borden waren, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn 

geweest. Aangezien de meeste afbeeldingen alleen de zijkant van de wagen tonen, kan meestal niets 

gezegd worden over de vorm van deze asdammen. Alleen de afbeelding op D.Neumagen-4B.06 uit 

Gallia Belgica laat de vorm van de voor- en achterasdam zien, omdat dit reliëf zeer diep uitgesneden 

is. Het is in dit geval duidelijk dat er staanders boven de assen zijn afgebeeld en geen gesloten borden. 

Deze staanders vormen de ondersteuning van een balk, die zowel aan de voor- als achterkant van de 

wagen, evenwijdig aan de as onder de bodem bevestigd zijn. Omdat dit de enige (bijna) 

driedimensionale weergave van een wagen is waarop de onderbouw is afgebeeld, kunnen hieraan geen 

algemene conclusies over de vorm van de voor- en achterasdammen ontleend worden. 

Op F.Dijon-4B.02 zijn de verheffende elementen zichtbaar tussen de spaken. Ze zijn weergegeven 

als verticale balken die eindigen in breder blokje. Op F.Langres-4B.01 zijn ze op dezelfde manier 

afgebeeld. Het bredere blokje is mogelijk het uiteinde van de balk die, zoals op de afbeelding van 

D.Neumagen-4B.06, evenwijdig aan de assen onder de voor- en achterkant van de bodem is bevestigd. 

Op de reliëfs uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied zijn de verheffende elementen minder 

duidelijk afgebeeld. Bij H.Herceghalom-4B.01 zijn tussen de bodem en de wielen smalle verdikkingen 

te zien. Deze zijn niet recht boven de assen afgebeeld. Op het reliëf van A.Bruckneudorf-4B.02 zijn 

diagonale lijnen onder de voor- en achterkant van de bodem te zien. Hiermee zijn waarschijnlijk de 

elementen om de verhoging te bewerkstelligen bedoeld en niet de schamelsteunen die in paragraaf 

3.2.3.2 aan de orde gekomen zijn, omdat de lijnen op A.Bruckneudorf-4B.02 naar de assen lijken te 

lopen en niet naar de langboom. Op de afbeelding van SRB.Kostolac-4B.01 zijn boven de wielen 

verticale elementen weergegeven die de bodem lijken te ondersteunen.   

Op de afbeeldingen waarop mogelijk de elementen zijn afgebeeld waarmee de bodem verhoogd is, 

zijn tussen de bodem en de bovenkant van de wielen onduidelijke verdikkingen te zien, waarvan niet 

zeker is of deze een deel van de onderwagen uitbeelden. Op H.Dunaújváros-4B.08 zijn boven de 

wielen twee elementen afgebeeld met een ronde vorm. Dit kunnen de elementen ter verheffing van de 

bodem zijn of riemhouders. Op D.Igel-4B.01 (afb. 322b) zijn in de reconstructie volgens het 

Rheinische Landesmuseum in Trier tussen de spaken staanders te zien, maar op het reliëf zoals het 

tegenwoordig in Igel te zien is (afb. 322a), zijn deze details niet meer te onderscheiden. Op F.Savoisy-

4B.01 zijn boven het wiel links op de afbeelding verschillende verticale elementen te zien, maar het is 

niet duidelijk of ze bij de opbouw of de onderwagen horen. 

Ook wat deze staanders die de bodem verhogen betreft, zijn er waarschijnlijk parallellen te vinden 

op de eerder genoemde situlae. Zowel op afb. 105 als afb. 106 lijken ze te zijn afgebeeld. 

 

3.2.4 Trekelement 

Een belangrijk verschil in constructie tussen karren en wagens is dat het trekelement bij wagens ten 

opzichte van de vooras moet kunnen scharnieren in het verticale vlak. Dit is noodzakelijk, omdat de 



Vierwielige voertuigen 

 86

trekdieren zich anders niet kunnen bewegen. Ze zouden door de bewegingen van de wagen 

opgehangen worden in de riemen of naar beneden worden gedrukt.  

Op de meeste afbeeldingen zijn wagens met dissel te zien. Er is één afbeelding uit Raetia waarop 

mogelijk een wagen met lamoen is weergegeven. 

 

3.2.4.1 Dissel 

De scharniering in het verticale vlak wordt bereikt door de dissel niet direct aan de voorasdam te 

bevestigen, maar dit met behulp van een disselas (nr. 2 op fig. 3a) via twee losse trek-, dissel- of 

zijarmen te doen (nr. 3 op fig. 3a).47  Door de trekarmen wordt bovendien gerealiseerd dat de 

aanhechting van de dissel(armen) op de voorasdam loodrecht is. Op sommige afbeeldingen lijkt de 

dissel niet met de as, maar met de bodem of bak van de wagen verboden te zijn. In dit geval is er 

mogelijk een wagen zonder zwenkbare vooras afgebeeld.48  

De trekarmen kunnen, zoals gezegd, in het geval van een zwenkbare vooras verlengd zijn tot 

achter de voorasdam en daar met elkaar verbonden door een zwenkhout, ter ondersteuning van de 

langboom tijdens het draaien.49 In het geval van een stabilisatie van de voorschamel met behulp van 

een zwenkstang50 (fig. 3c) scharniert de dissel niet rond de disselas op het punt waar de twee 

trekarmen de dissel raken (zoals op fig. 3a en 3b te zien is), maar rond de zwenkstang. Het is in dit 

geval van belang dat de trekarmen stevig met de dissel verbonden zijn.  

Net zoals bij de verbinding van de langboom op de achterasdam is de loodrechte aanhechting van de 

dissel op de voorasdam noodzakelijk voor de stevigheid van de wagen. De aanhechting is te zien op de 

Zuil van Trajanus (113 n. Chr.) in een scène waar Romeinen en Daciërs in gevecht zijn (afb. 246). Op 

de achtergrond staan drie wagens achter elkaar. Zij lijken een verdedigingsmuur te vormen. Van de 

meest rechter wagen is ook de dissel afgebeeld. Het is duidelijk te zien dat de achterkant van de dissel 

gevorkt is. Bij ‘Voertuig Γ’ uit Mikri Doxipara-Zoni (Grieks Thracië) is een ijzeren Y-vorm gevonden 

waarvan uitgegaan wordt dat deze de aanhechting van de dissel op de vooras gevormd heeft.51 Ook op 

bijvoorbeeld afb. 106 van de 5e - begin 4e eeuwse afbeelding op een situla uit Novo Mesto (Slovenië), 

is de gevorkte aanhechting van de dissel op de vooras te zien. Op F.Langres-4B.01 (afb. 357c) is, 

tussen de spaken van het voorwiel, een gat in de dissel afgebeeld. Mogelijk is hiermee de 

scharnierende verbinding van de dissel met de onderwagen weergegeven. Ook aan de miniatuurwagen 

van D.Köln-Rodenkirchen-4E.01 (afb. 328) is duidelijk te zien dat de dissel een Y-vormige achterkant 

heeft en scharnierend met de voorasdam verbonden is. Bovendien buigt de dissel naar boven, zoals 

lamoenarmen (zie paragraaf 2.2.4 Trekelement). Het is echter niet zeker of deze gebogen vorm de 

oorspronkelijke staat van de dissel is of dat deze verbogen is geraakt.52 

De dissel kan ook uit twee parallel lopende balken bestaan hebben. Op afbeeldingen is dit niet na te 

gaan, omdat het trekdier op de voorgrond de dissel altijd aan het oog onttrekt. Een dergelijke dubbele 

dissel is mogelijk teruggevonden bij een van de vijf voertuigen, ‘Voertuig B,’ die in 2002/2003 in 

                                                 
47 Pare 1992, 129-130: hij noemt de zijarmen traction-rods. 
48 Zie paragraaf 3.2.3.3 Zwenkbare vooras. 
49 Zie paragraaf 3.2.3.3 Zwenkbare vooras. 
50 Zie paragraaf 3.2.3.3 Zwenkbare vooras. 
51 Triantaphyllos & Terzopoulou 2005, 14. 
52 Het is overigens niet duidelijk hoe de dissel met het dubbele juk, dat ook bij de miniatuurwagen gevonden is, verbonden 
kon worden. 
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Grieks Thracïe in Mikri Doxipara-Zoni,53 vlakbij de Bulgaarse grens is gevonden (afb. 68), uit het 

begin van de 2e eeuw n. Chr.. De wagen uit ca. 850 n. Chr. die in het Zweedse Oseberg gevonden is, is 

met een dubbele dissel gereconstrueerd (afb. 67). De ruimte tussen de beide disselbomen is in de 

reconstructie ca. 30 cm.54 Het is daarom uit te sluiten dat er een trekdier tussen de beide bomen 

gestaan heeft. Op afb. 67 is zowel de reconstructie volgens S. Grieg uit 1928 te zien als een alternatief 

voor de bevestiging van de disselbomen door Wegener Sleeswyk uit 1987. Grieg heeft elk van de 

bomen met een enkele pin aan de disselarmen bevestigd. Hierdoor kan de voorschamel bij het wenden 

van de wagen niet gestabiliseerd worden. Daarom heeft Wegener Sleeswyk een alternatieve 

verbinding aan de reconstructie toegevoegd. Hierbij zijn de beide disselbomen door middel van één 

enkele pen (een ‘stang,’ zoals Wegener Sleeswyk het noemt) bevestigd. Deze pen glijdt over het 

uiteinde van de langboom en verzorgt zo de stabilisering van de voorschamel.55  

 

3.2.4.2 Lamoen 

Ook bij het lamoen is het belangrijk dat het ten opzichte van de voorasdam kan scharnieren in het 

verticale vlak, maar dat het wel loodrecht met de voorasdam verbonden is. Net zoals bij de dissel, kan 

dit bereikt worden door beide lamoenarmen met een disselas via losse trekarmen aan de voorasdam te 

bevestigen (fig. 3d). Omdat beide armen niet onafhankelijk van elkaar mogen scharnieren, is de 

dwarsverbinding tussen de lamoenarmen vóór de vooras noodzakelijk.  

Als de trekarmen achter de voorasdam verlengd worden, kan de wagen door middel van een 

zwenkhout gestabiliseerd worden. Stabilisering met een zwenkstang is ook mogelijk. Dit is afgebeeld 

op fig. 3e: de langboom is verlengd tot vóór de vooras en voorzien van een oog. De zwenkstang steekt 

door zowel beide lamoenarmeinden als door het oog op de langboom.  

Beide bovenstaande constructies van een wagen met zwenkbare vooras en lamoen (fig. 3d en 3e) 

zijn hypothetisch en zouden nader onderzocht moeten worden. Er is een argument voor om in 

afbeeldingen van wagens met lamoenen voertuigen te zien zonder zwenkbare vooras, omdat op de 

meeste afbeeldingen de lamoenarm op de wagenbak aansluit en niet op een niveau ter hoogte van de 

assen.56 Uit het Italisch kerngebied zijn mogelijk drie afbeeldingen van wagens met lamoen bekend. 

Op twee hiervan is de lamoenarm verbonden met de bak van de wagen (afb. 234: mozaïek in de 

“Thermen van de Cisiarii” te Ostia; afb. 210: reliëf in de Vaticaanse Musea). Op de derde afbeelding 

(afb. 191: grafsteen van M. Viriatius Zosimus in Verona) lijkt het lamoen op het niveau van de as met 

het voertuig verbonden te zijn. In dit laatste geval kan er dus een wagen met lamoen en zwenkbare 

vooras zijn afgebeeld. Er is uit de provincies één afbeelding bekend, waarop mogelijk een wagen met 

lamoen is afgebeeld. Dit is D.Augsburg-4B.03 (afb. 318) uit Raetia. Op de afbeelding wordt een 

stilstaande wagen in- of uitgeladen. Er staat een bukkende man op de wagen die een kist (?) vast heeft. 

Op de grond staat een man die een (leeg?) draagframe voor goederen op de schouders heeft. Voor de 

wagen zijn drie dieren te zien.57 Het dier op de voorgrond is volledig afgebeeld en er is een juk op de 

hals weergegeven. Van de twee dieren op de achtergrond is alleen het hoofd zichtbaar. De houding 

van de drie dieren sluit uit dat het dier op de voorgrond samen met het middelste onder een dubbel juk 

                                                 
53 Zie voetnoot 45 in hoofdstuk 2. 
54 Wegener Sleeswyk z.j., 88. 
55 Wegener Sleeswyk z.j., 89. 
56 Correspondentie met mw. G. Brownrigg, d.d. 17 december 2009.  
57 Het is mogelijk dat er slechts één dier op de achtergrond is weergegeven.  
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staat.58 Langs de flank van het volledig afgebeelde dier lijkt een lamoenarm afgebeeld, dat van de bak 

van de wagen naar het juk lijkt te lopen. De lamoenarm is niet gebogen, maar recht en verbonden met 

het jukuiteinde van het dier, zoals ook het geval is op het mozaïek uit de “Thermen van de Cisiarii” in 

Ostia (afb. 234). In dit geval zou ook hier sprake kunnen zijn van een wagen met lamoen zonder 

zwenkbare vooras. Het lijkt erop dat er één trekdier is afgebeeld en twee meelopers.59 

 

3.2.5 Bodem 

De bodem van een wagen met zwenkbare vooras kan niet direct op de assen bevestigd worden zonder 

verlies van torsieflexibiliteit en moet daarom op de schameldammen geplaatst zijn. Over het uiterlijk 

van de bodem valt weinig te zeggen, maar evenals bij de karren geldt waarschijnlijk dat de bodem 

afhankelijk van de functie van de wagen open (rooster- of palletvormig) of gesloten zal zijn geweest, 

in het geval van respectievelijk goederenvervoer en personenvervoer. Er zijn een paar afbeeldingen 

waarop wellicht de kopse kanten van de balken zijn weergegeven die de bodem vormen. De 

duidelijkste voorbeelden hiervan zijn F.Dijon-4B.02 (afb. 350) en F.Langres-4B.01 (afb. 357), beide 

uit Germania Superior. Tussen twee horizontale lagen zijn vierkante of rechthoekige blokken 

afgebeeld, mogelijk de balkeinden. Iets dergelijks is te zien op afb. 69, een foto van de reconstructie 

van een wagen uit Großeibstadt (Duitsland, 1e helft 7e eeuw v. Chr.).60 De ronde balken zijn in de 

lengte van de wagen gelegd, waardoor de kopse kanten van de balken aan de voor- en achterkant van 

de wagen te zien zijn. Op de genoemde afbeeldingen uit Dijon en Langres zouden de balken in de 

breedte van de wagen gelegd zijn. 

Op nagenoeg alle afbeeldingen van wagens is de bodem boven het niveau van de assen 

weergegeven.61 Op de meeste afbeeldingen uit de oostelijke provincies van het onderzoeksgebied zijn 

de wielen geheel onder de bodem afgebeeld. In de westelijke provincies ligt de bodem op de 

afbeeldingen meestal gedeeltelijk achter de wielen. Het is onbekend of de wielen van voertuigen uit de 

Romeinse provincies geheel onder de bodem door konden draaien, maar het is niet waarschijnlijk.62 Ik 

ga er daarom vanuit dat het afbeelden van de wielen geheel onder de bodem geen weergave is van de 

werkelijkheid. De wagen die in grafheuvel 2 in Inota (Hongarije) gevonden is, is gereconstrueerd met 

een bodem die zich geheel boven de wielen bevindt (afb. 79). 

 

3.2.6 Opbouw 

De opbouw bevindt zich boven de bodem. Zoals ook bij de karren het geval is, moet in gedachten 

gehouden worden dat het waarschijnlijk bij verschillende wagens mogelijk was om de opbouw naar 

gelang het gebruik te veranderen. In 1991 heeft H. Hayen een reconstructie gemaakt van een wagen uit 

het derde millennium v. Chr.. Hierbij stelde hij dat de opbouw van de wagen hypothetisch is, omdat 

deze verschillende vormen kan aannemen. Hij heeft een overzicht gegeven waarin hij veertien 

mogelijke opbouwen voorstelt, alle op basis en aanname van loodrechte boringen in de rand van de 

                                                 
58 Zie verder paragraaf 3.5.1 Meelopers. 
59 Zie paragraaf 3.5.1 Meelopers voor een andere interpretatie van deze afbeelding. 
60 Uenze 1987, 71-73: De reconstructie van deze Hallstattwagen is omstreden, omdat alleen metalen resten van de wielen 
teruggevonden zijn. 
61 Alleen op de wagen op F.Vaison-la-Romaine-4B.01 (afb. 373) lijkt de bodem op het niveau van de assen te liggen, maar 
waarschijnlijk is er bij deze afbeelding geen sprake van een ‘origineel’ Romeins reliëf. Zie verder voetnoot 8. 
62 Zie paragraaf 3.2.3.3 Zwenkbare vooras. 
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bodem om de wanden van de opbouw in vast te zetten (afb. 70).63 Dergelijke variëteit in opbouw kan 

ook bij de voertuigen uit de Romeinse periode verondersteld worden. 

Net zoals bij de karren is het daarom ook voor de wagens moeilijk om een opbouw te reconstrueren 

op basis van de aangetroffen vondsten. De meeste teruggevonden vierwielige voertuigen waren 

waarschijnlijk pronkwagens, gezien de rijke metalen, voornamelijk bronzen, versieringen die zich 

onder de vondsten bevinden. Veel in de graven teruggevonden elementen die tot de opbouw gerekend 

worden, zijn figuratief. Ze bestaan uit enkele kleine dierlijke of menselijke beeldjes op een gebogen 

standplaat (afb. 71); grotere ‘beeldengroepen’ op een standplaat (afb. 72); bustes of dierenkoppen als 

versiering van een koker met ronde of rechthoekige doorsnede die een balkuiteinde afsloot (afb. 73) en 

decoratieve tondo’s met bustes (afb. 18, op de achterkant van de gereconstueerde kar uit Budakeszi). 

In 1933 heeft E. von Mercklin de figuratieve elementen uit Pastuša (Bulgarije)64 in de Hermitage te St. 

Petersburg en uit Izmit (Turkije)65 in het Nationaal Museum te Athene onderzocht en vergeleken met 

vondsten uit andere voertuiggraven. De figuren op standplaten komen regelmatig paarsgewijs, als 

elkaars pendant voor. De grotere ‘beeldengroepen’ bevonden zich waarschijnlijk op een centrale plaats 

in de opbouw. Op basis van deze gegevens zijn diverse reconstructies van de voertuigen gemaakt. Ch. 

Röring heeft aan het eind van de jaren zeventig van de 20e eeuw de wagen die in het Wardardal in 

Macedonië gevonden is gereconstrueerd.66 Uitgaande van de figuratieve elementen heeft hij de wagen 

voorzien van een gesloten houten kast67 (afb. 19) en hij beschouwt de wagen als een reiswagen voor 

langere afstanden. M. Schleiermacher stelde in 1996 een andere reconstructie van de wagen uit het 

Wardardal voor. Door de rijke versiering met bronzen en zilveren ornamenten heeft het voertuig 

volgens haar waarschijnlijk aan een vermogende persoon, misschien een magistraat, behoord. Het 

voertuig was geen reiswagen, maar een pronkwagen (afb. 74).68 Omdat de volledig houten 

reconstructie van Röring een behoorlijk zware kast oplevert,69 lijkt het haar reëler dat de wagen een 

open bak gehad heeft met daarin een zitplaats. Schleiermacher heeft dus op basis van dezelfde 

figuratieve objecten een andere opbouw gepresenteerd70 die ook naar mijn idee waarschijnlijker is dan 

die van Röring. 

Naast figuratieve elementen zijn er andere metalen vondsten gedaan waarvan vermoed wordt dat ze 

tot de opbouw behoord hebben. Het kunnen eenvoudige metalen strips zijn die verschillende houten 

delen bij elkaar gehouden hebben, maar ook meer decoratieve balkuiteinden of beslag met florale 

motieven. Bij wagen II uit Šiškovci (Bulgarije) zijn geen figuratieve bronzen versieringen gevonden, 

maar wel metalen beslagbanden die wellicht de zijwand versierd en verstevigd hebben.71 Ook lijkt de 

achterwand van bak versierd te zijn geweest met een ijzeren ornament met twee voluten en een ijzeren 

gewelfde lijst (afb. 63). I. Venedikov heeft in 1960 deze ijzeren objecten en de schamelsteun 

geïnterpreteerd als onderdelen van de zetel die op de wagen stond, analoog aan verschillende 

                                                 
63 Hayen 1991, 32-34, afb. 28. 
64 Von Mercklin 1933, 84-140; Venedikov 1960, Taf. 55; Röring 1983, 186. De vondsten uit de Hermitage behoren 
waarschijnlijk, samen met objecten in de Arheologičeski Musei te Sofia en de Bibliothèque National te Parijs tot acht 
verschillende voertuigen uit grafheuvels (Röring 1983, 186, 11-18).  
65 Von Mercklin 1933, 84, 141-175 (Mercklin noemt als vindplaats Nicomedia); Röring 1983, 181, VIII-1. 
66 Zie ook voetnoot 9. 
67 Röring 1983, 55-57. 
68 Schleiermacher 1996, 227. 
69 Zie ook voetnoot 12 bij hoofdstuk 2 over het gewicht van voertuigen in relatie tot de aanspanning en de trekdieren. 
70 NB: ook in de reconstructie van Schleiermacher zijn de voorwielen kleiner dan de achterwielen. Zie paragraaf 3.2.2.5 
Diameter en omtrek. 
71 Röring 1983, 36. 
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afbeeldingen van wagens met daarop een zetel.72 Onder de vondsten van het voertuig dat aan het eind 

van de jaren zestig van de 20e eeuw in de buurt van Mangalia (Roemenië) gevonden is,73 bevinden 

zich ook twee ornamentele stukken ijzer (afb. 75) die sterk doen denken aan het object met voluten dat 

bij wagen II uit Šiškovci is aangetroffen (afb. 63). De stukken zijn lansvormig en voorzien van twee 

voluten. Het is daarom niet ondenkbaar dat ook het voertuig uit Mangalia een wagen was.74  

Onder de voertuigresten uit de Alamannenbuit van Neupotz bevond zich geen bronzen sierbeslag. 

Wel zijn enkele eenvoudig versierde ijzeren constructie-elementen aangetroffen:75 het beslag van een 

disseluiteinde dat de verbinding met het juk bewerkstelligde is voorzien van een spiraal (afb. 76); een 

ijzeren element dat vermoedelijk de rand van de bak aan de achterkant van de wagen versierd heeft, 

bestaat uit twee tegen elkaar geplaatste voluten (afb. 77);76 en vier ijzeren elementen, mogelijk 

paarsgewijs tot twee voertuigen behorend, zijn voorzien van een lange ijzeren strip met 

bevestigingsgaten (afb. 78). De voorzijde van de strips krult omhoog en is versierd met een spiraal. Zs. 

Visy oppert dat de elementen zich wellicht aan de voorzijde van bak bevonden hebben en mogelijk 

mede een functie hadden als zijsteunen van de zitplaats van de menner.77 Ook de ijzeren 

schamelsteunen zijn eenvoudig versierd (afb. 62). 

Een uitzonderlijke wagen is aangetroffen in een van de grafheuvels van Inota (Hongarije). De wagen 

is gereconstrueerd met een gesloten zijwand een een scharnierende achterklep (afb. 79). Naar alle 

waarschijnlijkheid is hier een normale ‘boerenwagen’ in het graf meegegeven en geen pronkwagen. Er 

zijn namelijk geen metalen versieringen gevonden78 en de wagen was ook niet voorzien van 

riemhouders,79 hetgeen impliceert dat het voertuig niet primair gemaakt was voor het vervoeren van 

mensen.80 

Verscheidene onderzoekers hebben voertuigen gereconstrueerd en gebleken is dat met dezelfde 

vondsten totaal van elkaar verschillende opbouwen bedacht kunnen worden. In zijn publicatie uit 1989 

van de wagen die in Kozármisleny (Hongarije) gevonden is, geeft A. Kiss daarom aan dat hij niet van 

plan is zich te wagen aan een reconstructie van de opbouw.81 De behouden elementen leveren 

inderdaad in de meeste gevallen onvoldoende informatie op over de opbouw. 

 

Bij de beschrijving van de opbouw op de afbeeldingen wordt gesproken van een ‘bak’ wanneer de 

opbouw van het voertuig open is, dus alleen uit wanden rond de bodem bestaat. De voorkant is 

waarschijnlijk in de meeste gevallen open geweest, de achterkant in sommige gevallen ook. Er wordt 

                                                 
72 Venedikov 1960, Taf. 15; Röring 1983, 66. Bij deze wagen zijn overigens geen riemhouders aangetroffen (Venedikov 
1960, pl. 10-20; Röring 1983, 180, nr. 20.) 
73 Hartuche 1967, 231-257. 
74 Het voertuig van Mangalia is bij toeval ontdekt. N. Hartuche heeft achteraf de locatie van het graf waarin het voertuig lag 
onderzocht en de vondsten gepubliceerd. Aangezien hij twee wielbanden herkende en twee riemhouders, heeft hij 
geconcludeerd dat er een kar begraven was. Volgens Hartuche betrof het een ‘car de luptă,’ een ‘strijdkar,’ omdat de diameter 
van de wielen slechts 64 cm bedraagt. Er zijn echter, zoals Röring opmerkt, drie riemhouders behouden (Röring 1983, 43). 
75 Visy 1993, nrs. F 155, F 214, F 217, F 218a, b, F 219. 
76 Visy 1993, 304: voor de plaatsing van een decoratief element op de bak aan de achterzijde van de wagen, vergelijk wagen 
II uit Šiškovci (afb. 63). 
77 Visy 1993, 305-308. 
78 Palágyi 1981, 25, 32-33. Zie verder paragraaf 3.2.6.5 Uitstekend element aan de achterkant van de bodem of bak. 
79 Palágyi 1981, 39-40, cat. nrs. 2.2.10 - 2.2.10.45 
80 Mráv 2001, 39: mogelijk is een dergelijk voertuig ook in een graf in Sárbogárd-Virágrész (Hongarije) gevonden. Hierover 
is mij verder niets bekend. 
81 Kiss 1989, 32: De Hongaarse onderzoekers -de “pannonischen Verfasser” (Gaul, Šeper en Radnóti)- reconstrueerden de 
wagens met een gesloten kast en de Bulgaarse onderzoekers - de “trakischen Verfasser” (Venedikov en Nicolov)- juist met 
een open bak. 
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van een ‘kast’ gesproken wanneer de opbouw van het voertuig overdekt is. De afgebeelde zijwand kan 

variëren in hoogte. Er wordt, net zoals bij de karren in hoofdstuk 2, onderscheid gemaakt tussen een 

‘lage zijwand’ en een ‘hoge zijwand.’ Dit verschil duidt alleen op de wijze van afbeelden en niet op 

feitelijke verschillende soorten opbouwen. In de beschrijvingen worden enkele suggesties gedaan voor 

wat de kunstenaar mogelijk bedoeld heeft met verschillende details.82 

Net zoals bij de karren is het bij de afbeeldingen van wagens niet altijd duidelijk of er een opbouw is 

afgebeeld of niet. Omdat de groep afbeeldingen waarbij dit niet duidelijk is, maar waarbij wel 

verschillende details op een opbouw zouden kunnen wijzen groot is, wordt deze groep apart behandeld 

in paragraaf 3.2.6.4 Opbouw mogelijk geïmpliceerd.  

 

3.2.6.1 Geen afgebeelde opbouw 

 

Gallia Belgica Moesia Inferior 

D.Neumagen-4B.06 (afb. 334) RO.Constanţa-4B.01 (afb. 452) 

D.Trier-4B.01 (afb. 336) Pannonia Superior 

Germania Inferior A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01 (afb. 275) 

D.Köln-Rodenkirchen-4E.01 (afb. 328)  

 Mogelijk ook: 

 Raetia 

 D.Augsburg-4B.02 (afb. 317) (of lage zijwand) 

 

Er zijn vijf en mogelijk zes afbeeldingen waarbij het duidelijk is dat er geen opbouw is afgebeeld. Vier 

afbeeldingen zijn afkomstig uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied (Gallia Belgica, 

Germania Inferior en Raetia) en twee uit het oostelijk deel (Moesia Inferior en Pannonia Inferior). 

A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01 uit Pannonia Inferior is de vroegst gedateerde van deze 

afbeeldingen en stamt uit het eind van de 1e eeuw. D.Köln-Rodenkirchen-4E.01 uit Germania Inferior 

is de jongste en wordt aan het eind van de 4e eeuw gedateerd. De overige afbeeldingen stammen uit de 

2e - 3e eeuw. 

Alle wagens op de afbeeldingen worden voor goederenvervoer gebruikt. Op drie van de zes wagens 

wordt een liggende ton vervoerd: D.Augsburg-4B.02, D.Neumagen-4B.06 en D.Trier-4B.01.83 Op de 

wagen van RO.Constanţa-4B.01 ligt een baal. In tegenstelling tot de andere afbeeldingen is deze 

wagen voorzien van kruisbalkwielen en niet van spakenwielen. Op de miniatuurwagen van D.Köln-

Rodenkirchen-4E.01 is geen lading afgebeeld, maar waarschijnlijk is er wel een voertuig voor 

goederenvervoer bedoeld. Ook de wagen op A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01 is onbeladen en 

opnieuw is het onwaarschijnlijk dat de wagen voor personenvervoer bedoeld was. Boven de wielen 

zijn vier staken of rongen afgebeeld, twee aan de voorkant en twee aan de achterkant (zie ook nr. 1 op 

                                                 
82 In paragraaf 3.3 Typologie wordt een typologie voorgesteld. Hierin worden de afbeeldingen onder andere op basis van 
(mijn) interpretatie van de opbouw onderverdeeld, terwijl de beschrijving van de opbouw in deze paragraaf zo objectief 
mogelijk gehouden is. 
83 Ook op andere afbeeldingen zijn liggende tonnen te zien: BG.Teteven-4B.01 (geen afbeelding), D.Augsburg-4B.01 (afb. 
316) en F.Langres-4B.01 (afb. 357). Van het eerste reliëf is mij helaas geen afbeelding bekend. In de andere twee gevallen is 
het niet duidelijk of de wagen een lage zijwand heeft of niet. Daarom worden deze twee reliëfs besproken in paragraaf 3.2.6.4 
Opbouw mogelijk geïmpliceerd.   
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fig. 4). Waarschijnlijk hebben deze een functie gehad in het op de wagen houden van de lading84 of 

dienden ze ter ondersteuning van verwijderbare zijwanden, zoals bij verschillende wagens uit de 

moderne tijd in West Europa.85 Ook op de afbeeldingen van D.Igel-4B.01 (afb. 322) en E.Pico del 

Castillo-4C.01 (afb. 344) zijn rongen weergegeven, maar in deze gevallen zijn ze (waarschijnlijk) op 

de zijwand geplaatst (zie paragraaf 3.2.6.4.3 Motief). Op de wagen van A.Bad Deutsch Altenburg-

4B.01 houdt de (staande) menner één van de rongen vast. 

Van D.Neumagen-4B.06 en D.Augsburg-4B.02 zijn de trekdieren niet bewaard gebleven. Op de 

overige vier afbeeldingen staan ossen voor de wagen gespannen. 

 

3.2.6.2 Open bak 

In de meeste gevallen is de wagenbak op de afbeeldingen open en niet overdekt. Net zoals bij de 

karren kan een zijwand laag of hoog zijn. Bij een lage zijwand is er één horizontale lijn boven de 

bodem afgebeeld en bij een hoge meer dan één.86 Of de wand zelf open of gesloten is, kan in de 

meeste gevallen niet uit de afbeeldingen opgemaakt worden, tenzij tussen de spijlen van de zijwand de 

lading zichtbaar is.  

 

3.2.6.2.1 Lage zijwand  

 

Asia Pannonia Inferior 

TR.Ephesos-4B.01 (afb. 462) H.Dunaújváros-4B.02 (afb. 383) 

TR.Turkije-4B.02 (afb. 466) H.Dunaújváros-4B.07 (afb. 388) 

Gallia Belgica H.Óbuda-4B.01 (afb. 404) 

B.Arlon-4B.05 (afb. 302) H.Óbuda-4B.05 (afb. 408) 

Germania Superior H.Sárbogárd-Alsótöbörzsökpuszta-4B.01 (afb. 416) 

CH.Orbe-Boscéaz-4G.01 (afb. 314) H.Solymár-4B.01 (afb. 417) 

D.Heidenburg-4B.01 (afb. 321) H.Szentendre-4B.04 (afb. 423) 

F.Strasbourg-4B.01 (afb. 372) H.Szentendre-4B.06 (afb. 424) 

Moesia Inferior H.Szentendre-4B.08 (afb. 426) 

RO.Adamclisi-4B.01 (afb. 449) H.Szentendre-4B.09 (afb. 427) 

RO.Adamclisi-4B.02 (afb. 450) H.Szentendre-4B.11 (afb. 429) 

Noricum Pannonia Superior 

SLO-Vranje-4B.01 (afb. 457) A.Bruckneudorf-4B.01 (afb. 276) 

 A.Göttlesbrunn-4B.03 (afb. 281) 

 A.Göttlesbrunn-4B.05 (afb. 283) 

 A.Loretto-4B.01 (afb. 286) 

 A.Sankt Georgen-4B.01 (afb. 294) 

 H.Esztergom-4B.02 (afb. 400) 

  

  

                                                 
84 Zie ook Röring 1983, 15-16. 
85 Wegener Sleeswyk z.j., 94. 
86 Dit onderscheid is een manier om de afbeeldingen in groepen onder te verdelen op basis van uiterlijke kenmerken van de 
opbouw. Het zegt niet noodzakelijk iets over de werkelijke hoogte van de zijwanden. Zie ook voetnoot 82. 
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Mogelijk ook:  

Moesia Inferior Pannonia Superior 

RO.Adamclisi-4B.03 (afb. 451) A.Göttlesbrunn-4B.02 (afb. 280) 

Pannonia Inferior A.Margarethen am Moos-4B.02 (afb. 288) 

H.Csákvár-4B.02 (afb. 379) H.Esztergom-4B.01 (afb. 399) 

H.Óbuda-4B.03 (afb. 406) Raetia 

H.Pilisszántó-4B.02 (afb. 413) D.Augsburg-4B.02 (afb. 317) (of geen opbouw) 

H.Pilisszántó-4B.03 (afb. 414)  

 

Er zijn 26, mogelijk 35 voorstellingen van een wagen met een lage zijwand. Vijf afbeeldingen zijn 

afkomstig uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied (Gallia Belgica, Germania Superior en 

Raetia), 28 uit het oostelijk deel (Moesia Inferior, Noricum, Pannonia Inferior en Pannonia Superior) 

en twee zijn buiten het onderzoeksgebied aangetroffen (Asia).  

De vroegste afbeeldingen stammen uit het eind van de 1e - begin van de 2e eeuw: F.Strasbourg-

4B.01 (Germania Superior), H.Csákvár-4B.02, H.Sárbogárd-Alsótöbörzsökpuszta-4B.01, H.Solymár-

4B.01, H.Pilisszántó-4B.02, H.Pilisszántó-4B.03 (Pannonia Inferior), A.Göttlesbrunn-4B.02, 

A.Göttlesbrunn-4B.03, A.Loretto-4B.01 en A.Sankt Georgen-4B.01 (Pannonia Superior). De jongste 

afbeelding is in de 3e eeuw gedateerd en komt uit Noricum: SLO-Vranje-4B.01. De meeste 

afbeeldingen stammen uit de 2e eeuw. Voor drie afbeeldingen is geen datering gegeven : TR.Ephesos-

4B.01 (Asia), H.Esztergom-4B.01 en H.Esztergom-4B.02 (Pannonia Superior).  

Op niet alle afbeeldingen loopt de zijwand door tot vooraan de bodem: H.Dunaújváros-4B.02, 

H.Óbuda-4B.01, H.Solymár-4B.01, H.Óbuda-4B.05, H.Pilisszántó-4B.02, H.Pilisszántó-4B.03, 

H.Szentendre-4B.06, H.Szentendre-4B.09 en H.Szentendre-4B.11 (Pannonia Inferior), 

A.Göttlesbrunn-4B.03 (Pannononia Superior) en mogelijk ook H.Csákvár-4B.02 (?), H.Óbuda-4B.03 

(Pannonia Inferior), A.Göttlesbrunn-4B.02, A.Margarethen am Moos-4B.02 (Pannonia Superior), 

RO.Adamclisi-4B.01, RO.Adamclisi-4B.02 en RO.Adamclisi-4B.03 (Moesia Inferior). In deze 

gevallen lijkt de opbouw van de bak achter de op de bodem zittende menner te beginnen. Het is 

onduidelijk of hiermee een natuurgetrouwe weergave van een opbouw voorgesteld is. Van de wagen 

op het mozaïek uit Zwitserland (CH.Orbe-Boscéaz-4G.01, Germania Superior) zou eveneens gezegd 

kunnen worden dat de zijwand niet tot vooraan de bodem doorloopt, aangezien de menner duidelijk 

voor de zijwand afgebeeld is. Naar mijn idee is deze afbeelding in perspectief weergegeven. De 

langboom en de wielen op de achtergrond hebben een lichtere tint dan de wielen op de voorgrond. Dit 

geldt ook voor het deel van de bodem waarop de menner zit: er wordt diepte gesuggereerd en om die 

reden is de bodem in dit geval voor de zijwand zichtbaar. Misschien is ook de bak op de afbeelding 

van A.Margarethen am Moos-4B.02 in perspectief afgebeeld.87 Wat betreft de afbeeldingen uit 

Roemenië is het niet zeker of er werkelijk een gedeeltelijke zijwand is bedoeld. Achter op de wagen 

op RO.Adamclisi-4B.01 is een verhoging zichtbaar, maar of het om een wand of een kistje gaat, is niet 

                                                 
87 Ook de bak van het voertuig op B.Buzenol-Montauban-0B.02 (afb. 312) is misschien in perspectief afgebeeld. Deze 
afbeelding is niet in de opsomming opgenomen, omdat niet met zekerheid gezegd kan worden dat het om een wagen gaat, 
aangezien de wielen niet behouden zijn. De wanden van de opbouw of van de op de bodem geplaatste mand zijn 
waarschijnlijk gevlochten. De wanden vertonen overeenkomsten met die op andere afbeeldingen, waarvan duidelijk is dat er 
een gevlochten structuur is weergegeven: zie bijvoorbeeld afb. 350: F.Dijon-4B.02 (zie verder paragraaf 3.2.6.2.2 Hoge 
zijwand) en B.Arlon-2B.01 (afb. 298).  



Vierwielige voertuigen 

 94

goed te zien.88 Ook op RO.Adamclisi-4B.02 en RO.Adamclisi-4B.03 lijkt de achterkant van de 

wagenbak hoger te zijn dan de voorkant; meer valt over de opbouw niet te zeggen. Ook in het geval 

van A.Göttlesbrunn-4B.02 en H.Óbuda-4B.03 is het niet zeker of er een gedeeltelijke zijwand is 

afgebeeld. Op A.Göttlesbrunn-4B.02 lijkt de menner boven de zijwand te zijn geplaatst en niet ervoor. 

Op H.Óbuda-4B.03 zou achter de menner een passagier in een zetel kunnen zijn afgebeeld, maar door 

verwering is de afbeelding onduidelijk. 

Er zijn vijf afbeeldingen waarop het lijkt dat er boven een dik afgebeelde bodem een reling geplaatst 

is.89 In het geval van A.Göttlesbrunn-4B.03 (uit Pannonia Superior) lijkt de reling, zoals gezegd, niet 

helemaal tot vooraan de bodem door te lopen. Op de andere vier reliëfs is de reling mogelijk wel over 

de gehele lengte van de bak aangebracht, hoewel niet alle afbeeldingen even duidelijk zijn: A.Lorettto-

4B.01, A.Sankt Georgen-4B.01 (beide uit Pannonia Superior), H.Szentendre-4B.04 en H.Szentendre-

4B.08 (beide uit Pannonia Inferior). De indruk wordt gewekt dat de wagenbak in deze gevallen 

bestaat uit een zijwand waarvan het onderste deel gesloten is en waarop een lage reling is geplaatst. 

Wanneer dit het geval is, zou er dus een hoge zijwand zijn afgebeeld. Omdat echter niet duidelijk is of 

de ‘dikke bodem’ in feite een dichte zijwand is en er alleen duidelijk een lage reling op de 

afbeeldingen is weergegeven, heb ik deze reliëfs in deze paragraaf ondergebracht.90  

Op tien afbeeldingen, alle uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied, is personenvervoer 

weergegeven: SLO-Vranje-4B.01 (Noricum), H.Dunaújváros-4B.07, H.Óbuda-4B.01, H.Óbuda-

4B.03, H.Óbuda-4B.05, H.Sárbogárd-Alsótöbörzsökpuszta-4B.01, Solymár-4B.01, H.Szentendre-

4B.08 (Pannonia Inferior), A.Göttlesbrunn-4B.03 en H.Esztergom-4B.02 (Pannonia Superior). De 

passagiers zitten in de meeste gevallen in zetels die in het midden van de wagen geplaatst zijn. Voor 

op de wagen zit de menner. In de wagen op SLO.Vranje-4B.01 zijn drie passagiers afgebeeld. Op 

H.Sárbogárd-Alsótöbörzsökpuszta-4B.01 en H.Szentendre-4B.08 is ook een vrouwelijke 

achteruitrijder weergegeven. Zij zit op de achterkant van de wagen, met de rug naar de passagiers toe 

(zie verder paragraaf 3.7 Gebruik).  

De wagen op A.Bruckneudorf-4B.01 uit Pannonia Superior, is waarschijnlijk ook voor 

personenvervoer gebruikt, maar er is geen passagier afgebeeld. Op de wagen lijkt een lege zetel te 

staan.91 

De groep afbeeldingen waarop goederenvervoer is afgebeeld, kan in tweeën gedeeld worden. De 

eerste groep, van zeven afbeeldingen, toont een lege wagen of een waarop de lading in balen, tonnen 

of netten ligt: TR.Ephesos-4B.01, TR.Turkije-4B.02 (Asia), B.Arlon-4B.05 (Gallia Belgica), 

CH.Orbe-Boscéaz-4G.01, F.Strasbourg-4B.01 (Germania Superior), RO.Adamclisi-4B.01 (Moesia 

Inferior) en D.Augsburg-4B.02 (Raetia). In deze gevallen is het duidelijk dat de wagens gebruikt zijn 

bij dagelijkse werkzaamheden. Op de wagens uit de tweede groep, elf afbeeldingen, wordt een 

‘conisch of vierkant object’ vervoerd: H.Csákvár-4B. 02, H.Dunaújváros-4B.02, H.Pilisszántó-4B.02, 
                                                 
88 Florescu 1965, 500 ziet in de verhoging achterop de wagen een kistje met sleutelgat.  
89 Zie verder paragraaf 3.2.6.4.1 Zonder details waarin andere afbeeldingen met een ‘dikke bodem’ besproken worden. 
90 Er is nog een afbeelding waarop mogelijk een dergelijke wagenbak met reling is weergegeven: H.Tác-4B.01 (afb. 434). 
Hier is een overdekte wagen afgebeeld, daarom wordt dit reliëf verder besproken in paragraaf 3.2.6.3 Overdekte opbouw, 
maar de bak vertoont grote overeenkomsten met de vijf hierboven genoemde afbeeldingen. 
91 Ook op de wagens op TR.Magnesia ad Sipylum-4B.01 (afb. 464) en D.Beihingen-4B.01 (afb. 320) wordt mogelijk een 
lege zetel vervoerd. Volgens Visy (1997, 39, nr. 46) is ook op H.Dunaújváros-4B.02 (afb. 383) een lege omgedraaide 
leunstoel (“nach hinten gedrehter, leerer Lehnstuhl”) afgebeeld. Dit lijkt mij onwaarschijnlijk. De voorstelling lijkt sterk op 
afbeeldingen waarop een lage wagen beladen is met een ‘conisch of vierkant object’ dat ongeveer in het midden staat (zoals 
bijvoorbeeld afb. 393: H.Dunaújváros-4B.12). Op de voorgenoemde afbeeldingen staan de lege zetels in de rijrichting en ze 
hebben een duidelijke hogere rugleuning dan zijleuningen. Hiervan is bij H.Dunaújváros-4B.02 geen sprake. 
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H.Szentendre-4B.04, H.Szentendre-4B.06, H.Szentendre-4B.09, H.Szentendre-4B.11 (Pannonia 

Inferior), A.Göttlesbrunn-4B.05, A.Loretto-4B.01, A.Sankt Georgen-4B.01 en A.Göttlesbrunn-4B.02 

(Pannonia Superior). Het is onduidelijk wat dit ‘conische of vierkante object’ voorstelt. Het zou om 

askistjes of om lege krukjes kunnen gaan,92 hierover zijn de meningen verdeeld. Deze afbeeldingen 

met een ‘conisch of vierkant object’ zijn alleen in de Pannonische provincies aangetroffen. 

Er zijn zes afbeeldingen waarvan het niet duidelijk waarvoor het voertuig is gebruikt: 

D.Heidenburg-4B.01 (Germania Superior), H.Pilisszántó-4B.03 (Pannonia Inferior), RO.Adamclisi-

4B.02, RO.Adamclisi-4B.03 (Moesia Inferior), A.Margarethen am Moos-4B.02, H.Esztergom-4B.01 

(Pannonia Superior). 

 

3.2.6.2.2 Hoge zijwand  

 

Gallia Lugdunensis  

F.Paris-4B.01 (afb. 367)  

Germania Superior  

D.Baden-Baden-4B.01 (afb. 319)  

F.Dijon-4B.02 (afb. 350)  

Macedonia  

GR.Thessaloniki-4B.01 (afb. 375)  

 

Op slechts vier afbeeldingen lijkt een wagenbak met hoge zijwand te zijn weergegeven. Drie van deze 

reliëfs zijn afkomstig uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied (Gallia Lugdunensis en 

Germania Superior), één is buiten het onderzoeksgebied aangetroffen (Macedonia). 

D.Baden-Baden-4B.01 is op het eind van de 1e eeuw n. Chr. gedateerd en de vroegste afbeelding. 

F.Paris-4B.01 en F.Dijon-4B.02 stammen uit de 2e - 3e eeuw. Voor GR.Thessaloniki-4B.01 is geen 

datering gegeven.  

Op D.Baden-Baden-4B.01 is waarschijnlijk een zijwand afgebeeld die bestaat uit verticale spijltjes 

tussen twee horizontale banen boven de bodem. Op F.Dijon-4B.02 en F.Paris-4B.01 staat een wagen 

waarvan de opbouw gevlochten is. Beide afbeeldingen vertonen een grote gelijkenis wat betreft de 

vorm van de wagenbak. Vanaf de bodem lopen de wanden naar buiten uit tot iets onder de helft. Vanaf 

daar neigen de wanden weer licht naar binnen. Ook het onderwerp van de afbeeldingen komt overeen: 

in beide gevallen wordt de wagen in- of uitgeladen.  

Er zijn nog twee andere afbeeldingen waarop een hoge gevlochten bak is afgebeeld, die niet in de 

bovenstaande opsomming zijn opgenomen, omdat bij geen van deze afbeeldingen de wielen zijn 

behouden. Het is daardoor niet  zeker of er wagens of karren zijn afgebeeld. Beide reliëfs komen uit 

Dijon: F.Dijon-0B.01 (afb. 349) en F.Dijon-0B.03 (afb. 351). Ook op deze twee afbeeldingen zijn 

lieden bezig met het in- of uitladen van het voertuig. Voor het voertuig op F.Dijon-0B.01 zijn twee 

trekdieren afgebeeld. Hierdoor is het aannemelijk dat er een wagen is weergegeven, omdat het in 

Gallia en Germania weinig voorkomt dat voor een kar twee trekdieren gespannen staan (zie hoofdstuk 

2). Op F.Dijon-0B.03 zijn de trekdieren niet behouden. De bak is echter ongeveer zo groot als die op 

F.Dijon-0B.01, dus mogelijk gaat het ook hier om een wagen.  

                                                 
92 Zie verder paragraaf 5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten. 
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De wagen op GR.Thessaloniki-4B.01 heeft een zijwand die uit horizontale planken bestaat. De bak 

van de wagen lijkt naar boven toe iets naar buiten te wijken, zoals de buik van een boot. De menner is 

achter de zijwand geplaatst. Boven de wagenbak is een hondje afgebeeld dat waarschijnlijk op de 

lading staat. 

Alle voertuigen op de genoemde afbeeldingen worden gebruikt voor het vervoer van goederen. 

 

3.2.6.3 Overdekte opbouw 

 

Noricum H.Tác-4B.01 (afb. 434) 

A.Maria Saal-4B.01 (afb. 289) H.Tök-4B.02 (afb. 437) 

Pannonia Inferior H.Zsámbék-4B.02 (afb. 441) 

H.Csákvár-4B.04 (afb. 381) Pannonia Superior 

H.Óbuda-4B.06 (afb. 409) A.Bruckneudorf-4B.02 (afb. 277)  

 

Er zijn zeven afbeeldingen waarop een wagen met overdekte opbouw is afgebeeld. Al deze reliëfs 

komen uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied, uit de provincies Noricum, Pannonia Inferior 

en Pannonia Superior.  

De vroegst gedateerde afbeelding is H.Tác-4B.01 (Pannonia Inferior) uit het begin van de 2e eeuw. 

De andere afbeeldingen worden tussen het midden van de 2e eeuw en begin van de 3e eeuw geplaatst.  

In alle gevallen wordt de wagen gebruikt voor personenvervoer. 

Op de afbeeldingen is de overkapping van de wagens op vier verschillende manieren weergegeven. 

Op A.Bruckneudorf-4B.02 en H.Tök-4B.02 is de eerste manier te zien: alleen het achterste deel van de 

bak is gesloten, de zijwand is voorzien van een raam en over het voorste deel van de wagen steekt een 

luifel of ver uitstekend dak dat door twee palen ondersteund wordt.93 Op een kindersarcofaag uit de 2e 

eeuw n. Chr. uit Rome zijn wagens afgebeeld die ook overkapt zijn door een luifel. Op deze 

afbeelding is duidelijk te zien dat de luifels ondersteund worden door gedraaide palen (afb. 212). De 

palen op de reliëfs uit Bruckneudorf en Tök lijken eveneens spiraalvormig te zijn. Op de afbeelding uit 

Bruckneudorf is de paal echter niet recht, maar loopt de onderkant duidelijk krom naar binnen. 

Volgens S. Palágyi is deze kromme vorm van de paal waarschijnlijk een vergissing van de 

beeldhouwer. Naar mijn idee is dit onwaarschijnlijk, omdat de rest van de afbeelding niet doet 

vermoeden dat de beeldhouwer ‘maar wat aan het doen’ was. Hoe de kromme vorm wel 

geïnterpreteerd moet worden, is de vraag. Op beide afbeeldingen is alleen het achterste gedeelte van 

de opbouw gesloten. Het voorste gedeelte zou door gordijnen afgesloten kunnen worden. Het dak kan, 

zoals Palágyi suggereert, van hout gemaakt en halfrond zijn, zoals bij een tongewelf het geval is. 

Hierdoor kan verklaard worden dat het dak op de afbeeldingen dikker oogt dan de bodem. Op H.Tök-

4B.02 is boven het hoofd van de menner duidelijk te zien dat het dak gewelfd is.  

De tweede manier van overkappen is op A.Maria Saal-4B.01 zichtbaar. Het overdekte deel van de 

wagen beslaat nagenoeg de gehele bodem. Alleen de menner zit, wellicht onder een kleine luifel, 

buiten de kast. De zijwand van de kast wordt gekenmerkt door de kruisvorm van riemen die over de 

wand lopen en op het kruispunt samengehouden worden door een ring. Deze riemen zijn verbonden 

met de vier hoeken van een frame dat zich links van de opening in de zijwand bevindt. Waarschijnlijk 

                                                 
93 Palágyi 1997, 176.  
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bestaat de wagenkast uit een houten skelet waar overheen doek of leer gespannen is. Door de gekruiste 

spanriemen blijft de stoffen of leren wand strak gespannen. Achter de menner is de voorkant van de 

kast te zien. Deze is aan de bovenkant duidelijk rond van vorm. Het dak is van de wand gescheiden 

door een horizontale (franje-)band. Dit wekt de indruk dat het dak en de wanden niet uit één geheel 

bestaan. Het dak kan met een apart stuk doek of leer bespannen zijn of, zoals op de afbeeldingen uit 

Bruckneudorf en Tök te zien is, van hout zijn. Op A.Maria Saal-4B.01 zijn boven de wielen 

riemhouders afgebeeld met één haak (zie verder paragraaf 3.2.7 Riemhouders). De decoratieve 

onderdelen van de riemhouders hebben de vorm van griffioenkoppen. De wagen in het 

Archäologischer Park Xanten in Duitsland is op basis van deze Oostenrijkse afbeelding en van de 

vondsten uit het Wardardal (Grieks Macedonië) gebouwd. 

Op H.Csákvár-4B.04, H.Óbuda-4B.06 en H.Zsámbék-4B.02 is de derde manier van overkappen 

afgebeeld. De opening van de kast bevindt zich in deze gevallen niet in de zijwand, maar aan de 

voorkant. Langs de randen van de kast (aan de achterkant, over het dak en rond de opening aan de 

voorkant) is een verdikking te zien. Hierdoor lijkt het erop dat er sprake is van een houten skelet waar 

overheen doek of leer gespannen is. Op deze afbeeldingen zijn geen spanriemen afgebeeld, zoals op 

A.Maria Saal-4B.01. De opbouw van de wagen moet zijn stevigheid dus ergens anders aan ontlenen, 

bijvoorbeeld aan een ander soort houten skelet. Deze reliëfs uit Hongarije zijn veel minder 

gedetailleerd dan dat van A.Maria Saal-4B.01. Het is mogelijk dat details in kleur op de steen zijn 

aangebracht geweest en nu verloren zijn. Opvallend is dat achter de wagenkast op H.Csákvár-4B.04 

een staande vrouwelijke figuur is afgebeeld. Zij is te vergelijken met de staande figuren die op 

verschillende afbeeldingen van een open bak achter de zetel op de wagen zijn afgebeeld en wellicht 

ook met de achteruitrijdende personen die op diverse andere afbeeldingen van een wagen met zetel uit 

Pannonia Inferior zijn weergegeven.94 

Ten slotte is op de afbeelding uit het antieke Gorsium in Hongarije (H.Tác-4B.01) de vierde vorm 

van overkapping weergegeven. Op dit reliëf is duidelijk te zien dat de overkapping uit hoepels bestaat 

waar overheen een doek of leer geslagen is, zoals bij een huifwagen. De plooien van de stof of het leer 

langs de hoepels zijn in het reliëf aangegeven. De bak van de wagen vertoont grote gelijkenis met 

verschillende voertuigen die in paragraaf 3.2.6.2.1 Lage zijwand besproken zijn. Er lijkt een dichte 

wand afgebeeld waarop een lage reling geplaatst is. Het is daarom mogelijk dat op H.Tác-4B.01 een 

wagen staat met een lage open bak die in dit geval voorzien is van een tijdelijke overkapping. Hier is 

dus naar mijn idee geen sprake van een afwijkend type overdekt voertuig, maar van een variatie in 

gebruik van een voertuig met lage dichte zijwand en reling. In een van de grafheuvels van Inóta 

(Hongarije) is een wagen gevonden waarvan in 1981 door S. Palágyi een reconstructie gepresenteerd 

is (afb. 79).95 M. Schleiermacher merkt in 1996 over deze wagen op dat het om een voertuig gaat dat, 

zoals gebruikelijk is in het boerenbedrijf, tot een overdekt voertuig omgevormd kan worden.96 Iets 

dergelijks stel ik mij voor bij de wagen op de afbeelding van H.Tác-4B.01. 

 

Alle bovenstaande afbeeldingen zijn gevonden in het oostelijk deel van het onderzoeksgebied. In het 

westelijk deel van het onderzoeksgebied zijn overdekte voertuigen waarschijnlijk ook afgebeeld, maar 

van deze afbeeldingen zijn alleen fragmenten bewaard gebleven. Uit België zijn twee reliëfs bekend 
                                                 
94 Zie verder paragraaf 5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten. 
95 Palágyi 1981, 7-93. 
96 Schleiermacher 1996, 212. 
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waarvan aangenomen wordt dat ze een vierwielig overdekt voertuig voorstellen. Deze afbeeldingen 

zijn niet in de bovenstaande opsomming opgenomen, omdat de wielen van de voertuigen niet 

behouden zijn. Het is daarom niet met zekerheid te zeggen dat het om wagens gaat, hoewel de kans 

hierop vrij groot is.97 Dit zijn B.Arlon-0B.12 (afb. 307) en B.Arlon-0B.14 (afb. 309), beide afkomstig 

uit Gallia Belgica. De fragmenten hebben waarschijnlijk samen met B.Arlon-0B.11 (afb. 306) en 

B.Arlon-4B.15 (afb. 310) tot hetzelfde grafmonument behoord.98 Men vermoedt zelfs dat B.Arlon-

0B.12 (afb. 307) en B.Arlon-0B.14 (afb. 309) deel hebben uitgemaakt van dezelfde voorstelling.99 Ik 

behandel de afbeeldingen echter afzonderlijk, omdat ik er niet van overtuigd ben dat beide reliëfs één 

geheel vormen. Achter de gordijnen op B.Arlon-0B.12 (afb. 307) is, uitgaande van de kleding, de 

torso van een vrouw te zien. In vergelijking met de torso van de menner op B.Arlon-0B.14 (afb. 309) 

is zij nogal klein. Op het derde reliëf van het monument, B.Arlon-0B.11 (afb. 306), zijn de 

bovenlichamen van twee passagiers en een menner te zien in een open voertuig. De personen op deze 

afbeelding zijn allen even groot afgebeeld. Daarom mag naar mijn idee aangenomen worden dat ook 

de personen op de andere afbeeldingen van ditzelfde monument in de juiste verhouding tot elkaar zijn 

weergegeven.100 

Op B.Arlon-0B.12 (afb. 307) is het achterste gedeelte van een overdekt voertuig te zien. Het dak is 

strak bespannen met doek/leer of het is van hout, zoals bijvoorbeeld het dak van H.Tök-4B.02 en 

A.Bruckneudorf-4B.02. De rand steekt ten opzichte van de bovenkant van het dak iets uit. Onder de 

dakrand hangen naar de rechterkant opengeschoven gordijnen. De gordijnen vallen in plooien en 

vormen een duidelijk contrast met de strakke overkapping. Er is niets behouden dat zou duiden op een 

stevige, strakke zijwand. Hierdoor lijkt het erop dat het dak gedragen wordt door een houten skelet van 

enkele palen101 die het dak dragen en dat rondom de wagenbak gordijnen hangen. Over de 

overkapping zijn twee riemen gespannen: een verticaal en een diagonaal. Deze komen samen in een 

ring onder de rand van de overkapping. Vanuit deze ring loopt een riem verticaal naar beneden. 

Waarschijnlijk hebben deze riemen, net zoals bij gekruiste spanriemen aan de wagen op A.Maria Saal-

4B.01, bijgedragen aan de stevigheid van de opbouw. Bij ‘Voertuig Δ’ uit Mikri Doxipara-Zoni 

(Grieks Thracië) zijn metalen roedes gevonden, waarvan vermoed wordt dat ze gordijnen gedragen 

hebben. Het zou hier daarom om een overdekt voertuig kunnen gaan. Het is niet duidelijk of de resten 

tot een kar of wagen behoren.102 

Op B.Arlon-0B.14 (afb. 309) is het voorste gedeelte van een voertuig te zien. Alleen een deel van de 

menner, de achterhand van een van de trekdieren, een riemhouder, een deel van de opbouw achter de 

riemhouder en geplooide stof die waarschijnlijk tot een passagier behoort, zijn bewaard.103 Achter de 

                                                 
97 Mij zijn geen afbeeldingen van overdekte karren uit de Romeinse provincies bekend, die gebruikt zijn voor 
personenvervoer. Op DZ.Hippone-Bone-2G.02 (afb. 343) is een kistvormige opbouw weergegeven en de kar lijkt bestemd te 
zijn voor het vangen en vervoeren van wilde dieren. Op enkele Romeinse munten (afb. 80-82) zijn wel overdekte karren voor 
personenvervoer weergegeven. Deze afbeeldingen beschouw ik echter niet als ‘provinciaal.’ Zie ook voetnoot 121. 
98 Lefèbvre 1990, 70. 
99 Lefèbvre 1990, 70. Lefèbvre laat er geen twijfel over bestaan dat beide fragmenten bij elkaar horen.  
100 Op de reliëfs H.Tök-4B.02 (afb. 437) en A.Bruckneudorf-4B.02 (afb. 277) zijn de passagiers overigens kleiner afgebeeld 
dan de menner. In andere gevallen, bijvoorbeeld op SLO.Vranje-4B.01 (afb. 457), is de menner kleiner dan de passagiers. 
101 Het skelet zou m.i. niet uit hoepels kunnen bestaan. Een hoepel wordt gevormd door één stuk hout dat over de breedte van 
de bak gebogen is. Het dak wordt zodoende gevormd door de overdekking (doek) die over de hoepels geslagen is. Palen 
ondersteunen een afzonderlijk dak. Dit laatste lijkt mij op B.Arlon-0B.12 (afb. 307) eerder het geval dan een constructie met 
hoepels, omdat de rand van het dak uitsteekt. 
102 Triantaphyllos & Terzopoulou 2005, 16-17. 
103 Links van de riemhouder is een strakke gebogen vorm te zien, die de scheiding vormt tussen de (waarschijnlijk) 
draperieën van de kleding van een passagier en een vlak gedeelte van het reliëf. Het is mij niet duidelijk wat hier is afgebeeld. 
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riemhouder is, zoals gezegd, een verticaal deel van de opbouw te zien. Dit zou een paal (waarlangs 

mogelijk een gordijn hangt) kunnen zijn. Naast de kop van de riemhouder is een klosje weergegeven 

van waaruit een riem omhoog lijkt te lopen. Als dit klosje een functie heeft in het spannen van riemen 

over de opbouw van de wagen (zoals op afb. 307: B.Arlon-0B.12), moet het op een of andere manier 

aan de wagen vast zitten, maar daarvan is op de afbeelding niets te zien.104 

 

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er verschillende manieren bestonden om 

overdekte wagens af te beelden. In hoeverre deze manieren van afbeelden verwijzen naar 

verschillende types overdekte wagens, komt in paragraaf 3.3 Typologie aan de orde.  

 

3.2.6.4 Opbouw mogelijk geïmpliceerd 

Op de meeste afbeeldingen is de opbouw niet duidelijk aangegeven. De personen en/of goederen zijn 

niet gedeeltelijk achter een zijwand weergegeven, maar er ogenschijnlijk bovenop afgebeeld. Wagens 

waarvan duidelijk is dat zij niet voorzien waren van een opbouw zijn in paragraaf 3.2.6.1 Geen 

afgebeelde opbouw beschreven.  

De afbeeldingen waarbij de opbouw mogelijk geïmpliceerd is, zijn onderverdeeld in drie groepen. 

Eerst komen de afbeeldingen aan de orde waarop er geen details te zien zijn die wijzen op een 

bepaalde opbouw (paragraaf 3.2.6.4.1 Zonder details). Alleen de bodem en datgene wat vervoerd 

wordt, is afgebeeld. De bodem kan ‘dun’ zijn of ‘dik.’105 Vervolgens is er een groep afbeeldingen 

waarvan de ‘bodem’ omkaderd is, zodat de indruk gewekt wordt dat er een zijwand is weergegeven 

(paragraaf 3.2.6.4.2 Omkaderd). Ten slotte zijn er afbeeldingen waarop de ‘bodem’ gedecoreerd is. Dit 

kan duiden op versiering van de zijwanden of op zijwanden die uit verschillende onderdelen bestaan, 

bijvoorbeeld een lage wand met daarboven een reling (paragraaf 3.2.6.4.3 Motief).  

 

                                                                                                                                                         
Een gedeelte van de opbouw van de wagen? De leuning van een zetel? Ook de kleding van de passagier verheldert wat dit 
betreft weinig. De persoon zou achteruitrijdend kunnen zijn afgebeeld, maar het is onduidelijk tegen welk lichaamsdeel we 
nu aankijken. In de draperie lijkt een ronding te zitten, alsof er een knie in kleding is afgebeeld. Wanneer dit het geval is en 
de passagier dus vooruitrijdend is afgebeeld, bestaat er nog steeds onduidelijkheid over de strakke gebogen vorm die in dat 
geval geen armleuning is. Als de ronding de knie van een passagier weergeeft, is het bovendien hoogst onwaarschijnlijk dat 
de knie tot de vrouw behoord heeft van wie de torso op B.Arlon-0B.12 (afb. 307) behouden is. De knie is veel te groot in 
verhouding tot de torso. 
104 In het kader van de afbeeldingen van overdekte wagens is het interessant om kort stil te staan bij een afbeelding van een 
Hongaarse wagen die tot de 19e nog veel in gebruik was (afb. 271). Het is een wagen met open bak die overdekt kon worden 
met een lederen kap. De voorkant van de overkapping is open, maar ook de menner zit nog onder het luifel. Aan beide 
zijkanten konden flappen omhoog of omlaag gelaten worden en sommige exemplaren waren voorzien van kleine ramen. De 
overeenkomsten tussen deze wagens en die op afbeeldingen uit vooral Pannonia is opvallend. Met dank aan Gail Brownrigg 
(correspondentie d.d. 18 december 2009). 
105 Van sommige afbeeldingen (bijvoorbeeld afb. 273: A.Au am Leithagebirge-4B.02) is onderbrenging in een van de twee 
groepen (‘dikke bodem’ of ‘dunne bodem’) te betwisten. Dit is naar mijn idee niet heel belangrijk, omdat de onderverdeling 
niet van invloed is op de typologie. Het is slechts een manier om de afbeeldingen op geordende wijze aan bod te laten komen. 
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3.2.6.4.1 Zonder details 

 

a) dunne bodem: 

Germania Superior H.Szabadegyháza-4B.01 (afb. 419) 

D.Koblenz-4B.01 (afb. 326) H.Szentendre-4B.07 (afb. 425) 

Pannonia Inferior H.Vál-4B.01 (afb. 438) 

H.Dunaújváros-4B.01 (afb. 382) Raetia 

H.Dunaújváros-4B.04 (afb. 385) D.Augsburg-4B.03 (afb. )318  

H.Dunaújváros-4B.09 (afb. 390)  

H.Dunaújváros-4B.10 (afb. 319) Mogelijk ook: 

H.Érd-Elvirapuszta-4B.01 (afb. 398) Moesia Superior 

H.Herceghalom-4B.01 (afb. 402) SRB.Kostolac-4B.01 (afb. 458) 

H.Solymár-4B.02 (afb. 418)  

 

Op twaalf en mogelijk dertien afbeeldingen is alleen een ‘dunne bodem’ afgebeeld. De afbeeldingen 

zijn gedateerd tussen begin van de 2e eeuw en het begin van de 3e eeuw. Alleen voor H.Solymár-4B.02 

is geen datering gegeven. 

Het is opvallend dat op alle afbeeldingen uit Hongarije een zetel is afgebeeld waarin één of twee 

personen zitten. In de meeste van deze gevallen is ook een meerijder afgebeeld die achterop de wagen 

zit of staat. Alleen op H.Szabadegyháza-4B.01 ontbreekt deze meerijder. Van de afbeelding uit 

Koblenz is het bovenste deel niet bewaard gebleven, maar het lijkt erop dat de benen van een passagier 

behouden zijn. Deze wagen is dus mogelijk ook voor personenvervoer gebruikt. Alleen de wagen op 

D.Augsburg-4B.03 is duidelijk in gebruik voor goederenvervoer. In de wagen staat een persoon in- of 

uit te laden. Een tweede staat voor het voertuig met lading op de schouders. De voorstelling vertoont 

gelijkenis met F.Dijon-0B.01 (afb. 349). Ook hier staat iemand in het voertuig in- of uit te laden en 

staat links iemand afgebeeld die lading op de schouders torst.106 Echter, de opbouw van beide 

voertuigen verschilt. 

Van de wagen op SRB.Kostolac-4B.01 is het niet volledig duidelijk hoe de bodem geconstrueerd is. 

De bodem lijkt uit twee lagen te bestaan. Op de wagen is een speculator, een afgezant uit het leger in 

dienst van de overheid, afgebeeld.107 

 

b) dikke bodem:  

Pannonia Inferior Pannonia Superior 

H.Bőnyrétalap-Selyemtelekpuszta-4B.01 (afb. 377) A.Au am Leithagebirge-4B.02 (afb. 273) 

H.Óbuda-4B.02 (afb. 405) A.Göttlesbrunn-4B.01 (afb. 279) 

H.Tabajd-4B.03 (afb. 406) A.Parndorf-4B.01 (afb. 292) 

H.Zsámbék-4B.01 (afb. 440)  

 Geval apart: 

 Pannonia Superior 

 H.Salköveskút-Lajostelep-4B.01 (afb. 415) 

                                                 
106 Deze persoon is niet binnen het reliëfkader van de afbeelding weergegeven, maar erbuiten. 
107 Zie verder paragraaf 5.5 Personenvervoer. 
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Op zeven en mogelijk acht afbeeldingen is een ‘dikke bodem’ weergegeven. Alle afbeeldingen komen 

uit eind 1e - 2e eeuw en zijn afkomstig uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied (Pannonia 

Inferior en Pannonia Superior). 

Op vier afbeeldingen wordt op de wagen een vierkant of conisch object vervoerd, waarvan het niet 

duidelijk is wat het voorstelt.108 Op de wagen die afgebeeld is op het reliëf van H.Salköveskút-

Lajostelep-4B.01 wordt een persoon vervoerd. Van de afbeelding op H.Bőnyrétalap-

Selyemtelekpuszta-4B.01 is het door beschadiging van de steen niet meer duidelijk waarvoor het 

voertuig gebruikt is. 

Van de wagen op H.Salköveskút-Lajostelep-4B.01 is het bovendien onduidelijk hoe de opbouw eruit 

gezien heeft. Boven de wielen zijn vier horizontale banen van verschillende lengte te herkennen. De 

passagier zit waarschijnlijk in een zetel en de menner mogelijk op een kussen. Achter de zetel is een 

klein verticaal uitsteekseltje te zien. Er is hier duidelijk meer dan een “dikke bodem” afgebeeld, maar 

de weergave van de opbouw lijkt op geen van de opbouwen die op andere afbeeldingen zijn 

aangetroffen.  

 

3.2.6.4.2 Omkaderd 

 

Asia Pannonia Superior 

TR.Magnesia ad Sipylum-4B.01 (afb. 464) A.Au  am Leithagebirge-4B.03 (afb. 274) 

Pannonia Inferior  

H.Csákvár-4B.03 (afb. 380) Mogelijk ook: 

H.Dunaújváros-4B.05 (afb. 386) Pannonia Superior 

H.Dunaújváros-4B.11 (afb. 392) A.Zwölfaxing-4B.01 (afb. 297) 

H.Inota-4B.01 (afb. 403)  

H.Szentendre-4B.10 (afb. 428)  

 

Er zijn zeven en mogelijk acht afbeeldingen waarop de ‘bodem’ omkaderd is, zodat de indruk gewekt 

wordt dat er een zijwand is weergegeven. 

Alle afbeeldingen zijn gedateerd tussen het eind van de 1e eeuw en het begin van de 3e eeuw en zijn 

afkomstig uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied (Pannonia Inferior en Pannonia Superior).  

Op de wagens van H.Csákvár-4B.03, H.Dunaújváros-4B.05 en H.Dunaújváros-4B.11 is een zetel 

afgebeeld waarin één of twee personen zitten. Op alle drie deze afbeeldingen is tevens een 

achteruitrijder weergegeven. Misschien is ook de wagen op H.Inota-4B.01 voor personenvervoer 

gebruikt. Door beschadiging is slechts een deel van de wagenbak behouden, maar doordat er twee 

smalle horizontale banen behouden zijn, lijkt ook hier sprake van een omkadering van de bodem zoals 

deze op de andere afbeeldingen te zien is. Boven het rechterwiel is mogelijk het been van een 

achteruitrijder behouden. Als dit het geval is, zal op de wagen een zetel met één of twee personen erin 

gestaan hebben. Op de wagen op TR.Magnesia ad Sipylum-4B.01 wordt mogelijk een lege zetel 

vervoerd, zoals misschien ook op D.Beihingen-4B.01 (afb. 320) en A.Bruckneudorf-4B.01 (afb. 276) 

het geval is.109  

                                                 
108 Zie verder paragraaf 5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten. 
109 Zie ook voetnoot 91.  
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Op A.Au am Leithagebirge-4B.03 en H.Szentendre-4B.10 wordt op de wagen een vierkant of 

conisch object vervoerd.110 Ook op A.Zwölfaxing-4B.01 is misschien een dergelijk object te zien. De 

vorm van de wagen op deze afbeelding vertoont overeenkomsten met die op A.Au am Leithagebirge-

4B.02 (afb. 273).111 Beide bodems/opbouwen lijken naar achteren toe te versmallen. In beide gevallen 

is er niet veel te zeggen over het uiterlijk van de wagen, maar in het geval van de wagen op 

A.Zwölfaxing-4B.01 lijkt er een omkadering zichtbaar te zijn, die op de afbeelding op A.Au am 

Leithagebirge-4B.02 niet te zien is. 

 

3.2.6.4.3 Motief 

Op verschillende afbeeldingen is de ‘bodem’ versierd met een motief, zodat de indruk gewekt wordt 

dat details van de zijwand zijn weergegeven. De volgende motieven zijn aangetroffen: a) verticale 

arcering (mogelijk spijltjes in een open zijwand of een dichte wand die bestaat uit tegen elkaar aan 

geplaatste verticale latjes); b) horizontale arcering (mogelijk een gesloten wand die bestaat uit 

horizontale planken); c) boogjes (mogelijk een open zijwand waarbij de spijltjes aan de bovenkant met 

elkaar verbonden zijn in een halfronde vorm); d) kruisjes (mogelijk een open zijwand waarbij de 

spijltjes in kruisvorm geplaatst zijn); e) visgraat (mogelijk een gevlochten zijwand). 

 

a) verticale arcering: 

Gallia Belgica Raetia 

D.Igel-4B.01 (afb. 332) D.Augsburg-4B.01 (afb. 316) 

L.Mamer-4B.01 (afb. 445) Tarraconensis 

Germania Inferior E.Pico del Castillo-4C.01 (afb. 344) 

D.Jünkerath-4B.01 (afb. 324)  

Germania Superior Mogelijk ook: 

F.Langres-4B.01 (afb. 357) Gallia Aquitania 

F.Langres-4B.03 (afb. 359) F.Saint-Bertrand-de-Comminges-4B.01a (afb. 368) 

Pannonia Inferior F.Saint-Bertrand-de-Comminges-4B.01b (afb. 369) 

H.Dunaújváros-4B.06 (afb. 387) Gallia Lugdunensis / Germania Superior 

H.Dunaújváros-4B.15 (afb. 396) F.Savoisy-4B.01 (afb. 370) 

H.Velence-4B.01 (afb. 439) Pannonia Inferior 

 SRB.Sremska-Mitrovica-4B.01 (afb. 459) 

 

Er zijn tien en mogelijk veertien afbeeldingen waarvan de ‘bodem’ gedecoreerd is met verticale lijnen. 

Waarschijnlijk gaat het hier in de meeste gevallen om een zijwand met verticale spijltjes. Op D.Igel-

4B.01 en F.Langres-4B.01 zou, in plaats van een zijwand, het zijaanzicht van een roosterbodem 

kunnen zijn weergegeven (zie paragraaf 3.2.5 Bodem). 

Negen afbeeldingen komen uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied (Gallia Aquitania, 

Gallia Belgica, Gallia Lugdunensis, Germania Inferior, Germania Superior, Raetia) en vier uit het 

oostelijk deel (Pannonia Inferior). Eén afbeelding is buiten het onderzoeksgebied aangetroffen 

(Tarraconensis). 

                                                 
110 Zie paragraaf 5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten.. 
111 Zie paragraaf 3.2.6.4.1 Zonder details - b) dikke bodem. 
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De afbeeldingen stammen uit de 2e - 3e eeuw. Voor F.Saint-Bertrand-de-Comminges-4B.01a en b en 

F.Savoisy-4B.01 is geen datering gegeven.  

Op negen afbeeldingen wordt de wagen gebruikt voor personenvervoer: D.Jünkerath-4B.01, 

F.Langres-4B.03, F.Saint-Bertrand-de-Comminges-4B.01a, F.Savoisy-4B.01 (?), H.Dunaújváros-

4B.06, H.Dunaújváros-4B.15, H.Velence-4B.01, L.Mamer-4B.01 en SRB.Sremska-Mitrovica-4B.01. 

Alleen op F.Savoisy-4B.01 en H.Dunaújváros-4B.15 zijn de passagiers niet behouden. Op F.Savoisy-

4B.01 lijken de pootjes van een zetel te zijn afgebeeld. Op het reliëf van H.Dunaújváros-4B.15 is de 

zetel nog wel te zien, maar de steen is zodanig beschadigd dat onduidelijk is of en zo ja, hoeveel 

personen in de zetel afgebeeld zijn. 

Op D.Augsburg-4B.01, D.Igel-4B.01, E.Pico del Castillo-4C.01, F.Langres-4B.01 en F.Saint-

Bertrand-de-Comminges-4B.01b112 worden goederen op de wagen vervoerd. Op de wagen van D.Igel-

4B.01 is de lading overspannen met een net (zie ter vergelijking afb. 448: L.Waasserbëlleg-0B.01113), 

op de andere afbeeldingen wordt een liggende ton vervoerd.114 

 

b) horizontale arcering: 

Germania Superior 

D.Beihingen-4B.01 (afb. 320) 

 

De afbeelding van D.Beihingen-4B.01 uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied is helaas niet 

gedateerd. De zijwand van de wagen bestaat uit twee brede en twee smalle horizontale banen die 

elkaar afwisselen. Zo wordt de indruk gewekt dat de zijwand gesloten is en uit planken bestaat. Op de 

wagen wordt mogelijk een lege zetel vervoerd. Er is geen passagier afgebeeld.115 

 

c) boogjes: 

Pannonia Inferior 

H.Dunaújváros-4B.13 (afb. 394) 

 

H.Dunaújváros-4B.13 uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied is gedateerd in het midden van 

de 2e eeuw. Op de afbeelding is de ‘bodem’ omkaderd en versierd met boogjes. Aan de voorkant zijn 

de boogjes smaller dan verder naar achteren op de zijwand. De boogjes zouden spijltjes in de zijwand 

kunnen voorstellen, maar het zou ook kunnen gaan om de kopse kanten van balken die de bodem 

vormen (zie paragraaf 3.2.5 Bodem). 

Op de wagen staat een zetel waarin twee personen zitten. De menner zit voor op de wagen. Achterop 

zit een achteruitrijder. 

 
                                                 
112 Van dit reliëf heb ik helaas geen goede afbeelding tot mijn beschikking. Op de wagen worden volgens Marlière (2002, nr. 
R36, 140) mogelijk twee liggende tonnen vervoerd. 
113 Deze afbeelding is niet opgenomen de in bovenstaande opsomming, omdat de wielen van het voertuig niet behouden zijn. 
Het is onduidelijk of het om een kar of wagen gaat. 
114 Ook op de voertuigen op BG.Kameno Pole-0B.01, BG.Kunino-0B.01 en BG.Teteven-4B.01 wordt een ton vervoerd. Van 
deze reliëfs zijn mij helaas geen afbeeldingen bekend. Ik vermoed dat het in alle drie de gevallen om wagens gaat waarop de 
tonnen liggend vervoerd worden. Marlière noemt de voertuigen chariot-citerne in navolging van Molin (1984, 99) die 
hiermee een vierwielig voertuig bedoelt dat beladen is met een liggende ton. Marlière (2002, 121) impliceert dat de liggende 
ton van de chariot-citerne deel uitmaakt van de constructie van de wagen zelf, omdat op verschillende afbeeldingen geen 
bevestigingselementen zijn weergegeven om de ton op de wagen te houden. 
115 Zie ook voetnoot 91. 
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d) kruisjes: 

Pannonia Inferior 

H.Szentendre-4B.01 (afb. 421) 

H.Szentendre-4B.03 (afb. 422) 

H.Tabajd-4B.02 (afb. 432) 

 

Op drie afbeeldingen is de ‘bodem’ versierd met een kruispatroon. Alle drie de afbeeldingen dateren 

uit de 2e eeuw en zijn afkomstig uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied.  

Op H.Szentendre-4B.01 en H.Szentendre-4B.03 is de zijwand van de wagen opgebouwd uit twee 

delen die verschillend gedecoreerd zijn. Het onderste deel op de afbeelding van H.Szentendre-4B.01 

bestaat uit een opeenvolging van rondjes en rechthoekjes. De eerste twee rondjes rechts op de 

afbeelding lijken meer ruimte te hebben dan de overige rondjes. Hierdoor lijkt het alsof het voorste 

deel van de zijwand opengewerkt is en de achterste deel niet. Ook op H.Dunaújváros-4B.06116 (afb. 

387) lijkt dit het geval te zijn. In het voorste deel van de zijwand zijn spijltjes afgebeeld en in het 

achterste deel niet. Het bovenste deel van de zijwand van de wagen op H.Szentendre-4B.01 lijkt 

versierd met kruisjes. Van H.Szentendre-4B.03 lijkt het onderste deel van de zijwand versierd te zijn 

met kruisjes. De bovenste helft is duidelijk afgescheiden van de onderste, maar is onversierd.  

De wagenbak op de afbeelding van H.Tabajd-4B.02 is omkaderd. Binnen de omkadering is een 

kruispatroon aangebracht.117  

Op alle drie de afbeeldingen worden personen vervoerd. Op H.Szentendre-4B.01 zitten twee 

personen in de zetel op de wagen, op H.Szentendre-4B.03 en H.Tabajd-4B.02 zit één persoon in de 

zetel. Op H.Tabajd-4B.02 is bovendien een achteruitrijder achterop de wagen afgebeeld. 

 

e) visgraat: 

Pannonia Inferior 

H.Dunaújváros-4B.08 (afb. 389) 

Mogelijk ook: H.Dunaújváros-4B.12 (afb. 393) 

 

Op één en mogelijk twee afbeeldingen is de ‘bodem’ versierd met een visgraatmotief. Beide 

afbeeldingen zijn afkomstig uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied.  

Op de wagen op H.Dunaújváros-4B.08 worden personen vervoerd. Achter de zetel is een staande 

figuur afgebeeld. De ‘bodem’ is dun weergegeven.  

Op de wagen op het reliëf van H.Dunaújváros-4B.12 wordt een rechthoekig object vervoerd. De 

‘bodem’ is vrij dik weergegeven en lijkt voorzien te zijn van diagonale lijnen. Of hiermee 

visgraatmotief bedoeld is, is niet duidelijk. De steen is behoorlijk verweerd. 

 

                                                 
116 Zie bij paragraaf 3.2.6.4.3 Motief - a) verticale arcering. 
117 Ook de wagen op het reliëf van A.Bruckneudorf-4B.01 (afb. 276), zie paragraaf 3.2.6.2.1 Lage zijwand, heeft een zijwand 
die voorzien is van kruisjes. De menner is op deze afbeelding duidelijk achter de zijwand geplaatst. 
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3.2.6.5 Uitstekend element aan de achterkant van bodem of bak 

 

Pannonia Inferior Mogelijk ook: 

H.Csákvár-4B.04 (afb. 381) Pannonia Inferior 

H.Dunaújváros-4B.02 (afb. 383) H.Dunaújváros-4B.01 (afb. 382) 

H.Dunaújváros-4B.12 (afb. 393) H.Óbuda-4B.01 (afb. 404) 

H.Óbuda-4B.02 (afb. 405) H.Óbuda-4B.05 (afb. 408) 

H.Szentendre-4B.04 (afb. 423) H.Szentendre-4B.09 (afb. 427) 

H.Velence-4B.01 (afb. 439) Pannonia Superior 

Pannonia Inferior H.Salköveskút-Lajostelep-4B.01 (afb. 415) 

H.Zsámbék-4B.02 (afb. 441)  

Pannonia Superior  

A.Göttlesbrunn-4B.02 (afb. 280)  

 

Op acht en mogelijk dertien afbeeldingen is aan de achterkant van de bodem of wagenbak een 

uitstekend element afgebeeld. De afbeeldingen zijn gedateerd tussen het eind van de 1e eeuw en begin 

van de 3e eeuw. Alle afbeeldingen zijn afkomstig uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied. 

De vorm van het uitsteeksel is niet in alle gevallen gelijk. Het is afgebeeld als kort recht element op 

H.Dunaújváros-4B.12, H.Óbuda-4B.02, H.Velence-4B.01 en H.Zsámbék-4B.02. Het heeft een 

gebogen vorm die van de bak of kast af wijst op A.Göttlesbrunn-4B.02, H.Csákvár-4B.04 en 

H.Dunaújváros-4B.02 en op H.Szentendre-4B.04 is het uitsteeksel drieledig van vorm.  

In de jaren zeventig van de 20e eeuw is onderzoek gedaan naar twee tumuli in Inota (Hongarije).118 

In één van de grafheuvels bevond zich een graf waarin de resten van een wagen en één paard werden 

aangetroffen. Tot de resten van de wagen behoren onder andere vier ijzeren gebogen elementen die elk 

aan één kant een oog hebben (afb. 86). Op basis van de bovengenoemde afbeeldingen is deze wagen 

gereconstrueerd met een scharnierende achterklep waarvan deze ijzeren elementen de scharnieren 

vormen (afb. 79).119 

Op de afbeeldingen waar het uitstekende element met de bodem verbonden is (A.Göttlesbrunn-

4B.02, H.Csákvár-4B.04, H.Dunaújváros-4B.02, H.Dunaújváros-4B.12 en H.Velence-4B.01), is het 

niet moeilijk zich voor te stellen dat er een scharnierende achterklep afgebeeld is. Op H.Óbuda-4B.02 

en H.Zsámbék-4B.02 is het uitsteeksel echter aan de bovenkant van de bak weergegeven. Gaat het hier 

om een ongelukkige weergave van de achterklep? Scharniert de klep in deze twee gevallen niet naar 

onderen maar naar boven of fungeert het uitsteeksel in deze gevallen als extra steun voor de lading? 

Op H.Zsámbék-4B.02 zou het laatste het geval kunnen zijn. Er is een overdekte wagenkast afgebeeld 

en de overkapping lijkt aan de achterkant van het voertuig te steunen op het uitsteeksel. In het geval 

van de afbeelding op H.Óbuda-4B.02 is er echter geen verklaring te bedenken voor de vreemde plek 

van het uitsteeksel. Op H.Szentendre-4B.04 is het uitsteeksel, zoals gezegd, drieledig weergegeven. Is 

hiermee een perspectivisch zicht op de achterklep bedoeld? 

                                                 
118 Palágyi 1981, 7-93. De wagen uit Inota verschilt van de wagens die bijvoorbeeld in het Wardardal (Macedonië) en in 
Kozármisleny (Hongarije). In tegenstelling tot deze voertuigen heeft het exemplaar uit Inota geen riemhouders en om die 
reden is het van een ander type. Zie ook hierboven, voetnoot 80. 
119 Palágyi 1981, 33. 
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In twee gevallen (H.Csákvár-4B.04 en H.Velence-4B.01) wordt het uitsteeksel duidelijk gebruikt op 

de afbeelding. Op H.Csákvár-4B.04 is een overdekte wagenkast afgebeeld. Achter de kast lijkt een 

staande persoon te zijn afgebeeld die op het uitsteeksel staat. Iets dergelijks is te zien op H.Tök-4B.02 

(afb. 437). Hier is het uitsteeksel niet afgebeeld en lijkt de persoon (eveneens een vrouw) achter de 

wagenkast in de lucht te zweven.120 Het is aannemelijk te veronderstellen dat de vrouw op H.Tök-

4B.02 wel ergens op gestaan heeft, mogelijk op de niet afgebeelde uitgeklapte achterklep. Op 

H.Velence-4B.01 laat de vrouw die zittend achteruitrijdend op de wagen is afgebeeld, haar voeten 

tegen het uitstekende element rusten. Ook door deze afbeeldingen wordt gesuggereerd dat het 

uitsteeksel een achterklep is. In beide gevallen is het noodzakelijk dat de achterklep in gedeeltelijk en 

geheel uitgeklapte stand vastgezet kan worden. Anders is het niet mogelijk dat iemand op de 

achterklep kan staan of haar voeten er tegen kan laten rusten. 

In vijf gevallen is de aanwezigheid van de achterklep niet zeker. Op H.Dunaújváros-4B.01 is het 

uitsteeksel niet aan de achterkant van de wagen vastgemaakt, maar half onder de bodem. Op deze 

afbeelding is ook een achteruitrijder te zien die haar voeten op het uitsteeksel laat rusten, zoals op 

H.Velence-4B.01. Op H.Óbuda-4B.01 is achteraan de wagenbak een rechtopstaand uitsteeksel te zien. 

Dit zou een achterklep kunnen zijn, maar het reliëf is zodanig verweerd dat het evengoed om de 

omkadering van de zijwand kan gaan. Ditzelfde geldt voor de afbeelding op H.Óbuda-4B.05. Achter 

de wagenbak lijkt zich een groot uitsteeksel omhoog te buigen en de zetel van de passagier te raken. 

Omdat de zijwand van de bak geheel afgebeeld lijkt te zijn, is het mogelijk om de gekrulde vorm 

achter de wagen niet als onderdeel van de zijwand te zien. Echter, vergeleken met H.Solymár-4B.01 

(afb. 417) zou de gekrulde vorm op H.Óbuda-4B.05 de achterkant van de zijwand kunnen zijn. Ook 

achter de wagenbodem op H.Salköveskút-Lajostelep-4B.01 lijkt zich een verticaal uitsteeksel te 

bevinden. Omdat over de opbouw van de wagen op deze afbeelding in het geheel niets te zeggen valt, 

is ook niet duidelijk in hoeverre dit uitstekende element deel uitmaakt van de opbouw. Op 

H.Szentendre-4B.09, ten slotte, bevindt zich aan de bodem een uitsteeksel dat schuin omhoog loopt. 

Tussen het uiteinde van dit uitstekende element en de reling is een verdikking in het reliëf te zien. Dit 

is waarschijnlijk het gevolg van verwering van de steen.  

 

3.2.7 Riemhouders 

 

Gallia Belgica Mogelijk ook: 

D.Neumagen-4B.02 (afb. 330) Pannonia Inferior 

Noricum H.Dunaújváros-4B.08 (afb. 389) 

A.Maria Saal-4B.01 (afb. 289)  

 Tevens: 

 Gallia Belgica 

 B.Arlon-0B.14121 (afb. 309) 

                                                 
120 Onder de rok van de vrouw achter de wagenkast op H.Tök-4B.02 (afb. 437) zijn twee “blokjes” te zien. Dit zijn niet de 
voeten van de vrouw en ze vormen ook geen onderdeel van de wagen. Hier is de sterk plooiende onderrok van de vrouw 
afgebeeld die onder de overrok uit komt. Deze inheemse (Keltische) kledij is duidelijk te zien op H.Szentendre-4B.01 (afb. 
421) en H.Dunaújváros-4B.09 (afb. 390) en bij een beeldje van een vrouw dat in Érci (Hongarije) gevonden is (afb. 87) 
(Facsády 2001, 44, fig. 34). 
121 B.Arlon-0B.14 (afb. 309) is in deze opsomming opgenomen, hoewel de wielen van het voertuig niet behouden zijn, omdat 
de riemhouder duidelijk zichtbaar is en het door de plaats van de menner ten opzichte van het wiel aannemelijk is, dat er een 
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Op drie en mogelijk vier reliëfs zijn riemhouders afgebeeld. In drie gevallen betreft het zeker een 

wagen. Op B.Arlon-0B.14 zijn de wielen van het voertuig niet behouden, maar het is waarschijnlijk 

dat er een wagen is afgebeeld, aangezien de menner niet recht boven het wiel lijkt te zitten.122 Op de 

meeste afbeeldingen van karren is dit wel het geval. 

De twee reliëfs uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied (Noricum en Pannonia Inferior) zijn 

in het midden van de 2e eeuw - begin 3e eeuw gedateerd. De afbeeldingen uit het westelijk deel van het 

onderzoeksgebied (Gallia Belgica) stammen uit midden 2e - eind 3e eeuw. 

Op A.Maria Saal-4B.01 is boven elk van de wielen een griffioenkop afgebeeld. Dit zijn zeer 

waarschijnlijk riemhouders, zoals ze onder andere ook in de vondst uit Budakeszi (Hongarije) (afb. 

57) en Plasmolen bij Nijmegen123 in Nederland (Germania Inferior) aangetroffen zijn (afb. 88). In 

beide gevallen is de riemhouder versierd met een adelaarskop en stelt de haak een eendenkop voor. De 

vondst uit Plasmolen illustreert dat de verspreiding van losse voertuigenvondsten groter is dan die van 

de afbeeldingen van voertuigen. Het geeft aan dat luxe voertuigen, waartoe karren en wagens die 

voorzien waren van riemhouders gerekend kunnen worden, in een groot deel van het Romeinse gebied 

gebruikt werden. Ch. Röring heeft de teruggevonden riemhouders ingedeeld in vijf typen (fig. 9) 1 t/m 

5.124 De teruggevonden exemplaren uit Budakeszi en Plasmolen representeren het eerste type. 

Waarschijnlijk is op A-Maria Saal-4B.01 hetzelfde type afgebeeld. 

Ook op D.Neumagen-4B.02 is boven beide wielen een riemhouder te zien. In tegenstelling tot de 

riemhouders op de afbeelding uit Maria Saal zijn ze eenvoudig van vorm, zonder figuratieve 

versiering. De riemhouder boven het wiel aan de linker kant is min of meer recht boven de as 

afgebeeld, maar die boven het rechterwiel is iets naar binnen geplaatst. Het is niet duidelijk tot welk 

type de riemhouders behoren. Er is een middenstuk afgebeeld met links en rechts ervan touwen of 

riemen waarmee de bak aan de haken gehangen is. Op D.Neumagen-4B.02 is niet precies te zien hoe 

de riemen of touwen door een ring of een haak lopen. Het is mogelijk dat het afgebeelde deel van de 

riemhouder in feite de haak is waar omheen de riemen geslagen zijn. In dat geval zouden we recht 

tegen de haak aankijken en zou het om Röring-type 1 of 2 kunnen gaan. 

H.Dunaújváros-4B.08 is in paragraaf 3.2.3.4 Verticale staanders onder de bodem al ter sprake 

gekomen, waarin de verhoging van de bodem ten opzichte van de assen aan de orde gesteld is. Op 

H.Dunaújváros-4B.08 is onder de bodem boven het achterwiel een ronde vorm te zien en boven het 

voorwiel een drielobbige vorm, waarbij de drie lobben aan de bovenkant van de vorm zitten. Zeker het 

element met de drie lobben zou een riemhouder met centraal middenstuk en twee ringen of haken 

kunnen zijn (Röring-type 3 of 4). Het reliëf is erg afgesleten, maar de drie lobben lijken niet het 

gevolg van beschadiging te zijn. Of het ronde element boven het achterwiel bedoeld is als riemhouder, 

is niet duidelijk. In de onderste helft van de vorm zit een deuk die mogelijk wel een beschadiging is. 

Op B.Arlon-0B.14 is duidelijk een riemhouder van Röring-type 3 afgebeeld: een middenstuk met 

twee haken. 

                                                                                                                                                         
wagen is weergegeven. In de opsomming van afbeeldingen met een overdekte opbouw (paragraaf 3.2.6.3 Overdekte opbouw) 
zijn deze en andere afbeeldingen uit Arlon niet in de lijst opgenomen, maar alleen vermeld in de tekst. De reden hiervoor is, 
dat van de enige afbeelding uit Arlon waarvan echt duidelijk is dat er een overdekt voertuig is afgebeeld (afb. 307: B.Arlon-
0B.12), niet vastgesteld kan worden of de opbouw tot een kar of wagen behoord heeft, hoewel een wagen het meest 
waarschijnlijk is.  
122 Zie ook paragraaf 3.2.6.3 Overdekte opbouw. 
123 In 2005 is deze vondst door de vinder ervan aan het Museum Het Valkhof in Nijmegen geschonken. De riemhouder 
bevindt zich in de collectie van Museum Het Valkhof. 
124 Zie hoofdstuk 3 paragraaf 3.2.7 Riemhouders. 
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Het is opvallend dat er in het grote corpus van 121 afbeeldingen van wagens maar twee afbeeldingen 

(A.Maria Saal-4B.01 en D.Neumagen-4B.02) zijn waarop met zekerheid een wagen met riemhouders 

is weergegeven, terwijl er in de veel kleinere groep van karren (42 afbeeldingen) eveneens twee 

afbeeldingen met een riemhouder zijn.125
 

 

3.2.8 Rem- en blokkeersysteem 

Op een aantal afbeeldingen zijn er tussen de wielen elementen afgebeeld die niet tot de onderwagen 

lijken te behoren. Deze elementen hebben de vorm van een haak of zien er uit als een verticale staaf. 

Er is één afbeelding, F.Langres-4B.01 (afb. 357), waarop verschillende elementen onder de bodem 

zijn afgebeeld, onder andere een ketting. 

 

Haak: Verticale staaf: 

Gallia Lugdunensis / Germania Superior Germania Superior 

F.Savoisy-4B.01 (afb. 370) D.Koblenz-4B.01 (afb. 326) 

Germania Superior F.Langres-4B.03 (afb. 359) 

CH.Orbe-Boscéaz-4G.01 (afb. 314) Tarraconensis 

F.Dijon-4B.02 (afb. 350) E.Pico del Castillo-4C.01 (afb. 344) 

  

 Mogelijk ook: 

Geval apart: Germania Inferior 

Germania Superior D.Jünkerath-4B.01 (afb. 324) 

F.Langres-4B.01 (afb. 357)  

 

De afbeeldingen zijn afkomstig uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied (Germania Superior), 

met uitzondering van E.Pico del Castillo-4C.01 uit Tarraconensis, die buiten het onderzoeksgebied is 

aangetroffen. Alle gedateerde afbeeldingen zijn tussen het midden van de 2e en het midden van de 3e 

eeuw geplaatst. F.Savoisy-4B.01 is niet gedateerd en voor E.Pico del Castillo-4C.01 wordt een 

datering in de 1e - 2e eeuw gegeven. 

Op CH.Orbe-Boscéaz-4G.01 en F.Savoisy-4B.01 is de haak duidelijk afgebeeld als los element dat 

aan het eind van een ketting of een staaf hangt. Op F.Dijon-4B.02 (afb. 350b) is te zien dat de haak om 

de velg van een van de wielen geslagen is, zodat voorkomen wordt dat de wagen wegrolt bij het in- en 

uitladen. Met de haak is dus een blokkeersysteem afgebeeld. 

In de Alamannenbuit bij Neupotz (Duitsland) zijn ook ijzeren haken en kettingen gevonden. Zs. 

Visy merkt hierover op dat het scherpe uiteinde van de haken erop wijst dat deze niet om houten 

onderdelen geslagen werden, maar om metalen, zoals een ketting of een ring, omdat hout teveel 

beschadigd zou raken.126 Dit wordt tegengesproken door de afbeelding van F.Dijon-4B.02, omdat hier 

duidelijk een haak rond de velg van het wiel geslagen is. Het is uiteraard mogelijk dat in de praktijk 

niet de haken rond het hout van de wielen grepen, maar dat de ketting rond de velg geslagen werd en 

de haak in de ketting werd vastgezet. Op afb. 89 is een wielketting afgebeeld zoals deze in de 18e 

                                                 
125 Er zijn zeker twee en mogelijk vijf afbeeldingen van een kar met riemhouders, zie paragraaf 3.2.7 Riemhouders. 
126 Visy 1993, 312. 
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eeuw (en waarschijnlijk ook eerder) in Zwitserland voor kwam.127 Deze kettingen werden gebruikt om 

een of beide wielen met de wagenbak te verbinden, zodat de wagen niet kon wegrijden.128  

Op D.Koblenz-4B.01, E.Pico del Castillo-4C.01, F.Langres-4B.03 en mogelijk ook op D.Jünkerath-

4B.01 is onder de bodem tussen de wielen een verticaal staafachtig element afgebeeld. Wellicht is dit 

een vereenvoudigde weergave van de haak die op de drie voorgaande afbeeldingen te zien is. Het is 

onwaarschijnlijk dat het deel uitmaakt van de onderwagen, omdat de torsieflexibiliteit van de wagen 

verminderd wordt, wanneer de bodem direct verbonden is met de langboom en assen (zie paragraaf 

3.2.3 Onderwagen). Op de eerder genoemde afbeeldingen van wagens op situlae uit het eind van de 5e 

- begin van de 4e eeuw v. Chr.129 zijn ook verticale elementen tussen de wielen afgebeeld (afb. 104 en 

afb. 106). Ook op deze afbeeldingen is de functie van deze onderdelen niet duidelijk. 

Op F.Langres-4B.01 zijn verschillende elementen onder de wagenbodem tussen de wielen te zien. 

De diagonale lijn die van het midden van de langboom naar de bodem aan de achterkant van de wagen 

loopt, is in paragraaf 3.2.3.1 Langboom al ter sprake gekomen. Hier is waarschijnlijk een 

schamelsteun afgebeeld die ervoor zorgt dat de verbinding van de langboom op de achterasdam in een 

hoek van 90˚ blijft. Vanaf het midden van de langboom is ook een diagonale lijn naar de voorkant van 

de wagen afgebeeld. Het lijkt erop dat het hier om een ketting met grote schakels gaat (afb. 357c) en 

niet om een schamelsteun. Zowel de schamelsteun als de ketting lijken door middel van een ring 

midden op de langboom bevestigd te zijn. Onder de wagenbodem, iets achter het midden, is een oog 

afgebeeld waaraan één schakel van een ketting lijkt te hangen. Onder de langboom lijken twee kleine 

haakjes te zijn afgebeeld. Voor het achterwiel is een ondersteboven geplaatste T-vorm te zien. Wat 

met dit alles is bedoeld, is niet duidelijk. De T-vorm lijkt op de haak die onder de wagenbodem op het 

mozaïek uit Zwitserland is weergegeven (CH.Orbe-Boscéaz-4G.01), maar op het reliëf uit Langres is 

de T-vorm onder de langboom afgebeeld en niet onder de bodem.  

 

Volgens M. Molin is op F.Langres-4B.01 met de T-vorm en de andere elementen onder de langboom 

een zeer eenvoudig remsysteem afgebeeld.130 Aan de langboom hangt een ketting, waaraan volgens 

hem een remschoen vast zit. Dit is een stuk metaal dat aan de bovenkant aan de ketting bevestigd is en 

waarvan de zijkanten opstaande “oren” hebben, zodat het wiel niet zijwaarts uit de remschoen kan 

lopen. Wanneer het wiel in de remschoen gelopen is, komt de keten strak te staan en staat de wagen 

stil (afb. 90). Dit remsysteem heeft echter, zoals Molin ook aangeeft, nogal wat nadelen.131 Het is niet 

geschikt om een wagen die vaart heeft af te laten remmen, omdat het voertuig stil moet staan om de 

rem aan te brengen en te verwijderen. Het systeem zou in het beste geval gebruikt kunnen worden om 

een wagen in een afdaling niet naar beneden te laten rijden, maar te laten glijden met de achterwielen. 

Wanneer dit remsysteem werkelijk zo gebruikt is, moeten er twee remschoenen geweest zijn, één voor 

elk achterwiel. Als slechts één van de wielen geblokkeerd wordt op de manier die Molin voorstelt, zou 

de wagen een cirkel gaan trekken. 

Naar mijn idee is het waarschijnlijker dat een dergelijk systeem niet gebruikt is bij het afremmen, 

maar bij het blokkeren van een wagen in stilstand. Als de wagen op ongelijke bodem staat en naar 

                                                 
127 Wildhaber 1973, 494-497. 
128 Zie ook: Sturt 1963, 163: “… and putting on a tie-chain (with dog and ring) to hold the hind wheels of a waggon if there 
was danger of running away …” 
129 Zie paragraaf 3.2.3.1 Langboom. 
130 Molin 1984, 107. 
131 Molin 1984, 107-108. 
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voren dreigt te rollen, wordt een achterwiel in de remschoen gereden en als de wagen achteruit rolt, 

wordt een voorwiel geblokkeerd. Op de archeologische afdeling van Les Musées de Metz (La Cour 

d’Or) ligt een object uit de Romeinse tijd dat “sabot de frein” (remschoen) genoemd wordt (afb. 91). 

De vorm van deze remschoen is anders dan Molin voorstelt. De remschoen in zijn hierboven 

beschreven systeem moet aan één korte kant een oog hebben waaraan de keten vast zit. De remschoen 

uit Metz heeft min of meer de vorm van een holle T, waarbij het horizontale deel een U-vormige 

doorsnede heeft die de band van het wiel kan raken en elk van de uiteinden van de verticale delen 

lopen uit in een ring. Dit betekent dus dat de bevestiging van deze remschoen anders moet zijn 

geweest dan in Molins reconstructie. Het is opvallend dat de beide ringen van de remschoen uit Metz 

op het punt dat evenwijdig aan de lange kant van de T ligt, sterk versleten zijn. Dit houdt in dat de 

kracht waarmee het wiel is tegengehouden in het verlengde ligt van de lange kant van de T en dus in 

het verlengde van de plek op het wiel waar de remschoen om het wiel zit. Omdat er behoorlijke kracht 

uitgeoefend lijkt te zijn, gaat het mogelijk werkelijk om een remschoen, dus om een element dat een 

voertuig in vaart afgeremd heeft. Hoe de remschoen uit Metz precies gewerkt heeft, dus hoe deze rem 

tijdens het rijden tegen de wielen gedrukt kan zijn, is mij niet duidelijk en zou nader onderzocht 

moeten worden. Er zullen in ieder geval twee remschoenen nodig zijn geweest. 

 

Bij verschillende opgravingen van voertuiggraven in het oostelijk deel van het onderzoeksgebied zijn 

langwerpige metalen elementen gevonden met een oog of smalle haak aan de ene kant en een wijdere 

haak aan de andere kant. In het midden zijn de elementen iets breder en voorzien van twee gaten. 

Dergelijke haakvormige elementen zijn onder andere gevonden bij de wagen uit het Wardardal in 

Macedonië (afb. 92) en bij de wagens I en II uit Šiškovci in Bulgarije (afb. 93). Van de opgraving van 

de wagens uit Šiškovci zijn schetsen gemaakt (afb. 63 en 94) waaruit blijkt dat de metalen elementen 

zich aan weerszijden van de kast voor de achterwielen bevonden. I. Venedikov heeft in 1960 

Trakijskata kolesnica gepubliceerd, waarin hij de vondsten van voertuigen die in Thracië gevonden 

zijn behandelt, met name die uit Šiškovci. In zijn reconstructie van wagen I uit Šiškovci is duidelijk 

dat hij de haak aan de zijkant van de bak tussen de wielen gehangen heeft, analoog aan de plek waar 

op de reliëfs de verticale staaf is afgebeeld. Zoals Röring opmerkt, heeft op deze manier het bredere 

middenstuk van de haken met daarin de twee gaten geen functie.132 Röring heeft de haken 

geïnterpreteerd als delen van een remsysteem, waarbij een balk die in de breedte tussen de wielen 

hing, tussen de spaken van de achterwielen gestoken kon worden.133 Ter verduidelijking is op afb. 95, 

waarop een deel van de reconstructie van de wagen uit het Wardardal (Macedonië) in het Römisch-

Germanische Museum in Keulen te zien is, om een van de ijzeren haken een kader geplaatst.134 De 

haken zijn aan een balk bevestigd die in de breedte onder de langboom hangt. In de grote ronding van 

de haak ligt een ronde balk die tussen de spaken van de wielen geschoven is. Röring omschrijft de 

bevestiging en de werking van de remhaken als volgt:135 “(…) diese Bronzeteile136 [waren] am 

Untergestell befestigt (…) und zwar an den Enden eines rechtwinklig dem Langbaum aufliegenden 

Querholtzes. Stabilisiert durch ein unter dem Langbaum verlaufendes weiteres Querholz, dem sie mit 

                                                 
132 Röring 1983, 52.  
133 Röring 1983, 52. Nota bene: ook het verticale element dat op afb. 106 tussen de wagenwielen is afgebeeld op een situla uit 
de 4e eeuw v. Chr. heeft een verbreding in het midden, net zoals de ‘remhaken’ (zie afb.  94). 
134 Op afb. 19 is de reconstructie van de wagen uit het Wardardal volgens Röring volledig te zien. 
135 Röring 1983, 52. 
136 De haken. 
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ihrem Mittelteil aufgenagelt waren, hielten sie in ihrem hakenförmigen unteren Ende eine Art 

Bremsholz, das im Bedarfsfall in einen Speichenzwischenraum des Hinterrades geschoben wurde und 

damit das Rad in seinem Lauf blockierte und zum Schleifen brachte.” Hiermee suggereert hij dat de 

rem gebruikt kon worden tijdens het rijden. Hij geeft helaas niet aan hoe de menner vanaf de voorkant 

van de wagen deze houten rembalk heeft kunnen bedienen. Het lijkt mij nagenoeg onmogelijk om 

tijdens het rijden één balk tussen de spaken van beide (onafhankelijk van elkaar draaiende) wielen te 

steken. Hiervoor is bovendien een balk nodig die langer is dan de afstand tussen de beide 

achterwielen. Deze is daarom alleen van buiten af, door iemand die naast de wagen staat, tussen de 

spaken te schuiven. Röring geeft ook aan dat deze balk regelmatig vervangen zou moeten worden, 

omdat de kracht die er tijdens het remmen op komt te staan zo aanzienlijk is, dat het hout snel zal 

slijten. Hij heeft het echter niet over de minstens zo grote kracht die op de houten spaken van de 

wielen zou komen te staan bij deze handeling. De rembalk zorgt er in zijn reconstructie immers in 

combinatie met de spaken voor, dat de wielen niet verder kunnen rollen. De spaken zouden dus 

eveneens regelmatig vervangen moeten worden. Dit is tijdrovend en daarom kostbaar werk, omdat 

hiervoor het gehele wiel uit elkaar gehaald moet worden.137 Het is alleen al om deze reden 

onwaarschijnlijk dat een dergelijk remsysteem in gebruik is geweest. Ten slotte zal het onprettig zijn 

voor passagiers om in een voertuig te zitten dat op deze bruuske manier tot stilstand gebracht wordt. 

Door de klap die het plotseling blokkeren van de wielen oplevert, zullen ze naar de voorkant van de 

wagenkast geworpen worden. Ook de menner zal waarschijnlijk niet op zijn plaats kunnen blijven 

zitten, maar in de richting van de trekdieren geslingerd worden. Voor de trekdieren zouden de 

gevolgen eveneens ernstig kunnen zijn.  

M. Schleiermacher, die in 1996 de metalen wagenonderdelen en aanspanningsresten uit het 

Römisch-Germanische Museum in Köln beschreven heeft,138 gaat er daarom van uit dat het door 

Röring voorgestelde systeem geen remsysteem, maar een blokkeersysteem is, waarbij de wagen in 

stilstand belet wordt weg te rollen door de rembalk tussen de spaken te schuiven.139 Uiteraard moet de 

balk verwijderd worden wanneer het voertuig gaat rijden. Door hun vorm met twee kleinere open 

haken aan de bovenkant, kunnen ook de ‘remhaken’ verwijderd worden.140  

De blokkeerbalk moet uiteraard ergens op de wagen gelaten worden tijdens het rijden. Tot de 

metalen onderdelen die bij de wagen uit het Wardardal horen, behoren ook twee grof gegoten bronzen 

elementen, die door Schleiermacher Auflager genoemd zijn (afb. 96).141 De elementen bestaan uit een 

rechthoekige plaat die aan twee tegenoverliggende kanten bijna in een rechte hoek zijn gebogen. Op 

de plaat staat een V-vormig element dat aan de bovenkant concaaf is en aan de zijkanten gesteund 

wordt door twee S-vormige voluten. Aan de buitenkant van de V-vorm is een rechthoekig oog 

aangebracht.142 De binnenkant is beschadigd en een aanzienlijk deel is afgebroken, zodat niet duidelijk 

is hoe het geheel eruit gezien heeft. De functie van deze elementen is niet bekend, maar door hun vorm 
                                                 
137 In het Prijsedict van Diocletianus (uit het eind van de 4e eeuw) worden de prijzen in denarii gegeven die maximaal voor 
een product gevraagd mochten worden. Eén afgewerkte spaak kostte max. 70 den., een onafgewerkte max. 30 den.. Een uit 
één stuk gebogen velg was max. 700 den. (zie ook voetnoot 130 in hoofdstuk 2).  
138 Schleiermacher 1996, 205-295. 
139 Het is dan de vraag waarom er ijzeren haken nodig zijn om de balk te dragen. De balk blijft ook zonder haken liggen op de 
spaken. 
140 In de reconstructie volgens Röring zijn de ijzeren haken met de twee gaten in het bredere middenstuk verbonden aan de 
houten balk die in de breedte onder de bodem hangt. Als deze wijze van bevestiging klopt, kunnen de haken uiteraard niet 
eenvoudig verwijderd worden. 
141 Schleiermacher 1996, 255. 
142 De tweede Auflager (Inv. Nr. 44,22) is voorzien van een rond oog. 
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lijken ze op een balk met rechthoekige doorsnede bevestigd te zijn geweest en hebben ze steun kunnen 

bieden aan een rondhout. Misschien zijn deze elementen op de langboom geplaatst geweest en hebben 

ze de blokkeerbalk gedragen tijdens het rijden. Door de ogen aan de V-vormige delen kan touw 

gehaald zijn om de rembalk mee vast te binden. De uitvoering van de gegoten bronzen elementen is 

grof, maar ze zijn wel voorzien van versiering: de voluten. Als ze op de langboom, onder de 

wagenbak, geplaatst zijn geweest, waren ze zichtbaar, maar niet zo duidelijk dat ze glad afgewerkt 

moesten worden. Uit de beschrijving die Schleiermacher geeft, blijkt echter niet dat de rechthoekige 

standplaten voorzien zijn van gaten waarmee de elementen in het hout van de langboom 

vastgespijkerd kunnen worden.  

 

Er is een manier van remmen mogelijk wanneer de rembalk vóór de achterwielen hangt. Een ketting 

die aan de rembalk bevestigd is en om de achteras geleid wordt, kan vervolgens onder de opbouw door 

naar de voorkant van de bak lopen. Wanneer er geremd moet worden, kan de menner aan de ketting 

trekken. Hierdoor wordt de rembalk tegen de achterwielen getrokken (afb. 23). Dit systeem werd in de 

jaren zestig van de vorige eeuw in Portugal nog gebruikt bij ossenkarren.143 De rembalk hangt in dit 

geval permanent voor de achterwielen en is bevestigd aan een element dat kan scharnieren. Haken, 

zoals die uit het Wardardal en van de wagens uit Bulgarije, lenen zich echter niet voor deze manier 

van remmen, omdat de uiteinden waarin de rembalk ligt, open zijn. De balk wordt niet stevig 

vastgehouden, maar ligt los. Zoals gezegd, is op afb. 23 een kar afgebeeld en geen wagen. Om dit 

systeem bij een vierwieler te laten werken, moet er een mogelijkheid zijn om de ketting rond de 

achteras te leiden. Wanneer de wagens alle een gesloten achterasdam hebben (fig. 4), is deze ruimte er 

niet, tenzij de ketting langs de binnenkant van de wielen geleid wordt. Bovendien is het van belang dat 

de delen van de as waarlangs de ketting schuurt, voorzien zijn van metaalbeslag om slijtage te 

verminderen. Naar mijn idee zijn hiervoor geen aanwijzingen op de afbeeldingen noch in de vondsten. 

De ketting die voor een wagen gebruikt zou worden, zou langer (en dus zwaarder) moeten zijn dan de 

ketting die bij een kar gebruikt wordt. Bovendien zou de ketting uit drie delen moeten bestaan, waarbij 

twee uiteinden aan de rembalk vastzitten en om de achteras geslagen zijn. Deze twee komen onder de 

bak samen en gaan als één ketting verder naar de voorkant van het voertuig. Op deze manier wordt de 

rembalk recht tegen de achterwielen geduwd (of beter: getrokken).  

 

Misschien is er in de Romeinse periode gebruik gemaakt van een remsysteem waarbij een voertuig 

vaart kon minderen tijdens het rijden. De ‘remschoen’ in het museum van Metz zou hierop kunnen 

wijzen, maar de manier waarop deze rem gehanteerd is, is niet duidelijk. Zoals in paragraaf 2.2.8 

Remmen al ter sprake is gekomen, hoeft de invloed die de trekdieren op de vermindering van vaart 

hebben, niet uitgesloten te worden. J. Spruytte heeft in de jaren zeventig van de 20e eeuw de tuigage 

van de trekdieren, zowel in de experimenten met rugjuk (borsttractie) als met halsjuk 

(schoudertractie), voorzien van een band achter de voorbenen om de vermindering van vaart op te 

kunnen vangen.144 In elk geval kon geen van de door Molin en Röring voorgestelde remsystemen 

gebruikt worden om af te remmen tijdens het rijden. Wel zijn er aanwijzingen, in de afbeeldingen en 

de vondsten, dat er in de Romeinse periode gebruik gemaakt werd van blokkeersystemen die de wagen 
                                                 
143 Wegener Sleeswyk z.j., 59, fig. 4.9. 
144 Spruytte 1983, 40 (schoudertractie), 57-61 (borsttractie). In beide gevallen gaat het om experimenten met een kar en twee 
trekdieren. Hij heeft alleen met de borsttractie ook experimenten uitgevoerd met een beladen wagen. 
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beletten weg te rollen vanuit stilstand. Mogelijk zijn op afbeeldingen aanwijzingen te vinden voor 

tenminste twee soorten blokkeersystemen: de ketting (al dan niet in combinatie met de door Molin 

genoemde ‘remschoen’) en de haken die de blokkeerbalk dragen, zoals Röring en Schleiermacher 

voorgesteld hebben.  

 

 

3.3 Typologie 

 

Ch. Röring heeft zich in zijn publicatie uit 1983 beziggehouden met een typologie van de wagens en 

karren voor personenvervoer die in de voertuiggraven aangetroffen zijn.145 Hij onderscheidde de 

volgende typen wagens: 1) Wagens met riemhouders, a) met open bak, b) met open bak en zetel, c) 

met gesloten kast; 2) Wagens met riemhouders boven de achteras (met open of gesloten bak); 3) 

Wagens zonder riemhouders, a) zonder opbouw, b) met open bak, c) met zetel, d) met gesloten kast. 

Hierbij moet echter in acht genomen worden, dat de typen ‘met zetel’ in veel gevallen gebaseerd zijn 

op de reconstructies van Thracische voertuigen van I. Venedikov uit 1960, die de schamelsteunen voor 

onderdelen van de zetel heeft aangezien die hij op de voertuigen veronderstelde.146  

 

Bij het opstellen van een constructietechnische typologie van wagens die gebaseerd is op 

afbeeldingen, doet zich het probleem voor dat mogelijke typebepalende onderdelen van de constructie 

niet of zelden afgebeeld zijn.  

Zoals ook bij de karren het geval is, moeten essentiële verschillen in de bouw van wagens 

voornamelijk gezocht worden in de constructie van de onderwagen. De opbouw is immers in veel 

gevallen uitwisselbaar en kan aangepast worden aan het gebruik van het voertuig (zie paragraaf 3.2.6 

Opbouw).  

Allereerst zullen de verschillende constructieonderdelen op hun typebepalende kenmerken 

beoordeeld worden en zal uitgelegd worden waarom ze wel of niet geschikt zijn om als basis te dienen 

voor een typologie. Daarna wordt een typologie gepresenteerd die m.i. de meeste bruikbare is, 

uitgaande van de weergave van wagens op de afbeeldingen. 

 

De onderdelen van de constructie zijn te verdelen in twee groepen: aan de ene kant de elementen die 

niet typebepalend zijn en aan de andere kant elementen die dit (mogelijk) wel zijn.  

Tot de eerste groep behoren de wielen, de bodem en de opbouw. De wielen zijn niet geschikt om een 

typologie van wagens op te baseren, omdat in theorie elk type wiel op een as gezet kan worden, zonder 

dat daarmee de constructie van de onderwagen verandert.147 Over de bodem kan niets gezegd worden, 

omdat op geen van de afbeeldingen duidelijk is hoe deze er uit gezien heeft. Bovendien is de bodem 

afhankelijk van het gebruik van de wagen en niet van de constructie. De opbouw is in principe 

uitwisselbaar148 en net zoals de bodem in de eerste plaats afhankelijk van het gebruik van de wagen.  

 

                                                 
145 Röring 1983, 34-40. 
146 Venedikov 1960; zie verder paragraaf 4.2.3.4 Schamelsteunen. 
147 Uiteraard is de constructie van de naaf van het wiel afhankelijk van het astype. De as kan meedraaiend of vast zijn. Een 
meedraaiende as heeft meestal een hoekig aseinde en een vaste as een rond aseinde. Zie paragraaf 2.2.1 As. 
148 Zie paragraaf 3.2.6 Opbouw en afb. 70. 
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Tot de tweede groep elementen van de constructie behoren de assen, de riemhouders, het trekelement, 

mogelijk het blokkeersysteem en de elementen die kunnen wijzen op het al dan niet kunnen zwenken 

van de vooras: langboom, schamelbout en schamelsteunen. Dit zijn aspecten van een wagen die in 

principe geschikt zijn om een constructietechnische typologie op te baseren. Helaas doen zich bij deze 

groep problemen voor die het onmogelijk maken om op basis van al deze onderdelen een typologie op 

te stellen. 

Op alle afbeeldingen uit de provincies zijn wagens met vaste assen weergegeven, maar het is niet 

uitgesloten dat er wagens met meedraaiende assen bestonden. Uit het Italisch kerngebied zijn wel 

afbeeldingen van wagens met meedraaiende assen bekend, zoals bijvoorbeeld in scène 111 van de Zuil 

van Marcus Aurelius in Rome uit het eind van de 2e eeuw (afb. 257) te zien is. 

Het trekelement, dissel of lamoen, is een geschikt criterium om een typologie op te baseren. 

Misschien is op één afbeelding uit de provincies een wagen met lamoen afgebeeld. Op alle andere 

afbeeldingen zijn de wagens voorzien van een dissel. Uit het Italisch kerngebied zijn zeker 

afbeeldingen van wagens met een lamoen bekend.149  

De riemhouders zijn een wezenlijk constructietechnisch aspect van een voertuig, zoals uit de 

paragrafen 2.2.7 en 3.2.7 Riemhouders is gebleken. Riemhouders zijn exclusief gebruikt bij voertuigen 

die bestemd zijn voor personenvervoer. Het is echter opmerkelijk dat er bijzonder weinig afbeeldingen 

van wagens met riemhouders zijn gevonden, in tegenstelling tot afbeeldingen van karren, terwijl deze 

elementen wel in groten getale zijn aangetroffen in graven, zowel bij de resten van karren als van 

wagens. De riemhouders zijn een dus goed voorbeeld van een typerend aspect van voertuigen, dat 

vaker aanwezig was dan we op basis van de tot nu toe gevonden de afbeeldingen kunnen vermoeden. 

Om deze reden zijn de riemhouders in onderstaande typologie opgenomen. 

Het al dan niet afgebeeld zijn van een blokkeersysteem kan niet dienen als onderscheidende factor in 

een typologie, omdat het systeem van het blokkeren van de wielen, in elk geval met behulp van een 

ketting, bij elke wagen gebruikt kan zijn. Het zou kunnen dat de aan- of afwezigheid van de haken die 

er mogelijk voor gediend hebben een balk te dragen die tussen de spaken geschoven is, een 

typebepalend element is. Omdat de functie en werkwijze van deze haken echter niet volledig duidelijk 

zijn, heb ik ervoor gekozen het blokkeersysteem in de typologie achterwege te laten. 

Het al dan niet kunnen zwenken van de vooras, ten slotte, is in principe een aspect op basis waarvan 

verschillende typen wagens onderscheiden kunnen worden. Echter, doordat alle wagens en profil 

weergegeven zijn, is van geen enkele afbeelding met zekerheid te zeggen of het voertuig voorzien was 

van een zwenkbare vooras. Schamelbouten zijn op geen enkele afbeelding zichtbaar. Uit paragraaf 

3.2.3.3 Zwenkbare vooras is gebleken dat de langboom, schamelsteunen en het trekelement op een 

afbeelding mogelijk een aanwijzing kunnen geven over de constructie van de vooras. Van de vier 

afbeeldingen waarop het trekelement verbonden is met de bodem of de bak van het voertuig, is het 

aannemelijk dat er wagens zonder zwenkbare vooras zijn weergegeven.150 Er zijn mogelijk twee 

afbeeldingen waarvan verondersteld kan worden dat er wagens met zwenkbare vooras zijn afgebeeld. 

Dit zijn wagens waarbij zowel de langboom als schamelsteunen zijn weergegeven, evenals een 

trekelement dat op het niveau van de as met de voertuigen verbonden lijkt te zijn. Omdat echter van 

geen van de andere afbeeldingen duidelijk is of er al dan niet een zwenkbare vooras is weergegeven, is 

                                                 
149 Zie verder paragraaf 4.3.1.5 Trekelement. 
150 Als ervan uitgegaan wordt dat de afbeeldingen op dit punt een natuurgetrouwe weergave zijn. 
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het niet mogelijk om mede op basis van dit aspect een typologie op te stellen. Men kan wel zeggen dat 

er waarschijnlijk wagens met en wagens zonder zwenkbare vooras bestaan hebben. 

 

Onderstaande typologie is zodoende gebaseerd op de assen, het trekelement en de riemhouders.151 Op 

de afbeeldingen kunnen twee hoofdtypen wagens herkend worden.152 Type 1: wagens met vaste assen 

en Type 2: wagens met vaste assen en riemhouders. Bij elk type is aangegeven welke soorten 

opbouwen er op de afbeeldingen herkend kunnen worden.  

 

Type 1:  vaste assen  

a) dissel 

- zonder opbouw 

 

A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01 (afb. 275) 

D.Köln-Rodenkirchen-4E.01 (afb. 328) 

D.Neumagen-4B.06 (afb. 334) 

D.Trier-4B.01 (afb. 336) 

F.Langres-4B.01 (of open bak) (afb. 357) 

RO.Constanţa-4B.01 (kruisbalkwielen) (afb. 452) 

 

De wagen bestaat alleen uit een onderwagen en een bodem. Hoe de bodem er uit ziet -een vlonder of 

een rooster- is niet duidelijk, omdat alleen de zijkant van de bodem zichtbaar is. Het is mogelijk dat 

rondom de bodem een lage balk geplaatst is, zodat de lading niet van de bodem kan rollen. 

Mogelijk stelt de afbeelding van F.Langres-4B.01 een wagen met zwenkbare vooras voor. De 

langboom en schamelsteunen zijn afgebeeld en de dissel lijkt met de as verbonden te zijn. D.Köln-

Rodenkirchen-4E.01 is een bronzen miniatuur van een wagen. De dissel van de wagen is verbonden 

met de vooras, maar het is duidelijk dat de vooras niet kan zwenken. Van de andere afbeeldingen is het 

niet te zeggen of de wagens wel of geen zwenkbare vooras hebben. Alleen op D.Trier-4B.01 en 

                                                 
151 Het uitstekende element aan de achterkant van de bodem of bak van de wagen, waarschijnlijk de scharnierende achterklep, 
verdient aparte vermelding. Dit element is kenmerkend voor de voertuigen waarbij het is afgebeeld. Het zou om een criterium 
kunnen gaan bij het opstellen van een typologie. Uit paragraaf 3.2.6.5 Uitstekend element aan de achterkant van bodem of 
bak is echter al gebleken dat dit detail alleen afgebeeld is in het oostelijk deel van het onderzoeksgebied (met name 
Pannonia) en dat het in combinatie met verschillende soorten opbouw voorkomt. Het lijkt dus een lokaal detail te zijn. Of het 
gebruik van de ‘achterklep’ of het afbeelden van de ‘achterklep’ streekgebonden is, is niet duidelijk. 
152 De volgende afbeeldingen zijn niet opgenomen in de typologie: Geen afbeelding gevonden: A.Gerasdorf-am-Steinfeld-
0B.02; A.Oostenrijk-0B.03; BG.Kameno Pole-0B.01; BG.Kunino-0B.01; BG.Nikyup-4B.01; BG.Silistra-4B.01; 
BG.Teteven-4B.01; D.Niedersohren-0B.01; D.Wederath-0B.01; D.Wederath-0B.02; D.Wederath-0B.03; D.Wederath-0B.04; 
F.Narbonne-4B.02; L.Mamer-4B.01; H.Pécs-0B.01; SLO.Drnovo-4G.01; SLO.Drnovo-0G.02. Voertuig niet/onvoldoende 
behouden: A.Au am Leithagebirge-0B.01; A.Au am Leithagebirge-4B.02; A.Gerasdorf am Steinfeld-0B.01; A.Göttlesbrunn-
0B.04; A.Lavant-4B.01; A.Lichtenwörth-0B.01; A.Margarethen am Moos-0B.01; A.Oostenrijk-4B.01; A.Oostenrijk-0B.02; 
A.Salzburg-Birglstein-0F.01; A.Tainach-0B.01; A.Thon-0B.01; B.Arlon-0B.06 (object verloren); B.Arlon-0B.11; B.Arlon-
0B.12; B.Arlon-0B.14; B.Arlon-4B.15; B.Buzenol-Montauban-0B.02; D.Augsburg-4B.02; D.Heidenburg-4B.01; D.Köln-
0B.01; D.Neumagen-0B.01; D.Neumagen-4B.02; D.Trier-0B.03; D.Trier-0B.04; D.Trier-0B.05 (onduidelijk of er een 
voertuig is afgebeeld); F.Bordeaux-0B.01a; F.Bordeaux-0B.01b; F.Dijon-0B.01; F.Dijon-0B.03; F.Faverolles-0B.01 (alleen 
deel van wiel); F.Narbonne-4B.01; F.Savoisy-4B.01; H.Dunaújváros-4B.14; H.Ercsi-0B.01; H.Inota-4B.01; H.Óbuda-4B.07; 
H.Páty-4B.01 (object verloren; alleen schets); H.Pilisszántó-0B.01; H.Székesfehérvár-0B.01; H.Szentendre-4B.04; 
H.Szentendre-4B.08; H.Tabajd-4B.03; L.Waasserbëlleg-0B.01; RO.Roemenië-4B.01; X.Onbekend-4B.01 (object verloren; 
alleen tekening). Geen voertuig afgebeeld: DZ.Cherchel-0G.01; F.Langres-0B.02; H.Óbuda-0B.04; H.Szombathely-0B.01; 
TN.El Alia-0B.01. En verder: F.Vaison-4B.01 is niet opgenomen, omdat er twijfel over bestaat of het reliëf oorspronkelijk 
Romeins is (zie verder voetnoot 8). 
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RO.Constanţa-4B.01 is de dissel niet afgebeeld, maar kan deze wel verondersteld worden, omdat er 

twee trekdieren voor het voertuig zijn afgebeeld. 

In het geval van F.Langres-4B.01 is het niet zeker dat er een wagen zonder opbouw is afgebeeld. Er 

zou een roostervormige bodem kunnen zijn weergegeven waarop rondom balken zijn geplaatst. 

Evengoed is het mogelijk dat hier een lage zijwand te zien is en er zou daarom een wagen met open 

bak afgebeeld kunnen zijn. De wagen op RO.Constanţa-4B.01 is voorzien van kruisbalkwielen en niet 

van spakenwielen zoals de wagens op de andere afbeeldingen, maar lijkt wel een vaste as te hebben, 

omdat het aseinde rond is weergegeven.  

De vroegst gedateerde afbeelding, eind 1e eeuw, is die van A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01. 

D.Köln-Rodenkirchen-4E.01 stamt uit het eind van de 4e eeuw. De andere afbeeldingen dateren van de 

2e - 3e eeuw. 

Op alle afbeeldingen wordt de wagen gebruikt voor goederenvervoer in het dagelijks leven. In drie 

gevallen bestaat de lading uit een ton. De wagen op A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01 is niet beladen, 

maar lijkt niet voor uitsluitend personenvervoer bedoeld te zijn. Hetzelfde geldt voor de wagen van 

D.Köln-Rodenkirchen-4E.01. Op de wagen op RO.Constanţa-4B.01 ligt een baal.  

De meeste afbeeldingen van wagens zonder opbouw zijn afkomstig uit het westelijk deel van het 

onderzoeksgebied: uit Gallia Belgica (D.Neumagen-4B.06 en D.Trier-4B.01) en Germania Superior 

(F.Langres-4B.01). Uit het oostelijk deel, Pannonia Superior, stammen A.Bad Deutsch Altenburg-

4B.01 en RO.Constanţa-4B.01. Er lijkt een nadruk op het westelijk deel te liggen, aangezien hier drie 

van de vijf afbeeldingen aangetroffen zijn. Dit heeft te maken met de onderwerpkeuze van de 

afbeeldingen in de provincies. Uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied zijn veel meer 

afbeeldingen van goederenvervoer die met het dagelijks leven te maken hebben bekend, dan uit het 

oostelijk deel. Op afbeeldingen uit het oostelijk deel bestaan de goederen in de meeste gevallen uit een 

vierkant of conisch object, waarvan onduidelijk is wat het voorstelt.153 Er kan geconcludeerd worden 

dat in de westelijke provincies van het onderzoeksgebied vaker voertuigen van Type 1a - geen opbouw 

werden afgebeeld dan in het oostelijk deel, maar niet dat deze wagens in de westelijke provincies meer 

voorkwamen. 

 

- open bak (open of gesloten zijwand) 

 

A.Au am Leithagebirge-4B.03 (mogelijk open bak) (afb. 274) 

A.Bruckneudorf-4B.01 (afb. 276) 

A.Göttlesbrunn-4B.01 (mogelijk open bak) (afb. 279) 

A.Göttlesbrunn-4B.02 (mogelijk open bak) (afb. 280) 

A.Göttlesbrunn-4B.05 (afb. 283) 

A.Loretto-4B.01 (afb. 286) 

A.Margarethen-am-Moos-4B.02 (mogelijk open bak) (afb. 228) 

A.Parndorf-4B.01 (mogelijk open bak) (afb. 292) 

A.Sankt Georgen-4B.01 (zijwand met daarboven een reling) (afb. 294) 

A.Zwölfaxing-4B.01 (mogelijk open bak) (afb. 297) 

B.Arlon-4B.05 (afb. 302) 

                                                 
153 Zie paragraaf 5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten. 
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CH.Orbe-Boscéaz-4G.01 (afb. 314) 

D.Ausgburg-4B.01 (mogelijk open bak) (afb. 316) 

D.Baden-Baden-4B.01 (afb. 319) 

D.Beihingen-4B.01 (afb. 320) 

D.Igel-4B.01 (mogelijk open bak) (afb. 322) 

D.Jünkerath-4B.01 (afb. 324) 

D.Jünkerath-4B.02 (wellicht open bak) (afb. 325) 

D.Koblenz-4B.01 (mogelijk open bak) (afb. 326) 

E.Pico del Castillo-4C.01 (afb. 344) 

F.Dijon-4B.02 (gevlochten zijwand) (afb. 350) 

F.Langres-4B.01 (of zonder opbouw) (afb. 357) 

F.Langres-4B.03 (afb. 359) 

F.Paris-4B.01 (gevlochten zijwand) (afb. 367) 

F.Strasbourg-4B.01 (afb. 372) 

GR.Thessaloniki-4B.01 (afb. 375) 

H.Csákvár-4B.02 (mogelijk open bak) (afb. 379) 

H.Csákvár-4B.03 (mogelijk open bak) (afb. 380) 

H.Csákvár-4B.04 (mogelijk open bak met huif) (afb. 381) 

H.Dunaújváros-4B.01 (wellicht open bak) (afb. 382) 

H.Dunaújváros-4B.02 (zijwand loopt niet tot vooraan de bodem door) (afb. 383) 

H.Dunaújváros-4B.04 (mogelijk open bak) (afb. 385) 

H.Dunaújváros-4B.05 (mogelijk open bak) (afb. 386) 

H.Dunaújváros-4B.06 (afb. 387) 

H.Dunaújváros-4B.07 (afb. 388) 

H.Dunaújváros-4B.08 (of wellicht Type 2; wellicht open bak met gevlochten zijwand) 

(afb. 389) 

H.Dunaújváros-4B.09 (wellicht open bak) (afb. 390) 

H.Dunaújváros-4B.10 (wellicht open bak) (afb. 391) 

H.Dunaújváros-4B.11 (mogelijk open bak) (afb. 392) 

H.Dunaújváros-4B.12 (mogelijk open bak met gevlochten zijwand) (afb. 393) 

H.Dunaújváros-4B.13 (afb. 394) 

H.Érd-Elvirapuszta-4B.01 (wellicht open bak) (afb. 398) 

H.Esztergom-4B.01 (mogelijk open bak) (afb. 399) 

H.Esztergom-4B.02 (afb. 400) 

H.Herceghalom-4B.01 (wellicht open bak) (afb. 402) 

H.Óbuda-4B.01 (zijwand loopt niet tot vooraan de bodem door) (afb. 404) 

H.Óbuda-4B.02 (mogelijk open bak) (afb. 405) 

H.Óbuda-4B.03 (zijwand loopt niet tot vooraan de bodem door) (afb. 406) 

H.Óbuda-4B.05 (zijwand loopt niet tot vooraan de bodem door) (afb. 408) 

H.Óbuda-4B.06 (met huif) (afb. 409) 

H.Pilisszántó-4B.02 (zijwand loopt niet tot vooraan de bodem door) (afb. 413) 
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H.Pilisszánto-4B.03 (mogelijk open bak met zijwand die niet tot vooraan de bodem 

doorloopt) (afb. 414) 

H.Salköveskút-Lajostelep-4B.01 (afb. 415) 

H.Sárbogárd-Alsótöbörzsökpuszta-4B.01 (afb. 416) 

H.Solymár-4B.01 (zijwand loopt niet tot vooraan de bodem door) (afb. 417) 

H.Solymár-4B.02 (wellicht open bak) (afb. 418) 

H.Szabadegyháza-4B.01 (wellicht open bak) (afb. 419) 

H.Szentendre-4B.01 (zijwand met daarboven een reling) (afb. 421) 

H.Szentendre-4B.03  (zijwand met daarboven een reling) (afb. 422) 

H.Szentendre-4B.06 (zijwand loopt niet door tot vooraan de bodem) (afb. 424) 

H.Szentendre-4B.07 (wellicht open bak) (afb. 425) 

H.Szentendre-4B.09 (zijwand loopt niet door tot vooraan de bodem) (afb. 427) 

H.Szentendre-4B.10 (afb. 428) 

H.Szentendre-4B.11 (zijwand loopt niet door tot vooraan de bodem) (afb. 429) 

H.Tabajd-4B.01 (opbouw onduidelijk) (afb. 431) 

H.Tabajd-4B.02 (afb. 432) 

H.Tác-4B.01 (met huif, zijwand met daarboven een reling) (afb. 434) 

H.Tác-4B.02 (opbouw niet behouden) (afb. 435) 

H.Vál-4B.01 (wellicht open bak) (afb. 438) 

H.Velence-4B.01 (afb. 439) 

H.Zsámbék-4B.01 (afb. 440) 

H.Zsámbék-4B.02 (met huif) (afb. 441) 

L.Mamer-4B.01 (afb. 445) 

RO.Adamclisi-4B.01 (open bak met zijwand die mogelijk niet tot vooraan de bodem 

doorloopt) (afb. 449) 

RO.Adamclisi-4B.02 (mogelijk open bak met zijwand niet tot vooraan de bodem 

doorloopt) (afb. 450) 

RO.Adamclisi-4B.03 (open bak met zijwand die mogelijk niet tot vooraan de bodem 

doorloopt) (afb. 451) 

RO.Constanţa-4B.02 (NB: opbouw niet behouden) (afb. 453) 

RO.Roemenië-4B.01 (wellicht open bak) (afb. 455) 

SLO.Vranje-4B.01 (afb. 457) 

SRB.Kostolac-4B.01 (mogelijk open bak) (afb. 458) 

SRB.Sremska-Mitrovica-4B.01 (mogelijk open bak) (afb. 459) 

TR.Ephesos-4B.01 (zijwand met reling, schijfwielen) (afb. 462) 

TR.Magnesia ad Sipylum-4B.01 (open bak) (afb. 464) 

TR.Turkije-4B.02 (zijwand met daarboven een reling) (afb. 466) 

 

Mogelijk ook: A.Göttlesbrunn-4B.03 (afb. 281) 

F.Saint-Bertrand-de-Comminges-4B.01a (afb. 368) 

F.Saint-Bertrand-de-Comminges-4B.01b (afb. 369) 

H.Bőnyrétalap-Selyemtelekpuszta-4B.01 (afb. 377) 
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H.Dunaújváros-4B.15 (mogelijk open bak) (afb. 396) 

 

Wellicht: D.Augsburg-4B.03 (of Type 1b; mogelijk open bak) (afb. 318) 

 

Op het merendeel van de afbeeldingen is waarschijnlijk wagen met een open bak afgebeeld. 

F.Langres-4B.01 uit Germania Superior zou, zoals gezegd, een wagen zonder opbouw kunnen laten 

zien. Omdat van de meeste afbeeldingen niet met zekerheid te zeggen is of de zijwand open of 

gesloten is, wordt dit in het midden gelaten. Wanneer uit de afbeelding wel duidelijk is hoe de zijwand 

geconstrueerd is, is dit vermeld.  

Op D.Augsburg-4B.03 is mogelijk een wagen met vaste assen en lamoen weergegeven (Type 1b) en 

niet een met dissel.154 Van de afbeeldingen die onder ‘mogelijk’ geschaard zijn, is in de meeste 

gevallen niet vast te stellen of de wagen voorzien is van dissel of lamoen, enerzijds omdat in veel 

gevallen het trekelement niet is afgebeeld of behouden en anderzijds omdat het aantal trekdieren voor 

de wagen niet (meer) kan worden nagegaan.  

Vier afbeeldingen, alle afkomstig uit Pannonia Inferior, tonen een wagen met open bak en huif 

(H.Csákvár-4B.04, H.Tác-4B.01, H.Óbuda-4B.06 en H.Zsámbék-B.02). Zoals in paragraaf 3.2.6.3 

Overdekte opbouw is uitgelegd, is er verschil tussen wagens met een open bak die overdekt is door een 

huif en wagens met een gesloten kast (zie onder). 

De wagen op TR.Ephesos-4B.01 (Asia) is waarschijnlijk voorzien van vaste assen, omdat de 

aseinden rond zijn weergegeven. De wielen zijn echter geen spakenwielen, zoals op de andere 

afbeeldingen, maar schijfwielen. 

De wagens op D.Koblenz-4B.01 en F.Langres-4B.01 (beide uit Germania Superior) hebben 

mogelijk een zwenkbare vooras, omdat op beide afbeeldingen een langboom met schamelsteunen te 

zien is en de dissel op het niveau van de as met de wagen verbonden is. D.Augsburg-4B.03 (Raetia), 

H.Solymár-4B.02, H.Dunaújváros-4B.13 en SRB.Sremska Mitrovica-4B.01 (alle uit Pannonia 

Inferior) tonen mogelijk wagens zonder zwenkbare vooras, omdat het trekelement op deze 

afbeeldingen met de bodem of bak van de wagen verbonden is. Van de andere afbeeldingen is het niet 

te zeggen of er wagens met of zonder zwenkbare vooras afgebeeld zijn. 

De vroegst gedateerde afbeeldingen stammen uit het eind van de 1e eeuw.  Dit zijn D.Baden Baden-

4B.01 uit Germania Superior en A.Au am Leithagebirge-4B.03 en A.Göttlesbrunn-4B.02 uit 

Pannonia Superior. Op de afbeelding uit Germania Superior is de wagen beladen met balen. Op de 

wagens op de afbeeldingen uit Pannonia Superior staat een rechthoekig of conisch object. De andere 

vroege afbeeldingen zijn eind 1e - begin 2e eeuw gedateerd: A.Au am Leithagebirge-4B.02, 

A.Göttlesbrunn-4B.01, A.Göttlesbrunn-4B.03, A.Loretto-4B.01, A.Parndorf-4B.01, A.Sankt Georgen-

4B.01, A.Zwölfaxing-4B.01 (alle uit Pannonia Superior), F.Strasbourg-4B.01 (Germania Superior), 

H.Dunaújváros-4B.12, H.Pilisszántó-4B.02, H.Sárbogárd-Alsótöbörzsökpuszta-4B.01, H.Szentendre-

4B.10 (alle uit Pannonia Inferior). Op de meeste hiervan is de wagen beladen met een rechthoekig of 

conisch object. Alleen op A.Göttlesbrunn-4B.03 en H.Sárbogárd-Alsótöbörzsökpuszta-4B.01 worden 

personen vervoerd en op F.Strasbourg-4B.01 is de wagen beladen met balen. Het is opvallend dat de 

                                                 
154 Zie paragraaf 3.2.4.2 Lamoen. 
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meeste vroeg gedateerde afbeeldingen wagens met een vierkant of conisch object voorstellen.155 De 

meeste afbeeldingen zijn gedateerd in de 2e helft van de 2e - begin 3e eeuw. 

De voertuigen met open bak worden zowel voor personenvervoer als goederenvervoer gebruikt. 

Onder ‘goederenvervoer’ wordt ook het vervoer van het ‘vierkante of conische object’ verstaan, 

hoewel het niet duidelijk is wat dit object voorstelt. Eén van de theorieën is, dat het een lege kruk 

betreft.156 Als dit klopt, zouden de afbeeldingen met ‘conisch of vierkant object’ onder 

personenvervoer geschaard moeten worden, aangezien ook de afbeeldingen van een wagen met een 

lege zetel als zodanig beschouwd zijn.157  

De meeste afbeeldingen zijn afkomstig uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied. Dit is niet 

verassend, aangezien de meeste afbeeldingen van voertuigen in dit gebied gevonden zijn (met name in 

Pannonia Inferior en Superior). 

 

- gesloten kast 

 

A.Bruckneudorf-4B.02 (afb. 277) 

H.Tök-4B.02 (afb. 437)  

 

Twee afbeeldingen tonen een wagen met vaste assen, dissel, spakenwielen en een gesloten kast op het 

achterste deel van de bodem. Het voorste deel is overkapt door een dak, maar heeft open wanden. 

Beide afbeeldingen zijn afkomstig uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied (Pannonia Superior 

en Inferior) en beide zijn 2e helft 2e - begin 3e eeuw gedateerd. 

Het dak op beide afbeeldingen is duidelijk onderscheiden van de zijwanden. Mogelijk is het halfrond 

van vorm en van hout gemaakt. Het wordt aan de voorkant ondersteund door spiraalvormige palen. In 

het gesloten achterste deel van de zijwand is een raam te zien. Op A.Bruckneudorf-4B.02 is in het 

raam zelfs een middenpost afgebeeld. Het is niet duidelijk van welk materiaal de kast gemaakt is. 

Doordat de wand glad oogt en er geen riemen zijn afgebeeld, lijkt deze van hout te zijn. Het zou ook 

kunnen dat de wanden strak bespannen zijn met leer of doek. Het is niet duidelijk of deze overkapping 

verwijderbaar is of niet. Het is onduidelijk of de wagens op deze afbeeldingen een zwenkbare vooras 

hebben of niet. 

Een afbeelding uit België (afb. 307: B.Arlon-0B.12) is niet opgenomen in de typologie, omdat de 

wielen van het voertuig niet behouden zijn. Het dak op B.Arlon-0B.12 (afb. 307) ziet er glad uit en 

lijkt een kragende rand te hebben, waardoor de indruk gewekt wordt dat het van hout is. Onder de 

dakrand zijn gordijnen afgebeeld, dus het is duidelijk dat de zichtbare zijde (en mogelijk alle vier de 

kanten) van de wagen niet van stevig materiaal gemaakt zijn of strak bespannen zijn met doek.158 

Mogelijk wordt het dak ondersteund door palen op de vier hoeken van de bodem. Een dergelijke paal 

is wellicht te zien op B.Arlon-0B.14 (afb. 309; zie bij Type 2). Over het dak van het voertuig op 

B.Arlon-0B.12 (afb. 307) zijn riemen gespannen. Dit is mogelijk een aanwijzing dat de overkapping 

verwijderbaar is, zoals wellicht ook bij A.Maria Saal-4B.01 (afb. 289; zie Type 2) het geval is. Op 

                                                 
155 Zie paragraaf 5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten. 
156 Zie paragraaf 5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten. 
157 Wagens met een lege zetel: A.Bruckneudorf-4B.01 (afb. 276) uit Pannonia Superior, D.Beihingen-4B.01 (afb. 320) uit 
Germania Superior, TR.Magnesia ad Sipylum-4B.01 (afb. 464) uit Asia. 
158 Omdat alleen de bovenkant van de afbeelding behouden is, is het onbekend of de wagen een lage open bak had of niet. 
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B.Arlon-0B.12 (afb. 307) is misschien een wagen met dak op palen afgebeeld, zonder gesloten kast op 

het achterste deel van de bodem.  

 

b) lamoen 

 

Mogelijk: D.Augsburg-4B.03 (of mogelijk Type 1a- open bak) (afb. 318) 

 

Er is mogelijk één afbeelding uit Raetia, waarop een wagen met vaste assen, spakenwielen en lamoen 

is weergegeven. Voor de wagen zijn drie trekdieren afgebeeld. Het dier op de voorgrond draagt een 

enkel juk op de hals, waaraan een element verbonden is, dat sterk lijkt op een lamoenarm. Het is ook 

mogelijk dat het dier op de voorgrond de meeloper is en de ‘lamoenarm’ een riem of touw is, waarmee 

het dier aan de bak van de wagen is vastgemaakt.159 Als er een lamoenarm is weergegeven en deze, 

zoals de afbeelding suggereert, aan de bak van de wagen bevestigd is, is de wagen mogelijk niet 

voorzien van een zwenkbare vooras.  

De wagen op de afbeelding wordt gebruikt voor goederenvervoer en stamt uit de 2e helt van de 2e - 

begin 3e eeuw. 

 

Type 2:  Vaste assen,  dissel, riemhouders 

 

A.Maria Saal-4B.01 (gesloten kast) (afb. 289) 

 

Wellicht: H.Dunaújváros-4B.08 (of Type 1a - open bak) (afb. 389) 

 

De wagen op A.Maria Saal-4B.01 (Noricum, eind 2e - begin 3e eeuw) is mogelijk voorzien van een dak 

dat op palen op de bodem rust, zoals ook voor B.Arlon-0B.12 (afb. 307) beargumenteerd is. De 

wanden lijken niet van hout te zijn. Zij zijn verstevigd met riemen, waardoor de indruk gewekt wordt 

dat ze uit strakgespannen doek bestaan. Of de palen en het dak verwijderbaar zijn, is onduidelijk. 

Mogelijk zijn ook op H.Dunaújváros-4B.08 (Pannonia Inferior, 2e helft 2e eeuw) riemhouders 

afgebeeld. Onder de bodem zijn boven de wielen elementen te zien die bedoeld kunnen zijn als 

riemhouders.  

Het kan zijn dat ook op B.Arlon-0B.14 (afb. 309) uit Gallia Belgica (eind 2e eeuw) en D.Neumagen-

4B.02 (afb. 330) uit Gallia Belgica (midden 2e - midden 3e eeuw) wagens met vaste assen, dissel en 

riemhouders zijn afgebeeld. Beide afbeeldingen zijn niet in de typologie opgenomen, omdat er 

onvoldoende van behouden is, maar het is duidelijk dat beide wagens van riemhouders voorzien zijn. 

De wagens van Type 2 zijn exclusief bestemd voor personenvervoer. De riemhouders wijzen hierop. 

Het is niet duidelijk of de wagens voorzien zijn van een zwenkbare vooras. 

 

 

                                                 
159 Zie paragraaf 3.2.4.2 Lamoen. 
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3.4 Trekdieren 

 

Op afbeeldingen van wagens komen zowel runderen als paardachtigen voor als trekdier. Runderen 

werden voor zwaar en langzaam transport gebruikt en paardachtigen voornamelijk voor het snellere en 

lichtere transport.  

 

3.4.1 Runderen 

Runderen, in de meeste gevallen waarschijnlijk ossen, zijn zoals gezegd in paragraaf 2.4.1 Runderen, 

de eerste dieren die door mensen zijn ingezet als trekdier. Door zijn bouw kan een os trekkracht 

leveren via de schoft met een nekjuk en via de hoorns met een kop- of hoornjuk.  

Er zijn zes, mogelijk tien afbeeldingen van wagens uit de provincies waarop ossen de trekdieren 

zijn:  

 

Gallia Belgica Mogelijk ook: 

D.Trier-4B.01 (afb. 336) Noricum 

Germania Inferior A.Oostenrijk-0B.02 (afb. 291) 

D.Köln-Rodenkirchen-4E.01 (afb. 344)  

Germania Superior Tevens waarschijnlijk: 

CH.Orbe-Boscéaz-4G.01 (afb. 314) Provincie onduidelijk 

Moesia Inferior BG.Kameno Pole-0B.01 (geen afbeelding) 

RO.Adamclisi-4B.01 (afb. 449) BG.Kunino-0B.01 (geen afbeelding) 

Pannonia Superior BG.Teteven-4B.01 (geen afbeelding) 

A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01 (afb. 275)  

Raetia  

D.Augsburg-4B.01 (afb. 316)  

 

Vier afbeeldingen zijn afkomstig uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied (Gallia Belgica, 

Germania Inferior, Germania Superior en Raetia). De overige afbeeldingen komen uit het oostelijk 

deel (Moesia Inferior, Noricum en Pannonia Superior). Ook de afbeeldingen uit Bulgarije komen uit 

het oostelijk deel van het onderzoeksgebied, maar het is onduidelijk in welke provincie ze gevonden 

zijn.  

A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01 is de vroegst gedateerde afbeelding, uit het eind van de 1e eeuw. 

De jongste is D.Köln-Rodenkirchen-4E.01, die uit het eind van de 4e eeuw stamt. Voor F.Bordeaux-

0B.01b en de afbeeldingen uit Bulgarije is geen datering gegeven. 

Op A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01 lijkt een nekjuk te zijn afgebeeld. Op CH.Orbe-Boscéaz-4G.01 

is mogelijk een kop- of hoornjuk weergegeven. Op de afbeelding van D.Augsburg-4B.01 is duidelijk 

te zien dat over het voorhoofd van de dieren een band loopt die aan de horens vastgemaakt is, hetgeen 

wijst op een hoornjuk. Ook op D.Trier-4B.01 lijkt sprake te zijn van een hoornjuk. Het juk dat bij de 

miniatuurwagen van D.Köln-Rodenkirchen-4E.01 gevonden is, kan op de nek van de twee 

ossenbeeldjes gelegd worden (afb. 328c). Op RO.Adamclisi-4B.01 is niet te zien hoe het dier 

aangespannen is. Hier lijkt bovendien, in tegenstelling tot op de andere afbeeldingen, één trekdier 

afgebeeld. Bij de runderen op A.Oostenrijk-0B.02 zijn geen details van de aanspanning te zien. Het is 
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niet zeker dat hier een span trekdieren is afgebeeld, maar er bestaat een vermoeden dat het fragment 

waarop deze afbeelding staat in verband gebracht kan worden met de afbeelding op A.Oostenrijk-

4B.01 (afb. 290). Beide reliëfs zijn van Untersberger marmer gemaakt en in elkaars nabijheid 

gevonden.160 Het is mogelijk dat de ossen op A.Oostenrijk-0B.02 voor de wagen op A.Oostenrijk-

4B.01 gestaan hebben, maar dit is niet zeker. Beide fragmenten lijken in ieder geval tot hetzelfde 

grafmonument behoord te hebben.  

Van de drie afbeeldingen uit Bulgarije zijn mij helaas geen afbeeldingen bekend. Op de voertuigen, 

mogelijk in alle drie de gevallen wagens, worden tonnen vervoerd.161  

Ook op F.Bordeaux-0B.01b (afb. 348) uit Gallia Aquitania zijn runderen als trekdier afgebeeld. 

Omdat het voertuig niet behouden is, is deze afbeelding niet in de bovenstaande opsomming 

opgenomen. Er is een nekjuk afgebeeld en ook de beugel voor de hals van de dieren is duidelijk 

zichtbaar. 

In alle gevallen worden de wagens die getrokken worden door ossen, voor goederenvervoer 

gebruikt. 

 

3.4.2 Paardachtigen 

In paragraaf 2.4.2 Paardachtigen zijn de onderscheidende kenmerken van muildieren en paarden 

genoemd. Ook op diverse afbeeldingen met wagens is duidelijk het verschil te zien tussen paarden en 

muildieren. Op bijvoorbeeld F.Langres-4B.01 (afb. 357) uit Germania Superior zijn muildieren 

afgebeeld. De oren zijn groot in vergelijking met het hoofd en de rug loopt vrij recht over in de hals en 

in de achterhand. Op H.Csákvár-4B.03 (afb. 380) uit Pannonia Inferior staan paarden voor de wagen. 

De oren zijn klein, de hals is rechtop gedragen en de achterhand is geprononceerd. In sommige 

gevallen is de staart duidelijk lang en met golvende haren afgebeeld, bijvoorbeeld op A.Maria-Saal-

4B.01 (afb. 289) uit Noricum. Ook dit wijst erop dat er paarden zijn afgebeeld. Op H.Szentendre-

4B.01 (afb. 421) uit Pannonia Inferior lijkt de staart van het paard op de voorgrond gevlochten te zijn. 

Op E.Pico del Castillo-4C.01 (afb. 344) uit Tarraconensis is een muildier (of misschien een muilezel 

of ezel) afgebeeld met een korte staart.  

Op de meeste afbeeldingen uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied zijn paarden als 

trekdieren van de wagens afgebeeld. Dit hoeft niet te betekenen dat er in deze provincies geen 

muildieren gebruikt werden. De meeste hier gevonden afbeeldingen tonen waarschijnlijk geen 

voorstellingen uit het dagelijkse leven van een handelaar, maar benadrukken de status van de 

overledene(n).162 In het westelijk deel van het onderzoeksgebied lijken juist taferelen uit het dagelijks 

leven van de overledene(n) te zijn afgebeeld. Hier komen meer afbeeldingen met muildieren voor. 

 

 

3.5 Aanspanning 

 

De meeste wagens op afbeeldingen uit de Romeinse provincies zijn voorzien van een dissel als 

trekelement. Dit houdt in dat er voor elke wagen twee trekdieren gespannen staan. Deze kunnen 

vergezeld zijn van een derde dier, de meeloper. Theoretisch is het mogelijk dat er slechts één dier 
                                                 
160 CSIR III/1 Österreich 1975, 33-34, nr. 54; Heger 1991, 30; brief Univ.-Doz. Dr. N. Heger dd. 31-7-2003. 
161 Marlière 2002, 147-148, nrs. R51-R53. 
162 Zie verder paragraaf 5.6 Voertuigen in funeraire context. 
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aangespannen wordt aan de dissel, maar het is voor het trekdier heel zwaar en pijnlijk is om trekkracht 

te leveren wanneer het niet goed aangespannen is. De menner zal in dit geval op de wagen met zijn 

voet tegen de dissel helpen met het sturen.163 Hiervan bestaat voor zover bekend geen afbeelding uit de 

Romeinse provincies, maar uit het Italisch kerngebied misschien wel (afb. 234). Dit mozaïek uit Ostia 

is in paragraaf 3.2.4 Trekelement al aan de orde gekomen als voorbeeld van een wagen met lamoen als 

trekelement. Het is inderdaad waarschijnlijker dat op deze afbeelding een lamoen is weergegeven dan 

een dissel met één trekdier. 

Op D.Augsburg-4B.03 (afb. 318) uit Raetia is mogelijk een wagen met lamoen te zien. Langs het lijf 

van het dier op de voorgrond lijkt een lamoenarm te zijn afgebeeld. Op de achtergrond zijn de hoofden 

van nog twee dieren voor het voertuig te zien.164 

 

3.5.1 Meelopers 

Meelopers hebben, zoals gezegd in paragraaf 2.5.2 Meelopers, waarschijnlijk geen trekfunctie,165 maar 

zijn door middel van een touw met de bak van het voertuig verbonden.166  

Op D.Igel-4B.01 (afb. 322), D.Neumagen-0B.01 (afb. 329), beide uit Gallia Belgica en F.Langres-

4B.01 (afb. 357) uit Germania Superior is duidelijk te zien dat de meeloper geen trekfunctie heeft. Het 

hoofd van dit dier is hoog opgeheven, terwijl de hoofden van de twee trekdieren lager gehouden zijn. 

Hiermee wordt aangegeven dat zij een krachtinspanning leveren. 

D.Augsburg-4B.03 (afb. 318) uit Raetia is een bijzondere afbeelding en is al eerder ter sprake 

gekomen.167 Er staat een stilstaande wagen op afgebeeld met drie dieren ervoor. Het dier op de 

voorgrond heeft het hoofd naar beneden gebogen, alsof het aan het eten is. De twee dieren op de 

achtergrond hebben het hoofd opgeheven. Door de houding van de drie is het uitgesloten dat het dier 

op de voorgrond en dat ernaast samen onder een hooggeplaatst dubbel juk staan. Ze zouden hun 

hoofden niet onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen en dat is wel wat ze doen. Hierom en omdat 

langs het lijf van het dier op de voorgrond een lamoenarm lijkt te zijn afgebeeld, is geopperd dat op de 

afbeelding een wagen met lamoen kan zijn afgebeeld. Echter, als het dier op de voorgrond het trekdier 

is, houdt dat in dat de twee dieren op de achtergrond allebei meelopers zijn.168 Het is ook mogelijk dat 

de twee dieren op de achtergrond samen onder een dubbel juk staan en de trekdieren van het voertuig 

zijn. De gelijke houding van hun hoofd is hiervoor een aanwijzing. In dit geval is het dier op de 

voorgrond de meeloper. Er is dan geen lamoenarm afgebeeld, maar een touw of riem, dat het juk van 

het dier met de bak van het voertuig verbindt. Een dergelijk touw is op verschillende andere 

afbeeldingen duidelijk weergegeven,169 hoewel het nooit langs de buitenste flank van de meeloper 

(zoals op D.Augsburg-4B.03) is afgebeeld. Als er op D.Augsburg-4B.03 een aanspanning met dubbel 

juk en een meeloper is weergegeven, is de enige afbeelding, waarop de meeloper op de voorgrond is 

afgebeeld en niet op de achtergrond. 

 

                                                 
163 Slob 1985, 69. Hij heeft het hier over de moderne tijd, maar  noemt het wel een ‘ongewone aanspanning.’  
164 Zie ook paragrafen 3.2.4.2 Lamoen en 3.5.1 Meelopers. 
165 Maar zie Brownrigg’s opmerking hierover in voetnoot 301 bij hoofdstuk 2. 
166 Zie B.Arlon-0B.13 (afb. 308) en B.Buzenol-Montauban-2B.01 (afb. 311). De menner houdt het touw of de riem van de 
meeloper niet in zijn handen vast. 
167 Paragraaf 3.2.4.2 Lamoen. 
168 Als het klopt dat er slechts één dier op de achtergrond is weergegeven (zie voetnoot 57), zou er één meeloper zijn 
afgebeeld, zoals in de meeste andere gevallen wanneer er een meeloper te zien is.  
169 Zie B.Arlon-0B.13 (afb. 308), B.Buzenol-Montauban-2B.01 (afb. 311) en D.Neumagen-0B.01 (afb. 329). 
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3.5.2 Meerspannen 

Op de meeste afbeeldingen zijn één of twee trekdieren weergegeven, soms vergezeld van een 

meeloper. Het is niet waarschijnlijk dat de Romeinen in het dagelijks leven meerspannen gebruikten, 

waarbij alle voor het voertuig geplaatste dieren een gelijke trekfunctie hadden.170 Er zijn echter antieke 

schriftelijke bronnen die het gebruik van meerspannen suggereren.  

Plinius Maior heeft het er in de Naturalis Historia over dat “(…) in Italia telkens acht runderen voor 

een enkele ploeg hijgen,”171 hiermee suggererend dat acht runderen tegelijk voor één ploeg gespannen 

waren. Of deze dieren vier keer twee aan twee voor elkaar stonden of in één rij van acht, wordt niet 

duidelijk gemaakt. Ze zullen in elk geval zeker niet alle acht naast elkaar gestaan hebben, omdat ze op 

deze manier de reeds omgeploegde grond weer zouden vertrappen met hun hoeven. In de Codex 

Theodosianus wordt in het kader van de regelgeving rond de cursus publicus gezegd dat in het 

zomerseizoen acht muildieren nodig waren om een raeda te trekken en in de winter tien. Voor een 

birota (letterlijk “tweewieler”) zouden er “drie genoeg moeten zijn.”172 Ook in deze tekst wordt niet 

gezegd of deze dieren twee aan twee voor elkaar stonden, in één enkele rij voor elkaar of allemaal 

naast elkaar. Er wordt in de teksten helemaal niet gesproken over de wijze van aanspannen. Beide 

bronnen, tezamen met regels die de maximale belading van voertuigen vastleggen voor de cursus 

publicus173 en de experimenten die Lefebvre des Noëttes aan het begin van de vorige eeuw uitvoerde 

met de aanspanning van paarden,174 hebben onder onderzoekers tot discussies geleid over de 

aanspanning en het maximale gewicht van de te trekken last.  

Lefebvre des Noëttes meende op basis van zijn experimenten dat de paarden in de Grieks-Romeinse 

tijd geen grotere last konden voorttrekken dan de in de Codex Theodosianus aangegeven 

hoeveelheden, omdat het “Grieks-Romeinse tuig,” het door hemzelf gereconstrueerde schofttuig, bij 

een grotere belasting de luchtpijp van de trekdieren dichtdrukte.175 Over F.Langres-4B.03 (afb. 359) 

waarop vier paarden voor een wagen afgebeeld zijn, zegt Lefebvre des Noëttes dat het de enige 

afbeelding van een vierspan is die door de Romeinen is nagelaten. Dit is volgens hem niet 

verwonderlijk, omdat de volgens hem gebruikte aanspanningsmethode de meerwaarde van het 

vierspan teniet deed. Door het schoftjuk en de bijbehorende keelband waren de dieren niet in staat 

kracht te zetten en samen te werken.176 Hiermee lijkt hij te suggereren dat het vierspan wel bekend was 

bij de Romeinen, maar weinig gebruikt werd en dus nauwelijks werd afgebeeld. Elders beweert 

Lefebvre des Noëttes dat het aanspannen van trekdieren vóór elkaar in een enkele rij of twee aan twee 

                                                 
170 Bij wedstrijden werden lichte karren gebruikt waarvoor in de meeste gevallen twee of vier paarden stonden. Een jonge 
onervaren menner (auriga) reed met een tweespan (biga), een ervaren menner (agitator) met een vierspan (quadriga). Bij het 
vierspan zijn de twee middelste paarden de jukpaarden (iugales), de twee buitenste de meelopers (funales). Voor het 
showelement werden soms zelfs meer dan twee meelopers voor het voertuig geplaatst (afb. 46). Zie o.a. Junkelmann 1990, 
89-156; Meijer 2004, 79-94.  
171 Plinius Maior Naturalis Historias XVIII. XLVII: “(…) in Italia octoni boves ad singulos vomeres anhelent.” (eigen 
vertaling). 
172 Codex Theodosianus 8.5.8.2: “Octo mulae iungantur ad raedam aestivo videlicet tempore, hiemali decem; birotis trinas 
sufficere iudicavimus:” “Er moeten namelijk aan een raeda acht muidieren worden ingespannen in de zomer en tien in de 
wintertijd. Ons inziens zijn drie genoeg voor een birota.” (eigen vertaling). 
173 Codex Theodosianus 8.5.8.1: “Statuimus raedae mille pondo tantummodo superponi, birotae ducenta, veredo triginta; 
non enim ampliora onera perpeti videntur:” “We hebben vastgesteld dat slechts duizend [Romeinse] pond op een raeda kan 
worden geladen en tweehonderd op een birota en op een postpaard (veredus) dertig, want zij lijken geen zwaardere last te 
kunnen dragen” (eigen vertaling). 
174 Zie paragraaf 2.5.4 Het “Grieks-Romeinse paardentuig.” 
175 Lefebvre des Noëttes 1931, 15, 162-163: maximaal 500 kg. 
176 Lefebvre des Noëttes 1931, 85. 
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voor elkaar onbekend was bij de Romeinen (en Grieken)177 en dat de wegen niet breed genoeg waren 

om de dieren naast elkaar aan te spannen.178 A.C. Leighton veronderstelt in 1972 dat de acht of tien 

muildieren twee aan twee voor elkaar voor de wagen gespannen zijn,179 echter zonder aan te geven hoe 

al de dieren trekkracht geleverd kunnen hebben. 

Waarschijnlijker is, dat in Codex Theodosianus 8.5.8.2 bedoeld is dat de kracht van acht muildieren 

in de zomer en van tien in de winter voor een raeda en van drie muildieren voor een tweewieler nodig 

was om een bepaalde afstand af te leggen. Deze afstand kan vastgesteld zijn op basis van tijd of op 

basis van geografie. In dit geval zouden er in de zomer vier wissels van twee trekdieren nodig zijn en 

in de winter vijf om met een raeda de vastgestelde afstand af te leggen.180 Voor een tweewieler zouden 

drie wissels nodig zijn, ervan uitgaande dat de kar door één dier tussen lamoenarmen getrokken wordt. 

Ook Plinius Maior kan bedoeld hebben dat de kracht van acht ossen voor een ploeg nodig was om één 

dag te ploegen en niet een span van acht ossen. Een boer kan bijvoorbeeld met drie ossen gewerkt 

hebben en vier keer tijdens het ploegen één van de twee trekdieren gewisseld hebben, zodat telkens 

één van drie dieren kon uitrusten.  

 

De eerste duidelijke vermeldingen van paarden die vóór elkaar aangespannen zijn, komen uit de 11e 

eeuw.181 Paarden werden in de Middeleeuwen vaker in één enkele rij voor elkaar geplaatst dan twee 

aan twee voor elkaar, maar er zijn afbeeldingen van vierspannen uit de Middeleeuwen, zoals 

bijvoorbeeld op een tekening uit de Hortus Deliciarum van Herrad van Landsberg (uit ca. 1170) te 

zien is (afb. 32).182 Op deze afbeelding is het Romeinse juk vervangen is door een gareel. De 

trekkracht van de paarden wordt niet meer via de dissel op het voertuig overgebracht, maar via 

trektouwen die links en rechts aan het gareel bevestigd zijn. Voor de bak van het voertuig is aan de 

dissel een dwarshout bevestigd waarmee de trektouwen verbonden zijn. Dit is het zweng of 

zwenkhout183 dat ten opzichte van de dissel in het horizontale vlak kan bewegen. Doordat de dieren nu 

niet meer direct met het rigide voertuig verbonden zijn, maar met het flexibele zweng, kunnen ze 

makkelijker een bocht maken.184 Ook aan de voorkant van de dissel is een zweng aangebracht. 

Hiermee is het voorste span paarden verbonden, op precies dezelfde manier als het achterste span. 

Door deze verbinding met het zweng en de wijze waarop de trektouwen hieraan bevestigd zijn, kunnen 

ook de voorste twee dieren effectief trekkracht leveren en deze op het voertuig overbrengen.  

 

                                                 
177 Lefebvre des Noëttes 1931, 156. 
178 Lefebvre des Noëttes 1931, 159. Hij gebruikt dit laatste argument als weerlegging van het idee dat er acht tot tien 
muildieren tegelijkertijd nodig zouden zijn om een voertuig te trekken. Als deze niet twee aan twee voor elkaar aangespannen 
konden worden, moesten ze alle naast elkaar gespannen zijn en dit idee was volgens hem absurd. 
179 Leighton 1972, 113. 
180 Zoals ook Lefebvre des Noëttes al opperde: Lefebvre des Noëttes 1931, 160. Zie ook Leighton 1972, 73; Weller 1999, 
section: “the tandem hitch.”  
181 Leighton 1972, 113. 
182 Het 12e eeuwse manuscript is in 1870 in de Frans-Duitse oorlog verbrand, maar kon gereconstrueerd worden aan de hand 
van kopieën, onder andere een facsimile uit 1818. In hoeverre de in dit onderzoek aangehaalde afbeeldingen van 
aanspanningen origineel 12e eeuws zijn, is door mij niet onderzocht. 
183 Niet te verwarren met het -eveneens zo genoemde- ‘zwenkhout’ dat in de constructie van de onderwagen gebruikt wordt 
om de voorschamel te stabiliseren bij het zwenken van de vooras. Zie paragraaf 3.2.3.3 Zwenkbare vooras. 
184 Leighton 1972, 116. 
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Er zijn twee afbeeldingen uit de provincies waarop meer dan drie trekdieren voor een wagen zijn 

afgebeeld. Dit zijn: F.Langres-4B.03 (afb. 359) uit Germania Superior) en SLO.Vranje-4B.01 (afb. 

457) uit Noricum.185 

Op F.Langres-4B.03 zijn de paarden twee aan twee voor elkaar geplaatst. Het achterste paar is 

duidelijk aangespannen om de wagen te trekken (afb. 359b). Ze staan onder een dubbel juk dat 

voorzien is van twee ringen waar leidsels doorheen lopen. De dieren van het voorste paar dragen elk 

een eigen enkel juk (afb. 359c), maar zij lijken niet aangespannen te zijn als trekdieren. Aan de enkele 

jukken is, op dezelfde manier als bij meelopers, een touw of riem bevestigd (zie bijvoorbeeld afb. 329: 

D.Neumagen-0B.01). Boven de ruggen van het voorste paar komen de touwen/riemen samen in één 

streng, die waarschijnlijk aan de dissel vastgemaakt is. De jukken zouden scheef trekken als de voorste 

paarden kracht zouden zetten om te trekken.186 Het is daarom niet waarschijnlijk dat het voorste paar 

werkelijk trekkracht uitoefent. Raepsaet noemt terecht alleen het achterste paar de trekdieren.187 Het 

lijkt er daarom op dat op dit reliëf geen vierspan is afgebeeld, maar een tweespan met twee meelopers 

die niet naast, maar voor de trekdieren zijn geplaatst.  

Op SLO.Vranje-4B.01 (afb. 457c) staan vier paarden naast elkaar afgebeeld. Details van de 

aanspanning zijn niet weergegeven. Het is het meest waarschijnlijk dat ook hier de twee middelste 

dieren de werkelijke trekdieren zijn en de paarden die aan de buitenkanten staan, meelopers zijn. In dit 

geval zijn alle paarden naast elkaar geplaatst. 

De vraag waarom op deze twee afbeeldingen vier dieren voor het voertuigen zijn weergegeven in 

plaats van twee of drie, kan niet beantwoord worden. Vier paarden ogen imposanter dan twee of drie. 

Het lijkt in elk geval in beide gevallen om een uitzonderlijke situatie te gaan, aangezien er geen andere 

afbeeldingen zijn van voertuigen met meer dan drie dieren ervoor. 

 

3.5.3 Borsttractie 

Zoals uitgelegd in paragraaf 2.5.4 Borsttractie, vindt borsttractie plaats door middel van een rugjuk dat 

achter de schoft van het trekdier ligt. Een band achter de voorbenen (in de moderne aanspanning 

‘singel’ genoemd) die verbonden is met de jukboog houdt het juk op de plaats en kan als hulpmiddel 

dienen bij het minderen van vaart. Deze band achter de voorbenen is essentieel voor het functioneren 

van het rugjuk. Met een borstband die aan de uiteinden van het rugjuk bevestigd is, wordt de 

trekkracht van het dier overgebracht op het voertuig.  

Er zijn twee afbeeldingen waarop de trekdieren misschien door middel van borsttractie trekkracht 

leveren. Dit zijn H.Herceghalom-4B.01 (afb. 402) en H.Szentendre-4B.01 (afb. 421), beide uit 

Pannonia Inferior. In beide gevallen is het echter verre van zeker dat de borstband is afgebeeld. Op de 

afbeelding uit Herceghalom is bovendien de band achter de voorbenen niet zeker aanwezig. Achter de 

schoft van het dier op de voorgrond lijkt een verdikking te zitten en zowel boegband als singel lijken 

                                                 
185 Ook op B.Arlon-2B.08 (afb. 305) uit Gallia Belgica hebben misschien vier dieren voor het voertuig gestaan. Dit reliëf is 
grotendeels verloren gegaan, maar dankzij een tekening van A. Wiltheim uit 1842 is bekend dat op één van de zijden een kar 
stond met één passagier. Volgens de tekening was deze kar voorzien van een dissel en werd hij getrokken door vier paarden. 
Omdat alleen de tekening overgeleverd is, neem ik deze afbeelding niet mee in de discussie over het al dan niet bestaan van 
vierspannen in de Romeinse periode. 
186 Vergelijk de wijze waarop op afb. 32 de trektouwen via het zweng met de dissel in verbinding staan. Links en rechts van 
het gareel van elk van de vier trekdieren loopt een trektouw naar het zweng. De twee binnenste trektouwen kruisen elkaar om 
de krachtverdeling over het zweng te optimaliseren en het gareel in balans te houden. 
187 Raepsaet 1982, 230, nr. 36. 
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in dunne incisie te zijn weergegeven (afb. 402d).188 Als het klopt dat de boegband en singel zijn 

afgebeeld, is op H. Herceghalom-4B.01 een vreemde combinatie van rug- en halsjuk weergegeven, 

omdat hoog op de hals duidelijk een juk te zien is. Op H.Szentendre-4B.01 (afb. 421) is het juk laag 

op de hals afgebeeld, voor de schoft. Er is tevens een band achter de voorbenen te zien die met de 

jukuiteinden, boven de schouderbladen, verbonden lijkt. Rond de borst lijkt een riem te lopen 

(mogelijk een boegband) die aan de band achter de voorbenen bevestigd is. Op de afbeelding is deze 

borstband in licht reliëf zichtbaar en voelbaar. Het juk is echter duidelijk niet achter de schoft 

geplaatst, maar ervoor.  

Het lijkt erop dat, zoals ook bij de karren het geval is, er geen afbeeldingen uit de Romeinse 

provincies zijn waarop de trekdieren door middel van borsttractie een voertuig voort doen bewegen. In 

alle gevallen zijn de jukken niet op de rug afgebeeld, maar vóór de schoft of op de hals. Op de 

bovengenoemde afbeeldingen zou misschien een borstband weergegeven kunnen zijn, maar in geen 

van beide gevallen is duidelijk een juk achter schoft aanwezig.  

 

3.5.4 Schoudertractie 

Schoudertractie vindt plaats door middel van een halsjuk dat voor de schoft geplaatst is. De uiteinden 

van de jukboog (of de ovalen ‘wangen’ die met de jukuiteinden verbonden zijn en waaraan een 

metalen beugel hangt als tegenwicht189) rusten tegen de schouderbladen en de trekkracht wordt 

geleverd doordat het dier met de schouders190 tegen de jukuiteinden (of ‘wangen’) duwt. Spruytte heeft 

in zijn schematische tekening van de schoudertractie geen riem weergegeven die achter de voorbenen 

langs loopt (fig. 14), maar in zijn experimenten heeft hij een dergelijke riem wel gebruikt (afb. 97). 

Spruytte geeft in de beschrijving van de experimenten aan dat deze riem een functie heeft bij het 

minderen van vaart. De riem voorkomt dat het voertuig tegen de paarden aan botst, doordat deze tegen 

de ellebogen en de borst achter de voorbenen duwt bij het vaartminderen.191  

Op H.Szentendre-4B.01 (afb. 421) uit Pannonia Inferior is, zoals gezegd, een band achter de 

voorbenen afgebeeld. De band maakt, omdat deze verbonden is met de jukuiteinden, een schuine lijn 

naar de schouder van het trekdier. Deze loop van de band komt overeen met de band of riem achter de 

voorbenen van het trekdier op afb. 97, waarop Spruytte’s reconstructie van het halsjuk te zien is. Ook 

op H.Vál-4B.01 (afb. 438) en H.Velence-4B.01 (afb. 439), beide uit Pannonia Inferior, is dezelfde 

schuine lijn te zien, evenals op D.Trier-0B.03 (afb. 338),192 L.Mamer-4B.01 (afb. 445), beide uit 

Gallia Belgica en mogelijk op RO.Roemenië-4B.01 (afb. 445) uit Dacia.  

Ook op H.Tök-4B.02 (afb. 437) en wellicht H.Herceghalom-4B.01 (afb. 402), beide uit Pannonia 

Inferior, is een band achter de voorbenen van het trekdier op de voorgrond te zien, maar deze loopt 

niet schuin. De band loopt door over de rug, net zoals op RO.Gherla-2B.01 (afb. 454) uit Dacia. In 

beide gevallen is de jukboog duidelijk op de hals van het trekdier afgebeeld, dus ook op deze 

afbeeldingen lijkt sprake te zijn van een halsjuk en niet van een rugjuk.  

De afbeelding op F.Vaison-la-Romaine-4B.01 (afb. 373) is, wat betreft de aanspanning, een geval 

apart. Het is duidelijk te zien dat er over de rug van het trekdier op de voorgrond een band loopt die op 

                                                 
188 Op de tekening zijn de achterhand en achterbenen van de paarden niet juist weergegeven. 
189 Zie paragraaf 2.5.1.3 Beugels en ‘wangen.’ 
190 Of met de halsspieren, volgens Brownrigg. Zie paragraaf 2.5.6 Schoudertractie en voetnoot 333 aldaar. 
191 Spruytte 1983, 40. Zie ook paragraaf 2.2.8.1 Remkracht met behulp van de trekdieren? 
192 Zie paragraaf 2.5.5 Borsttractie. 
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de flanken splitst en zo vervolgens als twee banden om de buik van het dier loopt. Op geen enkele 

andere afbeelding is een dergelijke gespleten band afgebeeld.193  

 

 

3.6 Controle 

 

De menner of begeleider van de trekdieren houdt controle over de dieren met behulp van een zweep en 

leidsels in het geval van paardachtigen en met een prikstok en/of neusring in het geval van runderen. 

Zoals gezegd in paragraaf 2.6 Controle, is het mogelijk dat details van de controle en aanspanning, 

zoals leidsels en riemen, niet in het reliëf zijn afgebeeld. Deze details kunnen in kleur aangebracht zijn 

geweest of in het geheel achterwege zijn gelaten.  

 

3.6.1 Het hoofdstel 

De paardachtigen dragen een hoofdstel waarvan in de meeste gevallen alleen de leidsels die van het bit 

naar achteren lopen, te zien zijn. Wanneer het bit is afgebeeld, is dit zichtbaar als een knopje in de 

mondhoek van het dier (zie bijvoorbeeld op afb. 359: F.Langres-4B.03). Op verschillende 

afbeeldingen zijn ook de riemen afgebeeld die over het hoofd lopen. Zoals gezegd in paragraaf 2.6.1 

Het hoofdstel, lijken er twee soorten hoofdstellen in gebruik te zijn geweest. Er zijn afbeeldingen, 

zoals bijvoorbeeld SRB.Kostolac-4B.01 (afb. 458) uit Moesia Superior, SRB.Sremska-Mitrovica-

4B.01 (afb. 459) uit Pannonia Inferior en F.Langres-0B.02 (afb. 358) uit Germania Superior, waarop 

riemen langs de wangen of om de neus en kin en over het voorhoofd te zien zijn. Hierbij valt op dat  

deze details vaker op reliëfs uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied te zien zijn dan op reliëfs 

uit het westelijk deel. Dit zegt waarschijnlijk meer iets over de kunstenaars dan over de verspreiding 

van dit type hoofdstel. Het tweede soort hoofdstel lijkt alleen te zijn afgebeeld op A.Maria Saal-4B.01 

(afb. 289), A.Thon-0B.01 (afb. 296), beide uit Noricum, op D.Neumagen-0B.01 (afb. 329) uit Gallia 

Belgica en op F.Langres-4B.01 (afb. 357) uit Germania Superior. Hier zijn twee riemen te zien die 

elkaar op de neus, tussen de ogen kruisen.  

Runderen dragen geen hoofdstel zoals paardachtigen. De menner controleert de bewegingen van de 

dieren met behulp van een prikstok en soms via een riem of touw dat naar een neusring van de dieren 

loopt. Op TN.El Alia-0G.01 (afb. 460) uit Africa Proconsularis zijn de neusringen van de runderen 

afgebeeld. Het is op de afbeeldingen niet duidelijk of alle runderen een neusring hadden. 

 

3.6.2 Het bit 

Het is niet waarschijnlijk dat er bij de aanspanning van de trekdieren voor wagens een andere tuigage 

gebruikt werd dan bij het aanspannen van twee trekdieren voor karren. Ook op verschillende 

afbeeldingen waarop wagens te zien zijn, is het bit afgebeeld. Bijvoorbeeld op F.Langres-4B.03 (afb. 

359) uit Germania Superior. 

 

 

 

                                                 
193 Ook op afbeeldingen uit later tijd (Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd) ben ik geen gesplitste buikband tegengekomen. Zie 
verder voetnoot 8. 
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3.6.3 De menner 

De menner zit voor op de wagen. Bij de afbeeldingen van karren komt het voor dat hij voor op de 

bodem staat. Bij de wagens zijn er twee afbeeldingen waarbij dit het geval is: RO.Roemenië-4B.01 

(afb. 455) uit Dacia en A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01 (afb. 275) uit Pannonia Superior. In alle 

andere gevallen zit de menner op de wagen.  

De menner zit, zowel op de afbeeldingen uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied als die uit 

het oostelijk deel, op de bodem van de wagen zelf of op een kussen of zitje dat op de bodem geplaatst 

is. Dit zitje is op verschillende manieren afgebeeld. Op SRB.Sremska-Mitrovica-4B.01 (afb. 459) uit 

Pannonia Inferior is het weergegeven als een kleine verhoging op de bodem. Op A.Bruckneudorf-

4B.02 (afb. 277) uit Pannonia Superior, H.Herceghalom-4B.01 (afb. 402) uit Pannonia Inferior, 

TR.Magnesia ad Sipylum-4B.01 (afb. 464) uit Asia en SRB.Kostolac-4B.01 (afb. 458) uit Moesia 

Superior lijkt de zitting een kussen te zijn dat onder het zitvlak van de menner platgedrukt is en aan de 

achterkant opbolt. Op D.Beihingen-4B.01 (afb. 320), F.Langres-4B.03 (afb. 359), beide uit Germania 

Superior en op H.Dunaújváros-4B.01 (afb. 382), H.Szentendre-4B.01 (afb. 421) en H.Tök-4B.02 (afb. 

437) uit Pannonia Inferior is de zitplaats van de menner voorzien van een halfronde zijkant, zodat hij 

tegen zijwaarts schommelen beschermd wordt. Ook op F.Langres-4B.01 (afb. 357) uit Germania 

Superior is een zijsteun afgebeeld. Hier is het rechthoekig en lijkt het voorzien te zijn van twee ringen. 

Op D.Jünkerath-4B.02 (afb. 325) uit Germania Inferior en H.Szabadegyháza-4B.01 (afb. 419) uit 

Pannonia Inferior is het niet duidelijk of er een halfronde zijsteun of een kussen is afgebeeld. De 

zitplaats op A.Maria Saal-4B.01 (afb. 289) uit Noricum en B.Arlon-0B.14 (afb. 309) uit Gallia Belgica 

lijkt uit opgevouwen doeken te bestaan. Voor de menner van A.Maria Saal-4B.01 is gesuggereerd dat 

hij op de voederzak van de trekdieren zit.194 Op D.Augsburg-4B.01 (afb. 316) uit Raetia en F.Langres-

4B.01 (afb. 357) uit Germania Superior zit de menner op een bankje dat op de reling geplaatst lijkt te 

zijn. Op F.Dijon-4B.02 (afb. 350) uit Germania Superior is tussen de wagenbak en de achterhand van 

het trekdier een element afgebeeld waarvan niet duidelijk is wat het voorstelt. De bovenkant is hol met 

iets opstaande zijkanten. Het lijkt erop dat er een touw twee keer omheen geslagen is, mogelijk om het 

met de wagenbak te verbinden. De bodem van de wagen lijkt onder het element door te lopen, zodat 

het waarschijnlijk om een zitplaats voor de menner gaat. 

In de meeste gevallen heeft de menner in de rechterhand de zweep vast en in de linkerhand de 

leidsels, maar op niet alle afbeeldingen zijn de handen van de menner zichtbaar. In vier gevallen is het 

andersom en houdt de menner rechts de leidsels en links de zweep vast: A.Maria Saal-4B.01 (afb. 289) 

uit Noricum, B.Arlon-0B.11 (afb. 306), B.Arlon-0B.14195 (afb. 309), beide uit Gallia Belgica en 

H.Dunaújváros-4B.07 (afb. 388) uit Pannonia Inferior. Op de afbeeldingen waarop de wagen door 

runderen getrokken wordt, heeft de menner de menstok in de rechterhand: A.Bad Deutsch Altenburg-

4B.01 (afb. 275) uit Pannonia Superior, CH.Orbe-Boscéaz-4G.01 (afb. 314) uit Germania Superior en 

D.Augsburg-4B.01 (afb. 316) uit Raetia.  

 

3.6.4 Begeleider 

In sommige gevallen loopt de begeleider naast de dieren mee en ment hij ze niet vanaf het voertuig. 

Op de afbeeldingen met wagens is dit alleen met zekerheid het geval op D.Trier-4B.01 (afb. 336) uit 

                                                 
194 Winkler 1985, 131, afb. 9; Heinz 2003, 78 afb. 91. 
195 Deze beide afbeeldingen uit Arlon zijn afkomstig van hetzelfde grafmonument. 
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Gallia Belgica, waarop de wagen getrokken wordt door twee runderen en op B.Arlon-4B.05 (afb. 

302), eveneens uit Gallia Belgica, waarop de trekdieren muildieren zijn. De twee afbeeldingen 

vertonen wat compositie betreft overeenkomsten met elkaar. In beide gevallen rijdt de wagen onder 

een poort door. De begeleider is links op de afbeelding achter de koppen van de dieren weergegeven. 

Ook op RO.Adamclisi-4B.01 (afb. 449) uit Moesia Inferior loopt een man naast een wagen mee die 

getrokken wordt door één of twee runderen. Hier is echter waarschijnlijk niet de begeleider, maar een 

krijger afgebeeld.196 Op F.Langres-0B.02 (afb. 358) uit Germania Superior is een span muildieren 

afgebeeld dat niet voor een voertuig staat, maar waarvan het juk verbonden is met een ketting die 

vastgehouden wordt door een persoon die achter de dieren aan loopt. Op F.Bordeaux-0B.01b (afb. 348 

uit Gallia Aquitania zijn runderen als trekdier afgebeeld. De begeleider op de achtergrond heeft een 

menstok in de rechter hand vast. 

 

 

3.7 Gebruik 

 

Op afbeeldingen bepaalt de opbouw en lading van een wagen de functietoekenning van het voertuig. 

Van een wagen met een zetel erop wordt gezegd dat het een voertuig voor personenvervoer gebruikt is 

en als er balen in de bak liggen, dat het bestemd was voor goederenvervoer. Het is mogelijk dat in het 

dagelijks leven voertuigen voor meerdere doeleinden gebruikt zijn geweest. Het enige zekere dat 

gezegd kan worden, is dat voertuigen die voorzien waren van riemhouders in eerste instantie bedoeld 

waren voor het vervoer van personen. 

De afbeeldingen waarop een zittende of staande persoon op de achterkant van de wagen is 

weergegeven, zijn te verdelen in twee groepen. In de eerste plaats zijn er afbeeldingen waarop een 

afgezant uit het leger in dienst van de overheid staat (afb. 359: F.Langres-4B.03 uit Germania 

Superior, afb. 459: SRB.Sremska-Mitrovica-4B.01197 uit Pannonia Inferior, afb. 458: SRB.Kostolac-

4B.01198 uit Moesia Superior, afb. 453: RO.Constanţa-4B.02199 uit Moesia Inferior en mogelijk ook 

afb. 324: D.Jünkerath-4B.01, afb. 325: D.Jünkerath-4B.02 en afb. 326: D.Koblenz-4B.01 uit 

Germania Superior), vaak vergezeld van iemand die achteruit op de wagen meereist.200 In de tweede 

plaats zijn er de afbeeldingen uit Pannonia Inferior waarop één of twee personen in een zetel zitten en 

er al dan niet een achteruitrijder of iemand die achter de zetel (of achter de gesloten wagenkast201) 

staat, is weergegeven. 

Het lijkt bij de tweede groep niet om personen te gaan die in de uitoefening van hun beroep zijn 

afgebeeld, zoals wel bij de eerste groep het geval is. De aanwezigheid van een voertuig op een 

grafmonument wordt enerzijds gezien als een middel om de overledene te vervoeren op de reis naar 

het hiernamaals202 en anderzijds als een vervoersmiddel uit het dagelijks leven van de overledene.203  

                                                 
196 Dit reliëf uit Adamclisi maakt deel uit van het Tropaeum Traiani, waarop de strijd tussen het Romeinse leger en de 
Daciërs is afgebeeld. 
197 De functienaam van de overledene is hier volgens de inscriptie frumentarius. 
198 De functienaam van de overledene is hier volgens de inscriptie speculator. 
199 De functienaam van de overlede is hier volgens de inscriptie speculator. 
200 Zie verder paragraaf 5.5 Personenvervoer. 
201 Zie paragraaf 5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten. 
202 Bijvoorbeeld: Mráv 2001, 36-38. Zie verder paragraaf 5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten. 
203 Volgens Palágyi (1989-1990, 155) is waarschijnlijk beide het geval: de overledene wordt voorgesteld op de reis naar het 
hiernamaals in het voertuig waarover deze persoon in het dagelijks leven beschikte. 
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Ook de afbeeldingen van goederenvervoer zijn in twee groepen te verdelen. Aan de ene kant zijn er 

de afbeeldingen waarop tonnen en balen vervoerd worden. Hiervan is het duidelijk dat het vervoer van 

goederen, zoals dit in het dagelijks leven gebeurde, is afgebeeld. Aan de andere kant zijn er 

afbeeldingen waarop alleen een conisch of vierkant object op de wagenbak is weergegeven. Hiervan 

wordt gesuggereerd dat de askist (ossuarium) van de overledene of een lege zetel vervoerd wordt.204 

Op afbeeldingen van deze laatste groep zou, indien de interpretatie dat het om askisten gaat de juiste 

is, het vervoer van de asresten van de overlevende naar de plek waar deze wordt bijgezet afgebeeld 

zijn.  

Op een aantal afbeeldingen wordt vaart gesuggereerd door de wijze waarop de trekdieren 

(paardachtigen) zijn weergegeven. In de meeste gevallen zijn ze afgebeeld met één voorbeen 

opgeheven (zie bijvoorbeeld afb. 386: H.Dunaújváros-4B.05 uit Pannonia Inferior). Op drie reliëfs 

zijn beide voorbenen los van de grond: A.Zwölfaxing-4B.01 (afb. 297) uit Pannonia Superior, 

D.Jünkerath-4B.02 (afb. 325) uit Germania Superior en H.Tök-4B.02 (afb. 437) uit Pannonia 

Inferior).  

                                                 
204 Visy 1997, 85-87. Zie verder paragraaf 5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten. 
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4 

EEN VERGELIJKING MET DE VOERTUIGEN UIT DE EUROPESE LATE IJZERTIJD 

EN UIT HET ITALISCH KERNGEBIED IN DE ROMEINSE KEIZERTIJD 
 

 

4.1 Inleiding 

 

In de voorgaande twee hoofdstukken over karren en wagens zijn de constructieonderdelen besproken 

die op afbeeldingen zichtbaar zijn en die bekend zijn uit teruggevonden resten van voertuigen in de 

Romeinse provincies. In verschillende gevallen, bijvoorbeeld bij het wiel en bij de onderbouw van de 

wagens, zijn vergelijkingen gemaakt met vondsten uit de voorgaande Late IJzertijd of uit het Italische 

kerngebied. In dit hoofdstuk wordt meer systematisch vergeleken vanuit het oogpunt van de 

toekomstige Romeinse provincies in de Late IJzertijd (paragraaf 4.2) en van het Italische kerngebied 

in de Romeinse keizertijd (paragraaf 4.3).1 Door naar de resten en afbeeldingen van voertuigen in deze 

verschillende gebieden en periodes te kijken en ze te vergelijken met wat er in de provincies in de 

Romeinse tijd is aangetroffen, kan wellicht de ontwikkeling van een of meer voertuigonderdelen 

gevolgd worden. 

In dit hoofdstuk worden de verschillende elementen van de constructie in dezelfde volgorde 

behandeld als waarin ze in de hoofdstukken 2 en 3 gepresenteerd zijn. Waar nodig, is een subparagraaf 

onderverdeeld in elementen die typisch voor een kar of voor een wagen zijn. Zo is bijvoorbeeld de 

paragraaf 4.2.1.3 Onderbouw opgenomen. Hierin worden zowel de verhoogde laadbodem van de kar 

als de onderwagen van het vierwielige voertuig behandeld. In andere gevallen, zoals bij de 

beschrijving van de wielen of het trekelement, volstaat een algemene beschrijving van de elementen.  

Uit de Late IJzertijd van West en Midden Europa zijn verschillende voertuiggraven bekend, waarin 

vooral ‘strijdkarren’ (chariots) aangetroffen zijn en enkele vierwielige voertuigen. Resten van 

‘gewone karren’ (carts) zijn er niet gevonden.2 Ook zijn er weinig afbeeldingen van voertuigen uit de 

Late IJzertijd bekend. Als vergelijkingsmateriaal kunnen wel, met in acht neming van de bezwaren 

hiertegen, de weergaven van karren en wagens uit de Vroege en Midden IJzertijd aangewend worden 

(zie verder paragraaf 4.2 De ‘provincies’ in de Late IJzertijd).  

Uit het Romeinse Italische kerngebied zijn de resten van enkele voertuigen behouden dankzij de 

uitbarsting van de Vesuvius in 79 n. Chr. Er zijn geen Italische voertuiggraven bekend uit de 

Romeinse keizertijd. Het merendeel van de informatie over de constructie en het gebruik is afkomstig 

van de vele afbeeldingen van voertuigen, vooral op grafmonumenten. 

 

                                                 
1 Vondsten van voertuigen uit de Midden en Late IJzertijd zijn uitvoerig beschreven door M. Schönfelder in zijn boek Das 
spätkeltische Wagengrab von Boé uit 2002. S. Piggott geeft in zijn boek The Earliest Wheeled Transport. From the Atlantic 
Coast to the Caspian Sea uit 1983 een nog altijd bruikbaar overzicht van de ontwikkelingen in de constructie van voertuigen 
vanaf “de uitvinding van het wiel” tot aan de Late IJzertijd in Europa. Een uitgebreide studie naar de voertuigen die in Italië 
gevonden zijn uit de perioden vóór de Romeinse keizertijd, is in voorbereiding door Prof. Dr. J. H. Crouwel. Zie hiervoor ook 
de tentoonstellingscatalogus Carri da guerra e principi etruschi uit 1997/1999. Voor wat betreft de voertuigen uit het Italisch 
kerngebied in de Romeinse keizertijd dient de ongepubliceerde doctoraal eindscriptie van Martijn van Leusen uit 1989 voor 
de studie Mediterrane Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam, Roman Vehicles. Construction, Draught and Use, 
niet onvermeld te blijven. 
2 Zie ook paragraaf 2.1 Inleiding over het verschil tussen chariots en carts. 
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4.2 De ‘provincies’ in de Late IJzertijd 

 

RELATIEVE DATERINGEN 
ABSOLUTE DATERINGEN 

(ca.) 

Vroeg  Bronstijd A1 - A2 
1750 v. Chr. - 1500 v. 

Chr. 

Bronstijd B 

Bronstijd C Midden 

 
Tumulus 

Cultuur 
Bronstijd D 

1500 v. Chr. - 1250 v. 

Chr. 

Hallstatt A 

Bronstijd 

Laat Vroeg 
Urnenveld 

Cultuur Hallstatt B 
1250 v. Chr. - 700 v. Chr. 

Hallstatt C1 - C2 700 v. Chr. - 600 v. Chr. 
Vroeg 

Hallstatt 

Cultuur 
Laat 

Hallstatt D1 - D23 600 v. Chr. - 475 v. Chr. 

La Tène A 475 v. Chr. - 400 v. Chr. 
Midden Vroeg 

La Tène B1 - B2 400 v. Chr. - 250 v. Chr. 

Midden La Tène C1 - C2 250 v. Chr. - 130 v. Chr. 

IJzertijd 

Laat 

La Tène 

Cultuur 

Laat 

 

La Tène D1 - D2 
130 v. Chr. - komst van 

de Romeinen 

 

Tabel 3 Chronologie van de Europese Brons- en IJzertijd4 

 

De IJzertijd wordt in West en Midden Europa (globaal van Frankrijk tot in de Balkan) onderverdeeld 

in de ‘Hallstatt C en D’ culturen (Vroege tot Midden IJzertijd, ca. 700 - 475 v. Chr.) en de ‘La Tène’ 

cultuur (Midden tot Late IJzertijd, ca. 475 - de komst van de Romeinen), genoemd naar de 

voornaamste vindplaatsen in respectievelijk Oostenrijk en Zwitserland (zie Tabel 3).  

In de Vroege IJzertijd (Hallstatt C en D; ca. 700 - 500 v. Chr.) begroef men de doden en wanneer er 

sprake is van een voertuiggraf, gaat het dus om de vondst van resten van voertuigen die intact in het 

graf zijn geplaatst of om pars pro toto giften. Vanaf de Late IJzertijd begon men de doden te cremeren 

en vaak werden de voertuigen mee verbrand. Dit betekent dat er (nog) minder houtresten behouden 

zijn uit de latere perioden dan uit de vroegere. Bij gebrek aan informatie over de voertuigen uit de Late 

IJzertijd richt men zich daarom vaak op overblijfselen uit de Vroege en Midden IJzertijd.5 Overigens 

bestaat er een gat van 300-350 jaar tussen de vierwielige voertuigen die in Hallstatt periode gevonden 

zijn en die uit de late La Tène periode. Er kan dus niet zonder meer van continuïteit gesproken worden 

                                                 
3 Volgens Pare 1992, 154: 

Hallstatt D1  620 v. Chr. - 530/520 v. Chr. 
Hallstatt D2 530/520 v. Chr. - 500/490 v. Chr. 
Hallstatt D3 500/490 v. Chr. - 450/440 v. Chr. 

4 Op basis van Reinecke 1902. 
5 Schönfelder 2002, 188. 
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in de gewoonte wagens mee te geven in het graf van een aanzienlijk persoon.6 Vergelijking met 

wagens uit de Hallstatt periode dient daarom met enige voorzichtigheid te gebeuren. 

In de Midden en Late IJzertijd (de Vroege en Midden La Tène periode) zijn er met name karren in 

de voertuiggraven teruggevonden en in mindere mate vierwielige pronkwagens.7 Dit, in tegenstelling 

tot de voorgaande Vroege IJzertijd (Late Hallstatt periode), waarin vooral vierwielers in de 

voertuiggraven zijn aangetroffen8 en tot de Romeinse periode waarin ook de nadruk op wagens ligt. 

De aangetroffen resten vallen onder het type dat in het Engels chariot (lichte ‘strijd-’ of ‘triomfkar’ 

waarin één of meer personen staan) genoemd wordt.9 De karren uit de Romeinse provincies waarover 

gesproken is in hoofdstuk 2 zijn geen chariots, maar carts (zwaardere karren waarin goederen of 

zittende personen vervoerd kunnen worden). Omdat de constructie van ‘strijdkarren’ en ‘gewone 

karren’ van elkaar verschilt, kan over sommige onderdelen van de constructie, met name die van de 

opbouw en het bodemframe en de bodem van ‘gewone karren’ in de Late IJzertijd niet veel gezegd 

worden. Er zijn slechts acht graven met wagens bekend.10 Alleen het Late IJzertijdgraf dat in Boé 

(dep. Lot-et-Garonne, Frankrijk) gevonden is, is geen brandgraf.11 De andere graven zijn duidelijk 

crematiegraven, waarbij de overledene samen met de wagen verbrand is, maar ook in het graf van Boé 

zijn geen houten onderdelen teruggevonden. 

Tot de vondsten uit de Pre-Romeinse Late IJzertijd worden ook die uit drie voertuiggraven uit Noord 

Italië gerekend. Er zijn twee karren en één wagen gevonden: een kar uit Adria, necropoli del Canal 

Bianco Graf 155 (mogelijk La Tène C, ca. 250 - 130 v. Chr.),12 een kar uit Ciringhelli (La Tène D1, 

rond 130 v. Chr.)13 en een wagen uit San Maria di Zevio “Lazisetta” Graf 7 (La Tène D1a, rond 130 v. 

Chr.).14 Alle drie deze voertuigen zijn afkomstig uit het noordoosten van Italië, het gebied tussen het 

Gardameer en Venetië. Dit is rond 220 v. Chr. ingericht als de provicie Gallia Cisalpina en in 42 v. 

