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4 

EEN VERGELIJKING MET DE VOERTUIGEN UIT DE EUROPESE LATE IJZERTIJD 

EN UIT HET ITALISCH KERNGEBIED IN DE ROMEINSE KEIZERTIJD 
 

 

4.1 Inleiding 

 

In de voorgaande twee hoofdstukken over karren en wagens zijn de constructieonderdelen besproken 

die op afbeeldingen zichtbaar zijn en die bekend zijn uit teruggevonden resten van voertuigen in de 

Romeinse provincies. In verschillende gevallen, bijvoorbeeld bij het wiel en bij de onderbouw van de 

wagens, zijn vergelijkingen gemaakt met vondsten uit de voorgaande Late IJzertijd of uit het Italische 

kerngebied. In dit hoofdstuk wordt meer systematisch vergeleken vanuit het oogpunt van de 

toekomstige Romeinse provincies in de Late IJzertijd (paragraaf 4.2) en van het Italische kerngebied 

in de Romeinse keizertijd (paragraaf 4.3).1 Door naar de resten en afbeeldingen van voertuigen in deze 

verschillende gebieden en periodes te kijken en ze te vergelijken met wat er in de provincies in de 

Romeinse tijd is aangetroffen, kan wellicht de ontwikkeling van een of meer voertuigonderdelen 

gevolgd worden. 

In dit hoofdstuk worden de verschillende elementen van de constructie in dezelfde volgorde 

behandeld als waarin ze in de hoofdstukken 2 en 3 gepresenteerd zijn. Waar nodig, is een subparagraaf 

onderverdeeld in elementen die typisch voor een kar of voor een wagen zijn. Zo is bijvoorbeeld de 

paragraaf 4.2.1.3 Onderbouw opgenomen. Hierin worden zowel de verhoogde laadbodem van de kar 

als de onderwagen van het vierwielige voertuig behandeld. In andere gevallen, zoals bij de 

beschrijving van de wielen of het trekelement, volstaat een algemene beschrijving van de elementen.  

Uit de Late IJzertijd van West en Midden Europa zijn verschillende voertuiggraven bekend, waarin 

vooral ‘strijdkarren’ (chariots) aangetroffen zijn en enkele vierwielige voertuigen. Resten van 

‘gewone karren’ (carts) zijn er niet gevonden.2 Ook zijn er weinig afbeeldingen van voertuigen uit de 

Late IJzertijd bekend. Als vergelijkingsmateriaal kunnen wel, met in acht neming van de bezwaren 

hiertegen, de weergaven van karren en wagens uit de Vroege en Midden IJzertijd aangewend worden 

(zie verder paragraaf 4.2 De ‘provincies’ in de Late IJzertijd).  

Uit het Romeinse Italische kerngebied zijn de resten van enkele voertuigen behouden dankzij de 

uitbarsting van de Vesuvius in 79 n. Chr. Er zijn geen Italische voertuiggraven bekend uit de 

Romeinse keizertijd. Het merendeel van de informatie over de constructie en het gebruik is afkomstig 

van de vele afbeeldingen van voertuigen, vooral op grafmonumenten. 

 

                                                 
1 Vondsten van voertuigen uit de Midden en Late IJzertijd zijn uitvoerig beschreven door M. Schönfelder in zijn boek Das 
spätkeltische Wagengrab von Boé uit 2002. S. Piggott geeft in zijn boek The Earliest Wheeled Transport. From the Atlantic 
Coast to the Caspian Sea uit 1983 een nog altijd bruikbaar overzicht van de ontwikkelingen in de constructie van voertuigen 
vanaf “de uitvinding van het wiel” tot aan de Late IJzertijd in Europa. Een uitgebreide studie naar de voertuigen die in Italië 
gevonden zijn uit de perioden vóór de Romeinse keizertijd, is in voorbereiding door Prof. Dr. J. H. