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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. 
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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. 
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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.  
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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. 
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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. 
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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).  
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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). 


