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VIERWIELIGE VOERTUIGEN 
 

 

 

3.1 Inleiding 

 

Een wagen heeft twee assen en vier wielen, in tegenstelling tot een kar die één as en twee wielen heeft 

en is daarom niet makkelijk wendbaar, als hier in de constructie geen rekening mee gehouden is. Deze 

extra as maakt de constructie van een wagen ingewikkelder dan die van een kar, als de vooras moet 

kunnen draaien ten opzichte van de achteras. De twee assen moeten met elkaar in verbinding staan, 

zonder dat de flexibiliteit en de wendbaarheid van de wagen verloren gaan. Deze verbinding van de 

assen wordt gevormd door de langboom (nr. 5 op fig. 3 en nr. 2 op fig. 4). Het geheel van de assen en 

wielen, hun onderlinge verbinding en middelen om de bodem te verheffen boven het niveau van de 

assen, wordt onderwagen genoemd.  

Bij karren is het van belang dat het trekelement in een vaste verbinding staat met de laadbodem om 

zo de stabiliteit van het voertuig te verzekeren. Wagens zijn van zichzelf stabiel, omdat ze vier wielen 

hebben en ze zijn dus niet afhankelijk van trekdieren om in balans te blijven.1 Bij wagens is een 

stevige verbinding van het trekelement met het voertuig zelfs onwenselijk, omdat het de trekdieren in 

hun bewegingen beperkt. Door het trekelement van een wagen in het verticale vlak te laten scharnieren 

vóór de voorasdam (fig. 3), wordt voorkomen dat de trekdieren opgehangen worden in de riemen of 

naar beneden gedrukt worden, naar gelang de beweging van de wagen. Op vrijwel alle afbeeldingen 

van wagens uit de Romeinse provincies is het trekelement een dissel. Er is één afbeelding waarop 

misschien een wagen met lamoen te zien is. 

Zoals ook bij de karren het geval is, zijn constructietechnische details op de afbeeldingen van 

wagens vaak moeilijk te zien. Veel details, vooral delen van de onderwagen, zijn waarschijnlijk zelfs 

nooit afgebeeld. De meeste informatie over de constructie is daarom afkomstig van teruggevonden 

resten. 

 

In totaal zijn er 121 afbeeldingen van wagens uit de Romeinse provincies die in dit hoofdstuk aan de 

orde komen (zie Bijlage 1 en 2). De afbeeldingen waarvan het niet zeker is dat er een wagen op is 

afgebeeld, zijn hierbij niet meegerekend. De meeste, 86 van de 121, zijn afkomstig uit het oostelijk 

deel van het onderzoeksgebied. Uit Pannonia Inferior komen 53 afbeeldingen, uit Pannonia Superior  

negentien, Moesia Inferior zeven, Noricum vier en uit Dacia, Moesia Superior en Thracia elk één. Uit 

het westelijk deel van het onderzoeksgebied zijn 29 van de 121 afbeeldingen afkomstig. De meeste 

zijn gevonden in Germania Superior (negen afbeeldingen) en Gallia Belgica (zeven). Uit Gallia 

Narbonensis, Germania Inferior en Raetia komen elk drie afbeeldingen en uit Gallia Aquitania en 

Gallia Lugdunensis elk twee. Vier afbeeldingen van wagens zijn buiten het onderzoeksgebied 

aangetroffen, in Asia (twee), Macedonia (één) en Tarraconensis (één). Van twee afbeeldingen is het 

onduidelijk in welke provincie ze gevonden zijn.  

                                                 
1 Littauer & Crouwel 1977, 1. 
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De mogelijk vroegst gedateerde afbeeldingen stammen uit het eind van de 1e - begin van de 2e eeuw 

n. Chr. Uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied zijn dit: D.Baden Baden-4B.01 (afb. 319) en 

F.Strasbourg-4B.01 (afb. 372) uit Germania Superior. Ongeveer de helft van de afbeeldingen uit 

Pannonia Superior stamt uit deze vroege periode. De afbeeldingen uit Pannonia Inferior uit deze 

periode vormen minder dan een kwart van het totale aantal afbeeldingen uit deze provincia. 

De meeste afbeeldingen stammen uit de 2e - 3e eeuw, waarbij de afbeeldingen uit het oostelijk deel 

van het onderzoeksgebied doorgaans wat vroeger zijn gedateerd dan die uit het westelijk deel. In het 

westelijk deel ligt de nadruk op midden/eind 2e - midden 3e eeuw, in het oostelijk deel op midden 2e - 

begin 3e eeuw. 

De jongste afbeelding uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied is gedateerd aan het eind van 

de 4e eeuw en is afkomstig uit Germania Inferior: D.Köln-Rodenkirchen-4E.01 (afb. 328), een 

bronzen model van een wagen dat gevonden is met andere miniatuur landbouwvoorwerpen. Uit het 

oostelijk deel van het onderzoeksgebied is SLO.Vranje-4B.01 (afb. 457) uit Noricum mogelijk de 

jongst gedateerde afbeelding. Dit reliëf wordt in de 3e eeuw geplaatst.  

 

Dit hoofdstuk heeft dezelfde opzet als hoofdstuk 2 over de tweewielige voertuigen. In het eerste deel 

komt de constructie van de wagens aan de orde (paragraaf 3.2 Constructie) op basis van de 

afbeeldingen en met behulp van de resten van wagens die gevonden zijn. Dit deel wordt afgesloten 

door een typologie van de verschillende soorten wagens die op de afbeeldingen herkend kunnen 

worden (paragraaf 3.3 Typologie). Het tweede deel gaat over de trekdieren (paragraaf 3.4 Trekdieren), 

de aanspanning van de dieren voor de wagens (paragraaf 3.5 Aanspanning) en de wijze waarop de 

menner of begeleider controle houdt over de trekdieren (paragraaf 3.6 Controle). In paragraaf 3.7 

Gebruik komt het gebruik van de wagens op de afbeeldingen aan de orde.  

Veel informatie over de constructie van voertuigen en de aanspanning van de trekdieren is niet 

gerelateerd aan het aantal wielen dat het voertuig had. In hoofdstuk 2 zijn deze onderdelen uitgebreid 

aan de orde gekomen. Het is niet nodig om deze informatie in dit hoofdstuk te herhalen. Daarom zal in 

deze gevallen terugverwezen worden naar de betreffende paragrafen van hoofdstuk 2. Waar nodig, 

wordt in relatie tot de vierwielige voertuigen nader ingegaan op aspecten die bij de behandeling van de 

karren niet aan bod gekomen zijn.  

 

 

3.2 Constructie 

 

De constructie van een wagen met zwenkbare vooras (fig. 3 en 4) wordt gevormd door de onderwagen 

(bestaande uit voor- en achterschamel waarvan de assen deel uitmaken, de langboom die de beide 

assen met elkaar verbindt en de wielen), het trekelement, de bodem en de opbouw. Ook riemhouders 

en een rem- of blokkeersysteem kunnen deel uitmaken van de constructie, maar zij vormen hier niet 

een standaard onderdeel van. 

Een wagen heeft vier rustpunten, de wielen. Wanneer de assen zonder speling ten opzichte van 

elkaar met elkaar verbonden worden, zoals het geval is als de bodem direct op beide assen geplaatst 

wordt, zal de wagen meestal maar op drie van de vier punten kunnen rusten. Dit komt doordat de 

grond niet altijd vlak is. Wanneer de vooras ten opzichte van de langboom speling heeft, is de kans dat 
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de wielen alle vier de grond blijven raken groter. De voor- en achteras kunnen op deze manier ten 

opzichte van elkaar iets roteren in het verticale vlak. Dit wordt torsieflexibiliteit genoemd.2 Het 

rijcomfort wordt hiermee bevorderd en het draagt bij aan het incasseringsvermogen van de wagen.  

Doordat een kar maar twee wielen heeft, is zij van zichzelf wendbaar. De draaicirkel van een wagen 

is veel groter dan die van een kar. Een wagen is dus niet makkelijk wendbaar als de constructie 

hiervoor geen mogelijkheid biedt. Als de beide assen niet ten opzichte van elkaar kunnen draaien in 

het horizontale vlak, moet een wagen door de trekdieren de bocht doorgesleept worden of handmatig 

worden gedraaid. De manier om de draaicirkel te verkleinen is om de vooras zwenkbaar te maken ten 

opzichte van de langboom. Het is mogelijk dat de meeste wagens uit de Romeinse periode een 

zwenkbare vooras hadden, omdat deze wagens makkelijker in het gebruik zijn dan wagens zonder. Het 

bestaan van wagens zonder zwenkbare vooras kan echter niet uitgesloten worden.3 Op open terrein 

levert een wagen zonder zwenkbare vooras geen problemen op, zolang er geen scherpe bochten 

gemaakt hoeven te worden.4 

Om de vooras ten opzichte van de langboom te laten draaien in het horizontale vlak, dienen de 

vooras en langboom op slechts één punt in het midden van de as met elkaar verbonden te zijn. Bij 

verschillende wagenvondsten is een grote metalen nagel gevonden, die als schamelbout geduid wordt 

en deze rotatie mogelijk maakte (nr. 5 op fig. 4). De bevestiging van de opbouw op de onderwagen is 

complex wanneer de vooras ten opzichte van de langboom moet kunnen draaien. Een directe 

verbinding van de opbouw op beide asdammen is uitgesloten, omdat hiermee de torsieflexibiliteit 

teniet gedaan wordt. Hoe de constructie van de wagens er mogelijk uitgezien heeft, wordt in de 

volgende paragrafen beschreven. 

 

3.2.1 Assen 

De assen maken deel uit van de voor- en achterschamel van de wagen (zie paragraaf 3.2.3 

Onderwagen). Bij wagens met een zwenkbare vooras draait de as ten opzichte van de bodem en de 

daarmee verbonden voorschameldam (fig. 4).  

Op afbeeldingen uit de provincies lijken alleen wagens met vaste assen afgebeeld te zijn, waarbij de 

wielen om de aseinden draaien. Evenals bij karren zijn deze aseinden, wanneer ze herkenbaar zijn, 

rond weergegeven. Dat wagens met meedraaiende assen wel gebruikt zijn in de Romeinse periode, 

blijkt uit de afbeelding van een dergelijk voertuig op de Zuil van Marcus Aurelius in Rome (afb. 257) 

uit ca. 193 n. Chr.. Ook op het mozaïek van de Grote Jacht in Piazza Armerina op Sicilië (eerste helft 

van de 4e eeuw n. Chr.) is een wagen met meedraaiende assen te zien (afb. 183).5 Op beide 

afbeeldingen zijn de rechthoekige aseinden duidelijk zichtbaar. In de provincies zijn bij mijn weten 

geen afbeeldingen gevonden van wagens met meedraaiende as.  

 

 

                                                 
2 Wegener Sleeswyk z.j., 80. 
3 Zie verder paragrafen 3.2.3.2 Schamelsteunen en 3.2.3.3 Zwenkbare vooras. 
4 Correspondentie G. Brownrigg d.d. 18 december 2009. Brownrigg merkt tevens op dat in de 19e eeuw in Hongarije 
vierwielige voertuigen zonder zwenkbare vooras in gebruik waren, die zonder problemen op zandige wegen een bocht 
konden maken. Deze voertuigen werden getrokken door ten minste twee en maximaal vier paarden. 
5 Vondsten uit het huidige Italië zijn niet opgenomen in het onderzoeksmateriaal. Daarom worden de vondsten uit Sicilië in 
dit onderzoek niet tot “provinciale vondsten” gerekend, hoewel Sicilië in 241 v. Chr. de eerste provincie van het Romeinse 
Rijk was. 



Vierwielige voertuigen 

 74

3.2.1.1 Aseindebeslag 

Het aseindebeslag is, zoals in paragraaf 2.2.1.1 Aseindebeslag is uitgelegd, een metalen strip die aan 

de onderkant van het aseinde bevestigd is van voertuigen waarvan de wielen voorzien waren van 

interne naafringen.  

 

3.2.1.2 Askappen 

In paragraaf 2.2.1.2 Askap is gerefereerd aan de askapjes die in het voertuiggraf van Kozármisleny in 

Hongarije gevonden zijn (afb. 2 en 3). Op F.Langres-4B.01 (afb. 357) zijn misschien dergelijke 

askappen afgebeeld als uitstulpingen linksonder de uiteinden van de assen. De weergave van de 

aseinden vertoont overeenkomsten met zoals ze op B.Arlon-2B.01 (afb. 299b) voorgesteld zijn. Het is 

niet duidelijk of op deze afbeeldingen werkelijk askappen zijn weergegeven of dat de aseinden in 

perspectief zijn afgebeeld. M. Molin beschouwt de uitstulpingen op de afbeelding van F.Langres-

4B.01 (afb. 357b en 357c) niet als askappen, maar als lunsen.6 

 

3.2.1.3 Luns 

De luns is een pin van metaal of hout die door het aseinde gestoken wordt en die ervoor zorgt dat het 

wiel niet van het aseinde loopt (zie verder paragraaf 2.2.1.3 Luns). Zoals op afb. 3 te zien is, zijn de 

askappen vaak voorzien van een gat voor de luns. Lunzen zijn op verschillende afbeeldingen van 

wagens te herkennen: B.Arlon-4B.15 (afb. 310), CH.Orbe-Boscéaz-4G.01 (afb. 314), F.Savoisy-4B.01 

(afb. 370), H.Tác-4B.01 (afb. 434) en RO.Adamclisi-4B.02 (afb. 450).7 In de meeste gevallen zijn de 

weergegeven lunzen spijkervormig, maar op de afbeelding van F.Savoisy-4B.01 hebben de kopjes van 

de lunzen een drielobbige vorm. 

 

3.2.1.4 Aslengte en spoorbreedte 

Zie paragraaf 2.2.1.4 Aslengte en spoorbreedte. 

 

3.2.2 Wielen 

Op de meeste afbeeldingen van zowel twee- als vierwielige voertuigen komen spakenwielen voor. Dit, 

samen met het meestal ronde aseinde wijst erop dat er voornamelijk voertuigen met een vaste as zijn 

afgebeeld. Er is één afbeelding waarop schijfwielen zijn weergegeven: TR.Ephesos-4B.01 (afb. 462) 

uit Asia. Omdat de aseinden rond weergegeven zijn, is ook deze wagen waarschijnlijk voorzien van 

vaste assen. Eveneens is er één afbeelding van een wagen met kruisbalkwielen: RO.Constanţa-4B.01 

(afb. 452) uit Moesia Inferior. Het aseinde is op de afbeelding niet (meer) te zien, waardoor niet 

duidelijk is of hier een vaste of meedraaiende as is afgebeeld. 

Het wordt uit de afbeeldingen niet duidelijk of de voorwielen van de wagens uit de Romeinse 

periode zich volledig onder de bodem bevonden hebben of niet. Het aantal afbeeldingen waarop de 

bodem geheel boven de wielen is afgebeeld en het aantal waarbij de bodem achter de wielen valt, is 

ongeveer gelijk (zie verder paragraaf 3.2.5 Bodem). 

 

 
                                                 
6 Molin 1984, 110. 
7 Ook op F.Faverolles-0B.01 (afb. 355) is een luns afgebeeld. Het is bij deze afbeelding niet duidelijk of het om een kar of 
wagen gaat. 
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3.2.2.1 Naaf 

Zie paragraaf 2.2.2.1 Naaf. 

 

3.2.2.2 Spaken 

De meeste afgebeelde wagens hebben, net zoals bij de karren het geval is, acht spaken. In paragraaf 

2.2.2.2 Spaken is aangegeven dat het aantal spaken en de grootte van de afgebeelde wielen niet 

noodzakelijk iets zegt over het formaat van de wielen die werkelijk gebruikt zijn. De wijze waarop de 

wielen afgebeeld zijn, hangt waarschijnlijk af van de beschikbare ruimte op de, in de meeste gevallen, 

grafsteen en van de artistieke vrijheid, nauwkeurigheid en kundigheid van de beeldhouwer. In vier 

gevallen wijkt het aantal afgebeelde spaken van het voorwiel af van dat van het achterwiel. Op 

F.Vaison-la-Romaine-4B.018 (afb. 373) heeft het voorwiel acht spaken en het achterwiel negen. Op 

                                                 
8 De afbeelding van F.Vaison-la-Romaine-4B.01 (afb. 373) is een geval apart. Het reliëf maakt onderdeel uit van een 17e-
eeuws grafmonument waarin ook een Romeins reliëf met wedstrijdkarren is opgenomen (afb. 373d).  

Op F.Vaison-la-Romaine-4B.01 is een wagen afgebeeld waarop twee passagiers en een menner zitten, waarvoor twee 
trekdieren staan. De eerste indruk is, dat het gaat om een voorstelling van een afgezant die in dienst van de overheid op reis is 
(zie paragraaf 5.5 Personenvervoer). De uitvoering van het reliëf werkt echter op zoveel verschillende punten vervreemdend, 
dat in twijfel kan worden getrokken dat het hier om een origineel Romeins werk gaat. 

De vormgeving van de wagenkast kent geen parallellen. De bak ligt diep achter de wielen en tot op de hoogte van de assen 
lijkt de kast gesloten te zijn. Uitgaande van de afbeelding is het dus onwaarschijnlijk dat de wagen een zwenkbare vooras 
had. De wand van de kast is versierd met panelen waarin bustes zijn afgebeeld. De enige andere afbeeldingen van 
gedecoreerde voertuigkasten, zijn terug te vinden op munten uit de Keizertijd die ter ere van hooggeplaatste vrouwen uit de 
keizerlijke familie zijn geslagen (afb. 80, 81 en 82). De figuren op de kasten op de munten zijn echter volledig afgebeeld, 
terwijl op de kast van de wagen op F.Vaison-la-Romaine-4B.01 alleen bustes te zien zijn. Bovendien zijn op de munten 
karren afgebeeld en geen wagens. Ook zijn er op de munten geen personen bovenop de voertuigen geplaatst. 

De menner lijkt op een uitbouw vóór de kast te zitten en niet op de wagen zelf. Er is dus een ‘bok’ afgebeeld, een speciaal 
voor de menner geconstrueerde zitplaats die zich buiten de wagenkast bevindt. De bok komt pas in de 17e eeuw voor het eerst 
voor (Slob 1985, 19), zoals op bijvoorbeeld afb. 84 (uitsnede uit een kopergravure van P. Isselburg), uit 1614 te zien is. 

Eveneens onkarakteristiek voor een reliëf uit de Romeinse periode is de weergave de personen op de wagen. De plooien 
van de kleding, met name de mantel van de menner, zijn soepeler voorgesteld dan die op de meeste andere reliëfs. De 
rechterarmen van de menner en de persoon in de zetel zijn anatomisch ongelukkig weergegeven. De menner houdt de zweep 
horizontaal boven zijn hoofd, terwijl alle menners op de andere reliëfs hun zweep iets opgeheven schuin voor zich houden. 

Ook de trekdieren en hun tuigage en aanspanning zijn niet zoals gebruikelijk afgebeeld. De hoeven van de trekdieren zijn 
opvallend rond weergegeven. Het dier op de voorgrond lijkt een hoefijzer te hebben. Hoefbescherming, hoewel wel bekend 
bij de Romeinen (zie o.a. Hyland 1990, 123), lijkt op geen enkele afbeelding uit de Romeinse periode te zijn weergegeven. 
Het dier op de voorgrond heeft tevens een soort zadel op de rug, iets dat ook op geen enkele andere afbeelding voor komt. In 
de Middeleeuwen is de menner vaak niet op het voertuig, maar zittend op één van de trekdieren afgebeeld. Dit is bijvoorbeeld 
te zien op afb. 83, een voorstelling uit ca. 1430 waarop de tocht van de Heilige Elisabeth van Hongarije naar de Wartburg is 
weergegeven (Tarr 1978, pl. 45; Volgens Wegener Sleeswyk (z.j., 121, fig. 6.17) stelt de afbeelding een vrouwenwagen voor 
en is het een illustratie bij het Jozefverhaal uit de ‘Weltchronik’ van Rudolf von Ems (1330-1350).). Dit trekdier is, zoals het 
dier op de voorgrond op F.Vaison-4B,01, voorzien van een zadel. 

De dieren op het reliëf staan stil, terwijl in de meeste andere gevallen de trekdieren in gang afgebeeld zijn, tenzij er 
duidelijk geladen of gelost wordt. Het is bovendien niet duidelijk of het dier op de voorgrond tussen vreemd weergegeven 
lamoenarmen staat of dat er een riem langs de flank is afgebeeld. 

Het juk van de trekdieren is getooid met vier lange haken in de vorm van olifantenslagtanden. Ook dit is een onbekend 
element op afbeeldingen uit de Romeinse periode. De haken lijken het meest op de versieringen van de ossenjukken die 
Ginzrot heeft afgebeeld bij wagens “der Ägypter und Morgenländer, noch im 19. Jahrhundert in Gebrauch” (afb. 85). Of deze 
afbeeldingen als vergelijking met het reliëf uit Vaison-la-Romaine gebruikt kunnen worden, is echter twijfelachtig, aangezien 
het werk van Ginzrot voornamelijk gebaseerd is op zijn eigen interpretaties van de voertuigen (zie ook paragraaf 2.2.4.1 Eén 
of twee trekdieren voor het voertuig?). 

Over het reliëf loopt een horizontale breuklijn. Onder de breuk zijn de benen van de trekdieren en de wielen afgebeeld, 
erboven de wagenkast en de lijven van de dieren. Opmerkelijk is dat het reliëfkader, waarbinnen de voorstelling is 
weergegeven, onder de breuklijn groter lijkt dan boven de breuklijn. Het achterwiel is te groot voor het reliëfkader boven de 
breuk. Verder lijken de benen van de trekdieren niet goed op de lijven aan te sluiten. Ook de staart van het dier op de 
voorgrond is boven de breuklijn smal en als één verticale baan weergegeven, onder de breuklijn waaiert deze wijd uit. 

Kortom, niets aan het reliëf lijkt te kloppen in vergelijking met voorbeelden uit de Romeinse periode. Er bestaat daarom 
gerede twijfel aan het toekennen van een Romeinse datering aan het reliëf (mw. O. Cavalier van Musée Calvet in Avignon in 
correspondentie d.d. 3 april 2001: “… la datation de ce relief est sujette à caution et qu’il pourrait s’agir d’une oevre 
fortement retravaillée, peut-être à l’époque moderne.”). Mij lijkt het mogelijk dat in later tijd (misschien de 17e eeuw) een 
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H.Dunaújváros-4B.02 (afb. 383) uit Pannonia Inferior heeft het voorwiel zeven spaken en het 

achterwiel zes. Op H.Solymár-4B.01 (afb. 417) uit Pannonia Inferior heeft het voorwiel zes spaken en 

het achterwiel acht. Op CH.Orbe-Boscéaz-4G.01 (afb. 314) uit Germania Superior heeft het voorwiel 

tien spaken en het achterwiel negen. Het is het meest waarschijnlijk dat hier sprake is van artistieke 

vrijheid. 

 

3.2.2.3 Velg 

Zie paragraaf 2.2.2.3 Velg. 

 

3.2.2.4 Wielband 

Zie paragraaf 2.2.2.4 Wielband. 

 

3.2.2.5 Diameter en omtrek 

Zie paragraaf 2.2.2.5 Diameter en omtrek. 

Er zijn twee afbeeldingen van wagens waarop de voorwielen duidelijk kleiner afgebeeld dan de 

achterwielen: A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01 (afb. 275) uit Pannonia Superior en SRB.Sremska-

Mitrovica-4B.01 (afb. 459) uit Pannonia Inferior.  Het is niet bekend of dit een functie had of dat ook 

hier sprake is van artistieke vrijheid. Op beide afbeeldingen heeft zowel het voor- als achterwiel zes 

spaken.  

Twee van de vier wielbanden van de wagen die in 1888 in Somodorpuszta (Hongarije) gevonden is, 

hebben een kleinere diameter dan de andere twee. Dit was voor Ch. Röring reden om bij de 

reconstructie9 van de wagen uit het Wardardal (Grieks Macedonië) eveneens uit te gaan van twee 

kleinere en twee grotere wielen, hoewel van slechts één fragment van een wielband de diameter (ca. 

100 cm) berekend kon worden. In verband met de wendbaarheid van de wagen was het volgens 

Röring noodzakelijk dat de voorwielen kleiner waren dan de achterwielen. Daarom is de diameter van 

de achterwielen in de reconstructie 10 cm groter dan die van de voorwielen.10 Het bestaan van wagens 

met kleinere voorwielen dan achterwielen kan niet worden uitgesloten. 

 

3.2.2.6 ‘Valling’ en ‘overspoor’ 

Zie paragraaf 2.2.2.6 ‘Valling’ en ‘overspoor.’ 

 

3.2.3 Onderwagen 

Alle elementen van een wagen die zich onder de bodem van de bak bevinden, maken deel uit van de 

onderwagen.11 De onderwagen bestaat uit de voorschamel, achterschamel en de langboom (fig. 4).12 

Onder de voorschamel versta ik het geheel van voorasdam, rijbord (dit is het oppervlakte bovenop de 

voorasdam waar bij het wenden de voorschameldam overheen beweegt), voorschameldam, 

                                                                                                                                                         
“romaniserend” reliëf is gemaakt, wellicht op basis van een Romeins reliëf dat naar eigen inzicht bijgewerkt en aangepast is, 
maar met behoud van het “antieke karakter.” 
9 M. Schleiermacher (1996, 205-206) wijst erop dat het niet vaststaat dat alle voertuigresten die tot de ‘wagen van het 
Wardardal’ gerekend worden, daadwerkelijk bij elkaar horen en uit een voertuiggraf afkomstig zijn. Het wordt wel voor 
mogelijk gehouden. 
10 Röring 1983, 48, 62. 
11 Met uitzondering van de haak of het verticale element dat op verschillende afbeeldingen onder de bodem te zien is. Zie 
hiervoor paragraaf 3.2.8 Rem- en blokkeersysteem. 
12 Wegener Sleeswyk z.j., 80. 
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schamelbout en wielen. ‘Achterschamel’ is de verzamelnaam voor de achterschameldam (ofwel 

achteras) en de wielen. 

Bij wagens met een zwenkbare vooras is het van belang dat de voorschameldam zich los van de rest 

van de voorasdam kan bewegen, maar toch ermee in verbinding staat. Op deze manier kunnen de 

voorwielen draaien zonder dat de wagenbak evenwijdig aan de as meedraait. De voorschameldam is 

het deel van de voorschamel dat bij het bewegen van de voorasdam evenwijdig blijft aan de achteras. 

Anders gezegd, de voor- en achterschameldammen zijn de delen van de onderwagen waarop de 

opbouw geconstrueerd is.  

De gereconstrueerde kar uit Budakeszi (Hongarije) die in eind 2001 - begin 2002 op de 

tentoonstelling Romains de Hongrie in Lyon getoond werd (afb. 18),13 is voorzien van verschillende 

elementen die van nut zijn voor een wagen. De as kan draaien ten opzichte van de bodem,14 hoewel dit 

voor karren volstrekt onnodig is (zie paragraaf 2.2.1 As). Het is daarom m.i. de vraag of er werkelijk 

een tweewieler in Budakeszi gevonden is en niet een vierwieler.15 Er zijn natuurlijk een aantal 

aspecten die erop lijken te wijzen dat het om een kar gaat. Het belangrijkste is dat er slechts twee 

ijzeren wielbanden gevonden zijn, maar uit een opgravingsfoto van de vondsten in Budakeszi (afb. 56) 

kan opgemaakt worden dat de vindplaats van het voertuig verstoord is door latere architectuur. Het is 

mogelijk dat vondsten die een identificatie als wagen rechtvaardigen verloren zijn gegaan bij de aanleg 

van het bouwwerk. Tevens zijn er twee ijzeren haken en twee riemhouders gevonden (afb. 57). Dit kan 

er voor pleiten dat de resten uit Budakeszi inderdaad van een kar zijn. Zoals echter in paragraaf 2.2.7 

Riemhouders is gezegd, is ook in Kozármisleny (Hongarije) een voertuig gevonden met slechts twee 

ijzeren haken. Het staat vast dat het om een wagen en niet een kar gaat, aangezien er vier wielen en 

schamelsteunen16 gevonden zijn. Men beschouwt de wagen uit Kozármisleny als een tussenvorm, 

waarbij alleen de achterkant van de bak aan riemen hangt. Wellicht geldt hetzelfde voor het voertuig 

uit Budakeszi. De reconstructie uit Budakeszi wordt in dit hoofdstuk over wagens gebruikt om de 

werking en functie van verschillende delen van de onderwagen uit te leggen, onafhankelijk van de 

vraag of het voertuig een kar of een wagen blijkt te zijn geweest. 

 

3.2.3.1 Langboom 

Elke wagen waarvan de bak niet direct op de assen geplaatst is, moet voorzien zijn van een langboom. 

De twee assen moeten immers met elkaar in verbinding staan (zie fig. 3 en 4). 

De langboom is waarschijnlijk altijd gevorkt geweest (met twee of drie tanden), met één 

verbindingspunt aan de voorasdam en twee (of drie) aan de achtersasdam. De dubbele bevestiging aan 

de achterasdam is belangrijk, omdat op deze manier de hoek waarop de langboom op de achterasdam 

staat, 90° blijft.17 

 

Op 20 afbeeldingen is de langboom afgebeeld:18 

                                                 
13 Gereconstrueerd door Zsolt Mráv van het Magyar Nemzeti Múzeum in Budapest op basis van vondsten uit Budakeszi. Zie 
ook paragraaf 2.2.7 Riemhouders. 
14 In de reconstructie is gebruik gemaakt van een schamelbout en een halfronde metalen schijf die het raakvlak van 
voorschameldam en voorasdam bij draaiing vergroot. Zie verder paragraaf 3.2.3.3 Zwenkbare vooras. 
15 Bij mijn bezoek aan het Magyar Nemzeti Múzeum in Budapest in 2002 was Zs. Mráv er echter van overtuigd dat het bij 
het voertuig uit Budakeszi om een kar gaat.  
16 Zie paragraaf 3.2.3.2 Schamelsteunen. 
17 Wegener Sleeswyk z.j., 80-81. Zie ook Röring 1983, 4. 
18 Over de vraag of hier wagens met of zonder zwenkbare vooras zijn afgebeeld, zie paragraaf 3.2.3.3 Zwenkbare vooras. 
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Gallia Belgica Noricum 

B.Arlon-4B.15 (afb. 310) A.Oostenrijk-4B.01 (afb. 290) 

D.Igel-4B.01 (afb. 322) Pannonia Inferior 

D.Neumagen-4B.06 (afb. 334) H.Dunaújváros-4B.01 (afb. 382) 

Gallia Lugdunensis H.Dunaújváros-4B.08 (afb. 389) 

F.Paris-4B.01 (afb. 367) H.Herceghalom-4B.01 (afb. 402) 

Germania Inferior H.Velence-4B.01 (afb. 439) 

D.Jünkerath-4B.01 (afb. 324) Pannonia Superior 

D.Köln-Rodenkirchen-4E.01 (afb. 328) A.Bruckneudorf-4B.01 (afb. 276) 

Germania Superior A.Bruckneudorf-4B.02 (afb. 277) 

CH.Orbe-Boscéaz-4G-01 (afb. 314) Raetia 

D.Baden-Baden-4B.01 (afb. 319) D.Augsburg-4B.01 (afb. 316) 

D.Koblenz-4B.01 (afb. 326) D.Augsburg-4B.02 (afb. 317) 

F.Langres-4B.01 (afb. 357) Tarraconensis 

 E.Pico del Castillo-2C.01 (afb. 344) 

 

Zeven afbeeldingen zijn afkomstig uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied (uit de provinciae 

Noricum, Pannonia Inferior en Pannonia Superior), twaalf uit het westelijk deel (Gallia Belgica, 

Gallia Lugdunensis, Germania Inferior, Germania Superior en Raetia) en één afbeelding is buiten het 

onderzoeksgebied, in Tarraconensis, aangetroffen.  

Van vijf van de zeven afbeeldingen uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied is duidelijk dat 

het voertuig voor personenvervoer gebruikt is. Van de wagen op A.Oostenrijk-4B.01 is de opbouw 

niet behouden, waardoor niets over het gebruik van het voertuig gezegd kan worden. De lading op de 

wagen van A.Bruckneudorf-4B.01 lijkt een lege zetel te zijn, waardoor personenvervoer gesuggereerd 

wordt. Er zijn geen afbeeldingen van goederenvervoer uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied 

waarbij de langboom is weergegeven.  

Op negen van de twaalf afbeeldingen uit het westelijk deel en op de wagen uit Tarraconensis 

worden goederen vervoerd. Op D.Jünkerath-4B.01 is een gezant in dienst van de overheid afgebeeld. 

Het wiel dat op B.Arlon-4B.15 te zien is, is waarschijnlijk afkomstig van hetzelfde reliëf als B.Arlon-

0B.11 (afb. 306), waarop passagiers en een menner zijn afgebeeld. Alleen van D.Koblenz-4B.01 is 

niet duidelijk welke functie de wagen had.  

De datering van de afbeeldingen met langboom ligt in de meeste gevallen rond het eind van de 2e 

eeuw. De vroegste afbeelding is die van D.Baden-Baden-4B.01 (eind 1e eeuw), de jongste is D.Köln-

Rodenkirchen-4E.01 (eind 4e eeuw). Deze laatste afbeelding van een wagen is een bronzen miniatuur, 

die samen met andere miniaturen aangetroffen is, onder andere twee runderen waarvan aangenomen 

wordt dat zij de trekdieren van de wagen waren (afb. 328c). 

 

In de meeste gevallen is de langboom afgebeeld als een horizontale balk die tussen de twee wielen 

zichtbaar is (zie bijvoorbeeld CH.Orbe-Boscéaz-4G.01). Op een aantal afbeeldingen is er meer te zien. 

Op B.Arlon-4B.15 is de langboom met drie horizontale lijnen boven elkaar weergegeven, alsof het om 

twee stukken hout gaat die op elkaar liggen. Op H.Dunaújváros-4B.08 lijkt in het midden van de 
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langboom een oog te zitten, maar het is goed mogelijk dat het hier om een beschadiging in de steen 

gaat.  

Er zijn verschillende afbeeldingen van wagens gevonden uit de Vroege en Midden IJzertijd, waarop 

de Y-vormige aanhechting van de langboom op de achteras duidelijk zichtbaar is (onder andere afb. 

104 en 113).19 Ook aan de wagen van D.Köln-Rodenkirchen-4E.01 is het duidelijk te zien dat de 

langboom aan de achterkant gevorkt is. Deze Y-vormige aanhechting is niet zichtbaar op de overige 

afbeeldingen uit de Romeinse periode. 

Zowel in het in hoofdstuk 2 genoemde schrijftafeltje dat in Vindolanda gevonden is, waarop onder 

andere houten voertuigonderdelen genoemd worden20 als in het Prijsedict van Diocletianus21 staan 

termen die mogelijk naar de langboom verwijzen. In het Vindolanda-schrijftafeltje worden axses ad 

lectum genoemd en in het Prijsedict een furca.22  

 

3.2.3.2 Schamelsteunen 

 

Gallia Belgica  

D.Neumagen-4B.06 (afb. 334)  

D.Trier-4B.01 (afb. 336)  

Gallia Lugdunensis  

F.Langres-4B.01 (afb. 357)  

Germania Superior  

D.Koblenz-4B.01 (afb. 326)  

 

Op vier afbeeldingen uit de Romeinse periode zijn diagonale lijnen tussen de langboom en de achter- 

en/of voorkant van de bodem weergegeven. Alle afbeeldingen zijn afkomstig uit het westelijk deel van 

het onderzoeksgebied. D.Neumagen-4B.06 wordt aan het eind van de 2e - begin van de 3e eeuw 

gedateerd, de andere drie afbeeldingen stammen uit het midden van de 2e - midden van de 3e eeuw. Op 

de wagens op de reliëfs uit Neumagen, Trier en Langres worden liggende tonnen vervoerd. Van de 

wagen op D.Koblenz-4B.01 is weinig van de opbouw behouden, maar wellicht zijn de benen van een 

passagier die in een zetel zit, te zien. 

Op D.Neumagen-4B.06 is in de langboom een nagel te zien met een conische kop. Van deze nagel 

loopt een diagonale lijn naar rechts omhoog, naar de onderkant van de bodem aan de achterkant van de 

wagen. Op F.Langres-4B.01 loopt vanaf het midden van de langboom een diagonale lijn naar achteren, 

naar de onderkant van de bodem. Op deze afbeelding zijn nog veel meer details tussen de wielen te 

zien, maar hier kom ik later op terug (paragraaf 3.2.8 Rem- en blokkeersysteem). Op D.Trier-4B.01 is 

                                                 
19 Afb. 104 is een voorbeeld van zogenaamde “situlakunst.” Een situla is een bronzen emmer die meestal conisch van vorm is, 
met een smalle voet en brede mond. De situlae worden in de Midden IJzertijd (5e - begin 4e eeuw v. Chr.) gedateerd. Zie Frey 
1962 voor een uitgebreide studie naar situlae. Afb. 113 is een zogenaamde “Pommern-gezichtsurn.” Deze urnen zijn 
gevonden in het noorden van Polen en worden in de Vroege IJzertijd (6e - 5e eeuw v. Chr. gedateerd). Zie verder paragraaf 
4.2 De ‘provincies’ in de Late IJzertijd. 
20 Zie voetnoot 15 in hoofdstuk 2.  
21 Zie voetnoot 19 in hoofdstuk 5. 
22 In het schrijftafeltje uit Vindolanda worden mogelijk niet alleen voertuigonderdelen genoemd en omdat de axses ad lectum 
gevolgd worden door sessiones, dat met ‘seats’ vertaald is, zijn de axses ad lectum met vraagtekens vertaald als “planks (?) 
for a bed” (Bowman & Thomas 1994, 286-289, nr. 309). De sessiones komen ook in het Prijsedict van Diocletianus voor, 
waar ze voorafgegaan en gevolgd worden door termen die zeker refereren aan voertuigonderdelen. Het kan daarom 
verondersteld worden dat zowel de sessiones als axses ad lectum van het schrijftafeltje eveneens voertuigonderdelen zijn. 
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tussen de wielen een W-vorm zichtbaar. Hiermee zijn mogelijk twee diagonale lijnen bedoeld, die naar 

zowel de voor- als achterkant van de bodem lopen met in het midden een nagel met conische kop, die 

sterk vergroot in het midden van de langboom is afgebeeld. Ook deze diagonale elementen zijn terug 

te vinden op de afbeeldingen van wagens in de “situlakunst,” zoals op een fragment van een situla dat 

in Novo Mesto (Slovenië) gevonden is (afb. 106). Op D.Koblenz-4B.01 is waarschijnlijk hetzelfde 

afgebeeld. Hier hebben de diagonale lijnen echter de vorm van een krul. 

Waarschijnlijk zijn op de afbeeldingen met deze diagonale lijnen en krullen schamelsteunen 

bedoeld. Deze metalen elementen zijn onder andere teruggevonden bij de wagenvondst van 

Kozármisleny (Hongarije). De schamelsteunen vormen een verbinding tussen de voor- en 

achterschamels met de langboom. Op afb. 58 is een ijzeren schamelsteun met gekrulde vorm uit 

Kozármisleny te zien die waarschijnlijk aan de voorzijde van de wagen op de langboom geplaatst was 

(zie afb. 60).23 De totale lengte van het object is 51 cm en de hoogte is 27,2 cm. De nagel die diende 

voor de bevestiging aan de langboom is 6 cm lang. De grote krul loopt schuin naar boven toe uit in een 

ring. Volgens de reconstructie, zoals deze is voorgesteld door A. Kiss in 1989, steekt de schamelbout 

(nr. 83 op afb. 2) door de ring. Zo is de schamelsteun verbonden met de langboom en ook met de 

voorschameldam. De schamelsteun aan de achterkant van de onderwagen heeft twee armen die 

eindigen in een ring (zie afb. 59). Volgens de reconstructie van Kiss steken de nagels die de ijzeren 

haken voor de riemhouders aan de achterasdam bevestigen ook door deze twee ringen. Zo is de 

achterschamel stevig verbonden met de langboom door middel van de ijzeren schamelsteun en hoeft 

de langboom zelf niet noodzakelijk gevorkt te zijn (afb. 60). Bij een wagenvondst in Poljanec 

(Kroatië) is een ijzeren object gevonden dat grote gelijkenis vertoont met de schamelsteunen uit 

Kozármisleny (afb. 61).24 De objecten zijn ook in Thracisch Bulgarije teruggevonden. I. Venedikov 

beschouwde ze als onderdelen van de zetel die hij op de voertuigen veronderstelde,25 zoals bij wagen 

II uit Šiškovcsi (afb. 63). Ook hier lijkt het om een schamelsteun te gaan. Deze is gevorkt en was met 

één nagel aan de langboom bevestigd.26 

Bij de voertuigvondsten uit de Alamannenbuit bij Neupotz27 zijn eveneens twee ijzeren 

schamelsteunen aangetroffen (afb. 62).28 Deze schamelsteunen zijn recht, zoals ze ook op 

verschillende afbeeldingen zijn weergegeven (zie onder andere D.Neumagen-4B.06). Opvallend is dat 

beide elementen slechts één arm hebben die schuin omhoog loopt. In tegenstelling tot de 

schamelsteunen uit Kozármisleny  (afb. 60) is niet één van de twee voorzien van twee armen. Ervan 

uitgaande dat beide schamelsteunen uit de vondst bij Neupotz tot één wagen behoren, zoals Visy 

doet,29 zijn beide elementen dus met zowel de voor- als achterschamel door middel van één ring 

verbonden. Dit betekent dat de langboom van deze wagen gevorkt moet zijn geweest om de loodrechte 

stand van de langboom op de achteras te verzekeren. Zo heeft Visy deze wagen dan ook 

gereconstrueerd.30 

                                                 
23 Kiss 1989, 30. 
24 Röring 1983, 30, afb. 19 nr. 1; Kiss 1989, 41. 
25 Venedikov 1960, o.a. pl. 34 nr. 120, pl. 35 nr. 127, pl. 37 nrs. 134-135.  
26 Venedikov 1960, pl. 10 nr. 32. 
27 Künzl 1993. Zie paragraaf 2.2.2 Wielen en voetnoot 68 aldaar. 
28 Visy 1993, 287-293, Taf. 459-462. 
29 Visy 1993, 318. 
30 Visy 1993, 293. 
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In alle gevallen zijn de ijzeren schamelsteunen met de schameldammen verbonden door nagels die 

door de ringen gestoken zijn. Op deze manier blijft er speling bestaan tussen de langboom en de 

voorasdam, waardoor de torsieflexibiliteit, die van belang is bij een wagen, behouden blijft.  

De aanwezigheid van schamelsteunen op een afbeelding duidt er misschien op dat de afgebeelde 

voertuigen een zwenkbare vooras hadden. Dit sluit echter niet uit dat wagens op afbeeldingen waarop 

geen schamelsteunen zijn weergegeven, eveneens voorzien waren van een zwenkbare vooras. 

 

3.2.3.3 Zwenkbare vooras 

Niet alleen de aanwezigheid van schamelsteunen of de langboom op een afbeelding kan een 

aanwijzing zijn dat er een wagen met zwenkbare vooras is weergegeven, ook van de aanhechting van 

het trekelement op de wagen kan hieromtrent een en ander afgeleid worden. Een trekelement dat aan 

de bodem of bak bevestigd is, is met de voorschameldam (nr. 3 op fig. 4) verbonden en dit sluit de 

eventuele mogelijkheid van zwenking uit. Als het trekelement duidelijk op het niveau van de 

voorasdam (nr. 6 op fig. 4) bevestigd is, bestaat de kans dat het met de voorasdam onder de 

voorschameldam door kan draaien. Uiteraard is op afbeeldingen waarop het trekelement op asniveau 

verbonden is, niet te zien of deze voertuigen werkelijk een zwenkbare vooras hadden. Er zijn 28 

afbeeldingen waarop de aanhechting van het trekelement op het voertuig te zien is: 

 

Trekelement ter hoogte van de 

bodem of bak 

(= geen zwenkbare vooras?) 

Trekelement ter hoogte van de 

as  

(= zwenkbare vooras?) 

Trekelement boven de as en 

onder de bodem 

 

Germania Superior 

 

Asia 

 

Gallia Belgica 

D.Jünkerath-4B.02 (afb. 325) TR.Ephesos-4B.01 (afb. 462) L.Mamer-4B.01 (?) (afb. 445) 

Pannonia Inferior Gallia Belgica Pannonia Inferior 

H.Dunaújváros-4B.13 (afb. 394) D.Neumagen-4B.06 (afb. 334) H.Csákvár-4B.03 (afb. 380) 

H.Solymár-4B.01 (afb. 417) Germania Inferior H.Dunaújváros-4B.08 (afb. 389) 

SRB.Sremska Mitrovica-4B.01 

(afb. 459) 

D.Köln-Rodenkirchen-4E.01   

(afb. 328) 

H.Dunaújváros-4B.10 (afb. 391) 

Raetia Germania Superior H.Óbuda-4B.06 (afb. 409) 

D.Augsburg-4B.03 (afb. 318) D.Baden Baden-4B.01 (afb. 319) H.Sárbogárd-Alsótöbörzsökpuszta-

4B.01 (afb. 416) 

 D.Beihingen-4B.01 (afb. 320) H.Tác-4B.01 (afb. 434) 

 D.Koblenz-4B.01 (afb. 326) H.Tác-4B.02 (afb. 435) 

 F.Dijon-4B.02 (afb. 350) Pannonia Superior 

 F.Langres-4B.01 (afb. 357) A.Au am Leithagebirge-4B.03  

(afb. 274) 

 Pannonia Inferior A.Bad Deutsch Altenburg-4B. 01 

(afb. 275) 

 H.Herceghalom-4B.01 (afb. 402) A.Margarethen am Moos-4B.02 

(afb. 288) 

 H.Óbuda-4B.02 (?) (afb. 405)  

 H.Tök-4B.02 (afb. 437)  

 Pannonia Superior  

 A.Bruckneudorf-4B.02 (afb. 227)  
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Men zou kunnen veronderstellen dat de afbeeldingen waarop het trekelement aan de bodem of bak is 

bevestigd (de eerste kolom in bovenstaand overzicht), geen zwenkbare vooras gehad hebben, ervan 

uitgaande dat de wagens natuurgetrouw zijn weergegeven.  

Van de afbeeldingen waarop het trekelement ter hoogte van de as met het voertuig verbonden is (de 

tweede kolom), kan gezegd worden dat de kans bestaat dat deze wagens een zwenkbare vooras 

hadden. Dat het kunnen zwenken van de vooras bij de wagens op deze afbeeldingen echter niet een 

vanzelfsprekendheid is, is duidelijk te zien aan D.Köln-Rodenkirchen-4E.01 (Germania Inferior). Het 

betreft hier een bronzen miniatuurwagen, waarvan vast staat dat de vooras niet kan draaien ten 

opzichte van de achteras, maar het trekelement is wel duidelijk met de as verbonden. Op zeven van de 

afbeeldingen, waarop het trekelement op het niveau van de as is weergegeven, is tevens de langboom 

afgebeeld: A.Bruckneudorf-4B.02, D.Baden Baden-4B.01, D.Koblenz-4B.01, D.Neumagen-4B.06, 

F.Langres-4B.03, H.Herceghalom-4B.01 en D.Köln-Rodenkirchen-4E.01. Op twee van deze 

afbeeldingen zijn afgezien van de langboom bovendien schamelsteunen te zien (D.Koblenz-4B.01 en 

F.Langres-4B.01). Van D.Köln-Rodenkirchen-4E.01 is al vastgesteld dat de vooras niet zwenkbaar 

was, maar wellicht kan van de wagens op in ieder geval D.Koblenz-4B.01 en F.Langres-4B.01 

verondersteld worden dat ze een zwenkbare vooras hadden. Als dit zo is, is meteen duidelijk dat 

wagens met zwenkbare vooras zowel voor respectievelijk personen- als voor goederenvervoer 

gebruikt werden. 

Van de wagens waarbij het trekelement tussen het niveau van de as en de bodem is afgebeeld (de 

derde kolom) kan niet gezegd worden of ze mogelijk een zwenkbare vooras hadden of niet. Alleen bij 

de wagen op H.Dunaújváros-4B.08 is de langboom afgebeeld, hetgeen, zoals gezegd, zou kunnen 

wijzen op een zwenkbare vooras.  

 

Bij een wagen met zwenkbare vooras kunnen de voorasdam en voorschameldam, dankzij de 

schamelbout, ten opzichte van elkaar draaien (fig. 4). Bij deze draaiing wordt het raakvlak tussen 

voorschameldam en voorasdam verkleind. De voorasdam en voorschameldam moeten dus 

gestabiliseerd worden. Dit is in later tijd gebeurd door het raakvlak (het rijbord, nr. 4 op fig. 4) te 

verbreden of door een zwenkhout aan te brengen achter de wielen.31 Bij draaiing glijdt de langboom 

over het zwenkhout, zodat de langboom tijdens de gehele beweging ondersteund wordt. Het is niet 

ondenkbaar dat een dergelijke constructie in de Romeinse periode al bestond.32  

Fig. 3a stelt een schematische tekening van een wagen met dissel als trekelement voor. Door middel 

van twee los aangebrachte disselarmen heeft de dissel een gevorkte aanhechting op de voorasdam. De 

armen van de vork steken achter de as uit en zijn met elkaar verbonden door het zwenkhout. De 

langboom blijft bij draaiing van de vooras rond de schamelbout ondersteund door het zwenkhout.33  

Een tweede manier om de voorasdam en voorschameldam te stabiliseren, is om de langboom te 

verlengen tot voorbij de voorasdam en het zwenkhout vóór de vooras aan het gevorkte disseluiteinde 

                                                 
31 Wegener Sleeswyk z.j., 93. De vroegste afbeeldingen waarop te zien is dat de ‘voortrein’ gestabiliseerd is door een 
zwenkhout, stammen uit 1376: op het wapen van de vorsten uit Carrara (afb. 64) en in een miniatuur van de beeldkroniek 
(Képes Krónika) waarin “de landneming in het tegenwoordige Hongarije door de binnentrekkende Magyaren in 895 AD” is 
afgebeeld. 
32 Wegener Sleeswyk z.j., 93. 
33 Mij lijkt dat de raakvlakken van zowel het zwenkhout als de langboom beslagen zouden moeten zijn geweest met metalen 
platen om het hout te beschermen tegen de wrijving die bij het draaien optreedt. 



Vierwielige voertuigen 

 83

te bevestigen (fig. 3b). Stabilisatie kan ook met behulp van een zwenkstang plaatsvinden (fig. 3c).34 

Deze steekt door beide uiteinden van de gevorkte dissel en door een oog op het vooreind van de 

langboom. Hierdoor glijdt de langboom bij draaiing van de wagen onder de stang heen en weer. De 

wagen uit Dejbjerg (Denemarken) uit de 1e eeuw v. Chr. is in 1973 door H. Hayen met deze vorm van 

stabilisatie gereconstrueerd (afb. 65). Bij stabilisatie met een zwenkstang, waarbij deze door een oog 

op het vooreind van de langboom gestoken is, moet het oog zo wijd zijn dat het de draaiing van de 

zwenkstang in het horizontale vlak toelaat. Theoretisch is het mogelijk om de ring zodanig op de 

langboom te monteren, dat deze met de zwenkstang horizontaal mee kan draaien. Het is mij echter niet 

bekend of dergelijke ringen gebruikt werden in de Romeinse tijd. 

In de reconstructie van het eerder genoemde voertuig uit Budakeszi35 (Hongarije) is een derde 

manier van stabiliseren te zien. Hier is een halfronde metalen schijf tussen de schameldam en de 

asdam geplaatst (afb. 66). Bij draaiing wordt het raakvlak van de schameldam en de asdam door de 

metalen schijf vergroot. In de door Zs. Mráv voorgestelde reconstructie vervult deze halfronde schijf 

dus de functie van het bovengenoemde zwenkhout. Bij mijn weten is een metalen schijf alleen bij de 

vondst in Budakeszi aangetroffen.  

Bij wagens met een lamoen en zwenkbare vooras kan de constructie min of meer gelijk zijn geweest 

aan die van wagens met dissel: stabilisatie door middel van een zwenkhout achter de vooras (fig. 3d) 

of stabilisatie met een zwenkstang voor de vooras (fig. 3e). Zoals gezegd, is over de derde manier van 

stabiliseren, afgezien van het voorbeeld uit Budakeszi, verder niets bekend.  

Lange tijd werd er over het algemeen van uitgegaan dat voertuigen met zwenkbare vooras 

voorwielen moesten hebben die onder de bodem door konden draaien om de draaicirkel zo klein 

mogelijk te maken. Geen van de vondsten noch de afbeeldingen tonen aan dat er wagens waren met 

aanzienlijk kleinere voorwielen dan achterwielen, hoewel in sommige gevallen de suggestie gewekt 

wordt dat er verschil in grootte kon optreden.36  

Volgens A. Wegener Sleeswyk is er bij de reconstructies van wagens uit de ‘Romeinse, Gallische en 

Scandinavische oudheid’ voortdurend van uitgegaan dat een zo klein mogelijke draaicirkel mogelijk 

moest zijn, zonder te letten op de mechanische problemen die dit met zich meebrengt.37 Hij wijst 

hierbij op het probleem dat zich voordoet wanneer het raakvlak van de voorasdam en voorschameldam 

door grote draaiing kleiner wordt en de wielen op ongelijke bodem staan (zie fig. 4). Het terugdraaien 

van de voorasdam onder de voorschameldam zal moeilijk gaan en de wrijfvlakken van beide dammen 

zullen snel beschadigen.38 Om dit te voorkomen moet de draaicirkel idealiter wat groter gehouden 

worden. Bij vier complete wagens van voor 1600 zijn hiertoe ‘aanslagstoppen’ geconstrueerd. Helaas 

geeft Wegener Sleeswyk niet aan hoe deze te herkennen zijn.39 In zijn boek The Earliest Wheeled 

Transport uit 1983 heeft S. Piggott succesvol beargumenteerd dat een wagen met zwenkbare vooras 

aan een draaiing van 20° waarbij de wielen in hun draaiing gestopt worden door de zijwanden,40 

                                                 
34 Wegener Sleeswyk z.j., 88.  
35 Zie paragraaf 3.2.3 Onderwagen. 
36 Zie verder ook paragraaf 3.2.2 Wielen. 
37 Wegener Sleeswyk z.j., 84. Hij verwijst in het bijzonder naar Hallstattwagens die in Vierrädrige Wagen (1987) beschreven 
zijn.  
38 Wegener Sleeswyk z.j., 84. 
39 Wegener Sleeswyk, z.j., 83-84. De vier “oude wagens” die hij bedoelt, zijn: Dejbjergwagen uit Jutland (Denemarken, 
tweede helft van de eerste eeuw v. Chr.), de Osebergwagen uit Zweden (ca. 850 n. Chr.) en twee zestiende-eeuwse 
pronkwagens uit Coburg in Duitsland. 
40 Dit staat gelijk aan een draaicirkel van ca. 8,5 m. 
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voldoende heeft om de meest gangbare bochten te maken.41 Niet alleen de zijwanden kunnen als 

begrenzer van de draaicirkel gewerkt hebben, de draaicirkel is ook afhankelijk van de lengte van het 

zwenkhout en de zwenkstang.  

 

Bij onder andere de twee wagens uit Šiškovci in Bulgarije (2e helft 2e - 1e helft 4e eeuw) zijn 

schamelbouten gevonden. I. Venedikov heeft schetsen gepubliceerd van de vondstsituatie van de 

voertuigen42 (afb. 63 en 94). Op Pl. 39-141 van zijn werk toont Venedikov een lange bout uit Jambol 

(Bulgarije), waarschijnlijk een schamelbout. Het is uit het bijschrift niet duidelijk tot welke van de drie 

voertuigen die in Jambol gevonden zijn, deze bout behoort. Ch. Röring rekent de drie 

voertuigvondsten uit Jambol tot de vierwielers.43 Ook bij de voertuigen uit onder andere Inota44 

(Hongarije), Budakeszi (Hongarije, afb. 66) en Kozármisleny45 (Hongarije) is een schamelbout 

aangetroffen.  

De wagen uit Dejbjerg in Jutland (Denemarken) uit de 1e eeuw v. Chr. was eveneens voorzien van 

een schamelbout.46 Deze vondst kan niet gerekend worden tot de wagens uit de Romeinse periode of 

de Romeinse provincies. Het geeft wel aan dat het gebruik van de schamelbout zowel binnen als 

buiten het Romeinse Rijk bekend was. Men vermoedt dat verschillende wagens uit de Hallstattperiode 

voorzien waren van een zwenkbare vooras (zie verder paragraaf 4.2.1.3.2 De onderwagen bij wagens - 

Zwenkbare vooras)  

 

3.2.3.4 ‘Verticale staanders’ onder de bodem 

Er is een aantal afbeeldingen waarop de elementen te zien zijn waardoor bodem ten opzichte van de 

assen verhoogd is. Deze elementen maken waarschijnlijk deel uit van de voor- en achterschamels. 

 

Gallia Belgica Mogelijk ook: 

D.Neumagen-4B.06 (afb. 334) Gallia Belgica 

Gallia Narbonensis D.Igel-4B.01 (afb. 322) 

F.Langres-4B.01 (afb. 357) Gallia Lugdunensis / Germania Superior 

Germania Superior F.Savoisy-4B.01 (afb. 370) 

F.Dijon-4B.02 (afb. 350) Pannonia Inferior 

Moesia Superior H.Dunaújváros-4B.08 (afb. 389) 

SRB.Kostolac-4B.01 (afb. 458) H.Óbuda-4B.06 (afb. 409) 

Pannonia Superior Pannonia Superior 

A.Bruckneudorf-4B.02 (afb. 277) A.Göttlesbrunn-4B.02 (afb. 280) 

Pannonia Inferior H.Salköveskút-Lajostelep-4B.01 (afb. 415)  

H.Herceghalom-4B.01 (afb. 402)  

 

Drie en mogelijk vijf afbeeldingen zijn afkomstig uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied 

(Gallia Belgica, Gallia Lugdunensis, Gallia Narbonensis, Germania Superior). Drie en mogelijk 

                                                 
41 Piggott 1983, 157-158. 
42 Venedikov 1960, pl.1, pl. 10. 
43 Röring 1983, 178. 
44 Palágyi 1981, 33. 
45 Kiss 1989, 19, nr. 83. 
46 Hayen 1986, 129 
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zeven afbeeldingen zijn in het oostelijk deel van het onderzoeksgebied aangetroffen (Moesia Superior, 

Pannonia Inferior, Pannonia Superior). De vroegste afbeelding stamt uit het eind van de 1e eeuw 

(H.Salköveskút-Lajostelep-4B.01), de rest uit de 2e - midden 3e eeuw. Op de wagens uit het westelijk 

deel van het onderzoeksgebied is goederenvervoer afgebeeld, op die uit het oostelijk deel 

voornamelijk personenvervoer. 

Fig. 4 en ook de reconstructie van de wagen uit Kozármisleny (Hongarije) op afb. 60 suggereren dat 

de voor- en achterasdammen gesloten borden waren, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn 

geweest. Aangezien de meeste afbeeldingen alleen de zijkant van de wagen tonen, kan meestal niets 

gezegd worden over de vorm van deze asdammen. Alleen de afbeelding op D.Neumagen-4B.06 uit 

Gallia Belgica laat de vorm van de voor- en achterasdam zien, omdat dit reliëf zeer diep uitgesneden 

is. Het is in dit geval duidelijk dat er staanders boven de assen zijn afgebeeld en geen gesloten borden. 

Deze staanders vormen de ondersteuning van een balk, die zowel aan de voor- als achterkant van de 

wagen, evenwijdig aan de as onder de bodem bevestigd zijn. Omdat dit de enige (bijna) 

driedimensionale weergave van een wagen is waarop de onderbouw is afgebeeld, kunnen hieraan geen 

algemene conclusies over de vorm van de voor- en achterasdammen ontleend worden. 

Op F.Dijon-4B.02 zijn de verheffende elementen zichtbaar tussen de spaken. Ze zijn weergegeven 

als verticale balken die eindigen in breder blokje. Op F.Langres-4B.01 zijn ze op dezelfde manier 

afgebeeld. Het bredere blokje is mogelijk het uiteinde van de balk die, zoals op de afbeelding van 

D.Neumagen-4B.06, evenwijdig aan de assen onder de voor- en achterkant van de bodem is bevestigd. 

Op de reliëfs uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied zijn de verheffende elementen minder 

duidelijk afgebeeld. Bij H.Herceghalom-4B.01 zijn tussen de bodem en de wielen smalle verdikkingen 

te zien. Deze zijn niet recht boven de assen afgebeeld. Op het reliëf van A.Bruckneudorf-4B.02 zijn 

diagonale lijnen onder de voor- en achterkant van de bodem te zien. Hiermee zijn waarschijnlijk de 

elementen om de verhoging te bewerkstelligen bedoeld en niet de schamelsteunen die in paragraaf 

3.2.3.2 aan de orde gekomen zijn, omdat de lijnen op A.Bruckneudorf-4B.02 naar de assen lijken te 

lopen en niet naar de langboom. Op de afbeelding van SRB.Kostolac-4B.01 zijn boven de wielen 

verticale elementen weergegeven die de bodem lijken te ondersteunen.   

Op de afbeeldingen waarop mogelijk de elementen zijn afgebeeld waarmee de bodem verhoogd is, 

zijn tussen de bodem en de bovenkant van de wielen onduidelijke verdikkingen te zien, waarvan niet 

zeker is of deze een deel van de onderwagen uitbeelden. Op H.Dunaújváros-4B.08 zijn boven de 

wielen twee elementen afgebeeld met een ronde vorm. Dit kunnen de elementen ter verheffing van de 

bodem zijn of riemhouders. Op D.Igel-4B.01 (afb. 322b) zijn in de reconstructie volgens het 

Rheinische Landesmuseum in Trier tussen de spaken staanders te zien, maar op het reliëf zoals het 

tegenwoordig in Igel te zien is (afb. 322a), zijn deze details niet meer te onderscheiden. Op F.Savoisy-

4B.01 zijn boven het wiel links op de afbeelding verschillende verticale elementen te zien, maar het is 

niet duidelijk of ze bij de opbouw of de onderwagen horen. 

Ook wat deze staanders die de bodem verhogen betreft, zijn er waarschijnlijk parallellen te vinden 

op de eerder genoemde situlae. Zowel op afb. 105 als afb. 106 lijken ze te zijn afgebeeld. 

 

3.2.4 Trekelement 

Een belangrijk verschil in constructie tussen karren en wagens is dat het trekelement bij wagens ten 

opzichte van de vooras moet kunnen scharnieren in het verticale vlak. Dit is noodzakelijk, omdat de 
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trekdieren zich anders niet kunnen bewegen. Ze zouden door de bewegingen van de wagen 

opgehangen worden in de riemen of naar beneden worden gedrukt.  

Op de meeste afbeeldingen zijn wagens met dissel te zien. Er is één afbeelding uit Raetia waarop 

mogelijk een wagen met lamoen is weergegeven. 

 

3.2.4.1 Dissel 

De scharniering in het verticale vlak wordt bereikt door de dissel niet direct aan de voorasdam te 

bevestigen, maar dit met behulp van een disselas (nr. 2 op fig. 3a) via twee losse trek-, dissel- of 

zijarmen te doen (nr. 3 op fig. 3a).47  Door de trekarmen wordt bovendien gerealiseerd dat de 

aanhechting van de dissel(armen) op de voorasdam loodrecht is. Op sommige afbeeldingen lijkt de 

dissel niet met de as, maar met de bodem of bak van de wagen verboden te zijn. In dit geval is er 

mogelijk een wagen zonder zwenkbare vooras afgebeeld.48  

De trekarmen kunnen, zoals gezegd, in het geval van een zwenkbare vooras verlengd zijn tot 

achter de voorasdam en daar met elkaar verbonden door een zwenkhout, ter ondersteuning van de 

langboom tijdens het draaien.49 In het geval van een stabilisatie van de voorschamel met behulp van 

een zwenkstang50 (fig. 3c) scharniert de dissel niet rond de disselas op het punt waar de twee 

trekarmen de dissel raken (zoals op fig. 3a en 3b te zien is), maar rond de zwenkstang. Het is in dit 

geval van belang dat de trekarmen stevig met de dissel verbonden zijn.  

