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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. 



Inleiding 

 9

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.  




