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DANKBETUIGING 
 

 

Het onderzoek naar de constructie en het gebruik van voertuigen in Gallia en de Romeinse Rijn-

Donauprovincies heeft de afgelopen jaren een belangrijk deel van mijn leven uitgemaakt. Het kan 

daarom niet anders, dan dat er veel mensen zijn die me in die tijd op een of andere manier bijgestaan 

hebben bij mijn promotieonderzoek. 

 

Eind 1998 werd mij door de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, 

bij de Leerstoelgroep Klassieke Archeologie en Kunstgeschiedenis der Oudheid, een promotiebeurs 

toegekend om dit onderzoek uit te kunnen voeren. Ik dank de leden van de sollicitatiecommissie voor 

het vertrouwen dat ze destijds in mij gesteld hebben. 

In het kader van het onderzoek heb ik verschillende studiereizen ondernomen om afbeeldingen 

(meestal stenen grafreliëfs) van voertuigen uit de Romeinse periode zelf te kunnen bestuderen en 

tevens te tekenen en fotograferen. In 2000 heb ik het Rheinisches Landesmuseum in Trier bezocht. In 

het voorjaar van 2001 volgde een langere studiereis langs de volgende musea in België en Frankrijk: 

Musée Luxembourgeois de Arlon en La Tour Romaine, Arlon; Musée Gaumais de Virton,  Musée 

Lapidaire et Parc Archéologique de Montauban; La Cour d’Or, Musées de Metz; Musée d’Art et 

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 

het voorjaar van 2002, ging de reis naar Oostenrijk en Hongarije: Kunsthistorisches Museum Wien; 

Museum Carnuntinum, Bad Deutsch Altenburg; Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest; Aquincumi 

Múzeum, Budapest; Ferenczy Károly Múzeum, Szentendre; Szent István Király Múzeum, 

Székesfehérvár; Archeologisch park Gorsium; Intercisa Múzeum, Dunaújváros; Schloßpark 

Vassurány; Burgenländisches Landesmuseum, Eisenstadt. Kort voor deze reis heb ik het Musée de la 

Civilisation gallo-romaine in Lyon bezocht, omdat hier de tentoonstelling “Romains de Hongrie. Ier - 

Ve siècles après J.-C.” liep. Eén van de grafreliëfs die ik in het Aquincumi Múzeum in Hongarije 

wilde bestuderen, was aan dit museum in Lyon uitgeleend. Op de tentoonstelling stond tevens de 

reconstructie van een kar op basis van vondsten uit Budakeszi, die door Zsolt Mráv van het Magyar 

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 

volgde nog een korte reis naar Frankrijk naar Musée Carnavalet te Parijs en Musée des antiquités 

nationales te Saint-Germain-en-Laye en in 2004 heb ik de tentoonstelling “Rad und Wagen” in het 

Landesmuseum für Natur und Mensch in Oldenburg kunnen bezoeken. In alle musea ben ik ontvangen 

en bijgestaan door medewerkers die me voortreffelijk geholpen hebben en hen allen wil ik bij dezen 

hartelijk danken voor hun inzet. De financiële steun voor de studiereizen kwam van de Faculteit der 

Geesteswetenschappen van de UvA en ik ben drs. Paul Koopman hiervoor zeer veel dank 

verschuldigd.  

Ondanks dat ik veel van de afbeeldingen zelf bestudeerd, getekend en gefotografeerd heb, was het 

nodig om foto’s van diverse objecten aan te vragen. Enerzijds omdat niet al mijn eigen foto’s even 

goed gelukt waren, anderzijds omdat ik niet alle objecten zelf heb mogen fotograferen of heb kunnen 

bekijken. Ook hierin zijn veel mensen, musea en instellingen mij tegemoet gekomen: mw. G. 
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Jurriaans-Helle, Amsterdam; Museum Carnuntinum, Bad Deutsch Altenburg; Landschaftsverband 

Rheinland, Bonn; Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles; Aquincumi Múzeum, Budapest; 

Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest; Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca; Univ. 

Doz. Dr. N. Heger, Elsbethen; mw. A. Rose, Atelier Archéologique, Faverolles; Xantus János 

Múseum, Győr; Badisches Landesmuseum, Karlsruhe; Landesmuseum Kärnten, Klagenfurt; Musée 

d’Art et d’Histoire de Langres; Musée de la Civilisation gallo-romaine, Lyon; La Cour d’Or, Musées 

de Metz; dhr. R. Kamp, Nijmegen; Museum Het Valkhof, Nijmegen; Villa Gallo-Romaine d’Orbe-

Boscéaz; Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Oxford; Musée des antiquités nationales, 

Saint-Germain-en-Laye; Museo Regional de Prehistoria y Arqueología (MPAC), Santander; Musées 

de Strasbourg; Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart; Szent István Király Múzeum, 

Székesfehérvár; Ferenczy Károly Múzeum, Szentendre; Rheinisches Landesmuseum, Trier; Musées 

Gaumais, Virton; Kunsthistorisches Museum Wien; Österreichisches Archäologisches Institut, Wien; 

Stadtmuseum Wiener Neustadt.  

Van zeer veel waarde voor goede foto’s van reliëfs is voor mij de website http://www.ubi-erat-

lupa.org van projectleider Univ. Doz. Dr. Ortolf Harl van het ‘Forschungsgesellschaft Wiener 

Stadtarchäologie’ geweest. Sinds oktober 2005 wordt deze website door ‘CHC – Archäometrie und 

Cultural Heritage Computing’ van de Universiteit van Salzburg verder ontwikkeld en onderhouden.  

 

Mijn promotor Prof. Dr. J.H. Crouwel, emeritus bijzonder hoogleraar aan de UvA en expert op het 

gebied van voertuigen in de Oudheid, wil ik heel hartelijk danken voor de jarenlange steun die hij mij 

gegeven heeft. Hij bleef erin vertrouwen dat ik dit onderzoek tot een goed einde zou weten te brengen, 

ook op de momenten dat ik zelf even niet meer wist hoe ik verder moest. Zijn opmerkingen en 

suggesties waren tot in de laatste fase van het onderzoek onmisbaar en hebben zonder twijfel 

bijgedragen aan de leesbaarheid van het geheel. Samen zijn we in de afgelopen jaren veel te weten 

gekomen over voertuigen uit de Romeinse tijd. 

Prof. Dr. M. Erdrich van de Marii Curie-Skłodowskiej Uniwersytet in Lublin, mijn co-promotor, 

dank ik voor de tijd die hij, ondanks zijn drukke bezigheden in Nijmegen, Xanten en thans in Polen, 

aan mijn onderzoek besteed heeft. Hij heeft me op belangrijke momenten de juiste richting gewezen, 

vooral op het gebied van de provinciaal-romeinse archeologie. Zijn enthousiasme heeft me meer dan 

eens opgebeurd en met frisse moed doen verder gaan. 

Prof. Dr. E.M. Moormann van de RU in Nijmegen, Prof. Dr. J.-M. Bremer en Prof. Dr. D. den 

Hengst, beiden emeriti van de UvA, hebben een onmisbare bijdrage geleverd aan de vertalingen van 

de inscripties op de grafstenen waarop voertuigen zijn afgebeeld. Mogelijke onjuistheden of ter 

discussie staande interpretaties van de teksten zijn uiteraard voor mijn rekening. 

Tevens bedank ik de professoren Moormann en Den Hengst, alsmede Prof. Dr. E. Hemelrijk, Prof. 

Dr. M. Gnade en Dr. C. van Driel-Murray voor hun waardevolle opmerkingen en suggesties ter 

verbetering van de tekst. 

Ik heb veel gehad aan de correspondentie per e-mail met mw. G. Brownrigg uit Surrey in Engeland 

over de aanspanning van trekdieren voor de voertuigen. Dankzij haar kennis en ervaring, 

voortgekomen uit haar experimentele onderzoek naar de werking van het enkele juk met ‘beugels en 

wangen,’ heb ik met meer vertrouwen over dit onderwerp kunnen schrijven. 
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Ook mw. M. Nieuwe Weme ben ik veel dank verschuldigd. In de beginfase van mijn onderzoek 

heeft ze me wegwijs gemaakt in de terminologie en het functioneren van moderne aanspanningen. 

Haar bachelorscriptie, voor de studie Mediterrane Archeologie aan de UvA, “Van halsjuk tot 

gareeltuig” uit 2003 was een belangrijke bron om enig inzicht te krijgen in het karakter en de anatomie 

van paardachtigen. Twee tekeningen van haar hand zijn in mijn onderzoek terecht gekomen. 

Prof. G. Raepsaet van de Université Libre de Bruxelles, Dr. K. Kaus uit Eisenstadt, Zs. Mráv van het 

Magyar Nemzeti Múzeum in Budapest, mw. A. Rose van het Atelier Archéologique Faverolles, dhr. 

A.Vaillant van het Musée d’Art et d’Histoire de Langres, mw. Dr. K. Szirmai van het Aquincumi 

Múzeum in Budapest, mw. Dir. Dr. G. Fűlöp en Dr. Z. Farkas van het Szent István Király Múzeum in 

Székesfehérvár, mw. Ch. Brandenburgh van Archeologie Centrum Gemeente Leiden, dhr. M. Bink 

van BAAC bv en dhr. P. van der Heijden uit Nijmegen wil ik speciaal bedanken voor de vakliteratuur 

en andere kennis waaraan ze me hebben geholpen.  

 

Thérèse Boshoven en Hans Doorewaard, mijn ouders, kan ik niet genoeg bedanken. Ze staan altijd 

voor me klaar en steunen me in alles wat ik doe. Aan dit proefschrift hebben ze niet alleen in 

praktische zin hun hulp verleend; ze hebben me ook door de periodes heen geholpen, waarin het 

allemaal minder als vanzelf leek te gaan. Mijn moeder heeft me tijdens de studiereizen naar Trier, 

Oostenrijk, Hongarije en Parijs vergezeld en geweldig geassisteerd. Bij de musea stelde ze zich 

steevast voor als “assistent en moeder.” Doordat ze zelf zoveel van de afbeeldingen gezien heeft, heb 

ik altijd heel makkelijk met haar kunnen praten over de structuur en inhoud van het onderzoek. Mijn 

vader begeleidt als hoogleraar promovendi binnen zijn vakgebied. Hij heeft me daarom, na het lezen 

van mijn tekst, als leek met kennis van zaken enkele zeer waardevolle tips kunnen geven over hoe ik 

een en ander inzichtelijker kon maken.  

Mijn man, Michel Limpens, bedank ik uit de grond van mijn hart voor zijn liefde en nooit aflatende 

steun. Ik ben hem er onnoemelijk dankbaar voor dat hij me mijn gang heeft laten gaan om dit project 

af te krijgen. Ik kon altijd bij hem terecht om hardop na te denken en onze gesprekken hielpen me elke 

keer weer op weg. We gaan nu samen een nieuwe fase van ons leven in en ik kijk hier enorm naar uit. 

Mijn nichtjes, Inge Hardy en Marjolein Doorewaard, hebben mij geassisteerd bij de studiereis naar 

België en Frankrijk en ik ben ze heel dankbaar voor hun onmisbare hulp. 

Ook mijn collega’s bij boekhandel Selexyz Dekker v.d. Vegt in Nijmegen wil ik hartelijk bedanken 

voor hun blijken van belangstelling de afgelopen jaren. Speciaal bedank ik Jolein van Hoogstraten, 

Anneke Smit en Toine Susijn voor de ruimte die ze mij hebben willen en kunnen geven in de slotfase 

van mijn onderzoek. 

Verder bedank ik natuurlijk al mijn familie en vrienden. Ik kan niet iedereen bij name noemen, maar 

elk heeft, simpelweg door er te zijn, een bijdrage geleverd en daarvoor is mijn dank groot.  