Chr. bij het Italisch kerngebied gevoegd. De hier gevonden voertuiggraven stammen uit de 3e - 2e 

eeuw v. Chr. Helaas zijn van geen van de voertuigen voldoende resten behouden om een reconstructie 

te kunnen maken. Deze vondsten worden in deze paragraaf en niet in de volgende over het Italisch 

kerngebied behandeld, omdat ze grotere overeenkomsten vertonen met wat er in West en Midden 

Europa gevonden is, dan met wat er in Midden en Zuid Italië is aangetroffen. Hetzelfde geldt voor de 

afbeelding van een kar op een grafsteen uit Padua uit de 3e eeuw v. Chr. (afb. 99) en voor enkele 

                                                 
6 Schönfelder 2002, 353. 
7 Piggott 1983, 199; Schönfelder 2002, 352-355. 
8 Piggott 1983, 140; Pare 1992, 134, 160: uit de Late Hallstatt periode (op de overgang van Vroege naar Midden IJzertijd) 
zijn vier graven waarin karren gevonden zijn, bekend.  
9 Ik gebruik de term ‘strijdkar’ hier alleen als aanduiding om verschil te maken met de karren waarop zittende personen en/of 
goederen vervoerd werden. Er bestaat een discussie over het al dan niet in de strijd gebruikt zijn van de ‘strijdkarren’ waar ik 
mij buiten houd.  
10 Schönfelder 2002, 371-391: Schönfelder-catalogusnummers I/6 (Kragshede, Denemarken), I/7 (Langå, Denemarken), I/25 
(Husby, Duitsland), I/46 (Boé, Frankrijk), I/64 (Verna, Frankrijk), I/67 (San Maria di Zevio/Lazisetta, Italië), I/73 
(Brzeźniak, Polen) en I/75 (Cugir, Roemenië). 
11 Schönfelder 2002, 359: het was niet mogelijk het volledige graf van Boé archeologisch te onderzoeken. Ook is niet uit te 
sluiten dat het graf in vroeger tijd geroofd is, bovendien heeft het te lijden gehad van moderne verstoringen. Er zijn geen 
menselijke resten gevonden, wel dierlijk botmateriaal.  
12 Schönfelder 2002, 301 afb. 187, 386-387 nr. 65. De voertuigresten bestaan uit wielbanden, lunzen en ijzeren en bronzen 
naafringen. Ook bitten voor de twee trekdieren, mogelijk ijzeren ringbeslag van het juk en een derde bit voor het derde paard 
dat aangetroffen is. Er zijn geen menselijke resten aangetroffen. 
13 Schönfelder 2002, 301 afb. 187, 387 nr. 66. De voertuigresten bestaan uit één ijzeren naafring en twee interne naafringen.  
Er is ook een ijzeren bit gevonden. Mogelijk betreft het een inhumatiegraf. 
14 Schönfelder 2002, 301 afb. 187, 387 nr. 67. De voertuigresten bestaan uit de naafringen en interne naafringen voor vier 
wielen, de wielband van één wiel en mogelijk niet nader omschreven voertuigonderdelen. Ook zijn er misschien 
paardentuigage-onderdelen gevonden. Het betreft het crematiegraf van een man. 
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rotstekeningen van wagens uit de 6e - 5e eeuw v. Chr. die in Val Camonica in de Alpen (afb. 117) 

gevonden zijn. 

Andere afbeeldingen van voertuigen die mogelijk als vergelijkingsmateriaal voor de voertuigen uit 

de Late IJzertijd kunnen dienen, stammen uit de Vroege en Midden IJzertijd. Voor de Vroege IJzertijd 

(6e - 5e eeuw v. Chr., Hallstatt C/D) betreft het voornamelijk afbeeldingen van wagens op 

gezichtsurnen uit Pommern in het noorden van Polen (afb. 111-116).15 Dit gebied ligt niet in het 

kerngebied van de Hallstattcultuur16 en ook niet in het gebied dat in later tijd tot een van de Romeinse 

provincies behoord heeft. Vergelijking van deze Poolse vondsten met die uit de Late IJzertijd dient dus 

met voorzichtigheid te gebeuren. Er zijn twee voertuigafbeeldingen op urnen uit de Vroege IJzertijd 

die in Sopron in Hongarije gevonden zijn (afb. 109 en 110). Deze zijn interessant, omdat ze uit het 

gebied komen waar in de Romeinse periode veel voertuiggraven en afbeeldingen van voertuigen 

aangetroffen zijn. In vergelijking met veel Pannonische grafreliëfs is opmerkelijk dat ook de wagens 

op deze afbeeldingen voorafgegaan worden door een rijpaard met ruiter. Het is echter het meest 

waarschijnlijk dat dit op toeval berust, omdat de urnen uit Sopron en de afbeeldingen uit Pannonia in 

tijd van elkaar gescheiden worden door ca. 700 jaar. Ook op een aardewerken pot uit Fischbach-

Schirndorf (Duitsland), gedateerd in de Hallstatt periode,17 (afb. 108) is een wagen weergegeven en op 

een botfragment uit Hallstatt C/D dat in Dobřcice in Moravië gevonden is, is eveneens een vierwielig 

voertuig afgebeeld (afb. 118).18 In alle hierboven genoemde gevallen is de wagen van bovenaf gezien 

weergegeven. Soms is de bodem afgebeeld en soms is de langboom zichtbaar. In ten minste zes 

gevallen is er een staande persoon op de wagen weergeven (afb. 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115).19  

Ten slotte zijn er de afbeeldingen van voertuigen die op bronzen situlae zijn aangetroffen. Deze 

stammen uit de 5e - begin 4e eeuw v. Chr., dus uit het begin van de Midden IJzertijd (La Tène A). Ook 

het gebruik van deze afbeeldingen als vergelijking met de teruggevonden resten uit de Late IJzertijd 

dient met enige voorzichtigheid te gebeuren. De situlae zijn met name afkomstig uit het oostelijk en 

zuidelijk Alpengebied (Slovenië en Noord Italië),20 niet uit andere delen van Midden en West Europa. 

Tevens zijn er weinig overeenkomsten tussen de teruggevonden resten uit de Late IJzertijd en de 

constructietechnische details van de voertuigen die op de situla-afbeeldingen te zien zijn.21 Ook lijkt 

het er sterk op dat de makers van de afbeeldingen niet altijd wisten wat ze weergaven aan details van 

de voertuigen. Schönfelder gebruikt de afbeeldingen toch als vergelijking voor de Late La Tène 

voertuigen, omdat de verscheidenheid aan afgebeelde voertuigen en de manier waarop ze gebruikt 

worden, aanknopingspunten vormen met de Late La Tène voertuigen.22 Voor het hier gepresenteerde 

onderzoek geldt nog een beperking in de bruikbaarheid van de situlae als vergelijking: het merendeel 

van de afbeeldingen stelt ‘strijdkarren’ voor. Er zijn slechts enkele afbeeldingen van een kar of wagen 

                                                 
15 Volgens Piggott (1983, 150, afb. 92) is afb. 113 in Elsenau gevonden. Volgens Pare (1987, 218, afb. 19-3) is deze 
afbeelding afkomstig uit Grabowo. 
16 Piggott 1983, 150. 
17 Pare 1987, 212. 
18 Piggott 1983, 151, afb. 95. 
19 Volgens Pare (1987, 212) is het waarschijnlijk dat ook op de afbeeldingen uit Sopron een persoon op de wagens afgebeeld 
(afb. 109 en 110), hoewel de menselijke vorm hier minder herkenbaar is dan op andere afbeeldingen. Piggott (1983, 149) 
noemt het voorwerp dat op de wagens vervoerd wordt een “conical-topped object,” misschien met de “conische of vierkante 
objecten” in het achterhoofd die op verschillende afbeeldingen uit de Romeinse periode in Pannonia op de wagens zijn 
afgebeeld. De op de urnen afgebeelde objecten en de objecten die op de grafreliëfs staan, lijken echter niet op elkaar. 
20 Schönfelder 2002, 283: Dit is een gebied waarop de La Tène cultuur volgens Schönfelder geen grote stempel gedrukt heeft.  
21 Schönfelder 2002, 283-287, noot 878.  
22 Schönfelder 2002, 286. 
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waarin zittende personen vervoerd worden (afb. 57-59 en afb. 102-105) en er zijn geen afbeeldingen 

waarop goederen vervoerd worden.  

Deze laatste opmerking is belangrijk voor de vergelijking van de voertuigen uit de Late IJzertijd met 

die van de Romeinse periode in de provincies, omdat er dus in wezen verschillende soorten voertuigen 

met elkaar vergeleken dreigen te gaan worden. Ook laten de afbeeldingen uit de Romeinse provincies 

een groter assortiment aan voertuigen zien dan die uit de IJzertijd. Hieruit kan niet geconcludeerd 

worden dat er in de Late IJzertijd minder verschillende soorten voertuigen waren. Het enige dat 

gesteld kan worden, is dat er in de IJzertijd minder verschillende soorten voertuigen zijn afgebeeld en 

zijn meegegeven in het graf.  

 

In de onderstaande subparagrafen worden allereerst de constructieonderdelen van de voertuigen 

bekeken in vergelijking met de vondsten uit de Romeinse provincies. Informatie over de constructie 

van voertuigen uit de Late IJzertijd is in de meeste gevallen afkomstig van teruggevonden resten als 

losse vondsten (bijvoorbeeld in nederzettingen) of uit grafcontext. Het gaat vooral om metalen 

onderdelen en in sommige gevallen om houtresten. Vervolgens zullen ook de aanspanning en controle 

van de trekdieren en het gebruik van de voertuigen besproken worden. 

 

4.2.1 Constructie 

 

4.2.1.1 Assen 

Uit de Late IJzertijd zijn (bij mijn weten) geen vondsten of afbeeldingen bekend waaruit blijkt dat er 

voertuigen met meedraaiende assen gebruikt werden. Men kan er echter van uit gaan dat niet alle 

gebruikte voertuigen vertegenwoordigd zijn in het vondstenbestand. Omdat de assen bovendien 

volledig van hout waren, zijn er niet veel teruggevonden.23 Uit de vaste assen die wel behouden zijn, 

kan opgemaakt worden dat ze gevormd zijn door een stuk hout dat in het midden rechthoekig is met 

aan de beide uiteinden smallere armen met ronde doorsnede waar omheen de naven draaien. De 

diameter van de aseinden lag in de IJzertijd tussen de 4-6,5 cm,24 in de Romeinse tijd tussen de 8-11 

cm.25 

  

Aseindebeslag  

Uit vondsten uit de Midden en Late IJzertijd blijkt dat van sommige voertuigen de aseinden verstevigd 

waren met ijzeren strips.26 In tegenstelling tot de exemplaren uit de Romeinse periode ontbreekt bij het 

aseindebeslag uit de IJzertijd het tredevormig uiteinde. In plaats hiervan hebben sommige strips aan 

één uiteinde een opstaande haak met een doorn die in de kopse kant van het aseinde geslagen werd.27  

Het lijkt erop dat aseindebeslag aan het eind van de Late IJzertijd (La Tène D2) niet meer gebruikt 

werd. Schönfelder heeft het in ieder geval niet meer aangetroffen. Volgens hem was de functie van het 

aseindebeslag om het aseinde tegen breken te beschermen en werd het niet in combinatie met interne 

naafringen gebruikt. Hij vermoedt daarom dat de slijtage van de houten naaf die rond een met ijzer 

                                                 
23 Schönfelder 2002, 160 tabel 15: van de Late Bronstijd (Urnenveldtijd, beginnend ca. 1250 v. Chr.) tot en met de Romeinse 
keizertijd (op basis van dendrochronologie, 218 n. Chr.) zijn er 13 houten assen bekend. 
24 Schönfelder 2002, 159-160. 
25 Visy 1993, 272. 
26 Schönfelder 2002, 162-165.  
27 Schönfelder 2002, 162. 
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beslagen aseinde draait, de reden is dat men gestopt is met het toepassen van het aseindebeslag28 en hij 

gaat ervan uit dat het gebruik van interne naafringen in combinatie met aseindebeslag pas in de 

Romeinse keizertijd goed tot ontwikkeling is gekomen.29 

 

Askap  

Askappen komen weinig voor en de meeste aangetroffen exemplaren stammen uit de Vroege IJzertijd 

uit het Rijnland.30 Deze askappen omsloten alleen het deel van het aseinde dat buiten de naaf stak. 

Zoals gebleken is uit paragraaf 2.2.1.2 Askap, zijn uit de Romeinse periode wel askappen bekend. Van 

sommige exemplaren bedekt de bovenkant een groter deel van het aseinde dan de onderkant.  

 

Luns  

Uit de Midden IJzertijd zijn maar weinig metalen lunzen bekend.31 De waarschijnlijke verklaring 

hiervoor is, dat de lunzen in deze periode vooral van hout gemaakt werden.32 Vanaf de Late IJzertijd 

neemt het aantal teruggevonden metalen lunzen toe, hoewel ze in voertuiggraven weer relatief 

ondervertegenwoordigd zijn.33 Ze komen vooral voor als losse vondsten in nederzettingen.34 Er zijn 

verschillende typen metalen lunzen te onderscheiden,35 maar deze zijn helaas niet nauwkeurig 

chronologisch in te delen.36 Wel is duidelijk dat de lunzen uit de Hallstatt periode (Vroege - Midden 

IJzertijd) overwegend een rechte schacht hebben, die uit Vroeg - Midden La Tène (Midden IJzertijd) 

een rechte of gebogen schacht en die uit Laat La Tène (Late IJzertijd) een gebogen schacht. De lunzen 

die in de graven gevonden zijn, vertonen wat betreft de typen overeenkomsten met degene die in de 

nederzettingen aangetroffen zijn. Hieruit lijkt in elk geval geconcludeerd te kunnen worden dat de 

welgestelde leden van de families die zich voertuiggraven konden veroorloven, in deze nederzettingen 

leefden.  

De lunzen uit de provincies in de Romeinse keizertijd hebben een rechte schacht. Er kan daarom, 

volgens Schönfelder, niet zonder meer uitgegaan worden van een rechtlijnige ontwikkeling.37 Van de 

lunzen die in Adria (Italië) gevonden zijn in een graf dat mogelijk in La Tène C gedateerd kan worden, 

is het niet duidelijk hoe ze eruit zien.38 

Alleen op de grafsteen uit Padua in Italië (afb. 99) uit de 3e eeuw v. Chr. is waarschijnlijk een luns in 

het aseinde afgebeeld. 

 

                                                 
28 Schönfelder 2002, 165. 
29 Schönfelder 2002, 277. Zie verder paragraaf 4.2.1.2 Wielen - Naaf. 
30 Piggott 1983, 214; Pare 1992, 88-90; Schönfelder 2002, 187. 
31 Piggott 1983, 214-215. De meeste in de Midden IJzertijd gedateerde lunzen zijn afkomstig uit het Rijnland. 
32 Schönfelder 2002, 166. 
33 Schönfelder 2002, 166. 
34 Schönfelder 2002, 168. 
35 Zie Schönfelder 2002, 168-187, op basis van de typologie van G. Jacobi (1974) “Werkzeug und Gerät aus dem Oppidum 
von Manching” in: Ausgr. Manching 5, Wiesbaden. Schönfelder heeft de typologie verfijnd door niet alleen op de kop van de 
lunzen te letten, maar ook rekening te houden met de vorm van de schacht. 
36 Schönfelder 2002, 168. 
37 Schönfelder 2002, 168. 
38 Schönfelder 2002, 386-387 nr. 65. In de behandeling van de verschillende typen lunzen die hij aangetroffen heeft (p. 165-
187) komen deze Italische lunzen niet aan de orde. 
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Aslengte en spoorbreedte 

De lengte van de teruggevonden assen ligt tussen de 1,57 m en 1,72 m.39 De gemiddelde spoorbreedte 

lag waarschijnlijk tussen de 1,10 - 1,30 m.40 Dit komt ongeveer overeen met het ‘smalle spoor’ uit de 

Romeinse periode.41 Het lijkt erop dat de voertuigen in de loop van de tijd breder zijn geworden, 

hoewel niet uitgesloten kan worden dat er in de Late IJzertijd geen bredere voertuigen gebruikt werden 

in het dagelijks leven. Deze zijn echter niet teruggevonden.  

Er zijn enkele assen uit de Late Bronstijd (Urnenveld cultuur / Hallstatt A B) en IJzertijd 

teruggevonden. Het betreft hoofdzakelijk vondsten uit de Noordduitse moerassen (zie Tabel 4).42 In 

vergelijking met de uit de Romeinse periode bekende assen, is het verschil in lengte niet groot. De 

‘Romeinse’ assen lijken iets korter te zijn, met uitzondering van de assen die bij de wagen in 

Kozármisleny (Hongarije) zijn gevonden; deze zijn langer.43 Ook de aslengtes die uit het Italisch 

kerngebied bekend zijn, zijn langer dan die uit de IJzertijd.44  

Van verschillende assen uit de Late Bronstijd en IJzertijd zijn ook de aseinden behouden, waarbij de 

maximale lengte van de naven bepaald kan worden. Een van de assen die in Bad Buchau (Biberach, 

Duitsland) gevonden is, heeft een lengte van 167,2 cm en aan beide aseinden is plaats voor een naaf 

van ca. 35 cm. De spoorbreedte is dus 1,32 m en de naaflengte is ca. 1/5 van de aslengte.45 De as uit 

Moorriem/Ipweger Moor, Bohlenweg XII (Wesermarschen, Duitsland) meet 167,5 cm. De naven 

waren ca. 40 cm, waardoor de spoorbreedte op ca. 1,28 m komt. De verhouding van de aslengte en de 

naven is ca. 1:4.46 De as uit Ockenhausen / Bohlenweg XXI (Kr. Leer, Duitsland) heeft een lengte van 

168,5 en ruimte voor naven van 40 cm. De spoorbreedte is 1,29 m en de naaflengte bedraagt ca. 1/4 

van de aslengte.47 In Bohlenweg XXXII (tussen de Weser en de Elbe, Duitsland) en Kroge/Kroger 

Moor, Bohlenweg VI (Vechta, Duitsland) zijn assen met een lengte van 172 cm gevonden met ruimte 

voor naven van 40 cm, waardoor de spoorbreedte ca. 1,32 m is. De naaflengte bedraagt ca. 1/4 van de 

aslengte.48  

Aangenomen kan worden dat voertuigbouwers uit de Brons- en IJzertijd in ieder geval hun eigen 

standaardmaten hanteerden. De genoemde aslengtes zijn omgerekend naar de pes monetalis (pm) en 

pes drusianus (pd), hoewel deze waarschijnlijk op dat moment nog niet als zodanig bestonden.  

 

 Aslengte 

in cm 

ca. pes monetalis 

(29,6 cm) 

ca. pes drusianus 

(33,3 cm) 

Bad Buchau, Duitsland (Urnenveld cultuur) 167,2 5,6 5,0 

Bad Buchau, Duitsland (Urnenveld cultuur) 157 5,3 4,7 

Moorriem/Ipweger Moor, Bohlenweg XII, 

Duitsland (ca. 700 v. Chr.) 

167,5 5,7 5,0 

                                                 
39 Schönfelder 2002, 160. 
40 Piggott 1983, 212; Schönfelder 2002, 159. 
41 Zie paragraaf 2.2.1.4 Aslengte en spoorbreedte. 
42 Schönfelder 2002, 158-161. 
43 Zie paragraaf 2.2.1.4 Aslengte en spoorbreedte. 
44 Zie paragraaf 4.3.1.1 Assen - Aslengte en spoorbreedte. 
45 167,2 : 35 = 4,8. 
46 167,5 : 40 = 4,2. 
47 168,5 : 40 = 4,2. 
48 172 : 40 = 4,3. 
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 Aslengte 

in cm 

ca. pes monetalis 

(29,6 cm) 

ca. pes drusianus 

(33,3 cm) 

Ockenhausen / Bohlenweg XXI, Duitsland 

(ca. 700 v. Chr.) 

168,5 5,7 5,1 

Bohlenweg XXXII, Duitsland (ca. 300 v. 

Chr.) 

172 5,8 5,2 

Kroge/Kroger Moor, Bohlenweg VI, 

Duitsland (ca. 40 v. Chr.) 

172 5,8 5,2 

 

Tabel 4 Aslengtes uit de Late Bronstijd - Late IJzertijd 

 

Het is opvallend dat alle voorbeelden rond de 5 pd liggen. Als dit klopt, kan wellicht verondersteld 

worden dat er in ieder geval vanaf de Late Bronstijd sprake is van enige uniformiteit in de lengte van 

de assen. Zoals bovendien gebleken is, is de verhouding tussen as- en naaflengte in de meeste gevallen 

ca. 1:4. Voor Romeinse provincies geldt eveneens een verhouding van 1:4 of 1:5 tussen de as- en 

naaflengte.49  

 

4.2.1.2 Wielen 

De meeste teruggevonden wielresten zijn van metaal, zoals naafringen en velgklemmen en 

representeren spakenwielen. Houten overblijfselen zijn er minder. Voertuigen die voorzien waren van 

schijfwielen50 zijn niet in graven terecht gekomen en dus grotendeels verloren gegaan. In Nederland, 

de Noord-Europese Vlakte, Denemarken en Ierland zijn in drassige grond verschillende schijfwielen 

of delen ervan teruggevonden. In sommige gevallen, zoals bij het middenstuk van een drieplankswiel 

dat bij opgravingen in Oss-Ussen (Noord-Brabant, Nederland) gevonden is, is een datering mogelijk. 

Het fragment vormde de basis van een waterput. Waarschijnlijk zijn de beide halfronde planken aan 

weerszijden van de centrale plank verwijderd voordat het wiel hergebruikt werd. De naaf, een 

eikenhouten bus die in het centrale gat van de middenplank geplaatst is, was niet verwijderd (nr. 5 op 

afb. 7). Het vulmateriaal van de put stamt uit ca. 300 v. Chr.. C14 datering van het hout van het wiel 

ligt tussen de 400 en 200 v. Chr..51 Op basis van typologie kan er weinig gezegd worden over de 

datering van de wielen en wielfragmenten, omdat de constructie van schijf- en drieplankswielen sinds 

het 4e millennium v. Chr. nagenoeg onveranderd is gebleven.52 

Omdat spakenwielen dikwijls voorzien zijn van metalen onderdelen en vaker in grafcontext zijn 

aangetroffen, zijn deze wielen in veel gevallen beter te dateren. In de rest van deze subparagraaf wordt 

nader ingegaan op de verschillende onderdelen van spakenwielen. 

 

                                                 
49 Zie paragraaf 2.2.1.4 Aslengte en spoorbreedte. 
50 Zie paragraaf 2.2.2 Wielen voor de verschillende soorten schijfwielen. 
51 Van der Sanden 1987, 94; Over het dateren van hout met de C14 methode zegt Piggott (1983, 198) het volgende: Het 
dateren van losse houten vondsten is bijzonder moeilijk, als er alleen uitgegaan kan worden van C14 dateringen. Hierbij is 
het afhankelijk van de plek in het wiel waar het houtmonster genomen wordt, hoe de datering uitvalt. Een monster uit de kern 
van het hout geeft andere waarden dan een monster dat dichter onder de bast van de boom genomen is. 
52 Piggott 1983, 25-26, 198. Sinds het 2e millennium v. Chr. kan de naaf als los element in het wiel geplaatst zijn in Europa. 
Tot die tijd werden er wielen gemaakt met een geïntegreerde naaf. Littauer & Crouwel (1973, 112) melden over de wielen 
van metalen wagenmodellen uit de Levant (eind van de 3e - begin 2e millennium) het volgende: “The end of the nave is 
always shown as round and the nave looks as if inserted.” Het lijkt er dus op dat in de Levant geïntegreerde naven al sinds het 
eind van het 3e millennium v. Chr. voor komen. 
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Naaf  

Verschillende naven uit de Hallstatt periode (Vroege IJzertijd) zijn geheel bekleed geweest met 

metaal. Hierdoor bestaat er een redelijk beeld van de vorm van Vroege IJzertijdnaven. Ook de naven 

van de wagen die in Como-Ca’Morta (Noord Italië) in Graf B aangetroffen is, uit de 6e eeuw v. Chr., 

waren voorzien van dergelijk naafbeslag.53 Tegen het eind van de Hallstatttijd en in de La Tène 

periode (Midden en Late IJzertijd) is de bekleding teruggebracht tot naafringen aan de uiteinden van 

de naven, waardoor minder bekend is over de vorm van de naven in deze latere perioden.54 Omdat 

echter verschillende naafvondsten uit de Late IJzertijd en de Romeinse periode in vorm sterk 

overeenkomen met de naven uit Hallstatt D, kan aangenomen worden dat de vorm voor een groot deel 

gelijk is gebleven.55 De lengte van de naven uit de Late IJzertijd ligt tussen de ca. 30 en 45 cm.56 Bij 

verschillende van de Noordduitse vondsten die in paragraaf 4.2.1.1 Assen - Aslengte en spoorbreedte 

ter sprake zijn gekomen, kon de naaflengte bepaald worden. In de meeste gevallen was deze ca. 40 

cm.57 Deze maten komen ongeveer overeen met die van naven uit de Romeinse periode waarvan de 

lengte vastgesteld kon worden (zie paragraaf 2.2.1.4 Aslengte en spoorbreedte). 

De externe naafringen werden in de Late IJzertijd in de meeste gevallen heet om het hout gelegd en 

om de naafuiteinden gekrompen.58 In de Hallstatttijd werden de ringen en het naafbeslag met kleine 

nagels vastgezet. Ook in de Romeinse periode lijken de externe naafringen heet om de naafeinden 

gekrompen te zijn of (zie paragraaf 2.2.2.1 Naaf). 

In elk geval in twee van de drie Laat La Tène-voertuiggraven uit Noordoost Italië zijn interne 

naafringen aangetroffen.59 Ook de andere uit de IJzertijd stammende interne naafringen komen uit het 

Alpengebied van Noord Italië, Zuid Oostenrijk en Zwitserland. Het betreft in deze gevallen echter 

losse vondsten. Buiten het Alpengebied zijn interne naafringen uit de IJzertijd zeldzaam.60 Schönfelder 

vermoedt dat de ringen ervoor dienden om de duurzaamheid van de naven te vergroten, maar dat men 

in de Late IJzertijd gestopt is met het gebruiken van interne naafringen, omdat de houten aseinden te 

snel sleten.61  

Volgens Visy is de gecombineerde toepassing van interne naafringen met aseindebeslag een 

Romeinse innovatie62 en uit de vondsten die Schönfelder uit de IJzertijd verzameld heeft, lijkt het 

samengaan van aseindebeslag en interne naafringen eveneens niet zonder meer vanzelfsprekend. Zoals 

gezegd zijn de interne naafringen uit de IJzertijd vooral in het Alpengebied aan getroffen. 

                                                 
53 Woytowitsch 1978, Taf. 60 C. Woytowitsch geeft hier een overzicht van de aangetroffen soorten naafbeslag. Voor een 
typologie van het naafbeslag uit de Hallstattperiode, zie Piggott 1983, 163-165. 
54 De naven van de wielen van de wagen uit Dejbjerg (Denemarken, 1e eeuw v. Chr.) zijn uniek, omdat de binnenkant 
voorzien is van groeven. Bij de vondst van de wagen aan het eind van de 19e eeuw zijn in de groeven platte latjes 
aangetroffen die omwonden waren met organisch materiaal (Wegener Sleeswyk z.j., 32). Volgens Hayen (1986, 129-130) 
zijn deze groeven het gevolg van een reparatie. Door het intensieve gebruik van de wagen waren de binnenkanten van de 
naven onregelmatig versleten waardoor er speling bestond tussen de wielen en de assen. Om de naven te kunnen blijven 
gebruiken, zijn er groeven aan de binnenkant aangebracht die vervolgens opgevuld zijn zodat de naven weer goed om de 
aseinden konden draaien. 
55 Piggott 1983, 165, 213. 
56 Schönfelder 2002, 135. Volgens Piggott (1983, 213) ligt de naaflengte tussen de ca. 30-35 cm. De naaflengte uit de Vroege 
IJzertijd ligt tussen de ca. 40-50 cm (Piggott 1983, 163). 
57 Schönfelder 2002, 160, Tab. 15. 
58 Schönfelder 2002, 147. 
59 Schönfelder 2002, 386-387. In het geval van het graf van Adria (nr. 65 bij Schönfelder) is het niet duidelijk of er naast 
externe ook interne naafringen gevonden zijn. In de graven van Ciringhelli (nr. 66 bij Schönfelder) en San Maria di Zevio 
“Lasizetta” (nr. 67 bij Schönfelder) zijn zowel interne als externe naafringen aangetroffen. 
60 Schönfelder 2002, 156. 
61 Zie ook paragraaf 4.2.1.1 Assen - Aseindebeslag. 
62 Visy 1993, 272. 
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Aseindebeslag is in een groter gebied teruggevonden, maar tegen de Late La Tène periode lijkt het 

afwezig te zijn in het vondstmateriaal.63 Bij verschillende Late IJzertijdgraven is het echter duidelijk 

dat niet het volledige voertuig meegegeven is, maar alleen de opbouw64 en eventueel de wielen. Het is 

daarom evengoed voor te stellen dat het aseindebeslag uit deze tijd meestal niet in de graven terecht 

gekomen is, maar dat het wel veelvuldig gebruikt werd. Een tweede mogelijkheid die de combinatie 

van aseindebeslag en interne naafringen in de Late IJzertijd niet uitsluit, is dat ze wellicht vooral bij 

gewone karren (en wagens) gebruikt werden en niet bij de in de graven aangetroffen ‘strijdkarren.’ In 

Groot-Brittannië is overigens helemaal geen aseindebeslag teruggevonden.65 

 

Spaken  

Uit de vondsten van wielen kan niet opgemaakt worden hoeveel spaken er gemiddeld in de wielen 

zaten. Wel kan gezegd worden dat de meeste teruggevonden wielen waarvan de spaken behouden zijn, 

tien spaken hadden.66 Door het metalen naafbeslag dat in de Hallstattperiode vaak aangebracht werd, 

bestaat voor de Vroege IJzertijd een redelijk beeld van het aantal spaken van een wiel: zes tot tien.67 

De teruggevonden wielen uit de Romeinse periode hebben meestal tien, elf of twaalf spaken (zie 

paragraaf 2.2.2.2 Spaken). 

Bij de voertuigvondsten uit de Late La Tène periode in Noordoost Italië zijn geen spaken of velgen 

behouden, dus over het aantal spaken van de voertuigen uit de Late IJzertijd valt helaas niets te 

zeggen.  

 

Velg  

De velgen van de spakenwielen werden in de IJzertijd uit één stuk hout gebogen, voornamelijk essen- 

en iepenhout.68 De uiteinden werden of koud tegen elkaar gezet of met een overlap. In principe leverde 

de spanning van de gebogen velg met koud tegen elkaar gezette uiteinden in combinatie met een heet 

om de velg gekrompen ijzeren band voldoende stevigheid voor het wiel op.69 Bij overlappende 

uiteinden werd er gebruik gemaakt van een velgklamp die als een U-vorm om de uiteinden bevestigd 

was voor extra stevigheid.  

Er zijn te weinig velgklampen uit de Late IJzertijd teruggevonden om zonder meer uit te kunnen 

gaan van veelvuldig gebruik.70 Uit de Romeinse periode zijn U-vormige velgklampen mogelijk 

teruggevonden bij ‘Voertuig A’ uit Mikri Doxipara-Zoni in Grieks Thracië.71 Bij Romeinse wielen uit 

Carlisle en Newstead72 werd gebruik gemaakt van een metalen plaatje dat dwars over de beide (koud 

tegen elkaar staande) uiteinden van de velg vastgenageld werd.  

Velgen gevormd uit één stuk gebogen hout, “type Gottesberg” genoemd, werden voor het eerst in de 

Late Hallstatt periode (Midden IJzertijd) gebruikt.73 De velgen uit Como-Ca’Morta brandgraf B uit de 

                                                 
63 Schönfelder 2002, 158 tabel 14 (interne naafringen), 164 tabel 16 (aseindebeslag). 
64 Schönfelder 2002, 279. 
65 Schönfelder 2002, 165. 
66 Schönfelder 2002, 138. 
67 Piggott 1992, 133; Pare (1992, 64-86) houdt het op 8 tot 10 spaken per wiel, hoewel van slechts een aantal wielen 
werkelijk spaken teruggevonden zijn. 
68 Schönfelder 2002, 134-5. 
69 Schönfelder 2002, 144. 
70 Schönfelder 2002, 144. 
71 Zie paragraaf 2.2.2.3 Velg. 
72 Zie paragraaf 2.2.2.3 Velg. 
73 Pare 1992, 52 fig. 53-1, 61. 
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6e eeuw v. Chr.74 zijn van dit type. In deze tijd werden ook wielen vervaardigd met een ‘dubbele velg.’ 

De dikte van de velg bestaat dan uit twee lagen hout, in plaats van één.75 Van wielen met een ‘dubbele 

velg’ zijn twee typen onderscheiden: “type Großeibstadt,” waarbij de nerven van de twee lagen hout 

duidelijk van elkaar verschillen. Dit is te zien aan houtresten die aan ijzeren nagels achtergebleven 

zijn.76 Een voorbeeld van een voertuig met dergelijke velgen is gevonden in Como-Ca’Morta 

brandgraf A uit de 7e eeuw v. Chr..77 Het tweede type ‘dubbele velg’ is “type Bruck,” waarbij de 

nerven van de twee lagen hout in één lijn lopen, maar waarvan de velg dikker is dan 75 mm. Dit is de 

hypothetische maximale dikte van een stuk hout dat tot een ronde velg uit één stuk gebogen kan 

worden. Bij velgen met een grotere dikte dan 75 mm gaat men er daarom van uit dat de velg uit twee 

lagen hout bestaat en tot het “type Bruck” behoort.78 De velgen uit Sesto Calende krijgergraf B uit de 

7e eeuw v. Chr.79 zijn van dit type. 

Bij deze ‘dubbele velgen’ komt het voor, dat één van de twee lagen uit meer dan één stuk hout 

bestaat. Er kan dus in feite over ‘segmenten’ gesproken worden. Echter deze segmenten zijn, in 

tegenstelling tot die van de segmentvelgen uit de Romeinse periode, niet door middel van pen- en 

gatverbindingen met elkaar verbonden, maar door lange nagels die door beide lagen hout van de 

‘dubbele velg’ geslagen worden en/of door velgklampen.80 Uit de Late IJzertijd zijn mij geen wielen 

bekend met ‘dubbele velg.’ Echte pen-gat segmentvelgen lijken pas in de Romeinse keizertijd in de 

provincies gemaakt te zijn.81 Hierop bestaat (bij mijn weten) één uitzondering. In Groot Brittannië is in 

Holme Pierrepont (Nottinghamshire) een wiel gevonden dat uit zes segmenten bestaat die met pen-gat 

verbindingen aan elkaar gezet zijn. Dit wiel wordt in de 2e eeuw v. Chr. gedateerd.82  

 

Wielband  

IJzeren wielbanden of resten hiervan zijn in de La Tène periode niet alleen in graven aangetroffen, 

maar ook in nederzettingen en votiefdepots.83 Ze zijn helaas meestal zwaar vervormd door corrosie 

van het ijzer, waardoor het moeilijk is vast te stellen hoe het profiel van de band er oorspronkelijk 

uitgezien heeft. Ook is het vaak niet duidelijk of het bij de vondst van ijzeren banden werkelijk om 

wielbanden gaat en niet om bijvoorbeeld de hoepels van een ton.84 Voor de Hallstatt periode heeft Ch. 

Pare in 1992 gepoogd een typologie op te stellen van de wielbanden op basis van hun profiel.85 Hierbij 

valt op dat de meeste banden aan de binnenkant U-vormig zijn, vaak met scherpe hoeken.86 In de La 

                                                 
74 Woytowitsch 1978, 112; Piggott 1983, 82. 
75 Pare 1992, 52-53. 
76 Pare 1992, 52 fig. 53-2, 60. 
77 Woytowitsch 1978, nr. 111; Piggott 1983, 182, gevonden in 1950. 
78 Pare 1992, 52 fig. 53-1, 61. 
79 Woytowitsch 1978, nr. 110. 
80 Pare 1992, 52-53. 
81 Zie paragraaf 2.2.2.3 Velg; Schönfelder 2002, 135. 
82 Piggott 1983, 215-216 afb. 135. 
83 Schönfelder 2002, 138. 
84 Schönfelder 2002, 139. Hij haalt ter illustratie twee graven aan, een uit Frankrijk (Fléré-la-Rivière, Indre) en een uit Groot-
Brittannië (Hertford Heath, Hertfordshire), waarbij ijzeren banden gevonden zijn die sterk op wielbanden lijken. Omdat er 
echter resten van houten planken gevonden werden die loodrecht op de banden stonden, is geconcludeerd dat het om houten 
kuipen ging. Zonder deze houtresten zouden de graven evengoed als voertuiggraf bestempeld kunnen zijn. 
85 Pare 1992, 43-51. Hij meldt hierbij nadrukkelijk dat het om “‘idealised’ cross-sections” gaat, omdat door  de ijzercorrosie 
weinig ongeschonden delen van de banden behouden zijn. 
86 Het is mij niet duidelijk of de houten velg hier binnen viel of dat het randje van de banden in het hout greep. 
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Tène periode lijken zowel banden met scherpe U-vorm als vlakke profielen gebruikt te zijn.87 Deze 

scherpe U-vorm van de binnenkant van de band is niet duidelijk aanwezig is bij de banden uit de 

Romeinse tijd.88 Tevens waren alle banden uit de Hallstatt periode voorzien van nagels.89 Uit de La 

Tène periode zijn weinig banden teruggevonden met nagelgaten.90 Uit de Romeinse periode zijn zowel 

banden met als zonder nagelgaten bekend. Zs. Visy constateert een geografische scheiding tussen de 

banden met en zonder nagels,91 maar dit hoeft niet zonder meer te betekenen dat de banden met 

nagelgaten koud rond de velg geslagen waren en de andere banden heet rond de velg gekrompen. Voor 

de Hallstatt periode merkt Ch. Pare verder op dat er maar weinig wielbanden zijn waarbij de naad 

tussen de twee ijzeren uiteinden zichtbaar is. Deze naad ontstaat volgens hem wanneer de band koud 

rond de velg gehamerd wordt en dus met nagels wordt vastgezet. Hieruit concludeert Pare dat het 

mogelijk is dat de meeste wielbanden in de Hallstatt periode reeds rond de velg gekrompen werden. 

Het is echter ook mogelijk dat in veel gevallen de naad niet meer zichtbaar is door de corrosie aan het 

ijzer.92 Over een aantal wielen uit de Romeinse tijd die bij Neupotz gevonden zijn, meldt Visy dat de 

overlapping van de beide samengesmede uiteinden van de band duidelijk zichtbaar is.93 Omdat bij 

geen enkele wielband uit Neupotz nagelgaten zijn aangetroffen, moeten deze banden met naad om de 

velg gekrompen zijn. De aan- of afwezigheid van naden bij de banden uit de Hallstatt periode hoeft 

dus geen van beide technieken van het bandopleggen uit te sluiten. De nagels kunnen ook ter extra 

versteviging aangebracht zijn.94  

 

Diameter en omtrek  

De gemiddelde diameter van de wielen die gevonden zijn tussen de Vroeg La Tène (Midden IJzertijd) 

en de Romeinse periode, bedraagt ca. 90 cm., dus iets kleiner dan de gemiddelde diameter uit de 

Romeinse tijd. Er zijn wielen gevonden met een grotere diameter (ca. 130 cm), maar ook met een 

kleinere (ca. 70 cm).95 De gemiddelde diameter van de wielen die in de onderstaande Tabel 5 zijn 

opgenomen, is 96 cm. De wagen uit brandgraf B van Como-Ca’Morta (Noord Italië) uit de 6e eeuw v. 

Chr. had twee grotere en twee kleinere wielen: een paar met een diameter van 97 cm en een paar van 

93 cm.96 Van de wagen die in het Late IJzertijd-inhumatiegraf van Boé (Lot-et-Garonne, Frankrijk) 

gevonden is, kon vastgesteld worden dat de diameter van de wielen ca. 107 cm bedroeg.97 

In zijn publicatie over het voertuiggraf van Boé geeft M. Schönfelder ook de diameters van 

verschillende andere wielen uit de Late IJzertijd. Deze gegevens zijn, met die van Como-Ca’Morta en 

Boé in de onderstaande tabel opgenomen. In de meeste gevallen gaat het hier waarschijnlijk om wielen 

                                                 
87 Schönfelder 2002, 140 tabel 10. Er zijn tien graven (gegeven datering: La Tène D) opgenomen waarin banden zijn 
aangetroffen. Schönfelder heeft in de tabel losse vondsten van banden achterwege gelaten. Aan veel banden zijn geen details 
meer te onderscheiden. De kans is vrij groot dat deze tabel geen realistisch beeld geeft van het profiel van de banden die in de 
Late IJzertijd gebruikt werden. 
88 Zie paragraaf 2.2.2.4 Wielband. 
89 Pare 1992, 3. 
90 Schönfelder 2002, 139.  
91 Visy 1993, 270; zie ook paragraaf 2.2.2.4 Wielband. 
92 Pare 1992, 128-129. 
93 Visy 1993, 269. 
94 Garbsch 1986, 55. 
95 Piggott 1983, 212; Schönfelder 2002, 136-141. 
96 Woytowitsch 1978, nr. 112. 
97 Schönfelder 2002, 108. 
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van zogenaamde ‘strijdkarren.’98 Zoals in paragraaf 4.2.1.1 Assen - Aslengte en spoorbreedte, zijn de 

genoemde maten omgerekend naar pes monetalis (pm) en pes drusianus (pd), hoewel deze in de 

IJzertijd waarschijnlijk niet bestonden. Wellicht heeft een of beide van deze maten echter aan de basis 

gestaan van de standaardmaat of -maten die in de Romeinse periode in de provincies gebruikt werden.  

 

vindplaats ca. Ø 

in cm 

Ø ca. pm 

(29,6 cm) 

Ø ca. pd 

(33,3 cm) 

ca. omtrek  

in cm 

omtrek ca. pm 

(29,6 cm) 

omtrek ca. pd 

(33,3 cm) 

Como-Ca’Morta 

(Italië, 6e eeuw v. 

Chr.) 2 wielen 

97 3,3 2,9 305 10,3 9,2 

- 2 wielen 93 3,1 2,8 292 9,9 8,8 

Bouqueval graf 3 

(Val-d’Oise, 

Frankrijk, LT 

B2/C1) 

96 3,2 2,9 302 10,2 9,1 

Brežice graf 6 

(Brežice, Slovenië, 

LT C1) 

90,3 3,1 2,7 284 9,6 8,5 

Attichy (Oise, 

Frankrijk, LT C)  

11599 3,9 3,5 361 12,2 10,8 

Nanterre (Nauts-

de-Seine, 

Frankrijk, LT C) 

130 4,4 3,9 408 13,8 12,3 

Tremblois-les-

Rocroi (Ardennes, 

Frankrijk, LT C) 

67 2,3 2,0 210 7,1 6,3 

La Mailleraye-sur-

Seine (Seine-

Maritime, 

Frankrijk, LT 

C2/D2) - 1 

92,2 3,1 2,8 290 9,8 8,7 

- 2 94 3,2 2,8 295 9,96 8,9 

- 3 95,5
100 

3,2 2,9 300 10,1 9,0 

- 4 81,5 2,8 2,4 256 8,6 7,7 

Cugir (Alba, 

Roemenië, LT D) 

100 3,4 3 314 10,6 9,4 

Husby (Flensburg, 

Duitsland, LT D) 

93 3,1 2,8 292 9,9 8,8 

                                                 
98 Schönfelder 2002, 134-140. De vondsten uit Marcilly-sur-Eure (Eure, Frankrijk, La Tène C2/D1, Schönfelder 
catalogusnummer I/55) en Hannogne-Saint-Remy (Ardennes, Frankrijk, La Tène D1, Schönfelder catalogusnummer I/50) 
zijn achterwege gelaten, omdat het in deze gevallen niet zeker is dat het om wielbanden gaat. 
99 Schönfelder 2002 (140, Tab. 10) geeft als diameter 110-120 (?). Ik heb hier ca. 115 van gemaakt. 
100 Schönfelder 2002 (140, Tab. 10) geeft als diameter 95/96. Ik heb hier ca. 95,5 van gemaakt. 
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vindplaats ca. Ø 

in cm 

Ø ca. pm 

(29,6 cm) 

Ø ca. pd 

(33,3 cm) 

ca. omtrek  

in cm 

omtrek ca. pm 

(29,6 cm) 

omtrek ca. pd 

(33,3 cm) 

Hoppstädten-

Weiersbach graf 14 

(Birkenfeld, 

Duitsland, LT D2) 

90 3,0 2,7 283 9,6 8,5 

Boé (Lot-et-

Garonne, Frankrijk, 

LT D2) 

107 3,6 3,2 336 11,4 10,1 

 

Tabel 5 Diameter en omtrek van wielen uit de IJzertijd 

 

‘Valling’ en ‘overspoor´  

Schönfelder gaat ervan uit dat, in tegenstelling tot bij moderne wagenbouw, de aseinden en de asdam 

van de voertuigen uit de Late IJzertijd in elkaars verlengde liggen (nrs. 4 en 5; 4 en 10 op fig. 3).101  

De uiteinden buigen niet iets naar onderen (‘overspoor’) om een ‘valling’ van de spaken te 

compenseren (van een ‘doorgezet’ wiel) en te voorkomen dat het wiel van de as loopt. Met andere 

woorden: er werden geen ‘doorgezette’ wielen gebruikt in de IJzertijd. Toch zijn doorgezette wielen in 

twee reconstructies van voertuigen uit de IJzertijd gebruikt. De wagen die in Bell (Duitsland) 

gevonden is en die in de Hallstatt D periode gedateerd wordt (Midden IJzertijd), is bewust 

gereconstrueerd met ‘doorgezette’ wielen en iets afgebogen aseinden.102 Ook de door Furger-Gunti 

gereconstrueerde ‘strijdkar’ (afb. 119) heeft doorgezette wielen.  

Het is eveneens onwaarschijnlijk dat er in de Romeinse periode gebruik werd gemaakt van 

‘doorgezette’ wielen.103  

 

4.2.1.3 Onderbouw 

Bij zowel karren als wagens kan er sprake zijn van een onderbouw. Bij wagens is deze altijd 

aanwezig, omdat de bodem en bak niet direct op de assen geplaatst kunnen worden als de wagen 

torsieflexibiliteit moet hebben. Bij karren is een onderbouw optioneel. De bodem kan direct op de as 

geplaatst worden, maar in sommige gevallen is de laadbodem verhoogd ten opzichte van de as en het 

bodemframe. 

De tweewielige voertuigen uit de Late La Tène periode waarvan resten in de graven teruggevonden 

zijn, zijn ‘strijdkarren’ waarin één of meer staande personen vervoerd konden worden. Tweewielige 

karren waarin zittende personen of goederen vervoerd konden worden, zijn bij mijn weten niet 

teruggevonden. Tussen ‘strijdkarren’ en ‘gewone’ karren bestaan grote constructietechnische 

verschillen. De eerste hebben niet alleen meestal een veel lichtere constructie en opbouw, ook de 

gewichtsverdeling van de ‘strijdkar’ ten opzichte van de as wijkt af van die van ‘gewone’ karren.104 Er 

bestaan dus fundamentele verschillen tussen de resten van karren uit Laat La Tène en die uit de 

Romeinse periode die in hoofdstuk 2 behandeld zijn, omdat het over twee verschillende typen 

                                                 
101 Schönfelder 2002, 159. 
102 Joachim 1987, 137-139; Schönfelder 2002, 136: de reconstructie van de wagen van Bell is uigevoerd door een modern 
wagenmakerbedrijf. 
103 Zie paragraaf 2.2.2.6 ‘Valling’ en ‘overspoor.’ 
104 zie paragraaf 2.2.1 As. 
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voertuigen gaat: lichte ‘strijdkarren’ tegenover zwaardere ‘gewone’ karren. Daarom is het moeilijk om 

de vondsten uit Laat La Tène te vergelijken met de vondsten uit de Romeinse provincies, vooral in het 

geval van het bodemframe, de bodem en de opbouw van karren.  

 

4.2.1.3.1 Het bodemframe bij karren 

Het bodemframe vormt de verbinding tussen de wielen en het trekelement van de kar. Van het 

bodemframe van gewone karren uit de Late La Tène periode is bijzonder weinig bekend, niet alleen 

omdat er weinig afbeeldingen van bestaan, ook omdat er nauwelijks organisch materiaal behouden is. 

Bij afbeeldingen uit de Romeinse periode waarop de laadbodem verhoogd is ten opzichte van de as en 

het trekelement niet met de laadbodem verbonden is, is het duidelijk dat er sprake is van een 

bodemframe. Hetzelfde geldt voor de Midden IJzertijd-afbeelding van een kar op een bronzen situla 

uit Vače in Slovenië (afb. 101). De afbeelding dient echter, zoals in de inleiding is uitgelegd, met 

voorzichtigheid gebruikt te worden in vergelijking met vondsten uit de Late La Tène periode. 

 

Verhoogde laadbodem 

Op de bovengenoemde situla uit Vače (afb. 101) staat een kar met daarin een zittende passagier en 

menner. Op de afbeelding zijn diagonale elementen te zien die vanaf de as in een V-vorm uitlopen 

naar de voor- en achterkant van de bodem. Dit lijken elementen van de onderbouw te zijn, die ervoor 

dienen de laadbodem boven het bodemframe te verheffen. Op afbeeldingen uit de Romeinse periode in 

de provincies zijn soms staanders weergegeven die de verheffing van de laadbodem bewerkstelligen 

(zoals bijvoorbeeld op D.Trier-2B.02 (afb. 337c), maar deze zijn duidelijk verticaal en niet diagonaal. 

Ook op afb. 99, een grafsteen uit Padua uit de 3e eeuw v. Chr., maakt de dissel geen deel uit van de 

laadbodem. De dissel is tussen de spaken afgebeeld en loopt naar het asniveau, terwijl de laadbodem 

hierboven is weergegeven. 

Onder voertuigresten uit de Late IJzertijd bevindt zich een grote groep vondsten die bestaat uit een, 

al dan niet gevorkte, staaf met één of twee ogen, in het Duits Ösenstiften genoemd.105 Deze vormen 

een belangrijk onderdeel van de onderbouw van de in de graven teruggevonden ‘strijdkarren.’106 

Waarschijnlijk fungeerden ze in de ophanging van de bodem aan het bodemframe. Op afb. 119 is de 

reconstructie te zien van een ‘strijdkar’ door A. Furger-Gunti, op basis van verschillende vondsten 

daterend uit La Tène C (ca. 250-130 v. Chr.)  die in La Tène (Zwitserland) gevonden zijn.107 De as 

bevindt zich achter het midden van de bodem. Het bodemframe wordt gevormd door een vork 

waarvan de tanden tot voorbij de bodem steken. De bodem is opgehangen met behulp van beringde 

staven en riemen van organisch materiaal. Het is niet duidelijk of ook ‘gewone’ karren een constructie 

kenden met deze staven als onderdeel van de onderbouw. Schönfelder constateert dat voertuigen 

zonder de staven in de Late La Tène periode niet in de graven zijn meegegeven, maar dat dit niet hoeft 

te betekenen dat dergelijke karren niet bestaan hebben.108  

 

                                                 
105 Schönfelder 2002, 188-204. 
106 Schönfelder 2002, 188. 
107 Furger-Gunti 1991, 356-359; Schönfelder 2002, 280. De kar is overigens geconstrueerd met doorgezette wielen. Zie ook 
Müller 1995, 265-275. 
108 Schönfelder 2002, 279. 
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4.2.1.3.2 De onderwagen bij wagens 

De onderwagen van wagens bestaat uit de voor- en achterasdammen en de langboom die de 

verbinding verzorgt tussen de beide schamels (fig. 4). Men gaat ervan uit dat zowel in de Hallstatt 

periode als in de La Tène tijd wagens gemaakt zijn met een zwenkbare vooras.109 In 1983 heeft S. 

Piggott voor de wagen uit de Late Hallstatt periode die in Hohmichele graf VI (Baden-Württemberg, 

Duitsland) gevonden is, beargumenteerd dat het voor wagens in principe mogelijk is om een 

zwenkbare vooras te hebben zonder dat de bodem volledig tot boven de wielen getild is. Als de vooras 

ca. 20° kan draaien in het horizontale vlak, kan de wagen een normale bocht nemen met een 

draaicirkel van ca. 8,5 m.110 

Er bestaan enkele afbeeldingen van wagens uit de Hallstatt periode (afb. 107-118) en de Vroege La 

Tene tijd (afb. 102, 103, 104 en 106).111 De bezwaren om deze afbeeldingen te gebruiken als 

voorbeelden van wagens uit de Late IJzertijd zijn in de inleiding van paragraaf 4.2 De ‘provincies’ in 

de Late IJzertijd reeds ter sprake gekomen.  

 

Langboom 

Uit de Late IJzertijd zijn geen langbomen behouden. Omdat echter verschillende houten delen bronzen 

of ijzeren beslag hadden dat wel behouden is, is er toch iets te zeggen over de langboom. De 

onderwagen van de wagen uit het voertuiggraf van Boé in Frankrijk (La Tène D2b - 3e kwart van de 1e  

eeuw v. Chr.112) is op papier gereconstrueerd (afb. 120) met een langboom die gevorkt met de 

achterschamel verbonden is, analoog aan de “Keltische wagen” uit het Deense Dejbjerg (afb. 65).113 

Het punt waar de zijarmen van de langboom met de langboom samenkomen, is verstevigd met een 

ovale ijzeren ring, waaruit blijkt dat de langboom een ovale doorsnede had.114 In de Romeinse periode 

is de langboom in de meeste gevallen rechthoekig van doorsnede.115  

Er zijn verschillende afbeeldingen van wagens uit de Vroege en Midden IJzertijd, waarop de Y-

vormige aanhechting van de langboom op de achteras duidelijk te zien is. Op het bronsbeslag van de 

klinè uit het voertuiggraf van Eberdingen-Hochdorf (Duitsland) uit de Vroege IJzertijd, is de wagen in 

bovenaanzicht afgebeeld (afb. 107). Afb. 112 en 113 zijn afbeeldingen van wagens op Pommern-

gezichtsurnen. Ook deze wagens zijn van bovenaf bezien weergegeven en de gevorkte langboom is 

goed zichtbaar. De wagen op afb. 118 (een botfragment uit Moravië uit de Vroege IJzertijd) is op 

dezelfde manier afgebeeld. Op afb. 104 (fragment van een bronzen situladeksel uit Mechel in Italië uit 
                                                 
109 Piggott 1983, 156-158; Pare 1992, 132; Schönfelder 2002, 209. 
110 Piggott 1983, 157-158; Pare 1992, 132. 
111 Op afb. 100 en 105 is in beide gevallen slechts een deel van het voertuig behouden. Het is niet duidelijk of er een kar of 
wagen is afgebeeld. Opvallend aan beide afbeeldingen is dat tussen het wiel en de bodem één verticale en twee diagonale 
staanders zijn weergegeven. Op afb. 101, waarop duidelijk een kar te zien is, ontbreekt de verticale staander. Op afb. 106, 
waarop een wagen staat, zijn boven het voorwiel twee diagonale en één verticale staander te zien. Op basis van het magere 
vergelijkingsmateriaal van afb. 101 en 106 kan echter niet zonder meer geconcludeerd worden dat ook op afb. 100 en 105  
wagens zijn afgebeeld. Op afb. 105 lijkt links van het wiel de gevorkte aanhechting van de langboom te zijn weergegeven. 
Tevens is vlakbij de breuk een gebogen vorm zichtbaar, die mogelijk als het tweede wiel van het voertuig gezien kan worden. 
Dit ‘tweede wiel’ is echter smaller weergegeven dan het duidelijke eerste wiel en bovendien niet op dezelfde grondlijn 
geplaatst. Het zou ook een rozet ter versiering van de lege ruimte kunnen zijn (zie afb. 101). Op afb. 100 lijkt het voertuig 
naar rechts te rijden. De passagier is naar rechts gewend en links op de afbeelding lijken de borst en de mond van een paard 
zichtbaar te zijn dat achter het voertuig loopt. De vraag is echter welke functie het gevorkte element heeft dat onder de 
bodem is weergegeven. Het lijkt op de as aan te sluiten en het uiteinde in de vorm van een vogelkop buigt omhoog en lijkt de 
onderkant van de bodem te steunen. Het is geen langboom en ook geen dissel. Is het versiering? 
112 Schönfelder 2002, 46: de datering berust op het in het graf meegegeven aardewerk. 
113 Schönfelder 2002, 111, afb. 66 (Dejbjerg), afb. 84 (Boé). 
114 Schönfelder 2002, 111, 208. 
115 Visy 1993, 283. 
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de Midden IJzertijd) lijkt de wagen gedeeltelijk van bovenaf en gedeeltelijk van opzij afgebeeld te 

zijn.  

 

Schamelsteunen 

Schamelsteunen zijn in de Romeinse periode bij verschillende voertuiggraven aangetroffen (zie 

paragraaf 3.2.3.2 Schamelsteunen). Dit zijn ijzeren elementen die de verbindingen tussen de langboom 

en de schameldammen verzekeren. Ze waren diagonaal tussen de voor- en achterkant van 

wagenbodem en de langboom geplaatst, zoals ook op verschillende afbeeldingen uit de Romeinse 

periode duidelijk te zien is. Dergelijke elementen lijken in de Late IJzertijd niet voor te komen. Uit de 

Hallstattperiode zijn mogelijk wel twee vergelijkbare elementen gevonden. 

Bij de wagen van Vix (Frankrijk), uit de Late Hallstatt tijd (ca. 600 v. Chr. - 475 v. Chr.),116 is een 

element gevonden dat beschouwd wordt als schamelsteun. Het is een ijzeren object met 

omhooggebogen uiteinden. In totaal is het 1,34 m lang en ca. 20 cm van de uiteinden steekt omhoog 

(afb. 121). Door het midden van het object steekt een stevige nagel, waarmee het aan de langboom 

vastgezeten heeft en de beide uiteinden waren aan de voor- en achterschameldam bevestigd.117 

Doordat de uiteinden omhoog buigen, is het zeker dat de bak van de wagen iets verhoogd was ten 

opzichte van de assen.118  

Ook bij de Late Hallstattwagen die in Bell (Duitsland) gevonden is (ca. 475 v. Chr.),119 is een ijzeren 

element aangetroffen dat enige overeenkomst vertoont met de schamelsteunen uit de Romeinse 

periode. Het is een Y-vormig ijzeren ‘langboom’ van 1,4 m. lengte met gevorkt einde (afb. 122). Over 

het punt waar de Y splitst, is een gebogen ijzeren plaat geplaatst waarmee het geheel aan de langboom 

vastgezet kon worden. Onder deze gebogen plaat konden de drie afzonderlijke armen ten opzichte van 

elkaar scharnieren,120 voor zover de hoogte van de gebogen plaat dit toeliet. In de reconstructie van de 

wagen volgens H.-E. Joachim uit 1987 zijn de twee korte armen van de ‘Y’ met de achteras verbonden 

en de lange arm met de voorschameldam.121 De houten langboom is niet gevorkt en de ijzeren 

‘langboom’ lijkt ervoor te zorgen dat aanhechting van de langboom op de achteras 90° blijft. Het is 

dus in deze reconstructie niet wenselijk dat de drie onderdelen van de ijzeren ‘langboom’ kunnen 

scharnieren, terwijl deze mogelijkheid wel bestaat. In de reconstructie van Joachim wordt de ijzeren 

‘langboom’ niet beschouwd als schamelsteun. De uiteinden buigen niet omhoog, zoals de 

schamelsteunen uit de Romeinse periode doen, maar zouden dit in theorie wel kunnen, als in de 

reconstructie toegestaan wordt dat ze kunnen scharnieren. De bak van de wagen is niet hoog boven de 

assen verheven gereconstrueerd.  

Op één afbeelding van een wagen op een situla uit Novo Mesto (Slovenië) uit de Midden IJzertijd 

zijn diagonale lijnen te zien die van de langboom naar de voor- en achterkant van de bodem van de 

wagen lopen (afb. 106). Wellicht zijn hier schamelsteunen afgebeeld. Ook op andere afbeeldingen op 

situlae zijn diagonale lijnen te zien (afb. 100 en 105), maar hier lopen ze vanaf de as schuin omhoog 

                                                 
116 Piggott 1983, 165: Hallstatt D. 
117 Egg & France-Lanord 1987, 160. 
118 Egg & France-Lanord 1987, 160; Pare 1992, 132. Zie ook Egg & France-Lanord 2003, 63-69. 
119 Joachim 1987, 135: Hallstatt D3.  
120 Joachim 1987, 141. 
121 Joachim 1987, 138, afb. 3. 
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naar de voorkant en het midden van de bak.122 Op de afbeeldingen uit de Vroege IJzertijd zijn geen 

schamelsteunen te herkennen.  

Het is onduidelijk of schamelsteunen zowel in de Hallstatt- als La Tène periode gebruikt werden. 

Daarom is het moeilijk om van continuïteit in toepassing tot in de Romeinse tijd te spreken. In de 

Romeinse periode zijn schamelsteunen gebruikt bij voertuigen waarvan de bak vrij hoog boven het 

asniveau getild is: de steunen moeten de afstand tussen de onderkant van de bak en de langboom 

overbruggen (zie paragraaf 3.2.3.2 Schamelsteunen). Dit lijkt te suggereren dat het in de Romeinse 

periode vaker voorkwam dat de wagenbakken hoger boven de assen verheven waren dan in de 

Hallstatt en La Tène tijd. Hierbij is het echter opvallend dat op ten minste een van de weinige 

afbeeldingen uit de IJzertijd een wagen op een situla is afgebeeld waarvan de bodem volledig boven 

de wielen is verheven (afb. 106).123 Op twee andere situla-afbeeldingen is de bodem duidelijk achter 

de wielen geplaatst (afb. 102 en 103). Of deze afbeeldingen als natuurgetrouwe weergaven van 

voertuigen uit de Midden en Late IJzertijd gezien kunnen worden, blijft de vraag. 

 

Zwenkbare vooras 

Van verschillende wagens uit de Hallstatt periode is geconcludeerd dat zij waren voorzien van een 

zwenkbare vooras, omdat diverse metalen elementen behouden zijn die een dergelijke reconstructie 

ondersteunen. Het kan hierbij gaan om de ijzeren schamelbout124 of om kleine askappen die de 

uiteinden van de houten disselas beschermden.125 Niet in alle gevallen zijn deze metalen onderdelen 

bij elkaar in een graf aangetroffen. Ch. Pare concludeert dat het mogelijk is dat ook andere wagens, 

waarbij geen metalen resten zijn aangetroffen die direct op een zwenkbare vooras duiden, toch konden 

draaien, maar dat de hiervoor vereiste onderdelen, zoals de schamelbout, in deze gevallen van hout 

waren gemaakt (zie ook paragrafen 4.2.1.5 Trekelement en 4.2.1.7 Riemhouders).126  

Uit de Late La Tène periode zijn twee ijzeren schamelbouten bekend, één uit het voertuiggraf van 

Verna (een crematiegraf) en één uit het oppidum van Étival-Clairefontaine/La Pierre d’Appel (beide 

gelegen in Frankrijk). Een derde exemplaar uit Manching127 (Beieren, Duitsland) kan niet met 

zekerheid in de La Tène periode gedateerd worden, omdat van de schamelbout geen vondstcontext 

bekend is. Alleen de schamelbout uit Verna is in een graf gevonden, in combinatie met andere 

voertuigresten.128 

Op afb. 103, 104 en 106 lijkt de dissel verbonden te zijn met de as. Wellicht zijn hier wagens met 

zwenkbare vooras afgebeeld.  

 

Verticale staanders onder de bodem 

De verticale staanders onder de bodem die op afbeeldingen uit de Romeinse provincies voorkomen, 

kennen geen duidelijke parallellen in de Late La Tène tijd. Uit de Late Hallstatt periode D2-3 (ca. 475 
                                                 
122 Zie voetnoot 111 over de vraag of er op deze afbeeldingen een kar of een wagen is weergegeven. 
123 Eventueel ook afb. 100 en 105, zie voetnoot 111. 
124 Pare 1992, 132, 164: bijvoorbeeld in het geval van de wagen uit graf VI in Hohmichele, Frankrijk (Pare-catalogusnummer 
51B), Hallstatt D1 (ca. 600 v. Chr.). 
125 Pare 1992, 132, 164: bijvoorbeeld de wagen van Vix, Frankrijk, Hallstatt D2-3 (ca. 500 v. Chr.). 
126 Pare 1992, 132. Zie ook voetnoot 14 in paragraaf 5.2 Makers. 
127 Sievers 2003, 43-44: in het noordelijke deel van de “Südumgehung” van het oppidum van Manching zijn grote langhuizen 
gevonden uit de 3e-2e eeuw v. Chr. die gezien worden als tekens van rijkdom. In dit gebied zijn verschillende resten van 
voertuigen en tuigage gevonden, hetgeen erop lijkt te wijzen dat het rijkere deel van de bevolking voertuigen met metalen 
onderdelen had.  
128 Schönfelder 2002, 209-210. 
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v. Chr.) komen echter vondsten die door M. Egg en A. France-Lanord beschouwd worden als 

staanders om de bodem van een wagen te verhogen.129 Bij de wagenresten uit Vix, Sainte-Colombe La 

Garenne en Belford Granvillars (alle in Frankrijk) zijn resten van dergelijke ijzeren staven gevonden. 

In alle drie de gevallen waren er vier staven van gelijke lengte, maar niet altijd van gelijke vorm (afb. 

123 en 124). Sommige staven zijn in een golvende vorm gesmeed. Pare is er niet van overtuigd dat 

deze objecten als staanders gefungeerd hebben,130 waarschijnlijk omdat van deze drie wagens alleen 

bij die uit Vix een mogelijk schamelsteun gevonden is, waardoor het vaststaat dat de bodem boven het 

niveau van de assen verheven was. De ‘staanders’ uit de drie vondstcomplexen hebben duidelijk 

eenzelfde functie in de constructie van de verschillende wagens, omdat ze wat betreft de vorm sterke 

overeenkomsten met elkaar vertonen. De bochtige vorm van de staven kan wellicht een functie in de 

schokbreking van de wagen hebben, als smeedijzer tenminste stevig genoeg is om de schokken op te 

vangen. 

Ook bij de wagen uit brandgraf B in Como-Ca’Morta (6e eeuw v. Chr.) zijn ijzeren staven (met 

bronzen versiering) gevonden, die mogelijk de verhoging van de bak ten opzichte van de assen 

bewerkstelligd hebben. Deze staven zijn echter niet gebogen en het zijn er niet vier, maar twaalf (afb. 

125).131 

Op geen van de situla-afbeeldingen zijn verticale staanders boven de assen weergegeven.132 

 

4.2.1.4 Bodem 

Zoals bij de Romeinse voertuigen in de provincies, zijn er uit de Late IJzertijd geen bodems van 

voertuigen behouden, aangezien deze van organisch materiaal gemaakt waren. Omdat er ook geen 

afbeeldingen van voertuigen uit de Late IJzertijd zijn, is het moeilijk iets over de bodem te zeggen. 

Waarschijnlijk geldt voor de bodems van karren en wagens uit de Late IJzertijd wat ook in de 

Romeinse periode geldt: afhankelijk van het gebruik van het voertuig was de bodem gesloten of 

roostervormig. 

 

4.2.1.4.1 Bij karren 

Er is maar één zekere afbeelding van een kar die geen ‘strijdkar’ is, de eerder genoemde afbeelding uit 

de Midden IJzertijd op een situla uit Vače in Slovenië (afb. 101). De laadbodem is duidelijk verhoogd: 

het wiel is volledig onder de bodem is afgebeeld en er zijn staanders te zien. Omdat zowel de menner 

als de passagier zittend op de bodem zijn weergegeven, kan ervan uit gegaan worden dat de bodem 

gesloten was. De bodem van ‘strijdkarren’ bestond, omdat deze karren zo licht mogelijk moeten zijn, 

meestal uit een vlechtwerk van leren stroken (afb. 119).  

 

4.2.1.4.2 Bij wagens 

Op vijf afbeeldingen uit de Vroege IJzertijd is mogelijk de bodem van de wagen afgebeeld. Op afb. 

107, het reliëf in brons van de klinè uit het voertuiggraf van Eberdingen-Hochdorf, is aan weerszijden 

van de langboom een lijn getrokken die waarschijnlijk de bodem van de wagen aangeeft. Hetzelfde is 

te zien op de bovenste foto van afb. 117, waarop een rotstekening uit Val Camonica (Italië) uit de 6e - 

                                                 
129 Egg & France-Lanord  1987, 161-164. 
130 Pare 1992, 132. 
131 Egg & France-Lanord 1987, 163. 
132 Zie voetnoot 111 over de vraag of er op afb. 100 en 105 een kar of een wagen is weergegeven. 
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5e eeuw v. Chr. is afgebeeld. Op de onderste foto van afb. 117 zijn over de bodem enkele lijnen 

evenwijdig aan de assen getrokken, waardoor de indruk gewekt wordt dat de bodem uit in de breedte 

liggende planken of balken bestaat. Op afb. 109 (een urn uit Sopron in Hongarije, uit de 7e - 6e eeuw v. 

Chr.) is de bodem versierd met een zandlopermotief en op afb. 115 (een “Pommern-gezichtsurn” uit 

Elganowo in Polen, uit Hallstatt D) is de bodem aangegeven door twee zigzagbanen. Van de wagens 

die op de bronzen situlae zijn afgebeeld is niet te zien hoe de bodems zijn opgebouwd. Zoals in het 

geval van de karren uit de Late IJzertijd en de voertuigen uit de Romeinse provincies, kan 

verondersteld worden dat de bodem van de wagens uit de Late IJzertijd gesloten of roostervormig was. 

Verschillende wagens uit de Late Hallstatt periode zijn met een gesloten bodem gereconstrueerd. 

Omdat ze in graven gevonden zijn en in de meeste gevallen gedecoreerd waren met metalen 

elementen, worden ze als pronkwagens beschouwd en niet als wagens voor het dagelijks gebruik. De 

gereconstrueerde bodem van de wagen uit Großeibstadt (Duitsland) bestaat uit in de lengte liggende 

balken die tegen elkaar aan geplaatst zijn (afb. 69).133 Hier overheen is een doek gelegd. De bodem 

van deze wagen is in de reconstructie dus wel gesloten, maar niet egaal glad. Deze wagen wordt op 

grond van de grafinventaris in Hallstatt C1 (1e helft 7e eeuw v. Chr.) gedateerd.134  

 

4.2.1.5 Trekelement 

Er zijn geen afbeeldingen of vondsten die er op wijzen dat er in de Hallstatt en La Tène periode al 

voertuigen waren waarvoor één trekdier aangespannen stond met behulp van een lamoen, maar ons 

woord ‘lamoen’ is waarschijnlijk van Keltische herkomst.135 Wellicht bestonden er wel voertuigen met 

lamoen, maar zijn deze niet afgebeeld. Op basis van de vondsten is er echter alleen informatie over de 

dissel. 

Bij vierwielige voertuigen moet de dissel kunnen scharnieren in het verticale vlak ten opzichte van 

de vooras, omdat anders de trekdieren gehinderd worden door de bewegingen van de wagen (zie 

paragraaf 3.2.4 Trekelement). Verschillende vondsten uit de Late  Hallstatt en la Tène periode wijzen 

erop dat hiermee ook in deze tijd rekening gehouden werd.  

De twee voertuigen waarbij de scharnierende constructie het meest duidelijk is en op basis waarvan 

de meeste wagens uit de Hallstatt en La Tène tijd gereconstrueerd zijn, zijn de wagen uit graf B in 

Como-Ca’Morta uit Italië136 (6e eeuw v. Chr.) en de rijkversierde wagen uit Dejbjerg in Denemarken 

(1e eeuw v. Chr.). Beide voertuigen vallen geografisch gezien buiten de Hallstatt en La Tène 

culturen,137 hoewel contacten met deze culturen waarschijnlijk zijn.138 Bij de wagens uit Como-

Ca’Morta en Dejbjerg is vastgesteld dat de dissel door middel van twee trekarmen met de voorasdam 

verbonden was (afb. 65 en 126). 

Bij drie wagens uit de Hallstatt periode is metalen beslag gevonden dat tot de dissel behoord heeft139 

en uitwijst dat deze scharnierend met de voorasdam verbonden was. Dit zijn de wagens uit 

                                                 
133 Uenze 1987, 73: de bodem is, analoog aan de wagen uit het graf van Eberdingen-Hochdorf, met in de lengte liggende 
balken gereconstrueerd. De bodem zou ook uit planken bestaan kunnen hebben. 
134 Uenze 1987, 71. 
135 Van Veen & Van der Sijs (1997), 496. 
136 Pare 1992, 129. 
137 Piggott 1983, 182 (Ca’Morta) en 225 (Dejbjerg). 
138 Piggott 1983, 182; Schönfelder 2002, 102. 
139 Pare 1992, 129.  
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Eberdingen-Hochdorf in Duitsland (overgang van Hallstatt D1 naar D2140), Apremont Graf 2 in 

Frankrijk (Hallstatt D2) en Sainte-Colombe La Butte in Frankrijk (Hallstatt D2).141 De dissel van de 

wagen uit Eberdingen-Hochdorf werd aan de basis omvat door een T-vormig beslag voorzien van twee 

cilindrische uiteinden. Twee cilindrische kokers van dezelfde doorsnede sloten aan op de uiteinden.142 

Door deze kokers, met het T-stuk in het midden, werd de disselas gestoken. De uiteinden van de 

disselas werden beschermd door kleine askappen. Bij de wagen uit Apremont Graf 2 is een disselaskap 

gevonden en bij de wagen van Sainte-Colombe la Butte disselbeslag en een T-stuk.143 Deze vondsten 

duiden erop dat deze voertuigen een vooras met trekarmconstructie gehad moeten hebben en ook dat 

verschillende van deze onderdelen niet in alle gevallen met metaal beslagen waren geweest. Het 

gebruik om onderdelen van voertuigen, zoals de dissel, de naaf en de spaken, te bedekken met 

metaalbeslag nam in de La Tène periode af.144 Uit Late IJzertijd en de Romeinse periode zijn geen T-

stukken bekend.  

Op nagenoeg alle afbeeldingen uit de Vroege en Midden IJzertijd zijn de twee disselarmen duidelijk 

te zien. 

 

4.2.1.6 Opbouw 

Over de opbouw van de karren en wagens die in de Late IJzertijd in het dagelijks leven gebruikt 

werden, is niet veel te zeggen. In de graven zijn alleen resten van luxe pronkwagens en ‘strijdkarren’ 

aangetroffen. Op de afbeeldingen op de bronzen situlae uit de het begin van de Midden IJzertijd zijn, 

zo lijkt het, alleen ‘strijdkarren,’ ceremoniële karren en pronkwagens afgebeeld (afb. 100-106). Op 

basis van afbeeldingen op Keltische munten145 en een grafsteen uit Padua (Italië) uit de 3e eeuw v. Chr. 

(afb. 99) zijn met behulp van experimentele archeologie reconstructies gemaakt van de opbouw van 

een ‘strijdkar’ (afb. 119). De zijwanden van deze voertuigen worden gevormd door twee halfronde 

gebogen hoepels en de voorkant is open. De grafsteen uit Padua toont mogelijk een ‘strijdkar van het 

Keltische type,’146 waarop een menner en (gewapende) man zittend zijn afgebeeld. Ook de Celtic 

chariot uit de Late IJzertijd die in 2001 in Wetwang (Yorkshire, England) gevonden is, is 

gereconstrueerd met zijwanden die bestaan uit halfronde hoepels. Tijdens de experimenten die ermee 

gedaan zijn, zat de menner, maar kon de bijrijder zowel zitten als staan.147 De kar lijkt daarom 

multifunctioneel te zijn en wellicht zijn zogenoemde ‘strijdkarren’ niet alleen gebruikt om instabiele 

vracht (staande personen) te vervoeren maar ook om stabiele goederen (zittende personen en/of 

vracht) te transporteren (zie ook paragraaf 2.2.1 As).  

  

4.2.1.6.1 Bij karren 

In verschillende graven uit de Late IJzertijd is sierbeslag (opengewerkte dunne ijzeren of bronzen 

platen) gevonden dat wellicht tot de bodem en/of de opbouw behoord heeft.148 Als sierbeslag in een 

                                                 
140 Biel 1987, 125. Zie voor een uitgebreide studie over de wagen uit het voertuiggraf van Eberdinge-Hochdorf en de tuigage 
van de trekdieren: Koch 2006. 
141 Pare 1992, 164. 
142 Pare 1992, 129. 
143 Pare 1992, 130. 
144 Zie ook paragraaf 4.2.1.2 Wielen - Naaf. 
145 Schönfelder 2002, 291 afb. 183. 
146 Zie o.a. Furger-Günti 1991, 356-359. 
147 Hurford & Spence 2005. 
148 Schönfelder 2002, 210-215. 



Een vergelijking met de voertuigen uit de Europese Late IJzertijd en uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd 

 154

voertuiggraf aangetroffen wordt, wordt dit in de meeste gevallen zonder meer aan het voertuig 

toegeschreven.149  

Het meest opmerkelijke verschil met de karren die in de Romeinse periode in graven aangetroffen 

zijn, is dat er in de laatste periode geen ‘strijdkarren’ meegegeven lijken te zijn (zie paragraaf 2.2.6 

Opbouw). Opvallend is ook dat er in de Romeinse periode, zoals in de Hallstatt tijd, opvallend meer 

wagens zijn aangetroffen dan karren, in tegenstelling tot in de Late IJzertijd.  

 

4.2.1.6.2 Bij wagens 

In de Hallstattperiode zijn de meeste zijwanden van de bakken heel laag, ca. 15 cm. Bij een aantal 

wagens was de achterkant waarschijnlijk rijk versierd. Soms was deze hoger dan de zijwanden.150 Ook 

verschillende wagens uit de Romeinse periode lijken rijker versierde achterkanten gehad te hebben, 

bijvoorbeeld wagen II uit Šiškovci, Bulgarije (afb. 63) en een van de wagens, ‘Voertuig B,’ die in 

Mikri Doxipara-Zoni (Grieks Thracië) gevonden zijn (afb. 68). 

Uit de La Tène tijd zijn ten tijde van Schönfelders onderzoek slechts acht wagens uit voertuiggraven 

bekend, waarvan er zeven uit een crematiegraf afkomstig zijn.151 Als er dus wagenelementen 

gevonden zijn, liggen ze ten opzichte van elkaar niet in situ. Sierbeslag, dat onder andere bij de wagen 

van Boé (Frankrijk) gevonden is, kan mogelijk iets zeggen over de wanden van de bak, maar het staat, 

zoals gezegd, niet vast dat dit beslag in alle gevallen tot de wagen behoord heeft en niet bijvoorbeeld 

tot een kist of meubelstuk.152 De hoeken van de bak van de wagens uit Dejbjerg (Denemarken) en Boé 

werden gevormd door staven die met metalen horizontale strips aan de wanden bevestigd waren. In 

Dejbjerg waren deze staven van hout,153 in Boé zijn ze van ijzer, met bronzen en geëmailleerde 

details.154 Dergelijke ‘hoekstaven’ zijn niet bij wagens uit de Romeinse periode aangetroffen.  

Op afbeeldingen uit de Vroege IJzertijd is de opbouw niet weergegeven.155 Op situla-afbeeldingen 

uit de Midden IJzertijd zijn alleen open wagenbakken afgebeeld, geen gesloten kasten. De lage 

zijwanden zijn in sommige gevallen gedecoreerd. Op afb. 106 is bijvoorbeeld een vogel op de zijwand 

afgebeeld. Opvallend is dat van alle voertuigen, zowel karren als wagens, die op situlae afgebeeld zijn, 

de hoeken van de bodem of bak (voor zover zichtbaar) versierd zijn met een gestileerde vogelkop (afb. 

100, 101, 103 en 105) of paardenhoofd (afb. 102). Dergelijke metalen decoratie is bij mijn weten in de 

Late IJzertijd niet teruggevonden, maar de versiering kan ook in hout uitgevoerd zijn geweest. Uit de 

Late Bronstijd (de “Urnenveldperiode” ca. 1250-700 v. Chr.) zijn dergelijke versieringen wel 

bekend.156 Decoratie in de vorm van bronzen beeldengroepen of enkele beelden van mensen of dieren 

op een standplaat, zoals deze voorkomen bij verschillende Romeinse pronkwagens,157 lijkt in de Late 

IJzertijd niet gebruikt te zijn. 

                                                 
149 Schönfelder 2002, 211. Schönfelder merkt bovendien op dat het vaak moeilijk is om vast te stellen of gevonden sierbeslag 
in een voertuiggraf tot het voertuig behoord heeft of tot houten kisten of meubelen; zie ook voetnoot 84; zie ook 
Woytowitsch (1978, 46 noot 14) over bronsbeslag dat in San Mariano gevonden is.  
150 Pare 1992, 134-135. 
151 Zie voetnoot 10. Alleen het graf waarin de wagen uit Boé (Frankrijk) gevonden is, was een inhumatiegraf. 
152 Zie voetnoot 149. 
153 Schönfelder 2002, 215. 
154 Schönfelder 2002, 116 afb. 74. 
155 Er zou wellicht beargumenteerd kunnen worden dat op de afbeeldingen waarop de bodem van de wagen gearceerd is, 
feitelijk de zijwand van het voertuig is afgebeeld.  
156 Zie bijvoorbeeld Piggott 1983, 113 afb. 65, 66; Pare 1992, figs. 32, 33. 
157 Bijvoorbeeld bij de wagens uit het Wardardal (Grieks Macedonië) en uit Kozármisleny (Hongarije). Zie paragraaf 3.2.6 
Opbouw. 
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4.2.1.7 Riemhouders 

Riemhouders zoals deze in de Romeinse periode zijn gebruikt en afgebeeld, zijn niet teruggevonden in 

de Late IJzertijd. Onder de vondsten uit de Late IJzertijd stamt wel een groep voorwerpen die in 

paragraaf 4.2.1.3.1 Het bodemframe bij karren al aan de orde gekomen is: stevige metalen staven met 

één of twee ogen, in het Duits Ösenstiften genoemd. In de genoemde paragraaf is al aangegeven dat de 

objecten waarschijnlijk een rol gespeeld hebben bij de ophanging van de bodem bij (‘strijd’-)karren. 

Aanwijzingen voor een dergelijk ophangsysteem bij wagens zijn al in de Late Hallstatt periode te 

vinden.158 Over de ophanging van de wagenbak in de Late La Tène periode is echter niets bekend.159  

In 1990 zijn in Diarville (Frankrijk) drie voertuiggraven gevonden, waarvan er één verstoord was 

(Tumulus 2) en twee onverstoord (Tumulus 7 Graf 1 en Graf 2, beide vrouwengraven). De laatste twee 

zijn door Ch. Pare in Hallstatt D2/D3 (ca. 530 - 440 v. Chr.) gedateerd.160 De wagen uit Graf 1 is in 

1999 gereconstrueerd.161 Tot één van de opmerkelijkste vondsten uit dit graf behoort een groep van 

vier ijzeren staven met ronde doorsnede (lengte ca. 40 cm) die ter hoogte van de uiteinden van de 

assen aangetroffen zijn. Ze hebben alle een ring aan de bovenkant, waar doorheen een ijzeren lus zit 

(afb. 127). Aan de onderkant van de staven, onder een verdikt voetplaatje, bevindt zich nog een ca. 4 

cm lange bevestigingspin, waaraan houtresten gevonden zijn. Aangezien de as dikker moet zijn 

geweest dan 4 cm, hebben de staven op een dunner stuk hout boven de assen gezeten. Deze constructie 

is alleen zinvol wanneer de wagen een zwenkbare vooras heeft gehad. In de reconstructie heeft men 

brede leren riemen aan de hoeken van de bak bevestigd en deze door de ijzeren lussen gehaald, zodat 

de bak aan deze lussen hangt (afb. 128). 

Het zou interessant zijn om een uitgebreidere beschrijving van de drie Late IJzertijdvondsten van 

voertuigen uit Italië te hebben, om te kijken of dergelijke staven of een andere manier van het 

verheffen van de bodem ook ten zuiden van de Alpen gebruikt werden. Vooral de wagen uit San Maria 

di Zevio “Lazisetta” Graf 7 (La Tène D1a, rond 130 v. Chr.) zou in dit kader, als er voldoende resten 

van bewaard zijn, interessante informatie op kunnen leveren.162  

 

4.2.1.8 Rem- en blokkeersysteem 

Bij mijn weten is er niets bekend over het al dan niet voorkomen van rem- en/of blokkeersystemen bij 

voertuigen in de Late IJzertijd. Wellicht is er geremd en/of geblokkeerd op de manier zoals voor de 

provincies in de Romeinse periode hypothetisch is voorgesteld (zie paragrafen 2.2.8 Remmen en 3.2.8 

Rem- en blokkeersysteem).  

 

4.2.2 Typologie  

Voor de Hallstatt periode heeft Ch. Pare op basis van verschillende combinaties van diverse metalen 

vondsten (zoals navenbeslag, zijwandbeslag, wielbanden) zeven typen wagens onderscheiden.163 Hij 

                                                 
158 Schönfelder 2002, 188-189, 277. 
159 Schönfelder 2002, 208. 
160 Pare 1992, 154, 345. 
161 Egg & Lehnert 2000, *26-*44. 
162 Van dit graf is het, in tegenstelling tot de andere twee, duidelijk dat er een wagen meegegeven is. Er zijn, naast externe en 
interne naafringen voor vier wielen, mogelijk ook niet nader omschreven voertuigresten aangetroffen. Zie voetnoot 14. 
163 Pare 1992, hoofdstuk 8. 
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geeft aan dat er hiermee geen definitieve uitspraken gedaan kunnen worden over het oorspronkelijke 

uiterlijk van de voertuigen.164  

M. Schönfelder heeft hetzelfde pogen te doen met het materiaal uit de Late IJzertijd. Hij heeft 

typologieën gemaakt van de verschillende materiaalgroepen, maar deze typen leenden zich er niet voor 

om een typologie van de tweewielige voertuigen uit de Late La Tène periode op te stellen. Voor 

wagens was het niet mogelijk een typologie op te stellen, omdat er slechts acht in graven gevonden 

zijn. Zeven hiervan zijn bovendien afkomstig uit crematiegraven, zodat de metalen resten veelal 

verwrongen en niet op hun oorspronkelijke plaats ten opzichte van elkaar gevonden zijn.165  

Als er voor de Late IJzertijd hypothetische typologieën voor karren en wagens opgesteld zouden 

moeten worden op basis van afbeeldingen (die voornamelijk uit de Vroege en Midden IJzertijd 

stammen) en van teruggevonden resten, zouden deze er zo uit kunnen zien: 

 

1 Karren 

A)  ‘strijdkarren’ met hoge gesloten voor- en zijwand166 (afb. 101 links); 

B) karren met zijwand gevormd door een enkele of dubbele hoepel, waarin een of twee 

personen kunnen staan of zitten (afb. 99); 

C)  karren met lage zijwand waarin een persoon zittend vervoerd kan worden (afb. 101 

rechts). 

 

2 Wagens 

A)  ceremoniële, rijk versierde wagens met lage zijwanden waarin personen vervoerd 

kunnen worden167 (afb. 106); 

B) wagens met een ‘bootvormige’ opbouw waarin personen vervoerd kunnen worden,168 

waarvan de bodem niet (hoog) boven het niveau van de assen verheven is (afb. 102 en 

103). 

 

Deze typologieën zijn niet te vergelijken met die van karren en wagens uit de Romeinse provincies, 

omdat deze laatste niet op basis van opbouw en gebruik zijn opgesteld. 

 

4.2.3 Trekdieren 

Men gaat ervan uit dat in de graven uit de Late IJzertijd alleen tuigage-elementen aangetroffen zijn 

waarmee paardachtigen voor een voertuig gespannen zijn, omdat het niet waarschijnlijk is dat de 

pronkvoertuigen door ossen getrokken werden. Er zijn echter verschillende houten dubbele jukken 

buiten grafcontext gevonden, waarvan niet duidelijk is of deze voor paardachtigen of ossen bedoeld 

waren (afb. 44). 169 

                                                 
164 Pare 1992, 114. 
165 Zie voetnoten 10 en 151. 
166 Deze karren vallen buiten dit onderzoek. 
167 Zoals bijvoorbeeld de wagen uit Boé, zie Schönfelder 2002, 124-126. 
168 Bij mijn weten zijn er geen vondsten gedaan die wijzen op een bootvormige opbouw. Hierbij dient in gedachten gehouden 
te worden dat de opbouw in de meeste gevallen niet herkenbaar (en te reconstrueren) is aan de hand van de overgebleven 
(metalen) elementen. Zie ook Pare 1992, 114. 
169 Schönfelder 2002, 222. Ook S. Piggott (1983, 218) wijst op de verschillen van mening over dit onderwerp. 
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Op de afbeeldingen uit de Vroege en Midden IJzertijd zijn de trekdieren zeer schematisch 

weergegeven (afb. 109-116). De meeste lijken paardachtigen voor te stellen. Op de rotstekeningen uit 

Val Camonica in Italië (afb. 117) zouden ossen afgebeeld kunnen zijn. 

 

4.2.4 Aanspanning 

Over de aanspanning van de trekdieren is weinig bekend,170 onder andere wederom doordat er geen 

afbeeldingen uit de Late IJzertijd bekend zijn. Alleen afbeeldingen uit de Vroege en Midden IJzertijd 

kunnen enig licht werpen op de aanspanning uit de IJzertijd. Op de voorstellingen uit de Vroege 

IJzertijd zijn altijd twee trekdieren voor het voertuig weergegeven. Ze zijn links en rechts van de dissel 

te zien. Op afb. 114 (een “Pommern-gezichtsurn” uit Bucówiec, Polen) zijn er geen dieren voor de 

wagen, maar links en rechts ervan afgebeeld en op afb. 108 (een urn uit Fischbach-Schirndorf in 

Duitsland) is de wagen zonder trekdieren weergegeven. Op verschillende situla-afbeeldingen uit de 

Midden IJzertijd lijkt er slechts één paard aangespannen te staan (afb. 101 en 106). Dit is geen 

weergave van de werkelijke aanspanning,171 omdat de aanzetten van de dissels duidelijk zijn 

afgebeeld. Daarom kan er van uitgegaan worden dat er een tweede trekdier was. Dit wordt bovendien 

bevestigd door de genoemde vondsten van houten dubbele jukken (afb. 44).172 Voor zover bekend zijn  

er in de IJzertijd geen meelopers afgebeeld. 

Er zijn uit de Late IJzertijd ringen gevonden op een zadelvormig of halfrond standplaatje, die ook uit 

de Romeinse periode bekend zijn. Deze ringen worden geïnterpreteerd als leidselringen. Op afb. 129 is 

te zien hoe deze ringen mogelijk aan het juk vastgezeten kunnen hebben.173 De ringen zijn flexibel op 

het juk bevestigd met een lederen riem of touw. Ook bij de huidige tuigen zijn de leidselringen (de 

zogenoemde ‘sleutels’) vaak beweeglijk met het tuig verbonden. Dit is comfortabeler voor het 

trekdier, omdat er niet méér weerstand op de leidsels komt te staan dan nodig is bij het mennen.174 Het 

beweeglijk monteren van de ringen beschermt bovendien het juk zelf tegen beschadiging wanneer er 

plotseling aan de leidsels getrokken wordt. Het Romeinse juk dat in Zsámbék (Hongarije) gevonden is 

en waarbij zowel delen van het hout als bronzen opzetstukken en leidselringen aangetroffen zijn (afb. 

42), lijkt te bevestigen dat deze constructie in elk geval in de Romeinse tijd gebruikt werd.175 

Er zijn geen vondsten gedaan van houten jukken uit de Late IJzertijd waaraan leidselringen 

bevestigd zijn.176 Omdat de jukken over lange tijd dezelfde functie op basis van dezelfde constructie 

hadden, zijn er nauwelijks stilistische kenmerken waarop ze gedateerd kunnen worden. Het grootste 

verschil tussen de jukken uit de Late IJzertijd en die uit de Romeinse periode is volgens Schönfelder 

dat de eerste in de meeste gevallen vlakker zijn uitgevoerd dan die uit de Romeinse tijd.177 Romeinse 

jukken zijn vaker voorzien van in de hoogte stekende punten (zie bijvoorbeeld afb. 37 en afb. 42). Op 

de afbeeldingen uit de Romeinse provincies komen echter zowel vlakke als spitsere jukken voor. 

 

                                                 
170 Schönfelder 2002, 220. 
171 Schönfelder 2002, 220 noot 699. 
172 Schönfelder 2002, 220-222 afb. 136 tabel 9. 
173 Schönfelder 2002, 223, afb. 137-3. 
174 Bartels 1981,87. 
175 Schönfelder 2002, 224. Schönfelder (2002, 229-244) heeft de verschillende leidselringen uit de Late IJzertijd in zeven 
typen onderverdeeld. 
176 Schönfelder 2002, 220. 
177 Schönfelder 2002, 222. 
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Borsttractie 

Uitgaande van de beschikbare afbeeldingen, de aanspanningen die op de situlae zijn afgebeeld (afb. 

101, 103, 104 en 106) en de grafsteen uit de 3e eeuw v. Chr. afkomstig uit Padua (Noord Italië, afb. 

99),178 is er geen reden om aan te nemen dat de trekdieren door middel van borsttractie, dus met een 

rugjuk dat achter de schoft geplaatst is, de voertuigen voortbewogen.  

Met dit in het achterhoofd is het interessant om een reconstructie van de tuigage uit een graf dat in 

1991 in Semide (Franse Ardennen) gevonden is, nader te bekijken. De teruggevonden resten deden de 

onderzoekers tot de reconstructie van een rugjuk besluiten. Het betreft een graf uit La Tène A179 (eind 

5e - begin 4e eeuw v. Chr.). Vermoedelijk is het een voertuiggraf waaruit het voertuig zelf enige tijd na 

de begraving geroofd is.180 Er zijn tuigage-elementen van twee trekdieren gevonden, maar geen 

skeletresten van paardachtigen (afb. 130). Omdat de tuigageresten in situ lagen, konden de vondsten 

vrij eenvoudig verdeeld worden in twee groepen van elk 12 bronzen objecten. Bij beide groepen was 

de verspreiding van de 12 vondsten min of meer gelijk, zodat er een beeld ontstond van waar deze 

tuigage-onderdelen zich ten opzichte van elkaar bevonden hadden. De hoek waarin verschillende van 

deze vondsten lagen, gaf bovendien inzicht in hoe ze bevestigd waren geweest (afb. 131).  

Er zijn blijkbaar geen houtresten gevonden die op een juk zouden kunnen wijzen, want het gehele 

tuig is in leer gereconstrueerd (afb. 132).181 Het is mogelijk dat het (dubbele) juk evenals de trekdieren 

zelf niet in het graf is meegegeven. Een andere optie kan zijn dat het juk wel meegegeven is, maar 

volledig is vergaan. De vier leidselringen die op de beide modern aandoende ‘garelen’ (zie fig. 8) zijn 

aangebracht (nrs. 38, 35, 37 en 36 op afb. 131), zouden links en rechts van elke jukboog bevestigd 

kunnen zijn geweest (zie de stippellijn op afb. 131). De ringen zijn echter niet voorzien van een 

standplaatje met een bevestigingsring aan de onderkant, zoals leidselringen uit de Romeinse periode 

en de Late IJzertijd (afb. 129 en afb. 42). Ze vertonen wel alle vier een verkleuring waar waarschijnlijk 

een leren lus gezeten heeft om ze ergens aan vast te zetten. De bevestiging van de ringen was hierdoor 

flexibel, zoals ook de bevestiging van de ringen uit de Late IJzertijd, de Romeinse periode en de 

moderne tijd flexibel is. Ook bij andere vroege La Tène voertuiggraven zijn geen duidelijk herkenbare 

leidselringen aangetroffen.182 Bij de graven in Gorge-Meillet en Châlons-sur-Marne (Frankrijk) lagen 

ook vier eenvoudige bronzen ringen op een rij op de grond. S. Piggott zegt hierover: “If these are to be 

rein-rings on harness in the approximate position they would have occupied in life, they could only be 

on a pair of straps equivalent to loin- or hip-straps in recent trace-harness.”183 De typische vorm van de 

leidselringen uit de Late IJzertijd en de Romeinse periode, met een standplaatje en kleine 

                                                 
178 De afbeeldingen uit de Vroege IJzertijd leveren geen informatie op over de aanspanning. 
179 Lambot, Verger & Méniel 1995. 
180 Lambot, Verger & Méniel 1995, 13-16: het zuidelijk deel van de grafkamer was nagenoeg leeg, terwijl in het noordelijk 
deel zowel aardewerk, dierenbotten (consumptief) als tuigageresten onverstoord aangetroffen werden. In het zuidelijk deel 
zijn enkele menselijke botresten gevonden. 
181 Zoals op de reconstructietekening op afb. 132 te zien is, hebben de beide trekdieren zelfs een broek die rond de achterhand 
loopt, iets dat pas op afbeeldingen uit de 9e eeuw n. Chr. te zien is (zie paragraaf 2.2.8.1 Remkracht met behulp van de 
trekdieren? en afb. 21). De trekkracht wordt in de reconstructie via strengen (trekriemen) overgebracht op het voertuig en 
niet via de dissel. Ook hiervan bestaan geen afbeeldingen uit de Oudheid. Een van de vroegste afbeeldingen van strengen is te 
zien op het borduurwerk dat met het Noorse Osebergschip (ca. 800-850 n. Chr.) is meegegeven (op het schip bevond zich 
ook een wagen). Het borduursel is echter gereconstrueerd en het is mij niet duidelijk of de strengen oorspronkelijk zijn 
afgebeeld of dat ze in de reconstructie zijn toegevoegd. 
182 Schönfelder 2002, 224. 
183 Piggott 1983, 220-221.  
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bevestigingsring aan de onderkant, verschijnt voor het eerst in Laat La Tène, hetgeen duidt op een 

verandering in aanspanning in de tweede helft van de 2e eeuw v. Chr.184 

 

Schoudertractie 

Zoals gezegd, lijken de beschikbare afbeeldingen erop te wijzen dat er bij de aanspanning gebruik 

werd gemaakt van een halsjuk voor schoudertractie en niet van een rugjuk voor borsttractie. Over het 

al dan niet toepassen van halsspiertractie185 in de IJzertijd is niets bekend. 

 

4.2.5 Controle 

Het is opvallend dat het bit op de afbeeldingen uit de Midden IJzertijd, nadrukkelijker is weergegeven 

dan op die uit de Romeinse provincies. Op bijvoorbeeld de grafsteen uit Padua (afb. 99) is duidelijk 

een ring zichtbaar bij de mondhoek van het trekdier op de voorgrond.  

De meeste bitten die teruggevonden zijn, zijn trenzen. Ze bestaan, zoals in de Romeinse periode en 

de tegenwoordige tijd, uit een enkel meestal ‘gebroken’ mondstuk met twee ringen aan de uiteinden 

(afb. 53, nrs. 1-3). Ook de stang, een H-vormig element met ‘scharen,’ is in de Late IJzertijd al in 

gebruik (afb. 53, nrs. 4-5), evenals in de Romeinse periode, met een kinstang in plaats van met een 

kinketting, zoals tegenwoordig (zie verder paragraaf 2.6.2 Het bit). Opvallend is dat in de Late 

IJzertijd gedateerde stangen minder vaak als paar aangetroffen worden dan trenzen.186 Wellicht zijn 

stangen vaker gebruikt voor rijpaarden dan voor trekdieren. Op afb. 101 lijken de ‘scharen’ van een 

stang te zijn afgebeeld, maar het kan ook om halvemaanvormige einden van het mondstuk gaan.  

De menner heeft waarschijnlijk net zoals in de Romeinse periode een zweep en/of menstok gehad 

als hulpmiddel bij het mennen. In een graf uit de Vroege IJzertijd in Ohnenheim is mogelijk een 

menstok gevonden.187 

 

4.2.6 Gebruik 

In de Hallstatt periode lijken de voertuigen niet slechts voor de begrafenis gemaakt te zijn, omdat 

verschillende onderdelen hiervoor teveel slijtagesporen vertonen. De teruggevonden voertuigen uit 

graven waren waarschijnlijk alle bestemd voor ceremoniële doeleinden en niet voor het vervoer van 

personen of goederen over langere afstand. Van de ‘gewone’ voertuigen die in het dagelijks leven 

gebruikt zijn, is niets teruggevonden, omdat deze niet voorzien waren van metalen versieringen.188 Het 

is waarschijnlijk dat ditzelfde ook voor de ‘gewone’ voertuigen uit de Late La Tène periode geldt.189  

Wat betreft het voorkomen van voertuigen in grafcontext is het opvallend dat er in de Hallstatt 

periode hoofdzakelijk wagens met de overledenen meegegeven werden en in de La Tène tijd vooral 

‘strijdkarren.’ De voertuigen uit de Romeinse tijd die in de graven aangetroffen zijn, zijn weer vooral 

wagens. Er kan echter niet van continuïteit gesproken worden in het meegeven van voertuigen. Tussen 

de voertuiggraven uit de late La Tène periode en die van de Romeinse tijd zit ca. 200 jaar.190  

                                                 
184 Piggott 1983, 221. 
185 Zie paragraaf 2.5.6 Schoudertractie. 
186 Schönfelder 2002, 251. 
187 Piggott 1983, 175. 
188 Pare 1992, 135. 
189 Voor de discussie over de ‘strijdkarren’ die in de La Tène graven zijn aangetroffen en hun gebruik, zie Schönfelder 2002, 
325-327. 
190 Schleiermacher 1996, 221; Schönfelder 2002, 353: ook tussen de graven met vierwielige voertuigen uit de Hallstatt 
periode en de late La Tène tijd zit een gat van ca. 300-350 jaar. Voor karren is dit gat er niet.  
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Ook geografisch gezien is er geen sprake van continuïteit. De voertuigen uit de Hallstatt periode zijn 

voor een groot deel afkomstig uit het gebied te noorden van de Alpen (Kaart 1). De meeste voertuigen 

uit de Late IJzertijd zijn in het Duitse Rijnland en Noord Frankrijk aangetroffen (Kaart 2). Er heeft dus 

ten opzichte van de vondsten uit de Hallstatt tijd een geografische verschuiving naar het noordwesten 

plaatsgevonden. De voertuiggraven uit de Romeinse tijd zijn vooral afkomstig uit de provinciae 

Thracia en Pannonia, het huidige Bulgarije en het westen van Hongarije (Kaart 3). Dit is opnieuw een 

verschuiving, deze keer naar het zuidoosten. 

 

 

4.3 Het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd 

 

Uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd zijn geen voertuiggraven bekend, maar door de 

uitbarsting van de Vesuvius in 79 n. Chr. zijn wel de resten van acht voertuigen behouden in Pompeii, 

Scafati, Stabiae en Boscoreale.191 Het betreft uit Pompeii twee karren (een uit de “Casa del 

Menandro,” een van de Porta Ercolanese) en twee voertuigen waarvan het niet duidelijk is of het om 

karren of wagens gaat (een uit de stal van het huis van L. Popidius Secundus en een uit het atrium van 

het huis van N. Popidius Priscus), een wagen uit Scafati, twee wagens uit de Villa Arianna in Stabiae 

en een kar uit Boscoreale. Van deze voertuigen is over Wagen 1 uit Stabiae het meest bekend. Veel 

metalen onderdelen zijn behouden en in 1987 heeft P. Miniero een hypothetische reconstructie van dit 

voertuig gemaakt (afb. 139-146).192 Ook van de kar uit Boscoreale is een reconstructie voorgesteld.193 

Er is echter minder over bekend dan over de wagen uit Stabiae, omdat bij de vervaardiging ervan 

minder metalen onderdelen gebruikt waren (afb. 133-136). Van de kar uit de ‘Casa del Menandro’ in 

Pompeii is eveneens een reconstructie gemaakt (afb. 138), maar deze is waarschijnlijk sterk beïnvloed 

door de afgebeelde kar op een muurschildering uit Ostia (afb. 149), die zelf al met grote artistieke 

vrijheid gereconstrueerd is. 

Naar de reconstructies van de kar uit Boscoreale en de wagen uit Stabiae zal regelmatig verwezen 

worden. De resten van deze voertuigen en de reconstructies kunnen echter niet beschouwd te worden 

als ‘standaardmodel’ van een kar en een wagen zoals deze in Romeins Italië gebruikt werden, maar 

moeten gezien worden als voorbeelden van een kar en een wagen. Helaas bestaat tot op heden geen 

overzichtswerk van de gevonden voertuigresten uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd. 

Daarom is het onderstaande vergelijkingsmateriaal beperkt tot de mij bekende informatie.194  

In de pre-imperiale periode werden, in tegenstelling tot in de keizertijd, wel voertuigen of 

voertuigonderdelen meegegeven in graven. Sommige van deze vondsten leveren een aanvulling op de, 

soms zeer spaarzame, informatie uit de keizertijd over voertuigresten. Daarom wordt in de 

onderstaande tekst nu en dan ook naar deze oudere resten verwezen.  

                                                 
191 Maiuri 1933, 191-197; Röring 1983, 169-170, 174, 182; Miniero 1987, 171-209; De Caro 1994, 206-209. 
192 Miniero 1987, 171-209. 
193 De Caro 1994, 206-209. 
194 Zie voetnoot 1. 
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Er zijn veel afbeeldingen van voertuigen in het Italisch kerngebied gevonden.195 Deze zijn afkomstig 

van onder andere grafstenen, sarcofagen, muurschilderingen, mozaïeken, munten en zuilen en kunnen 

goed met die uit de Romeinse provincies vergeleken worden.  

 

In de onderstaande subparagrafen worden de voertuigresten en afbeeldingen van voertuigen uit het 

Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd bekeken in vergelijking met de vondsten uit de 

Romeinse provincies.  

 

4.3.1 Constructie 

 

4.3.1.1 Assen 

Uit afbeeldingen blijkt dat zowel voertuigen met vaste als met meedraaiende assen werden gebruikt. 

Het is opvallend dat voertuigen met meedraaiende assen in het Italisch Romeinse kerngebied vaker 

zijn afgebeeld dan in de Romeinse provincies.  

De meedraaiende assen zijn meestal te herkennen aan het vierkante of rechthoekige aseinde in de 

wielen. Ze zijn vaak in combinatie met schijfwielen afgebeeld. De kar uit Boscoreale is met 

meedraaiende as en schijfwielen gereconstrueerd. De teruggevonden ijzeren ring (afb. 135) was 

volgens S. de Caro rond de as gemonteerd, tussen de wielen en de asdammen. De asdammen waren 

aan de wielzijde beslagen met een L-vormig element (afb. 133 en 135). In de reconstructie vormen de 

ijzeren ringen een buffer tussen de asdammen en de wielen.196 De meedraaiende as kan zo niet in de 

horizontale vlak schuiven. Het ijzeren L-vormige element zou met het horizontale deel in het hout van 

de onderwagen gelaten moeten zijn, omdat anders de houten as bij het draaien direct tegen het ijzer 

aankomt. De as zou hierdoor sneller dan wenselijk slijten.  

Op een aantal afbeeldingen zijn meedraaiende assen te herkennen: op een reliëffragment uit Pisa 

waarop een kar te zien is (afb. 155), bij wagens op het mozaïek van de “Grote Jacht” van Piazza 

Armerina op Sicilïe uit het begin van de 4e eeuw (afb. 182 en 183), bij wagens op de zuil van Marcus 

Aurelius in Rome uit het eind van de 2e eeuw (afb. 257 en 258) en mogelijk bij een kar op een reliëf 

uit het Museo Nazionale in Rome (afb. 156). 

Een vaste as heeft ronde aseinden. Op de meeste afbeeldingen zijn voertuigen met een vaste as 

weergegeven.  

 

Aseindebeslag  

Het lijkt erop dat van beide wagens uit Stabiae de aseinden voorzien waren van aseindebeslag (nr. 19 

op afb. 139, nrs. 1-3 op 140,197 afb. 144 en 145). Hieruit kan opgemaakt worden dat de naven van deze 

wagens voorzien waren van interne naafringen (zie verder paragraaf 4.3.1.2 Wielen - Naaf).198 Volgens 

Miniero was niet alleen de onderzijde, maar ook de bovenkant van het aseinde, aan de voertuigzijde, 

                                                 
195 In het corpus van afbeeldingen staat in het bijschrift van de afbeeldingen uit het Italisch kerngebied kort aangegeven waar 
de deze vandaan komt en welke datering eraan gegeven is. De meeste informatie omtrent de afbeeldingen uit het Italisch 
kerngebied is ontleend aan de publicatie van W. Weber uit 1978: Die Darstellungen einer Wagenfahrt auf römischen 
Sarkophagdeckeln und Loculusplatten des 3. und 4. Jahrhunderts n. Chr.. Hierin is een uitgebreide beschrijving en analyse 
gemaakt van de betreffende voertuigafbeeldingen.  
196 De Caro 1994, 206. 
197 Miniero 1987, 178-179, figs. 4 en 5. Nummering volgens Miniero. 
198 Zie paragraaf 2.2.1.1 Aseindebeslag, maar zie ook 4.2.1.1 Assen - aseindebeslag over dat de relatie tussen aseindebeslag 
en interne naafringen voor de Late IJzertijd niet zo evident lijkt te zijn. 
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bekleed met beslag (nr. 42 op afb. 143). Bij mijn weten waren in de Romeinse provincies alleen de 

onderzijden van de aseinden beslagen (paragraaf 2.2.1.1 Aseindebeslag).  

 

Askap 

Op de afbeeldingen zijn geen duidelijke askappen te zien. Ook bij de wagens uit Stabiae zijn er geen 

teruggevonden. De askappen uit de Romeinse provincies kunnen verschillende vormen aannemen 

(paragraaf 2.2.1.2 Askap). Het zijn vaak cilindervormige metalen elementen waarvan de bovenkant 

langer is dan de onderkant (afb. 2 en 3). Het wiel draait dus gedeeltelijk om de uitloper van de askap, 

zoals de wielen van Wagen 1 uit Stabiae om het aseindebeslag aan de bovenkant van het aseinde 

lopen. Uit Siena is een askap uit de Romeinse periode bekend (afb. 265),199 die overeenkomsten 

vertoont met een exemplaar dat in Mogilovo (Bulgarije) gevonden is (zie paragraaf 2.2.1.2 Askap, afb. 

4). Deze askappen bedekken alleen het aseinde dat uit de naaf steekt. Ze hebben geen langere 

bovenkant waar de naaf omheen draait. Wellicht werd bij gebruik van dergelijke askappen de 

bovenkant van de aseinden beslagen, zoals bij Wagen 1 uit Stabiae gebeurd is. In de keizertijd 

bestonden er kennelijk verschillende manieren om de naven en de aseinden te beschermen tegen 

slijtage.  

Uit de pre-imperiale Italische perioden zijn meer askappen gevonden. In de meeste gevallen vormen 

deze, zoals in de Romeinse provincies, een cilindervormige metalen bus met aan de boven- en 

onderkant een gat voor de luns. De voorkant van de bus kan versierd zijn met een dierenkop, zoals 

bijvoorbeeld een askap die in San Mariano als losse vondst aangetroffen is, uit de 6e eeuw v. Chr. (afb. 

266). In Belmonte, in de ‘Tomba del Duce,’ is een askap (6e eeuw v. Chr.) gevonden die bestaat uit 

een metalen ring met tegenover elkaar geplaatste uitstekende houders voor de, eveneens ook 

aangetroffen, luns (afb. 267). Het is dus in feite geen kap, maar een houder voor de luns. Ook in het 

Regolini-Galassigraf uit Cerveteri zijn vier askappen gevonden die tot een wagen gerekend worden, 

hoewel twee van de kappen zowel in diameter als vormgeving enigszins van de andere twee 

afwijken.200 De askappen zijn cirkelvormig, maar het deel waar de luns doorheen steekt, is 

rechthoekig. De wagen wordt in het midden van de 7e eeuw v. Chr. gedateerd.201 Opmerkelijk is, dat 

geen van de bovengenoemde askappen een langere bovenkant heeft waar de naaf omheen draait.  

Eerder is gebleken dat er in pre-Romeins West en Midden Europa weinig askappen aangetroffen zijn 

en dat de meeste afkomstig zijn uit de Vroege IJzertijd (Late Hallstatt periode) uit het Rijnland (zie 

paragraaf 4.2.1.1 Assen - Askap). Hun datering komt overeen met die van de aangetroffen exemplaren 

uit pre-imperiaal Italië.  

 

Luns 

Bij beide wagens uit Stabiae zijn enkele ijzeren lunzen aangetroffen (nr. 43 op afb. 143).202 Deze 

lijken een eenvoudige ronde kop te hebben en een rechte schacht. 

Uit de Italische pre-imperiale perioden zijn verschillende lunzen bekend. In de meeste gevallen zijn 

ze van ijzer gemaakt,203 maar in graven uit de 6e eeuw v. Chr. zijn ook bronzen exemplaren 

                                                 
199 Datering in de Romeinse periode volgens Woytowitsch (1978, nr. 69). 
200 Woytowitsch 1978, 38, Taf. 31 a-d. 
201 Weber 1986, 88. 
202 Miniero 1987, 192, nr. 43, noot 34, fig. 17. 
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gevonden.204 Alle lunzen zijn voorzien van een rechte schacht met ronde of vierkante doorsnede. 

Lunzen met gebogen schachten, zoals beschreven in paragraaf 4.2.1.1 Assen - Luns uit de Midden en 

Late IJzertijd, zijn bij mijn weten niet aangetroffen. Opmerkelijk is dat ook de schachten van de 

lunzen uit de provincies in de Romeinse keizertijd een rechte schacht hebben. 

Op diverse afbeeldingen uit de Romeinse keizertijd in het Italisch kerngebied is een luns te 

herkennen. Deze is in alle gevallen echter slechts als staafje in de naaf weergegeven. Over de vorm 

van de kop of de schacht kan aan de hand van de afbeeldingen niets gezegd worden. Op afb. 151 

(plafondmozaïek uit de Sta Costanza te Rome), 153, 155-159, 240 (reliëfs in steen) en 241 (reliëf op 

de boog van Trajanus in Benevento) zijn karren en op afb. 182 en 183 (beide uit het mozaïek van de 

“Grote Jacht” van Piazza Armerina op Sicilië) wagens met schijfwielen afgebeeld, waarbij de luns is 

weergegeven. Op al deze voertuigen worden goederen vervoerd. Op afb. 167 (fragment van een 

kindersarcofaag) is ook een luns afgebeeld, maar het is onduidelijk of er een schijf- of spakenwiel 

bedoeld is. Ook op afb. 149, een muurschildering uit Ostia, is een kar met spakenwielen en lunzen te 

zien, maar omdat de schildering later aangevuld is, is (mij) niet duidelijk wat er oorspronkelijk 

afgebeeld was en wat niet. Wagens met spakenwielen waarbij de luns is weergegeven, zijn te zien op 

afb. 196 en 216 (beide fragmenten van marmeren sarcofaagdeksels), afb. 142 (een detail van het 

mozaïek uit de “Thermen van de Cisiarii” in Ostia) en op afb. 259 (scène 93 van de Zuil van Marcus 

Aurelius te Rome). Afb. 227 tenslotte (een fragment van het deksel van de Acilia-sarcofaag), laat de 

schacht van de luns duidelijk zien. Of het wiel tot een kar of wagen behoorde, is onbekend. 

Het is opvallend dat in het Italisch kerngebied een detail als de luns vaker is afgebeeld dan in de 

provincies. Uit de provincies zijn geen afbeeldingen van karren bekend waarop de luns is aangegeven, 

wel vijf afbeeldingen van wagens waarop de luns is aangegeven.205 Dit kan betekenen dat provinciale 

kunstenaars/werkplaatsen kleine details achterwege lieten. Het kan er wellicht ook mee te maken 

hebben dat er in het Italisch kerngebied meer in marmer gewerkt is. De in de provincies voor handen 

zijnde lokale steensoort was is de meeste gevallen een zachte zandsteen. Het marmer dat in Italië 

gevonden en gebruikt werd, is veel harder en dus minder onderhevig aan slijtage. Details blijven 

daarom op marmeren reliëfs langer herkenbaar. 

 

Aslengte en spoorbreedte 

Er zijn bij mijn weten geen resten van assen in Italië teruggevonden. Wel kon van Wagen I uit Stabiae 

de aslengte gereconstrueerd worden op basis van de vondsten die in situ lagen. De aslengte bedraagt 

ca. 1,96 m.206 De gereconstrueerde lengte van de naven is 40 cm,207 dus op basis hiervan kan van een 

spoorbreedte van 1,56 m uitgegaan worden.208 De verhouding tussen de as- en naaflengte is bij deze 

                                                                                                                                                         
203 In vier gevallen heeft Woytowitsch niet aangegeven van welk materiaal de lunzen gemaakt zijn: nr. 31 (Cerveteri 
Regolini-Galassigraf), nr. 103 (Veruccio), nr. 110 (Sesto Calende krijgergraf B) en nr. 112 (Ca’Morta brandgraf B uit 1928). 
204 Woytowitsch 1978, nr. 68 (Castellina in Chianti) twee lunzen, nr. 72 (San Mariano - exacte vindplaats niet bekend) één 
luns met halvemaanvormige kop, nr. 91 (Belmonte ‘Tomba del Duce’) twee lunzen met vierkante kop. 
205 Zie paragraaf 3.2.1.3 Luns en voetnoot 7 aldaar. 
206 Miniero 1987, 185, 186. 
207 Miniero 1987, 192. 
208 S.Tsujimura (1991, 61) geeft in haar studie naar de voertuigsporen in Pompeii voor “een wagen uit Stabiae” de volgende 
maten: een aslengte van 1,85 m en een spoorbreedte van 1,48 m, hetgeen een naaflengte van 37 cm oplevert. In de Villa 
Arianna in Stabiae zijn twee wagens gevonden. Ik vermoed dat de gegeven afmetingen Wagen I betreffen, aangezien deze het 
best behouden is en door P. Miniero in 1987 uitgebreid onderzocht is. Het is mij onduidelijk hoe het verschil in aslengte is 
opgetreden. Wellicht heeft Tsujimura nieuwe metingen uitgevoerd. In eindnoot 2 van haar publicatie geeft zij aan dat ze 
delen van de wagen uit Stabiae persoonlijk heeft kunnen onderzoeken. 
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wagen daarom ca. 1:5.209 Van de kar uit de ‘Casa del Menandro’ in Pompeii (Italië) is de aslengte 

berekend op 1,79 m en de spoorbreedte op 1,42 m.210 Dit levert een geschatte naaflengte van 37 cm 

op211 en opnieuw een verhouding van ca. 1:5 tussen as- en naaflengte.212 De wielen van de kar uit 

Boscoreale zijn op ca. 1,32 m van elkaar aangetroffen.213 Dit geeft enige indicatie voor de 

spoorbreedte en aslengte, maar onvoldoende om deze te kunnen berekenen. In de provincies in de 

Romeinse keizertijd en in de Late IJzertijd ligt de verhouding tussen de as- en naaflengte eveneens 

rond de 1:5 en 1:4. Er lijkt daarom sprake te zijn van een zekere standaard.  

Als van de bovengenoemde voertuigen de aslengtes omgerekend worden naar de pes monetalis (pm) 

en pes drusianus (pd), valt op dat het redelijk afgeronde waarden betreffen rond de 6-6,5 en 5,5-6, net 

zoals bij de waarden uit de provincies (zie paragraaf 2.2.1.4 Aslengte en spoorbreedte). 

 

 Aslengte 

in cm 

ca. pes monetalis 

(29,6 cm) 

ca. pes drusianus 

(33,3 cm) 

Wagen I uit Stabiae (volgens Miniero) 196 6,6 5,9 

Wagen I uit Stabiae (volgens Tsujimura) 185 6,3 5,6 

Kar uit de ‘Casa del Menandro’ 179 6,1 5,4 

 

Tabel 6 Aslengtes uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd 

 

4.3.1.2 Wielen 

 

Schijfwielen 

De kar uit Boscoreale is gereconstrueerd met een meedraaiende as en vaste schijfwielen.214 De 

schijfwielen waren opgebouwd uit drie of vier planken (afb. 135 en 136). Elk wiel van de kar was aan 

de buitenzijde voorzien van twee lange metalen strips van ca. 42 cm lengte (vastgezet met drie nagels) 

en twee korte van ca. 26 cm lengte (vastgezet met twee nagels). De nagels waarmee de strips vast 

zaten, verschillen van lengte. De middelste nagel van de lange strips was beduidend langer dan de 

twee andere. De nagels van de korte strips waren volledig door het wiel geslagen, zodat aan de andere 

kant van het wiel ook een korte strip gezet was. De Caro vermoedt daarom dat aan de binnenkant van 

het wiel een schijf met kleinere doorsnede geplaatst was ter versteviging (afb. 133 en 134).215  

Op afbeeldingen uit het Italisch Romeins kerngebied komen schijfwielen veel vaker voor dan op die 

uit de Romeinse provincies. Er zijn vooral veel afbeeldingen van karren, maar ook enkele van wagens. 

Schijfwielen zijn te zien op afb. 151 (kar op het plafondmozaïek uit de Sta Costanza in Rome), 153-

160 (karren op verschillende steenreliëfs), afb. 182 en 183 (wagens op het mozaïek uit “Grote Jacht” 

van Piazza Armerina op Sicilië), afb. 255, 257 en 258 (drie reliëfs met afbeeldingen van karren en 

wagens op de Zuil van Marcus Aurelius in Rome), afb. 240 en 241216 (twee reliëfs van karren op de 

                                                 
209 196 : 40 = 4,9. De verhouding tussen de as- en naaflengte is, met de maten die Tsujimura geeft, exact 5 (185 : 37 = 5). 
210 Tsujimura 1991, 61. 
211 Het is opvallend dat bij beide door Tsujimura geleverde voorbeelden, het verschil tussen de aslengte en spoorbreedte (= de 
naaflengte) 37 cm is. Zie ook voetnoot 208 hierboven. 
212 179 : 37 = 4,8. 
213 De Caro 1994, 206. 
214 De Caro 1994, 206-208. 
215 De Caro 1994, 206. 
216 Op afb. 240 en 241 zijn waarschijnlijk overwonnen ‘barbaren’ in de karren afgebeeld. 
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Boog van Trajanus in Benevento). Schijfwielen zijn mogelijk ook afgebeeld op afb. 165 (een 

muurschildering met een kar uit Castellamare di Stabia217) en afb. 167218 (fragment van het deksel van 

een kindersarcofaag met een kar). In de meeste gevallen zijn schijfwielen afgebeeld bij voertuigen die 

in gebruik zijn voor goederentransport. Alleen op afb. 167, 240 en 241 zijn personen in de kar 

geplaatst. Op de meeste afbeeldingen wordt het voertuig getrokken door runderen, alleen op afb. 167 

is een ram het trekdier.219  

Sommige afbeeldingen laten details van de constructie van de schijfwielen zien. Op afb. 153 is 

duidelijk een ruit van houten latten of metalen strips rond het aseinde zichtbaar. Deze doen denken aan 

de metalen strips op de wielen uit Boscoreale (afb. 136) en aan gebogen lijnen die op enkele 

schijfwielen uit de Italische pre-imperiale perioden zijn afgebeeld, onder andere op een Etruskische 

urn (afb. 268). Op afb. 268 worden de lijnen gevormd door lange gebogen drevels die in het oppervlak 

van de wielen ingelaten zijn ter extra versteviging. De latten op het wiel van afb. 153 kunnen 

dergelijke drevels zijn, die in dit geval niet gebogen, maar recht zijn. Op afb. 157, een kar op een reliëf 

uit Terni, is het wiel voorzien van twee rechte drevels, boven en onder de naaf. De planken van de 

wielen van de wagen op afb. 182 zijn duidelijk met klampen aan elkaar bevestigd. Op afb. 183 zijn 

spijkers zichtbaar op de planken van de wielen. Wellicht zijn aan de binnenzijde van de wielen latten 

geplaatst die haaks op de planken van de wielen staan. Beide wagens op deze laatste afbeeldingen 

hebben meedraaiende assen. Op de meeste andere afbeeldingen hebben de voertuigen met schijfwielen 

vaste assen. 

 

Spakenwielen 

De meeste wielen op afbeeldingen van voertuigen uit het Italisch kerngebied stellen spakenwielen 

voor. In de rest van deze subparagraaf wordt nader ingegaan op de verschillende onderdelen van 

spakenwielen. 

Op afb. 177 (kar op een reliëf uit Turijn), afb. 184 (wagen op de grafsteen van muildierdrijver 

Rinnius Novicius) en afb. 249 (twee karren op scène 2 van spiraal 9 op de Zuil van Trajanus) zijn niet 

alleen de wielen op de voorgrond van de afbeelding, maar ook die op de achtergrond weergegeven. Op 

afb. 149 (muurschildering uit Ostia) en afb. 77 (muurschildering uit de catacombe van Via Latina) zijn 

de karren niet van opzij, maar schuin van voren afgebeeld, dus ook hier zijn de beide wielen zichtbaar. 

 

Naaf 

De naven van Wagen 1 uit Stabiae waren voorzien van ijzeren externe en interne naafringen en waren 

ca. 40 cm lang.220 Uitgaande van afb. 140, waarop de vondsten van Wagen 2 in situ zijn aangegeven, 

zijn ook bij deze wagen metalen resten van de naven teruggevonden. Het gaat hier in ieder geval om 

externe naafringen (nr. 4 op afb. 140) en aseindebeslag (nrs. 1, 2 en 3 op afb. 140), dus waarschijnlijk 

hadden ook de naven van Wagen 2 interne ringen. Op afb. 37 zijn de metalen overblijfselen van de kar 

                                                 
217 Op afb. 165 is een schetsmatige tekening van een muurschildering uit Castellamare di Stabia te zien. Er zijn geen spaken 
getekend. Volgens Raepsaet (2002, 219) zijn er schijfwielen afgebeeld. Het aseinde is rond weergegeven. 
218 Zie verder paragraaf 4.3.3 Trekdieren.  
219 Zie voetnoten 216 en 218. 
220 Miniero 1987, 192.  
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uit de ‘Casa del Menandro’ te Pompeii te zien. Er lijken in ieder geval externe naafringen behouden te 

zijn. De naaflengte van deze kar wordt op ca. 37 cm geschat.221 

Interne naafringen werden zowel in de Europese Late IJzertijd (zie paragraaf 4.2.1.2 Wielen - Naaf), 

de Romeinse provincies als in het Italisch kerngebied in de keizertijd gebruikt. Bij een aantal 

voertuigen uit de Italische pre-imperiale perioden zijn ook naafringen aangetroffen.222 Het is echter 

niet duidelijk of er zowel externe als interne ringen gevonden zijn. Bij de “kleine kar” uit de ‘Tomba 

dei Carri’ te Populonia (ca. 630-600 v. Chr.) zijn bronzen en ijzeren ringen gevonden en men zou 

kunnen veronderstellen dat de ijzeren interne ringen waren en de bronzen externe. Het is echter niet 

duidelijk of sommige ringen geopend waren, hetgeen te verwachten is wanneer het om interne 

naafringen gaat (zie paragraaf 2.2.2.1 Naaf).  

Op verschillende afbeeldingen uit de keizertijd zijn externe naafringen te zien als een dunne rand 

rond de naaf in het midden van het wiel, onder andere op afb. 177 (kar op een reliëf uit Turijn), afb. 

181 (kar op een reliëf uit Rome), afb. 214 (wagen op een ivoren plaquette, mogelijk uit 

Constantinopel) en op afb. 227 (deel van een wiel op een fragment van de Acilia-sarcofaag uit Rome). 

 

Spaken 

Bij de opgraving van het linker achterwiel van Wagen 1 in Stabiae zijn sporen van twee spaken 

gevonden. Hieruit kon opgemaakt worden dat de spaken 28 cm lang waren en dat het wiel in totaal 

tien spaken gehad had.223 Op afbeeldingen komen ongeveer even vaak wielen met zes als met acht 

spaken voor. Opvallend is dat er nauwelijks ‘grote’ wielen, met tien of meer spaken, zijn afgebeeld. 

Alleen op afb. 178 (kar op de grafsteen van C. Valerius Ismarus uit Verona), afb. 186 (wagen op een 

grafsteen uit de omgeving van Benevento) en afb. 200 (wagen op de rechterkant van een 

sarcofaagdeksel uit Ostia) hebben de wielen tien spaken. De karren op afb. 249 (spiraal 9, scène 2 van 

de Zuil van Trajanus in Rome) hebben mogelijk twaalf spaken. Verder zijn er een aantal afbeeldingen 

waarop het voertuig vier spaken heeft. Dit komt vooral bij karren voor en bij wagens alleen op afb. 

206 (fragment van een marmeren sarcofaagdeksel uit Vaticaanstad). Op één afbeelding zijn wielen 

met vijf spaken afgebeeld: afb. 197 (wagen op een sarcofaagdeksel uit Turijn). 

De spaken zijn meestal recht weergegeven, maar in een aantal gevallen zijn ze opvallend van vorm. 

Op afb. 196 (wagen op een sarcofaagdeksel uit de catacombe van Praetextatus in Rome) lopen de 

spaken naar de velg taps toe. Ongeveer dezelfde vorm hebben de spaken op afb. 159 (wagen in scène 

93 op de zuil van Marcus Aurelius te Rome), maar deze spaken zijn bij de velg iets verbreed. De 

spaken op afb. 204 (wagen op een sarcofaagdeksel uit de catacombe van Praetextatus) zijn gewelfd en 

lijken op een draaibank vervaardigd te zijn. Hetzelfde geldt voor de spaken op afb. 195 (wagen op een 

sarcofaagdeksel uit Stockholm) en afb. 181 (wagen op een reliëf in Londen). Het is mogelijk dat de 

beeldhouwers hun fantasie de vrije loop gelaten hebben, maar dat uitzonderlijk gevormde spaken 

bestaan hebben, kan niet uitgesloten worden. In het Prijsedict van Diocletianus uit het begin van de 4e 

eeuw wordt onderscheid gemaakt tussen een radius tornatus en een radius infabricatus, letterlijk 

‘gedraaide’ en ‘onbewerkte’ spaak.224 Het is niet duidelijk of met ‘onbewerkt’ ‘onafgewerkt’ of 

                                                 
221 Zie paragraaf 4.3.1.1 Assen - Aslengte en spoorbreedte. 
222 Onder andere bij Woytowitsch 1978, nr. 67: “kleine kar” uit de ‘Tomba dei Carri’ te Populonia. 
223 Miniero 1987, 192. 
224 Zie ook paragraaf 5.2 Makers en voetnoot 21 aldaar. 
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‘onversierd’ bedoeld is. Voor de radius tornatus mocht in ieder geval meer dan de helft meer geld 

gevraagd worden dan voor de radius infabricatus. 

 

Velg 

Van zowel de wagens uit Stabiae als van de karren uit Pompeii is niets van de velgen bewaard 

gebleven, waaruit opgemaakt zou kunnen worden hoe deze geconstrueerd waren. Bij mijn weten zijn 

er geen velgklampen aangetroffen.  

Zoals gezegd in paragraaf 4.2.1.2 Wielen - Velg, bestonden er in de Europese Vroege en Midden 

IJzertijd aanvankelijk drie technieken voor het vervaardigen van een velg. In de Late IJzertijd werden 

de velgen in Noordwest Europa voornamelijk uit één stuk gebogen hout gemaakt. Uit de Romeinse 

provincies zijn vooral segmentvelgen bekend. Hierbij bestaat de velg uit vijf of zes delen die door 

middel van pen-gatverbindingen tot één cirkel gevormd zijn (zie paragraaf 2.2.2.3 Velg). Op 

afbeeldingen van wielen uit de provincies blijkt nergens hoe de velg opgebouwd is. In het Italisch 

kerngebied in de Romeinse keizertijd is daarentegen een reliëf gevonden, waarop duidelijk 

segmentwielen zijn afgebeeld: afb. 204 (wagen op een sarcofaagdeksel uit de catacombe van 

Praetextatus te Rome). De wielen op afb. 204 hebben waarschijnlijk zes segmenten, waarbij er telkens 

één spaak in het midden van het segment gezet is. In hoeverre de afbeelding natuurgetrouw is, blijft de 

vraag, maar dat er in het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd segmentwielen gemaakt 

werden, is duidelijk.225 

 

Wielband 

Er is (mij) weinig bekend over de wijze waarop de in Italië aangetroffen ijzeren wielbanden bevestigd 

waren rond de velg. Ze kunnen rond de velg gekrompen zijn en/of met nagels zijn vastgezet. De 

wielen van de kar uit Boscoreale hadden ijzeren banden die met 24 nagels aan het schijfwiel waren 

vastgezet. De ijzeren wielbanden die bij Wagen 1 in Stabiae aangetroffen zijn, waren rond de velg 

gekrompen. Het loopvlak van de banden is ca. 3,5 cm,226 maar het is niet duidelijk welk profiel ze 

hadden. Volgens De Caro hadden de banden van de kar uit Boscoreale een halfrond profiel.227  

Op diverse afbeeldingen is de wielband onderscheiden van de velg, bijvoorbeeld op afb. 195 (wagen 

op een sarcofaagdeksel te Stockholm), afb. 204 (wagen op een sarcofaagdeksel uit de catacombe van 

Praetextatus te Rome), afb. 181 (kar op een reliëf uit Londen).228 Al deze voertuigen zijn voorzien van 

spakenwielen. Op drie afbeeldingen lijkt de band rond schijfwielen te zijn weergegeven: afb. 154 (kar 

op een reliëf uit Rome), afb. 182 en 183 (wagens op het mozaïek van de “Grote Jacht” in Piazza 

Armerina, Sicilië). 

 

                                                 
225 Hierbij dient gewezen te worden op de mogelijkheid dat op de afbeeldingen waarop ik een afzonderlijk van de velg 
weergegeven wielband herken, het ook mogelijk is dat er een dubbele velg is weergegeven. Zo zou in de wielen van afb. 204 
een dubbele velg gezien kunnen worden, waarbij de buitenste laag uit één stuk gebogen hout bestaat en de binnenste uit 
verschillende delen. In dit geval zouden de beide delen van de velg met lange ijzeren nagels vastgezet moeten zijn. Bij mijn 
weten is het niet bekend dat dergelijke velgen tijdens de Romeinse keizertijd in het kerngebied of in de provincies gemaakt 
werden. 
226 Miniero 1987, 192. 
227 De Caro 1994, 206. 
228 Maar zie ook voetnoot 225. 
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Diameter en omtrek 

Er zijn uit de keizertijd in Italië weinig wielen behouden. Opmerkelijk is dat de diameter van de wel 

bekende wielen opvallend groot is in vergelijking met die uit de Romeinse provincies en de IJzertijd. 

De wielbanden van Wagen I uit Stabiae hebben een diameter van 1,17 m,229 die van de wagen uit 

Scafati een van 1,20 m.230 De wielbanden van de kar uit de ‘Casa del Menandro’ in Pompeii hebben 

een diameter van maar liefst 1,39 m231 en de schijfwielen van de kar uit Boscoreale waren nog iets 

groter: ca. 1,41 m.232 De gemiddelde wielgrootte uit de Romeinse provincies is ca. 100 cm (zie 

paragraaf 2.2.2.5 Diameter). De gemiddelde diameter van de wielen uit de Italische pre-imperiale 

perioden bedraagt ca. 72 cm.233 Flink grotere wielen dan gemiddeld zijn echter in alle tijden 

teruggevonden.  

In de onderstaande tabel zijn de genoemde diameters omgerekend naar pes monetalis (pm) en pes 

drusianus (pd) en is het zelfde gedaan met de berekende omtrekken van de wielen. De waarden in pm 

en pd liggen dicht bij hele of halve getallen, zoals ook in de Romeinse provincies en in de IJzertijd het 

geval is. 

 

vindplaats ca. Ø 

in cm 

Ø ca. pm 

(29,6 cm) 

Ø ca. pd 

(33,3 cm) 

ca. omtrek  

in cm 

omtrek ca. pm 

(29,6 cm) 

omtrek ca. pd 

(33,3 cm) 

Stabiae (Wagen 1) 117 3,95 3,5 368 12,4 11 

Scafati 120 4,1 3,6 377 12,7 11,3 

‘Casa del 

Menandro’ 

139 4,7 4,2 437 14,8 13,1 

Boscoreale 141 4,8 4,2 443 14,96 13,3 

 

Tabel 7 Diameter en omtrek van wielen uit het Italisch kerngebied 

 

Er zijn enkele aanwijzingen voor dat sommige wagens in de provincies kleinere voor- dan 

achterwielen hadden.234 De wielen van Wagen 1 uit Stabiae en die uit Scafati waren allemaal even 

groot, maar op afb. 257 (scène 11 op de Zuil van Marcus Aurelius te Rome), waarop een wagen met 

schijfwielen getrokken door ossen staat, is duidelijk te zien dat het voorwiel van de wagen kleiner is 

dan het achterwiel.  

 

‘Valling’ en ‘Overspoor’  

Hierover is niets bekend. In de Europese IJzertijd en in de provincies in de Romeinse keizertijd waren 

de wielen waarschijnlijk niet ‘doorgezet.’235 Het is onwaarschijnlijk dat dit in het Italisch kerngebied 

wel geval zou zijn. 

 

                                                 
229 Miniero 1987, 192. 
230 Fasti Archaeologici 1963, 306 nr. 4513. 
231 Tsujimura 1991, 61. 
232 De Caro 1994, 206. 
233 Diameters volgens Woytowitsch 1978, nrs. 5-112. Deze wielen stammen alle uit de 7e - 6e eeuw v. Chr. 
234 Zie paragraaf 3.2.2.5 Diameter en omtrek. 
235 Zie paragrafen 2.2.2.6 ‘Valling’ en ‘overspoor’ en 4.2.1.2 Wielen - ‘Valling’ en ‘overspoor.’ 
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4.3.1.3 Onderbouw 

Zoals gezegd, is een onderbouw bij karren optioneel, maar bij wagens noodzakelijk als het voertuig 

een zwenkbare vooras heeft. Uit de Late IJzertijd zijn nauwelijks afbeeldingen bekend en de gevonden 

voertuigresten zijn meestal van ‘strijdkarren.’ Uit Romeins Italië in de keizertijd zijn zowel de resten 

van enkele voertuigen behouden als afbeeldingen teruggevonden. Hierdoor zijn de Italische vondsten 

makkelijker met die uit de Romeinse provincies te vergelijken, dan de vondsten en afbeeldingen uit de 

IJzertijd. Het is wel belangrijk te beseffen dat de teruggevonden Italische voertuigen uit de 1e eeuw 

stammen en de voertuigen uit de Romeinse provincies uit de 2e en 3e eeuw. 

 

4.3.1.3.1 Het bodemframe bij karren 

Het trekelement dient stevig verbonden te zijn met het bodemframe om te voorkomen dat het gaat 

scharnieren ten opzichte van de bodem. Bij verschillende van de afgebeelde karren is er geen duidelijk 

onderscheid tussen het bodemframe en de laadbodem. Wanneer het trekelement duidelijk naar een 

punt onder de laadbodem loopt, is sprake van een verhoogde laadbodem. 

 

Niet verhoogde laadbodem 

De reconstructie van de kar uit de ‘Casa del Menandro’ in Pompeii is, zoals gezegd, discutabel.236 De 

kar is gereconstrueerd met een niet verhoogde laadbodem (afb. 6 en 138). Omdat de dissel in de 

reconstructie onder het bodemframe/laadbodem gemonteerd is, zijn steunen noodzakelijk voor de 

stabiele plaatsing op de as.237 Op afb. 151 (karren op het plafondmozaïek in de Sta Costanza te Rome), 

afb. 152 (kar op een sarcofaagdeksel in Rome), afb. 169 (kar op een grafsteen uit Verona), afb. 170 

(kar op een reliëf uit Palermo), afb. 176 (kar op de kindersarcofaag van M. Aufidius Fronto in Pesaro), 

afb. 178 (kar op de grafsteen van C. Valerius Ismarus in Verona), afb. 242-245 en 247 (karren op de 

Zuil van Trajanus in Rome), afb. 250 en 255 (karren op de Zuil van Marcus Aurelius in Rome) lijkt de 

laadbodem niet verhoogd ten opzichte van het bodemframe.  

Op verschillende andere afbeeldingen (bijvoorbeeld afb. 153, kar op een sarcofaagdeksel in 

Vaticaanstad) lijkt de dissel of lamoen niet te zijn afgebeeld. Het is daarom niet zonder meer te zeggen 

dat ook op deze afbeeldingen de laadbodem en het bodemframe samenvallen. 

De meeste afgebeelde karren zonder onderscheid tussen laadbodem en bodemframe zijn in gebruik 

voor goederenvervoer, maar zoals blijkt uit afb. 169, 170, 176 en 178 bestonden er ook karren zonder 

verhoogde laadbodem die voor personenvervoer gebruikt werden. Omdat de karren op afb. 169, 170 

en 176 een zetelvormige opbouw hebben, lijken deze zelfs exclusief voor personenvervoer bestemd te 

zijn. Ook uit de Romeinse provincies zijn enkele afbeeldingen van karren bekend zonder verhoogde 

laadbodem, maar met een zetelvormige opbouw of waarop een zetel vervoerd wordt (zie paragraaf 

3.2.4.1 Niet verhoogde laadbodem). De kar op afb. 178 zou voor zowel goederen- als personenvervoer 

gebruikt kunnen zijn. 

 

Verhoogde laadbodem 

Op enkele afbeeldingen is de laadbodem duidelijk verhoogd ten opzichte van het bodemframe en is 

het trekelement niet met de laadbodem verbonden. Dit is te zien op afb. 167 (kar op een reliëf uit 

                                                 
236 Zie de inleiding van paragraaf 4.3 Het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd. 
237 Zie paragraaf 2.2.3 Bodemframe en voetnoot 179 aldaar. 
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Rome) en afb. 177 (kar op een reliëf in Turijn). Op geen van de afbeeldingen is echter de wijze van 

verhoging afgebeeld. Staanders, zoals deze op verschillende afbeeldingen uit de Romeinse provincies 

te zien zijn, lijken in het Italisch kerngebied niet te zijn weergegeven. 

 

4.3.1.3.2 De onderwagen bij wagens 

Waarschijnlijk waren de meeste wagens voorzien van een zwenkbare vooras en een langboom, maar 

er zijn een aantal afbeeldingen waarop het trekelement met de bodem of bak verbonden lijkt te zijn.  

De vondsten uit Stabiae en enkele afbeeldingen waarop details van de onderwagen zijn afgebeeld, 

werpen licht op de mogelijke constructie. 

 

Langboom 

Van Wagen 1 uit Stabiae is de langboom niet behouden. Er zijn wel twee schamelsteunen 

aangetroffen, dus het staat vast dat de wagen een langboom had (afb. 141, nrs. 26 en 33). De 

schamelsteun aan de achterzijde heeft één arm, waardoor aangenomen kan worden dat langboom 

gevorkt met de achterschameldam verbonden was om de hoek van 90º te verzekeren.238  

De wagen die in het Late IJzertijdgraf van Boé (Frankrijk) gevonden is, had een langboom met ovale 

doorsnede. Het is niet bekend of dit bij alle IJzertijdwagens het geval was.239  Het lijkt er in ieder geval 

op dat de langboom in de Romeinse periode in de provincies een rechthoekige doorsnede had. De 

vondsten uit Stabiae geven geen uitsluitsel over de doorsnede van de langboom. De zijarmen van de 

langboom waren waarschijnlijk door middel van een grote pin met de langboom verbonden (afb. 141, 

nr. 34). Dankzij deze verbinding bestond er enige speling tussen de zijarmen en de langboom, hetgeen 

de torsieflexibiliteit ten goede kwam. Miniero neemt aan dat de doorsnede van de langboom 

rechthoekig was (nr. 27 op afb. 142 en 143). 

Op verschillende afbeeldingen is de langboom weergegeven als een horizontale lijn tussen de 

wielen, net zoals in de Romeinse provincies (afb. 186, wagen op een grafsteen uit de omgeving van 

Benevento, afb. 191, wagen op de grafsteen van M. Viriatius Zosimus in Verona en afb. 192, wagen 

op een sarcofaagdeksel in Vaticaanstad). 

 

Schamelsteunen 

Zoals gezegd in de voorgaande subparagraaf, zijn bij Wagen 1 uit Stabiae twee ijzeren schamelsteunen 

gevonden (afb. 147). Beide hebben één arm, zoals ook de schamelsteunen die in de Alamannenbuit 

van Neupotz aangetroffen zijn.240  

Opmerkelijk genoeg lijken schamelsteunen niet op afbeeldingen uit het Italisch Romeinse 

kerngebied in de keizertijd voor te komen. In de Romeinse provincies en mogelijk zelfs in de IJzertijd 

zijn ze wel afgebeeld (afb. 106). Uit de Late keizertijd, bestaan wel enkele afbeeldingen van  wagens 

waarop mogelijk schamelsteunen zijn afgebeeld. Deze zijn gevonden in verschillende kopieën van de 

Notitia Dignitatum (afb. 260-263). Dit is (waarschijnlijk) een oorspronkelijk 5e eeuws document 

waarin een opsomming gegeven wordt van de Romeinse civiele en militaire officieren. Er bestaan 

                                                 
238 Zie paragraaf 3.2.3.1 Langboom. 
239 Zie paragraaf 4.2.1.3.2 De onderwagen bij wagens - Langboom. Bij de wagen uit Boé (Frankrijk, Late IJzertijd) is een 
ovale ijzeren ring gevonden, waarvan aangenomen wordt dat deze zich rond de aanhechting van de langboom met de 
zijarmen bevond. Bij Wagen 1 uit Stabiae is een dergelijke ring niet aangetroffen. Er is wel een ovale ring gevonden, maar 
die behoort niet tot de langboom. Zie verder paragraaf 4.3.1.5 Trekelement. 
240 Zie paragraaf 3.2.3.2 Schamelsteunen. 
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verschillende kopieën van uit de 14e, 15e en 16e eeuw, waarin ook illuminaties zijn opgenomen.241 De 

weergaven van de voertuigen zijn zodoende interpretaties door de kopiisten van de afbeeldingen, die 

op zichzelf al interpretaties door laat-Romeinse kunstenaars zijn. Het is waarschijnlijk dat de 

afbeeldingen van voertuigen ook in het oorspronkelijke document stonden en dus 5e eeuwse 

voertuigen voorstellen, omdat er versies van dezelfde afbeeldingen in de verschillende kopieën 

aangetroffen zijn.242 Tussen de langboom en de bodem van de wagens zijn verschillende diagonale 

elementen afgebeeld. Op afb. 260 zijn twee van de diagonale lijnen dunner en lichter weergegeven. 

Dit zijn misschien (ijzeren) schamelsteunen. 

 

Zwenkbare vooras 

Wagen 1 uit Stabiae had in elk geval een zwenkbare vooras. Op afb. 147 waarop de schamelsteun van 

de vooras is afgebeeld, is ook de lange schamelbout zichtbaar. Van Wagen 2 is de eventuele 

schamelbout niet behouden.  

Er zijn twee en mogelijk drie afbeeldingen waarop het trekelement op het niveau van de as met het 

voertuig verbonden lijkt te zijn. Op afb. 191 (grafsteen van M. Viriatius Zosimus) lijkt het lamoen op 

de as aan te sluiten. De wagen op afb. 259 (scène 93 op de Zuil van Marcus Aurelius) heeft een dissel. 

Mogelijk is ook op afb. 200 (sarcofaagdeksel uit Ostia) de dissel met de as verbonden. In al deze 

gevallen is ook de langboom afgebeeld. Wellicht stellen de drie afbeeldingen wagens met een 

zwenkbare vooras voor. 

Op zes afbeeldingen lijkt het trekelement met de bodem of bak van de wagen verbonden te zijn: afb. 

182 en 183 (voertuigen op het mozaïek van de “Grote Jacht” van Piazza Armerina op Sicilië), afb. 210 

(reliëf uit de Vaticaanse musea), afb. 233 en 234 (voertuigen op het mozaïek in de “Thermen van de 

Cisiarii” in Ostia) en afb. 246 (wagen op spiraal 6b op de Zuil van Trajanus). Op afb. 210 en 234 is de 

wagen voorzien van een lamoen als trekelement. Als de wagens op deze afbeeldingen natuurgetrouw 

zijn weergegeven, hebben ze mogelijk geen zwenkbare vooras. 

 

Verticale staanders onder de bodem 

Op de hierboven genoemde afbeeldingen uit de Notitia Dignitatum (afb. 260-263) zijn onder de 

bodem verticale elementen te zien die mogelijk de bodem boven het niveau van de assen verheffen. 

Op afb. 260, 262 en 263 lijkt het erop dat op de staanders riemhouders zijn afgebeeld (zie verder 

paragraaf 4.3.1.7 Riemhouders). Wellicht hebben de kopiisten verschillende onderdelen van het 

voertuig met elkaar verbonden die niets met elkaar te maken hebben. Op de afbeeldingen zijn 

bijvoorbeeld de leidsels als een diagonale lijn weergegeven die met de achteras verbonden is. Op afb. 

260 heeft het deel van de leidsels tot aan de bak een andere kleur dan het deel dat vanaf de bak naar de 

as loopt. Op de andere afbeeldingen zijn de beide delen in dezelfde kleur uitgevoerd, waardoor de lijn 

(waarschijnlijk leidsels en schamelsteun) één object lijken. Hetzelfde kan gebeurd zijn met de 

‘verticale staanders onder de bodem’ en de riemhouders. 

Uit de Romeinse provincies zijn meer afbeeldingen bekend van de elementen die de bodem 

verheffen boven de as(sen), niet alleen bij wagens, maar ook bij karren (zie ook paragraaf 4.3.1.3.1 

Het bodemframe bij karren - Verhoogde laadbodem). IJzeren staven, zoals deze in de Late IJzertijd in 
                                                 
241 Röring 1983, 91 eindnoten 109, 110. Er zijn kopieën van het handschrift in, onder andere, München, Oxford en Parijs.  
242 Afb. 262 en 263 stellen dezelfde afbeelding voor. De eerste is afkomstig uit de codex die in München bewaard wordt en de 
tweede uit die uit Oxford. De details op de twee kopieën wijken van elkaar af. 
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West en Midden Europa gevonden zijn (zie paragraaf 4.2.1.3.2 De onderwagen bij wagens - Verticale 

staanders onder de bodem), zijn voor zover ik weet in het Italisch kerngebied in de Romeinse 

keizertijd niet aangetroffen. 

 

4.3.1.4 Bodem 

Er zijn bij mijn weten geen elementen van de bodem behouden gebleven bij de voertuigen die in de 

omgeving van de Vesuvius gevonden zijn. Omdat op de meeste afbeeldingen geen details van de 

bodem zijn weergegeven, berust de reconstructie van de bodems uit het Italisch kerngebied in de 

Romeinse keizertijd op dezelfde hypotheses die al in de eerdere paragrafen over de bodem 

gepresenteerd zijn. Afhankelijk van het gebruik van het voertuig was de bodem gesloten of 

roostervormig.243 

De enige afbeeldingen waarop waarschijnlijk iets van de bodem te zien is, zijn die van wagens uit de 

Notitia Dignitatum (afb. 260-263). In de hier afgebeelde voorbeelden lijkt rond de bodem een laag 

hekwerk te staan, waarin een gebogen ‘gevlekt’ oppervlak te zien is. Hiermee is naar alle 

waarschijnlijkheid de bodem bedoeld. De gevlekte versiering (in twee kleuren) kan wijzen op een 

bodem van vlechtwerk. Het is ook mogelijk dat er een doek of dierenvacht over de bodem gespreid is. 

 

4.3.1.5 Trekelement 

In het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd komen afbeeldingen voor van zowel dissels als 

lamoenen. Er werden dus zowel tweespannen als enkele dieren voor de voertuigen geplaatst.  
 

Dissel 

De Wagens 1 en 2 uit Stabiae, de kar uit de ‘Casa del Menadro’ in Pompeii en de kar uit Boscoreale 

hadden waarschijnlijk alle een dissel.  

In de reconstructie van Wagen 1 uit Stabiae, volgens P. Miniero, kan de dissel niet bewegen in het 

verticale vlak (afb. 141). Zoals al vermeld is, is deze beweging noodzakelijk, omdat anders de 

trekdieren opgehangen worden in de tuigage door de bewegingen van de wagen. Wat bovendien 

opmerkelijk is in Miniero’s reconstructie, is de functieloze metalen pin (nr. 11 op afb. 141) die door de 

twee trekarmen van de dissel loopt.244 Daarom heeft M. van Leusen een alternatieve reconstructie 

gemaakt, waarbij de dissel in het verticale vlak kan bewegen ten opzichte van de voorasdam, met 

behulp van de metalen pin nr. 11 (afb. 146).245 In de reconstructies van Miniero en Van Leusen is 

uitgegaan van een stabilisatie van de voorschamel met behulp van een zwenkhout achter de vooras.246 

Van Leusens reconstructie laat ook een stabilisatie met zwenkstang vóór de vooras toe.247 De 

disselarmen scharnieren dan rond de metalen pin nr. 11 (mogelijk de zwenkstang) en de dissel zelf is 

stevig met beide disselarmen verbonden door een ovalen metalen ring die teruggevonden is (nr. 1 op 

afb. 141).248  

Op de meeste afbeeldingen zijn voertuigen, zowel karren als wagens, met een dissel weergegeven. 

In de meeste gevallen kan dit opgemaakt worden uit het span trekdieren dat voor het voertuig staat. Op 

                                                 
243 zie paragrafen 2.2.5 Laadbodem, 3.2.5 Bodem, en 4.2.1.4 Bodem 
244 Van Leusen 1989, 62. 
245 Van Leusen 1989, 62. 
246 Zie paragraaf 3.2.3.3 Zwenkbare vooras en fig. 3a. 
247 Zie paragraaf 3.2.3.3 Zwenkbare vooras en fig. 3c. 
248 Miniero 1987, 180. 
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sommige afbeeldingen is de dissel zelf ook afgebeeld, bijvoorbeeld op afb. 184 (wagen op de 

grafsteen van muildierdrijver Rinnius Novicius uit Caraglio),249 afb. 233 en 235 (voertuigen op het 

mozaïek in de “Thermen van de Cisiarii” in Ostia) en afb. 246 (wagens op spiraal 6b van de Zuil van 

Trajanus) zijn de dissels te zien. Op afb. 246 is bovendien duidelijk zichtbaar dat de aanhechting van 

de dissel op de vooras gevorkt is. 

 

Lamoen 

Bij mijn weten zijn er geen voertuigen teruggevonden waarvan bekend is, dat ze een lamoen hadden. 

Dat het lamoen wel gebruik werd, blijkt uit de verschillende afbeeldingen waarop enkelspannen zijn 

afgebeeld.  

De waarschijnlijk oudste afbeelding van een voertuig met lamoen250 in het Italische kerngebied in de 

Romeinse keizertijd is de grafsteen van M. Viriatius Zosimus, in het Museo Maffeiano te Verona (afb. 

191). Deze wordt in de Flavische periode (69-98) gedateerd.251 Ook de vroegste afbeeldingen van een 

voertuig uit de Romeinse provincies stammen uit deze periode (afb. 319: D.Baden Baden-4B.01 en 

afb. 372: F.Strasbourg.4B.01, beide uit Germania Superior). In alle drie de gevallen is er een wagen 

afgebeeld, maar op de reliëfs uit de provincies zijn dissels te zien, terwijl de wagen op de Italische 

grafsteen duidelijk een lamoen heeft. Uit het Italisch kerngebied bestaat een tweede afbeelding van 

een wagen met lamoen. Deze bevindt zich op het mozaïek in de “Thermen van de Cisiarii” in Ostia uit 

ca. 120 (afb. 234). Ook op afb. 210 (ongedateerd reliëf uit Vaticaanstad) is mogelijk een lamoen 

afgebeeld. De enige afbeelding uit de provincies waarop mogelijk een wagen met lamoen te zien is 

(afb. 318: D.Augsburg-4B.03 uit Raetia), stamt uit de 2e helft 2e - eerste helft 3e eeuw. 

Mij zijn elf afbeeldingen van een voertuig met lamoen uit het Italisch kerngebied bekend. Naast de 

drie bovengenoemde afbeeldingen van wagens, zijn dit vijf grafstenen of sarcofagen voor kinderen en 

drie reliëfs waarop één of twee volwassenen op het voertuig zitten. Op vier van de ‘kinderreliëfs’ 

wordt het voertuig, een kar, getrokken een ram: afb. 167, sarcofaagdeksel in het Vaticaan; afb. 169, 

een grafsteen uit Verona; afb. 170, een fragment in Palermo (Sicilië) en afb. 171, sarcofaag van M. 

Cornelius Statius.252 Op de laatste afbeelding is een ‘strijdkar’ afgebeeld. Dit is de enige afbeelding 

van een ‘strijdkar’ waarvan het trekelement een lamoen is. De vijfde afbeelding van een voertuig met 

lamoen is afkomstig van de kindersarcofaag van M. Aufidius Fronto, te Pesaro (afb. 176). In dit geval 

is het trekdier geen ram, maar ‘gewoon’ een paardachtige. Afb. 177 (kar op een reliëf uit Turijn), afb. 

178 (kar op de grafsteen van C. Valerius Ismarus in Verona) en afb. 179 (voertuig op een reliëf uit 

Turijn) tonen reliëfs waarop volwassenen op het voertuig met lamoen zijn afgebeeld. Van afb. 177 en 

178 is duidelijk dat er een kar is afgebeeld, maar op afb. 179 is het voertuig niet behouden.  

De vorm van de lamoenarmen varieert. Op sommige afbeeldingen zijn de armen recht en lopen ze in 

één lijn van het voertuig naar de jukken van de trekdieren (afb. 167, 176, 171 en 234). Op andere 

buigen de armen naar boven, naar de hals van het trekdier (afb. 169, 170, 178, 179 en 191).253 

Wanneer de armen gebogen zijn, kunnen zowel grotere als kleinere trekdieren voor het voertuig 

gespannen worden (zie paragraaf 2.2.4.2 Dissel). De lamoenarmen uit de provincies zijn meestal in 

                                                 
249 De trekdieren op deze afbeelding, zouden als runderen gezien kunnen worden. Aangezien de grafsteen echter opgericht is 
voor de mulio Rinnius Novicius, kan ervan uitgegaan worden dat er muildieren zijn afgebeeld. 
250 Ik ken niet alle dateringen van de afbeeldingen. 
251 Molin 1991, 61 fig. 14.  
252 Thans in het Musée du Louvre te Parijs. Het is mij niet bekend waar in Italië deze sarcofaag gevonden is. 
253 Van de lamoenarmen op  afb. 177 is niet meer na te gaan of ze omhoog buigen, omdat het reliëf niet volledig behouden is. 
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meer of mindere mate gebogen, terwijl die uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd zowel 

gebogen als recht zijn.254 De oudste afbeelding uit het kerngebied (afb. 191) toont een lamoen met 

gebogen armen. De Italische afbeeldingen met rechte armen (waarvan mij de datering bekend is) 

stammen uit de 2e en 3e eeuw; deze dateren dus niet uit een duidelijk eerdere of latere periode dan die 

met gebogen armen uit het kerngebied en de provincies. Het enige dat opvalt, is dat de afbeeldingen 

van voertuigen met rechte lamoenarmen zuidelijker zijn teruggevonden (in Pesaro, Ostia, Vaticaanstad 

en Palermo) dan die met gebogen armen (Turijn en Verona). 255 

 

4.3.1.6 Opbouw 

Omdat er een aanzienlijke hoeveelheid afbeeldingen uit het Italisch kerngebied in de Romeinse 

keizertijd bekend is, valt er iets over de opbouw te zeggen.  

Op de afbeeldingen van karren en wagens is een grote verscheidenheid aan opbouw te zien. Deze 

diversiteit komt goeddeels overeen met die uit de provincies. 

 

4.3.1.6.1 Bij karren 

De reconstructie van de opbouw van de kar die in Boscoreale gevonden is, is hypothetisch (afb. 133, 

134 en 136). Er is niets teruggevonden dat tot de opbouw gerekend kan worden. Hieruit kan wellicht 

geconcludeerd worden dat de opbouw, als deze aanwezig was, volledig van hout was. Een opvallend 

aspect van de reconstructie is de metalen beugel die op afb. 134 en 136 onder de bodem te zien is. Het 

ijzeren element is in de buurt gevonden en men heeft gesuggereerd dat het als opstapje diende. Het kan 

ook deel hebben uitgemaakt van de aanhechting van het juk aan de disseluiteinde of de verbinding 

tussen de centrale balk en de dissel verstevigd hebben.256 Ook de reconstructie die van de kar uit de 

‘Casa del Menandro’ in Pompeii gemaakt is (afb. 6 en 138), is zoals gezegd hypothetisch.257 

 

Geen opbouw 

Op de kar op afb. 152 (sarcofaagdeksel uit Rome) wordt hooi of graan vervoerd. Er is geen opbouw 

afgebeeld. De lading wordt door rongen op de kar gehouden. Deze worden mogelijk gevormd door 

takken, zoals ook bij de bronzen modelkar uit Bolsena uit de 5e - 3e eeuw v. Chr. het geval is (afb. 

268). Ook enkele karren op de Zuil van Trajanus (afb. 248 en 249) lijken geen opbouw of slechts 

rongen te hebben en geen duidelijke zijwand. Op deze karren worden tonnen vervoerd. Op 

afbeeldingen uit de Romeinse provincies zijn er geen rongen weergegeven bij de karren zonder 

opbouw. 

 

Open of gesloten zijwanden 

De meeste afgebeelde karren hebben een opbouw met open of gesloten zijwand. Vaak is er bij de open 

zijwand slechts één horizontale balk als reling afgebeeld. Dit is te zien op afb. 153 (fragment van een 

sarcofaagdeksel), afb. 154 (reliëf uit Rome), afb. 155 (reliëf uit Pisa), afb. 156 (reliëf uit Rome), afb. 

                                                 
254 Ook de lamoenarmen op D.Augsburg-4B.03 (afb. 318) uit Raetia zijn recht.  
255 Hierbij dient in gedachten gehouden te worden dat er niet veel afbeeldingen van voertuigen met lamoen bekend zijn, 
waardoor de verhoudingen snel kunnen vertekenen. Daarbij ben ik er vanuit ben gegaan dat de reliëfs in de omgeving van de 
huidige verblijfplaats gevonden zijn. Om deze reden is het reliëf uit Parijs (afb. 171, zie voetnoot 252) niet meegerekend. 
Ook bij de aanname dat afbeelding uit Vaticaanstad aldaar gevonden is, kan een vraagteken geplaatst worden. 
256 De Caro 1994, 206. 
257 Zie de inleiding in paragraaf 4.3 Het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd. 
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157 (reliëf uit Terni), afb. 158 (reliëf op een onvoltooide zuilensarcofaag uit Rome), afb. 159 (reliëf uit 

Rome), afb. 160 (reliëf op de sarcofaag van L. Annius Octavianus Valerianus in Vaticaanstad), afb. 

162 (sarcofaag in Rome) en mogelijk ook afb. 177 (reliëf uit Turijn) en afb. 178 (grafsteen van C. 

Valerius Ismarus in Verona). Soms is de wand hoger en bestaat deze uit twee horizontale banen, zoals 

op afb. 161 (sarcofaagdeksel in Parijs), afb. 163 (reliëf uit Venetië) en afb. 164 (muurschildering uit de 

catacombe van Via Latina) te zien is. Op verschillende afbeeldingen is het duidelijk dat de verticale 

rongen kromme takken zijn, die met een dwarshout tot zijwand gevormd zijn (afb. 153 en 157). Op 

drie van deze afbeeldingen is duidelijk een gevlochten mand in de bak gezet (afb. 155, afb. 159 en afb. 

161). Ook in Arlon (België) zijn twee reliëfs gevonden waarop een mand op een kar geplaatst is (afb. 

298: B.Arlon-2B.01 en afb. 300: B.Arlon-2B.03, beide uit Gallia Belgica).  

Enkele afbeeldingen laten karren zien waarvan de zijwanden duidelijk gesloten zijn, bijvoorbeeld 

afb. 151 (plafondmozaïek in de Sta Costanza te Rome), afb. 242-245 en 247 (Zuil van Trajanus in 

Rome), afb. 250, 251, 255 en 256 (Zuil van Marcus Aurelius in Rome). Op al deze karren worden 

goederen vervoerd. De kar op afb. 243 is overkapt met een huif.  

De bakken op afb. 240 en 241 (Boog van Trajanus in Benevento) bestaan mogelijk uit een gesloten 

zijwand met daarboven een reling. 

Op de meeste karren met een open bak worden goederen vervoerd. Er zijn enkele afbeeldingen 

waarop de kar gebruikt wordt voor personenvervoer. Op afb. 163 (reliëf uit Venetië) is een 

voorstelling uit de mythe van Cleobis en Biton weergegeven en op afb. 240 en 241 (Boog van 

Trajanus is Benevento) staan karren met schijfwielen die getrokken worden door ossen. Het gaat hier 

waarschijnlijk goederenkarren die in de afgebeelde processie gebruikt zijn om gevangenen te 

vervoeren. Van de karren op afb. 177 (reliëf uit Turijn) en afb. 178 (grafsteen van C. Valerius Ismarus 

in Verona) is het gebruik niet eenduidig, aangezien alleen de menner op de kar is weergegeven.  

Ook op de karren op afb. 172, 173 en 174 (terracotta reliëfs uit Londen, Kopenhagen en Berlijn 

waarvan afb. 172 en 173 duidelijk naar hetzelfde model gemaakt zijn) worden personen vervoerd. De 

wanden lijken bijzonder laag. Ze zijn versierd met punten in een zigzaglijn, wellicht om aan te geven 

dat de wanden met metaal beslagen zijn. In de bak staat een zetel waarin twee personen zitten. Ook op 

afb. 237-239 (Boog van Trajanus te Benevento) is een kar met lage gesloten bak weergegeven waarin 

een zetel met daarin twee personen staat. 

 

Zoals ook in de Romeinse provincies het geval is, worden op afbeeldingen van voertuigen met een 

open of gesloten opbouw uit het Italisch kerngebied de karren voor zowel goederen als 

personenvervoer gebruikt. Als het voertuig niet is voorzien van riemhouders (zie paragraaf 4.3.1.7 

Riemhouders258), kan de kar voor zowel goederen als personenvervoer gebruikt zijn geweest. De 

karren waarvan de wanden wellicht met metaal beslagen zijn (afb. 172, 173 en 174), vormden hierop 

mogelijk een uitzondering.  

 

Opbouw in de vorm van een zetel 

Op een aantal afbeeldingen is een kar afgebeeld, waarvan de opbouw de vorm heeft van een zetel. Dit 

zijn afb. 166 (kindersarcofaag in Parijs), afb. 167 (fragment van een kindersarcofaag in Vaticaanstad), 

                                                 
258 Er is misschien één afbeelding van een kar met riemhouders bekend uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd. 
Zie paragraaf 4.3.1.7 Riemhouders. 
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afb. 168 (fragment van een sarcofaag in Vaticaanstad, mogelijk een kindersarcofaag259), afb. 169 

(kindersarcofaag uit Verona), afb. 170 (reliëf uit Palermo, waarschijnlijk van een kindersarcofaag) en 

afb. 176 (kindersarcofaag van M. Aufidius Fronto uit Pesaro). In tegenstelling tot karren waarop een 

zetel geplaatst is (afb. 172, 173, 174 en 237-239),260 neemt de zetelvorm van de bak de gehele bodem 

van het voertuig in beslag. Ook in de provincies is dit onderscheid tussen lossen zetels en zetelvormige 

opbouwen duidelijk te zien. Opvallend is dat het in alle gevallen van afbeeldingen van karren met een 

zetelvormige opbouw om reliëfs op grafmonumenten voor een kind gaat. In de provincies zijn karren 

met een zetelvormige opbouw niet exclusief voor een kind afgebeeld. 

 

Gesloten kast 

Er bestaan diverse afbeeldingen waarop een kar met gesloten kast staat. Deze zijn met name 

aangetroffen op munten (afb. 80-82).261 Het dak is halfrond en de wanden zijn versierd met reliëfs. 

Een soortgelijk voertuig is op een 3e eeuws reliëf uit Rome te zien (afb. 181).262 Ook op afb. 180 

(stucco fries uit Pompeii) is een dergelijke kar afgebeeld.263 Afbeeldingen van vergelijkbare overdekte 

karren komen niet voor in de provincies.264 De enige mij bekende afbeelding van een kar met gesloten 

kast uit de provincies is DZ.Hippone-Bone-2G.02 (afb. 343) uit Africa Proconsularis. Deze kar wordt 

op de afbeelding gebruikt om wilde dieren te vervoeren en de kast is als een kist met valluik 

geconstrueerd. De opbouw, hoewel ook gesloten, lijkt in niets op die van de karren die op de 

bovengenoemde munten zijn afgebeeld. 

 

4.3.1.6.2 Bij wagens 

De opbouw van Wagen 1 uit Stabiae volgens P. Miniero is, zoals de reconstructie van de onderbouw, 

hypothetisch. Er zijn verschillende ijzeren en houten elementen gevonden, waaruit Miniero zijwanden 

in de vorm van een hekwerk gereconstrueerd heeft (afb. 141).265 

In de onderstaande subparagrafen worden de verschillende soorten opbouw op afbeeldingen van 

wagens kort besproken. Er zijn mij geen afbeeldingen uit het Italisch kerngebied bekend van wagens 

zonder opbouw. 

 

Open of gesloten zijwanden  

De meeste afbeeldingen van voertuigen uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd stellen 

een wagen met een open bak voor, waarvan de zijwanden open of gesloten zijn. Deze wanden zijn 

soms hoog, maar meestal laag weergegeven.266  

                                                 
259 Zie paragraaf 4.3.3 Trekdieren. 
260 Zie paragraaf 4.3.1.6.1 Bij karren - open of gesloten zijwand. 
261 Deze munten zijn geslagen door de keizers Tiberius, Caligula en Domitianus ter ere van de dood en vergoddelijking van 
hun moeder of (in het geval van Domitianus) geliefde nicht. Ook op de munt op afb. 231 staat een kar met gesloten kast, 
maar deze munt stamt uit de Republiek, ca. 87 v. Chr. Hierop is een ‘triomfquadriga’ afgebeeld. Zie ook Abaecherli 
1935/1936, 5-6: het afgebeelde voertuig wordt gezien als een carpentum, een overdekte kar die bij speciale gelegenheden 
(pompae) door bevoorrechte vrouwen (o.a. Vestaalse maagden en leden van de keizerlijke familie) gebruikt mocht worden. 
Zie paragraaf 5.7 Voertuigen in schriftelijke antieke bronnen over de, mijns inziens, geringe waarde die toegekend kan 
worden aan de verbinding van voertuigafbeeldingen met termen voor voertuigen uit antieke teksten. 
262 Junkelmann 1990, 68: dit voertuig wordt beschouwd als een tensa, gelijkend op een carpentum, waarmee heilige objecten 
in een processie vervoerd werden.  
263 Abaecherli 1935/1936, 7, Pl. V-5 
264 Het kan zijn dat er in de provincies munten gevonden zijn waarop een kar met een dergelijke gesloten kast is afgebeeld. 
Deze afbeeldingen beschouw ik niet als provinciaal, maar als behorend tot het Italische kerngebied in de Romeinse keizertijd. 
265 Miniero 1987, 194-197. 



Een vergelijking met de voertuigen uit de Europese Late IJzertijd en uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd 

 177

Een aantal afbeeldingen stelt goederentransport voor. Op afb. 184 (grafsteen van muildierdrijver 

Rinnius Novicius uit Caraglio) en afb. 185 (grafsteen van Q. Veiquasius uit Turijn) worden tonnen 

vervoerd. Afb. 185 vertoont overeenkomsten met E.Pico del Castillo-4C.01 (afb. 344) uit 

Tarraconensis. Op beide afbeeldingen wordt de ton die op de wagen ligt, gevuld door een jongeling 

die een amfoor vasthoudt en is op de achtergrond een persoon op een stoel of zetel te zien, voor wie 

een jongeling staat. Aan de achterkant van de wagen op afb. 185 lijkt een uitsteeksel afgebeeld te zijn, 

mogelijk de achterklep van de bak.267 Afb. 187 en 188 stellen beide een versie van een 

gereconstrueerde muurschildering uit Pompeii voor. Hieruit is duidelijk dat details op de twee 

afbeeldingen discutabel zijn, maar vast staat dat de wagen voor het vervoer van een grote wijnzak 

gebruikt is. De wagen op afb. 186 (kalkstenen grafsteen uit de ongeving van Benevento) vervoert, zo 

lijkt het, twee balen overdekte lading. Ook op de Zuil van Trajanus (afb. 246),268 en de Zuil van 

Marcus Aurelius (afb. 252, 253, 254, 257, 258, 259269) in Rome zijn goederenwagens afgebeeld. Er 

worden wapens, boten en verpakte goederen vervoerd.  

Op de meeste wagens worden personen vervoerd. Deze zitten meestal met tweeën op een verhoogde 

zitplaats, meestal een zetel, die achter de menner op de bodem staat. Er lijken zowel twee mannen, 

twee vrouwen als gemengde koppels te zijn afgebeeld.270 Op twee afbeeldingen is met zekerheid 

slechts één passagier weergegeven: afb. 236 (keizer Constantinus op de Boog van Constantinus in 

Rome) en afb. 191 (grafsteen van M. Viriarius Zosimus te Verona). Deze laatste is tevens één van de 

oudste afbeeldingen uit het Italisch kerngebied en de wagen is bovendien voorzien van een lamoen. Er 

zijn enkele afbeeldingen waarvan door beschadiging niet meer duidelijk is of er één of meer passagiers 

op de wagen zitten (afb. 203, 205, 206, 208, 211, 216 en 220).271 Wat opvallend is aan de afbeeldingen 

uit de provincies, met name aan die uit Pannonia, is dat vrij vaak alleen vrouwen als passagier op de 

wagen te zien zijn. Dit lijkt in het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd niet voor te komen. 

Ook de achteruitrijder of een staande persoon achter de zetel, die op veel provinciale (Pannonische) 

reliëfs voorkomt, is afwezig in het kerngebied.272  

Alleen op afb. 191 (grafsteen van M. Viriatius Zosimus), afb.  200 (sarcofaagdeksel uit Ostia), afb. 

210 (reliëf uit Vaticaanstad273), afb. 212 (kindersarcofaag uit Rome), afb. 215 (reliëf uit Pesaro) en afb. 

233 (vloermozaïek uit de “Thermen van de Cisiarii” in Ostia) is geen zetel, maar een zitplaats met 

lagere of geen rugleuning afgebeeld. De zijwand van de wagen op afb. 191 vertoont door de gewelfde 

                                                                                                                                                         
266 Zie paragraaf 2.2.6 Opbouw. 
267 Zie paragraaf 3.2.6.5 Uitstekend element aan de achterkant van bodem of bak. 
268 Deze wagens worden beschouwd als ‘Dacische wagens’ omdat ze door de Daciërs gebruikt worden als barrière tegen de 
Romeinen. De makers van de Zuil waren echter waarschijnlijk Romeinse kunstenaars. Daarom beschouw ik deze wagens als  
afkomstig zijnde uit het kerngebied. 
269 De wagen op afb. 259 is ook rechts op afb. 255 te zien. 
270 Hierbij dient ook in gedachten gehouden te worden dat de sarcofagen vaak als halffabrikaat in werkplaatsen stonden. 
Details zoals gezichten werden op verzoek van de eigenaars voltooid. Zo kan het voorkomen dat een mannenhoofd op een 
vrouwenlijf geplaatst is of een vrouwenhoofd op een mannenlijf. Dat de datering van dergelijke in verschillende stappen 
vervaardigde reliëfs moeilijk vast te stellen is, blijkt bijvoorbeeld uit een fragment uit Stockholm (afb. 195). Aan de hand van 
het kapsel van de vrouw op de voorgrond in de wagen, is het te dateren rond 320. De stijl van rest van het reliëf kan op het 
eind van de 3e eeuw gedateerd worden (Weber 1978, 36-40). 
271 Bij deze opsomming heb ik de reliëfs waarop het voertuig en de passagiers niet behouden zijn, achterwege gelaten. 
272 Met uitzondering van de hieronder genoemde afb. 215 waarop een afgezant van de overheid met een achteruitrijdende 
bediende is afgebeeld. Op de reliëfs uit Pannonia waarop een achteruitrijder of een staande persoon achter de zetel is 
afgebeeld, zijn geen afgezanten weergegeven. 
273 Dit reliëf uit de Vaticaanse Musea wordt door Treue (1965, 164) rond 200 v. Chr. gedateerd. Het is onduidelijk waar het 
in Italië gevonden is. Mij lijkt het dat het van later datum is, maar ik heb geen andere verwijzing naar de afbeelding kunnen 
vinden. 
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vorm enige overeenkomst met die van de gereconstrueerde Etruskische kar uit San Mariano op afb. 16 

uit ca. 570 v. Chr.274 

De zetel op afb. 199 (sarcofaagdeksel uit Ostia) is leeg.275 Ook uit de provincies zijn enkele 

afbeeldingen bekend van een wagen waarop een lege zetel vervoerd wordt: D.Beihingen-4B.01 (afb. 

320 uit Germania Superior, TR.Magnesia ad Sipylum-4B.01 (afb. 464) uit Asia en A.Bruckneudorf-

4B.01 (afb. 276) uit Pannonia Superior. Wat de betekenis van de lege zetel is, is niet duidelijk. De 

afbeelding uit Ostia wordt rond het midden van de 4e eeuw gedateerd,276 de afbeeldingen uit de 

provincies in de 2e eeuw.277 

Voor zover mij bekend, is er uit het Italisch kerngebied slechts één reliëf, afb. 215 (fragment van een 

grafreliëf uit Pesaro), waarop een afgezant uit het leger in dienst van de overheid is afgebeeld. De 

afbeelding kan vergeleken worden met verschillende reliëfs uit de provincies, waarop de afgezant, de 

achteruitrijder en de menner vergelijkbare posities op de wagen innemen.278 De afgezant zit in het 

midden van de wagen op een verhoging. Achter hem zit, achteruitrijdend op een lagere zitting of op 

lading, een mannelijk persoon die vaak het ambtsteken (een lans) vast heeft en de menner is meestal 

zittend op de bodem van de wagen afgebeeld.279 Op de afbeeldingen uit de Notitia Dignitatum (afb. 

260-263) staan voertuigen van hoogwaardigheidsbekleders weergegeven, maar deze wagens zijn in 

tegenstelling tot die van afb. 215 leeg: afb. 260 (wagen van de Praefectus praetori per Illyrcum), afb. 

261 (wagen van de Praefectus praetori per Italia) en afb. 262-263 (wagen van de Praefectus praetori 

per Roma). Het is duidelijk dat de achterkant van de bak van de wagens op deze afbeeldingen halfrond 

van vorm is en aanzienlijk hoger dan de rest van de opbouw. Op geen van de afbeeldingen uit de 

provincies en het reliëf uit Pesaro (afb. 215) zit de afgezant in een zetel. Het is niet duidelijk of de 

opbouw van de wagens op de afbeeldingen uit de Notitia Dignitatum zetelvormig was of dat zetels die 

op de oorspronkelijke 5e eeuwse voorstellingen op de wagens stonden, door de latere kopiisten als deel 

van de opbouw opgevat zijn. 

Op sommige afbeeldingen staan wagens waarvan de opbouw bestaat uit een gesloten zijwand met 

daarboven een reling, zoals ook op verschillende afbeeldingen uit de provincies voor komt (zie 

bijvoorbeeld afb. 423: H.Szentendre-4B.04 uit Pannonia Inferior). Dit is te zien op afb. 184 (grafsteen 

van muildierdrijver Rinnius Novicius uit Caraglio), afb. 186 (kalkstenen grafsteen uit de omgeving 

van Benevento), afb. 210 (reliëf in Vaticaanstad), afb. 233 en 234 (vloermozaïek uit de “Thermen van 

de Cisiarii” in Ostia). 

 

Gesloten kast 

Er zijn twee afbeeldingen van een wagen met gesloten kast. Beide staan op het  mozaïek van de 

“Grote Jacht” van Piazza Armerina op Sicilië. De wagens worden gebruikt om gevangen wilde dieren 

in te vervoeren. Hiertoe zijn ze uitgerust met valluiken. De wagen op afb. 182 heeft drie 

                                                 
274 Zie voetnoot 218 in hoofdstuk 2. 
275 Afb. 200 behoort tot hetzelfde deksel. 
276 Weber 1978, 43. 
277 Van het reliëf uit Duitsland is (mij) geen datering bekend. 
278 Uit de provincies zijn de volgende afbeeldingen van een afgezant in dienst van de overheid bekend: F.Langres-4B.03 (afb. 
359) uit Germania Superior, SRB.Sremska-Mitrovica-4B.01 (afb. 459) uit Pannonia Inferior, SRB.Kostolac-4B.01 (afb. 
458) uit Moesia Superior en mogelijk ook D.Jünkerath-4B.01 (afb. 324) en D.Jünkerath-4B.02 (afb. 325), beide uit 
Germania Inferior en D.Koblenz-4B.01 (afb. 326) uit Germania Superior. 
279 Zie verder paragraaf 5.5 Personenvervoer. 
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compartimenten voor dieren, de wagen op afb. 183 één.280 De kar op DZ.Hippone-Bone-2G.02 (afb. 

343) uit Africa Proconsularis is van een gelijksoortig opbouw voorzien en wordt eveneens gebruikt 

om wilde dieren te vangen en/of te vervoeren. Zowel de afbeeldingen uit Sicilië als die uit Algerije 

worden aan het begin van de 4e eeuw gedateerd.281 

Gesloten kasten zoals op bijvoorbeeld A.Bruckneudorf-4B.01 (afb. 276) uit Pannonia Superior 

lijken in het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd niet te zijn afgebeeld. De wagens op afb. 

212 (kindersarcofaag in Rome), zijn alleen overdekt door een luifel, maar de gesloten kast lijkt 

afwezig te zijn. Ook een gesloten opbouw die vergelijkbaar is met die van A.Maria Saal-4B.01 (afb. 

289) uit Noricum komt op afbeeldingen uit het Italisch kerngebied niet voor in de Romeinse periode. 

Er bestaan wel Etruskische afbeeldingen van voertuigen met een overkapping die er sterk aan doen 

denken, zoals die op een asurn uit Volterra uit de 2e-1e eeuw v. Chr. (afb. 264). De gekruiste 

spanbanden en de spanring, op de Etruskische afbeelding in de vorm van een rozet, zijn duidelijk 

zichtbaar. 

 

4.3.1.7 Riemhouders 

Op verschillende afbeeldingen uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd lijken riemhouders 

te herkennen te zijn als kegelvormige elementen die boven het (achter)wiel zijn afgebeeld. Het zou 

echter in veel gevallen ook om steuntjes kunnen gaan die de zetel vasthouden op het voertuig.282 

Overduidelijke riemhouders zoals deze op reliëfs uit de provincies te zien zijn, komen alleen voor op 

de afbeeldingen van wagens uit de Notitia Dignitatum (afb. 260-263). In het Italisch kerngebied zijn 

enkele riemhouders gevonden,283 maar niet zoveel als in de provincies. De wagens uit Stabiae waren 

niet van riemhouders voorzien. 

Op afb. 167 (deksel van een kindersarcofaag in Vaticaanstad) is een kar met zetelvormige opbouw 

en schijfwielen afgebeeld. Boven het wiel bevind zich een kegelvormig element. Wellicht stelt het op 

deze afbeelding een riemhouder voor. Het zou de enige afbeelding van een kar zijn, waarop mogelijk 

een riemhouder is weergegeven.  

Van onder de bodem van de wagen op afb. 195 (sarcofaagdeksel in Stockholm), lijkt zich tussen de 

wielen een verticaal element omhoog te buigen. Het gaat hier misschien om een riemhouder,284 maar 

men zou verwachten dat de riemhouder zich boven het voor- of achterwiel bevindt en niet tussen beide 

wielen. Echter, op D.Neumagen-4B.02 (afb. 330) uit Gallia Belgica, waarop zeker riemhouders zijn 

weergegeven, staat ook een van de twee niet precies boven het wiel, maar iets naar het midden van de 

wagen toe. Ditzelfde is misschien op afb. 196 (sarcofaagdeksel uit de catacomben van Praetextatus in 

Rome) het geval. Boven de wielen zijn duidelijk verdikkingen te zien, maar die boven het voorwiel 

staat iets naar het midden toe en niet recht boven het wiel.285  

Op dezelfde afbeelding (afb. 196) is een verticaal kegelvormig element zichtbaar dat zich in de 

zijwand van de zetel op de wagen bevindt. Dit element staat duidelijk op de bodem en heeft niets met 

                                                 
280 Het kunnen uiteraard ook om kisten met valluiken gaan, die op de wagens -zonder opbouw- zijn geplaatst. 
281 Sicilië: Dunbabin 1978, 245; Algerije: Dunbabin 1978, 55. 
282 Weber 1978, 46. 
283 Röring 1983, 111-112 (type 1), 127 (type 2), 150-151 (type 4). 
284 Weber 1978, 45-46. 
285 Omdat op afb. 196 duidelijk is dat het wiel, waarboven de verdikking niet in het midden geplaatst is, het voorwiel is, is 
wellicht ook op D.Neumagen-4B.02 (afb. 330) het wiel rechts op de afbeelding, waar de riemhouder niet boven geplaatst is, 
het voorwiel. 
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de onderbouw van de wagen te maken. Ook als de verdikkingen boven de wielen er niet zouden zijn, 

zou dit kegelvormige element met geen mogelijkheid voor riemhouder aangezien kunnen worden. Op 

deze afbeelding is daarom duidelijk een zijsteuntje voor de zetel bedoeld. Op afb. 205 (fragment van 

een sarcofaagdeksel uit de catacomben van S. Callisto in Rome) is er alleen een kegeltje achter de 

zetel op de bodem weergegeven, waarschijnlijk eveneens als steun voor de zetel. Ook op afb. 193 

(fragment van eens sarcofaagdeksel in Aquileia) is het kegelvormige object op de bodem van de 

wagen geplaatst. Het staat boven het achterwiel, maar toch is ook hier waarschijnlijk een zetelsteuntje 

bedoeld.  

Het is mogelijk anders gesteld met de kegeltjes die op afb. 203 (fragment uit de catacomben van S. 

Callisto in Rome) en afb. 204 (sarcofaagdeksel uit de catacombe van Praetextatus in Rome) 

weergegeven zijn. Ze staan boven het achterwiel, maar zijn duidelijk niet op de bodem geplaatst. Het 

is natuurlijk mogelijk dat op deze afbeeldingen de zetelsteuntjes tegen de zijwand of bodem van de 

wagen gemonteerd zijn, maar ze kunnen ook de riemhouders boven de achterwielen zijn. Op afb. 209 

(fragment van een sarcofaagdeksel in Parijs) is eveneens alleen boven het achterwiel een verticaal 

element te zien, zoals de kegeltjes op de bovengenoemde afbeeldingen. In dit geval lijkt het object 

twee zijarmen te hebben, waardoor het enige gelijkenis vertoont met riemhouder type 3 (nr. 3 op fig. 9: 

riemhouder met middenstuk en twee haken). Als op de laatstgenoemde afbeeldingen afb. 203, 204 en 

209 werkelijk riemhouders zijn weergegeven, zijn op de afbeeldingen wagen te zien waarvan alleen de 

achterkant voorzien is van riemhouders, zoals het geval is bij de wagen die in Kozármisleny 

(Hongarije) gevonden is.286 

Ten slotte zijn er op riemhouders lijkende objecten te zien op de al eerder ter sprake gekomen 

afbeeldingen uit de Notitia Dignitatum (afb. 260-263). Het gaat hier om riemhouders van type 5 met 

een opzetstuk zonder middenstuk en twee haken (fig. 9). Volgens Röring betreft het bij sommige 

vondsten van dit type waarschijnlijk leidselgeleiders en geen riemhouders waaraan de bak van het 

voertuig hing, omdat hun afmetingen geringer zijn.287 De afbeeldingen in de Notitia Dignitatum lijken 

dit te bevestigen,288 maar zoals gezegd in paragraaf 4.3.1.3.2 De onderwagen bij wagens - Verticale 

staanders onder de bodem lijkt het er op sommige afbeeldingen op dat onderdelen van de voertuigen 

met elkaar verbonden zijn, die niets met elkaar te maken hebben. Op afb. 260 en 261 is het duidelijk 

dat de leidsels van de trekdieren om de afgebeelde riemhouder van type 5 geslagen zijn. Op afb. 260, 

262 en 263 zijn echter ook boven de wielen verticale staanders afgebeeld, die lijken te eindigen in 

riemhouders voor het dragen van de bak. 

 

4.3.1.8 Rem- en blokkeersysteem 

Hierover is (mij) niets bekend. Aangenomen kan worden dat er geremd en/of geblokkeerd is, zoals 

hypothetisch voor de Romeinse periode in de provincies is voorgesteld (zie paragrafen 3.2.8 Remmen 

en 4.2.8 Rem- en blokkeersysteem).  

Er is één afbeelding waarop, zoals op verschillende afbeeldingen uit de provincies en de IJzertijd, 

een verticaal element tussen de wielen is afgebeeld: op afb. 191 (grafsteen van M. Viriatius Zosimus 

in Verona) is mogelijk een haak weergegeven die de wagen in stilstand kon blokkeren. 

 
                                                 
286 Zie paragraaf 2.2.7 Riemhouders. 
287 Zie paragraaf 2.2.7 Riemhouders. 
288 Röring 1983, 28-29. 
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4.3.2 Typologie  

Er is tot op heden nog geen onderzoek gedaan naar de verschillende voertuigonderdelen die in het 

Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd gevonden zijn, zoals Ch. Pare en M. Schönfelder voor 

respectievelijk de Hallstatt en (Late) La Tène periode gedaan hebben. Ook voor de Romeinse 

provincies bestaat zo’n studie (nog) niet.289 Op basis van de afbeeldingen kunnen de volgende 

typologieën voor karren en wagens gepresenteerd worden. 

 

4.3.2.1 Karren 

Op afbeeldingen uit het Italisch kerngebied zijn m.i. twee hoofdtypen karren afgebeeld: karren met 

meedraaiende as (Type 1 en 2) en karren met vaste as (Type 3, 4 en 5). Beide hoofdtypen kennen een 

onderverdeling tussen afbeeldingen waarop de laadbodem niet verhoogd is ten opzichte van het 

bodemframe (Type 1 en 3) en afbeeldingen waarop dit wel het geval is (Type 2, 4 en 5).  

 

Type 1:  meedraaiende as,  geen aparte laadbodem (open bak) 

 

De opbouw kan zowel open zijn, in de vorm van een hekwerk (afb. 158: reliëf op onvoltooide 

zuilensarcofaag in Rome), als gesloten (afb. 151: plafondmozaïek uit de Sta Costanza in Rome; afb. 

255: reliëf op Zuil van Marcus Aurelius in Rome). Op twee afbeeldingen (afb. 240 en 241 beide van 

de Boog van Trajanus in Benevento) is mogelijk een gesloten zijwand met daarboven een reling 

weergegeven. Er lijkt een hekwerk met kruisvorm te zijn afgebeeld.  

Met uitzondering van afb. 240 en 241 worden deze karren op de afbeeldingen voor goederenvervoer 

gebruikt. Op de twee genoemde afbeeldingen zijn mensen in de kar afgebeeld, waarschijnlijk 

gevangenen.290  

In alle gevallen hebben de karren een dissel en worden ze getrokken door ossen. De karren zijn 

voorzien van schijfwielen. 

Afb. 158 is niet gedateerd. De Boog van Trajanus in Benevento (afb. 240 en 241) stamt uit ca. 114, 

de Zuil van Marcus Aurelius in Rome (afb. 255) uit het eind van de 2e eeuw en het plafondmozaïek 

van de Sta Costanza in Rome (afb. 151) uit ca. 350.   

 

Type 2:   meedraaiende as,  verhoogde laadbodem (open bak) 

 

Op afb. 155 (reliëf uit Pisa) en 156 (reliëf uit Rome) is duidelijk een kar met zijwanden in de vorm van 

een hekwerk weergegeven. De kar op afb. 157 (reliëf uit Terni) heeft een opbouw die lijkt te bestaan 

uit kromme takken die mogelijk de rongen vormen, waartussen een dwarshout geplaatst is om een 

zijwand te creëren.  

Op alle drie de afbeeldingen wordt de kar gebruikt voor goederenvervoer. De karren worden 

getrokken door een span ossen langs een dissel en ze hebben schijfwielen. 

Afb. 157 is ‘Laat Romeins.’ Voor de andere afbeeldingen is geen datering gegeven. 

 

                                                 
289 In 2002 was Zsolt Mráv van het Magyar Nemzeti Múzeum in Budapest van plan om in ieder geval alle voertuig- en 
tuigagevondsten die in Pannonia gedaan zijn, te inventariseren. 
290 Zie voetnoot 216. 
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Type 3:  vaste as,  geen aparte laadbodem (diverse soorten opbouw) 

  a) dissel 

 

De kar op afb. 152 (sarcofaagdeksel in Rome) is alleen voorzien van kromme rongen, mogelijk 

takken. De meeste afbeeldingen van een kar met open bak zijn afkomstig van de Zuil van Trajanus 

(afb. 242, 243, 244, 245 en 247) en van de Zuil van Marcus Aurelius in Rome (afb. 250 en 251). In 

alle gevallen lijkt de zijwand gesloten te zijn. Op de karren worden kleinere wapens en goederen 

vervoerd. Op afb. 242 staan karren met katapulten (carroballistae) afgebeeld. De kar op afb. 243 is 

overkapt met een huif. Op afb. 166 (kindersarcofaag  in Parijs) heeft de opbouw van de kar de vorm 

van een zetel. 

De karren zijn voorzien van spakenwielen.291 Op de meeste afbeeldingen worden goederen 

vervoerd: hooi of stro (afb. 152) en wapentuig (afb. 242-245, 247, 250 en 251). De kar op afb. 166 

wordt gebruikt voor personenvervoer. 

Op afb. 152, 243 wordt de kar getrokken door een span ossen. Op afb. 166 zijn twee rammen de 

trekdieren. Op de andere afbeeldingen zijn er paardachtigen voor de karren afgebeeld. 

De afbeeldingen van de Zuil van Trajanus dateren uit 113, die op de Zuil van Marcus Aurelius uit 

het eind van de 2e eeuw. Afb. 152 en 166 zijn ongedateerd. 

 

  b) lamoen  

 

Er zijn vier afbeeldingen van karren met vaste as, zonder verhoogde laadbodem en waarbij het 

trekelement een lamoen is. Dit zijn: afb. 169 (grafsteen uit Verona), afb. 170 (reliëf uit Palermo), afb. 

176 (kindersarcofaag van M. Aufidius Fronto in Pesaro) en afb. 178 (grafsteen van C. Valerius 

Ismarus in Rome).292 Op afb. 169, 170 en 176 heeft de opbouw van de kar de vorm van een zetel. Op 

afb. 178 is een lage open bak afgebeeld. 

De karren zijn voorzien van spakenwielen. Op afb. 169 en 170 is het trekdier een ram, op afb. 176 

en 178 een paardachtige. 

Afb. 178 stamt uit de 2e eeuw en afb. 176 wordt rond 200-220 gedateerd. Voor afb. 169 en 170 is 

geen datering gegeven. 

 

Type 4: vaste as, verhoogde laadbodem, zonder afbeelding van nadere constructietechnische 

details (diverse soorten opbouw)  

 a) dissel 

 

De zijwand van de bak kan open zijn, in de vorm van een hekwerk zoals te zien is op afb. 162 

(sarcofaag in Rome), afb. 163 (reliëf uit Venetië) en afb. 164 (muurschildering uit de catacombe van 

Via Latina) of gesloten zijn zoals op afb. 149 (muurschildering in Ostia) en afb. 256 (scène 102-103 

van de Zuil van Marcus Aurelius in Rome). Op de karren worden zowel goederen (afb. 162, 248, 256) 

                                                 
291 Het is mogelijk dat bijvoorbeeld ook op afb. 153 (fragment van een sarcofaagdeksel uit Vaticaanstad) en afb. 154 (reliëf 
uit Rome) een kar is afgebeeld zonder verhoogde laadbodem. Deze karren hebben schijfwielen. Omdat echter op deze 
afbeeldingen het trekelement niet te zien is, is het onduidelijk of er hier werkelijk karren zonder verhoogde laadbodem zijn 
weergegeven. Daarom zijn deze afbeeldingen niet in Type 3a opgenomen. Het kan niet uitgesloten worden dat bij dit type  
zowel karren met schijf- als spakenwielen voorkwamen. 
292 Ook op afb. 171 is een lamoen afgebeeld, maar het betreft hier een ‘strijdkar.’ 
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als personen vervoerd (afb. 163, 164). De kar op afb. 149 is leeg, maar zoals eerder gezegd, is het 

onduidelijk wat er oorspronkelijk is aan de muurschildering en wat later is aangevuld.  

Er is een aantal afbeeldingen waarop de zijwand laag is of niet aanwezig. Achterop de bodem staat 

een zetel die aan twee personen plaats biedt. Alle afbeeldingen zijn bijzonder uniform. Afb. 172, 173 

en 174 zijn op elkaar gelijkende terracotta reliëfs uit de 1e eeuw. Waarschijnlijk zijn afb. 172 en 173 

naar eenzelfde voorbeeld gemaakt.293 Ook de afb. 237, 238 en 239 (alle van de Boog van Trajanus in 

Benevento) vertonen gelijkenis met elkaar en met de terracotta reliëfs. Op al deze afbeeldingen 

worden personen vervoerd.  

Er is één afbeelding van een kar met vaste as en verhoogde laadbodem, waarvan de opbouw 

zetelvormig is. Dit is afb. 168 (fragment van een sarcofaagdeksel uit het Vaticaan).  

Afbeeldingen van een kar met gesloten kast komen vooral op munten voor (zie bijvoorbeeld afb. 80, 

81 en 82). Op afb. 181 staat een reliëf uit Rome waarop eveneens een dergelijke kar te zien is.  

Alle afgebeelde karren zijn voorzien van spakenwielen en hebben een dissel als trekelement. 

In de meeste gevallen zijn er paardachtigen als trekdieren afgebeeld, maar op afb. 163 en 164 staan 

runderen voor de karren en op afb. 168 zijn er rammen aangespannen. Voor de kar op afb. 149 zijn 

geen trekdieren afgebeeld. Twee mensen houden de dissel vast. 

Van afb. 149 en 168 zijn mij dateringen onbekend. De terracotta reliëfs (afb. 172-174) en de munten 

met afbeeldingen van een kar (afb. 80-82) dateren uit de 1e eeuw. De afbeeldingen van de Boog van 

Trajanus in Benevento (afb. 237-239) stammen uit het begin van de 2e eeuw.  Afb. 163, 164 en 256 

zijn afkomstig uit de 2e eeuw.  Afb. 181 dateert uit de 3e eeuw en afb. 162 uit de 3e-4e eeuw. 

 

  b) lamoen 

 

Op één afbeelding is een kar met lamoen te zien. Dit is afb. 177 (reliëf uit Turijn) uit de 2e eeuw. Op 

de kar zit alleen de menner. Er is geen lading weergegeven. De kar heeft spakenwielen. Het trekdier is 

een paardachtige. 

 

Type 5: vaste as, lamoen, verhoogde laadbodem, riemhouders (zetelvormige opbouw) 

 

Er is mogelijk één afbeelding van een kar met vaste as, verhoogde laadbodem en riemhouders. Dit is 

afb. 167 (fragment van het deksel van een kindersarcofaag uit het Vaticaan). Het trekelement is een 

lamoen en de kar heeft schijfwielen. De kar wordt getrokken door een ram en gebruikt voor 

personenvervoer. Er is mij geen datering van deze afbeelding bekend.  

 

Bovenstaande typen van karren komen grotendeels overeen met de typen die op de afbeeldingen uit de 

Romeinse provincies aangetroffen zijn.294 Alleen de provinciale typen 3B (karren met vaste as, 

lamoen, verhoogde laadbodem en voetensteuntje) en 4a (karren met vaste as, dissel, verhoogde 

laadbodem en riemhouders) lijken op de afbeeldingen uit het Italisch kerngebied niet 

                                                 
293 Ook het terracotta fragment van afb. 175 is naar hetzelfde voorbeeld gemaakt, maar op deze afbeelding is het voertuig niet 
behouden. 
294 Zie paragraaf 3.3 Typologie. 
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vertegenwoordigd te zijn. Aan de andere kant komen in de provincies geen afbeeldingen voor van 

karren met meedraaiende as, dissel en verhoogde laadbodem (Italisch Type 2).295 

 

4.3.2.2 Wagens 

Het is van de meeste afbeeldingen niet te zeggen of er een wagen met of zonder zwenkbare vooras is 

weergegeven. Daarom is dit aspect van de constructie, net zoals in de typologie van wagens uit de 

Romeinse provincies, achterwege gelaten in onderstaande typologie van wagens uit het Italisch 

kerngebied in de Romeinse keizertijd. In de provincies zijn alleen afbeeldingen van wagens 

aangetroffen met vaste assen. Uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd zijn ook 

afbeeldingen van wagens met meedraaiende assen bekend.  

De onderstaande typologie is gebaseerd op de assen, het trekelement en de riemhouders. Uit de 

afbeeldingen van wagens uit het Italisch kerngebied komen naar mijn idee drie hoofdtypen naar voren: 

wagens met meedraaiende assen (Type 1), wagens met vaste assen (Type 2) en wagens met vaste assen 

en riemhouders (Type 3).  

 

Type 1:  meedraaiende assen en dissel (diverse soorten opbouw) 

 

Op de Zuil van Marcus Aurelius in Rome (eind 2e eeuw) staan twee wagens met open bak afgebeeld, 

die meedraaiende assen hebben (afb. 257 en 258). Op de wagen op afb. 257 lijkt een bootje gevuld 

met wapentuig vervoerd te worden. Op afb. 258 lijkt de bak van de wagen dieper en is de lading 

onduidelijk. Op afb. 257 is duidelijk dat het voorwiel van de wagen kleiner is weergegeven dan het 

achterwiel.  

Wagens met meedraaiende assen een gesloten kast zijn te zien op het mozaïek van de “Grote Jacht” 

van Piazza Armerini (Sicilië) uit het begin van de 4e eeuw (afb. 182 en 183). De wagens zijn geschikt 

om gevangen dieren in te vervoeren. Op beide afbeeldingen is het trekelement verbonden met de 

bodem van het voertuig. Het is daarom mogelijk dat hier wagens zonder zwenkbare vooras 

weergegeven zijn.  

Op alle afbeeldingen heeft de wagen schijfwielen, wordt deze getrokken door runderen en gebruikt 

voor goederenvervoer. 

 

Type 2:  vaste assen, zonder afbeelding van nadere constructietechnische details  

a) dissel (diverse soorten opbouw) 

 

De meeste wagens op afbeeldingen uit het Italisch kerngebied hebben een dissel als trekelement en 

zijn voorzien van een open bak. De zijwand kan open zijn, zoals op afb. 187/188 (muurschildering uit 

Pompeii) en afb. 253 (scène 38 op de Zuil van Marcus Aurelius in Rome). De zijwand kan gesloten 

zij, zoals te zien is op afb. 185 (marmeren grafsteen van Q. Veiquasius in Turijn), afb. 200 

(sarcofaagdeksel uit Ostia), afb. 212 (kindersarcofaag uit Rome), afb. 246 (spiraal 6b van de Zuil van 

Trajanus in Rome), afb. 252 (scène 29 van de Zuil van Marcus Aurelius in Rome), afb. 254 (scène 39 

op de Zuil van Marcus Aurelius in Rome) en afb. 259 (scène 93 op de Zuil van Marcus Aurelius in 

                                                 
295 Zie voor uitgebreidere vergelijking van de typologieën van karren in de Romeinse provincies en in het Italisch kerngebied 
paragraaf 6.3 Vergelijking met de IJzertijd en het Italisch kerngebied en de tabellen 10a en 10b aldaar. 
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Rome). De zijwand kan ook gesloten zijn met daarboven een reling,  zoals op afb. 184 (marmeren 

grafsteen van Rinnius Novicius uit Caraglio), afb. 186 (kalkstenen grafsteen uit de omgeving van 

Benevento) en afb. 233 (mozaïek uit de “Thermen van de Cisiarii” in Ostia) het geval is. Op een aantal 

van deze afbeeldingen is een zitplaats zonder rug- en armleuningen geplaatst waarop één of twee 

personen zitten (afb. 200 en 212). Op afb. 212 is de bak van de wagen overkapt met een luifel en op 

afb. 233 lijken de passagiers in de bak te zitten. 

Van sommige afbeeldingen is het niet duidelijk of er een lage zijwand is afgebeeld of dat deze 

achterwege gelaten is. Dit komt op afbeeldingen van wagens uit vooral Pannonia ook voor.296 Op deze 

afbeeldingen uit het Italisch kerngebied staat een zetel met rug- en soms ook armleuning op de wagen, 

waarin één of twee personen zitten: afb. 189 (sarcofaagdeksel uit Vaticaanstad), afb. 192 (fragment 

van een marmeren sarcofaagdeksel in Vaticaanstad), afb. 193 (fragment van een sarcofaagdeksel uit 

Aquileia), afb. 194 (fragment van een sarcofaagdeksel uit Rome), afb. 197 (fragment van een 

sarcofaagdeksel uit Turijn), afb. 198 (fragment van een sarcofaagdeksel uit Rome), afb. 199 

(sarcofaagdeksel uit Ostia), afb. 201 (fragment van een marmeren sarcofaag uit Blera), afb. 202 

(marmeren fragment van een reliëf uit Napels), afb. 205 (fragment van een marmeren sarcofaagdeksel 

uit Rome), afb. 206 (fragment van een marmeren sarcofaagdeksel uit Vaticaanstad), afb. 208 

(marmeren fragment van een reliëf uit Vaticaanstad), afb. 211 (fragment van een reliëf uit Castel di 

Leva), afb. 213 (sarcofaagdeksel uit Sesto Fiorentino) en afb. 236 (Boog van Constatinus in Rome).  

De wagens worden op de afbeeldingen zowel voor goederen- (tonnen op afb. 184, 185, 186, 

“wijnzak” op afb. 187/188, wapentuig op afb. 246,297 252, 253 en 259) als personenvervoer (afb. 189, 

193, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 206, 208, 211, 212, 213, 233 en 236) gebruikt.  

Alle wagens hebben spakenwielen. Op afb. 233 en 246 is de dissel verbonden met de bak van het 

voertuig. Het is daarom mogelijk dat hier wagens zonder zwenkbare vooras zijn weergegeven. Op afb. 

259 is wellicht een wagen met zwenkbare vooras afgebeeld. De dissel lijkt op asniveau met de wagen 

verbonden te zijn en er is een langboom weergegeven.298 De wagen op afb. 253 wordt getrokken door 

runderen, voor die op afb. 200 staan vier paarden en de wagens op afb. 246 zijn niet aangespannen. 

Afb. 184 wordt aan het eind van de 1e eeuw v. Chr. gedateerd. De afb. 186 en 187/188 stammen uit 

de 1e eeuw n. Chr. Voor de meeste afbeeldingen wordt een datering in de 2e eeuw gegeven (afb. 185, 

233, 236, 299 246, 252, 253, 254 en 259). Afb. 194 en 197 komen uit de 3e eeuw en afb. 189, 192, 193, 

198, 199, 200 en 213 uit de 4e eeuw. Van afb. 201, 202, 205, 206, 208, 211 en 212 is mij geen datering 

bekend. 

  

b) lamoen (open bak) 

 

Op twee en wellicht drie afbeeldingen is een wagen met lamoen afgebeeld. Op afb. 191 (wagen met 

open bak met gewelfde zijwand op de grafsteen van M. Viriatius Zosimus uit Verona) en afb. 234 

(wagen met gesloten zijwand en daarboven een reling op het vloermozaïek uit de “Thermen van de 

Cisiarii” in Ostia) is het lamoen duidelijk weergegeven. Op afb. 210 (wagen met gesloten zijwand en 

                                                 
296 Zie paragraaf 3.2.6.4 Opbouw mogelijk geïmpliceerd. 
297 Er ligt ook een amfoor op een van de afgebeelde wagens. 
298 Zie paragraaf 3.2.3.3 Zwenkbare vooras. 
299 In de Boog van Constantijn in Rome uit het begin van de 4e eeuw zijn spolia gebruikt. Dit reliëf (“ingressusreliëf,” Weber 
1978, 49), waarop de intocht van de keizer in Rome is afgebeeld, is afkomstig van een ouder monument, dat voor Marcus 
Aurelius was opgericht en dateert uit het eind van de 2e eeuw (Staccioli 1994, 362). 
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daarboven een reling op een reliëf in Vaticaanstad) is het lamoen mogelijk boven de rug van het 

trekdier zichtbaar. 

De wagens op afb. 210 en 234 hebben mogelijk geen zwenkbare vooras. Het lamoen is in beide 

gevallen met de bak van het voertuig verbonden. De wagen op afb. 191 is wellicht wel voorzien van 

een zwenkbare vooras. Het lamoen lijkt op asniveau op het voertuig aan te sluiten en ook de langboom 

is weergegeven. Op de wagen op afb. 234 zit alleen de menner. Er is geen lading zichtbaar. De wagens 

op de andere twee afbeeldingen worden voor personenvervoer gebruikt. De wagens hebben 

spakenwielen en worden getrokken door paardachtigen. Afb. 191 stamt uit het eind van de 1e eeuw en 

afb. 234 uit het begin van de 2e eeuw. De datering van afb. 210 is onduidelijk. 

 

Type 3: vaste assen, dissel  

 A) met riemhouders boven de achteras300 (open bak met zetel) 

 

Op afb. 204 (fragment van een sarcofaagdeksel uit Rome) en afb. 209 (fragment van een 

sarcofaagdeksel uit Parijs) en mogelijk ook op afb. 203301 (marmeren fragment van een reliëf uit 

Rome) is alleen boven het achterwiel een riemhouder te zien. 

De wagens hebben spakenwielen en een dissel. Ze worden getrokken door paardachtigen en gebruikt 

voor personenvervoer. 

Afb. 204 worden aan het eind van de 3e eeuw gedateerd en afb. 209 in het midden van de 4e eeuw. 

Van afb. 203 is mij geen datering bekend. 

 

  B) met riemhouders boven beide assen302 (open bak met zetel) 

 

Op afb. 196 (fragment van een sarcofaagdeksel uit Rome) en afb. 260,  262 en 263 (illuminaties uit de 

Notitia Dignitatum)  zijn riemhouders boven zowel de voor- als achterwielen afgebeeld. 

De wagen op afb. 196 wordt getrokken door twee paardachtigen. Voor de wagens op de illuminaties 

uit de Notitia Dignitatum staan drie of vier paardachtigen gespannen. Alle wagens hebben 

spakenwielen en een dissel. 

Afb. 196 dateert uit het eind van de 3e eeuw en men gaat ervan uit dat de kopieën van de Notitia 

Dignitatum gebaseerd zijn op een oorspronkelijk 5e eeuws document. Hoewel op de afbeeldingen uit 

de Notitia Dignitatum geen passagier of menner op de wagens is afgebeeld, is het waarschijnlijk dat 

wagens met riemhouders in alle gevallen voor personenvervoer bestemd waren (zie paragraaf 2.2.7 

Riemhouders). 

 

Het is opvallend dat de afbeeldingen van wagens met riemhouders uit het Italisch kerngebied in de 

Romeinse keizertijd (Type 3A en 3B) uit een latere tijd stammen dan de afbeeldingen die in de 

provincies gevonden zijn. De enkele afbeeldingen met riemhouders uit de provincies waarvan een 

datering bekend is, komen uit de 2e eeuw (zie paragraaf 3.2.7 Riemhouders). 

 

                                                 
300 Vooropgesteld dat er riemhouders zijn afgebeeld (zie paragraaf 4.3.1.7 Riemhouders). 
301 Van deze afbeelding is slechts het achterste deel van de wagen behouden. 
302 Vooropgesteld dat er riemhouders zijn afgebeeld (zie paragraaf 4.3.1.7  Riemhouders). 
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In de provincies in de Romeinse keizertijd komen op afbeeldingen wagens met meedraaiende as 

(Italisch Type 1) en wagens met riemhouders boven alleen de achteras (Italisch Type 3A) niet voor.303 

 

4.3.3 Trekdieren 

Op afbeeldingen van voertuigen uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd komen 

verschillende trekdieren voor. Niet alleen runderen (ossen) en paarden, maar ook schapen (rammen), 

geitenbokken en olifanten. 

 

Runderen 

Op de meeste afbeeldingen waarop ossen als trekdier zijn weergegeven, worden goederen vervoerd. Er 

zijn afbeeldingen met karren: afb. 151 (plafondmozaïek in de Sta Costanza te Rome), afb. 152 

(sarcofaagdeksel in Rome), afb. 153 (sarcofaagdeksel in Vaticaanstad), afb. 154 (reliëf uit Rome), afb. 

155 (reliëf uit Pisa), afb. 156 (reliëf uit Rome), afb. 157 (reliëf uit Terni), afb. 158 (reliëf van een 

zuilensarcofaag in Rome), afb. 159 (reliëf uit Rome), 160 (sarcofaag van L. Annius Octavianus 

Valerianus in Vaticaanstad), afb. 161 (sarcofaagdeksel te Parijs), afb. 162 (sarcofaag van de Via Doria 

in Rome), afb. 164 (muurschildering uit de catacombe van Via Latina), afb. 165 (muurschildering uit 

Castellamare di Stabiae) en afb. 255 (scène 92-93 van de Zuil van Marcus Aurelius in Rome). Er zijn 

ook afbeeldingen met wagens: afb. 182 (detail uit het mozaïek van de “Grote Jacht” van Piazza 

Armerina op Sicilië), afb. 183 (detail uit het mozaïek van de “Grote Jacht” van Piazza Armerina op 

Sicilië), afb. 253 (scène 38 op de Zuil van Marcus Aurelius in Rome), afb. 257 (scène 111 op de Zuil 

van Marcus Aurelius in Rome) en afb. 258 (scène 115-116 op de Zuil van Marcus Aurelius in Rome). 

Op afb. 240 (kar op de Boog van Trajanus in Benevento) en afb. 241 (kar op de Boog van Trajanus 

in Benevento) worden waarschijnlijk gevangenen vervoerd in karren die eigenlijk bestemd zijn voor 

goederenvervoer (zie ook paragraaf 4.3.1.6.1 Open of gesloten zijwanden).304 Dat runderen een grote 

traditie kennen als trekdier van zowel goederen- als personenvervoer in het dagelijks leven tot op de 

dag van vandaag en in de mythologie, illustreert M. Molin in zijn artikel “La faiblesse de l’attelage 

antique ou la force des idées reçues en histoire ancienne” uit 1991.305 Het is daarom opmerkelijk dat ze 

op afbeeldingen uit de provincies en uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd nauwelijks 

voorkomen als trekdieren bij personenvervoer. 

 

Paardachtigen 

Op verreweg de meeste afbeeldingen staat een voertuig dat getrokken wordt door paardachtigen. Het 

is niet altijd te zien of het om een paard of muildier gaat. Op onder andere afb. 197 (fragment van een 

sarcofaagdeksel in Turijn) is het duidelijk dat de wagen door paarden getrokken wordt, terwijl 

bijvoorbeeld op afb. 254 (scène 39 op de Zuil van Marcus Aurelius) ongetwijfeld muildieren als 

trekdieren afgebeeld zijn. 

Het is opvallend dat op de Zuil van Marcus Aurelius in Rome (afb. 250-259) zowel paardachtigen 

als runderen als trekdieren zijn afgebeeld. De paardachtigen staan voor voertuigen met spakenwielen 

                                                 
303 Zie voor uitgebreidere vergelijking van de typologieën van wagens in de Romeinse provincies en in het Italisch 
kerngebied paragraaf 6.3 Vergelijking met de IJzertijd en het Italisch kerngebied en de tabellen 11a en 11b aldaar. 
304 Op afb. 163 is de mythe van Cleobis en Biton afgebeeld. De jongelingen trekken het voertuig van hun moeder naar de 
tempel van Hera, omdat de ossen niet op tijd waren. De runderen zijn wel afgebeeld, maar niet ingespannen. De voorste 
jongeling heeft de dissel van de kar in de hand. 
305 Molin 1991, 44-52.  
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aangespannen, de runderen voor voertuigen met schijfwielen. Op de Zuil van Trajanus in Rome (afb. 

242-248) zijn alleen paardachtigen als trekdieren afgebeeld. Alle voertuigen hebben spakenwielen. 

 

Schapen en geitenbokken 

Naast runderen en paardachtigen zijn er uit het Italisch kerngebied ook enkele afbeeldingen van 

voertuigen bekend die door schapen of geitenbokken getrokken worden. Op afb. 166 (kindersarcofaag 

in Parijs), afb. 167 (kindersarcofaag in Vaticaanstad), afb. 168 (fragment van een sarcofaagdeksel in 

Vaticaanstad), afb. 169 (grafsteen uit Verona) en afb. 170 (reliëf uit Palermo) zijn karren 

weergegeven. Drie van de karren zijn voorzien van een lamoen (afb. 167, 169 en 170). Op afb. 189 

(sarcofaagdeksel in Vaticaanstad) staat een wagen. Van afb. 190 (fragment van een sarcofaagdeksel in 

Vaticaanstad) is het voertuig niet behouden en op afb. 171 (sarcofaag van M. Cornelius Statius in 

Parijs) is een ‘strijdkar’ met lamoen afgebeeld. Op al deze afbeeldingen zitten of staan kinderen in het 

voertuig. Waarschijnlijk zijn er in alle gevallen speelkarretjes afgebeeld. Uit de provincies zijn geen 

afbeeldingen bekend van voertuigen die door schapen of geitenbokken getrokken worden. 

 

Olifanten 

Op sommige afbeeldingen worden de voertuigen getrokken door olifanten, zoals op afb. 225 

(sarcofaagdeksel uit Rome, San Lorenzo fuori le mura) en afb. 226 (deel van een ivoren dyptiek in 

Londen) te zien is.306 In beide gevallen zijn de begeleiders van de olifanten op de rug van de dieren 

weergegeven.307 

 

4.3.4 Aanspanning 

Op verschillende afbeeldingen uit het Italisch kerngebied zijn uitgespannen voertuigen te zien, waarop 

het dubbele juk zichtbaar is.  

Op de sestertius van keizer Nerva  uit het jaar 97 (afb. 28) staan twee muildieren te grazen en is op 

de achtergrond een kar afgebeeld. De dissel steekt omhoog en links en rechts van het disseluiteinde 

zijn de twee bogen van het dubbele juk te zien. Ook lijken er twee keer twee riemen naar de 

jukuiteinden van beide jukbogen te lopen. Wat de functie van deze riemen is, is niet duidelijk. Het zijn 

geen leidsels, want deze horen naar het bit van de trekdieren te lopen en niet naar het juk. Bovendien 

lijken de twee binnenste riemen door middel van een knop aan het juk vast te zitten. Het zouden 

spanriemen kunnen zijn die ervoor zorgen dat het dubbele juk loodrecht op het disseluiteinde blijft 

staan,308 maar dan zou één paar riemen links en rechts van de dissel voldoende zijn. Een andere 

mogelijkheid is dat het om trekriemen (of strengen) gaat, zoals deze bijvoorbeeld op afb. 14 en 32 te 

zien zijn, waarop 12e eeuwse aanspanningen zijn afgebeeld.309 De trekkracht wordt in deze gevallen 

niet via de dissel op het voertuig overgebracht, maar via de strengen die links en rechts langs het 

lichaam van het trekdieren lopen, zoals dit in tegenwoordige aanspanningen gebeurt. Er zijn echter 

verder geen aanwijzingen dat in de Romeinse periode gebruik gemaakt werd van strengen. Op geen 

                                                 
306 Er zijn meer afbeeldingen, onder andere op munten, waarop olifanten een wagen trekken. 
307 Er komen meer uitzonderlijke dieren als trekdieren voor, zoals panters, vogels en vissen. Omdat het hier in de meeste 
gevallen om fantastische voorstellingen gaat, waarbij een ‘strijd- of triomfkar’ getrokken wordt, heb ik deze afbeeldingen 
achterwege gelaten. 
308 Crouwel 1981, 43.  
309 Zie voetnoot 182 bij hoofdstuk 3 over de herkomst en betrouwbaarheid van deze afbeeldingen uit de Hortus Deliciarum  
van Herrad van Landsberg. 
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enkele (andere) afbeelding zijn ze weergegeven. Het is niet duidelijk vanaf wanneer strengen in 

gebruik zijn. Tegen de 10e eeuw echter, lijkt de overgang van het Romeinse systeem, waarin de 

lamoenarmen en dissel de trekkracht overbrengen, naar de strengen gemaakt te zijn.310  

Op een in Pompeii aangetroffen muurschildering uit de 1e eeuw is een uitgespannen wagen 

afgebeeld (afb. 187/188). Het probleem met deze afbeelding is, zoals gezegd, dat het om een 

gereconstrueerde muurschildering gaat, waarvan niet meer na te gaan is welke details origineel zijn en 

welke niet. Afb. 187 en 188 tonen beide een andere reconstructie van dezelfde schildering. De 

muildieren zijn uitgespannen en aan het uiteinde van de dissel is op de reconstructie op afb. 187 

duidelijk een juk bevestigd met twee bogen. Ook zijn er verschillende riemen te zien die om het 

dubbele juk geslagen lijken.  

Op de zesde spiraal van de Zuil van Trajanus in Rome (afb. 246) is een rij uitgespannen ‘Dacische’ 

wagens afgebeeld die een verdedigingsmuur vormen tegen de Romeinse soldaten. Ook hier zijn de 

bogen van het dubbele juk aan het eind van een van de dissels duidelijk te zien. De beide jukbogen 

zijn weergegeven en er lijken riemen of beugels311 te zijn afgebeeld.  

Op een vloermozaïek in de “Thermen van de Cisiarii” in Ostia (afb. 235) is een voertuig afgebeeld, 

waarvoor uitgespannen muildieren staan. Het mozaïek is beschadigd, maar het lijkt erop dat een man 

de dissel van het voertuig omhoog houdt. Het uiteinde van de dissel is voorzien van een dubbel juk, 

waaraan riemen en mogelijk ‘wangen’ hangen.312 De muildieren zelf hebben duidelijk elk nog een 

band om de hals liggen.  

 

Bij de wagens in Stabiae zijn verschillende metalen objecten gevonden die tot de aanspanning van de 

trekdieren behoord hebben.313 Er zijn onder andere twee bronzen D-vormige beslagen van 

jukuiteinden gevonden (afb. 148) van Radnóti’s Type A.314 Opmerkelijk is dat deze vooral in de 

provincies aangetroffen zijn en minder vaak in het Italisch kerngebied.315 Tevens zijn er verschillende 

bronzen en ijzeren ringen, nagels en sierschijven gevonden die tot de tuigage behoord hebben en 

waaraan soms nog leerresten zaten.316 Botresten van paarden of runderen zijn niet aangetroffen. 

 

Bij runderen 

De runderen op de afbeeldingen uit het Italisch kerngebied, waarschijnlijk in alle gevallen ossen, zijn 

in paren voor de voertuigen gespannen. Ossen kunnen de trekkracht overbrengen via een hoofd- of 

hoornjuk of een nekjuk dat voor de schoft geplaatst is.317 Er lijken geen afbeeldingen uit de Romeinse 

keizertijd in het Italisch kerngebied te zijn van ossen die met een hoornjuk zijn aangespannen. Op de 

afbeeldingen zijn alleen nekjukken weergegeven. 

Opvallend is de houding van verschillenden dieren. Op afb. 152 (sarcofaagdeksel in de Vaticaanse 

Musea), afb.154 (reliëf in Rome), afb. 155 (reliëf in Pisa), afb. 161 (sarcofaagdeksel in Parijs) en afb. 

162 (sarcofaag in Rome) heeft het rund op de achtergrond de kop opgeheven, terwijl het dier op de 

                                                 
310 Nieuwe Weme 2003, 16. 
311 Zie paragraaf 2.5.1.3 Beugels en ‘wangen.’ 
312 Zie paragraaf 2.5.1.3 Beugels en ‘wangen.’ 
313 Er zijn ook zeven ijzeren  hipposandalen (solea) gevonden (Miniero 1987, 205, 207 fig. 37). Voor een kort overzicht van 
het onderzoek naar hipposandalen en verschillende typen daarvan, zie Junkelmann 1992, 88-98.  
314 Zie paragraaf 2.5.1.2 Het dubbele juk. 
315 Radnóti 1961, 34, 35 Abb. 14. 
316 Miniero 1987, 197-205. 
317 Zie paragrafen 2.4.1 Runderen en 3.4.1 Runderen. 
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voorgrond zelfs iets door de voorpoten zakt en grote inspanning lijkt te verrichten. De houding doet 

denken aan die van paardachtige trekdier(en) en meelopers op afbeeldingen uit de provincies 

(bijvoorbeeld afb. 308: B.Arlon-0B.13 uit Gallia Belgica en afb. 357: F.Langres-4B.01 uit Germania 

Superior). Het is echter onwaarschijnlijk dat het rund op de achtergrond een meeloper is, aangezien de 

voertuigen in alle gevallen voorzien zijn van een dissel als trekelement en de trekdieren daarom onder 

een dubbel juk staan.  

 

Borsttractie 

Op veel afbeeldingen uit het Italisch kerngebied waarop een tweespan van paardachtigen is 

weergegeven, is het niet duidelijk of er sprake is van borst- of schoudertractie, omdat de afbeeldingen 

niet gedetailleerd genoeg zijn.  

M. Molin gaat er in zijn artikel uit 1991 van uit dat afbeeldingen waarop een band achter de 

voorbenen (een ‘singel,’ zie nr. 8 op fig. 8) is afgebeeld, voorstellingen zijn van een rugjuk bij 

paardachtigen.318 Hierbij noemt hij ook een afbeelding uit Hongarije (afb. 421: H.Szentendre-4B.01 uit 

Pannonia Inferior). In paragraaf 3.5.3 Borsttractie is uitgelegd dat het onzeker is dat hier werkelijk 

borsttractie is afgebeeld, onder andere omdat het juk niet achter de schoft ligt. Uit het Italisch 

kerngebied zijn enkele afbeeldingen bekend, waarop een rugjuk zou kunnen zijn weergegeven. Op afb. 

174 (terracotta reliëf in Berlijn) is een kar afgebeeld en wagens zijn te zien op afb. 181 (reliëf uit 

Rome in Londen), afb. 195 (sarcofaagdeksel in Stockholm), afb. 196 (sarcofaagdeksel in Rome uit de 

catacombe van Praetextatus), afb. 200 (sarcofaagdeksel in Ostia), afb. 214 (ivoren plaquette in Trier), 

afb. 218 (verloren reliëffragment uit Rome), afb. 236 (Boog van Constantinus in Rome), afb. 260 

(afbeelding uit de Notitia Dignitatum in München) en afb. 261 (afbeelding uit de Notitia Dignitatum in 

München). Op al deze afbeeldingen is de voor borsttractie essentiële band achter de voorbenen 

afgebeeld.  

Op een aantal andere afbeeldingen is eveneens de band achter de voorbenen te zien, maar het is hier 

niet duidelijk of het juk achter de schoft is afgebeeld of niet: afb. 81 (kar op een sestertius van 

Tiberius), afb. 82 (kar op een sestertius van Caligula), afb. 189 (wagen op een sarcofaagdeksel in 

Vaticaanstad), afb. 190 (aanspanning op een fragment van een marmeren sarcofaagdeksel in 

Vaticaanstad), afb. 192 (wagen op een marmeren sarcofaagdeksel in Vaticaanstad), afb. 194 (wagen 

op een sarcofaagdeksel in Rome), afb. 199 (wagen op een sarcofaagdeksel in Ostia), afb. 202 (wagen 

op een marmeren reliëffragment in Napels), afb. 217 (aanspanning op een fragment van een 

sarcofaagdeksel in Rome), afb. 219 (aanspanning op een verloren reliëffragment in Valkenburg) en 

afb. 222 (aanspanning op een marmeren fragment van een sarcofaagdeksel in Rome). In alle gevallen 

betreft het voertuigen met dissel, waarvoor twee dieren staan aangespannen.319  

Veel van deze afbeeldingen stellen wagens voor met een zetel waarin één of twee personen zitten. 

Uit de Romeinse provincies zijn waarschijnlijk geen afbeeldingen met rugjuk bekend bij voertuigen 

die in het dagelijks leven gebruikt werden (zie paragrafen 2.5.3 en 3.5.3 Borsttractie).  

 

                                                 
318 Molin 1991, 53-54. 
319 Op afb. 189 en 190 zijn rammen de trekdieren, op de andere afbeeldingen zijn paardachtigen weergegeven. Ook op afb. 
234 (wagen met paardachtige op het vloermozaïek in de “Thermen van de Cisiarii” in Ostia) en afb. 170 (kar met ram op een 
reliëf uit Palermo) is een band achter de voorbenen van de trekdieren te zien. In beide gevallen betreft het een enkelspan met 
lamoen en dient de band achter de voorbenen er voor om de lamoenarmen laag te houden. 
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Schoudertractie 

Op diverse afbeeldingen is het juk hoger op de hals van het trekdier/de trekdieren weergegeven, in 

vergelijking met de afbeeldingen waarop (mogelijk) een rugjuk is voorgesteld. Enkelspannen met een 

halsjuk zijn te zien op afb. 166 (kar op een kindersarcofaag in Parijs), afb. 167 (kar op het deksel van 

een kindersarcofaag in Vaticaanstad), afb. 169 (kar op een grafsteen uit Verona), afb. 170 (kar op een 

reliëf in Palermo), afb. 171 (‘strijdkar’ op de sarcofaag van M. Cornelius Statius in Parijs), 176 (kar op 

de kindersarcofaag van M. Aufidius Fronto in Pesaro), afb. 178 (kar op de grafsteen van C. Valerius 

Ismarus in Verona), afb. 179 (aanspanning op een reliëf in Turijn), afb. 191 (wagen op de grafsteen 

van M. Viriatius Zosimus in Verona), afb. 210 (wagen op een reliëf in Vaticaanstad) en afb. 234 

(wagen op het vloermozaïek in de “Thermen van de Cisiarii” in Ostia). Tweespannen met halsjuk zijn 

op de volgende afbeeldingen weergegeven: afb. 168 (kar op een sarcofaagdeksel in Vaticaanstad), afb. 

172 (kar op een terracotta reliëf in Londen), afb. 184 (wagen op de marmeren grafsteen van 

muildierdrijver Rinnius Novicius in Caraglio), afb. 185 (wagen op de marmeren grafsteen van Q. 

Veiquasius in Turijn), afb. 186 (wagen op een kalkstenen grafsteen uit de omgeving van Benevento), 

afb. 197 (wagen op het fragment van een sarcofaagdeksel in Turijn), afb. 212 (twee wagens op een 

kindersarcofaag in Rome), afb. 80 (kar op de keerzijde van een munt van Domitianus), afb. 233 

(wagen op het vloermozaïek in de “Thermen van de Cisiarii” in Ostia), afb. 247 (kar op spiraal 6c van 

de Zuil van Trajanus in Rome), afb. 250 (kar op scène 16 van de Zuil van Marcus Aurelius in Rome), 

afb. 254 (wagen op scène 39 van de Zuil van Marcus Aurelius in Rome) en afb. 259 (wagen op scène 

93 van de Zuil van Marcus Aurelius in Rome).  

Op afb. 166, 167, 168, 169, 170 en 171 zijn rammen als trekdier afgebeeld. Op de overige 

afbeeldingen wordt de kar of wagen door paardachtigen getrokken. 

Op de afbeeldingen waarop één trekdier tussen lamoenarmen staat, is het enkele juk in veel gevallen 

hoger op de hals geplaatst dan op afbeeldingen waarop een span trekdieren is weergegeven. Dit is 

bijvoorbeeld op afb. 172 goed te zien. Echter, zo hoog als ze soms op afbeeldingen uit de provincies te 

zien zijn, zijn de jukken in het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd niet afgebeeld. 

Schoudertractie komt, uitgaande van de afbeeldingen, voor bij voertuigen die zowel voor personen- 

als goederenvervoer bestemd zijn. 

Beugels en ‘wangen,’ zoals deze op verschillende afbeeldingen uit de provincies te zien zijn, lijken 

in het Italisch kerngebied minder vaak te zijn afgebeeld. Ze zijn onder andere te herkennen op afb. 176 

(kar met enkelspan op de kindersarcofaag van M. Aufidius Fronto in Pesaro), afb. 212 (twee wagens 

met tweespannen op een kindersarcofaag in Rome) en afb. 259 (wagen met tweespan op scène 93 op 

de Zuil van Marcus Aurelius in Rome). Op bijvoorbeeld afb. 178 (kar met enkelspan op de grafsteen 

van C. Valerius Ismarus in Verona), afb. 234 (wagen met enkelspan op het vloermozaïek in de 

“Thermen van de Cisiarii” in Ostia) lijken er geen ‘wangen’ te zijn weergegeven en ook de beugel 

voor de hals van het trekdier is niet te herkennen in de band om de hals die wel is afgebeeld. Zoals al 

is aangegeven in paragraaf 2.5.1.3 Beugels en ‘wangen,’ toen werd opgemerkt dat beugels en 

‘wangen’ op afbeeldingen uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied minder vaak voorkomen dat 

op afbeeldingen uit het westelijk deel, is het mogelijk dat er verschillende soorten tuigen gebruikt 

werden en dat hiertussen regionale verschillen bestonden.  
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Het is voor alsnog onduidelijk of halsspiertractie320 toegepast werd in de het Italisch kerngebied in 

de Romeinse keizertijd. 

Op geen van de afbeeldingen van een enkelspan is een meeloper weergegeven. De mogelijk enige 

afbeelding waarop meelopers te zien zijn, is afb. 200 (rechter kant van een sarcofaagdeksel uit Ostia) 

waarop voor de wagen vier paarden staan. De twee buitenste dieren zijn waarschijnlijk niet 

rechtstreeks met het trekelement verbonden.321 

 

4.3.5 Controle 

Geen van de runderen op de afbeeldingen uit het Italisch kerngebied lijkt voorzien te zijn van een 

neusring, hoewel op afb. 183 (wagen op het mozaïek van de “Grote Jacht” van Piazza Armerina op 

Sicilië) een begeleider vóór de ossen staat, die aan riemen trekt. Deze lijken tot de os op de voorgrond 

te behoren. Wellicht lopen de riemen naar een neusring. Uit de provincies is één afbeelding van 

runderen met een neusring bekend (zie paragraaf 3.6.1 Het hoofdstel).  

Elementen van het hoofdstel van de paardachtigen zijn op verschillende afbeeldingen weergegeven. 

Er lijken geen grote verschillen te bestaan met de hoofdstellen die op afbeeldingen uit de provincies 

aangetroffen zijn. Alleen het ‘kruisgewijze’ hoofdstel, dat bijvoorbeeld op D.Neumagen-0B.01 (afb. 

329) uit Gallia Belgica te zien is, lijkt niet te zijn afgebeeld in het Italisch kerngebied. 

Op afbeeldingen is het bit niet duidelijk weergegeven. Net zoals in de provincies, geeft op 

afbeeldingen een ‘knop’ in de mondhoek van een paardachtige aan dat er een bit is afgebeeld. 

Aangenomen kan worden dat, zoals in paragraaf 2.6.2 Het bit is beargumenteerd, in het Italisch 

kerngebied in de Romeinse keizertijd zowel trenzen als stangen zijn gebruikt bij de controle van 

paardachtigen. Dit was ook het geval in de provincies in de IJzertijd en in de Romeinse periode. Bij 

Wagen 1 uit Stabiae zijn twee bitten met gebroken stang aangetroffen.322 

De menner zit voor op het voertuig en heeft in de meeste gevallen de leidsels in de linkerhand en de 

zweep in de rechter, maar andersom komt ook voor (afb. 168: fragment van een sarcofaag in 

Vaticaanstad en afb. 178: grafsteen van C. Valerius Ismarus uit Verona). In dit opzicht wijken de 

afbeeldingen uit het Italisch kerngebied in de Romeinse periode niet af van die uit de Romeinse 

provincies. 

Op verschillende afbeeldingen loopt de begeleider van de trekdieren met een menstok in de hand, 

naast de dieren mee. Dit is het geval op alle afbeeldingen waarop runderen de trekdieren zijn en op 

enkele waarop paardachtigen voor een goederenvoertuig staan aangespannen, zoals onder andere op 

afb. 184 (grafsteen van Rinnius Novicius uit Caraglio) is weergegeven en op de meeste afbeeldingen 

van voertuigen op de zuilen van Trajanus en Marcus Aurelius in Rome. Uit de provincies zijn 

afbeeldingen bekend waarbij de menner op het voertuig zit dat door runderen getrokken word. 

Dergelijke afbeeldingen komen in het Italisch kerngebied niet voor: ook op enkele afbeeldingen van 

ceremoniële voertuigen waarop één of twee passagiers zitten, heeft de menner geen plaats voor op de 

bodem, maar loopt hij als begeleider op de grond mee met de trekdieren (afb. 172: terracotta reliëf in 

Londen, afb. 174: terracotta reliëf in Berlijn en afb. 236: Boog van Constantinus in Rome). 

                                                 
320 Hiernaar wordt momenteel experimenteel onderzoek gedaan door mw. G. Brownrigg. Zie paragraaf 2.5.6 Schoudertractie. 
321 Zie paragraaf 2.5.3 Meelopers. 
322 Miniero 1987, 200. 
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Op de (in dit onderzoek opgenomen) afbeeldingen waarop olifanten voor een voertuig gespannen 

zijn, zit de begeleider van elke olifant bij het dier op de nek (afb. 225: linkerkant van een 

sarcofaagdeksel in Rome en afb. 226: deel van een ivoren dyptiek in Londen). 

 

 

4.3.6 Gebruik 

 

Uit de afbeeldingen van voertuigen uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd kan 

opgemaakt worden dat er voertuigen waren die met name voor goederenvervoer gebruikt werden (kar 

Type 1, 2 en 3a; wagen Type 1), die voor zowel goederen- als personenvervoer aangewend werden 

(kar Type 4; wagen Type 2) en die voor specifiek personenvervoer bedoeld waren (kar Type 3b en 5; 

wagen Type 3A en 3B). Deze laatste kunnen, wanneer ze voorzien zijn van een zetel of zetelvormige 

opbouw, bestempeld worden als ‘ceremoniële voertuigen.’ 

Het is opvallend dat er uit het Italisch kerngebied, in tegenstelling tot de provincies, slechts één 

afbeelding is van een afgezant van de overheid (afb. 215, reliëf uit Pesaro) die op een voertuig zit. Er 

zijn natuurlijk ook de afbeeldingen van de wagens van prefecten uit het Notitia Dignitatum (afb. 260, 

261, 262 en 263) waarop een lege wagen met zetelvormige opbouw is weergegeven, maar deze 

afbeeldingen zijn zoals gezegd latere kopieën van (waarschijnlijk) 5e eeuwse Romeinse voorstellingen. 

Uit de provincies zijn meer afbeeldingen van afgezanten van de overheid op een voertuig  bekend.323  

Het grootste verschil met de provincies is echter de afwezigheid van voertuigen in graven in het 

Italisch kerngebied in de Romeinse periode. Er zijn wel opvallend meer personenvoertuigen 

(‘ceremoniële’ voertuigen) afgebeeld dan goederenvoertuigen in het Italisch kerngebied. Hieruit lijkt 

opgemaakt te kunnen worden dat aan een voorstelling uit het beroepsleven waarin een voertuig van 

belang was, minder vaak de voorkeur gegeven werd.  

Net zoals in de provincies, waren er in het Italisch kerngebied mensen die ervoor kozen om een 

voertuig op hun grafmonument te laten afbeelden. De vraag waarom ze deze keuze maakten, kan 

waarschijnlijk nooit met zekerheid beantwoord worden. Het voertuig kan bijvoorbeeld een belangrijke 

rol in hun beroepsleven hebben gespeeld. Het kan ook zijn dat een persoon of familie het voorrecht 

had een voertuig te gebruiken of om zich met het voertuig binnen de stadsmuren te begeven. Wat de 

betekenis van het voertuig voor hen ook was, zij wilden zekerstellen dat iedereen die na hun dood hun 

grafmonument zou passeren, het voertuig zou zien.  

                                                 
323 F.Langres-4B.03 (afb. 357) uit Germania Superior, SRB.Sremska-Mitrovica-4B.01 (afb. 459) uit Pannonia Inferior, 
SRB.Kostolac-4B.01 (afb. 458) uit Moesia Superior en mogelijk ook D.Jünkerath-4B.01 (afb. 324) en D.Jünkerath-4B.02 
(afb. 325), beide uit Germania Inferior en D.Koblenz-4B.01 (afb. 326) uit Germania Superior. Zie verder paragraaf 5.5 
Personenvervoer. Afbeeldingen van keizers op een triomfvoertuig zijn niet meegerekend. 
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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. 
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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. 
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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. 
211 Pauly, Ziegler, Sontheimer & Gärtner, WAGEN. 
212 Weber 1986, 96. 
213 Chevallier 1988, 38. 
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6 

SLOTBESCHOUWING 
 

 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd met behulp van informatie uit drie bronnen van onderzoek, te weten: 

afbeeldingen van voertuigen uit de Romeinse provincies, teruggevonden resten van voertuigen uit met 

name funeraire context en antieke schriftelijke bronnen die refereren aan voertuigen of 

transportgerelateerde onderwerpen.1 Op basis van deze bronnen, waarbij de afbeeldingen van 

voertuigen het zwaarst gewogen hebben en waarbij de beperkingen van diezelfde bronnen in 

ogenschouw zijn genomen, is in de bovenliggende studie een overzicht gegeven van de verschillende 

soorten landvoertuigen die in Gallia2 en de Rijn-Donauprovincies3 in de Romeinse keizertijd gebruikt 

werden en hoe hun constructie geweest kan zijn. 

In de hoofdstukken 2 en 3 is de bouw van tweewielige en vierwielige voertuigen, respectievelijk 

karren en wagens, behandeld en is voor beide soorten voertuigen een typologie op basis van de 

afbeeldingen opgesteld. Tevens is aandacht besteed aan de aanspanning en controle van de trekdieren. 

In hoofdstuk 4 zijn deze bevindingen naast de informatie gelegd die bekend is over voertuigen en 

aanspanning uit de Europese Late IJzertijd en het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd. De rol 

van de voertuigen in het dagelijks leven en in het grafbestel is in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. 

Hierbij is ook, op beperkte schaal, gekeken naar wat binnen de oudhistorische en filologische 

vakgebieden bekend is over voertuigen en transport in de Romeinse  provincies.  

 

6.1 Constructie en typologie van de voertuigen 

Een kar bestaat uit een as, twee wielen, het trekelement, laadbodem en/of bodemframe, een optionele 

opbouw en in sommige gevallen riemhouders. Op de afbeeldingen uit de Romeinse provincies kunnen 

op basis van deze elementen vier typen karren herkend worden (zie ook Tabel 10a). Type 1 is een kar 

met meedraaiende as, geen aparte laadbodem en dissel. Uit de provincies is slechts één voorbeeld 

bekend: een mozaïek uit Cyprus.4 De afgebeelde kar wordt gebruikt voor goederenvervoer. De Typen 

2 en 3 zijn voorzien van een vaste as. Het onderscheid tussen de typen bestaat uit het in het al dan niet 

verhoogd zijn van de laadbodem ten opzichte van bodemframe en trekelement. Bij Type 2 vallen 

laadbodem en bodemframe samen. Op afbeeldingen is de laadbodem vlak boven het niveau van de 

assen te herkennen. Binnen Type 2 kunnen karren met lamoen en karren met dissel onderscheiden 

worden. Op alle afbeeldingen van Type 2 worden goederen vervoerd en de opbouw van de karren 

varieert. De karren van Type 3 hebben een verhoogde laadbodem. Bij deze karren is in de meeste 

gevallen duidelijk te zien dat het trekelement niet naar de laadbodem loopt, maar naar een niveau vlak 

boven de assen. De laadbodem van deze karren is vaak bijna of geheel boven de wielen afgebeeld. 

Type 3 kan in twee subtypen verdeeld worden. Op de afbeeldingen van Type 3A zijn geen nadere 

constructietechnische details weergegeven en varieert de opbouw; de karren van Type 3B variëren ook 

                                                 
1 Zie verder paragraaf 1.4 Informatiebronnen. 
2 Gallia Aquitania, Gallia Belgica, Gallia Lugdunensis, Gallia Narbonensis. 
3 Dacia, Germania Inferior, Germania Superior, Moesia Inferior, Moesia Superior, Noricum, Pannonia Inferior, Pannonia 
Superior, Raetia, Thracia. 
4 CY.Nea Paphos-2G.01 (afb. 315). 
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in opbouw en hebben een voetensteuntje. Binnen de twee subtypen van Type 3 worden karren met 

dissel en lamoen onderscheiden. De karren van dit type worden zowel voor goederen- als 

personenvervoer gebruikt. Op de afbeeldingen van Type 4 zijn karren met vaste as, verhoogde 

laadbodem en riemhouders te zien. Deze kunnen een dissel of lamoen hebben. Opvallend is dat alle 

karren binnen Type 4 tevens voorzien zijn van een zetelvormige opbouw met hoge rugleuning en 

lagere zijleuningen. Alle karren van dit type worden voor personenvervoer gebruikt.  

 

Wagens hebben twee assen, vier wielen, een trekelement, een bodem, al dan niet een opbouw en in 

sommige gevallen riemhouders. Hoewel dit op de afbeeldingen niet zichtbaar is, waren veel wagens 

waarschijnlijk voorzien van een zwenkbare vooras.  

Analoog aan de typologie van karren, wordt als eerste wagentype een wagen met meedraaiende 

assen en schijfwielen verwacht. In het Italisch kerngebied zijn inderdaad afbeeldingen van een 

dergelijk voertuig aangetroffen (Tabel 11b).5 Uit de provincies is een afbeelding van dit type echter 

niet bekend. Dus, hoewel het waarschijnlijk is dat dergelijke wagens van eenvoudige constructie ook 

in de provincies gebruikt zijn, zijn ze niet vertegenwoordigd in de typologie op basis van de 

afbeeldingen.  

Op basis van afbeeldingen kunnen er twee typen wagens onderscheiden worden (Tabel 11a). 

Wagens van Type 1 hebben vaste assen met een dissel ofwel een lamoen als trekelement. Op een 

aantal afbeeldingen heeft het voertuig geen opbouw, bijvoorbeeld op A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01 

(afb. 275). Opvallend op deze afbeelding is dat de voorwielen kleiner zijn afgebeeld dan de 

achterwielen. Ook van de wagen die in het Wardardal (Macedonië) gevonden is, zijn de voorwielen 

kleiner dan de achterwielen (afb. 19). Het is echter onduidelijk of dit stelselmatig in de wagenbouw 

het geval was. Alle afgebeelde wagens met vaste assen en zonder opbouw zijn gebruikt voor 

goederenvervoer. De meeste wagens van Type 1 hebben een open bak. De zijwanden van de bak 

kunnen open of gesloten zijn. In de meeste gevallen is dit niet duidelijk op de afbeeldingen te zien, 

maar bijvoorbeeld op CH.Orbe Boscéaz-4G.01 (afb. 314) is zeker dat de zijwanden uit een hekwerk 

bestaan. De meeste afbeeldingen uit de Donauprovincies tonen wagens waarop personen in een zetel 

vervoerd worden. De wagen op D.Augsburg-4B.03 (afb. 318) is de enige afbeelding uit een van de 

Romeinse provincies waarop mogelijk een wagen met lamoen te zien is. De wagens met open bak 

worden zowel voor goederen- als personenvervoer gebruikt. De wagens van Type 1 met gesloten kast 

worden gebruikt voor personenvervoer. Type 2 wordt gevormd door wagens met vaste assen en 

riemhouders. Er zijn slechts drie afbeeldingen waarop met zekerheid riemhouders te zien zijn.6 

Misschien zijn ze ook op een derde afbeelding, uit Hongarije, zichtbaar.7 Alle afbeeldingen van 

wagens met riemhouders tonen personenvervoer. Of de bak in alle gevallen overdekt was, zoals op de 

afbeelding uit Maria Saal (afb. 289), of dat deze ook open kon zijn, zoals wellicht op de afbeelding uit 

Hongarije (afb. 389), is niet te zeggen.  

 

                                                 
5 Bijvoorbeeld op de Zuil van Marcus Aurelius in Rome scène 111, uit het eind van de 2e eeuw (afb. 257). 
6 A.Maria Saal-4B.01 (afb. 289), B.Arlon-0B.14 (afb. 309) en D.Neumagen-4B.02 (afb. 330). Alleen op de afbeelding uit 
Maria Saal is de wagen volledig behouden. 
7 H.Dunáujváros-4B.08 (afb. 389). 
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6.2 De aanspanning en controle 

Hoewel het niet de kern van het onderzoek is, is ook enige aandacht besteed aan de aanspanning van 

de trekdieren en de trekdieren zelf. R. Lefebvre des Noëttes heeft in de jaren twintig en dertig van de 

20e eeuw op basis van de afbeeldingen uit de Grieks-Romeinse oudheid het “Grieks-Romeinse 

paardentuig” gereconstrueerd.8 Bij experimenten die hij met dit tuig uitvoerde, bleek dat de borstband 

van de trekdieren (paarden) bij het krachtzetten omhoog schoof en tegen de luchtpijp aandrukte. 

Hierdoor konden de paarden moeilijker ademhalen en Lefebvre des Noëtte concludeerde daarom dat 

de in de Oudheid gebruikte tuigage niet geschikt was om zware lasten te trekken. In de jaren zeventig 

van de vorige eeuw heeft J. Spruytte op basis van dezelfde afbeeldingen twee aanspanningsmethoden 

gereconstrueerd:9 een voor borsttracie met een rugjuk dat achter de schoft van het trekdier ligt en 

waarbij door een borstband de trekkracht van het dier overgebracht wordt op het voertuig; en een voor 

schoudertractie met een halsjuk dat onderaan de nek vóór de schoft ligt, waarbij het trekdier met de 

schouderspieren de trekkracht levert. Beide aanspanningsmethoden werken uitstekend, zo is gebleken 

uit zijn experimenten. Op de afbeeldingen uit de Romeinse provincies is alleen schoudertractie 

weergegeven. De borsttractie, met rugjuk, kwam vooral in Griekenland voor.10 

Mw. G. Brownrigg voert momenteel onderzoek uit naar de aanspanning waarbij gebruik gemaakt 

wordt van de zogenaamde ‘wangen’ en beugels die op sommige afbeeldingen duidelijk te zien zijn11 

en die ook zijn teruggevonden.12 In de reconstructie volgens Brownrigg rusten de ‘wangen’ niet tegen 

de schouders, maar tegen de halsspieren en wordt de trekkracht overgebracht, doordat het dier met de 

halsspieren tegen deze ‘wangen’ duwt. Als deze reconstructie klopt (de eerste experimenten leveren 

veelbelovende resultaten op), bestond er ofwel een derde aanspanningsmethode, de halsspiertractie, of 

moet de term ‘schoudertractie’ vervangen worden.  

In bijna alle gevallen heeft de menner van paardachtige trekdieren de zweep in de rechterhand en de 

leidsels in de linker. Er zijn vijf afbeeldingen waarbij de menner de zweep in de linker hand houdt en 

de leidsels in de rechter hand.13 Dit kan, zoals in paragraaf 2.6.3 De menner uitgelegd is, erop wijzen 

dat, in ieder geval in de gebieden waar de afbeeldingen gevonden zijn, naar rechts uitgeweken werd 

wanneer twee voertuigen elkaar moesten passeren en wellicht ook dat er op de weg rechts 

aangehouden werd.  

 

6.3 Vergelijking met de IJzertijd en het Italisch kerngebied 

In hoofdstuk 4 is onderzocht of de afbeeldingen en voertuigen uit de Romeinse provincies vergeleken 

kunnen worden met vondsten uit de Europese Late IJzertijd en die uit het Italisch kerngebied in 

Romeinse keizertijd om te zien of de ontwikkeling in de constructie en het gebruik van de voertuigen 

gevolgd kan worden. Hieruit blijkt dat, hoewel het vaak gedaan wordt, het zeer discutabel is om 

conclusies op grond van een vergelijking met de Late IJzertijd te rechtvaardigen. Uit de Late IJzertijd 

zijn om te beginnen geen afbeeldingen van voertuigen bekend. De vergelijking kan alleen op basis van 

teruggevonden resten plaatsvinden. Echter, de voertuiggraven uit de Late IJzertijd zijn afkomstig uit 

                                                 
8 Lefebvre des Noëttes 1924; Lefebvre des Noëttes 1931. 
9 Spruytte 1983. 
10 Alleen bij de zogenaamde “strijdkarren.” Zie o.a. Crouwel 1981; Crouwel 1992.  
11 Bijvoorbeeld op D.Neumagen-0B.01 (afb. 329). 
12 Zie paragraaf 2.5.1.3 Beugels en ‘wangen.’ 
13 A.Maria Saal-4B.01 (afb. 289), B.Arlon-0B.11 (afb. 306), B.Arlon-0B.14 (afb. 309), F.Évreux-2B.01 (afb. 354) en 
H.Dunaújváros-4B.07 (afb. 388). 
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andere gebieden dan die uit de Romeinse periode.14 Bovendien betreft het, in tegenstelling tot uit de 

Romeinse tijd, voornamelijk crematiegraven met ‘strijdkarren’ en nauwelijks inhumatiegraven met 

wagens of stabiele karren.15 Vergelijkingsmateriaal wordt daarom regelmatig in de voorgaande 

Midden IJzertijd gezocht, waaruit wel voertuiggraven met wagens bekend zijn, evenals een handjevol 

afbeeldingen. Ook in dit geval, echter, wijken de gebieden waarin de vondsten gedaan zijn af van 

zowel die van de Romeinse periode als van de Late IJzertijd.16 Bovendien bestaat er een lacune van ca. 

500 jaar tussen de voertuiggraven met wagens uit de Midden IJzertijd en die uit de Romeinse 

keizertijd.17 Het is daarom moeilijk om uit te gaan van continuïteit in het gebruik om voertuigen met 

de doden mee te geven. Wel blijkt dat basisonderdelen van de wagens in de Midden IJzertijd en de 

Romeinse periode - en dus waarschijnlijk ook in de Late IJzertijd - in principe overeenkomen. 

Uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd zijn geen voertuiggraven bekend, maar rondom 

de Vesuvius zijn wel resten van enkele voertuigen gevonden, die bij de uitbarsting van de vulkaan in 

79 n. Chr. onder as bedolven zijn. In dit geval gaat het om karren en wagens die in het dagelijks leven 

gebruikt zijn en niet om luxe voertuigen die versierd waren met metalen ornamenten, zoals die uit de 

graven in de provincies bekend zijn. Er zijn wel veel afbeeldingen van voertuigen in Italië gevonden 

en deze kunnen goed met die uit de provincies vergeleken worden.  

 

Hoewel de vergelijkingen dus met voorzichtigheid gemaakt moeten worden, zijn er toch enkele 

aanwijzingen voor dat er sprake is van een ontwikkeling in de voertuigbouw, zonder dat er met 

zekerheid een invloed van het ene rijksgebied op het andere aangewezen kan worden. In onderstaande 

Tabel 8 zijn de constructieonderdelen van voertuigen op een rij gezet, waarbij opnieuw de indeling 

van de hoofdstukken 2, 3 en 4 aangehouden is. Achter elk onderdeel is kort aangegeven wat hierover 

uit de onderzochte Romeinse provincies, uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd en uit de 

IJzertijd bekend is, zodat de overeenkomsten en verschillen te zien zijn.  

 
Elementen van de 
constructie 
 

Romeinse provincies in het 
onderzoeksgebied 

Italisch kerngebied in de 
Romeinse keizertijd 

IJzertijd 

Assen  Vast en meedraaiend.  Vast en meedraaiend. In ieder geval vast. 
Aseinde Ø aseinde 8-11 cm. Ø aseinde 8-11 cm. Ø aseinde 4-6,5 cm. 
Aseindebeslag Smalle ijzeren strip aan de 

onderzijde van het aseinde, waarvan 
één uiteinde tredevormig is en dat 
aan de asdam bevestigd is. 

Smalle ijzeren strip aan de 
onderzijde van het aseinde, 
met aan één uiteinde een 
haak die aan de asdam 
bevestigd is. Soms ook een 
kortere strip aan de 
bovenkant van het aseinde. 

Smalle ijzeren strip aan de 
onderzijde van het aseinde, soms 
met aan één uiteinde een haak met 
doorn die in de kopse kant van het 
aseinde geslagen is. Vooral 
daterend uit de Midden - Late 
IJzertijd. 

Askap Meestal buisvormig bronzen kapje, 
al dan niet met een dicht uiteinde, 
waarvan de bovenkant een groter 
deel van het aseinde bedekt dan de 
onderkant. 

Bronzen kapje zonder 
langere boven- of onderkant. 
De meeste exemplaren 
stammen uit de pre-imperiale 
periode. 

Bronzen of ijzeren kapje zonder 
langere boven- of onderkant. 
Sporadisch, vooral daterend uit de 
Vroege IJzertijd en voornamelijk 
afkomstig uit het Rijnland. 

                                                 
14 In de Late IJzertijd (Kaart 4) concentreren de voertuiggraven zich in Noord Frankrijk, de Ardennen en het Rijnland; in de 
Romeinse keizertijd (Kaart 2) in Pannonia en Thracia (globaal Hongarije en Bulgarije). 
15 Zie paragraaf 4.1 Inleiding. 
16 De voertuiggraven uit de Hallstatt periode (Kaart 3) zijn vooral afkomstig uit Zuid Duitsland en het Alpengebied. 
17 Tussen de vondsten van wagens uit de Midden en uit de Late IJzertijd bestaat een lacune van ca. 300-350 jaar. Zie 
paragraaf 4.2 De ‘provincies’ in de Late IJzertijd. Er is niet onderzocht in hoeverre grafmonumenten uit de IJzertijd (tumuli 
en hun inhoud) die in de Romeinse periode nog zichtbaar waren, van invloed zijn geweest op het grafbestel in de Romeinse 
provincies. 
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Elementen van de 
constructie 
 

Romeinse provincies in het 
onderzoeksgebied 

Italisch kerngebied in de 
Romeinse keizertijd 

IJzertijd 

Luns Metalen borgpen met rechte schacht 
die meestal een vierkante doorsnede 
heeft. De vorm van de kop kan 
variëren. 

Metalen borgpen met rechte 
schacht die een ronde of 
vierkante doorsnede heeft. 
De vorm van de kop kan 
variëren. De meeste lunzen 
zijn afkomstig uit de pre-
imperiale periode. 

Metalen borgpen. In de Hallstatt 
periode een overwegend rechte 
schacht, in de Vroege - Midden La 
Tène tijd een rechte of gebogen 
schacht, in de Late La Tène periode 
een rechte schacht. De doorsnede 
van de schacht is meestal vierkant. 
De vorm van de kop kan variëren. 

Aslengte en 
spoorbreedte18 

De gemiddelde aslengte van de assen 
die in Tabel 1 opgenomen zijn, 
bedraagt ca. 1,69 m. De 
spoorbreedte is de aslengte min 1x 
de naaflengte. De naaflengte is 1/4 
of 1/5 van de aslengte, dus de 
spoorbreedte ligt ongeveer tussen 
1,27 m en 1,35 m.  

De gemiddelde aslengte van 
de assen die in Tabel 6 
opgenomen zijn, bedraagt ca. 
1,87 m. De naaflengte is ca. 
1/5 van de aslengte, dus de 
spoorbreedte is ongeveer 
1,50 m. 

De gemiddelde aslengte van de 
assen die in Tabel 4 opgenomen 
zijn, bedraagt ca. 1,67 m. De 
naaflengte is meestal 1/4 van de 
aslengte, dus de spoorbreedte is 
ongeveer tussen 1,25 m. 

Wielen Vooral spakenwielen, enkele 
schijfwielen en één afbeelding van 
een kruisbalkwiel.  

Vooral spakenwielen, ook 
schijfwielen. 

Spakenwielen en schijfwielen. 

Naaf19 Houten naafbus met meestal zowel 
interne als externe naafringen. 
Gemiddelde naaflengte is ca. 40 cm. 

Houten naafbus met meestal 
zowel interne als externe 
naafringen. Gemiddelde 
naaflengte is ca. 40 cm. 

In de Vroege IJzertijd waren veel 
naven beslagen met brons. Deze 
versiering is in de Midden - Late 
IJzertijd teruggebracht tot externe 
naafringen. Interne naafringen zijn 
vooral in het Alpengebied 
aangetroffen. De naaflengte ligt 
ongeveer tussen de 30 en 45 cm. 

Spaken De meeste teruggevonden wielen 
hebben 10, 11 of 12 spaken. Op 
afbeeldingen staan vooral wielen 
met 8 spaken. 

Wagen I uit Stabiae had 
wielen met 10 spaken. Op 
afbeeldingen staan vooral 
wielen met 6 of 8 spaken. 

De meeste teruggevonden wielen 
hebben 10 spaken. Op afbeeldingen 
staan wielen met 4, 6 of 7 spaken. 

Velg Velg uit één stuk gebogen hout of 
opgebouwd uit vijf of zes segmenten 
die met pen-gatverbindingen aan 
elkaar bevestigd zijn. 

Geen resten die aangeven 
hoe de velg was opgebouwd. 
Wel mogelijk één afbeelding 
van een wagen met 
segmentvelgen. 

In de Late IJzertijd werd de velg uit 
één stuk gebogen hout gemaakt. In 
de Vroege - Midden IJzertijd waren 
er drie technieken om wielen met 
een ‘dubbele velg’ te maken, maar 
deze werden in de Late IJzertijd niet 
meer toegepast. 

Wielband IJzeren band kon koud rond de velg 
gehamerd worden en vastgezet met 
nagels of heet om de velg worden 
gekrompen. Soms zijn deze 
gekrompen banden nog met enkele 
nagels vastgezet, ter versteviging. 

IJzeren band kon koud rond 
de velg gehamerd worden en 
vastgezet met nagels of heet 
om de velg gekrompen 
worden. Het is onduidelijk of 
gekrompen velgen ook met 
enkele nagels verstevigd 
kunnen zijn. 

Uit de La Tène periode (Midden - 
Late IJzertijd) zijn weinig banden 
teruggevonden met nagelgaten, dus 
waarschijnlijk zijn ze heet om de 
velg gekrompen. Banden uit de 
Vroege IJzertijd hebben nagelgaten 
en kunnen koud rond de velg 
gehamerd zijn of gekrompen met 
extra nagels ter versteviging. 

Diameter en omtrek Gemiddelde diameter van de wielen 
die in Tabel 2 opgenomen zijn, is 
100 cm. De gemiddelde omtrek van 
de wielen is 318 cm. 

Gemiddelde diameter van de 
wielen die in Tabel 7 
opgenomen zijn, is 129 cm. 
De gemiddelde omtrek van 
de wielen is 406 cm.  

Gemiddelde diameter van de wielen 
die in Tabel 5 opgenomen zijn, is 
96 cm. De gemiddelde omtrek van 
de wielen is 302 cm.  

‘Valling’ en 
‘overspoor’ 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Bodemframe bij karren Uit afbeeldingen of vondsten niets 
over bekend, wel verondersteld. 

Uit afbeeldingen of vondsten 
niets over bekend, wel 
verondersteld. 
 
 

Uit afbeeldingen of vondsten niets 
over bekend, wel verondersteld. 

                                                 
18 In alle gevallen zijn de berekeningen gebaseerd op slechts een beperkt aantal voorbeelden. Zie paragraven 2.2.1.4 Aslengte 
en spoorbreedte, 4.2.1.1 Assen - Aslengte en spoorbreedte en 4.3.1.1 Assen - Aslengte en spoorbreedte.  
19 Zie voetnoot 18. 
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Elementen van de 
constructie 
 

Romeinse provincies in het 
onderzoeksgebied 

Italisch kerngebied in de 
Romeinse keizertijd 

IJzertijd 

Onderwagen bij wagens    
Langboom Ja, waarschijnlijk vierkant of 

rechthoekig van doorsnede met een 
gevorkte aanhechting op de achteras. 

Ja, waarschijnlijk vierkant of 
rechthoekig van doorsnede 
met een gevorkte 
aanhechting op de achteras.  

Ja, mogelijk ovaal van doorsnede 
met een gevorkte aanhechting op de 
achteras. 

Schamelsteunen Op sommige afbeeldingen zichtbaar. 
Er zijn ook schamelsteunen 
gevonden.  

Niet afgebeeld, wel bij 
Wagen 1 uit Stabiae 
aangetroffen. 

Niet aangetroffen bij vondsten uit 
de Late IJzertijd, mogelijk wel 
vergelijkbare objecten uit de 
Hallstatt periode. Mogelijk te zien 
op een afbeelding uit de Midden 
IJzertijd. 

Zwenkbare vooras Waarschijnlijk waren de meeste 
wagens voorzien van een zwenkbare 
vooras. Er zijn schamelbouten 
aangetroffen in verschillende 
voertuiggraven. 
Op enkele afbeeldingen zijn 
mogelijk wagens zonder zwenkbare 
vooras te zien. 

Waarschijnlijk waren de 
meeste wagens voorzien van 
een zwenkbare vooras. Bij 
Wagen 1 uit Stabiae is een 
schamelbout gevonden. 
Op enkele afbeeldingen zijn 
mogelijk wagens zonder 
zwenkbare vooras te zien. 

Waarschijnlijk waren de meeste 
wagens voorzien van een 
zwenkbare vooras. Er zijn enkele 
schamelbouten uit de IJzertijd 
gevonden. 
Uit afbeeldingen kan niets met 
zekerheid opgemaakt worden over 
het al dan niet kunnen zwenken van 
de vooras. 

‘Verticale staanders’ 
onder de bodem 

Op sommige afbeeldingen te zien, 
waarschijnlijk maken de staanders 
deel uit van de voor- en 
achterschamels. 

Alleen op de afbeeldingen uit 
de Notitia Dignitatum te 
zien, waarschijnlijk vormen 
ze onderdeel van de voor- en 
achterschamels. 

Op sommige afbeeldingen te zien. 
Uit de Midden IJzertijd zijn ijzeren 
staven gevonden, waarvan 
aangenomen wordt dat ze een 
functie hadden bij de verheffing van 
de bodem boven het niveau van de 
assen. 

Trekelement Dissel en lamoen. Dissel en lamoen. Dissel. 
Bij karren Op afbeeldingen zijn zowel dissel als 

lamoen als trekelement te zien. Geen 
van de teruggevonden karren lijkt 
een lamoen gehad te hebben. 

Op afbeeldingen zijn zowel 
dissel als lamoen als 
trekelement te zien. Geen 
van de teruggevonden karren 
lijkt een lamoen gehad te 
hebben. 

Alleen dissel. 

Bij wagens Op afbeeldingen is vooral de dissel 
als trekelement te zien. Er is één 
afbeelding waarop mogelijk een 
lamoen te zien is. Alle 
gereconstrueerde wagens zijn 
voorzien van een dissel. 

Op afbeeldingen zijn zowel 
dissel als lamoen als 
trekelement te zien. Geen 
van de teruggevonden 
wagens lijkt een lamoen 
gehad te hebben. 

Alleen dissel. 

Laadbodem Waarschijnlijk roostervormig of 
gesloten. 

Waarschijnlijk roostervormig 
of gesloten. 

Waarschijnlijk roostervormig of 
gesloten. 

Bij karren Al dan niet verhoogd ten opzichte 
van het bodemframe. 

Al dan niet verhoogd ten 
opzichte van het 
bodemframe. 

Al dan niet verhoogd ten opzichte 
van het bodemframe. 

Bij wagens Verhoogd ten opzichte van de assen 
om torsieflexibiliteit te handhaven. 

Verhoogd ten opzichte van 
de assen om torsieflexibiliteit 
te handhaven. 

Verhoogd ten opzichte van de assen 
om torsieflexibiliteit te handhaven. 

Opbouw    
Bij karren Op afbeeldingen: geen opbouw, 

open bak, zetelvormige opbouw en 
gesloten kast. 

Op afbeeldingen: geen 
opbouw, open bak, 
zetelvormige opbouw en 
gesloten kast. 

Te weinig over bekend. Op 
afbeeldingen zijn alleen voertuigen 
met open bak te zien. 

Bij wagens Op afbeeldingen: geen opbouw, 
open bak en overdekte opbouw.  
Op sommige afbeeldingen uit 
Pannonia lijkt de achterklep te zijn 
afgebeeld. 

Op afbeeldingen: open bak 
en gesloten kast.  

Te weinig over bekend. Op 
afbeeldingen zijn alleen voertuigen 
met open bak te zien. 
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Elementen van de 
constructie 
 

Romeinse provincies in het 
onderzoeksgebied 

Italisch kerngebied in de 
Romeinse keizertijd 

IJzertijd 

Riemhouders Riemhouders zijn teruggevonden en 
ze zijn op afbeeldingen van zowel 
karren als wagens te zien. 

Er zijn een aantal 
riemhouders gevonden, in 
enkele gevallen zijn ze ook 
afgebeeld. 

Riemhouders zoals ze uit de 
Romeinse periode aangetroffen zijn, 
komen niet voor in de IJzertijd. 
‘Strijdkarren’ uit de Late IJzertijd 
kenden waarschijnlijk een vorm van 
ophanging van de bak en ook de 
bakken van enkele wagens uit de 
Midden IJzertijd waren mogelijk 
opgehangen. 

Rem- en 
blokkeersysteem 

   

Bij karren Uit afbeeldingen niets over remmen 
bekend. Van de mogelijke 
remschoen uit Metz is de werking 
niet bekend. Mogelijk speelden de 
trekdieren een rol bij het remmen. 
Over blokkeren is niets bekend; dit 
is bij karren overigens niet 
noodzakelijk. 

Uit afbeeldingen en vondsten 
niets over bekend. Mogelijk 
speelden de trekdieren een 
rol bij het remmen. Over 
blokkeren is niets bekend; dit 
is bij karren overigens niet 
noodzakelijk. 

Uit afbeeldingen en vondsten niets 
over bekend. Mogelijk speelden de 
trekdieren een rol bij het remmen. 
Over blokkeren is niets bekend; dit 
is bij karren overigens niet 
noodzakelijk. 

Bij wagens Uit afbeeldingen niets over remmen 
bekend. Van de mogelijke 
remschoen uit Metz is de werking 
niet bekend. Mogelijk speelden de 
trekdieren een rol bij het remmen. Er 
zijn wel enkele afbeeldingen waarop 
waarschijnlijk een blokkeersysteem 
van de wielen is afgebeeld, dat 
gebruikt kon worden in stilstand. 

Uit afbeeldingen en vondsten 
is niets over remmen bekend. 
Mogelijk speelden de 
trekdieren een rol bij het 
remmen. Er is één afbeelding 
waarop waarschijnlijk een 
blokkeersysteem van de 
wielen is afgebeeld, dat 
gebruikt kon worden in 
stilstand. 

Uit afbeeldingen en vondsten is 
niets over remmen bekend. 
Mogelijk speelden de trekdieren een 
rol bij het remmen.  
 

 

Tabel 8 Kenmerken van de constructieonderdelen van voertuigen op basis van afbeeldingen en 

vondsten uit het onderzoeksgebied, het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd en uit de Late 

IJzertijd. 

  

De aseinden zijn in de loop van de tijd dikker geworden. In de IJzertijd lag de diameter van de 

aseinden tussen 4 en 6,5 cm; in de Romeinse tussen de 8 en 11 cm. De spoorbreedte van de voertuigen 

is eveneens in de loop van de tijd toegenomen van ca. 1,25 tot ca. 1,50 m. of meer, maar het is niet te 

zeggen of dit in het Italisch kerngebied of in een van de provincies geïnitieerd is. De verhouding 

tussen de as- en naaflengte is op basis van de beschikbare gegevens zowel in de provincies van het 

onderzoeksgebied, in het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd als in de Europese Late 

IJzertijd 1:4 of 1:5. 

Het lamoen als trekelement is alleen aangetroffen op afbeeldingen uit Gallia Belgica, Gallia 

Lugdunensis, Germania Superior en Raetia. Alleen op de afbeelding uit Raetia is een wagen 

weergegeven; de andere afbeeldingen stellen karren voor. Op afbeeldingen uit de andere provincies 

komt het lamoen niet voor, noch op afbeeldingen uit de IJzertijd. Uit het Italisch kerngebied in de 

Romeinse keizertijd zijn wel enkele afbeeldingen bekend van voertuigen (zowel karren als wagens) 

met lamoen. Deze afbeeldingen zijn voornamelijk in Noord Italië aangetroffen en stammen uit de 2e - 

3e eeuw. De afbeeldingen met lamoen uit de provincies hebben dezelfde datering. Het vermoeden 
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bestaat dat het lamoen in Gallia ontwikkeld is, onder andere omdat het woord ‘lamoen’ waarschijnlijk 

een Keltische stam heeft.20  

Het gebruik van riemhouders is eveneens wellicht een innovatie die vanuit de provincies in het 

Italisch kerngebied verspreid is. Vooral op afbeeldingen uit Gallia en Pannonia zijn riemhouders te 

zien, respectievelijk daterend uit het eind van de 2e - begin 3e eeuw en uit het midden - eind van de 2e 

eeuw. De mogelijke afbeeldingen van riemhouders uit het Italisch kerngebied stammen uit het eind 

van de 3e eeuw. Ook zijn ze op kopieën van het 5e eeuwse Notitia Dignitatum te zien. In het Italisch 

kerngebied in de Romeinse keizertijd zijn slechts enkele riemhouders teruggevonden. Mogelijke 

voorlopers van riemhouders zijn bij de wagen van Diarville (Frankrijk) uit de Midden IJzertijd 

aangetroffen.  

Een mogelijke Italische invloed op de provincies kan in de vormgeving van de lunsschachten gezien 

worden. De lunzen hebben in de Europese Late IJzertijd een gebogen schacht, terwijl deze in de 

Romeinse periode in de provincies recht zijn. Ook de lunsschachten die in het Italisch kerngebied in 

de pre-imperiale perioden en in de Romeinse keizertijd aangetroffen zijn, zijn recht. In de Europese 

Vroege en Midden IJzertijd waren de schachten zowel recht als gebogen. 

 

In Tabel 9 is naast elkaar gezet wat er over trekdieren, aanspanning en controle bekend is uit de 

Romeinse provincies van het onderzoeksgebied, het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd en 

de IJzertijd.  

 

Trekdieren, 
aanspanning en 
controle 
 

Romeinse provincies in het 
onderzoeksgebied 

Italisch kerngebied in de 
Romeinse keizertijd 

IJzertijd 

Trekdieren Runderen en paardachtigen. Runderen, paardachtigen, 
schapen en geitenbokken, 
olifanten. 

Op afbeeldingen voornamelijk 
paardachtigen. 

Meelopers Bij enkel- en tweespan. Mogelijk één afbeelding bij 
tweespan. 

Waarschijnlijk niet. 

Aanspanning    
Enkel juk Ja, bij paardachtigen. Ja, bij paardachtigen en 

schapen en geitenbokken. 
Nee. 

Dubbel juk Ja, bij runderen en paardachtigen. Ja, bij runderen, 
paardachtigen, schapen en 
geitenbokken. 

Ja, bij paardachtigen. 

Beugels en ‘wangen’ Ja, vooral in het westelijk deel van 
het onderzoeksgebied. 

Enkele afbeeldingen. Nee. 

Borsttractie Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. 
Schoudertractie Ja. Ja.  Ja. 

Controle    
Neusring (runderen) Eén afbeelding. Onduidelijk. Onduidelijk. 
Hoofdstel Riemen over voorhoofd,  om neus 

en kin en langs de wangen. Ook zijn 
enkele afbeeldingen met een 
hoofdstel waarbij de riemen op de 
neus van de paardachtigen kruisen. 

Riemen over voorhoofd, om 
neus en kin en langs de 
wangen.  

Riemen over voorhoofd. Om neus 
en kin en langs de wangen. 

Bit Trenzen en stangen. Het bit is op 
afbeeldingen meestal als ‘knop’ in 
de mondhoek weergegeven. 

Waarschijnlijk zowel trenzen 
als stangen. Het bit is op 
afbeeldingen meestal als 
‘knop’ in de mondhoek 
weergegeven.  

Trenzen en stangen. De ringen, 
scharen of halvemaanvormige 
einden van het mondstuk zijn soms 
duidelijk afgebeeld. 

                                                 
20 Zie paragraaf 4.2.1.5 Trekelement en voetnoot 135 aldaar. 
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Trekdieren, 
aanspanning en 
controle 
 

Romeinse provincies in het 
onderzoeksgebied 

Italisch kerngebied in de 
Romeinse keizertijd 

IJzertijd 

Menner / begeleider De menner zit of staat meestal 
vooraan op de bodem van het 
voertuig. Soms zit de menner op een 
kleine verhoging. Meestal houdt hij 
de leidsels in de linker hand en een 
zweep in de rechter hand. Er zijn 
vijf afbeeldingen waarop de leidsels 
rechts en zweep links vastgehouden 
worden. De begeleider loopt op de 
grond met de trekdieren mee. Bij 
runderen heeft de menner/begeleider 
meestal een prik- of menstok vast. 

De menner zit vooraan op 
het voertuig en houdt 
meestal links de leidsels vast 
en rechts een zweep. Er zijn 
enkele afbeeldingen waarop 
het andersom is. De 
begeleider, met prik- of 
menstok, loopt op de grond 
met de trekdieren (meestal 
runderen) mee. Bij olifanten 
zit de menner/begeleider op 
de nek van het dier. 

Wanneer het is afgebeeld, houdt de 
menner de leidsels in de linker hand 
en zweep in  de rechterhand. Op niet 
alle afbeeldingen is duidelijk of de 
persoon op het voertuig de menner 
is. 

 

Tabel 9 Overzicht van de trekdieren, de aanspanning en controle op basis van afbeeldingen en 

vondsten uit het onderzoeksgebied, het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd en uit de Late 

IJzertijd.  

 

De aanwezigheid van het enkele juk hangt samen met het gebruik van het lamoen als trekelement en 

komt dus vooral in Gallia en Noord Italië op afbeeldingen voor. Opvallend is dat meelopers met name 

in de provincies, voornamelijk die uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied, zijn afgebeeld en 

niet (of waarschijnlijk niet) in het Italisch kerngebied en in de Late IJzertijd. Ook het gebruik van 

beugels en ‘wangen’ bij de aanspanning lijkt vooral in de westelijke provincies van het 

onderzoeksgebied voor te komen. Ten slotte valt op dat de menner zowel in de provincies, in het 

Italisch kerngebied als in de Late IJzertijd de leidsels meestal in de linker hand vast heeft en de zweep 

of menstok in de rechter hand. Ook tegenwoordig is dit de meest gebruikelijke manier van mennen. 

 

Omdat de afgebeelde onderdelen van de constructie van de voertuigen niet in alle periodes en 

gebieden hetzelfde zijn, zijn er aparte typologieën opgesteld voor karren en wagens in de onderzochte 

Romeinse provincies, in het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd en in de Late IJzertijd. Van 

deze typologieën lenen die van de provincies en het Italisch kerngebied zich het best om met elkaar 

vergeleken te worden, omdat zij beide min of meer gebaseerd zijn op dezelfde typebepalende 

constructieonderdelen.21 De in dit onderzoek gepresenteerde typologieën van karren en wagens uit de 

Late IJzertijd zijn feitelijk gebaseerd op de opbouw en het gebruik van de voertuigen, omdat er te 

weinig constructietechnische details op de afbeeldingen zichtbaar zijn en informatie uit teruggevonden 

resten spaarzaam is.22 

In de onderstaande Tabellen 10a en 10b zijn per type de typebepalende kenmerken van karren 

aangegeven voor de Romeinse provincies (Tabel 10a) en voor het Italisch kerngebied in de Romeinse 

keizertijd (Tabel 10b). Hieruit blijkt het provinciale Type 1 overeenkomt met het Italische Type 1. 

Beide typen stellen een kar voor met meedraaiende as, geen verhoogde laadbodem en een dissel als 

trekelement. Het provinciale Type 2 komt overeen met het Italische Type 3: een kar met vaste as, geen 

verhoogde laadbodem en een dissel of lamoen als trekelement. Het provinciale Type 3A komt overeen 

                                                 
21 Zie paragrafen 2.3 Typologie, 3.3 Typologie en 4.3.2 Typologie. 
22 De meeste teruggevonden voertuigen uit de Late IJzertijd zijn ‘strijdkarren’ en geen ‘gewone’ karren of wagens. Zie 
paragraaf 4.2.2 Typologie. 
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met het Italische Type 4: kar met vaste as, verhoogde laadbodem, dissel of lamoen als trekelement, 

zonder afbeelding van nadere constructietechnische details. Het provinciale Type 4b komt overeen met 

het Italische Type 5: kar met vaste as, verhoogde laadbodem, lamoen als trekelement en riemhouders. 

Uit de provincies zijn geen afbeeldingen bekend van karren met meedraaiende as, dissel en 

verhoogde laadbodem, zoals deze wel in het Italisch kerngebied aangetroffen zijn (Italisch Type 2). Uit 

het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd zijn geen afbeeldingen bekend van karren met een 

voetensteuntje (provinciaal Type 3B) en van karren met een dissel in combinatie met riemhouders 

(provinciaal Type 4a). 

 

Romeinse provincies uit het onderzoeksgebied 
 

Type 2 Type 3A Type 3B Type 4 

Typebepalende 
kenmerken voor 

karren Type 1 
a b a b a b a b 

Meedraaiende assen x         
Vaste assen  x x x x x x x x 
Dissel x x  x  x  x  
Lamoen   x  x  x  x 
Laadbodem niet verhoogd  x x x       
Laadbodem verhoogd     x x x x x x 
Voetensteuntje      x x   
Riemhouders        x x 

 

Tabel 10a Typologie van karren in de provincies uit het onderzoeksgebied 

 

Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd 
 

Type 3 Type 4 

Typebepalende 
kenmerken voor 

karren  Type 1 Type 2 
a b a b 

Type 5 

Meedraaiende assen x x      
Vaste assen   x x x x x 
Dissel x x x  x   
Lamoen    x  x x 
Laadbodem niet verhoogd  x  x x    
Laadbodem verhoogd   x   x x x 
Voetensteuntje        
Riemhouders       x 

 

Tabel 10b Typologie van karren in het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd 

 

In de onderstaande Tabellen 11a en 11b zijn per type de typebepalende kenmerken van wagens 

aangegeven voor de Romeinse provincies (Tabel 11a) en voor het Italisch kerngebied in de Romeinse 

keizertijd (Tabel 11b).  

Het provinciale Type 1 komt overeen met het Italische Type 2: wagens met vaste assen en dissel of 

lamoen als trekelement. Het provinciale Type 2 komt overeen met het Italische Type 3B: wagens met 

vaste assen, dissel als trekelement en riemhouders boven beide assen. De wagens van het Italische 

Type 3A zijn voorzien van riemhouders boven alleen de achteras. Het lijkt erop dat de wagen die in 

Kozármisleny (Hongarije) gevonden is,23 eveneens alleen riemhouders boven de achteras had, dus 

                                                 
23 Mogelijk ook het voertuig uit Budakeszi (Hongarije). Zie paragraaf 2.2.7 Riemhouders. 
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waarschijnlijk bestonden dergelijke wagens in de provincies (in ieder geval in Pannonia) wel.24 Op 

afbeeldingen uit de Romeinse provincies komen wagens met riemhouders boven alleen de achteras 

echter niet voor. 

Ook afwezig op provinciale afbeeldingen zijn wagens met meedraaiende assen (Italisch Type 1). 

 

Romeinse provincies 
uit het 

onderzoeksgebied 
 

Type 1 

Typebepalende 
kenmerken voor 

wagens 

a b 
Type 2 

Meedraaiende assen    
Vaste assen x x x 
Dissel x  x 
Lamoen  x  
Riemhouders   x 

 

Tabel 11a Typologie van wagens in de provincies uit het onderzoeksgebied  

 

Italisch kerngebied in de Romeinse 
keizertijd 

 
Type 2 

Typebepalende 
kenmerken voor 

wagens 
Type 1 

a b 
Type 3A Type 3B 

Meedraaiende assen x     
Vaste assen  x x x x 
Dissel x x   x x 
Lamoen   x   
Riemhouders    x x 

 

Tabel 11b Typologie van wagens in het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd 

 

6.4 Het dagelijks leven en grafbestel 

De rol van de voertuigen in het dagelijks leven en in het grafbestel, de voertuigbouwers, bezitters en 

gebruikers van de voertuigen zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Dat er veel voertuigen waren, 

blijkt uit de omvangrijke regelgeving omtrent het verkeer en transport die via de schriftelijke bronnen 

overgeleverd is. Er waren onder andere regels opgesteld om het verkeer binnen de stadsmuren, met 

name in Rome in goede banen te leiden. Waarschijnlijk golden deze regels in meer of mindere mate 

ook in de andere stedelijke nederzettingen binnen het Rijk. Ook over de cursus publicus, de 

overheidsinstelling die het overbrengen van informatie en goederen controleerde, is veel in antieke 

bronnen geschreven, evenals over de kosten van (onderdelen van) voertuigen en over de maximale 

belading van lastdieren en voertuigen. Lang is gedacht dat het maximale gewicht van de te trekken last 

te maken had met de gebrekkige aanspanning van de trekdieren in de Oudheid. Zoals echter in 

hoofdstuk 2 en 3 uit het onderzoek naar de aanspanning gebleken is, is er geen reden om aan te nemen 

dat de tuigage wezenlijke belemmeringen veroorzaakte. Toch is het mogelijk dat vermoeidheid van de 

trekdieren wel een rol speelde in het beperken van de belading van de voertuigen. Als de belading te 

                                                 
24 Ook Röring (1983, 34-40) heeft wagens met riemhouders boven alleen de achteras opgenomen in zijn typologie (zie 
paragraaf 3.3 Typologie). 
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zwaar was, moesten de dieren langer uitrusten voordat ze opnieuw op weg konden met een nieuwe 

vracht. Het was dus voordeliger om niet het uiterste van ze te eisen.  

Over de makers van voertuigen is minder bekend. Ze worden in verschillende schriftelijke bronnen 

met termen aangeduid, die afgeleid zijn van woorden die naar een voertuig verwijzen: carpentarius 

faber van carpentum, cisiarius van cisium en rhedarius vehicularis fabricator van rheda. Uit de 

context blijkt dat het over de vervaardigers van de voertuigen gaat. De term cisiarius kan bijvoorbeeld 

ook verwijzen naar de voerman.  

Over de werkwijze van de makers en de bouw van de voertuigen zelf is eveneens weinig bekend, 

maar vondsten uit de scheepsbouw in de provincies kunnen enige informatie verschaffen. Het voordeel 

dat onderzoek naar scheepsbouw boven dat van voertuigbouw heeft, is dat er vondsten in natte context 

gedaan zijn. Hierdoor zijn hout en houtverbindingen behouden, hetgeen licht werpt op de werkwijze 

van de bouwers. Zo is duidelijk geworden dat bij de bouw van “De Meern 4” uit ca. 100 n. Chr., het 

platbodemschip dat in 2003 in de voormalige zijtak van de Oude Rijn bij Vleuten/De Meern in Zuid-

Holland gevonden is, gebruik is gemaakt van zowel inheemse als mediterrane technieken. Latere 

schepen vertonen alleen inheemse technieken. Het is aannemelijk dat ook in de voertuigbouw 

verschillende technieken gebruikt zijn, zowel inheemse als Italische. De schriftelijke bronnen geven, 

zoals gezegd, aan dat in de benamingen van voertuigen en voertuigonderdelen Keltische invloed 

aanwezig was. 

Het verschil tussen de bezitters en gebruikers van voertuigen is niet altijd duidelijk aan te geven. In 

teksten en op basis van de afbeeldingen kunnen verschillende groepen mensen herkend worden die in 

ieder geval gebruik maakten van voertuigen, zoals grootgrondbezitters en pachters of boeren bij het 

werk op het land. Verder zijn er afbeeldingen van een afgezant uit het leger (frumentarius of 

speculator) in dienst van de overheid.25 Hij zit op een wagen en wordt vergezeld door een knecht die 

vaak het ambtsteken, een lans, van de gezant vasthoudt. Wellicht was het recht dat hij had om van een 

voertuig gebruik te maken, de reden dat hij na zijn dood als afgezant herdacht wilde worden. Het kan 

ook zijn dat hij in zijn functie als afgezant overleden is. Ook het leger zelf bezat voertuigen om grote 

goederen, zoals wapentuig en tenten, te vervoeren. Op bijvoorbeeld de Zuil van Marcus Aurelius in 

Rome, die aan het eind van de 2e eeuw werd opgericht, zijn wagens in de legertros afgebeeld. Er zijn 

ook verschillende grafstenen voor soldaten opgericht waarop een voertuig is afgebeeld.26 Ten slotte 

hadden koop- en handelslieden voertuigen nodig voor het transport van goederen van en naar hun 

afzetgebied.27 

Omdat het goederenvervoer niet alleen plaatsvond via land, maar ook via water, is in hoofdstuk 5 

enige aandacht besteed aan de verhouding tussen land- en watertransport. Verschillende 

grafmonumenten tonen het vervoer van goederen in de brede zin van het woord. Op bijvoorbeeld de 

Zuil van Igel28 uit het begin 3e eeuw, is zowel vervoer per voertuig en lastdier, als transport over water 

afgebeeld. Op grafstenen uit Dijon, gedateerd tussen ca. 150 en 250, wordt eveneens een verband 

                                                 
25 F.Langres-4B.03 (afb. 359) uit Germania Superior, SRB.Sremska-Mitrovica-4B.01 (afb. 459) uit Pannonia Inferior, 
SRB.Kostolac-4B.01 (afb. 458) uit Moesia Superior, RO.Constanţa-4B.02 (afb. 453) uit Moesia Inferior en mogelijk ook 
D.Jünkerath-4B.01 (afb. 324) en D.Jünkerath-4B.02 (afb. 325) uit Germania Inferior en D.Koblenz-4B.01 (afb. 326) uit 
Germania Superior. 
26 Bijvoorbeeld F.Strasbourg-4B.01 (afb. 372) uit Germania Superior. 
27 Zie bijvoorbeeld D.Trier-4B.01 (afb. 336) uit Gallia Belgica waarop zowel goederentransport als een winkelscène is 
afgebeeld. Dit suggereert een verband tussen de twee handelingen. 
28 D.Igel-4B.01 (afb. 322), D.Igel-2B.02 (afb. 323), afb. 466 en 467. 
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tussen land- en watertransport gesuggereerd door afbeeldingen van het in- of uitladen van voertuigen 

in combinatie met een inscriptie waarin een schipper genoemd wordt.29 Hoewel landtransport duurder 

was dan transport over water, lijken de kosten minder ver uit elkaar te liggen dan lange tijd gedacht 

werd.30 Beide transportvormen waren op elkaar afgestemd en vulden elkaar aan.  

Naast goederenvervoer, vond er ook personenvervoer per kar of wagen plaats. Mensen reisden, als 

onderdeel van hun werk, naar familie of vrienden of om bijvoorbeeld naar een kuuroord of 

circusvoorstelling te gaan. Ook de keizer reisde en werd hierbij vergezeld door zijn gevolg. Om 

verkeersdrukte in de steden te beperken mochten er, met enkele uitzonderingen, overdag geen 

voertuigen binnen de muren rijden. Reizigers moesten buiten de poort uitstappen en te voet of per 

draagstoel verder. Vanaf de 3e eeuw kregen, vooral in het Italisch kerngebied, steeds meer 

hooggeplaatste personen het voorrecht zich wel overdag met een voertuig binnen de muren te 

begeven. 3e en 4e eeuwse afbeeldingen van personen op voertuigen uit het Italisch kerngebied, waarbij 

op de achtergrond een stadsmuur is afgebeeld, geven wellicht uitdrukking aan dit privilege.31  

 

De meeste informatie over de voertuigen uit het Romeinse rijk en specifiek de provincies, is afkomstig 

uit funeraire context. Voertuigen werden in verschillende provincies, maar niet in alle, meegegeven in 

graven of afgebeeld op grafmonumenten. Daarom kan verondersteld worden dat voertuigen een 

betekenis hadden binnen het grafbestel. Dat deze echter niet overal dezelfde was, wordt duidelijk als 

naar de verspreiding van de voertuiggraven en de beeldprogramma’s van de afbeeldingen gekeken 

wordt. Dan blijkt dat uit Gallia en de Rijnprovincies (Germania en Raetia) vooral afbeeldingen 

afkomstig zijn waarin scènes uit het dagelijks leven centraal staan. De afbeeldingen zijn representatief 

voor het beroep en wellicht voor de status van de dode. De overledene of diens nabestaanden die 

verantwoordelijk zijn voor de oprichting van het monument, beschouwden het voertuig dat bij leven 

gebruikt werd, als een wezenlijk aspect van de dode en wilden dat juist dit gezien en onthouden werd 

door volgende generaties en voorbijgangers die het grafmonument zagen. Er komen in deze provincies 

weinig voertuiggraven voor en de meeste hiervan volgen het pars pro toto-principe, waarbij een deel 

van het voertuig of de tuigage meegegeven is om het totale voertuig te representeren.  

Uit de oostelijke provincies van het onderzoeksgebied (Pannonia, Thracia, Moesia en Noricum) zijn 

naast afbeeldingen vele voertuiggraven bekend. Op de afbeeldingen is, naar het schijnt, geen 

beroepsuitoefening uitgebeeld. Er worden geen handels- of landbouwgoederen, zoals op afbeeldingen 

uit Gallia, getransporteerd. In de meeste gevallen zijn er wagens afgebeeld. Op verschillende hiervan 

is geen passagier geplaatst, maar een conisch of vierkant object, waarvan onduidelijk is wat het 

voorstelt. Het vermoeden bestaat dat het om een lege zetel/kruk of om een askist gaat, maar voor geen 

van beide theorieën bestaan overtuigende argumenten.32 Op andere afbeeldingen is op de wagen een 

zetel geplaatst waarin één of twee personen zitten. Vaak is ook een meerijder, meestal achteruit 

rijdend met de benen over de rand van de wagen, afgebeeld. In verschillende gevallen wordt de 

wagen, zowel op afbeeldingen van een wagen met een conisch of vierkant object erop als die met één 

                                                 
29 F.Dijon-0B.01 (afb. 349; in de inscriptie is sprake van een nauta), F.Dijon-4B.02 (afb. 350) en F.Dijon-0B.03 (afb. 351) uit 
Germania Superior, wellicht ook: F.Paris-4B.01 (afb. 367) uit Gallia Lugdunensis en D.Augsburg-4B.03 (afb. 318) uit 
Raetia. 
30 Zie paragraaf 5.4 Goederenvervoer en voetnoot 77 aldaar.  
31 Zie bijvoorbeeld afb. 195: een fragment van een marmeren sarcofaagdeksel uit het Italisch kerngebied dat thans in 
Stockholm bewaard wordt. 
32 Zie paragraaf 5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten. 
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of meer passagiers, begeleid door een rijpaard dat al dan niet bereden is. Hierdoor wordt de indruk van 

een processie gewekt. Ook veelvoorkomend, voor of achter de wagen of elders op de grafsteen, is de 

afbeelding van een ‘offerscène’ met een drievoet waarbij één of twee personen staan. Dit alles geeft de 

voorstellingen uit Pannonia, Thracia, Moesia en Noricum, bij gebrek aan een betere term, een 

‘ceremonieel’ karakter. Vaak wordt gesuggereerd dat er een reis naar het hiernamaals is afgebeeld, 

maar uit geen enkele schriftelijke antieke bron blijkt een dergelijke reis met een voertuig gemaakt te 

worden.33 Het is in ieder geval duidelijk dat de inhoud van de beeldprogramma’s anders is dan die uit 

Gallia, Germania en Raetia. De voertuigen kunnen de status van de overledene(n) aangeven of 

misschien kozen mensen voor een voertuig op de grafsteen om uitdrukking te geven aan hun wens tot 

een bepaalde bevolkingsgroep gerekend te worden. Het enige dat duidelijk is, is dat men wilde dat 

voorbijgangers van het grafmonument het voertuig zagen. De voertuiggraven waren, blijkens de luxe 

wagens met metalen ornamenten en de rijke bijgaven, de laatste rustplaats van de lokale elite. De in 

deze graven teruggevonden voertuigen kunnen daarom gezien worden als een statussymbool.  

De meeste grafmonumenten waarop een voertuig is afgebeeld en die tevens vergezeld zijn van een 

inscriptie, zijn afkomstig uit Pannonia Inferior, Pannonia Superior en Gallia Belgica.34 Het merendeel 

van de inscripties is in het Latijn. Alleen in Grieks sprekende delen van het Romeinse Rijk (Moesia 

Inferior, Thracia, Macedonia en Asia) zijn enkele Griekse inscripties aangetroffen. In sommige 

gevallen is de herkomst van de overledenen en opdrachtgevers af te leiden uit de tekst van de 

inscriptie of uit de namen zelf, zoals bijvoorbeeld in het geval van Flavia Usaiu van de stam der 

Eravisken.35 Het gebruik om inscripties op grafstenen aan te brengen was in veel provincies vóór de 

komst van de Romeinen onbekend.36 Dat in de teksten een Romeinse invloed te zien is, is daarom niet 

verwonderlijk. Afgezien van de namen blijkt deze invloed ook uit de vermelding van leeftijden in de 

inscripties. In inscripties voor inheemse lieden is de leeftijd regelmatig een vijfvoud, waarschijnlijk 

omdat men niet precies wist hoe oud iemand was, terwijl grafinscripties van overleden soldaten uit het 

Romeinse leger in dezelfde provincies nauwkeurig de leeftijd en het aantal dienstjaren vermelden.37  

Wat betreft de relatie van het aantal afgebeelde personen op het monument of op het afgebeelde 

voertuig ten opzichte van het aantal vermelde personen in de inscriptie is, vooral over vondsten uit 

Pannonia, veel geschreven.38 Meestal komen deze aantallen niet overeen. Wellicht kan de verklaring 

gevonden worden in de in Pannonia regelmatig gebruikte formule ‘T P’ (titulum posuit: “heeft deze 

graftekst geplaatst”). Deze formule refereert aan de inhoud van de graftekst en niet aan de afbeelding 

op de grafsteen. De afbeelding van een voertuig39 heeft zodoende geen letterlijke betekenis in relatie 

tot de inscriptie. Wellicht vormt alleen het aantal personen van wie bustes in de bovenste zone van de 

grafsteen zijn afgebeeld, hierop een uitzondering. Het is mogelijk dat opdrachtgevers een monument 

uitkozen met afbeelding erop die hun aansprak en er een persoonlijke inscriptie bij lieten plaatsen.40 

                                                 
33 Zie paragraaf 5.6 Voertuigen in funeraire context. 
34 Uit deze provincies is het merendeel van de afbeeldingen van voertuigen afkomstig. 
35 H.Tác-4B.01 (afb. 434) uit Pannonia Inferior. 
36 Zie paragraaf 5.6.3 Inscripties en voetnoot 131 aldaar. 
37 Bijvoorbeeld D.Baden-Baden-4B.01 (afb. 319): 34 jaar oud bij overlijden en 14 dienstjaren. 
38 Zie voetnoot 152 in hoofdstuk 5. 
39 Dit geldt ook voor de aan- of afwezigheid van een offerscène en een al dan niet bereden rijpaard op de grafsteen. 
40 Zie paragraaf 5.6.3 Inscripties. 
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Tenslotte valt op aan de inscripties dat de meeste voor en door mannen opgesteld zijn. Alleen in 

Pannonia is het aantal mannen en vrouwen voor wie een monument opgericht is, nagenoeg gelijk, 

maar er zijn wel meer mannen die de opdracht gegeven hebben dan vrouwen.  

 

6.5 Besluit 

Samenvattend kan gezegd worden dat het beschikbare materiaal -de afbeeldingen en materiële resten 

van voertuigen- ontoereikend is om met betrekking tot de verschillende typen voertuigen, hun 

constructiewijze en gebruik en de aanspanning van de trekdieren een volledig antwoord te formuleren 

op vragen omtrent continuïteit en verandering van voertuigen in de Romeinse provincies in de pre-

Romeinse en Romeinse tijd. Evenmin is duidelijk geworden of, en zo ja in hoeverre, er sprake is van 

invloed van verschillende rijksdelen op elkaar bij de constructie van de voertuigen en aanspanning van 

de trekdieren. In dit onderzoek zijn wel voorbeelden gegeven wanneer er sprake lijkt te zijn van 

continuïteit en van beïnvloeding, bijvoorbeeld in het geval van de riemhouders en het lamoen.  

Er zijn overeenkomsten en verschillen vastgesteld op grond van de aanwezigheid van de 

afbeeldingen en/of de materiële resten van voertuigen tussen verschillende delen van het Romeinse 

Rijk. Zo is er op gewezen dat in de verspreiding van afbeeldingen van voertuigen en voertuiggraven 

sprake is van clustervorming, waaruit blijkt dat er regionale verschillen bestonden in de waarde die 

aan voertuigen gehecht werd in het grafbestel. Ook blijken verschillende constructieonderdelen in 

sommige gebieden vaker dan in andere voor te komen of zelfs volledig afwezig te zijn, zoals 

bijvoorbeeld bij de eerder genoemde de riemhouders en het lamoen. 

Valt er dan niets te zeggen over de invloed van verschillende rijksdelen op de constructie van 

voertuigen? Toch wel, maar de mate van deze invloed is met het huidige materiaal en kennis niet te 

meten. Het is opvallend dat veel benamingen van voertuigen en Latijnse termen die in schriftelijke 

antieke bronnen gebruikt zijn omtrent voertuigen, van Keltische oorsprong zijn. Het is daarom 

aantrekkelijk te veronderstellen dat analoog aan de scheepsbouw ook in de voertuigbouw gebruik 

gemaakt werd van zowel inheemse als Italische constructiemethoden. Omdat er tot op heden echter 

nog geen volledige voertuigen in natte context gevonden zijn, zoals bij schepen wel het geval is, blijft 

het wat betreft de voertuigbouw voor alsnog bij vermoedens omtrent deze wisselwerking. 

 

6.6 Verder onderzoek 

De nadruk heeft in dit onderzoek gelegen op de afbeeldingen van voertuigen en de informatie die zij, 

in combinatie met de teruggevonden resten, opleveren omtrent de constructie en het gebruik van 

karren en wagens. Daarnaast is ook aandacht besteed aan de aanspanning van de trekdieren, omdat 

deze samenhangt met de constructie en het gebruik van de voertuigen. Om de bevindingen uit de 

provincies in een breder kader te plaatsen, zijn de constructie en het gebruik van de voertuigen en de 

aanspanning en controle van de trekdieren vergeleken met wat er over deze onderwerpen bekend is uit 

de Europese Late IJzertijd en uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd. Ook is gekeken 

naar de makers, bezitters en gebruikers van de voertuigen en is onderzocht of en zo ja, welke functie 

voertuigen binnen het grafbestel hadden.  

In verschillende gevallen zijn in de tekst suggesties gedaan voor verder onderzoek die buiten de 

mogelijkheden van de bovenliggende studie lagen. Deze suggesties hebben betrekking op zowel de 
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constructie en het gebruik van voertuigen, de aanspanning van de trekdieren als ook op het onderzoek 

naar de voertuigen in funeraire context. 

 

Constructie 

Er is in dit onderzoek gebruik gemaakt van informatie die beschikbaar is over teruggevonden resten 

van voertuigen, maar deze resten zijn, zoals in paragraaf 1.4 Informatiebronnen is aangegeven, niet 

systematisch onderzocht en in een catalogus ondergebracht. In de loop van de tijd zijn hiertoe 

voorbereidende onderzoeken gedaan, onder andere door I. Venedikov die in 1960 de op dat moment 

bekende voertuiggraven uit de provincie Thracia gepubliceerd heeft41 en Zs. Visy met zijn catalogus 

van voertuigonderdelen uit de baggervondst van Neupotz, de “Alamannenbuit,” uit 1993.42 Met de 

vele recente vondsten van voertuiggraven in situ die in Hongarije, Griekenland en Bulgarije gedaan 

zijn en worden, kan een catalogus van voertuigresten met typologieën van de verschillende onderdelen 

een belangrijk werk worden, hoewel het waarschijnlijk niet mogelijk is om op basis van alleen de 

resten een typologie van de voertuigen op te stellen, zoals dit ook niet mogelijk bleek voor de 

voertuigresten uit de Vroege en Late IJzertijd.43 

In elk geval in het Italisch kerngebied en mogelijk ook in de provincies, werden wagens met een 

lamoen als trekelement gebruikt. Het is niet zeker of het lamoen in combinatie met zwenkbare vooras 

bestaan heeft. Er zijn twee suggesties gedaan (fig. 3d en 3e) voor de constructie van een dergelijke 

wagen en deze zouden nader onderzocht moeten worden. Wellicht bevinden zich onder de metalen 

voertuigresten elementen, die in een constructie met lamoen gebruikt kunnen zijn. 

In dit onderzoek is een studie naar de constructie van zogenaamde ‘strijdkarren’ achterwege 

gebleven, hoewel herhaaldelijk gewezen is op de constructietechnische verschillen tussen 

‘strijdkarren’ en ‘gewone karren.’44 Het is mij niet bekend of er resten van ‘strijdkarren’ uit de 

Romeinse periode aangetroffen zijn, maar een onderzoek op basis van afbeeldingen, waarbij de 

resultaten eveneens vergeleken worden met die uit de Late IJzertijd en het Italisch kerngebied in de 

Romeinse keizertijd behoort tot de mogelijkheden. 

In de paragrafen over assen en wielen is maatvoering ter sprake gekomen. Het ligt voor de hand dat 

voertuigmakers uitgingen van een standaardmaat om voertuigen in de juiste verhoudingen te kunnen 

maken. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat in ieder geval de assen en naven in een verhouding van 

1:4 of 1:5 tot elkaar stonden.45 Het is niet duidelijk of overal van dezelfde standaardmaat (zoals de pes 

monetalis of pes drusianus) gebruik gemaakt werd of dat elke voertuigmaker zijn eigen maten 

hanteerde. Misschien kan met de gegevens van recente voertuigvondsten achterhaald worden of en zo 

ja, welke maatvoering bij de constructie van voertuigen gebruikt is, of deze maatvoering in alle 

provincies dezelfde was en of ook andere voertuigonderdelen dan de as, naaf en wielen tot elkaar in 

een bepaalde verhouding stonden. 

De vertaling van antieke schriftelijke bronnen waarin voertuigonderdelen ter sprake komen, zoals 

het Prijsedict van Diocletianus en een schrijftafeltje uit Vindolanda (Groot Brittannië), zou nader 

bekeken kunnen worden vanuit het oogpunt van de voertuigbouw. Van verschillende woorden, 

                                                 
41 Venedikov 1960. 
42 Visy 1993. 
43 Zie paragraaf 1.4 Informatiebronnen. 
44 Zie onder andere paragraaf 2.2.1 As. 
45 Zie paragrafen 2.2.1.4 Aslengte en spoorbreedte, 3.2.1.4 Aslengte en spoorbreedte, 4.2.1.1 Assen - Aslengte en 
spoorbreedte en 4.3.1.1 Assen - Aslengte en spoorbreedte. 
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waarvan vermoed wordt dat ze op voertuigonderdelen slaan, is niet zeker wat ze betekenen of op 

welke onderdelen van een voertuig ze betrekking hebben.46  

Van de remschoen die in Metz gevonden is (afb. 91),47 is niet duidelijk hoe deze precies gewerkt 

heeft. Slijtage aan het object wijst erop dat er behoorlijke krachtwerking is opgetreden, hetgeen kan 

betekenen dat de remschoen gebruikt is om een voertuig in vaart af te remmen. Wellicht kan 

experimenteel vastgesteld worden hoe dergelijke objecten aan het voertuig gemonteerd zaten en hoe 

ze door de menner bediend konden worden. Ook zou onderzocht moeten worden of er meer metalen 

objecten gevonden zijn die mogelijk deel vormen van een remsysteem. 

In paragraaf 2.2.8.1 Remkracht met behulp van de trekdieren? is geopperd dat trekdieren mogelijk 

een rol gespeeld hebben in het minderen van vaart. Als dit zo is, zouden er aan de nekwervels en het 

gebit van trekdieren kenmerkende slijtagesporen zichtbaar moeten zijn. Tevens zou onderzocht 

kunnen worden of het remmen met behulp van trekdieren werkt, zonder extra afremming op de 

wielen. 

 

Aanspanning 

Er is enige aandacht besteed aan de tuigage en aanspanning van de trekdieren. Het bestuderen van de 

aanspanning en de ontwikkeling hiervan in de Romeinse periode en vooral de overgang naar de 

Middeleeuwen, wanneer voor het eerst sprake is van het gareel, is echter een aparte studie. Het 

experimentele onderzoek is hierbij van groot belang, zoals dit bijvoorbeeld in 2005 gedaan is in 

verband met de zogenaamde Celtic chariot uit de Late IJzertijd, die in 2001 in Wetwang (Yorkshire, 

England) gevonden is.48 Het onderzoek van G. Brownrigg naar de werking van beugels en ‘wangen’ in 

de aanspanning is in dit kader zeer interessant, omdat de voorlopige resultaten wijzen op een mogelijk 

derde aanspanningsmethode, naast de bekende borst- en schoudertractie.49 

In de paragrafen 2.5.1.3 Beugels en ‘wangen’ en 4.3.4 Aanspanning is geopperd dat er in het 

Romeinse rijk mogelijk gebruik werd gemaakt van verschillende soorten tuigen om de trekdieren met 

het trekelement te verbinden. Beugels en ‘wangen’ zijn op de meeste afbeeldingen uit het westelijk 

deel van het onderzoeksgebied (en vooral in Gallia) te herkennen, maar komen minder vaak voor op 

afbeeldingen uit het oostelijk deel en uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd. Ook is op 

sommige afbeeldingen het juk duidelijk lager op de hals weergegeven dan op andere. Het lijkt er dus 

op dat er regionale verschillen bestonden in aanspanningsmethoden. 

 

Gebruik 

Verschillende keren is gerefereerd aan regelgeving van overheidswege die een grens stelde aan de 

belading van voertuigen. Er zijn enkele suggesties gedaan die de noodzaak van deze regels zouden 

kunnen verklaren, zowel op het gebied van de constructie van de voertuigen50 als van de aanspanning 

en tuigage van de trekdieren.51 Systematisch onderzoek naar redenen voor de begrenzing van het 

gewicht van de lading, waarbij gebruik gemaakt wordt van zowel relevantie antieke schriftelijke 

                                                 
46 Zie bijvoorbeeld voetnoot 131 in hoofdstuk 2, voetnoot 22 in hoofdstuk 3 en voetnoot 20 in hoofdstuk 5. 
47 Zie paragraaf 3.2.8 Rem- en blokkeersysteem. 
48 Hurford & Spence 2005. 
49 Zie paragraaf 2.5.6 Schoudertractie en voetnoot 333 aldaar. 
50 Zie paragraaf 2.2.2.6 ‘Valling’ en ‘overspoor,’ paragraaf 5.1 Inleiding en voetnoot 4 aldaar. 
51 Zie paragraaf 5.1 Inleiding en voetnoot 4 aldaar. 
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bronnen als informatie uit de (experimentele) archeologie, kan bijdragen aan beter begrip van deze 

regels.  

De organisatie van het landtransport is ter sprake gekomen, evenals de relatie tussen land- en 

watertransport.52 Hierbij is opgevallen dat er in schriftelijke antieke bronnen wel melding gemaakt 

wordt van collegia van beroepsgroepen die vertaald worden als scheepsvervoerders en vervoerders 

van specifieke producten,53 maar niet van collegia van vervoerders die zich met landtransport in de 

brede zin van het woord bezighielden. Alleen de cisiarii worden in Praeneste (Midden Italië) als 

verhuurders van voertuigen genoemd en mogelijk waren zij georganiseerd in een collegium.54 

Bestudering van schriftelijke bronnen, inscripties op grafstenen en afbeeldingen van watertransport in 

combinatie met onderzoek naar landtransport, kan leiden tot meer inzicht in het vervoer binnen het 

Romeinse Rijk.55  

Het zou eveneens interessant zijn om de contacten tussen het Imperium Romanum en de 

bevolkingsgroepen aan de andere kant van de limes in het kader van handel en transport te 

onderzoeken.  

 

Funeraire context 

Zoals gezegd is er geen catalogus van voertuigresten opgesteld in deze studie; er is ook geen catalogus 

gemaakt van voertuiggraven. Uit 1980 en 1983 stammen overzichten van de op dat moment bekende 

voertuiggraven van Ch. Boube-Piccot en Ch. Röring.56 Sindsdien zijn veel nieuwe vondsten gedaan.57 

Voor zover mij bekend, is Zs. Mráv van het Magyar Nemzeti Múzeum in Budapest van plan of bezig 

om een naslagwerk te maken met alle voertuig- en tuigagevondsten die in Pannonia gevonden zijn.58 

Onderzoek naar hoe groot de groep monumenten met voertuigafbeeldingen binnen het totale corpus 

van grafmonumenten is in een bepaald gebied en hoe de verhouding is ten opzichte van andersoortige 

afbeeldingen (zoals bijvoorbeeld die met ruiters), levert mogelijk aanvullende informatie op over de 

rol die (afbeeldingen van) voertuigen hadden in het grafbestel. 

Uit de inscripties blijkt dat de meeste monumenten zowel voor als door mannen zijn opgericht.59 Een 

dergelijke conclusie heeft echter meer waarde, wanneer ook duidelijk is voor en door wie alle bekende 

grafschriften in een bepaald gebied zijn opgesteld. Alleen dan kan iets gezegd worden over of 

afbeeldingen van voertuigen vaker op grafstenen van mannen staan dan op die van vrouwen. 

 

 

                                                 
52 Zie paragrafen 5.3 Bezitters en gebruikers en 5.4 Goederenvervoer. 
53 Bijvoorbeeld de utric(u)larii die wijn en olie vervoerden. Zie paragraaf 5.3 Bezitters en gebruikers. 
54 Zie paragraaf 5.3 Bezitters en gebruikers en voetnoten 54 en 55 aldaar. 
55 Een voorzet tot dergelijk onderzoek is gegeven door Adams & Laurence 2001. 
56 Boube-Piccot 1980, tableau I t/m tableau VII; Röring 1983, 169-187. 
57 Zie paragraaf 1.4 Informatiebronnen. 
58 Zie voetnoot 289 in hoofdstuk 4. 
59 Zie paragraaf 5.6.3 Inscripties. 
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SAMENVATTING 
 

 

 

Doel- en vraagstelling en methode van onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de constructie, typologie en het gebruik van twee- 

en vierwielige voertuigen (respectievelijk karren en wagens; zogenaamde ‘strijdkarren’ zijn buiten het 

onderzoek gehouden) uit Gallia en de Romeinse Rijn-Donauprovincies. Het onderzoeksgebied is 

beperkt tot deze provincies, omdat de meeste informatie hiervandaan afkomstig is. Bij het onderzoek 

is gebruik gemaakt van drie soorten bronnen, te weten: afbeeldingen van voertuigen, teruggevonden 

resten van voertuigen uit met name funeraire context en antieke schriftelijke bronnen die refereren aan 

voertuigen of transportgerelateerde onderwerpen. De informatie die afkomstig is van de 

contemporaine afbeeldingen heeft het zwaarst gewogen. Hiervan is een catalogus opgesteld. Het 

genoemde onderzoeksgebied zelf kan, op basis van het aangetroffen materiaal, verdeeld worden in een 

westelijk deel (de provincies Gallia, Germania en Raetia) en een oostelijk deel (de provincies Dacia, 

Moesia, Noricum, Pannonia en Thracia).  

Om een beeld te krijgen van de mogelijke constructie en verschillende typen voertuigen die gebruikt 

zijn, is antwoord gezocht op de volgende vragen:  

- Wat zijn de onderdelen waaruit karren en wagens zijn opgebouwd? 

- Welke van deze elementen zijn (mogelijk) typebepalend?  

- Zijn er verschillen en overeenkomsten in de constructie tussen de voertuigen uit het 

onderzoeksgebied en die uit de Europese Late IJzertijd en het Italisch kerngebied in de 

Romeinse keizertijd?  

- Kan er een ontwikkeling in de voertuigbouw gezien worden?  

- Welke kenmerken in de constructie bepalen het gebruik van de voertuigen?  

- Waarvoor worden voertuigen, uitgaande van de afbeeldingen, gebruikt?  

- Wat is bekend uit filologisch en oudhistorisch onderzoek over de constructie en het gebruik 

van voertuigen?  

- Wie maakten de voertuigen? 

- Hoe werden de voertuigen gemaakt?  

- Wie gebruikten en bezaten voertuigen?  

- Welke verschillende aanspanningsmethoden werden er gebruikt om trekdieren voor de 

voertuigen te plaatsen?  

- Welke rol speelden voertuigen in het grafbestel?  

- Is deze rol in alle provincies van het onderzoeksgebied dezelfde?  

De onderstaande tekst geeft een overzicht van wat er in de hoofdstukken 2 tot en met 4 aan de orde 

komt. Tot besluit volgt een korte samenvatting van de antwoorden op de onderzoeksvragen.  

 

Tweewielige voertuigen 

In hoofdstuk 2 zijn de verschillende onderdelen van de constructie van karren besproken. Een kar 

bestaat uit één as, twee wielen, het trekelement, laadbodem en/of bodemframe, een optionele opbouw 

en in sommige gevallen riemhouders. Op afbeeldingen uit de Romeinse provincies kunnen op basis 
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van de constructie-elementen vier typen karren onderscheiden worden. Karren van Type 1 hebben een 

meedraaiende as, geen aparte laadbodem en een dissel als trekelement. Ze worden gebruikt voor 

goederenvervoer. Onder Type 2 vallen karren met een vaste as, geen verhoogde laadbodem en een 

variabele opbouw. Binnen dit type bestaan karren met een dissel en karren met een lamoen als 

trekelement. Ze worden gebruikt voor goederenvervoer. Type 3 bestaat uit karren met een vaste as, 

verhoogde laadbodem en een variabele opbouw. Er zijn karren met dissel of met lamoen als 

trekelement en ze worden voor zowel goederen- als personenvervoer gebruikt. De karren van Type 4, 

ten slotte, hebben een vaste as, verhoogde laadbodem, een zetelvormige opbouw en een dissel of 

lamoen. Ze worden gebruikt voor personenvervoer. 

 

Vierwielige voertuigen 

De constructie en typologie van wagens is in hoofdstuk 3 aan de orde gekomen. De onderdelen van de 

constructie zijn in dezelfde volgorde besproken als die van de karren, waardoor makkelijk vergeleken 

kan worden wat er per onderdeel overeenkomt en verschilt tussen twee- en vierwielige voertuigen. 

Wagens hebben twee assen, vier wielen, een trekelement, een bodem, al dan niet een opbouw en in 

sommige gevallen riemhouders. Hoewel dit op de afbeeldingen niet zichtbaar is, waren veel wagens 

waarschijnlijk voorzien van een zwenkbare vooras. Op basis van afbeeldingen kunnen er twee typen 

wagens onderscheiden worden. Onder Type 1 vallen de wagens met vaste assen, variabele opbouw en 

dissel of lamoen als trekelement. Ze worden gebruikt voor zowel goederen- als personenvervoer. De 

wagens van Type 2 hebben vaste assen, een dissel en riemhouders. Omdat van de meeste afbeeldingen 

de opbouw van de wagen niet behouden is, kan hierover geen uitspraak gedaan worden. De wagens 

van Type 2 zijn gebruikt voor personenvervoer. 

 

Aanspanning en controle van de trekdieren 

In de hoofdstukken 2 en 3 is ook aandacht besteed aan de trekdieren en de aanspanning van deze 

dieren voor de voertuigen. Op afbeeldingen uit de provincies zijn vooral paardachtigen (muildieren en 

paarden) te zien, maar ook runderen zijn als trekdieren ingezet. In tegenstelling tot bij moderne 

aanspanningen, had de dissel (voor twee trekdieren) of het lamoen (voor één trekdier)  in de Romeinse 

tijd zowel een trek- als stuurfunctie. Dankzij experimenteel onderzoek is duidelijk dat er in de 

Oudheid gebruik gemaakt werd van twee soorten aanspanningsmethoden voor paardachtigen: 

borsttractie met een rugjuk en schoudertractie met een halsjuk. Op de afbeeldingen uit de Romeinse 

provincies komt borsttractie niet voor. Recentelijk onderzoek lijkt te wijzen op ofwel een derde 

aanspanningsmethode of op een aanpassing van de schoudertractie: halsspiertractie met een juk dat 

vrij hoog op de hals geplaatst is. De trekkracht van de dieren wordt hierbij overgebracht op het 

voertuig, doordat een trekdier met de halsspieren tegen ovale houten schijven duwt die met de 

uiteinden van het juk verbonden zijn. 

Op verschillende afbeeldingen is, naast het trekdier of de trekdieren, een dier te zien dat geen 

duidelijke trekfunctie heeft. Dit is de zogenaamde meeloper. Waarschijnlijk diende het ervoor om 

tijdens het reizen, tussen twee wisselstations, van trekdier te kunnen wisselen. 

De menner van paardachtige trekdieren zit of staat meestal op het voertuig. Op de meeste 

afbeeldingen houdt hij in de linker hand leidsels vast en in de rechter hand een zweep. Bij runderen is 
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meestal een begeleider van de dieren afgebeeld die op de grond meeloopt en een prikstok in de hand 

houdt. 

 

Vergelijking met de Europese Late IJzertijd en het Italisch kerngebied in de Romeinse 

keizertijd 

In hoofdstuk 4 zijn de bevindingen uit de hoofdstukken 2 en 3 vergeleken met afbeeldingen en 

vondsten van voertuigen uit de voorgaande pre-Romeinse periode in de provincies en die uit het 

Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd. De volgorde waarin de onderdelen van de constructie 

besproken zijn, is dezelfde als die in hoofdstuk 2 en 3 om snelle vergelijking van de onderwerpen 

mogelijk te maken.  

Vergelijkingen met de Late IJzertijd dienen met voorzichtigheid gemaakt te worden, omdat noch de 

aard van de vondsten noch de geografische verspreiding ervan overeen komt met die uit de Romeinse 

provincies. Uit de Late IJzertijd zijn geen afbeeldingen van voertuigen bekend en in de voertuiggraven 

zijn vooral zogenaamde ‘strijdkarren’ aangetroffen, dus nauwelijks wagens en geen ‘gewone’ karren. 

Uit de Midden IJzertijd stammen wel enkele afbeeldingen, alsook voertuiggraven met wagens. Ook in 

dit geval, echter, wijken de gebieden waarin de vondsten gedaan zijn af van zowel die uit de Late 

IJzertijd als uit de Romeinse keizertijd. Uit de Romeinse keizertijd in het Italisch kerngebied zijn geen 

voertuiggraven bekend, maar wel veel afbeeldingen van voertuigen. Deze kunnen goed met die uit de 

provincies vergeleken worden. Rondom de Vesuvius zijn bovendien enkele karren en wagens 

gevonden die bij de uitbarsting van de vulkaan onder de as bedolven zijn. Ook deze vondsten leveren 

bruikbare informatie op ter vergelijking.  

Het belangrijkste verschil tussen de vondsten uit de IJzertijd en die uit de Romeinse periode (zowel 

in de provincies als in het Italisch kerngebied) is, dat er uit de IJzertijd geen voertuigen met lamoen 

(dus voor één trekdier) bekend zijn en uit de Romeinse periode wel. De afbeeldingen van een lamoen 

concentreren zich globaal rond Noord Italië en Gallia, hetgeen doet vermoeden dat de ontwikkeling 

ervan hier heeft plaatsgevonden. Riemhouders lijken voorlopers te hebben in de Europese IJzertijd en 

zijn, naar het schijnt, niet veelvuldig gebruikt in het Italisch kerngebied. Verder komen meelopers 

vooral voor op afbeeldingen in de provincies uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied. Op 

afbeeldingen uit de IJzertijd zijn ze niet aangetroffen en op die uit het Italisch kerngebied weinig. Ten 

slotte is het opvallend dat de menner in de meeste gevallen, zowel in het onderzoeksgebied als in de 

twee vergelijkingsgebieden, de leidsels in de linker hand vast heeft en een zweep rechts. 

 

Voertuigen in het dagelijks leven en funeraire context 

In hoofdstuk 5 is het gebruik van voertuigen in het dagelijks leven en in het grafbestel onderzocht. Uit 

antieke schriftelijke bronnen zijn vooral regels van overheidswege bekend (met name de Codex 

Theodosianus) die het gebruik van voertuigen, de regulering van het verkeer, het transport van 

goederen en de behandeling van trekdieren tot onderwerp hebben. Hieruit blijkt dat er veel verkeer 

was en dat er veel mis ging. Over voertuigmakers is weinig bekend, behalve dat ze in sommige teksten 

vermeld worden. Ook over de praktijk van het voertuigbouwen bestaat nauwelijks contemporaine 

informatie. Veel kennis hieromtrent is opgedaan aan de hand van experimenten en ook uit onderzoek 

naar de scheepsbouw kan een en ander afgeleid worden. Vondsten van schepen leveren informatie 

over de toegepaste technieken van houtverbindingen en over de herkomst van het hout. Het is 
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aannemelijk te veronderstellen dat ook in de voertuigbouw gebruik gemaakt werd van zowel inheemse 

als mediterrane kennis. De bezitters en gebruikers van de voertuigen zijn vaak moeilijk van elkaar te 

onderscheiden, maar gesteld kan worden dat voertuigen door zowel particulieren, handelaren, het leger 

als de overheid gebruikt werden. Er is in dit hoofdstuk enige aandacht besteed aan de verhouding 

tussen land- en watertransport, omdat uit verschillende afbeeldingen blijkt dat deze twee vormen van 

transport niet strikt gescheiden waren. Hoewel landtransport duurder was dan transport over water, 

lijken de kosten minder ver uit elkaar te liggen dan lange tijd gedacht werd. Beide transportvormen 

waren op elkaar afgestemd en vulden elkaar aan. 

De meeste informatie over voertuigen uit de Romeinse tijd is afkomstig uit funeraire context. Wat de 

betekenis van de voertuigen in het grafbestel precies was, is onduidelijk, maar het staat vast dat deze 

niet in alle provincies dezelfde was. Op afbeeldingen uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied 

zijn voertuigen vooral in voorstellingen uit het dagelijks beroepsleven te zien. Er zijn weinig 

voertuiggraven uit deze provincies en de meeste hiervan volgen het pars pro toto-principe. Op 

afbeeldingen met voertuigen uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied lijkt geen 

beroepsuitoefening te zijn weergegeven. Uit deze provincies zijn veel voertuiggraven bekend. De 

hierin aangetroffen voertuigen, vooral wagens, zijn over het algemeen rijk versierd en de graven 

behoorden waarschijnlijk toe aan de lokale elite. Verschillende grafmonumenten uit het 

onderzoeksgebied waarop een voertuig is afgebeeld, zijn voorzien van een inscriptie. Van de 

persoonsnamen kan soms de herkomst van de overledene(n) of de opdrachtgever(s) herleid worden. 

Opvallend is, dat de meeste inscripties voor en door mannen zijn opgesteld. Alleen in Pannonia ligt 

het aantal mannen en vrouwen voor wie een monument met voertuigafbeelding en inscriptie is 

opgericht nagenoeg gelijk. Meestal komt het aantal mensen dat in een inscriptie genoemd is niet 

overeen met het aantal personen dat op of bij een voertuig is afgebeeld. Het lijkt er daarom op dat de 

afbeelding van een voertuig geen direct verband houdt met de inscriptie. Mogelijk lieten 

opdrachtgevers een persoonlijke tekst plaatsen op een reeds gedecoreerde grafsteen.  

Aan het eind van hoofdstuk 5 is een lijst opgenomen met termen die in antieke schriftelijke bronnen 

gebruikt zijn om voertuigen te benoemen. Naar mijn idee is het niet mogelijk om afbeeldingen van 

voertuigen en deze benamingen met elkaar te verbinden. In het beste geval kan opgemaakt worden, 

waarvoor een bepaald voertuig gebruikt werd, maar niet hoe dit er precies uit zag. 

  

Besluit 

Met behulp van de afbeeldingen en teruggevonden resten van voertuigen kan voor zowel karren als 

wagens een typologie opgesteld worden van voertuigen die in de Romeinse provincies gebruikt zijn. 

Het is echter niet mogelijk om een volledig antwoord te formuleren op vragen omtrent continuïteit en 

verandering van de voertuigconstructie in de Romeinse provincies in de pre-Romeinse en Romeinse 

tijd. Evenmin is duidelijk geworden of, en zo ja in hoeverre, verschillende rijksdelen elkaar beïnvloed 

hebben bij de constructie van de voertuigen en aanspanning van de trekdieren. Wel zijn er enkele 

voorbeelden te geven waarbij sprake lijkt te zijn van continuïteit en van beïnvloeding, zoals 

bijvoorbeeld bij het gebruik van riemhouders, het lamoen en de wijze van mennen.  

De meeste afgebeelde voertuigen kunnen zowel voor personen- als goederenvervoer gebruikt 

worden. De opbouw kan in veel gevallen waarschijnlijk naar behoeven aangepast worden. Alleen van 
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voertuigen die voorzien zijn van riemhouders kan verondersteld worden dat ze exclusief bestemd 

waren voor het vervoer van personen. 

Experimentele archeologie, kennis uit onderzoek naar de scheepsbouw en bestudering van antieke 

teksten leveren aanvullende informatie op over de constructie en het gebruik van voertuigen en over 

de wijze van het aanspannen van de trekdieren. Het is echter niet mogelijk om de voertuignamen die in 

teksten gebruikt worden, te verbinden met afbeeldingen van voertuigen. 

Op de vraag welke rol voertuigen in funeraire context hadden, is geen eenduidig antwoord te geven. 

Wel staat vast dat deze rol niet in alle provincies dezelfde was. Afbeeldingen van voertuigen zijn niet 

in alle provincies in dezelfde hoeveelheden teruggevonden. Ook wat betreft de beeldprogramma’s 

waarin voertuigen opgenomen zijn, bestaan verschillen tussen de westelijke en de oostelijk provincies 

van het onderzoeksgebied. In het westelijk deel zijn vooral afbeeldingen met voorstellingen uit het 

beroepsleven te zien en in het oostelijk deel lijken de afbeeldingen een meer ‘ceremonieel’ karakter te 

hebben. Voertuiggraven stammen vooral uit Pannonia en Thracia. In de westelijke provincies van het 

onderzoeksgebied zijn ze weinig aangetroffen.  
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SUMMARY 
 

 

 

Research objective, set of research questions and research method 

The aim of this study is to gain insight into the construction, typology and use of two- and four-

wheeled vehicles (carts and wagons respectively; two-wheeled ‘chariots’ have not been considered in 

this research) from the province of Gallia and the Rhine-Danube provinces in Roman times. As most 

of the information is found here, the research area is limited to these provinces. Three types of sources 

are used: pictures of vehicles, remains of vehicles primarily found in funerary contexts, and ancient 

written sources referring to vehicles or to other subjects concerning land transport. The emphasis is on 

the information from contemporary pictorial representations, and of these a catalogue has been drawn 

up. On the basis of the gathered material, the research area can be divided into a western part (the 

provinces of Gallia, Germania, and Raetia), and an eastern part (the provinces of Dacia, Moesia, 

Noricum, Pannonia, and Thracia). 

To get an idea of the possible construction of the vehicles, and of the different types of vehicles that 

were used, answers to the following questions were sought: 

- What are the various parts that made up carts and wagons? 

- Which of these parts (possibly) define a type of cart or wagon? 

- What are the similarities and differences in the construction of vehicles from the research area on 

the one hand, and those from the European Late Iron Age and Italy during the time of the Roman 

Empire on the other? 

- Can a development be discerned in the construction of vehicles? 

- Which parts of the construction of vehicles determine their use? 

- What can be said about the use of vehicles on the basis of the pictures? 

- What is known about the construction and the use of vehicles from the written sources? 

- Who made the vehicles? 

- How were vehicles made? 

- Who used and owned vehicles? 

- How were the draught-animals harnessed? 

- What was the role of vehicles in funerary contexts? 

- Was this role the same everywhere? 

The following text outlines the subjects discussed in chapters 2 through 5. This summary concludes 

with an evaluation of the answers to the research questions. 

 

Two-wheeled vehicles 

In chapter 2 the different parts of the construction of carts are discussed. A cart has one axle, two 

wheels, a traction element, a loading platform and/or bottom frame, an optional superstructure, and in 

some cases strap holders as part of a suspension system. On the basis of these elements of 

construction, as found on pictures from the Roman provinces, four types of carts can be distinguished. 

Carts of Type 1 have a revolving axle, no raised loading platform, and a single draught pole. They are 

used for the transport of goods. Type 2 consists of carts with a fixed axle, no raised loading platform, 
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and a variable superstructure. Within this type, carts with a single draught pole can be discerned as 

well as ones with shafts. The carts of Type 2 are used for the transport of goods. Type 3 consists of 

carts with a fixed axle, a raised loading platform, and a variable superstructure. This type consists of 

both carts with a single draught pole and of ones with shafts. The carts of Type 3 are used for the 

transport of goods as well as persons. Finally, the carts of Type 4 have a fixed axle, a raised loading 

platform, a superstructure in the form of a seat, and either a single draught pole or shafts. They are 

used for the transport of persons. 

 

Four-wheeled vehicles 

Chapter 3 discusses the construction and typology of wagons. Their constituent parts are treated in the 

same sequence as those of carts, in order to facilitate a comparison between two- and four-wheeled 

vehicles. Wagons have two axles, four wheels, a traction element, a bottom frame, an optional 

superstructure, and in some cases strap holders. Although this is not shown in the pictures, many 

wagons probably had a pivoting front axle. On the basis of the pictures, two types of wagon can be 

distinguished. Type 1 consists of wagons with fixed axles, a variable superstructure, and either a single 

draught pole or shafts. They are used for the transport of goods, as well as persons. The wagons of 

Type 2 have fixed axles, a single draught pole, and strap holders. Little can be said about the 

superstructure, because it is not preserved in most of the pictures. The Type 2 wagons are used for the 

transport of persons. 

 

Harnessing and control of the draught animals 

Also in chapters 2 and 3, attention is paid to the draught animals, and the way in which they were 

harnessed to the vehicles. In the provinces mainly equids (mules and horses) are depicted, but bovids 

are shown as well. In contrast to modern harnessing, the Roman traction element (a single draught 

pole for two draught animals or shafts for one draught animal) was used for pulling as well as for 

steering. Experimental research has made it clear that in the Classical World two kinds of harnessing 

were used for equids: breast traction with a dorsal yoke, and shoulder traction with a neck yoke. Breast 

traction is not represented in pictures from the Roman provinces. In shoulder traction, the pulling 

power of the animals is transmitted to the vehicle by the draught animal pushing it’s shoulder-muscles 

against oval wooden discs that are connected to the yoke ends. Recent research seems to point to either 

a third way of harnessing, or to an adaptation of shoulder traction: neck muscle-traction with a yoke 

placed fairly high on the neck. In this case the draught animal’s neck-muscles push against the discs.  

In several pictures, besides the draught animal or animals, an additional animal can be seen that does 

not seem to play a role in pulling the vehicle. This is the so-called outrigger. It probably enabled the 

driver to change draught animals during travel between two changing places. 

The driver of equine draught animals usually sits or stands on the vehicle. He is mostly depicted 

holding the reins in the left hand and a whip in the right. In bovine draught an attendant usually walks 

along with the animals, holding a goad or stick. 

 

Comparison with the European Late Iron Age and Italy during the Roman Empire 

In chapter 4 a comparison is made between the findings from chapters 2 and 3, and pictures and 

remains of vehicles from the previous pre-Roman period in the provinces, as well as those from Italy 
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during the Roman Empire. To facilitate such a comparison, the sequence in which the constituent parts 

of vehicles are discussed, is the same as in chapters 2 and 3. 

Comparisons with the European Late Iron Age should be made with caution, because neither the 

nature of the finds from that period, nor their geographical distribution, correspond to those from the 

Roman provinces. We have no pictures of vehicles from the Late Iron Age in Europe, while in tombs 

mainly ‘chariots’ are found, and no wagons or ‘ordinary’ carts. From the European Middle Iron Age 

some pictures, as well as some graves with wagons, are known. But in these cases, too, the areas 

where the finds were made do not correspond geographically to either of those from the Late Iron Age 

and the Roman provinces. From Italy during the Roman Empire, no tombs with vehicles are known, 

but vehicles are frequently depicted. These pictures can be compared with those found in the 

provinces. Moreover, around Mt. Vesuvius, some carts and wagons have been found that were covered 

by ash when the volcano erupted. These finds, too, present useful comparative material. 

The main difference between the finds from the Iron Age and those from the Roman period (from 

the provinces as well as Italy) is, that there are no Iron Age vehicles known with shafts (for the use of 

one draught animal). The pictures with shafts from the Roman period are mostly found in Northern 

Italy and Gallia, which suggests that this type of traction element originated in these areas. Strap 

holders, as part of a suspension system for vehicles, seem to have had precursors in the European Iron 

Age and were apparently not much used in Italy during the Roman Empire. Outriggers are mostly seen 

in pictures from the provinces in the western part of the research area. They are not depicted in the 

Iron Age, and are rarely found in pictures from Italy during the Empire. Finally, it is noteworthy that 

in most pictures from all areas and all periods, the driver holds the reins in his left hand, and a whip in 

his right hand. 

 

Vehicles in daily life and in funerary contexts 

In chapter 5 the use of vehicles in daily life and in funerary settings is examined. From ancient written 

sources (especially from the Codex Theodosianus) we know of legislation that mainly concerns the use 

of vehicles, the regulation of traffic, the transport of goods, and the treatment of draught animals. 

These sources indicate that there was a lot of traffic, and that many things could go wrong. Little is 

known about the makers of vehicles, except that they are occasionally mentioned in some texts. There 

also is hardly any contemporary information about the techniques used in making vehicles. Much 

knowledge has been gained through practical experiments, and it is also possible to gain insights from 

research into shipbuilding. Recovered ships give information about the wood-joining techniques used, 

and about the origin of the wood. It is plausible that, as in the case of shipbuilding, local knowledge as 

well as knowledge from the areas around the Mediterranean was used in the construction of vehicles. 

Often, it is hard to distinguish the owners from the users of vehicles, but we may assume that vehicles 

were used by private persons, by merchants, as well as by the army, the emperor and government 

officials. In addition, some attention is paid to the relations between transport over land and over 

water, because several pictures indicate that these two forms of transport were not strictly separated. 

Although transport over land was more expensive than that over water, the costs seem to lie less far 

apart than was thought for a long time. The two forms of transport were complementary to each other. 

Most of the information about vehicles from Roman times derives from pictures on funerary 

monuments and from vehicle burials. It is unclear what the exact meaning of vehicles in funerary 
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contexts was, but it seems clear that their role was not the same in all provinces. In pictures from the 

western part of the research area, vehicles are mostly shown in representations from daily, more 

specifically, professional life. There are a few tombs containing vehicles in these provinces, and most 

of these graves follow the pars pro toto principle. It appears that in the eastern part of the research 

area, vehicles are depicted in a more ‘ceremonial’ setting, in which the vehicles are often accompanied 

by a rider on horseback. In these provinces, many tombs containing vehicles have been found. The 

vehicles found in these graves, mainly wagons, are on the whole richly decorated, and the graves 

probably belong to local elites.  

Several funerary monuments from the research area on which a vehicle is depicted, also bear 

inscriptions. From the names of the individuals mentioned we can sometimes deduce the origin of the 

deceased or the person(s) responsible for erecting the monument. It is notable that most of these 

inscriptions were commissioned by and for male persons. Only in the province of Pannonia the 

number of men and women for whom a monument with the depiction of a vehicle and an inscription 

was erected, is about equal. In most cases the number of persons mentioned in an inscription does not 

correspond to the number of persons depicted on or with the vehicle. It seems, therefore, that there is 

no direct connection between the inscription and the picture. Possibly, the people who commissioned a 

text had it inscribed on a stone that was already decorated. 

At the end of chapter 5 a list is given of terms used in ancient written sources to denote vehicles. In 

my opinion, it is not possible to connect pictures of vehicles with these terms. At best, it can be 

established what a certain vehicle was used for, but not what it looked like. 

 

Conclusion 

On the basis of pictures and actual remains of vehicles, a typology for carts as well as for wagons that 

were used in the Roman provinces can be established. However, it is not possible to fully answer the 

questions concerning continuity and change of the construction of vehicles in the Roman provinces in 

pre-Roman and in Roman times. Also, it is not clear whether, and if so, to what extent one part of the 

Empire influenced another, as regards both the construction of vehicles and the harnessing of the 

draught animals. There are, however, some cases in which there seems to have been continuity and 

influence, for example in the use of strap holders, shafts, and the way in which the driver holds the 

reins and whip. 

Most depicted vehicles could be used for the transport of goods, as well as persons. The 

superstructure was probably adaptable in many cases. Only vehicles with strap holders can be said to 

have been exclusively meant for the transport of people. 

Experimental archaeology, knowledge gained from research into shipbuilding, and the study of 

ancient written sources yield additional information about the construction and the use of vehicles, and 

about the harnessing of the draught animals. However, it is not possible to connect the names of 

vehicles used in written sources with actual depictions of vehicles. 

There is no unambiguous answer to the question which role vehicles played in funerary contexts. 

What can be said is, that their role was not the same in all provinces. In the western part of the 

research area, most pictures show scenes from professional life, while in the eastern part the pictures 

seem to have a more ‘ceremonial’ character. Tombs containing vehicles are mostly found in Pannonia 

and Thracia. In the western provinces of the research area such graves occur only sporadically. 
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