Net zoals bij de verbinding van de langboom op de achterasdam is de loodrechte aanhechting van de 

dissel op de voorasdam noodzakelijk voor de stevigheid van de wagen. De aanhechting is te zien op de 

Zuil van Trajanus (113 n. Chr.) in een scène waar Romeinen en Daciërs in gevecht zijn (afb. 246). Op 

de achtergrond staan drie wagens achter elkaar. Zij lijken een verdedigingsmuur te vormen. Van de 

meest rechter wagen is ook de dissel afgebeeld. Het is duidelijk te zien dat de achterkant van de dissel 

gevorkt is. Bij ‘Voertuig Γ’ uit Mikri Doxipara-Zoni (Grieks Thracië) is een ijzeren Y-vorm gevonden 

waarvan uitgegaan wordt dat deze de aanhechting van de dissel op de vooras gevormd heeft.51 Ook op 

bijvoorbeeld afb. 106 van de 5e - begin 4e eeuwse afbeelding op een situla uit Novo Mesto (Slovenië), 

is de gevorkte aanhechting van de dissel op de vooras te zien. Op F.Langres-4B.01 (afb. 357c) is, 

tussen de spaken van het voorwiel, een gat in de dissel afgebeeld. Mogelijk is hiermee de 

scharnierende verbinding van de dissel met de onderwagen weergegeven. Ook aan de miniatuurwagen 

van D.Köln-Rodenkirchen-4E.01 (afb. 328) is duidelijk te zien dat de dissel een Y-vormige achterkant 

heeft en scharnierend met de voorasdam verbonden is. Bovendien buigt de dissel naar boven, zoals 

lamoenarmen (zie paragraaf 2.2.4 Trekelement). Het is echter niet zeker of deze gebogen vorm de 

oorspronkelijke staat van de dissel is of dat deze verbogen is geraakt.52 

De dissel kan ook uit twee parallel lopende balken bestaan hebben. Op afbeeldingen is dit niet na te 

gaan, omdat het trekdier op de voorgrond de dissel altijd aan het oog onttrekt. Een dergelijke dubbele 

dissel is mogelijk teruggevonden bij een van de vijf voertuigen, ‘Voertuig B,’ die in 2002/2003 in 

                                                 
47 Pare 1992, 129-130: hij noemt de zijarmen traction-rods. 
48 Zie paragraaf 3.2.3.3 Zwenkbare vooras. 
49 Zie paragraaf 3.2.3.3 Zwenkbare vooras. 
50 Zie paragraaf 3.2.3.3 Zwenkbare vooras. 
51 Triantaphyllos & Terzopoulou 2005, 14. 
52 Het is overigens niet duidelijk hoe de dissel met het dubbele juk, dat ook bij de miniatuurwagen gevonden is, verbonden 
kon worden. 
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Grieks Thracïe in Mikri Doxipara-Zoni,53 vlakbij de Bulgaarse grens is gevonden (afb. 68), uit het 

begin van de 2e eeuw n. Chr.. De wagen uit ca. 850 n. Chr. die in het Zweedse Oseberg gevonden is, is 

met een dubbele dissel gereconstrueerd (afb. 67). De ruimte tussen de beide disselbomen is in de 

reconstructie ca. 30 cm.54 Het is daarom uit te sluiten dat er een trekdier tussen de beide bomen 

gestaan heeft. Op afb. 67 is zowel de reconstructie volgens S. Grieg uit 1928 te zien als een alternatief 

voor de bevestiging van de disselbomen door Wegener Sleeswyk uit 1987. Grieg heeft elk van de 

bomen met een enkele pin aan de disselarmen bevestigd. Hierdoor kan de voorschamel bij het wenden 

van de wagen niet gestabiliseerd worden. Daarom heeft Wegener Sleeswyk een alternatieve 

verbinding aan de reconstructie toegevoegd. Hierbij zijn de beide disselbomen door middel van één 

enkele pen (een ‘stang,’ zoals Wegener Sleeswyk het noemt) bevestigd. Deze pen glijdt over het 

uiteinde van de langboom en verzorgt zo de stabilisering van de voorschamel.55  

 

3.2.4.2 Lamoen 

Ook bij het lamoen is het belangrijk dat het ten opzichte van de voorasdam kan scharnieren in het 

verticale vlak, maar dat het wel loodrecht met de voorasdam verbonden is. Net zoals bij de dissel, kan 

dit bereikt worden door beide lamoenarmen met een disselas via losse trekarmen aan de voorasdam te 

bevestigen (fig. 3d). Omdat beide armen niet onafhankelijk van elkaar mogen scharnieren, is de 

dwarsverbinding tussen de lamoenarmen vóór de vooras noodzakelijk.  

Als de trekarmen achter de voorasdam verlengd worden, kan de wagen door middel van een 

zwenkhout gestabiliseerd worden. Stabilisering met een zwenkstang is ook mogelijk. Dit is afgebeeld 

op fig. 3e: de langboom is verlengd tot vóór de vooras en voorzien van een oog. De zwenkstang steekt 

door zowel beide lamoenarmeinden als door het oog op de langboom.  

Beide bovenstaande constructies van een wagen met zwenkbare vooras en lamoen (fig. 3d en 3e) 

zijn hypothetisch en zouden nader onderzocht moeten worden. Er is een argument voor om in 

afbeeldingen van wagens met lamoenen voertuigen te zien zonder zwenkbare vooras, omdat op de 

meeste afbeeldingen de lamoenarm op de wagenbak aansluit en niet op een niveau ter hoogte van de 

assen.56 Uit het Italisch kerngebied zijn mogelijk drie afbeeldingen van wagens met lamoen bekend. 

Op twee hiervan is de lamoenarm verbonden met de bak van de wagen (afb. 234: mozaïek in de 

“Thermen van de Cisiarii” te Ostia; afb. 210: reliëf in de Vaticaanse Musea). Op de derde afbeelding 

(afb. 191: grafsteen van M. Viriatius Zosimus in Verona) lijkt het lamoen op het niveau van de as met 

het voertuig verbonden te zijn. In dit laatste geval kan er dus een wagen met lamoen en zwenkbare 

vooras zijn afgebeeld. Er is uit de provincies één afbeelding bekend, waarop mogelijk een wagen met 

lamoen is afgebeeld. Dit is D.Augsburg-4B.03 (afb. 318) uit Raetia. Op de afbeelding wordt een 

stilstaande wagen in- of uitgeladen. Er staat een bukkende man op de wagen die een kist (?) vast heeft. 

Op de grond staat een man die een (leeg?) draagframe voor goederen op de schouders heeft. Voor de 

wagen zijn drie dieren te zien.57 Het dier op de voorgrond is volledig afgebeeld en er is een juk op de 

hals weergegeven. Van de twee dieren op de achtergrond is alleen het hoofd zichtbaar. De houding 

van de drie dieren sluit uit dat het dier op de voorgrond samen met het middelste onder een dubbel juk 

                                                 
53 Zie voetnoot 45 in hoofdstuk 2. 
54 Wegener Sleeswyk z.j., 88. 
55 Wegener Sleeswyk z.j., 89. 
56 Correspondentie met mw. G. Brownrigg, d.d. 17 december 2009.  
57 Het is mogelijk dat er slechts één dier op de achtergrond is weergegeven.  
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staat.58 Langs de flank van het volledig afgebeelde dier lijkt een lamoenarm afgebeeld, dat van de bak 

van de wagen naar het juk lijkt te lopen. De lamoenarm is niet gebogen, maar recht en verbonden met 

het jukuiteinde van het dier, zoals ook het geval is op het mozaïek uit de “Thermen van de Cisiarii” in 

Ostia (afb. 234). In dit geval zou ook hier sprake kunnen zijn van een wagen met lamoen zonder 

zwenkbare vooras. Het lijkt erop dat er één trekdier is afgebeeld en twee meelopers.59 

 

3.2.5 Bodem 

De bodem van een wagen met zwenkbare vooras kan niet direct op de assen bevestigd worden zonder 

verlies van torsieflexibiliteit en moet daarom op de schameldammen geplaatst zijn. Over het uiterlijk 

van de bodem valt weinig te zeggen, maar evenals bij de karren geldt waarschijnlijk dat de bodem 

afhankelijk van de functie van de wagen open (rooster- of palletvormig) of gesloten zal zijn geweest, 

in het geval van respectievelijk goederenvervoer en personenvervoer. Er zijn een paar afbeeldingen 

waarop wellicht de kopse kanten van de balken zijn weergegeven die de bodem vormen. De 

duidelijkste voorbeelden hiervan zijn F.Dijon-4B.02 (afb. 350) en F.Langres-4B.01 (afb. 357), beide 

uit Germania Superior. Tussen twee horizontale lagen zijn vierkante of rechthoekige blokken 

afgebeeld, mogelijk de balkeinden. Iets dergelijks is te zien op afb. 69, een foto van de reconstructie 

van een wagen uit Großeibstadt (Duitsland, 1e helft 7e eeuw v. Chr.).60 De ronde balken zijn in de 

lengte van de wagen gelegd, waardoor de kopse kanten van de balken aan de voor- en achterkant van 

de wagen te zien zijn. Op de genoemde afbeeldingen uit Dijon en Langres zouden de balken in de 

breedte van de wagen gelegd zijn. 

Op nagenoeg alle afbeeldingen van wagens is de bodem boven het niveau van de assen 

weergegeven.61 Op de meeste afbeeldingen uit de oostelijke provincies van het onderzoeksgebied zijn 

de wielen geheel onder de bodem afgebeeld. In de westelijke provincies ligt de bodem op de 

afbeeldingen meestal gedeeltelijk achter de wielen. Het is onbekend of de wielen van voertuigen uit de 

Romeinse provincies geheel onder de bodem door konden draaien, maar het is niet waarschijnlijk.62 Ik 

ga er daarom vanuit dat het afbeelden van de wielen geheel onder de bodem geen weergave is van de 

werkelijkheid. De wagen die in grafheuvel 2 in Inota (Hongarije) gevonden is, is gereconstrueerd met 

een bodem die zich geheel boven de wielen bevindt (afb. 79). 

 

3.2.6 Opbouw 

De opbouw bevindt zich boven de bodem. Zoals ook bij de karren het geval is, moet in gedachten 

gehouden worden dat het waarschijnlijk bij verschillende wagens mogelijk was om de opbouw naar 

gelang het gebruik te veranderen. In 1991 heeft H. Hayen een reconstructie gemaakt van een wagen uit 

het derde millennium v. Chr.. Hierbij stelde hij dat de opbouw van de wagen hypothetisch is, omdat 

deze verschillende vormen kan aannemen. Hij heeft een overzicht gegeven waarin hij veertien 

mogelijke opbouwen voorstelt, alle op basis en aanname van loodrechte boringen in de rand van de 

                                                 
58 Zie verder paragraaf 3.5.1 Meelopers. 
59 Zie paragraaf 3.5.1 Meelopers voor een andere interpretatie van deze afbeelding. 
60 Uenze 1987, 71-73: De reconstructie van deze Hallstattwagen is omstreden, omdat alleen metalen resten van de wielen 
teruggevonden zijn. 
61 Alleen op de wagen op F.Vaison-la-Romaine-4B.01 (afb. 373) lijkt de bodem op het niveau van de assen te liggen, maar 
waarschijnlijk is er bij deze afbeelding geen sprake van een ‘origineel’ Romeins reliëf. Zie verder voetnoot 8. 
62 Zie paragraaf 3.2.3.3 Zwenkbare vooras. 
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bodem om de wanden van de opbouw in vast te zetten (afb. 70).63 Dergelijke variëteit in opbouw kan 

ook bij de voertuigen uit de Romeinse periode verondersteld worden. 

Net zoals bij de karren is het daarom ook voor de wagens moeilijk om een opbouw te reconstrueren 

op basis van de aangetroffen vondsten. De meeste teruggevonden vierwielige voertuigen waren 

waarschijnlijk pronkwagens, gezien de rijke metalen, voornamelijk bronzen, versieringen die zich 

onder de vondsten bevinden. Veel in de graven teruggevonden elementen die tot de opbouw gerekend 

worden, zijn figuratief. Ze bestaan uit enkele kleine dierlijke of menselijke beeldjes op een gebogen 

standplaat (afb. 71); grotere ‘beeldengroepen’ op een standplaat (afb. 72); bustes of dierenkoppen als 

versiering van een koker met ronde of rechthoekige doorsnede die een balkuiteinde afsloot (afb. 73) en 

decoratieve tondo’s met bustes (afb. 18, op de achterkant van de gereconstueerde kar uit Budakeszi). 

In 1933 heeft E. von Mercklin de figuratieve elementen uit Pastuša (Bulgarije)64 in de Hermitage te St. 

Petersburg en uit Izmit (Turkije)65 in het Nationaal Museum te Athene onderzocht en vergeleken met 

vondsten uit andere voertuiggraven. De figuren op standplaten komen regelmatig paarsgewijs, als 

elkaars pendant voor. De grotere ‘beeldengroepen’ bevonden zich waarschijnlijk op een centrale plaats 

in de opbouw. Op basis van deze gegevens zijn diverse reconstructies van de voertuigen gemaakt. Ch. 

Röring heeft aan het eind van de jaren zeventig van de 20e eeuw de wagen die in het Wardardal in 

Macedonië gevonden is gereconstrueerd.66 Uitgaande van de figuratieve elementen heeft hij de wagen 

voorzien van een gesloten houten kast67 (afb. 19) en hij beschouwt de wagen als een reiswagen voor 

langere afstanden. M. Schleiermacher stelde in 1996 een andere reconstructie van de wagen uit het 

Wardardal voor. Door de rijke versiering met bronzen en zilveren ornamenten heeft het voertuig 

volgens haar waarschijnlijk aan een vermogende persoon, misschien een magistraat, behoord. Het 

voertuig was geen reiswagen, maar een pronkwagen (afb. 74).68 Omdat de volledig houten 

reconstructie van Röring een behoorlijk zware kast oplevert,69 lijkt het haar reëler dat de wagen een 

open bak gehad heeft met daarin een zitplaats. Schleiermacher heeft dus op basis van dezelfde 

figuratieve objecten een andere opbouw gepresenteerd70 die ook naar mijn idee waarschijnlijker is dan 

die van Röring. 

Naast figuratieve elementen zijn er andere metalen vondsten gedaan waarvan vermoed wordt dat ze 

tot de opbouw behoord hebben. Het kunnen eenvoudige metalen strips zijn die verschillende houten 

delen bij elkaar gehouden hebben, maar ook meer decoratieve balkuiteinden of beslag met florale 

motieven. Bij wagen II uit Šiškovci (Bulgarije) zijn geen figuratieve bronzen versieringen gevonden, 

maar wel metalen beslagbanden die wellicht de zijwand versierd en verstevigd hebben.71 Ook lijkt de 

achterwand van bak versierd te zijn geweest met een ijzeren ornament met twee voluten en een ijzeren 

gewelfde lijst (afb. 63). I. Venedikov heeft in 1960 deze ijzeren objecten en de schamelsteun 

geïnterpreteerd als onderdelen van de zetel die op de wagen stond, analoog aan verschillende 

                                                 
63 Hayen 1991, 32-34, afb. 28. 
64 Von Mercklin 1933, 84-140; Venedikov 1960, Taf. 55; Röring 1983, 186. De vondsten uit de Hermitage behoren 
waarschijnlijk, samen met objecten in de Arheologičeski Musei te Sofia en de Bibliothèque National te Parijs tot acht 
verschillende voertuigen uit grafheuvels (Röring 1983, 186, 11-18).  
65 Von Mercklin 1933, 84, 141-175 (Mercklin noemt als vindplaats Nicomedia); Röring 1983, 181, VIII-1. 
66 Zie ook voetnoot 9. 
67 Röring 1983, 55-57. 
68 Schleiermacher 1996, 227. 
69 Zie ook voetnoot 12 bij hoofdstuk 2 over het gewicht van voertuigen in relatie tot de aanspanning en de trekdieren. 
70 NB: ook in de reconstructie van Schleiermacher zijn de voorwielen kleiner dan de achterwielen. Zie paragraaf 3.2.2.5 
Diameter en omtrek. 
71 Röring 1983, 36. 
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afbeeldingen van wagens met daarop een zetel.72 Onder de vondsten van het voertuig dat aan het eind 

van de jaren zestig van de 20e eeuw in de buurt van Mangalia (Roemenië) gevonden is,73 bevinden 

zich ook twee ornamentele stukken ijzer (afb. 75) die sterk doen denken aan het object met voluten dat 

bij wagen II uit Šiškovci is aangetroffen (afb. 63). De stukken zijn lansvormig en voorzien van twee 

voluten. Het is daarom niet ondenkbaar dat ook het voertuig uit Mangalia een wagen was.74  

Onder de voertuigresten uit de Alamannenbuit van Neupotz bevond zich geen bronzen sierbeslag. 

Wel zijn enkele eenvoudig versierde ijzeren constructie-elementen aangetroffen:75 het beslag van een 

disseluiteinde dat de verbinding met het juk bewerkstelligde is voorzien van een spiraal (afb. 76); een 

ijzeren element dat vermoedelijk de rand van de bak aan de achterkant van de wagen versierd heeft, 

bestaat uit twee tegen elkaar geplaatste voluten (afb. 77);76 en vier ijzeren elementen, mogelijk 

paarsgewijs tot twee voertuigen behorend, zijn voorzien van een lange ijzeren strip met 

bevestigingsgaten (afb. 78). De voorzijde van de strips krult omhoog en is versierd met een spiraal. Zs. 

Visy oppert dat de elementen zich wellicht aan de voorzijde van bak bevonden hebben en mogelijk 

mede een functie hadden als zijsteunen van de zitplaats van de menner.77 Ook de ijzeren 

schamelsteunen zijn eenvoudig versierd (afb. 62). 

Een uitzonderlijke wagen is aangetroffen in een van de grafheuvels van Inota (Hongarije). De wagen 

is gereconstrueerd met een gesloten zijwand een een scharnierende achterklep (afb. 79). Naar alle 

waarschijnlijkheid is hier een normale ‘boerenwagen’ in het graf meegegeven en geen pronkwagen. Er 

zijn namelijk geen metalen versieringen gevonden78 en de wagen was ook niet voorzien van 

riemhouders,79 hetgeen impliceert dat het voertuig niet primair gemaakt was voor het vervoeren van 

mensen.80 

Verscheidene onderzoekers hebben voertuigen gereconstrueerd en gebleken is dat met dezelfde 

vondsten totaal van elkaar verschillende opbouwen bedacht kunnen worden. In zijn publicatie uit 1989 

van de wagen die in Kozármisleny (Hongarije) gevonden is, geeft A. Kiss daarom aan dat hij niet van 

plan is zich te wagen aan een reconstructie van de opbouw.81 De behouden elementen leveren 

inderdaad in de meeste gevallen onvoldoende informatie op over de opbouw. 

 

Bij de beschrijving van de opbouw op de afbeeldingen wordt gesproken van een ‘bak’ wanneer de 

opbouw van het voertuig open is, dus alleen uit wanden rond de bodem bestaat. De voorkant is 

waarschijnlijk in de meeste gevallen open geweest, de achterkant in sommige gevallen ook. Er wordt 

                                                 
72 Venedikov 1960, Taf. 15; Röring 1983, 66. Bij deze wagen zijn overigens geen riemhouders aangetroffen (Venedikov 
1960, pl. 10-20; Röring 1983, 180, nr. 20.) 
73 Hartuche 1967, 231-257. 
74 Het voertuig van Mangalia is bij toeval ontdekt. N. Hartuche heeft achteraf de locatie van het graf waarin het voertuig lag 
onderzocht en de vondsten gepubliceerd. Aangezien hij twee wielbanden herkende en twee riemhouders, heeft hij 
geconcludeerd dat er een kar begraven was. Volgens Hartuche betrof het een ‘car de luptă,’ een ‘strijdkar,’ omdat de diameter 
van de wielen slechts 64 cm bedraagt. Er zijn echter, zoals Röring opmerkt, drie riemhouders behouden (Röring 1983, 43). 
75 Visy 1993, nrs. F 155, F 214, F 217, F 218a, b, F 219. 
76 Visy 1993, 304: voor de plaatsing van een decoratief element op de bak aan de achterzijde van de wagen, vergelijk wagen 
II uit Šiškovci (afb. 63). 
77 Visy 1993, 305-308. 
78 Palágyi 1981, 25, 32-33. Zie verder paragraaf 3.2.6.5 Uitstekend element aan de achterkant van de bodem of bak. 
79 Palágyi 1981, 39-40, cat. nrs. 2.2.10 - 2.2.10.45 
80 Mráv 2001, 39: mogelijk is een dergelijk voertuig ook in een graf in Sárbogárd-Virágrész (Hongarije) gevonden. Hierover 
is mij verder niets bekend. 
81 Kiss 1989, 32: De Hongaarse onderzoekers -de “pannonischen Verfasser” (Gaul, Šeper en Radnóti)- reconstrueerden de 
wagens met een gesloten kast en de Bulgaarse onderzoekers - de “trakischen Verfasser” (Venedikov en Nicolov)- juist met 
een open bak. 
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van een ‘kast’ gesproken wanneer de opbouw van het voertuig overdekt is. De afgebeelde zijwand kan 

variëren in hoogte. Er wordt, net zoals bij de karren in hoofdstuk 2, onderscheid gemaakt tussen een 

‘lage zijwand’ en een ‘hoge zijwand.’ Dit verschil duidt alleen op de wijze van afbeelden en niet op 

feitelijke verschillende soorten opbouwen. In de beschrijvingen worden enkele suggesties gedaan voor 

wat de kunstenaar mogelijk bedoeld heeft met verschillende details.82 

Net zoals bij de karren is het bij de afbeeldingen van wagens niet altijd duidelijk of er een opbouw is 

afgebeeld of niet. Omdat de groep afbeeldingen waarbij dit niet duidelijk is, maar waarbij wel 

verschillende details op een opbouw zouden kunnen wijzen groot is, wordt deze groep apart behandeld 

in paragraaf 3.2.6.4 Opbouw mogelijk geïmpliceerd.  

 

3.2.6.1 Geen afgebeelde opbouw 

 

Gallia Belgica Moesia Inferior 

D.Neumagen-4B.06 (afb. 334) RO.Constanţa-4B.01 (afb. 452) 

D.Trier-4B.01 (afb. 336) Pannonia Superior 

Germania Inferior A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01 (afb. 275) 

D.Köln-Rodenkirchen-4E.01 (afb. 328)  

 Mogelijk ook: 

 Raetia 

 D.Augsburg-4B.02 (afb. 317) (of lage zijwand) 

 

Er zijn vijf en mogelijk zes afbeeldingen waarbij het duidelijk is dat er geen opbouw is afgebeeld. Vier 

afbeeldingen zijn afkomstig uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied (Gallia Belgica, 

Germania Inferior en Raetia) en twee uit het oostelijk deel (Moesia Inferior en Pannonia Inferior). 

A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01 uit Pannonia Inferior is de vroegst gedateerde van deze 

afbeeldingen en stamt uit het eind van de 1e eeuw. D.Köln-Rodenkirchen-4E.01 uit Germania Inferior 

is de jongste en wordt aan het eind van de 4e eeuw gedateerd. De overige afbeeldingen stammen uit de 

2e - 3e eeuw. 

Alle wagens op de afbeeldingen worden voor goederenvervoer gebruikt. Op drie van de zes wagens 

wordt een liggende ton vervoerd: D.Augsburg-4B.02, D.Neumagen-4B.06 en D.Trier-4B.01.83 Op de 

wagen van RO.Constanţa-4B.01 ligt een baal. In tegenstelling tot de andere afbeeldingen is deze 

wagen voorzien van kruisbalkwielen en niet van spakenwielen. Op de miniatuurwagen van D.Köln-

Rodenkirchen-4E.01 is geen lading afgebeeld, maar waarschijnlijk is er wel een voertuig voor 

goederenvervoer bedoeld. Ook de wagen op A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01 is onbeladen en 

opnieuw is het onwaarschijnlijk dat de wagen voor personenvervoer bedoeld was. Boven de wielen 

zijn vier staken of rongen afgebeeld, twee aan de voorkant en twee aan de achterkant (zie ook nr. 1 op 

                                                 
82 In paragraaf 3.3 Typologie wordt een typologie voorgesteld. Hierin worden de afbeeldingen onder andere op basis van 
(mijn) interpretatie van de opbouw onderverdeeld, terwijl de beschrijving van de opbouw in deze paragraaf zo objectief 
mogelijk gehouden is. 
83 Ook op andere afbeeldingen zijn liggende tonnen te zien: BG.Teteven-4B.01 (geen afbeelding), D.Augsburg-4B.01 (afb. 
316) en F.Langres-4B.01 (afb. 357). Van het eerste reliëf is mij helaas geen afbeelding bekend. In de andere twee gevallen is 
het niet duidelijk of de wagen een lage zijwand heeft of niet. Daarom worden deze twee reliëfs besproken in paragraaf 3.2.6.4 
Opbouw mogelijk geïmpliceerd.   
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fig. 4). Waarschijnlijk hebben deze een functie gehad in het op de wagen houden van de lading84 of 

dienden ze ter ondersteuning van verwijderbare zijwanden, zoals bij verschillende wagens uit de 

moderne tijd in West Europa.85 Ook op de afbeeldingen van D.Igel-4B.01 (afb. 322) en E.Pico del 

Castillo-4C.01 (afb. 344) zijn rongen weergegeven, maar in deze gevallen zijn ze (waarschijnlijk) op 

de zijwand geplaatst (zie paragraaf 3.2.6.4.3 Motief). Op de wagen van A.Bad Deutsch Altenburg-

4B.01 houdt de (staande) menner één van de rongen vast. 

Van D.Neumagen-4B.06 en D.Augsburg-4B.02 zijn de trekdieren niet bewaard gebleven. Op de 

overige vier afbeeldingen staan ossen voor de wagen gespannen. 

 

3.2.6.2 Open bak 

In de meeste gevallen is de wagenbak op de afbeeldingen open en niet overdekt. Net zoals bij de 

karren kan een zijwand laag of hoog zijn. Bij een lage zijwand is er één horizontale lijn boven de 

bodem afgebeeld en bij een hoge meer dan één.86 Of de wand zelf open of gesloten is, kan in de 

meeste gevallen niet uit de afbeeldingen opgemaakt worden, tenzij tussen de spijlen van de zijwand de 

lading zichtbaar is.  

 

3.2.6.2.1 Lage zijwand  

 

Asia Pannonia Inferior 

TR.Ephesos-4B.01 (afb. 462) H.Dunaújváros-4B.02 (afb. 383) 

TR.Turkije-4B.02 (afb. 466) H.Dunaújváros-4B.07 (afb. 388) 

Gallia Belgica H.Óbuda-4B.01 (afb. 404) 

B.Arlon-4B.05 (afb. 302) H.Óbuda-4B.05 (afb. 408) 

Germania Superior H.Sárbogárd-Alsótöbörzsökpuszta-4B.01 (afb. 416) 

CH.Orbe-Boscéaz-4G.01 (afb. 314) H.Solymár-4B.01 (afb. 417) 

D.Heidenburg-4B.01 (afb. 321) H.Szentendre-4B.04 (afb. 423) 

F.Strasbourg-4B.01 (afb. 372) H.Szentendre-4B.06 (afb. 424) 

Moesia Inferior H.Szentendre-4B.08 (afb. 426) 

RO.Adamclisi-4B.01 (afb. 449) H.Szentendre-4B.09 (afb. 427) 

RO.Adamclisi-4B.02 (afb. 450) H.Szentendre-4B.11 (afb. 429) 

Noricum Pannonia Superior 

SLO-Vranje-4B.01 (afb. 457) A.Bruckneudorf-4B.01 (afb. 276) 

 A.Göttlesbrunn-4B.03 (afb. 281) 

 A.Göttlesbrunn-4B.05 (afb. 283) 

 A.Loretto-4B.01 (afb. 286) 

 A.Sankt Georgen-4B.01 (afb. 294) 

 H.Esztergom-4B.02 (afb. 400) 

  

  

                                                 
84 Zie ook Röring 1983, 15-16. 
85 Wegener Sleeswyk z.j., 94. 
86 Dit onderscheid is een manier om de afbeeldingen in groepen onder te verdelen op basis van uiterlijke kenmerken van de 
opbouw. Het zegt niet noodzakelijk iets over de werkelijke hoogte van de zijwanden. Zie ook voetnoot 82. 
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Mogelijk ook:  

Moesia Inferior Pannonia Superior 

RO.Adamclisi-4B.03 (afb. 451) A.Göttlesbrunn-4B.02 (afb. 280) 

Pannonia Inferior A.Margarethen am Moos-4B.02 (afb. 288) 

H.Csákvár-4B.02 (afb. 379) H.Esztergom-4B.01 (afb. 399) 

H.Óbuda-4B.03 (afb. 406) Raetia 

H.Pilisszántó-4B.02 (afb. 413) D.Augsburg-4B.02 (afb. 317) (of geen opbouw) 

H.Pilisszántó-4B.03 (afb. 414)  

 

Er zijn 26, mogelijk 35 voorstellingen van een wagen met een lage zijwand. Vijf afbeeldingen zijn 

afkomstig uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied (Gallia Belgica, Germania Superior en 

Raetia), 28 uit het oostelijk deel (Moesia Inferior, Noricum, Pannonia Inferior en Pannonia Superior) 

en twee zijn buiten het onderzoeksgebied aangetroffen (Asia).  

De vroegste afbeeldingen stammen uit het eind van de 1e - begin van de 2e eeuw: F.Strasbourg-

4B.01 (Germania Superior), H.Csákvár-4B.02, H.Sárbogárd-Alsótöbörzsökpuszta-4B.01, H.Solymár-

4B.01, H.Pilisszántó-4B.02, H.Pilisszántó-4B.03 (Pannonia Inferior), A.Göttlesbrunn-4B.02, 

A.Göttlesbrunn-4B.03, A.Loretto-4B.01 en A.Sankt Georgen-4B.01 (Pannonia Superior). De jongste 

afbeelding is in de 3e eeuw gedateerd en komt uit Noricum: SLO-Vranje-4B.01. De meeste 

afbeeldingen stammen uit de 2e eeuw. Voor drie afbeeldingen is geen datering gegeven : TR.Ephesos-

4B.01 (Asia), H.Esztergom-4B.01 en H.Esztergom-4B.02 (Pannonia Superior).  

Op niet alle afbeeldingen loopt de zijwand door tot vooraan de bodem: H.Dunaújváros-4B.02, 

H.Óbuda-4B.01, H.Solymár-4B.01, H.Óbuda-4B.05, H.Pilisszántó-4B.02, H.Pilisszántó-4B.03, 

H.Szentendre-4B.06, H.Szentendre-4B.09 en H.Szentendre-4B.11 (Pannonia Inferior), 

A.Göttlesbrunn-4B.03 (Pannononia Superior) en mogelijk ook H.Csákvár-4B.02 (?), H.Óbuda-4B.03 

(Pannonia Inferior), A.Göttlesbrunn-4B.02, A.Margarethen am Moos-4B.02 (Pannonia Superior), 

RO.Adamclisi-4B.01, RO.Adamclisi-4B.02 en RO.Adamclisi-4B.03 (Moesia Inferior). In deze 

gevallen lijkt de opbouw van de bak achter de op de bodem zittende menner te beginnen. Het is 

onduidelijk of hiermee een natuurgetrouwe weergave van een opbouw voorgesteld is. Van de wagen 

op het mozaïek uit Zwitserland (CH.Orbe-Boscéaz-4G.01, Germania Superior) zou eveneens gezegd 

kunnen worden dat de zijwand niet tot vooraan de bodem doorloopt, aangezien de menner duidelijk 

voor de zijwand afgebeeld is. Naar mijn idee is deze afbeelding in perspectief weergegeven. De 

langboom en de wielen op de achtergrond hebben een lichtere tint dan de wielen op de voorgrond. Dit 

geldt ook voor het deel van de bodem waarop de menner zit: er wordt diepte gesuggereerd en om die 

reden is de bodem in dit geval voor de zijwand zichtbaar. Misschien is ook de bak op de afbeelding 

van A.Margarethen am Moos-4B.02 in perspectief afgebeeld.87 Wat betreft de afbeeldingen uit 

Roemenië is het niet zeker of er werkelijk een gedeeltelijke zijwand is bedoeld. Achter op de wagen 

op RO.Adamclisi-4B.01 is een verhoging zichtbaar, maar of het om een wand of een kistje gaat, is niet 

                                                 
87 Ook de bak van het voertuig op B.Buzenol-Montauban-0B.02 (afb. 312) is misschien in perspectief afgebeeld. Deze 
afbeelding is niet in de opsomming opgenomen, omdat niet met zekerheid gezegd kan worden dat het om een wagen gaat, 
aangezien de wielen niet behouden zijn. De wanden van de opbouw of van de op de bodem geplaatste mand zijn 
waarschijnlijk gevlochten. De wanden vertonen overeenkomsten met die op andere afbeeldingen, waarvan duidelijk is dat er 
een gevlochten structuur is weergegeven: zie bijvoorbeeld afb. 350: F.Dijon-4B.02 (zie verder paragraaf 3.2.6.2.2 Hoge 
zijwand) en B.Arlon-2B.01 (afb. 298).  
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goed te zien.88 Ook op RO.Adamclisi-4B.02 en RO.Adamclisi-4B.03 lijkt de achterkant van de 

wagenbak hoger te zijn dan de voorkant; meer valt over de opbouw niet te zeggen. Ook in het geval 

van A.Göttlesbrunn-4B.02 en H.Óbuda-4B.03 is het niet zeker of er een gedeeltelijke zijwand is 

afgebeeld. Op A.Göttlesbrunn-4B.02 lijkt de menner boven de zijwand te zijn geplaatst en niet ervoor. 

Op H.Óbuda-4B.03 zou achter de menner een passagier in een zetel kunnen zijn afgebeeld, maar door 

verwering is de afbeelding onduidelijk. 

Er zijn vijf afbeeldingen waarop het lijkt dat er boven een dik afgebeelde bodem een reling geplaatst 

is.89 In het geval van A.Göttlesbrunn-4B.03 (uit Pannonia Superior) lijkt de reling, zoals gezegd, niet 

helemaal tot vooraan de bodem door te lopen. Op de andere vier reliëfs is de reling mogelijk wel over 

de gehele lengte van de bak aangebracht, hoewel niet alle afbeeldingen even duidelijk zijn: A.Lorettto-

4B.01, A.Sankt Georgen-4B.01 (beide uit Pannonia Superior), H.Szentendre-4B.04 en H.Szentendre-

4B.08 (beide uit Pannonia Inferior). De indruk wordt gewekt dat de wagenbak in deze gevallen 

bestaat uit een zijwand waarvan het onderste deel gesloten is en waarop een lage reling is geplaatst. 

Wanneer dit het geval is, zou er dus een hoge zijwand zijn afgebeeld. Omdat echter niet duidelijk is of 

de ‘dikke bodem’ in feite een dichte zijwand is en er alleen duidelijk een lage reling op de 

afbeeldingen is weergegeven, heb ik deze reliëfs in deze paragraaf ondergebracht.90  

Op tien afbeeldingen, alle uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied, is personenvervoer 

weergegeven: SLO-Vranje-4B.01 (Noricum), H.Dunaújváros-4B.07, H.Óbuda-4B.01, H.Óbuda-

4B.03, H.Óbuda-4B.05, H.Sárbogárd-Alsótöbörzsökpuszta-4B.01, Solymár-4B.01, H.Szentendre-

4B.08 (Pannonia Inferior), A.Göttlesbrunn-4B.03 en H.Esztergom-4B.02 (Pannonia Superior). De 

passagiers zitten in de meeste gevallen in zetels die in het midden van de wagen geplaatst zijn. Voor 

op de wagen zit de menner. In de wagen op SLO.Vranje-4B.01 zijn drie passagiers afgebeeld. Op 

H.Sárbogárd-Alsótöbörzsökpuszta-4B.01 en H.Szentendre-4B.08 is ook een vrouwelijke 

achteruitrijder weergegeven. Zij zit op de achterkant van de wagen, met de rug naar de passagiers toe 

(zie verder paragraaf 3.7 Gebruik).  

De wagen op A.Bruckneudorf-4B.01 uit Pannonia Superior, is waarschijnlijk ook voor 

personenvervoer gebruikt, maar er is geen passagier afgebeeld. Op de wagen lijkt een lege zetel te 

staan.91 

De groep afbeeldingen waarop goederenvervoer is afgebeeld, kan in tweeën gedeeld worden. De 

eerste groep, van zeven afbeeldingen, toont een lege wagen of een waarop de lading in balen, tonnen 

of netten ligt: TR.Ephesos-4B.01, TR.Turkije-4B.02 (Asia), B.Arlon-4B.05 (Gallia Belgica), 

CH.Orbe-Boscéaz-4G.01, F.Strasbourg-4B.01 (Germania Superior), RO.Adamclisi-4B.01 (Moesia 

Inferior) en D.Augsburg-4B.02 (Raetia). In deze gevallen is het duidelijk dat de wagens gebruikt zijn 

bij dagelijkse werkzaamheden. Op de wagens uit de tweede groep, elf afbeeldingen, wordt een 

‘conisch of vierkant object’ vervoerd: H.Csákvár-4B. 02, H.Dunaújváros-4B.02, H.Pilisszántó-4B.02, 
                                                 
88 Florescu 1965, 500 ziet in de verhoging achterop de wagen een kistje met sleutelgat.  
89 Zie verder paragraaf 3.2.6.4.1 Zonder details waarin andere afbeeldingen met een ‘dikke bodem’ besproken worden. 
90 Er is nog een afbeelding waarop mogelijk een dergelijke wagenbak met reling is weergegeven: H.Tác-4B.01 (afb. 434). 
Hier is een overdekte wagen afgebeeld, daarom wordt dit reliëf verder besproken in paragraaf 3.2.6.3 Overdekte opbouw, 
maar de bak vertoont grote overeenkomsten met de vijf hierboven genoemde afbeeldingen. 
91 Ook op de wagens op TR.Magnesia ad Sipylum-4B.01 (afb. 464) en D.Beihingen-4B.01 (afb. 320) wordt mogelijk een 
lege zetel vervoerd. Volgens Visy (1997, 39, nr. 46) is ook op H.Dunaújváros-4B.02 (afb. 383) een lege omgedraaide 
leunstoel (“nach hinten gedrehter, leerer Lehnstuhl”) afgebeeld. Dit lijkt mij onwaarschijnlijk. De voorstelling lijkt sterk op 
afbeeldingen waarop een lage wagen beladen is met een ‘conisch of vierkant object’ dat ongeveer in het midden staat (zoals 
bijvoorbeeld afb. 393: H.Dunaújváros-4B.12). Op de voorgenoemde afbeeldingen staan de lege zetels in de rijrichting en ze 
hebben een duidelijke hogere rugleuning dan zijleuningen. Hiervan is bij H.Dunaújváros-4B.02 geen sprake. 
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H.Szentendre-4B.04, H.Szentendre-4B.06, H.Szentendre-4B.09, H.Szentendre-4B.11 (Pannonia 

Inferior), A.Göttlesbrunn-4B.05, A.Loretto-4B.01, A.Sankt Georgen-4B.01 en A.Göttlesbrunn-4B.02 

(Pannonia Superior). Het is onduidelijk wat dit ‘conische of vierkante object’ voorstelt. Het zou om 

askistjes of om lege krukjes kunnen gaan,92 hierover zijn de meningen verdeeld. Deze afbeeldingen 

met een ‘conisch of vierkant object’ zijn alleen in de Pannonische provincies aangetroffen. 

Er zijn zes afbeeldingen waarvan het niet duidelijk waarvoor het voertuig is gebruikt: 

D.Heidenburg-4B.01 (Germania Superior), H.Pilisszántó-4B.03 (Pannonia Inferior), RO.Adamclisi-

4B.02, RO.Adamclisi-4B.03 (Moesia Inferior), A.Margarethen am Moos-4B.02, H.Esztergom-4B.01 

(Pannonia Superior). 

 

3.2.6.2.2 Hoge zijwand  

 

Gallia Lugdunensis  

F.Paris-4B.01 (afb. 367)  

Germania Superior  

D.Baden-Baden-4B.01 (afb. 319)  

F.Dijon-4B.02 (afb. 350)  

Macedonia  

GR.Thessaloniki-4B.01 (afb. 375)  

 

Op slechts vier afbeeldingen lijkt een wagenbak met hoge zijwand te zijn weergegeven. Drie van deze 

reliëfs zijn afkomstig uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied (Gallia Lugdunensis en 

Germania Superior), één is buiten het onderzoeksgebied aangetroffen (Macedonia). 

D.Baden-Baden-4B.01 is op het eind van de 1e eeuw n. Chr. gedateerd en de vroegste afbeelding. 

F.Paris-4B.01 en F.Dijon-4B.02 stammen uit de 2e - 3e eeuw. Voor GR.Thessaloniki-4B.01 is geen 

datering gegeven.  

Op D.Baden-Baden-4B.01 is waarschijnlijk een zijwand afgebeeld die bestaat uit verticale spijltjes 

tussen twee horizontale banen boven de bodem. Op F.Dijon-4B.02 en F.Paris-4B.01 staat een wagen 

waarvan de opbouw gevlochten is. Beide afbeeldingen vertonen een grote gelijkenis wat betreft de 

vorm van de wagenbak. Vanaf de bodem lopen de wanden naar buiten uit tot iets onder de helft. Vanaf 

daar neigen de wanden weer licht naar binnen. Ook het onderwerp van de afbeeldingen komt overeen: 

in beide gevallen wordt de wagen in- of uitgeladen.  

Er zijn nog twee andere afbeeldingen waarop een hoge gevlochten bak is afgebeeld, die niet in de 

bovenstaande opsomming zijn opgenomen, omdat bij geen van deze afbeeldingen de wielen zijn 

behouden. Het is daardoor niet  zeker of er wagens of karren zijn afgebeeld. Beide reliëfs komen uit 

Dijon: F.Dijon-0B.01 (afb. 349) en F.Dijon-0B.03 (afb. 351). Ook op deze twee afbeeldingen zijn 

lieden bezig met het in- of uitladen van het voertuig. Voor het voertuig op F.Dijon-0B.01 zijn twee 

trekdieren afgebeeld. Hierdoor is het aannemelijk dat er een wagen is weergegeven, omdat het in 

Gallia en Germania weinig voorkomt dat voor een kar twee trekdieren gespannen staan (zie hoofdstuk 

2). Op F.Dijon-0B.03 zijn de trekdieren niet behouden. De bak is echter ongeveer zo groot als die op 

F.Dijon-0B.01, dus mogelijk gaat het ook hier om een wagen.  

                                                 
92 Zie verder paragraaf 5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten. 
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De wagen op GR.Thessaloniki-4B.01 heeft een zijwand die uit horizontale planken bestaat. De bak 

van de wagen lijkt naar boven toe iets naar buiten te wijken, zoals de buik van een boot. De menner is 

achter de zijwand geplaatst. Boven de wagenbak is een hondje afgebeeld dat waarschijnlijk op de 

lading staat. 

Alle voertuigen op de genoemde afbeeldingen worden gebruikt voor het vervoer van goederen. 

 

3.2.6.3 Overdekte opbouw 

 

Noricum H.Tác-4B.01 (afb. 434) 

A.Maria Saal-4B.01 (afb. 289) H.Tök-4B.02 (afb. 437) 

Pannonia Inferior H.Zsámbék-4B.02 (afb. 441) 

H.Csákvár-4B.04 (afb. 381) Pannonia Superior 

H.Óbuda-4B.06 (afb. 409) A.Bruckneudorf-4B.02 (afb. 277)  

 

Er zijn zeven afbeeldingen waarop een wagen met overdekte opbouw is afgebeeld. Al deze reliëfs 

komen uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied, uit de provincies Noricum, Pannonia Inferior 

en Pannonia Superior.  

De vroegst gedateerde afbeelding is H.Tác-4B.01 (Pannonia Inferior) uit het begin van de 2e eeuw. 

De andere afbeeldingen worden tussen het midden van de 2e eeuw en begin van de 3e eeuw geplaatst.  

In alle gevallen wordt de wagen gebruikt voor personenvervoer. 

Op de afbeeldingen is de overkapping van de wagens op vier verschillende manieren weergegeven. 

Op A.Bruckneudorf-4B.02 en H.Tök-4B.02 is de eerste manier te zien: alleen het achterste deel van de 

bak is gesloten, de zijwand is voorzien van een raam en over het voorste deel van de wagen steekt een 

luifel of ver uitstekend dak dat door twee palen ondersteund wordt.93 Op een kindersarcofaag uit de 2e 

eeuw n. Chr. uit Rome zijn wagens afgebeeld die ook overkapt zijn door een luifel. Op deze 

afbeelding is duidelijk te zien dat de luifels ondersteund worden door gedraaide palen (afb. 212). De 

palen op de reliëfs uit Bruckneudorf en Tök lijken eveneens spiraalvormig te zijn. Op de afbeelding uit 

Bruckneudorf is de paal echter niet recht, maar loopt de onderkant duidelijk krom naar binnen. 

Volgens S. Palágyi is deze kromme vorm van de paal waarschijnlijk een vergissing van de 

beeldhouwer. Naar mijn idee is dit onwaarschijnlijk, omdat de rest van de afbeelding niet doet 

vermoeden dat de beeldhouwer ‘maar wat aan het doen’ was. Hoe de kromme vorm wel 

geïnterpreteerd moet worden, is de vraag. Op beide afbeeldingen is alleen het achterste gedeelte van 

de opbouw gesloten. Het voorste gedeelte zou door gordijnen afgesloten kunnen worden. Het dak kan, 

zoals Palágyi suggereert, van hout gemaakt en halfrond zijn, zoals bij een tongewelf het geval is. 

Hierdoor kan verklaard worden dat het dak op de afbeeldingen dikker oogt dan de bodem. Op H.Tök-

4B.02 is boven het hoofd van de menner duidelijk te zien dat het dak gewelfd is.  

De tweede manier van overkappen is op A.Maria Saal-4B.01 zichtbaar. Het overdekte deel van de 

wagen beslaat nagenoeg de gehele bodem. Alleen de menner zit, wellicht onder een kleine luifel, 

buiten de kast. De zijwand van de kast wordt gekenmerkt door de kruisvorm van riemen die over de 

wand lopen en op het kruispunt samengehouden worden door een ring. Deze riemen zijn verbonden 

met de vier hoeken van een frame dat zich links van de opening in de zijwand bevindt. Waarschijnlijk 

                                                 
93 Palágyi 1997, 176.  
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bestaat de wagenkast uit een houten skelet waar overheen doek of leer gespannen is. Door de gekruiste 

spanriemen blijft de stoffen of leren wand strak gespannen. Achter de menner is de voorkant van de 

kast te zien. Deze is aan de bovenkant duidelijk rond van vorm. Het dak is van de wand gescheiden 

door een horizontale (franje-)band. Dit wekt de indruk dat het dak en de wanden niet uit één geheel 

bestaan. Het dak kan met een apart stuk doek of leer bespannen zijn of, zoals op de afbeeldingen uit 

Bruckneudorf en Tök te zien is, van hout zijn. Op A.Maria Saal-4B.01 zijn boven de wielen 

riemhouders afgebeeld met één haak (zie verder paragraaf 3.2.7 Riemhouders). De decoratieve 

onderdelen van de riemhouders hebben de vorm van griffioenkoppen. De wagen in het 

Archäologischer Park Xanten in Duitsland is op basis van deze Oostenrijkse afbeelding en van de 

vondsten uit het Wardardal (Grieks Macedonië) gebouwd. 

Op H.Csákvár-4B.04, H.Óbuda-4B.06 en H.Zsámbék-4B.02 is de derde manier van overkappen 

afgebeeld. De opening van de kast bevindt zich in deze gevallen niet in de zijwand, maar aan de 

voorkant. Langs de randen van de kast (aan de achterkant, over het dak en rond de opening aan de 

voorkant) is een verdikking te zien. Hierdoor lijkt het erop dat er sprake is van een houten skelet waar 

overheen doek of leer gespannen is. Op deze afbeeldingen zijn geen spanriemen afgebeeld, zoals op 

A.Maria Saal-4B.01. De opbouw van de wagen moet zijn stevigheid dus ergens anders aan ontlenen, 

bijvoorbeeld aan een ander soort houten skelet. Deze reliëfs uit Hongarije zijn veel minder 

gedetailleerd dan dat van A.Maria Saal-4B.01. Het is mogelijk dat details in kleur op de steen zijn 

aangebracht geweest en nu verloren zijn. Opvallend is dat achter de wagenkast op H.Csákvár-4B.04 

een staande vrouwelijke figuur is afgebeeld. Zij is te vergelijken met de staande figuren die op 

verschillende afbeeldingen van een open bak achter de zetel op de wagen zijn afgebeeld en wellicht 

ook met de achteruitrijdende personen die op diverse andere afbeeldingen van een wagen met zetel uit 

Pannonia Inferior zijn weergegeven.94 

Ten slotte is op de afbeelding uit het antieke Gorsium in Hongarije (H.Tác-4B.01) de vierde vorm 

van overkapping weergegeven. Op dit reliëf is duidelijk te zien dat de overkapping uit hoepels bestaat 

waar overheen een doek of leer geslagen is, zoals bij een huifwagen. De plooien van de stof of het leer 

langs de hoepels zijn in het reliëf aangegeven. De bak van de wagen vertoont grote gelijkenis met 

verschillende voertuigen die in paragraaf 3.2.6.2.1 Lage zijwand besproken zijn. Er lijkt een dichte 

wand afgebeeld waarop een lage reling geplaatst is. Het is daarom mogelijk dat op H.Tác-4B.01 een 

wagen staat met een lage open bak die in dit geval voorzien is van een tijdelijke overkapping. Hier is 

dus naar mijn idee geen sprake van een afwijkend type overdekt voertuig, maar van een variatie in 

gebruik van een voertuig met lage dichte zijwand en reling. In een van de grafheuvels van Inóta 

(Hongarije) is een wagen gevonden waarvan in 1981 door S. Palágyi een reconstructie gepresenteerd 

is (afb. 79).95 M. Schleiermacher merkt in 1996 over deze wagen op dat het om een voertuig gaat dat, 

zoals gebruikelijk is in het boerenbedrijf, tot een overdekt voertuig omgevormd kan worden.96 Iets 

dergelijks stel ik mij voor bij de wagen op de afbeelding van H.Tác-4B.01. 

 

Alle bovenstaande afbeeldingen zijn gevonden in het oostelijk deel van het onderzoeksgebied. In het 

westelijk deel van het onderzoeksgebied zijn overdekte voertuigen waarschijnlijk ook afgebeeld, maar 

van deze afbeeldingen zijn alleen fragmenten bewaard gebleven. Uit België zijn twee reliëfs bekend 
                                                 
94 Zie verder paragraaf 5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten. 
95 Palágyi 1981, 7-93. 
96 Schleiermacher 1996, 212. 
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waarvan aangenomen wordt dat ze een vierwielig overdekt voertuig voorstellen. Deze afbeeldingen 

zijn niet in de bovenstaande opsomming opgenomen, omdat de wielen van de voertuigen niet 

behouden zijn. Het is daarom niet met zekerheid te zeggen dat het om wagens gaat, hoewel de kans 

hierop vrij groot is.97 Dit zijn B.Arlon-0B.12 (afb. 307) en B.Arlon-0B.14 (afb. 309), beide afkomstig 

uit Gallia Belgica. De fragmenten hebben waarschijnlijk samen met B.Arlon-0B.11 (afb. 306) en 

B.Arlon-4B.15 (afb. 310) tot hetzelfde grafmonument behoord.98 Men vermoedt zelfs dat B.Arlon-

0B.12 (afb. 307) en B.Arlon-0B.14 (afb. 309) deel hebben uitgemaakt van dezelfde voorstelling.99 Ik 

behandel de afbeeldingen echter afzonderlijk, omdat ik er niet van overtuigd ben dat beide reliëfs één 

geheel vormen. Achter de gordijnen op B.Arlon-0B.12 (afb. 307) is, uitgaande van de kleding, de 

torso van een vrouw te zien. In vergelijking met de torso van de menner op B.Arlon-0B.14 (afb. 309) 

is zij nogal klein. Op het derde reliëf van het monument, B.Arlon-0B.11 (afb. 306), zijn de 

bovenlichamen van twee passagiers en een menner te zien in een open voertuig. De personen op deze 

afbeelding zijn allen even groot afgebeeld. Daarom mag naar mijn idee aangenomen worden dat ook 

de personen op de andere afbeeldingen van ditzelfde monument in de juiste verhouding tot elkaar zijn 

weergegeven.100 

Op B.Arlon-0B.12 (afb. 307) is het achterste gedeelte van een overdekt voertuig te zien. Het dak is 

strak bespannen met doek/leer of het is van hout, zoals bijvoorbeeld het dak van H.Tök-4B.02 en 

A.Bruckneudorf-4B.02. De rand steekt ten opzichte van de bovenkant van het dak iets uit. Onder de 

dakrand hangen naar de rechterkant opengeschoven gordijnen. De gordijnen vallen in plooien en 

vormen een duidelijk contrast met de strakke overkapping. Er is niets behouden dat zou duiden op een 

stevige, strakke zijwand. Hierdoor lijkt het erop dat het dak gedragen wordt door een houten skelet van 

enkele palen101 die het dak dragen en dat rondom de wagenbak gordijnen hangen. Over de 

overkapping zijn twee riemen gespannen: een verticaal en een diagonaal. Deze komen samen in een 

ring onder de rand van de overkapping. Vanuit deze ring loopt een riem verticaal naar beneden. 

Waarschijnlijk hebben deze riemen, net zoals bij gekruiste spanriemen aan de wagen op A.Maria Saal-

4B.01, bijgedragen aan de stevigheid van de opbouw. Bij ‘Voertuig Δ’ uit Mikri Doxipara-Zoni 

(Grieks Thracië) zijn metalen roedes gevonden, waarvan vermoed wordt dat ze gordijnen gedragen 

hebben. Het zou hier daarom om een overdekt voertuig kunnen gaan. Het is niet duidelijk of de resten 

tot een kar of wagen behoren.102 

Op B.Arlon-0B.14 (afb. 309) is het voorste gedeelte van een voertuig te zien. Alleen een deel van de 

menner, de achterhand van een van de trekdieren, een riemhouder, een deel van de opbouw achter de 

riemhouder en geplooide stof die waarschijnlijk tot een passagier behoort, zijn bewaard.103 Achter de 

                                                 
97 Mij zijn geen afbeeldingen van overdekte karren uit de Romeinse provincies bekend, die gebruikt zijn voor 
personenvervoer. Op DZ.Hippone-Bone-2G.02 (afb. 343) is een kistvormige opbouw weergegeven en de kar lijkt bestemd te 
zijn voor het vangen en vervoeren van wilde dieren. Op enkele Romeinse munten (afb. 80-82) zijn wel overdekte karren voor 
personenvervoer weergegeven. Deze afbeeldingen beschouw ik echter niet als ‘provinciaal.’ Zie ook voetnoot 121. 
98 Lefèbvre 1990, 70. 
99 Lefèbvre 1990, 70. Lefèbvre laat er geen twijfel over bestaan dat beide fragmenten bij elkaar horen.  
100 Op de reliëfs H.Tök-4B.02 (afb. 437) en A.Bruckneudorf-4B.02 (afb. 277) zijn de passagiers overigens kleiner afgebeeld 
dan de menner. In andere gevallen, bijvoorbeeld op SLO.Vranje-4B.01 (afb. 457), is de menner kleiner dan de passagiers. 
101 Het skelet zou m.i. niet uit hoepels kunnen bestaan. Een hoepel wordt gevormd door één stuk hout dat over de breedte van 
de bak gebogen is. Het dak wordt zodoende gevormd door de overdekking (doek) die over de hoepels geslagen is. Palen 
ondersteunen een afzonderlijk dak. Dit laatste lijkt mij op B.Arlon-0B.12 (afb. 307) eerder het geval dan een constructie met 
hoepels, omdat de rand van het dak uitsteekt. 
102 Triantaphyllos & Terzopoulou 2005, 16-17. 
103 Links van de riemhouder is een strakke gebogen vorm te zien, die de scheiding vormt tussen de (waarschijnlijk) 
draperieën van de kleding van een passagier en een vlak gedeelte van het reliëf. Het is mij niet duidelijk wat hier is afgebeeld. 
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riemhouder is, zoals gezegd, een verticaal deel van de opbouw te zien. Dit zou een paal (waarlangs 

mogelijk een gordijn hangt) kunnen zijn. Naast de kop van de riemhouder is een klosje weergegeven 

van waaruit een riem omhoog lijkt te lopen. Als dit klosje een functie heeft in het spannen van riemen 

over de opbouw van de wagen (zoals op afb. 307: B.Arlon-0B.12), moet het op een of andere manier 

aan de wagen vast zitten, maar daarvan is op de afbeelding niets te zien.104 

 

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er verschillende manieren bestonden om 

overdekte wagens af te beelden. In hoeverre deze manieren van afbeelden verwijzen naar 

verschillende types overdekte wagens, komt in paragraaf 3.3 Typologie aan de orde.  

 

3.2.6.4 Opbouw mogelijk geïmpliceerd 

Op de meeste afbeeldingen is de opbouw niet duidelijk aangegeven. De personen en/of goederen zijn 

niet gedeeltelijk achter een zijwand weergegeven, maar er ogenschijnlijk bovenop afgebeeld. Wagens 

waarvan duidelijk is dat zij niet voorzien waren van een opbouw zijn in paragraaf 3.2.6.1 Geen 

afgebeelde opbouw beschreven.  

De afbeeldingen waarbij de opbouw mogelijk geïmpliceerd is, zijn onderverdeeld in drie groepen. 

Eerst komen de afbeeldingen aan de orde waarop er geen details te zien zijn die wijzen op een 

bepaalde opbouw (paragraaf 3.2.6.4.1 Zonder details). Alleen de bodem en datgene wat vervoerd 

wordt, is afgebeeld. De bodem kan ‘dun’ zijn of ‘dik.’105 Vervolgens is er een groep afbeeldingen 

waarvan de ‘bodem’ omkaderd is, zodat de indruk gewekt wordt dat er een zijwand is weergegeven 

(paragraaf 3.2.6.4.2 Omkaderd). Ten slotte zijn er afbeeldingen waarop de ‘bodem’ gedecoreerd is. Dit 

kan duiden op versiering van de zijwanden of op zijwanden die uit verschillende onderdelen bestaan, 

bijvoorbeeld een lage wand met daarboven een reling (paragraaf 3.2.6.4.3 Motief).  

 

                                                                                                                                                         
Een gedeelte van de opbouw van de wagen? De leuning van een zetel? Ook de kleding van de passagier verheldert wat dit 
betreft weinig. De persoon zou achteruitrijdend kunnen zijn afgebeeld, maar het is onduidelijk tegen welk lichaamsdeel we 
nu aankijken. In de draperie lijkt een ronding te zitten, alsof er een knie in kleding is afgebeeld. Wanneer dit het geval is en 
de passagier dus vooruitrijdend is afgebeeld, bestaat er nog steeds onduidelijkheid over de strakke gebogen vorm die in dat 
geval geen armleuning is. Als de ronding de knie van een passagier weergeeft, is het bovendien hoogst onwaarschijnlijk dat 
de knie tot de vrouw behoord heeft van wie de torso op B.Arlon-0B.12 (afb. 307) behouden is. De knie is veel te groot in 
verhouding tot de torso. 
104 In het kader van de afbeeldingen van overdekte wagens is het interessant om kort stil te staan bij een afbeelding van een 
Hongaarse wagen die tot de 19e nog veel in gebruik was (afb. 271). Het is een wagen met open bak die overdekt kon worden 
met een lederen kap. De voorkant van de overkapping is open, maar ook de menner zit nog onder het luifel. Aan beide 
zijkanten konden flappen omhoog of omlaag gelaten worden en sommige exemplaren waren voorzien van kleine ramen. De 
overeenkomsten tussen deze wagens en die op afbeeldingen uit vooral Pannonia is opvallend. Met dank aan Gail Brownrigg 
(correspondentie d.d. 18 december 2009). 
105 Van sommige afbeeldingen (bijvoorbeeld afb. 273: A.Au am Leithagebirge-4B.02) is onderbrenging in een van de twee 
groepen (‘dikke bodem’ of ‘dunne bodem’) te betwisten. Dit is naar mijn idee niet heel belangrijk, omdat de onderverdeling 
niet van invloed is op de typologie. Het is slechts een manier om de afbeeldingen op geordende wijze aan bod te laten komen. 
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3.2.6.4.1 Zonder details 

 

a) dunne bodem: 

Germania Superior H.Szabadegyháza-4B.01 (afb. 419) 

D.Koblenz-4B.01 (afb. 326) H.Szentendre-4B.07 (afb. 425) 

Pannonia Inferior H.Vál-4B.01 (afb. 438) 

H.Dunaújváros-4B.01 (afb. 382) Raetia 

H.Dunaújváros-4B.04 (afb. 385) D.Augsburg-4B.03 (afb. )318  

H.Dunaújváros-4B.09 (afb. 390)  

H.Dunaújváros-4B.10 (afb. 319) Mogelijk ook: 

H.Érd-Elvirapuszta-4B.01 (afb. 398) Moesia Superior 

H.Herceghalom-4B.01 (afb. 402) SRB.Kostolac-4B.01 (afb. 458) 

H.Solymár-4B.02 (afb. 418)  

 

Op twaalf en mogelijk dertien afbeeldingen is alleen een ‘dunne bodem’ afgebeeld. De afbeeldingen 

zijn gedateerd tussen begin van de 2e eeuw en het begin van de 3e eeuw. Alleen voor H.Solymár-4B.02 

is geen datering gegeven. 

Het is opvallend dat op alle afbeeldingen uit Hongarije een zetel is afgebeeld waarin één of twee 

personen zitten. In de meeste van deze gevallen is ook een meerijder afgebeeld die achterop de wagen 

zit of staat. Alleen op H.Szabadegyháza-4B.01 ontbreekt deze meerijder. Van de afbeelding uit 

Koblenz is het bovenste deel niet bewaard gebleven, maar het lijkt erop dat de benen van een passagier 

behouden zijn. Deze wagen is dus mogelijk ook voor personenvervoer gebruikt. Alleen de wagen op 

D.Augsburg-4B.03 is duidelijk in gebruik voor goederenvervoer. In de wagen staat een persoon in- of 

uit te laden. Een tweede staat voor het voertuig met lading op de schouders. De voorstelling vertoont 

gelijkenis met F.Dijon-0B.01 (afb. 349). Ook hier staat iemand in het voertuig in- of uit te laden en 

staat links iemand afgebeeld die lading op de schouders torst.106 Echter, de opbouw van beide 

voertuigen verschilt. 

Van de wagen op SRB.Kostolac-4B.01 is het niet volledig duidelijk hoe de bodem geconstrueerd is. 

De bodem lijkt uit twee lagen te bestaan. Op de wagen is een speculator, een afgezant uit het leger in 

dienst van de overheid, afgebeeld.107 

 

b) dikke bodem:  

Pannonia Inferior Pannonia Superior 

H.Bőnyrétalap-Selyemtelekpuszta-4B.01 (afb. 377) A.Au am Leithagebirge-4B.02 (afb. 273) 

H.Óbuda-4B.02 (afb. 405) A.Göttlesbrunn-4B.01 (afb. 279) 

H.Tabajd-4B.03 (afb. 406) A.Parndorf-4B.01 (afb. 292) 

H.Zsámbék-4B.01 (afb. 440)  

 Geval apart: 

 Pannonia Superior 

 H.Salköveskút-Lajostelep-4B.01 (afb. 415) 

                                                 
106 Deze persoon is niet binnen het reliëfkader van de afbeelding weergegeven, maar erbuiten. 
107 Zie verder paragraaf 5.5 Personenvervoer. 
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Op zeven en mogelijk acht afbeeldingen is een ‘dikke bodem’ weergegeven. Alle afbeeldingen komen 

uit eind 1e - 2e eeuw en zijn afkomstig uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied (Pannonia 

Inferior en Pannonia Superior). 

Op vier afbeeldingen wordt op de wagen een vierkant of conisch object vervoerd, waarvan het niet 

duidelijk is wat het voorstelt.108 Op de wagen die afgebeeld is op het reliëf van H.Salköveskút-

Lajostelep-4B.01 wordt een persoon vervoerd. Van de afbeelding op H.Bőnyrétalap-

Selyemtelekpuszta-4B.01 is het door beschadiging van de steen niet meer duidelijk waarvoor het 

voertuig gebruikt is. 

Van de wagen op H.Salköveskút-Lajostelep-4B.01 is het bovendien onduidelijk hoe de opbouw eruit 

gezien heeft. Boven de wielen zijn vier horizontale banen van verschillende lengte te herkennen. De 

passagier zit waarschijnlijk in een zetel en de menner mogelijk op een kussen. Achter de zetel is een 

klein verticaal uitsteekseltje te zien. Er is hier duidelijk meer dan een “dikke bodem” afgebeeld, maar 

de weergave van de opbouw lijkt op geen van de opbouwen die op andere afbeeldingen zijn 

aangetroffen.  

 

3.2.6.4.2 Omkaderd 

 

Asia Pannonia Superior 

TR.Magnesia ad Sipylum-4B.01 (afb. 464) A.Au  am Leithagebirge-4B.03 (afb. 274) 

Pannonia Inferior  

H.Csákvár-4B.03 (afb. 380) Mogelijk ook: 

H.Dunaújváros-4B.05 (afb. 386) Pannonia Superior 

H.Dunaújváros-4B.11 (afb. 392) A.Zwölfaxing-4B.01 (afb. 297) 

H.Inota-4B.01 (afb. 403)  

H.Szentendre-4B.10 (afb. 428)  

 

Er zijn zeven en mogelijk acht afbeeldingen waarop de ‘bodem’ omkaderd is, zodat de indruk gewekt 

wordt dat er een zijwand is weergegeven. 

Alle afbeeldingen zijn gedateerd tussen het eind van de 1e eeuw en het begin van de 3e eeuw en zijn 

afkomstig uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied (Pannonia Inferior en Pannonia Superior).  

Op de wagens van H.Csákvár-4B.03, H.Dunaújváros-4B.05 en H.Dunaújváros-4B.11 is een zetel 

afgebeeld waarin één of twee personen zitten. Op alle drie deze afbeeldingen is tevens een 

achteruitrijder weergegeven. Misschien is ook de wagen op H.Inota-4B.01 voor personenvervoer 

gebruikt. Door beschadiging is slechts een deel van de wagenbak behouden, maar doordat er twee 

smalle horizontale banen behouden zijn, lijkt ook hier sprake van een omkadering van de bodem zoals 

deze op de andere afbeeldingen te zien is. Boven het rechterwiel is mogelijk het been van een 

achteruitrijder behouden. Als dit het geval is, zal op de wagen een zetel met één of twee personen erin 

gestaan hebben. Op de wagen op TR.Magnesia ad Sipylum-4B.01 wordt mogelijk een lege zetel 

vervoerd, zoals misschien ook op D.Beihingen-4B.01 (afb. 320) en A.Bruckneudorf-4B.01 (afb. 276) 

het geval is.109  

                                                 
108 Zie verder paragraaf 5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten. 
109 Zie ook voetnoot 91.  
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Op A.Au am Leithagebirge-4B.03 en H.Szentendre-4B.10 wordt op de wagen een vierkant of 

conisch object vervoerd.110 Ook op A.Zwölfaxing-4B.01 is misschien een dergelijk object te zien. De 

vorm van de wagen op deze afbeelding vertoont overeenkomsten met die op A.Au am Leithagebirge-

4B.02 (afb. 273).111 Beide bodems/opbouwen lijken naar achteren toe te versmallen. In beide gevallen 

is er niet veel te zeggen over het uiterlijk van de wagen, maar in het geval van de wagen op 

A.Zwölfaxing-4B.01 lijkt er een omkadering zichtbaar te zijn, die op de afbeelding op A.Au am 

Leithagebirge-4B.02 niet te zien is. 

 

3.2.6.4.3 Motief 

Op verschillende afbeeldingen is de ‘bodem’ versierd met een motief, zodat de indruk gewekt wordt 

dat details van de zijwand zijn weergegeven. De volgende motieven zijn aangetroffen: a) verticale 

arcering (mogelijk spijltjes in een open zijwand of een dichte wand die bestaat uit tegen elkaar aan 

geplaatste verticale latjes); b) horizontale arcering (mogelijk een gesloten wand die bestaat uit 

horizontale planken); c) boogjes (mogelijk een open zijwand waarbij de spijltjes aan de bovenkant met 

elkaar verbonden zijn in een halfronde vorm); d) kruisjes (mogelijk een open zijwand waarbij de 

spijltjes in kruisvorm geplaatst zijn); e) visgraat (mogelijk een gevlochten zijwand). 

 

a) verticale arcering: 

Gallia Belgica Raetia 

D.Igel-4B.01 (afb. 332) D.Augsburg-4B.01 (afb. 316) 

L.Mamer-4B.01 (afb. 445) Tarraconensis 

Germania Inferior E.Pico del Castillo-4C.01 (afb. 344) 

D.Jünkerath-4B.01 (afb. 324)  

Germania Superior Mogelijk ook: 

F.Langres-4B.01 (afb. 357) Gallia Aquitania 

F.Langres-4B.03 (afb. 359) F.Saint-Bertrand-de-Comminges-4B.01a (afb. 368) 

Pannonia Inferior F.Saint-Bertrand-de-Comminges-4B.01b (afb. 369) 

H.Dunaújváros-4B.06 (afb. 387) Gallia Lugdunensis / Germania Superior 

H.Dunaújváros-4B.15 (afb. 396) F.Savoisy-4B.01 (afb. 370) 

H.Velence-4B.01 (afb. 439) Pannonia Inferior 

 SRB.Sremska-Mitrovica-4B.01 (afb. 459) 

 

Er zijn tien en mogelijk veertien afbeeldingen waarvan de ‘bodem’ gedecoreerd is met verticale lijnen. 

Waarschijnlijk gaat het hier in de meeste gevallen om een zijwand met verticale spijltjes. Op D.Igel-

4B.01 en F.Langres-4B.01 zou, in plaats van een zijwand, het zijaanzicht van een roosterbodem 

kunnen zijn weergegeven (zie paragraaf 3.2.5 Bodem). 

Negen afbeeldingen komen uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied (Gallia Aquitania, 

Gallia Belgica, Gallia Lugdunensis, Germania Inferior, Germania Superior, Raetia) en vier uit het 

oostelijk deel (Pannonia Inferior). Eén afbeelding is buiten het onderzoeksgebied aangetroffen 

(Tarraconensis). 

                                                 
110 Zie paragraaf 5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten.. 
111 Zie paragraaf 3.2.6.4.1 Zonder details - b) dikke bodem. 
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De afbeeldingen stammen uit de 2e - 3e eeuw. Voor F.Saint-Bertrand-de-Comminges-4B.01a en b en 

F.Savoisy-4B.01 is geen datering gegeven.  

Op negen afbeeldingen wordt de wagen gebruikt voor personenvervoer: D.Jünkerath-4B.01, 

F.Langres-4B.03, F.Saint-Bertrand-de-Comminges-4B.01a, F.Savoisy-4B.01 (?), H.Dunaújváros-

4B.06, H.Dunaújváros-4B.15, H.Velence-4B.01, L.Mamer-4B.01 en SRB.Sremska-Mitrovica-4B.01. 

Alleen op F.Savoisy-4B.01 en H.Dunaújváros-4B.15 zijn de passagiers niet behouden. Op F.Savoisy-

4B.01 lijken de pootjes van een zetel te zijn afgebeeld. Op het reliëf van H.Dunaújváros-4B.15 is de 

zetel nog wel te zien, maar de steen is zodanig beschadigd dat onduidelijk is of en zo ja, hoeveel 

personen in de zetel afgebeeld zijn. 

Op D.Augsburg-4B.01, D.Igel-4B.01, E.Pico del Castillo-4C.01, F.Langres-4B.01 en F.Saint-

Bertrand-de-Comminges-4B.01b112 worden goederen op de wagen vervoerd. Op de wagen van D.Igel-

4B.01 is de lading overspannen met een net (zie ter vergelijking afb. 448: L.Waasserbëlleg-0B.01113), 

op de andere afbeeldingen wordt een liggende ton vervoerd.114 

 

b) horizontale arcering: 

Germania Superior 

D.Beihingen-4B.01 (afb. 320) 

 

De afbeelding van D.Beihingen-4B.01 uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied is helaas niet 

gedateerd. De zijwand van de wagen bestaat uit twee brede en twee smalle horizontale banen die 

elkaar afwisselen. Zo wordt de indruk gewekt dat de zijwand gesloten is en uit planken bestaat. Op de 

wagen wordt mogelijk een lege zetel vervoerd. Er is geen passagier afgebeeld.115 

 

c) boogjes: 

Pannonia Inferior 

H.Dunaújváros-4B.13 (afb. 394) 

 

H.Dunaújváros-4B.13 uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied is gedateerd in het midden van 

de 2e eeuw. Op de afbeelding is de ‘bodem’ omkaderd en versierd met boogjes. Aan de voorkant zijn 

de boogjes smaller dan verder naar achteren op de zijwand. De boogjes zouden spijltjes in de zijwand 

kunnen voorstellen, maar het zou ook kunnen gaan om de kopse kanten van balken die de bodem 

vormen (zie paragraaf 3.2.5 Bodem). 

Op de wagen staat een zetel waarin twee personen zitten. De menner zit voor op de wagen. Achterop 

zit een achteruitrijder. 

 
                                                 
112 Van dit reliëf heb ik helaas geen goede afbeelding tot mijn beschikking. Op de wagen worden volgens Marlière (2002, nr. 
R36, 140) mogelijk twee liggende tonnen vervoerd. 
113 Deze afbeelding is niet opgenomen de in bovenstaande opsomming, omdat de wielen van het voertuig niet behouden zijn. 
Het is onduidelijk of het om een kar of wagen gaat. 
114 Ook op de voertuigen op BG.Kameno Pole-0B.01, BG.Kunino-0B.01 en BG.Teteven-4B.01 wordt een ton vervoerd. Van 
deze reliëfs zijn mij helaas geen afbeeldingen bekend. Ik vermoed dat het in alle drie de gevallen om wagens gaat waarop de 
tonnen liggend vervoerd worden. Marlière noemt de voertuigen chariot-citerne in navolging van Molin (1984, 99) die 
hiermee een vierwielig voertuig bedoelt dat beladen is met een liggende ton. Marlière (2002, 121) impliceert dat de liggende 
ton van de chariot-citerne deel uitmaakt van de constructie van de wagen zelf, omdat op verschillende afbeeldingen geen 
bevestigingselementen zijn weergegeven om de ton op de wagen te houden. 
115 Zie ook voetnoot 91. 
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d) kruisjes: 

Pannonia Inferior 

H.Szentendre-4B.01 (afb. 421) 

H.Szentendre-4B.03 (afb. 422) 

H.Tabajd-4B.02 (afb. 432) 

 

Op drie afbeeldingen is de ‘bodem’ versierd met een kruispatroon. Alle drie de afbeeldingen dateren 

uit de 2e eeuw en zijn afkomstig uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied.  

Op H.Szentendre-4B.01 en H.Szentendre-4B.03 is de zijwand van de wagen opgebouwd uit twee 

delen die verschillend gedecoreerd zijn. Het onderste deel op de afbeelding van H.Szentendre-4B.01 

bestaat uit een opeenvolging van rondjes en rechthoekjes. De eerste twee rondjes rechts op de 

afbeelding lijken meer ruimte te hebben dan de overige rondjes. Hierdoor lijkt het alsof het voorste 

deel van de zijwand opengewerkt is en de achterste deel niet. Ook op H.Dunaújváros-4B.06116 (afb. 

387) lijkt dit het geval te zijn. In het voorste deel van de zijwand zijn spijltjes afgebeeld en in het 

achterste deel niet. Het bovenste deel van de zijwand van de wagen op H.Szentendre-4B.01 lijkt 

versierd met kruisjes. Van H.Szentendre-4B.03 lijkt het onderste deel van de zijwand versierd te zijn 

met kruisjes. De bovenste helft is duidelijk afgescheiden van de onderste, maar is onversierd.  

De wagenbak op de afbeelding van H.Tabajd-4B.02 is omkaderd. Binnen de omkadering is een 

kruispatroon aangebracht.117  

Op alle drie de afbeeldingen worden personen vervoerd. Op H.Szentendre-4B.01 zitten twee 

personen in de zetel op de wagen, op H.Szentendre-4B.03 en H.Tabajd-4B.02 zit één persoon in de 

zetel. Op H.Tabajd-4B.02 is bovendien een achteruitrijder achterop de wagen afgebeeld. 

 

e) visgraat: 

Pannonia Inferior 

H.Dunaújváros-4B.08 (afb. 389) 

Mogelijk ook: H.Dunaújváros-4B.12 (afb. 393) 

 

Op één en mogelijk twee afbeeldingen is de ‘bodem’ versierd met een visgraatmotief. Beide 

afbeeldingen zijn afkomstig uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied.  

Op de wagen op H.Dunaújváros-4B.08 worden personen vervoerd. Achter de zetel is een staande 

figuur afgebeeld. De ‘bodem’ is dun weergegeven.  

Op de wagen op het reliëf van H.Dunaújváros-4B.12 wordt een rechthoekig object vervoerd. De 

‘bodem’ is vrij dik weergegeven en lijkt voorzien te zijn van diagonale lijnen. Of hiermee 

visgraatmotief bedoeld is, is niet duidelijk. De steen is behoorlijk verweerd. 

 

                                                 
116 Zie bij paragraaf 3.2.6.4.3 Motief - a) verticale arcering. 
117 Ook de wagen op het reliëf van A.Bruckneudorf-4B.01 (afb. 276), zie paragraaf 3.2.6.2.1 Lage zijwand, heeft een zijwand 
die voorzien is van kruisjes. De menner is op deze afbeelding duidelijk achter de zijwand geplaatst. 
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3.2.6.5 Uitstekend element aan de achterkant van bodem of bak 

 

Pannonia Inferior Mogelijk ook: 

H.Csákvár-4B.04 (afb. 381) Pannonia Inferior 

H.Dunaújváros-4B.02 (afb. 383) H.Dunaújváros-4B.01 (afb. 382) 

H.Dunaújváros-4B.12 (afb. 393) H.Óbuda-4B.01 (afb. 404) 

H.Óbuda-4B.02 (afb. 405) H.Óbuda-4B.05 (afb. 408) 

H.Szentendre-4B.04 (afb. 423) H.Szentendre-4B.09 (afb. 427) 

H.Velence-4B.01 (afb. 439) Pannonia Superior 

Pannonia Inferior H.Salköveskút-Lajostelep-4B.01 (afb. 415) 

H.Zsámbék-4B.02 (afb. 441)  

Pannonia Superior  

A.Göttlesbrunn-4B.02 (afb. 280)  

 

Op acht en mogelijk dertien afbeeldingen is aan de achterkant van de bodem of wagenbak een 

uitstekend element afgebeeld. De afbeeldingen zijn gedateerd tussen het eind van de 1e eeuw en begin 

van de 3e eeuw. Alle afbeeldingen zijn afkomstig uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied. 

De vorm van het uitsteeksel is niet in alle gevallen gelijk. Het is afgebeeld als kort recht element op 

H.Dunaújváros-4B.12, H.Óbuda-4B.02, H.Velence-4B.01 en H.Zsámbék-4B.02. Het heeft een 

gebogen vorm die van de bak of kast af wijst op A.Göttlesbrunn-4B.02, H.Csákvár-4B.04 en 

H.Dunaújváros-4B.02 en op H.Szentendre-4B.04 is het uitsteeksel drieledig van vorm.  

In de jaren zeventig van de 20e eeuw is onderzoek gedaan naar twee tumuli in Inota (Hongarije).118 

In één van de grafheuvels bevond zich een graf waarin de resten van een wagen en één paard werden 

aangetroffen. Tot de resten van de wagen behoren onder andere vier ijzeren gebogen elementen die elk 

aan één kant een oog hebben (afb. 86). Op basis van de bovengenoemde afbeeldingen is deze wagen 

gereconstrueerd met een scharnierende achterklep waarvan deze ijzeren elementen de scharnieren 

vormen (afb. 79).119 

Op de afbeeldingen waar het uitstekende element met de bodem verbonden is (A.Göttlesbrunn-

4B.02, H.Csákvár-4B.04, H.Dunaújváros-4B.02, H.Dunaújváros-4B.12 en H.Velence-4B.01), is het 

niet moeilijk zich voor te stellen dat er een scharnierende achterklep afgebeeld is. Op H.Óbuda-4B.02 

en H.Zsámbék-4B.02 is het uitsteeksel echter aan de bovenkant van de bak weergegeven. Gaat het hier 

om een ongelukkige weergave van de achterklep? Scharniert de klep in deze twee gevallen niet naar 

onderen maar naar boven of fungeert het uitsteeksel in deze gevallen als extra steun voor de lading? 

Op H.Zsámbék-4B.02 zou het laatste het geval kunnen zijn. Er is een overdekte wagenkast afgebeeld 

en de overkapping lijkt aan de achterkant van het voertuig te steunen op het uitsteeksel. In het geval 

van de afbeelding op H.Óbuda-4B.02 is er echter geen verklaring te bedenken voor de vreemde plek 

van het uitsteeksel. Op H.Szentendre-4B.04 is het uitsteeksel, zoals gezegd, drieledig weergegeven. Is 

hiermee een perspectivisch zicht op de achterklep bedoeld? 

                                                 
118 Palágyi 1981, 7-93. De wagen uit Inota verschilt van de wagens die bijvoorbeeld in het Wardardal (Macedonië) en in 
Kozármisleny (Hongarije). In tegenstelling tot deze voertuigen heeft het exemplaar uit Inota geen riemhouders en om die 
reden is het van een ander type. Zie ook hierboven, voetnoot 80. 
119 Palágyi 1981, 33. 
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In twee gevallen (H.Csákvár-4B.04 en H.Velence-4B.01) wordt het uitsteeksel duidelijk gebruikt op 

de afbeelding. Op H.Csákvár-4B.04 is een overdekte wagenkast afgebeeld. Achter de kast lijkt een 

staande persoon te zijn afgebeeld die op het uitsteeksel staat. Iets dergelijks is te zien op H.Tök-4B.02 

(afb. 437). Hier is het uitsteeksel niet afgebeeld en lijkt de persoon (eveneens een vrouw) achter de 

wagenkast in de lucht te zweven.120 Het is aannemelijk te veronderstellen dat de vrouw op H.Tök-

4B.02 wel ergens op gestaan heeft, mogelijk op de niet afgebeelde uitgeklapte achterklep. Op 

H.Velence-4B.01 laat de vrouw die zittend achteruitrijdend op de wagen is afgebeeld, haar voeten 

tegen het uitstekende element rusten. Ook door deze afbeeldingen wordt gesuggereerd dat het 

uitsteeksel een achterklep is. In beide gevallen is het noodzakelijk dat de achterklep in gedeeltelijk en 

geheel uitgeklapte stand vastgezet kan worden. Anders is het niet mogelijk dat iemand op de 

achterklep kan staan of haar voeten er tegen kan laten rusten. 

In vijf gevallen is de aanwezigheid van de achterklep niet zeker. Op H.Dunaújváros-4B.01 is het 

uitsteeksel niet aan de achterkant van de wagen vastgemaakt, maar half onder de bodem. Op deze 

afbeelding is ook een achteruitrijder te zien die haar voeten op het uitsteeksel laat rusten, zoals op 

H.Velence-4B.01. Op H.Óbuda-4B.01 is achteraan de wagenbak een rechtopstaand uitsteeksel te zien. 

Dit zou een achterklep kunnen zijn, maar het reliëf is zodanig verweerd dat het evengoed om de 

omkadering van de zijwand kan gaan. Ditzelfde geldt voor de afbeelding op H.Óbuda-4B.05. Achter 

de wagenbak lijkt zich een groot uitsteeksel omhoog te buigen en de zetel van de passagier te raken. 

Omdat de zijwand van de bak geheel afgebeeld lijkt te zijn, is het mogelijk om de gekrulde vorm 

achter de wagen niet als onderdeel van de zijwand te zien. Echter, vergeleken met H.Solymár-4B.01 

(afb. 417) zou de gekrulde vorm op H.Óbuda-4B.05 de achterkant van de zijwand kunnen zijn. Ook 

achter de wagenbodem op H.Salköveskút-Lajostelep-4B.01 lijkt zich een verticaal uitsteeksel te 

bevinden. Omdat over de opbouw van de wagen op deze afbeelding in het geheel niets te zeggen valt, 

is ook niet duidelijk in hoeverre dit uitstekende element deel uitmaakt van de opbouw. Op 

H.Szentendre-4B.09, ten slotte, bevindt zich aan de bodem een uitsteeksel dat schuin omhoog loopt. 

Tussen het uiteinde van dit uitstekende element en de reling is een verdikking in het reliëf te zien. Dit 

is waarschijnlijk het gevolg van verwering van de steen.  

 

3.2.7 Riemhouders 

 

Gallia Belgica Mogelijk ook: 

D.Neumagen-4B.02 (afb. 330) Pannonia Inferior 

Noricum H.Dunaújváros-4B.08 (afb. 389) 

A.Maria Saal-4B.01 (afb. 289)  

 Tevens: 

 Gallia Belgica 

 B.Arlon-0B.14121 (afb. 309) 

                                                 
120 Onder de rok van de vrouw achter de wagenkast op H.Tök-4B.02 (afb. 437) zijn twee “blokjes” te zien. Dit zijn niet de 
voeten van de vrouw en ze vormen ook geen onderdeel van de wagen. Hier is de sterk plooiende onderrok van de vrouw 
afgebeeld die onder de overrok uit komt. Deze inheemse (Keltische) kledij is duidelijk te zien op H.Szentendre-4B.01 (afb. 
421) en H.Dunaújváros-4B.09 (afb. 390) en bij een beeldje van een vrouw dat in Érci (Hongarije) gevonden is (afb. 87) 
(Facsády 2001, 44, fig. 34). 
121 B.Arlon-0B.14 (afb. 309) is in deze opsomming opgenomen, hoewel de wielen van het voertuig niet behouden zijn, omdat 
de riemhouder duidelijk zichtbaar is en het door de plaats van de menner ten opzichte van het wiel aannemelijk is, dat er een 
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Op drie en mogelijk vier reliëfs zijn riemhouders afgebeeld. In drie gevallen betreft het zeker een 

wagen. Op B.Arlon-0B.14 zijn de wielen van het voertuig niet behouden, maar het is waarschijnlijk 

dat er een wagen is afgebeeld, aangezien de menner niet recht boven het wiel lijkt te zitten.122 Op de 

meeste afbeeldingen van karren is dit wel het geval. 

De twee reliëfs uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied (Noricum en Pannonia Inferior) zijn 

in het midden van de 2e eeuw - begin 3e eeuw gedateerd. De afbeeldingen uit het westelijk deel van het 

onderzoeksgebied (Gallia Belgica) stammen uit midden 2e - eind 3e eeuw. 

Op A.Maria Saal-4B.01 is boven elk van de wielen een griffioenkop afgebeeld. Dit zijn zeer 

waarschijnlijk riemhouders, zoals ze onder andere ook in de vondst uit Budakeszi (Hongarije) (afb. 

57) en Plasmolen bij Nijmegen123 in Nederland (Germania Inferior) aangetroffen zijn (afb. 88). In 

beide gevallen is de riemhouder versierd met een adelaarskop en stelt de haak een eendenkop voor. De 

vondst uit Plasmolen illustreert dat de verspreiding van losse voertuigenvondsten groter is dan die van 

de afbeeldingen van voertuigen. Het geeft aan dat luxe voertuigen, waartoe karren en wagens die 

voorzien waren van riemhouders gerekend kunnen worden, in een groot deel van het Romeinse gebied 

gebruikt werden. Ch. Röring heeft de teruggevonden riemhouders ingedeeld in vijf typen (fig. 9) 1 t/m 

5.124 De teruggevonden exemplaren uit Budakeszi en Plasmolen representeren het eerste type. 

Waarschijnlijk is op A-Maria Saal-4B.01 hetzelfde type afgebeeld. 

Ook op D.Neumagen-4B.02 is boven beide wielen een riemhouder te zien. In tegenstelling tot de 

riemhouders op de afbeelding uit Maria Saal zijn ze eenvoudig van vorm, zonder figuratieve 

versiering. De riemhouder boven het wiel aan de linker kant is min of meer recht boven de as 

afgebeeld, maar die boven het rechterwiel is iets naar binnen geplaatst. Het is niet duidelijk tot welk 

type de riemhouders behoren. Er is een middenstuk afgebeeld met links en rechts ervan touwen of 

riemen waarmee de bak aan de haken gehangen is. Op D.Neumagen-4B.02 is niet precies te zien hoe 

de riemen of touwen door een ring of een haak lopen. Het is mogelijk dat het afgebeelde deel van de 

riemhouder in feite de haak is waar omheen de riemen geslagen zijn. In dat geval zouden we recht 

tegen de haak aankijken en zou het om Röring-type 1 of 2 kunnen gaan. 

H.Dunaújváros-4B.08 is in paragraaf 3.2.3.4 Verticale staanders onder de bodem al ter sprake 

gekomen, waarin de verhoging van de bodem ten opzichte van de assen aan de orde gesteld is. Op 

H.Dunaújváros-4B.08 is onder de bodem boven het achterwiel een ronde vorm te zien en boven het 

voorwiel een drielobbige vorm, waarbij de drie lobben aan de bovenkant van de vorm zitten. Zeker het 

element met de drie lobben zou een riemhouder met centraal middenstuk en twee ringen of haken 

kunnen zijn (Röring-type 3 of 4). Het reliëf is erg afgesleten, maar de drie lobben lijken niet het 

gevolg van beschadiging te zijn. Of het ronde element boven het achterwiel bedoeld is als riemhouder, 

is niet duidelijk. In de onderste helft van de vorm zit een deuk die mogelijk wel een beschadiging is. 

Op B.Arlon-0B.14 is duidelijk een riemhouder van Röring-type 3 afgebeeld: een middenstuk met 

twee haken. 

                                                                                                                                                         
wagen is weergegeven. In de opsomming van afbeeldingen met een overdekte opbouw (paragraaf 3.2.6.3 Overdekte opbouw) 
zijn deze en andere afbeeldingen uit Arlon niet in de lijst opgenomen, maar alleen vermeld in de tekst. De reden hiervoor is, 
dat van de enige afbeelding uit Arlon waarvan echt duidelijk is dat er een overdekt voertuig is afgebeeld (afb. 307: B.Arlon-
0B.12), niet vastgesteld kan worden of de opbouw tot een kar of wagen behoord heeft, hoewel een wagen het meest 
waarschijnlijk is.  
122 Zie ook paragraaf 3.2.6.3 Overdekte opbouw. 
123 In 2005 is deze vondst door de vinder ervan aan het Museum Het Valkhof in Nijmegen geschonken. De riemhouder 
bevindt zich in de collectie van Museum Het Valkhof. 
124 Zie hoofdstuk 3 paragraaf 3.2.7 Riemhouders. 
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Het is opvallend dat er in het grote corpus van 121 afbeeldingen van wagens maar twee afbeeldingen 

(A.Maria Saal-4B.01 en D.Neumagen-4B.02) zijn waarop met zekerheid een wagen met riemhouders 

is weergegeven, terwijl er in de veel kleinere groep van karren (42 afbeeldingen) eveneens twee 

afbeeldingen met een riemhouder zijn.125
 

 

3.2.8 Rem- en blokkeersysteem 

Op een aantal afbeeldingen zijn er tussen de wielen elementen afgebeeld die niet tot de onderwagen 

lijken te behoren. Deze elementen hebben de vorm van een haak of zien er uit als een verticale staaf. 

Er is één afbeelding, F.Langres-4B.01 (afb. 357), waarop verschillende elementen onder de bodem 

zijn afgebeeld, onder andere een ketting. 

 

Haak: Verticale staaf: 

Gallia Lugdunensis / Germania Superior Germania Superior 

F.Savoisy-4B.01 (afb. 370) D.Koblenz-4B.01 (afb. 326) 

Germania Superior F.Langres-4B.03 (afb. 359) 

CH.Orbe-Boscéaz-4G.01 (afb. 314) Tarraconensis 

F.Dijon-4B.02 (afb. 350) E.Pico del Castillo-4C.01 (afb. 344) 

  

 Mogelijk ook: 

Geval apart: Germania Inferior 

Germania Superior D.Jünkerath-4B.01 (afb. 324) 

F.Langres-4B.01 (afb. 357)  

 

De afbeeldingen zijn afkomstig uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied (Germania Superior), 

met uitzondering van E.Pico del Castillo-4C.01 uit Tarraconensis, die buiten het onderzoeksgebied is 

aangetroffen. Alle gedateerde afbeeldingen zijn tussen het midden van de 2e en het midden van de 3e 

eeuw geplaatst. F.Savoisy-4B.01 is niet gedateerd en voor E.Pico del Castillo-4C.01 wordt een 

datering in de 1e - 2e eeuw gegeven. 

Op CH.Orbe-Boscéaz-4G.01 en F.Savoisy-4B.01 is de haak duidelijk afgebeeld als los element dat 

aan het eind van een ketting of een staaf hangt. Op F.Dijon-4B.02 (afb. 350b) is te zien dat de haak om 

de velg van een van de wielen geslagen is, zodat voorkomen wordt dat de wagen wegrolt bij het in- en 

uitladen. Met de haak is dus een blokkeersysteem afgebeeld. 

In de Alamannenbuit bij Neupotz (Duitsland) zijn ook ijzeren haken en kettingen gevonden. Zs. 

Visy merkt hierover op dat het scherpe uiteinde van de haken erop wijst dat deze niet om houten 

onderdelen geslagen werden, maar om metalen, zoals een ketting of een ring, omdat hout teveel 

beschadigd zou raken.126 Dit wordt tegengesproken door de afbeelding van F.Dijon-4B.02, omdat hier 

duidelijk een haak rond de velg van het wiel geslagen is. Het is uiteraard mogelijk dat in de praktijk 

niet de haken rond het hout van de wielen grepen, maar dat de ketting rond de velg geslagen werd en 

de haak in de ketting werd vastgezet. Op afb. 89 is een wielketting afgebeeld zoals deze in de 18e 

                                                 
125 Er zijn zeker twee en mogelijk vijf afbeeldingen van een kar met riemhouders, zie paragraaf 3.2.7 Riemhouders. 
126 Visy 1993, 312. 
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eeuw (en waarschijnlijk ook eerder) in Zwitserland voor kwam.127 Deze kettingen werden gebruikt om 

een of beide wielen met de wagenbak te verbinden, zodat de wagen niet kon wegrijden.128  

Op D.Koblenz-4B.01, E.Pico del Castillo-4C.01, F.Langres-4B.03 en mogelijk ook op D.Jünkerath-

4B.01 is onder de bodem tussen de wielen een verticaal staafachtig element afgebeeld. Wellicht is dit 

een vereenvoudigde weergave van de haak die op de drie voorgaande afbeeldingen te zien is. Het is 

onwaarschijnlijk dat het deel uitmaakt van de onderwagen, omdat de torsieflexibiliteit van de wagen 

verminderd wordt, wanneer de bodem direct verbonden is met de langboom en assen (zie paragraaf 

3.2.3 Onderwagen). Op de eerder genoemde afbeeldingen van wagens op situlae uit het eind van de 5e 

- begin van de 4e eeuw v. Chr.129 zijn ook verticale elementen tussen de wielen afgebeeld (afb. 104 en 

afb. 106). Ook op deze afbeeldingen is de functie van deze onderdelen niet duidelijk. 

Op F.Langres-4B.01 zijn verschillende elementen onder de wagenbodem tussen de wielen te zien. 

De diagonale lijn die van het midden van de langboom naar de bodem aan de achterkant van de wagen 

loopt, is in paragraaf 3.2.3.1 Langboom al ter sprake gekomen. Hier is waarschijnlijk een 

schamelsteun afgebeeld die ervoor zorgt dat de verbinding van de langboom op de achterasdam in een 

hoek van 90˚ blijft. Vanaf het midden van de langboom is ook een diagonale lijn naar de voorkant van 

de wagen afgebeeld. Het lijkt erop dat het hier om een ketting met grote schakels gaat (afb. 357c) en 

niet om een schamelsteun. Zowel de schamelsteun als de ketting lijken door middel van een ring 

midden op de langboom bevestigd te zijn. Onder de wagenbodem, iets achter het midden, is een oog 

afgebeeld waaraan één schakel van een ketting lijkt te hangen. Onder de langboom lijken twee kleine 

haakjes te zijn afgebeeld. Voor het achterwiel is een ondersteboven geplaatste T-vorm te zien. Wat 

met dit alles is bedoeld, is niet duidelijk. De T-vorm lijkt op de haak die onder de wagenbodem op het 

mozaïek uit Zwitserland is weergegeven (CH.Orbe-Boscéaz-4G.01), maar op het reliëf uit Langres is 

de T-vorm onder de langboom afgebeeld en niet onder de bodem.  

 

Volgens M. Molin is op F.Langres-4B.01 met de T-vorm en de andere elementen onder de langboom 

een zeer eenvoudig remsysteem afgebeeld.130 Aan de langboom hangt een ketting, waaraan volgens 

hem een remschoen vast zit. Dit is een stuk metaal dat aan de bovenkant aan de ketting bevestigd is en 

waarvan de zijkanten opstaande “oren” hebben, zodat het wiel niet zijwaarts uit de remschoen kan 

lopen. Wanneer het wiel in de remschoen gelopen is, komt de keten strak te staan en staat de wagen 

stil (afb. 90). Dit remsysteem heeft echter, zoals Molin ook aangeeft, nogal wat nadelen.131 Het is niet 

geschikt om een wagen die vaart heeft af te laten remmen, omdat het voertuig stil moet staan om de 

rem aan te brengen en te verwijderen. Het systeem zou in het beste geval gebruikt kunnen worden om 

een wagen in een afdaling niet naar beneden te laten rijden, maar te laten glijden met de achterwielen. 

Wanneer dit remsysteem werkelijk zo gebruikt is, moeten er twee remschoenen geweest zijn, één voor 

elk achterwiel. Als slechts één van de wielen geblokkeerd wordt op de manier die Molin voorstelt, zou 

de wagen een cirkel gaan trekken. 

Naar mijn idee is het waarschijnlijker dat een dergelijk systeem niet gebruikt is bij het afremmen, 

maar bij het blokkeren van een wagen in stilstand. Als de wagen op ongelijke bodem staat en naar 

                                                 
127 Wildhaber 1973, 494-497. 
128 Zie ook: Sturt 1963, 163: “… and putting on a tie-chain (with dog and ring) to hold the hind wheels of a waggon if there 
was danger of running away …” 
129 Zie paragraaf 3.2.3.1 Langboom. 
130 Molin 1984, 107. 
131 Molin 1984, 107-108. 
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voren dreigt te rollen, wordt een achterwiel in de remschoen gereden en als de wagen achteruit rolt, 

wordt een voorwiel geblokkeerd. Op de archeologische afdeling van Les Musées de Metz (La Cour 

d’Or) ligt een object uit de Romeinse tijd dat “sabot de frein” (remschoen) genoemd wordt (afb. 91). 

De vorm van deze remschoen is anders dan Molin voorstelt. De remschoen in zijn hierboven 

beschreven systeem moet aan één korte kant een oog hebben waaraan de keten vast zit. De remschoen 

uit Metz heeft min of meer de vorm van een holle T, waarbij het horizontale deel een U-vormige 

doorsnede heeft die de band van het wiel kan raken en elk van de uiteinden van de verticale delen 

lopen uit in een ring. Dit betekent dus dat de bevestiging van deze remschoen anders moet zijn 

geweest dan in Molins reconstructie. Het is opvallend dat de beide ringen van de remschoen uit Metz 

op het punt dat evenwijdig aan de lange kant van de T ligt, sterk versleten zijn. Dit houdt in dat de 

kracht waarmee het wiel is tegengehouden in het verlengde ligt van de lange kant van de T en dus in 

het verlengde van de plek op het wiel waar de remschoen om het wiel zit. Omdat er behoorlijke kracht 

uitgeoefend lijkt te zijn, gaat het mogelijk werkelijk om een remschoen, dus om een element dat een 

voertuig in vaart afgeremd heeft. Hoe de remschoen uit Metz precies gewerkt heeft, dus hoe deze rem 

tijdens het rijden tegen de wielen gedrukt kan zijn, is mij niet duidelijk en zou nader onderzocht 

moeten worden. Er zullen in ieder geval twee remschoenen nodig zijn geweest. 

 

Bij verschillende opgravingen van voertuiggraven in het oostelijk deel van het onderzoeksgebied zijn 

langwerpige metalen elementen gevonden met een oog of smalle haak aan de ene kant en een wijdere 

haak aan de andere kant. In het midden zijn de elementen iets breder en voorzien van twee gaten. 

Dergelijke haakvormige elementen zijn onder andere gevonden bij de wagen uit het Wardardal in 

Macedonië (afb. 92) en bij de wagens I en II uit Šiškovci in Bulgarije (afb. 93). Van de opgraving van 

de wagens uit Šiškovci zijn schetsen gemaakt (afb. 63 en 94) waaruit blijkt dat de metalen elementen 

zich aan weerszijden van de kast voor de achterwielen bevonden. I. Venedikov heeft in 1960 

Trakijskata kolesnica gepubliceerd, waarin hij de vondsten van voertuigen die in Thracië gevonden 

zijn behandelt, met name die uit Šiškovci. In zijn reconstructie van wagen I uit Šiškovci is duidelijk 

dat hij de haak aan de zijkant van de bak tussen de wielen gehangen heeft, analoog aan de plek waar 

op de reliëfs de verticale staaf is afgebeeld. Zoals Röring opmerkt, heeft op deze manier het bredere 

middenstuk van de haken met daarin de twee gaten geen functie.132 Röring heeft de haken 

geïnterpreteerd als delen van een remsysteem, waarbij een balk die in de breedte tussen de wielen 

hing, tussen de spaken van de achterwielen gestoken kon worden.133 Ter verduidelijking is op afb. 95, 

waarop een deel van de reconstructie van de wagen uit het Wardardal (Macedonië) in het Römisch-

Germanische Museum in Keulen te zien is, om een van de ijzeren haken een kader geplaatst.134 De 

haken zijn aan een balk bevestigd die in de breedte onder de langboom hangt. In de grote ronding van 

de haak ligt een ronde balk die tussen de spaken van de wielen geschoven is. Röring omschrijft de 

bevestiging en de werking van de remhaken als volgt:135 “(…) diese Bronzeteile136 [waren] am 

Untergestell befestigt (…) und zwar an den Enden eines rechtwinklig dem Langbaum aufliegenden 

Querholtzes. Stabilisiert durch ein unter dem Langbaum verlaufendes weiteres Querholz, dem sie mit 

                                                 
132 Röring 1983, 52.  
133 Röring 1983, 52. Nota bene: ook het verticale element dat op afb. 106 tussen de wagenwielen is afgebeeld op een situla uit 
de 4e eeuw v. Chr. heeft een verbreding in het midden, net zoals de ‘remhaken’ (zie afb.  94). 
134 Op afb. 19 is de reconstructie van de wagen uit het Wardardal volgens Röring volledig te zien. 
135 Röring 1983, 52. 
136 De haken. 
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ihrem Mittelteil aufgenagelt waren, hielten sie in ihrem hakenförmigen unteren Ende eine Art 

Bremsholz, das im Bedarfsfall in einen Speichenzwischenraum des Hinterrades geschoben wurde und 

damit das Rad in seinem Lauf blockierte und zum Schleifen brachte.” Hiermee suggereert hij dat de 

rem gebruikt kon worden tijdens het rijden. Hij geeft helaas niet aan hoe de menner vanaf de voorkant 

van de wagen deze houten rembalk heeft kunnen bedienen. Het lijkt mij nagenoeg onmogelijk om 

tijdens het rijden één balk tussen de spaken van beide (onafhankelijk van elkaar draaiende) wielen te 

steken. Hiervoor is bovendien een balk nodig die langer is dan de afstand tussen de beide 

achterwielen. Deze is daarom alleen van buiten af, door iemand die naast de wagen staat, tussen de 

spaken te schuiven. Röring geeft ook aan dat deze balk regelmatig vervangen zou moeten worden, 

omdat de kracht die er tijdens het remmen op komt te staan zo aanzienlijk is, dat het hout snel zal 

slijten. Hij heeft het echter niet over de minstens zo grote kracht die op de houten spaken van de 

wielen zou komen te staan bij deze handeling. De rembalk zorgt er in zijn reconstructie immers in 

combinatie met de spaken voor, dat de wielen niet verder kunnen rollen. De spaken zouden dus 

eveneens regelmatig vervangen moeten worden. Dit is tijdrovend en daarom kostbaar werk, omdat 

hiervoor het gehele wiel uit elkaar gehaald moet worden.137 Het is alleen al om deze reden 

onwaarschijnlijk dat een dergelijk remsysteem in gebruik is geweest. Ten slotte zal het onprettig zijn 

voor passagiers om in een voertuig te zitten dat op deze bruuske manier tot stilstand gebracht wordt. 

Door de klap die het plotseling blokkeren van de wielen oplevert, zullen ze naar de voorkant van de 

wagenkast geworpen worden. Ook de menner zal waarschijnlijk niet op zijn plaats kunnen blijven 

zitten, maar in de richting van de trekdieren geslingerd worden. Voor de trekdieren zouden de 

gevolgen eveneens ernstig kunnen zijn.  

M. Schleiermacher, die in 1996 de metalen wagenonderdelen en aanspanningsresten uit het 

Römisch-Germanische Museum in Köln beschreven heeft,138 gaat er daarom van uit dat het door 

Röring voorgestelde systeem geen remsysteem, maar een blokkeersysteem is, waarbij de wagen in 

stilstand belet wordt weg te rollen door de rembalk tussen de spaken te schuiven.139 Uiteraard moet de 

balk verwijderd worden wanneer het voertuig gaat rijden. Door hun vorm met twee kleinere open 

haken aan de bovenkant, kunnen ook de ‘remhaken’ verwijderd worden.140  

De blokkeerbalk moet uiteraard ergens op de wagen gelaten worden tijdens het rijden. Tot de 

metalen onderdelen die bij de wagen uit het Wardardal horen, behoren ook twee grof gegoten bronzen 

elementen, die door Schleiermacher Auflager genoemd zijn (afb. 96).141 De elementen bestaan uit een 

rechthoekige plaat die aan twee tegenoverliggende kanten bijna in een rechte hoek zijn gebogen. Op 

de plaat staat een V-vormig element dat aan de bovenkant concaaf is en aan de zijkanten gesteund 

wordt door twee S-vormige voluten. Aan de buitenkant van de V-vorm is een rechthoekig oog 

aangebracht.142 De binnenkant is beschadigd en een aanzienlijk deel is afgebroken, zodat niet duidelijk 

is hoe het geheel eruit gezien heeft. De functie van deze elementen is niet bekend, maar door hun vorm 
                                                 
137 In het Prijsedict van Diocletianus (uit het eind van de 4e eeuw) worden de prijzen in denarii gegeven die maximaal voor 
een product gevraagd mochten worden. Eén afgewerkte spaak kostte max. 70 den., een onafgewerkte max. 30 den.. Een uit 
één stuk gebogen velg was max. 700 den. (zie ook voetnoot 130 in hoofdstuk 2).  
138 Schleiermacher 1996, 205-295. 
139 Het is dan de vraag waarom er ijzeren haken nodig zijn om de balk te dragen. De balk blijft ook zonder haken liggen op de 
spaken. 
140 In de reconstructie volgens Röring zijn de ijzeren haken met de twee gaten in het bredere middenstuk verbonden aan de 
houten balk die in de breedte onder de bodem hangt. Als deze wijze van bevestiging klopt, kunnen de haken uiteraard niet 
eenvoudig verwijderd worden. 
141 Schleiermacher 1996, 255. 
142 De tweede Auflager (Inv. Nr. 44,22) is voorzien van een rond oog. 
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lijken ze op een balk met rechthoekige doorsnede bevestigd te zijn geweest en hebben ze steun kunnen 

bieden aan een rondhout. Misschien zijn deze elementen op de langboom geplaatst geweest en hebben 

ze de blokkeerbalk gedragen tijdens het rijden. Door de ogen aan de V-vormige delen kan touw 

gehaald zijn om de rembalk mee vast te binden. De uitvoering van de gegoten bronzen elementen is 

grof, maar ze zijn wel voorzien van versiering: de voluten. Als ze op de langboom, onder de 

wagenbak, geplaatst zijn geweest, waren ze zichtbaar, maar niet zo duidelijk dat ze glad afgewerkt 

moesten worden. Uit de beschrijving die Schleiermacher geeft, blijkt echter niet dat de rechthoekige 

standplaten voorzien zijn van gaten waarmee de elementen in het hout van de langboom 

vastgespijkerd kunnen worden.  

 

Er is een manier van remmen mogelijk wanneer de rembalk vóór de achterwielen hangt. Een ketting 

die aan de rembalk bevestigd is en om de achteras geleid wordt, kan vervolgens onder de opbouw door 

naar de voorkant van de bak lopen. Wanneer er geremd moet worden, kan de menner aan de ketting 

trekken. Hierdoor wordt de rembalk tegen de achterwielen getrokken (afb. 23). Dit systeem werd in de 

jaren zestig van de vorige eeuw in Portugal nog gebruikt bij ossenkarren.143 De rembalk hangt in dit 

geval permanent voor de achterwielen en is bevestigd aan een element dat kan scharnieren. Haken, 

zoals die uit het Wardardal en van de wagens uit Bulgarije, lenen zich echter niet voor deze manier 

van remmen, omdat de uiteinden waarin de rembalk ligt, open zijn. De balk wordt niet stevig 

vastgehouden, maar ligt los. Zoals gezegd, is op afb. 23 een kar afgebeeld en geen wagen. Om dit 

systeem bij een vierwieler te laten werken, moet er een mogelijkheid zijn om de ketting rond de 

achteras te leiden. Wanneer de wagens alle een gesloten achterasdam hebben (fig. 4), is deze ruimte er 

niet, tenzij de ketting langs de binnenkant van de wielen geleid wordt. Bovendien is het van belang dat 

de delen van de as waarlangs de ketting schuurt, voorzien zijn van metaalbeslag om slijtage te 

verminderen. Naar mijn idee zijn hiervoor geen aanwijzingen op de afbeeldingen noch in de vondsten. 

De ketting die voor een wagen gebruikt zou worden, zou langer (en dus zwaarder) moeten zijn dan de 

ketting die bij een kar gebruikt wordt. Bovendien zou de ketting uit drie delen moeten bestaan, waarbij 

twee uiteinden aan de rembalk vastzitten en om de achteras geslagen zijn. Deze twee komen onder de 

bak samen en gaan als één ketting verder naar de voorkant van het voertuig. Op deze manier wordt de 

rembalk recht tegen de achterwielen geduwd (of beter: getrokken).  

 

Misschien is er in de Romeinse periode gebruik gemaakt van een remsysteem waarbij een voertuig 

vaart kon minderen tijdens het rijden. De ‘remschoen’ in het museum van Metz zou hierop kunnen 

wijzen, maar de manier waarop deze rem gehanteerd is, is niet duidelijk. Zoals in paragraaf 2.2.8 

Remmen al ter sprake is gekomen, hoeft de invloed die de trekdieren op de vermindering van vaart 

hebben, niet uitgesloten te worden. J. Spruytte heeft in de jaren zeventig van de 20e eeuw de tuigage 

van de trekdieren, zowel in de experimenten met rugjuk (borsttractie) als met halsjuk 

(schoudertractie), voorzien van een band achter de voorbenen om de vermindering van vaart op te 

kunnen vangen.144 In elk geval kon geen van de door Molin en Röring voorgestelde remsystemen 

gebruikt worden om af te remmen tijdens het rijden. Wel zijn er aanwijzingen, in de afbeeldingen en 

de vondsten, dat er in de Romeinse periode gebruik gemaakt werd van blokkeersystemen die de wagen 
                                                 
143 Wegener Sleeswyk z.j., 59, fig. 4.9. 
144 Spruytte 1983, 40 (schoudertractie), 57-61 (borsttractie). In beide gevallen gaat het om experimenten met een kar en twee 
trekdieren. Hij heeft alleen met de borsttractie ook experimenten uitgevoerd met een beladen wagen. 
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beletten weg te rollen vanuit stilstand. Mogelijk zijn op afbeeldingen aanwijzingen te vinden voor 

tenminste twee soorten blokkeersystemen: de ketting (al dan niet in combinatie met de door Molin 

genoemde ‘remschoen’) en de haken die de blokkeerbalk dragen, zoals Röring en Schleiermacher 

voorgesteld hebben.  

 

 

3.3 Typologie 

 

Ch. Röring heeft zich in zijn publicatie uit 1983 beziggehouden met een typologie van de wagens en 

karren voor personenvervoer die in de voertuiggraven aangetroffen zijn.145 Hij onderscheidde de 

volgende typen wagens: 1) Wagens met riemhouders, a) met open bak, b) met open bak en zetel, c) 

met gesloten kast; 2) Wagens met riemhouders boven de achteras (met open of gesloten bak); 3) 

Wagens zonder riemhouders, a) zonder opbouw, b) met open bak, c) met zetel, d) met gesloten kast. 

Hierbij moet echter in acht genomen worden, dat de typen ‘met zetel’ in veel gevallen gebaseerd zijn 

op de reconstructies van Thracische voertuigen van I. Venedikov uit 1960, die de schamelsteunen voor 

onderdelen van de zetel heeft aangezien die hij op de voertuigen veronderstelde.146  

 

Bij het opstellen van een constructietechnische typologie van wagens die gebaseerd is op 

afbeeldingen, doet zich het probleem voor dat mogelijke typebepalende onderdelen van de constructie 

niet of zelden afgebeeld zijn.  

Zoals ook bij de karren het geval is, moeten essentiële verschillen in de bouw van wagens 

voornamelijk gezocht worden in de constructie van de onderwagen. De opbouw is immers in veel 

gevallen uitwisselbaar en kan aangepast worden aan het gebruik van het voertuig (zie paragraaf 3.2.6 

Opbouw).  

Allereerst zullen de verschillende constructieonderdelen op hun typebepalende kenmerken 

beoordeeld worden en zal uitgelegd worden waarom ze wel of niet geschikt zijn om als basis te dienen 

voor een typologie. Daarna wordt een typologie gepresenteerd die m.i. de meeste bruikbare is, 

uitgaande van de weergave van wagens op de afbeeldingen. 

 

De onderdelen van de constructie zijn te verdelen in twee groepen: aan de ene kant de elementen die 

niet typebepalend zijn en aan de andere kant elementen die dit (mogelijk) wel zijn.  

Tot de eerste groep behoren de wielen, de bodem en de opbouw. De wielen zijn niet geschikt om een 

typologie van wagens op te baseren, omdat in theorie elk type wiel op een as gezet kan worden, zonder 

dat daarmee de constructie van de onderwagen verandert.147 Over de bodem kan niets gezegd worden, 

omdat op geen van de afbeeldingen duidelijk is hoe deze er uit gezien heeft. Bovendien is de bodem 

afhankelijk van het gebruik van de wagen en niet van de constructie. De opbouw is in principe 

uitwisselbaar148 en net zoals de bodem in de eerste plaats afhankelijk van het gebruik van de wagen.  

 

                                                 
145 Röring 1983, 34-40. 
146 Venedikov 1960; zie verder paragraaf 4.2.3.4 Schamelsteunen. 
147 Uiteraard is de constructie van de naaf van het wiel afhankelijk van het astype. De as kan meedraaiend of vast zijn. Een 
meedraaiende as heeft meestal een hoekig aseinde en een vaste as een rond aseinde. Zie paragraaf 2.2.1 As. 
148 Zie paragraaf 3.2.6 Opbouw en afb. 70. 
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Tot de tweede groep elementen van de constructie behoren de assen, de riemhouders, het trekelement, 

mogelijk het blokkeersysteem en de elementen die kunnen wijzen op het al dan niet kunnen zwenken 

van de vooras: langboom, schamelbout en schamelsteunen. Dit zijn aspecten van een wagen die in 

principe geschikt zijn om een constructietechnische typologie op te baseren. Helaas doen zich bij deze 

groep problemen voor die het onmogelijk maken om op basis van al deze onderdelen een typologie op 

te stellen. 

Op alle afbeeldingen uit de provincies zijn wagens met vaste assen weergegeven, maar het is niet 

uitgesloten dat er wagens met meedraaiende assen bestonden. Uit het Italisch kerngebied zijn wel 

afbeeldingen van wagens met meedraaiende assen bekend, zoals bijvoorbeeld in scène 111 van de Zuil 

van Marcus Aurelius in Rome uit het eind van de 2e eeuw (afb. 257) te zien is. 

Het trekelement, dissel of lamoen, is een geschikt criterium om een typologie op te baseren. 

Misschien is op één afbeelding uit de provincies een wagen met lamoen afgebeeld. Op alle andere 

afbeeldingen zijn de wagens voorzien van een dissel. Uit het Italisch kerngebied zijn zeker 

afbeeldingen van wagens met een lamoen bekend.149  

De riemhouders zijn een wezenlijk constructietechnisch aspect van een voertuig, zoals uit de 

paragrafen 2.2.7 en 3.2.7 Riemhouders is gebleken. Riemhouders zijn exclusief gebruikt bij voertuigen 

die bestemd zijn voor personenvervoer. Het is echter opmerkelijk dat er bijzonder weinig afbeeldingen 

van wagens met riemhouders zijn gevonden, in tegenstelling tot afbeeldingen van karren, terwijl deze 

elementen wel in groten getale zijn aangetroffen in graven, zowel bij de resten van karren als van 

wagens. De riemhouders zijn een dus goed voorbeeld van een typerend aspect van voertuigen, dat 

vaker aanwezig was dan we op basis van de tot nu toe gevonden de afbeeldingen kunnen vermoeden. 

Om deze reden zijn de riemhouders in onderstaande typologie opgenomen. 

Het al dan niet afgebeeld zijn van een blokkeersysteem kan niet dienen als onderscheidende factor in 

een typologie, omdat het systeem van het blokkeren van de wielen, in elk geval met behulp van een 

ketting, bij elke wagen gebruikt kan zijn. Het zou kunnen dat de aan- of afwezigheid van de haken die 

er mogelijk voor gediend hebben een balk te dragen die tussen de spaken geschoven is, een 

typebepalend element is. Omdat de functie en werkwijze van deze haken echter niet volledig duidelijk 

zijn, heb ik ervoor gekozen het blokkeersysteem in de typologie achterwege te laten. 

Het al dan niet kunnen zwenken van de vooras, ten slotte, is in principe een aspect op basis waarvan 

verschillende typen wagens onderscheiden kunnen worden. Echter, doordat alle wagens en profil 

weergegeven zijn, is van geen enkele afbeelding met zekerheid te zeggen of het voertuig voorzien was 

van een zwenkbare vooras. Schamelbouten zijn op geen enkele afbeelding zichtbaar. Uit paragraaf 

3.2.3.3 Zwenkbare vooras is gebleken dat de langboom, schamelsteunen en het trekelement op een 

afbeelding mogelijk een aanwijzing kunnen geven over de constructie van de vooras. Van de vier 

afbeeldingen waarop het trekelement verbonden is met de bodem of de bak van het voertuig, is het 

aannemelijk dat er wagens zonder zwenkbare vooras zijn weergegeven.150 Er zijn mogelijk twee 

afbeeldingen waarvan verondersteld kan worden dat er wagens met zwenkbare vooras zijn afgebeeld. 

Dit zijn wagens waarbij zowel de langboom als schamelsteunen zijn weergegeven, evenals een 

trekelement dat op het niveau van de as met de voertuigen verbonden lijkt te zijn. Omdat echter van 

geen van de andere afbeeldingen duidelijk is of er al dan niet een zwenkbare vooras is weergegeven, is 

                                                 
149 Zie verder paragraaf 4.3.1.5 Trekelement. 
150 Als ervan uitgegaan wordt dat de afbeeldingen op dit punt een natuurgetrouwe weergave zijn. 
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het niet mogelijk om mede op basis van dit aspect een typologie op te stellen. Men kan wel zeggen dat 

er waarschijnlijk wagens met en wagens zonder zwenkbare vooras bestaan hebben. 

 

Onderstaande typologie is zodoende gebaseerd op de assen, het trekelement en de riemhouders.151 Op 

de afbeeldingen kunnen twee hoofdtypen wagens herkend worden.152 Type 1: wagens met vaste assen 

en Type 2: wagens met vaste assen en riemhouders. Bij elk type is aangegeven welke soorten 

opbouwen er op de afbeeldingen herkend kunnen worden.  

 

Type 1:  vaste assen  

a) dissel 

- zonder opbouw 

 

A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01 (afb. 275) 

D.Köln-Rodenkirchen-4E.01 (afb. 328) 

D.Neumagen-4B.06 (afb. 334) 

D.Trier-4B.01 (afb. 336) 

F.Langres-4B.01 (of open bak) (afb. 357) 

RO.Constanţa-4B.01 (kruisbalkwielen) (afb. 452) 

 

De wagen bestaat alleen uit een onderwagen en een bodem. Hoe de bodem er uit ziet -een vlonder of 

een rooster- is niet duidelijk, omdat alleen de zijkant van de bodem zichtbaar is. Het is mogelijk dat 

rondom de bodem een lage balk geplaatst is, zodat de lading niet van de bodem kan rollen. 

Mogelijk stelt de afbeelding van F.Langres-4B.01 een wagen met zwenkbare vooras voor. De 

langboom en schamelsteunen zijn afgebeeld en de dissel lijkt met de as verbonden te zijn. D.Köln-

Rodenkirchen-4E.01 is een bronzen miniatuur van een wagen. De dissel van de wagen is verbonden 

met de vooras, maar het is duidelijk dat de vooras niet kan zwenken. Van de andere afbeeldingen is het 

niet te zeggen of de wagens wel of geen zwenkbare vooras hebben. Alleen op D.Trier-4B.01 en 

                                                 
151 Het uitstekende element aan de achterkant van de bodem of bak van de wagen, waarschijnlijk de scharnierende achterklep, 
verdient aparte vermelding. Dit element is kenmerkend voor de voertuigen waarbij het is afgebeeld. Het zou om een criterium 
kunnen gaan bij het opstellen van een typologie. Uit paragraaf 3.2.6.5 Uitstekend element aan de achterkant van bodem of 
bak is echter al gebleken dat dit detail alleen afgebeeld is in het oostelijk deel van het onderzoeksgebied (met name 
Pannonia) en dat het in combinatie met verschillende soorten opbouw voorkomt. Het lijkt dus een lokaal detail te zijn. Of het 
gebruik van de ‘achterklep’ of het afbeelden van de ‘achterklep’ streekgebonden is, is niet duidelijk. 
152 De volgende afbeeldingen zijn niet opgenomen in de typologie: Geen afbeelding gevonden: A.Gerasdorf-am-Steinfeld-
0B.02; A.Oostenrijk-0B.03; BG.Kameno Pole-0B.01; BG.Kunino-0B.01; BG.Nikyup-4B.01; BG.Silistra-4B.01; 
BG.Teteven-4B.01; D.Niedersohren-0B.01; D.Wederath-0B.01; D.Wederath-0B.02; D.Wederath-0B.03; D.Wederath-0B.04; 
F.Narbonne-4B.02; L.Mamer-4B.01; H.Pécs-0B.01; SLO.Drnovo-4G.01; SLO.Drnovo-0G.02. Voertuig niet/onvoldoende 
behouden: A.Au am Leithagebirge-0B.01; A.Au am Leithagebirge-4B.02; A.Gerasdorf am Steinfeld-0B.01; A.Göttlesbrunn-
0B.04; A.Lavant-4B.01; A.Lichtenwörth-0B.01; A.Margarethen am Moos-0B.01; A.Oostenrijk-4B.01; A.Oostenrijk-0B.02; 
A.Salzburg-Birglstein-0F.01; A.Tainach-0B.01; A.Thon-0B.01; B.Arlon-0B.06 (object verloren); B.Arlon-0B.11; B.Arlon-
0B.12; B.Arlon-0B.14; B.Arlon-4B.15; B.Buzenol-Montauban-0B.02; D.Augsburg-4B.02; D.Heidenburg-4B.01; D.Köln-
0B.01; D.Neumagen-0B.01; D.Neumagen-4B.02; D.Trier-0B.03; D.Trier-0B.04; D.Trier-0B.05 (onduidelijk of er een 
voertuig is afgebeeld); F.Bordeaux-0B.01a; F.Bordeaux-0B.01b; F.Dijon-0B.01; F.Dijon-0B.03; F.Faverolles-0B.01 (alleen 
deel van wiel); F.Narbonne-4B.01; F.Savoisy-4B.01; H.Dunaújváros-4B.14; H.Ercsi-0B.01; H.Inota-4B.01; H.Óbuda-4B.07; 
H.Páty-4B.01 (object verloren; alleen schets); H.Pilisszántó-0B.01; H.Székesfehérvár-0B.01; H.Szentendre-4B.04; 
H.Szentendre-4B.08; H.Tabajd-4B.03; L.Waasserbëlleg-0B.01; RO.Roemenië-4B.01; X.Onbekend-4B.01 (object verloren; 
alleen tekening). Geen voertuig afgebeeld: DZ.Cherchel-0G.01; F.Langres-0B.02; H.Óbuda-0B.04; H.Szombathely-0B.01; 
TN.El Alia-0B.01. En verder: F.Vaison-4B.01 is niet opgenomen, omdat er twijfel over bestaat of het reliëf oorspronkelijk 
Romeins is (zie verder voetnoot 8). 
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RO.Constanţa-4B.01 is de dissel niet afgebeeld, maar kan deze wel verondersteld worden, omdat er 

twee trekdieren voor het voertuig zijn afgebeeld. 

In het geval van F.Langres-4B.01 is het niet zeker dat er een wagen zonder opbouw is afgebeeld. Er 

zou een roostervormige bodem kunnen zijn weergegeven waarop rondom balken zijn geplaatst. 

Evengoed is het mogelijk dat hier een lage zijwand te zien is en er zou daarom een wagen met open 

bak afgebeeld kunnen zijn. De wagen op RO.Constanţa-4B.01 is voorzien van kruisbalkwielen en niet 

van spakenwielen zoals de wagens op de andere afbeeldingen, maar lijkt wel een vaste as te hebben, 

omdat het aseinde rond is weergegeven.  

De vroegst gedateerde afbeelding, eind 1e eeuw, is die van A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01. 

D.Köln-Rodenkirchen-4E.01 stamt uit het eind van de 4e eeuw. De andere afbeeldingen dateren van de 

2e - 3e eeuw. 

Op alle afbeeldingen wordt de wagen gebruikt voor goederenvervoer in het dagelijks leven. In drie 

gevallen bestaat de lading uit een ton. De wagen op A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01 is niet beladen, 

maar lijkt niet voor uitsluitend personenvervoer bedoeld te zijn. Hetzelfde geldt voor de wagen van 

D.Köln-Rodenkirchen-4E.01. Op de wagen op RO.Constanţa-4B.01 ligt een baal.  

De meeste afbeeldingen van wagens zonder opbouw zijn afkomstig uit het westelijk deel van het 

onderzoeksgebied: uit Gallia Belgica (D.Neumagen-4B.06 en D.Trier-4B.01) en Germania Superior 

(F.Langres-4B.01). Uit het oostelijk deel, Pannonia Superior, stammen A.Bad Deutsch Altenburg-

4B.01 en RO.Constanţa-4B.01. Er lijkt een nadruk op het westelijk deel te liggen, aangezien hier drie 

van de vijf afbeeldingen aangetroffen zijn. Dit heeft te maken met de onderwerpkeuze van de 

afbeeldingen in de provincies. Uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied zijn veel meer 

afbeeldingen van goederenvervoer die met het dagelijks leven te maken hebben bekend, dan uit het 

oostelijk deel. Op afbeeldingen uit het oostelijk deel bestaan de goederen in de meeste gevallen uit een 

vierkant of conisch object, waarvan onduidelijk is wat het voorstelt.153 Er kan geconcludeerd worden 

dat in de westelijke provincies van het onderzoeksgebied vaker voertuigen van Type 1a - geen opbouw 

werden afgebeeld dan in het oostelijk deel, maar niet dat deze wagens in de westelijke provincies meer 

voorkwamen. 

 

- open bak (open of gesloten zijwand) 

 

A.Au am Leithagebirge-4B.03 (mogelijk open bak) (afb. 274) 

A.Bruckneudorf-4B.01 (afb. 276) 

A.Göttlesbrunn-4B.01 (mogelijk open bak) (afb. 279) 

A.Göttlesbrunn-4B.02 (mogelijk open bak) (afb. 280) 

A.Göttlesbrunn-4B.05 (afb. 283) 

A.Loretto-4B.01 (afb. 286) 

A.Margarethen-am-Moos-4B.02 (mogelijk open bak) (afb. 228) 

A.Parndorf-4B.01 (mogelijk open bak) (afb. 292) 

A.Sankt Georgen-4B.01 (zijwand met daarboven een reling) (afb. 294) 

A.Zwölfaxing-4B.01 (mogelijk open bak) (afb. 297) 

B.Arlon-4B.05 (afb. 302) 

                                                 
153 Zie paragraaf 5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten. 
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CH.Orbe-Boscéaz-4G.01 (afb. 314) 

D.Ausgburg-4B.01 (mogelijk open bak) (afb. 316) 

D.Baden-Baden-4B.01 (afb. 319) 

D.Beihingen-4B.01 (afb. 320) 

D.Igel-4B.01 (mogelijk open bak) (afb. 322) 

D.Jünkerath-4B.01 (afb. 324) 

D.Jünkerath-4B.02 (wellicht open bak) (afb. 325) 

D.Koblenz-4B.01 (mogelijk open bak) (afb. 326) 

E.Pico del Castillo-4C.01 (afb. 344) 

F.Dijon-4B.02 (gevlochten zijwand) (afb. 350) 

F.Langres-4B.01 (of zonder opbouw) (afb. 357) 

F.Langres-4B.03 (afb. 359) 

F.Paris-4B.01 (gevlochten zijwand) (afb. 367) 

F.Strasbourg-4B.01 (afb. 372) 

GR.Thessaloniki-4B.01 (afb. 375) 

H.Csákvár-4B.02 (mogelijk open bak) (afb. 379) 

H.Csákvár-4B.03 (mogelijk open bak) (afb. 380) 

H.Csákvár-4B.04 (mogelijk open bak met huif) (afb. 381) 

H.Dunaújváros-4B.01 (wellicht open bak) (afb. 382) 

H.Dunaújváros-4B.02 (zijwand loopt niet tot vooraan de bodem door) (afb. 383) 

H.Dunaújváros-4B.04 (mogelijk open bak) (afb. 385) 

H.Dunaújváros-4B.05 (mogelijk open bak) (afb. 386) 

H.Dunaújváros-4B.06 (afb. 387) 

H.Dunaújváros-4B.07 (afb. 388) 

H.Dunaújváros-4B.08 (of wellicht Type 2; wellicht open bak met gevlochten zijwand) 

(afb. 389) 

H.Dunaújváros-4B.09 (wellicht open bak) (afb. 390) 

H.Dunaújváros-4B.10 (wellicht open bak) (afb. 391) 

H.Dunaújváros-4B.11 (mogelijk open bak) (afb. 392) 

H.Dunaújváros-4B.12 (mogelijk open bak met gevlochten zijwand) (afb. 393) 

H.Dunaújváros-4B.13 (afb. 394) 

H.Érd-Elvirapuszta-4B.01 (wellicht open bak) (afb. 398) 

H.Esztergom-4B.01 (mogelijk open bak) (afb. 399) 

H.Esztergom-4B.02 (afb. 400) 

H.Herceghalom-4B.01 (wellicht open bak) (afb. 402) 

H.Óbuda-4B.01 (zijwand loopt niet tot vooraan de bodem door) (afb. 404) 

H.Óbuda-4B.02 (mogelijk open bak) (afb. 405) 

H.Óbuda-4B.03 (zijwand loopt niet tot vooraan de bodem door) (afb. 406) 

H.Óbuda-4B.05 (zijwand loopt niet tot vooraan de bodem door) (afb. 408) 

H.Óbuda-4B.06 (met huif) (afb. 409) 

H.Pilisszántó-4B.02 (zijwand loopt niet tot vooraan de bodem door) (afb. 413) 
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H.Pilisszánto-4B.03 (mogelijk open bak met zijwand die niet tot vooraan de bodem 

doorloopt) (afb. 414) 

H.Salköveskút-Lajostelep-4B.01 (afb. 415) 

H.Sárbogárd-Alsótöbörzsökpuszta-4B.01 (afb. 416) 

H.Solymár-4B.01 (zijwand loopt niet tot vooraan de bodem door) (afb. 417) 

H.Solymár-4B.02 (wellicht open bak) (afb. 418) 

H.Szabadegyháza-4B.01 (wellicht open bak) (afb. 419) 

H.Szentendre-4B.01 (zijwand met daarboven een reling) (afb. 421) 

H.Szentendre-4B.03  (zijwand met daarboven een reling) (afb. 422) 

H.Szentendre-4B.06 (zijwand loopt niet door tot vooraan de bodem) (afb. 424) 

H.Szentendre-4B.07 (wellicht open bak) (afb. 425) 

H.Szentendre-4B.09 (zijwand loopt niet door tot vooraan de bodem) (afb. 427) 

H.Szentendre-4B.10 (afb. 428) 

H.Szentendre-4B.11 (zijwand loopt niet door tot vooraan de bodem) (afb. 429) 

H.Tabajd-4B.01 (opbouw onduidelijk) (afb. 431) 

H.Tabajd-4B.02 (afb. 432) 

H.Tác-4B.01 (met huif, zijwand met daarboven een reling) (afb. 434) 

H.Tác-4B.02 (opbouw niet behouden) (afb. 435) 

H.Vál-4B.01 (wellicht open bak) (afb. 438) 

H.Velence-4B.01 (afb. 439) 

H.Zsámbék-4B.01 (afb. 440) 

H.Zsámbék-4B.02 (met huif) (afb. 441) 

L.Mamer-4B.01 (afb. 445) 

RO.Adamclisi-4B.01 (open bak met zijwand die mogelijk niet tot vooraan de bodem 

doorloopt) (afb. 449) 

RO.Adamclisi-4B.02 (mogelijk open bak met zijwand niet tot vooraan de bodem 

doorloopt) (afb. 450) 

RO.Adamclisi-4B.03 (open bak met zijwand die mogelijk niet tot vooraan de bodem 

doorloopt) (afb. 451) 

RO.Constanţa-4B.02 (NB: opbouw niet behouden) (afb. 453) 

RO.Roemenië-4B.01 (wellicht open bak) (afb. 455) 

SLO.Vranje-4B.01 (afb. 457) 

SRB.Kostolac-4B.01 (mogelijk open bak) (afb. 458) 

SRB.Sremska-Mitrovica-4B.01 (mogelijk open bak) (afb. 459) 

TR.Ephesos-4B.01 (zijwand met reling, schijfwielen) (afb. 462) 

TR.Magnesia ad Sipylum-4B.01 (open bak) (afb. 464) 

TR.Turkije-4B.02 (zijwand met daarboven een reling) (afb. 466) 

 

Mogelijk ook: A.Göttlesbrunn-4B.03 (afb. 281) 

F.Saint-Bertrand-de-Comminges-4B.01a (afb. 368) 

F.Saint-Bertrand-de-Comminges-4B.01b (afb. 369) 

H.Bőnyrétalap-Selyemtelekpuszta-4B.01 (afb. 377) 
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H.Dunaújváros-4B.15 (mogelijk open bak) (afb. 396) 

 

Wellicht: D.Augsburg-4B.03 (of Type 1b; mogelijk open bak) (afb. 318) 

 

Op het merendeel van de afbeeldingen is waarschijnlijk wagen met een open bak afgebeeld. 

F.Langres-4B.01 uit Germania Superior zou, zoals gezegd, een wagen zonder opbouw kunnen laten 

zien. Omdat van de meeste afbeeldingen niet met zekerheid te zeggen is of de zijwand open of 

gesloten is, wordt dit in het midden gelaten. Wanneer uit de afbeelding wel duidelijk is hoe de zijwand 

geconstrueerd is, is dit vermeld.  

Op D.Augsburg-4B.03 is mogelijk een wagen met vaste assen en lamoen weergegeven (Type 1b) en 

niet een met dissel.154 Van de afbeeldingen die onder ‘mogelijk’ geschaard zijn, is in de meeste 

gevallen niet vast te stellen of de wagen voorzien is van dissel of lamoen, enerzijds omdat in veel 

gevallen het trekelement niet is afgebeeld of behouden en anderzijds omdat het aantal trekdieren voor 

de wagen niet (meer) kan worden nagegaan.  

Vier afbeeldingen, alle afkomstig uit Pannonia Inferior, tonen een wagen met open bak en huif 

(H.Csákvár-4B.04, H.Tác-4B.01, H.Óbuda-4B.06 en H.Zsámbék-B.02). Zoals in paragraaf 3.2.6.3 

Overdekte opbouw is uitgelegd, is er verschil tussen wagens met een open bak die overdekt is door een 

huif en wagens met een gesloten kast (zie onder). 

De wagen op TR.Ephesos-4B.01 (Asia) is waarschijnlijk voorzien van vaste assen, omdat de 

aseinden rond zijn weergegeven. De wielen zijn echter geen spakenwielen, zoals op de andere 

afbeeldingen, maar schijfwielen. 

De wagens op D.Koblenz-4B.01 en F.Langres-4B.01 (beide uit Germania Superior) hebben 

mogelijk een zwenkbare vooras, omdat op beide afbeeldingen een langboom met schamelsteunen te 

zien is en de dissel op het niveau van de as met de wagen verbonden is. D.Augsburg-4B.03 (Raetia), 

H.Solymár-4B.02, H.Dunaújváros-4B.13 en SRB.Sremska Mitrovica-4B.01 (alle uit Pannonia 

Inferior) tonen mogelijk wagens zonder zwenkbare vooras, omdat het trekelement op deze 

afbeeldingen met de bodem of bak van de wagen verbonden is. Van de andere afbeeldingen is het niet 

te zeggen of er wagens met of zonder zwenkbare vooras afgebeeld zijn. 

De vroegst gedateerde afbeeldingen stammen uit het eind van de 1e eeuw.  Dit zijn D.Baden Baden-

4B.01 uit Germania Superior en A.Au am Leithagebirge-4B.03 en A.Göttlesbrunn-4B.02 uit 

Pannonia Superior. Op de afbeelding uit Germania Superior is de wagen beladen met balen. Op de 

wagens op de afbeeldingen uit Pannonia Superior staat een rechthoekig of conisch object. De andere 

vroege afbeeldingen zijn eind 1e - begin 2e eeuw gedateerd: A.Au am Leithagebirge-4B.02, 

A.Göttlesbrunn-4B.01, A.Göttlesbrunn-4B.03, A.Loretto-4B.01, A.Parndorf-4B.01, A.Sankt Georgen-

4B.01, A.Zwölfaxing-4B.01 (alle uit Pannonia Superior), F.Strasbourg-4B.01 (Germania Superior), 

H.Dunaújváros-4B.12, H.Pilisszántó-4B.02, H.Sárbogárd-Alsótöbörzsökpuszta-4B.01, H.Szentendre-

4B.10 (alle uit Pannonia Inferior). Op de meeste hiervan is de wagen beladen met een rechthoekig of 

conisch object. Alleen op A.Göttlesbrunn-4B.03 en H.Sárbogárd-Alsótöbörzsökpuszta-4B.01 worden 

personen vervoerd en op F.Strasbourg-4B.01 is de wagen beladen met balen. Het is opvallend dat de 

                                                 
154 Zie paragraaf 3.2.4.2 Lamoen. 
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meeste vroeg gedateerde afbeeldingen wagens met een vierkant of conisch object voorstellen.155 De 

meeste afbeeldingen zijn gedateerd in de 2e helft van de 2e - begin 3e eeuw. 

De voertuigen met open bak worden zowel voor personenvervoer als goederenvervoer gebruikt. 

Onder ‘goederenvervoer’ wordt ook het vervoer van het ‘vierkante of conische object’ verstaan, 

hoewel het niet duidelijk is wat dit object voorstelt. Eén van de theorieën is, dat het een lege kruk 

betreft.156 Als dit klopt, zouden de afbeeldingen met ‘conisch of vierkant object’ onder 

personenvervoer geschaard moeten worden, aangezien ook de afbeeldingen van een wagen met een 

lege zetel als zodanig beschouwd zijn.157  

De meeste afbeeldingen zijn afkomstig uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied. Dit is niet 

verassend, aangezien de meeste afbeeldingen van voertuigen in dit gebied gevonden zijn (met name in 

Pannonia Inferior en Superior). 

 

- gesloten kast 

 

A.Bruckneudorf-4B.02 (afb. 277) 

H.Tök-4B.02 (afb. 437)  

 

Twee afbeeldingen tonen een wagen met vaste assen, dissel, spakenwielen en een gesloten kast op het 

achterste deel van de bodem. Het voorste deel is overkapt door een dak, maar heeft open wanden. 

Beide afbeeldingen zijn afkomstig uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied (Pannonia Superior 

en Inferior) en beide zijn 2e helft 2e - begin 3e eeuw gedateerd. 

Het dak op beide afbeeldingen is duidelijk onderscheiden van de zijwanden. Mogelijk is het halfrond 

van vorm en van hout gemaakt. Het wordt aan de voorkant ondersteund door spiraalvormige palen. In 

het gesloten achterste deel van de zijwand is een raam te zien. Op A.Bruckneudorf-4B.02 is in het 

raam zelfs een middenpost afgebeeld. Het is niet duidelijk van welk materiaal de kast gemaakt is. 

Doordat de wand glad oogt en er geen riemen zijn afgebeeld, lijkt deze van hout te zijn. Het zou ook 

kunnen dat de wanden strak bespannen zijn met leer of doek. Het is niet duidelijk of deze overkapping 

verwijderbaar is of niet. Het is onduidelijk of de wagens op deze afbeeldingen een zwenkbare vooras 

hebben of niet. 

Een afbeelding uit België (afb. 307: B.Arlon-0B.12) is niet opgenomen in de typologie, omdat de 

wielen van het voertuig niet behouden zijn. Het dak op B.Arlon-0B.12 (afb. 307) ziet er glad uit en 

lijkt een kragende rand te hebben, waardoor de indruk gewekt wordt dat het van hout is. Onder de 

dakrand zijn gordijnen afgebeeld, dus het is duidelijk dat de zichtbare zijde (en mogelijk alle vier de 

kanten) van de wagen niet van stevig materiaal gemaakt zijn of strak bespannen zijn met doek.158 

Mogelijk wordt het dak ondersteund door palen op de vier hoeken van de bodem. Een dergelijke paal 

is wellicht te zien op B.Arlon-0B.14 (afb. 309; zie bij Type 2). Over het dak van het voertuig op 

B.Arlon-0B.12 (afb. 307) zijn riemen gespannen. Dit is mogelijk een aanwijzing dat de overkapping 

verwijderbaar is, zoals wellicht ook bij A.Maria Saal-4B.01 (afb. 289; zie Type 2) het geval is. Op 

                                                 
155 Zie paragraaf 5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten. 
156 Zie paragraaf 5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten. 
157 Wagens met een lege zetel: A.Bruckneudorf-4B.01 (afb. 276) uit Pannonia Superior, D.Beihingen-4B.01 (afb. 320) uit 
Germania Superior, TR.Magnesia ad Sipylum-4B.01 (afb. 464) uit Asia. 
158 Omdat alleen de bovenkant van de afbeelding behouden is, is het onbekend of de wagen een lage open bak had of niet. 
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B.Arlon-0B.12 (afb. 307) is misschien een wagen met dak op palen afgebeeld, zonder gesloten kast op 

het achterste deel van de bodem.  

 

b) lamoen 

 

Mogelijk: D.Augsburg-4B.03 (of mogelijk Type 1a- open bak) (afb. 318) 

 

Er is mogelijk één afbeelding uit Raetia, waarop een wagen met vaste assen, spakenwielen en lamoen 

is weergegeven. Voor de wagen zijn drie trekdieren afgebeeld. Het dier op de voorgrond draagt een 

enkel juk op de hals, waaraan een element verbonden is, dat sterk lijkt op een lamoenarm. Het is ook 

mogelijk dat het dier op de voorgrond de meeloper is en de ‘lamoenarm’ een riem of touw is, waarmee 

het dier aan de bak van de wagen is vastgemaakt.159 Als er een lamoenarm is weergegeven en deze, 

zoals de afbeelding suggereert, aan de bak van de wagen bevestigd is, is de wagen mogelijk niet 

voorzien van een zwenkbare vooras.  

De wagen op de afbeelding wordt gebruikt voor goederenvervoer en stamt uit de 2e helt van de 2e - 

begin 3e eeuw. 

 

Type 2:  Vaste assen,  dissel, riemhouders 

 

A.Maria Saal-4B.01 (gesloten kast) (afb. 289) 

 

Wellicht: H.Dunaújváros-4B.08 (of Type 1a - open bak) (afb. 389) 

 

De wagen op A.Maria Saal-4B.01 (Noricum, eind 2e - begin 3e eeuw) is mogelijk voorzien van een dak 

dat op palen op de bodem rust, zoals ook voor B.Arlon-0B.12 (afb. 307) beargumenteerd is. De 

wanden lijken niet van hout te zijn. Zij zijn verstevigd met riemen, waardoor de indruk gewekt wordt 

dat ze uit strakgespannen doek bestaan. Of de palen en het dak verwijderbaar zijn, is onduidelijk. 

Mogelijk zijn ook op H.Dunaújváros-4B.08 (Pannonia Inferior, 2e helft 2e eeuw) riemhouders 

afgebeeld. Onder de bodem zijn boven de wielen elementen te zien die bedoeld kunnen zijn als 

riemhouders.  

Het kan zijn dat ook op B.Arlon-0B.14 (afb. 309) uit Gallia Belgica (eind 2e eeuw) en D.Neumagen-

4B.02 (afb. 330) uit Gallia Belgica (midden 2e - midden 3e eeuw) wagens met vaste assen, dissel en 

riemhouders zijn afgebeeld. Beide afbeeldingen zijn niet in de typologie opgenomen, omdat er 

onvoldoende van behouden is, maar het is duidelijk dat beide wagens van riemhouders voorzien zijn. 

De wagens van Type 2 zijn exclusief bestemd voor personenvervoer. De riemhouders wijzen hierop. 

Het is niet duidelijk of de wagens voorzien zijn van een zwenkbare vooras. 

 

 

                                                 
159 Zie paragraaf 3.2.4.2 Lamoen. 
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3.4 Trekdieren 

 

Op afbeeldingen van wagens komen zowel runderen als paardachtigen voor als trekdier. Runderen 

werden voor zwaar en langzaam transport gebruikt en paardachtigen voornamelijk voor het snellere en 

lichtere transport.  

 

3.4.1 Runderen 

Runderen, in de meeste gevallen waarschijnlijk ossen, zijn zoals gezegd in paragraaf 2.4.1 Runderen, 

de eerste dieren die door mensen zijn ingezet als trekdier. Door zijn bouw kan een os trekkracht 

leveren via de schoft met een nekjuk en via de hoorns met een kop- of hoornjuk.  

Er zijn zes, mogelijk tien afbeeldingen van wagens uit de provincies waarop ossen de trekdieren 

zijn:  

 

Gallia Belgica Mogelijk ook: 

D.Trier-4B.01 (afb. 336) Noricum 

Germania Inferior A.Oostenrijk-0B.02 (afb. 291) 

D.Köln-Rodenkirchen-4E.01 (afb. 344)  

Germania Superior Tevens waarschijnlijk: 

CH.Orbe-Boscéaz-4G.01 (afb. 314) Provincie onduidelijk 

Moesia Inferior BG.Kameno Pole-0B.01 (geen afbeelding) 

RO.Adamclisi-4B.01 (afb. 449) BG.Kunino-0B.01 (geen afbeelding) 

Pannonia Superior BG.Teteven-4B.01 (geen afbeelding) 

A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01 (afb. 275)  

Raetia  

D.Augsburg-4B.01 (afb. 316)  

 

Vier afbeeldingen zijn afkomstig uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied (Gallia Belgica, 

Germania Inferior, Germania Superior en Raetia). De overige afbeeldingen komen uit het oostelijk 

deel (Moesia Inferior, Noricum en Pannonia Superior). Ook de afbeeldingen uit Bulgarije komen uit 

het oostelijk deel van het onderzoeksgebied, maar het is onduidelijk in welke provincie ze gevonden 

zijn.  

A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01 is de vroegst gedateerde afbeelding, uit het eind van de 1e eeuw. 

De jongste is D.Köln-Rodenkirchen-4E.01, die uit het eind van de 4e eeuw stamt. Voor F.Bordeaux-

0B.01b en de afbeeldingen uit Bulgarije is geen datering gegeven. 

Op A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01 lijkt een nekjuk te zijn afgebeeld. Op CH.Orbe-Boscéaz-4G.01 

is mogelijk een kop- of hoornjuk weergegeven. Op de afbeelding van D.Augsburg-4B.01 is duidelijk 

te zien dat over het voorhoofd van de dieren een band loopt die aan de horens vastgemaakt is, hetgeen 

wijst op een hoornjuk. Ook op D.Trier-4B.01 lijkt sprake te zijn van een hoornjuk. Het juk dat bij de 

miniatuurwagen van D.Köln-Rodenkirchen-4E.01 gevonden is, kan op de nek van de twee 

ossenbeeldjes gelegd worden (afb. 328c). Op RO.Adamclisi-4B.01 is niet te zien hoe het dier 

aangespannen is. Hier lijkt bovendien, in tegenstelling tot op de andere afbeeldingen, één trekdier 

afgebeeld. Bij de runderen op A.Oostenrijk-0B.02 zijn geen details van de aanspanning te zien. Het is 



Vierwielige voertuigen 

 123

niet zeker dat hier een span trekdieren is afgebeeld, maar er bestaat een vermoeden dat het fragment 

waarop deze afbeelding staat in verband gebracht kan worden met de afbeelding op A.Oostenrijk-

4B.01 (afb. 290). Beide reliëfs zijn van Untersberger marmer gemaakt en in elkaars nabijheid 

gevonden.160 Het is mogelijk dat de ossen op A.Oostenrijk-0B.02 voor de wagen op A.Oostenrijk-

4B.01 gestaan hebben, maar dit is niet zeker. Beide fragmenten lijken in ieder geval tot hetzelfde 

grafmonument behoord te hebben.  

Van de drie afbeeldingen uit Bulgarije zijn mij helaas geen afbeeldingen bekend. Op de voertuigen, 

mogelijk in alle drie de gevallen wagens, worden tonnen vervoerd.161  

Ook op F.Bordeaux-0B.01b (afb. 348) uit Gallia Aquitania zijn runderen als trekdier afgebeeld. 

Omdat het voertuig niet behouden is, is deze afbeelding niet in de bovenstaande opsomming 

opgenomen. Er is een nekjuk afgebeeld en ook de beugel voor de hals van de dieren is duidelijk 

zichtbaar. 

In alle gevallen worden de wagens die getrokken worden door ossen, voor goederenvervoer 

gebruikt. 

 

3.4.2 Paardachtigen 

In paragraaf 2.4.2 Paardachtigen zijn de onderscheidende kenmerken van muildieren en paarden 

genoemd. Ook op diverse afbeeldingen met wagens is duidelijk het verschil te zien tussen paarden en 

muildieren. Op bijvoorbeeld F.Langres-4B.01 (afb. 357) uit Germania Superior zijn muildieren 

afgebeeld. De oren zijn groot in vergelijking met het hoofd en de rug loopt vrij recht over in de hals en 

in de achterhand. Op H.Csákvár-4B.03 (afb. 380) uit Pannonia Inferior staan paarden voor de wagen. 

De oren zijn klein, de hals is rechtop gedragen en de achterhand is geprononceerd. In sommige 

gevallen is de staart duidelijk lang en met golvende haren afgebeeld, bijvoorbeeld op A.Maria-Saal-

4B.01 (afb. 289) uit Noricum. Ook dit wijst erop dat er paarden zijn afgebeeld. Op H.Szentendre-

4B.01 (afb. 421) uit Pannonia Inferior lijkt de staart van het paard op de voorgrond gevlochten te zijn. 

Op E.Pico del Castillo-4C.01 (afb. 344) uit Tarraconensis is een muildier (of misschien een muilezel 

of ezel) afgebeeld met een korte staart.  

Op de meeste afbeeldingen uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied zijn paarden als 

trekdieren van de wagens afgebeeld. Dit hoeft niet te betekenen dat er in deze provincies geen 

muildieren gebruikt werden. De meeste hier gevonden afbeeldingen tonen waarschijnlijk geen 

voorstellingen uit het dagelijkse leven van een handelaar, maar benadrukken de status van de 

overledene(n).162 In het westelijk deel van het onderzoeksgebied lijken juist taferelen uit het dagelijks 

leven van de overledene(n) te zijn afgebeeld. Hier komen meer afbeeldingen met muildieren voor. 

 

 

3.5 Aanspanning 

 

De meeste wagens op afbeeldingen uit de Romeinse provincies zijn voorzien van een dissel als 

trekelement. Dit houdt in dat er voor elke wagen twee trekdieren gespannen staan. Deze kunnen 

vergezeld zijn van een derde dier, de meeloper. Theoretisch is het mogelijk dat er slechts één dier 
                                                 
160 CSIR III/1 Österreich 1975, 33-34, nr. 54; Heger 1991, 30; brief Univ.-Doz. Dr. N. Heger dd. 31-7-2003. 
161 Marlière 2002, 147-148, nrs. R51-R53. 
162 Zie verder paragraaf 5.6 Voertuigen in funeraire context. 
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aangespannen wordt aan de dissel, maar het is voor het trekdier heel zwaar en pijnlijk is om trekkracht 

te leveren wanneer het niet goed aangespannen is. De menner zal in dit geval op de wagen met zijn 

voet tegen de dissel helpen met het sturen.163 Hiervan bestaat voor zover bekend geen afbeelding uit de 

Romeinse provincies, maar uit het Italisch kerngebied misschien wel (afb. 234). Dit mozaïek uit Ostia 

is in paragraaf 3.2.4 Trekelement al aan de orde gekomen als voorbeeld van een wagen met lamoen als 

trekelement. Het is inderdaad waarschijnlijker dat op deze afbeelding een lamoen is weergegeven dan 

een dissel met één trekdier. 

Op D.Augsburg-4B.03 (afb. 318) uit Raetia is mogelijk een wagen met lamoen te zien. Langs het lijf 

van het dier op de voorgrond lijkt een lamoenarm te zijn afgebeeld. Op de achtergrond zijn de hoofden 

van nog twee dieren voor het voertuig te zien.164 

 

3.5.1 Meelopers 

Meelopers hebben, zoals gezegd in paragraaf 2.5.2 Meelopers, waarschijnlijk geen trekfunctie,165 maar 

zijn door middel van een touw met de bak van het voertuig verbonden.166  

Op D.Igel-4B.01 (afb. 322), D.Neumagen-0B.01 (afb. 329), beide uit Gallia Belgica en F.Langres-

4B.01 (afb. 357) uit Germania Superior is duidelijk te zien dat de meeloper geen trekfunctie heeft. Het 

hoofd van dit dier is hoog opgeheven, terwijl de hoofden van de twee trekdieren lager gehouden zijn. 

Hiermee wordt aangegeven dat zij een krachtinspanning leveren. 

D.Augsburg-4B.03 (afb. 318) uit Raetia is een bijzondere afbeelding en is al eerder ter sprake 

gekomen.167 Er staat een stilstaande wagen op afgebeeld met drie dieren ervoor. Het dier op de 

voorgrond heeft het hoofd naar beneden gebogen, alsof het aan het eten is. De twee dieren op de 

achtergrond hebben het hoofd opgeheven. Door de houding van de drie is het uitgesloten dat het dier 

op de voorgrond en dat ernaast samen onder een hooggeplaatst dubbel juk staan. Ze zouden hun 

hoofden niet onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen en dat is wel wat ze doen. Hierom en omdat 

langs het lijf van het dier op de voorgrond een lamoenarm lijkt te zijn afgebeeld, is geopperd dat op de 

afbeelding een wagen met lamoen kan zijn afgebeeld. Echter, als het dier op de voorgrond het trekdier 

is, houdt dat in dat de twee dieren op de achtergrond allebei meelopers zijn.168 Het is ook mogelijk dat 

de twee dieren op de achtergrond samen onder een dubbel juk staan en de trekdieren van het voertuig 

zijn. De gelijke houding van hun hoofd is hiervoor een aanwijzing. In dit geval is het dier op de 

voorgrond de meeloper. Er is dan geen lamoenarm afgebeeld, maar een touw of riem, dat het juk van 

het dier met de bak van het voertuig verbindt. Een dergelijk touw is op verschillende andere 

afbeeldingen duidelijk weergegeven,169 hoewel het nooit langs de buitenste flank van de meeloper 

(zoals op D.Augsburg-4B.03) is afgebeeld. Als er op D.Augsburg-4B.03 een aanspanning met dubbel 

juk en een meeloper is weergegeven, is de enige afbeelding, waarop de meeloper op de voorgrond is 

afgebeeld en niet op de achtergrond. 

 

                                                 
163 Slob 1985, 69. Hij heeft het hier over de moderne tijd, maar  noemt het wel een ‘ongewone aanspanning.’  
164 Zie ook paragrafen 3.2.4.2 Lamoen en 3.5.1 Meelopers. 
165 Maar zie Brownrigg’s opmerking hierover in voetnoot 301 bij hoofdstuk 2. 
166 Zie B.Arlon-0B.13 (afb. 308) en B.Buzenol-Montauban-2B.01 (afb. 311). De menner houdt het touw of de riem van de 
meeloper niet in zijn handen vast. 
167 Paragraaf 3.2.4.2 Lamoen. 
168 Als het klopt dat er slechts één dier op de achtergrond is weergegeven (zie voetnoot 57), zou er één meeloper zijn 
afgebeeld, zoals in de meeste andere gevallen wanneer er een meeloper te zien is.  
169 Zie B.Arlon-0B.13 (afb. 308), B.Buzenol-Montauban-2B.01 (afb. 311) en D.Neumagen-0B.01 (afb. 329). 
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3.5.2 Meerspannen 

Op de meeste afbeeldingen zijn één of twee trekdieren weergegeven, soms vergezeld van een 

meeloper. Het is niet waarschijnlijk dat de Romeinen in het dagelijks leven meerspannen gebruikten, 

waarbij alle voor het voertuig geplaatste dieren een gelijke trekfunctie hadden.170 Er zijn echter antieke 

schriftelijke bronnen die het gebruik van meerspannen suggereren.  

Plinius Maior heeft het er in de Naturalis Historia over dat “(…) in Italia telkens acht runderen voor 

een enkele ploeg hijgen,”171 hiermee suggererend dat acht runderen tegelijk voor één ploeg gespannen 

waren. Of deze dieren vier keer twee aan twee voor elkaar stonden of in één rij van acht, wordt niet 

duidelijk gemaakt. Ze zullen in elk geval zeker niet alle acht naast elkaar gestaan hebben, omdat ze op 

deze manier de reeds omgeploegde grond weer zouden vertrappen met hun hoeven. In de Codex 

Theodosianus wordt in het kader van de regelgeving rond de cursus publicus gezegd dat in het 

zomerseizoen acht muildieren nodig waren om een raeda te trekken en in de winter tien. Voor een 

birota (letterlijk “tweewieler”) zouden er “drie genoeg moeten zijn.”172 Ook in deze tekst wordt niet 

gezegd of deze dieren twee aan twee voor elkaar stonden, in één enkele rij voor elkaar of allemaal 

naast elkaar. Er wordt in de teksten helemaal niet gesproken over de wijze van aanspannen. Beide 

bronnen, tezamen met regels die de maximale belading van voertuigen vastleggen voor de cursus 

publicus173 en de experimenten die Lefebvre des Noëttes aan het begin van de vorige eeuw uitvoerde 

met de aanspanning van paarden,174 hebben onder onderzoekers tot discussies geleid over de 

aanspanning en het maximale gewicht van de te trekken last.  

Lefebvre des Noëttes meende op basis van zijn experimenten dat de paarden in de Grieks-Romeinse 

tijd geen grotere last konden voorttrekken dan de in de Codex Theodosianus aangegeven 

hoeveelheden, omdat het “Grieks-Romeinse tuig,” het door hemzelf gereconstrueerde schofttuig, bij 

een grotere belasting de luchtpijp van de trekdieren dichtdrukte.175 Over F.Langres-4B.03 (afb. 359) 

waarop vier paarden voor een wagen afgebeeld zijn, zegt Lefebvre des Noëttes dat het de enige 

afbeelding van een vierspan is die door de Romeinen is nagelaten. Dit is volgens hem niet 

verwonderlijk, omdat de volgens hem gebruikte aanspanningsmethode de meerwaarde van het 

vierspan teniet deed. Door het schoftjuk en de bijbehorende keelband waren de dieren niet in staat 

kracht te zetten en samen te werken.176 Hiermee lijkt hij te suggereren dat het vierspan wel bekend was 

bij de Romeinen, maar weinig gebruikt werd en dus nauwelijks werd afgebeeld. Elders beweert 

Lefebvre des Noëttes dat het aanspannen van trekdieren vóór elkaar in een enkele rij of twee aan twee 

                                                 
170 Bij wedstrijden werden lichte karren gebruikt waarvoor in de meeste gevallen twee of vier paarden stonden. Een jonge 
onervaren menner (auriga) reed met een tweespan (biga), een ervaren menner (agitator) met een vierspan (quadriga). Bij het 
vierspan zijn de twee middelste paarden de jukpaarden (iugales), de twee buitenste de meelopers (funales). Voor het 
showelement werden soms zelfs meer dan twee meelopers voor het voertuig geplaatst (afb. 46). Zie o.a. Junkelmann 1990, 
89-156; Meijer 2004, 79-94.  
171 Plinius Maior Naturalis Historias XVIII. XLVII: “(…) in Italia octoni boves ad singulos vomeres anhelent.” (eigen 
vertaling). 
172 Codex Theodosianus 8.5.8.2: “Octo mulae iungantur ad raedam aestivo videlicet tempore, hiemali decem; birotis trinas 
sufficere iudicavimus:” “Er moeten namelijk aan een raeda acht muidieren worden ingespannen in de zomer en tien in de 
wintertijd. Ons inziens zijn drie genoeg voor een birota.” (eigen vertaling). 
173 Codex Theodosianus 8.5.8.1: “Statuimus raedae mille pondo tantummodo superponi, birotae ducenta, veredo triginta; 
non enim ampliora onera perpeti videntur:” “We hebben vastgesteld dat slechts duizend [Romeinse] pond op een raeda kan 
worden geladen en tweehonderd op een birota en op een postpaard (veredus) dertig, want zij lijken geen zwaardere last te 
kunnen dragen” (eigen vertaling). 
174 Zie paragraaf 2.5.4 Het “Grieks-Romeinse paardentuig.” 
175 Lefebvre des Noëttes 1931, 15, 162-163: maximaal 500 kg. 
176 Lefebvre des Noëttes 1931, 85. 
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voor elkaar onbekend was bij de Romeinen (en Grieken)177 en dat de wegen niet breed genoeg waren 

om de dieren naast elkaar aan te spannen.178 A.C. Leighton veronderstelt in 1972 dat de acht of tien 

muildieren twee aan twee voor elkaar voor de wagen gespannen zijn,179 echter zonder aan te geven hoe 

al de dieren trekkracht geleverd kunnen hebben. 

Waarschijnlijker is, dat in Codex Theodosianus 8.5.8.2 bedoeld is dat de kracht van acht muildieren 

in de zomer en van tien in de winter voor een raeda en van drie muildieren voor een tweewieler nodig 

was om een bepaalde afstand af te leggen. Deze afstand kan vastgesteld zijn op basis van tijd of op 

basis van geografie. In dit geval zouden er in de zomer vier wissels van twee trekdieren nodig zijn en 

in de winter vijf om met een raeda de vastgestelde afstand af te leggen.180 Voor een tweewieler zouden 

drie wissels nodig zijn, ervan uitgaande dat de kar door één dier tussen lamoenarmen getrokken wordt. 

Ook Plinius Maior kan bedoeld hebben dat de kracht van acht ossen voor een ploeg nodig was om één 

dag te ploegen en niet een span van acht ossen. Een boer kan bijvoorbeeld met drie ossen gewerkt 

hebben en vier keer tijdens het ploegen één van de twee trekdieren gewisseld hebben, zodat telkens 

één van drie dieren kon uitrusten.  

 

De eerste duidelijke vermeldingen van paarden die vóór elkaar aangespannen zijn, komen uit de 11e 

eeuw.181 Paarden werden in de Middeleeuwen vaker in één enkele rij voor elkaar geplaatst dan twee 

aan twee voor elkaar, maar er zijn afbeeldingen van vierspannen uit de Middeleeuwen, zoals 

bijvoorbeeld op een tekening uit de Hortus Deliciarum van Herrad van Landsberg (uit ca. 1170) te 

zien is (afb. 32).182 Op deze afbeelding is het Romeinse juk vervangen is door een gareel. De 

trekkracht van de paarden wordt niet meer via de dissel op het voertuig overgebracht, maar via 

trektouwen die links en rechts aan het gareel bevestigd zijn. Voor de bak van het voertuig is aan de 

dissel een dwarshout bevestigd waarmee de trektouwen verbonden zijn. Dit is het zweng of 

zwenkhout183 dat ten opzichte van de dissel in het horizontale vlak kan bewegen. Doordat de dieren nu 

niet meer direct met het rigide voertuig verbonden zijn, maar met het flexibele zweng, kunnen ze 

makkelijker een bocht maken.184 Ook aan de voorkant van de dissel is een zweng aangebracht. 

Hiermee is het voorste span paarden verbonden, op precies dezelfde manier als het achterste span. 

Door deze verbinding met het zweng en de wijze waarop de trektouwen hieraan bevestigd zijn, kunnen 

ook de voorste twee dieren effectief trekkracht leveren en deze op het voertuig overbrengen.  

 

                                                 
177 Lefebvre des Noëttes 1931, 156. 
178 Lefebvre des Noëttes 1931, 159. Hij gebruikt dit laatste argument als weerlegging van het idee dat er acht tot tien 
muildieren tegelijkertijd nodig zouden zijn om een voertuig te trekken. Als deze niet twee aan twee voor elkaar aangespannen 
konden worden, moesten ze alle naast elkaar gespannen zijn en dit idee was volgens hem absurd. 
179 Leighton 1972, 113. 
180 Zoals ook Lefebvre des Noëttes al opperde: Lefebvre des Noëttes 1931, 160. Zie ook Leighton 1972, 73; Weller 1999, 
section: “the tandem hitch.”  
181 Leighton 1972, 113. 
182 Het 12e eeuwse manuscript is in 1870 in de Frans-Duitse oorlog verbrand, maar kon gereconstrueerd worden aan de hand 
van kopieën, onder andere een facsimile uit 1818. In hoeverre de in dit onderzoek aangehaalde afbeeldingen van 
aanspanningen origineel 12e eeuws zijn, is door mij niet onderzocht. 
183 Niet te verwarren met het -eveneens zo genoemde- ‘zwenkhout’ dat in de constructie van de onderwagen gebruikt wordt 
om de voorschamel te stabiliseren bij het zwenken van de vooras. Zie paragraaf 3.2.3.3 Zwenkbare vooras. 
184 Leighton 1972, 116. 
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Er zijn twee afbeeldingen uit de provincies waarop meer dan drie trekdieren voor een wagen zijn 

afgebeeld. Dit zijn: F.Langres-4B.03 (afb. 359) uit Germania Superior) en SLO.Vranje-4B.01 (afb. 

457) uit Noricum.185 

Op F.Langres-4B.03 zijn de paarden twee aan twee voor elkaar geplaatst. Het achterste paar is 

duidelijk aangespannen om de wagen te trekken (afb. 359b). Ze staan onder een dubbel juk dat 

voorzien is van twee ringen waar leidsels doorheen lopen. De dieren van het voorste paar dragen elk 

een eigen enkel juk (afb. 359c), maar zij lijken niet aangespannen te zijn als trekdieren. Aan de enkele 

jukken is, op dezelfde manier als bij meelopers, een touw of riem bevestigd (zie bijvoorbeeld afb. 329: 

D.Neumagen-0B.01). Boven de ruggen van het voorste paar komen de touwen/riemen samen in één 

streng, die waarschijnlijk aan de dissel vastgemaakt is. De jukken zouden scheef trekken als de voorste 

paarden kracht zouden zetten om te trekken.186 Het is daarom niet waarschijnlijk dat het voorste paar 

werkelijk trekkracht uitoefent. Raepsaet noemt terecht alleen het achterste paar de trekdieren.187 Het 

lijkt er daarom op dat op dit reliëf geen vierspan is afgebeeld, maar een tweespan met twee meelopers 

die niet naast, maar voor de trekdieren zijn geplaatst.  

Op SLO.Vranje-4B.01 (afb. 457c) staan vier paarden naast elkaar afgebeeld. Details van de 

aanspanning zijn niet weergegeven. Het is het meest waarschijnlijk dat ook hier de twee middelste 

dieren de werkelijke trekdieren zijn en de paarden die aan de buitenkanten staan, meelopers zijn. In dit 

geval zijn alle paarden naast elkaar geplaatst. 

De vraag waarom op deze twee afbeeldingen vier dieren voor het voertuigen zijn weergegeven in 

plaats van twee of drie, kan niet beantwoord worden. Vier paarden ogen imposanter dan twee of drie. 

Het lijkt in elk geval in beide gevallen om een uitzonderlijke situatie te gaan, aangezien er geen andere 

afbeeldingen zijn van voertuigen met meer dan drie dieren ervoor. 

 

3.5.3 Borsttractie 

Zoals uitgelegd in paragraaf 2.5.4 Borsttractie, vindt borsttractie plaats door middel van een rugjuk dat 

achter de schoft van het trekdier ligt. Een band achter de voorbenen (in de moderne aanspanning 

‘singel’ genoemd) die verbonden is met de jukboog houdt het juk op de plaats en kan als hulpmiddel 

dienen bij het minderen van vaart. Deze band achter de voorbenen is essentieel voor het functioneren 

van het rugjuk. Met een borstband die aan de uiteinden van het rugjuk bevestigd is, wordt de 

trekkracht van het dier overgebracht op het voertuig.  

Er zijn twee afbeeldingen waarop de trekdieren misschien door middel van borsttractie trekkracht 

leveren. Dit zijn H.Herceghalom-4B.01 (afb. 402) en H.Szentendre-4B.01 (afb. 421), beide uit 

Pannonia Inferior. In beide gevallen is het echter verre van zeker dat de borstband is afgebeeld. Op de 

afbeelding uit Herceghalom is bovendien de band achter de voorbenen niet zeker aanwezig. Achter de 

schoft van het dier op de voorgrond lijkt een verdikking te zitten en zowel boegband als singel lijken 

                                                 
185 Ook op B.Arlon-2B.08 (afb. 305) uit Gallia Belgica hebben misschien vier dieren voor het voertuig gestaan. Dit reliëf is 
grotendeels verloren gegaan, maar dankzij een tekening van A. Wiltheim uit 1842 is bekend dat op één van de zijden een kar 
stond met één passagier. Volgens de tekening was deze kar voorzien van een dissel en werd hij getrokken door vier paarden. 
Omdat alleen de tekening overgeleverd is, neem ik deze afbeelding niet mee in de discussie over het al dan niet bestaan van 
vierspannen in de Romeinse periode. 
186 Vergelijk de wijze waarop op afb. 32 de trektouwen via het zweng met de dissel in verbinding staan. Links en rechts van 
het gareel van elk van de vier trekdieren loopt een trektouw naar het zweng. De twee binnenste trektouwen kruisen elkaar om 
de krachtverdeling over het zweng te optimaliseren en het gareel in balans te houden. 
187 Raepsaet 1982, 230, nr. 36. 
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in dunne incisie te zijn weergegeven (afb. 402d).188 Als het klopt dat de boegband en singel zijn 

afgebeeld, is op H. Herceghalom-4B.01 een vreemde combinatie van rug- en halsjuk weergegeven, 

omdat hoog op de hals duidelijk een juk te zien is. Op H.Szentendre-4B.01 (afb. 421) is het juk laag 

op de hals afgebeeld, voor de schoft. Er is tevens een band achter de voorbenen te zien die met de 

jukuiteinden, boven de schouderbladen, verbonden lijkt. Rond de borst lijkt een riem te lopen 

(mogelijk een boegband) die aan de band achter de voorbenen bevestigd is. Op de afbeelding is deze 

borstband in licht reliëf zichtbaar en voelbaar. Het juk is echter duidelijk niet achter de schoft 

geplaatst, maar ervoor.  

Het lijkt erop dat, zoals ook bij de karren het geval is, er geen afbeeldingen uit de Romeinse 

provincies zijn waarop de trekdieren door middel van borsttractie een voertuig voort doen bewegen. In 

alle gevallen zijn de jukken niet op de rug afgebeeld, maar vóór de schoft of op de hals. Op de 

bovengenoemde afbeeldingen zou misschien een borstband weergegeven kunnen zijn, maar in geen 

van beide gevallen is duidelijk een juk achter schoft aanwezig.  

 

3.5.4 Schoudertractie 

Schoudertractie vindt plaats door middel van een halsjuk dat voor de schoft geplaatst is. De uiteinden 

van de jukboog (of de ovalen ‘wangen’ die met de jukuiteinden verbonden zijn en waaraan een 

metalen beugel hangt als tegenwicht189) rusten tegen de schouderbladen en de trekkracht wordt 

geleverd doordat het dier met de schouders190 tegen de jukuiteinden (of ‘wangen’) duwt. Spruytte heeft 

in zijn schematische tekening van de schoudertractie geen riem weergegeven die achter de voorbenen 

langs loopt (fig. 14), maar in zijn experimenten heeft hij een dergelijke riem wel gebruikt (afb. 97). 

Spruytte geeft in de beschrijving van de experimenten aan dat deze riem een functie heeft bij het 

minderen van vaart. De riem voorkomt dat het voertuig tegen de paarden aan botst, doordat deze tegen 

de ellebogen en de borst achter de voorbenen duwt bij het vaartminderen.191  

Op H.Szentendre-4B.01 (afb. 421) uit Pannonia Inferior is, zoals gezegd, een band achter de 

voorbenen afgebeeld. De band maakt, omdat deze verbonden is met de jukuiteinden, een schuine lijn 

naar de schouder van het trekdier. Deze loop van de band komt overeen met de band of riem achter de 

voorbenen van het trekdier op afb. 97, waarop Spruytte’s reconstructie van het halsjuk te zien is. Ook 

op H.Vál-4B.01 (afb. 438) en H.Velence-4B.01 (afb. 439), beide uit Pannonia Inferior, is dezelfde 

schuine lijn te zien, evenals op D.Trier-0B.03 (afb. 338),192 L.Mamer-4B.01 (afb. 445), beide uit 

Gallia Belgica en mogelijk op RO.Roemenië-4B.01 (afb. 445) uit Dacia.  

Ook op H.Tök-4B.02 (afb. 437) en wellicht H.Herceghalom-4B.01 (afb. 402), beide uit Pannonia 

Inferior, is een band achter de voorbenen van het trekdier op de voorgrond te zien, maar deze loopt 

niet schuin. De band loopt door over de rug, net zoals op RO.Gherla-2B.01 (afb. 454) uit Dacia. In 

beide gevallen is de jukboog duidelijk op de hals van het trekdier afgebeeld, dus ook op deze 

afbeeldingen lijkt sprake te zijn van een halsjuk en niet van een rugjuk.  

De afbeelding op F.Vaison-la-Romaine-4B.01 (afb. 373) is, wat betreft de aanspanning, een geval 

apart. Het is duidelijk te zien dat er over de rug van het trekdier op de voorgrond een band loopt die op 

                                                 
188 Op de tekening zijn de achterhand en achterbenen van de paarden niet juist weergegeven. 
189 Zie paragraaf 2.5.1.3 Beugels en ‘wangen.’ 
190 Of met de halsspieren, volgens Brownrigg. Zie paragraaf 2.5.6 Schoudertractie en voetnoot 333 aldaar. 
191 Spruytte 1983, 40. Zie ook paragraaf 2.2.8.1 Remkracht met behulp van de trekdieren? 
192 Zie paragraaf 2.5.5 Borsttractie. 



Vierwielige voertuigen 

 129

de flanken splitst en zo vervolgens als twee banden om de buik van het dier loopt. Op geen enkele 

andere afbeelding is een dergelijke gespleten band afgebeeld.193  

 

 

3.6 Controle 

 

De menner of begeleider van de trekdieren houdt controle over de dieren met behulp van een zweep en 

leidsels in het geval van paardachtigen en met een prikstok en/of neusring in het geval van runderen. 

Zoals gezegd in paragraaf 2.6 Controle, is het mogelijk dat details van de controle en aanspanning, 

zoals leidsels en riemen, niet in het reliëf zijn afgebeeld. Deze details kunnen in kleur aangebracht zijn 

geweest of in het geheel achterwege zijn gelaten.  

 

3.6.1 Het hoofdstel 

De paardachtigen dragen een hoofdstel waarvan in de meeste gevallen alleen de leidsels die van het bit 

naar achteren lopen, te zien zijn. Wanneer het bit is afgebeeld, is dit zichtbaar als een knopje in de 

mondhoek van het dier (zie bijvoorbeeld op afb. 359: F.Langres-4B.03). Op verschillende 

afbeeldingen zijn ook de riemen afgebeeld die over het hoofd lopen. Zoals gezegd in paragraaf 2.6.1 

Het hoofdstel, lijken er twee soorten hoofdstellen in gebruik te zijn geweest. Er zijn afbeeldingen, 

zoals bijvoorbeeld SRB.Kostolac-4B.01 (afb. 458) uit Moesia Superior, SRB.Sremska-Mitrovica-

4B.01 (afb. 459) uit Pannonia Inferior en F.Langres-0B.02 (afb. 358) uit Germania Superior, waarop 

riemen langs de wangen of om de neus en kin en over het voorhoofd te zien zijn. Hierbij valt op dat  

deze details vaker op reliëfs uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied te zien zijn dan op reliëfs 

uit het westelijk deel. Dit zegt waarschijnlijk meer iets over de kunstenaars dan over de verspreiding 

van dit type hoofdstel. Het tweede soort hoofdstel lijkt alleen te zijn afgebeeld op A.Maria Saal-4B.01 

(afb. 289), A.Thon-0B.01 (afb. 296), beide uit Noricum, op D.Neumagen-0B.01 (afb. 329) uit Gallia 

Belgica en op F.Langres-4B.01 (afb. 357) uit Germania Superior. Hier zijn twee riemen te zien die 

elkaar op de neus, tussen de ogen kruisen.  

Runderen dragen geen hoofdstel zoals paardachtigen. De menner controleert de bewegingen van de 

dieren met behulp van een prikstok en soms via een riem of touw dat naar een neusring van de dieren 

loopt. Op TN.El Alia-0G.01 (afb. 460) uit Africa Proconsularis zijn de neusringen van de runderen 

afgebeeld. Het is op de afbeeldingen niet duidelijk of alle runderen een neusring hadden. 

 

3.6.2 Het bit 

Het is niet waarschijnlijk dat er bij de aanspanning van de trekdieren voor wagens een andere tuigage 

gebruikt werd dan bij het aanspannen van twee trekdieren voor karren. Ook op verschillende 

afbeeldingen waarop wagens te zien zijn, is het bit afgebeeld. Bijvoorbeeld op F.Langres-4B.03 (afb. 

359) uit Germania Superior. 

 

 

 

                                                 
193 Ook op afbeeldingen uit later tijd (Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd) ben ik geen gesplitste buikband tegengekomen. Zie 
verder voetnoot 8. 
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3.6.3 De menner 

De menner zit voor op de wagen. Bij de afbeeldingen van karren komt het voor dat hij voor op de 

bodem staat. Bij de wagens zijn er twee afbeeldingen waarbij dit het geval is: RO.Roemenië-4B.01 

(afb. 455) uit Dacia en A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01 (afb. 275) uit Pannonia Superior. In alle 

andere gevallen zit de menner op de wagen.  

De menner zit, zowel op de afbeeldingen uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied als die uit 

het oostelijk deel, op de bodem van de wagen zelf of op een kussen of zitje dat op de bodem geplaatst 

is. Dit zitje is op verschillende manieren afgebeeld. Op SRB.Sremska-Mitrovica-4B.01 (afb. 459) uit 

Pannonia Inferior is het weergegeven als een kleine verhoging op de bodem. Op A.Bruckneudorf-

4B.02 (afb. 277) uit Pannonia Superior, H.Herceghalom-4B.01 (afb. 402) uit Pannonia Inferior, 

TR.Magnesia ad Sipylum-4B.01 (afb. 464) uit Asia en SRB.Kostolac-4B.01 (afb. 458) uit Moesia 

Superior lijkt de zitting een kussen te zijn dat onder het zitvlak van de menner platgedrukt is en aan de 

achterkant opbolt. Op D.Beihingen-4B.01 (afb. 320), F.Langres-4B.03 (afb. 359), beide uit Germania 

Superior en op H.Dunaújváros-4B.01 (afb. 382), H.Szentendre-4B.01 (afb. 421) en H.Tök-4B.02 (afb. 

437) uit Pannonia Inferior is de zitplaats van de menner voorzien van een halfronde zijkant, zodat hij 

tegen zijwaarts schommelen beschermd wordt. Ook op F.Langres-4B.01 (afb. 357) uit Germania 

Superior is een zijsteun afgebeeld. Hier is het rechthoekig en lijkt het voorzien te zijn van twee ringen. 

Op D.Jünkerath-4B.02 (afb. 325) uit Germania Inferior en H.Szabadegyháza-4B.01 (afb. 419) uit 

Pannonia Inferior is het niet duidelijk of er een halfronde zijsteun of een kussen is afgebeeld. De 

zitplaats op A.Maria Saal-4B.01 (afb. 289) uit Noricum en B.Arlon-0B.14 (afb. 309) uit Gallia Belgica 

lijkt uit opgevouwen doeken te bestaan. Voor de menner van A.Maria Saal-4B.01 is gesuggereerd dat 

hij op de voederzak van de trekdieren zit.194 Op D.Augsburg-4B.01 (afb. 316) uit Raetia en F.Langres-

4B.01 (afb. 357) uit Germania Superior zit de menner op een bankje dat op de reling geplaatst lijkt te 

zijn. Op F.Dijon-4B.02 (afb. 350) uit Germania Superior is tussen de wagenbak en de achterhand van 

het trekdier een element afgebeeld waarvan niet duidelijk is wat het voorstelt. De bovenkant is hol met 

iets opstaande zijkanten. Het lijkt erop dat er een touw twee keer omheen geslagen is, mogelijk om het 

met de wagenbak te verbinden. De bodem van de wagen lijkt onder het element door te lopen, zodat 

het waarschijnlijk om een zitplaats voor de menner gaat. 

In de meeste gevallen heeft de menner in de rechterhand de zweep vast en in de linkerhand de 

leidsels, maar op niet alle afbeeldingen zijn de handen van de menner zichtbaar. In vier gevallen is het 

andersom en houdt de menner rechts de leidsels en links de zweep vast: A.Maria Saal-4B.01 (afb. 289) 

uit Noricum, B.Arlon-0B.11 (afb. 306), B.Arlon-0B.14195 (afb. 309), beide uit Gallia Belgica en 

H.Dunaújváros-4B.07 (afb. 388) uit Pannonia Inferior. Op de afbeeldingen waarop de wagen door 

runderen getrokken wordt, heeft de menner de menstok in de rechterhand: A.Bad Deutsch Altenburg-

4B.01 (afb. 275) uit Pannonia Superior, CH.Orbe-Boscéaz-4G.01 (afb. 314) uit Germania Superior en 

D.Augsburg-4B.01 (afb. 316) uit Raetia.  

 

3.6.4 Begeleider 

In sommige gevallen loopt de begeleider naast de dieren mee en ment hij ze niet vanaf het voertuig. 

Op de afbeeldingen met wagens is dit alleen met zekerheid het geval op D.Trier-4B.01 (afb. 336) uit 

                                                 
194 Winkler 1985, 131, afb. 9; Heinz 2003, 78 afb. 91. 
195 Deze beide afbeeldingen uit Arlon zijn afkomstig van hetzelfde grafmonument. 
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Gallia Belgica, waarop de wagen getrokken wordt door twee runderen en op B.Arlon-4B.05 (afb. 

302), eveneens uit Gallia Belgica, waarop de trekdieren muildieren zijn. De twee afbeeldingen 

vertonen wat compositie betreft overeenkomsten met elkaar. In beide gevallen rijdt de wagen onder 

een poort door. De begeleider is links op de afbeelding achter de koppen van de dieren weergegeven. 

Ook op RO.Adamclisi-4B.01 (afb. 449) uit Moesia Inferior loopt een man naast een wagen mee die 

getrokken wordt door één of twee runderen. Hier is echter waarschijnlijk niet de begeleider, maar een 

krijger afgebeeld.196 Op F.Langres-0B.02 (afb. 358) uit Germania Superior is een span muildieren 

afgebeeld dat niet voor een voertuig staat, maar waarvan het juk verbonden is met een ketting die 

vastgehouden wordt door een persoon die achter de dieren aan loopt. Op F.Bordeaux-0B.01b (afb. 348 

uit Gallia Aquitania zijn runderen als trekdier afgebeeld. De begeleider op de achtergrond heeft een 

menstok in de rechter hand vast. 

 

 

3.7 Gebruik 

 

Op afbeeldingen bepaalt de opbouw en lading van een wagen de functietoekenning van het voertuig. 

Van een wagen met een zetel erop wordt gezegd dat het een voertuig voor personenvervoer gebruikt is 

en als er balen in de bak liggen, dat het bestemd was voor goederenvervoer. Het is mogelijk dat in het 

dagelijks leven voertuigen voor meerdere doeleinden gebruikt zijn geweest. Het enige zekere dat 

gezegd kan worden, is dat voertuigen die voorzien waren van riemhouders in eerste instantie bedoeld 

waren voor het vervoer van personen. 

De afbeeldingen waarop een zittende of staande persoon op de achterkant van de wagen is 

weergegeven, zijn te verdelen in twee groepen. In de eerste plaats zijn er afbeeldingen waarop een 

afgezant uit het leger in dienst van de overheid staat (afb. 359: F.Langres-4B.03 uit Germania 

Superior, afb. 459: SRB.Sremska-Mitrovica-4B.01197 uit Pannonia Inferior, afb. 458: SRB.Kostolac-

4B.01198 uit Moesia Superior, afb. 453: RO.Constanţa-4B.02199 uit Moesia Inferior en mogelijk ook 

afb. 324: D.Jünkerath-4B.01, afb. 325: D.Jünkerath-4B.02 en afb. 326: D.Koblenz-4B.01 uit 

Germania Superior), vaak vergezeld van iemand die achteruit op de wagen meereist.200 In de tweede 

plaats zijn er de afbeeldingen uit Pannonia Inferior waarop één of twee personen in een zetel zitten en 

er al dan niet een achteruitrijder of iemand die achter de zetel (of achter de gesloten wagenkast201) 

staat, is weergegeven. 

Het lijkt bij de tweede groep niet om personen te gaan die in de uitoefening van hun beroep zijn 

afgebeeld, zoals wel bij de eerste groep het geval is. De aanwezigheid van een voertuig op een 

grafmonument wordt enerzijds gezien als een middel om de overledene te vervoeren op de reis naar 

het hiernamaals202 en anderzijds als een vervoersmiddel uit het dagelijks leven van de overledene.203  

                                                 
196 Dit reliëf uit Adamclisi maakt deel uit van het Tropaeum Traiani, waarop de strijd tussen het Romeinse leger en de 
Daciërs is afgebeeld. 
197 De functienaam van de overledene is hier volgens de inscriptie frumentarius. 
198 De functienaam van de overledene is hier volgens de inscriptie speculator. 
199 De functienaam van de overlede is hier volgens de inscriptie speculator. 
200 Zie verder paragraaf 5.5 Personenvervoer. 
201 Zie paragraaf 5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten. 
202 Bijvoorbeeld: Mráv 2001, 36-38. Zie verder paragraaf 5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten. 
203 Volgens Palágyi (1989-1990, 155) is waarschijnlijk beide het geval: de overledene wordt voorgesteld op de reis naar het 
hiernamaals in het voertuig waarover deze persoon in het dagelijks leven beschikte. 
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Ook de afbeeldingen van goederenvervoer zijn in twee groepen te verdelen. Aan de ene kant zijn er 

de afbeeldingen waarop tonnen en balen vervoerd worden. Hiervan is het duidelijk dat het vervoer van 

goederen, zoals dit in het dagelijks leven gebeurde, is afgebeeld. Aan de andere kant zijn er 

afbeeldingen waarop alleen een conisch of vierkant object op de wagenbak is weergegeven. Hiervan 

wordt gesuggereerd dat de askist (ossuarium) van de overledene of een lege zetel vervoerd wordt.204 

Op afbeeldingen van deze laatste groep zou, indien de interpretatie dat het om askisten gaat de juiste 

is, het vervoer van de asresten van de overlevende naar de plek waar deze wordt bijgezet afgebeeld 

zijn.  

Op een aantal afbeeldingen wordt vaart gesuggereerd door de wijze waarop de trekdieren 

(paardachtigen) zijn weergegeven. In de meeste gevallen zijn ze afgebeeld met één voorbeen 

opgeheven (zie bijvoorbeeld afb. 386: H.Dunaújváros-4B.05 uit Pannonia Inferior). Op drie reliëfs 

zijn beide voorbenen los van de grond: A.Zwölfaxing-4B.01 (afb. 297) uit Pannonia Superior, 

D.Jünkerath-4B.02 (afb. 325) uit Germania Superior en H.Tök-4B.02 (afb. 437) uit Pannonia 

Inferior).  

                                                 
204 Visy 1997, 85-87. Zie verder paragraaf 5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten. 


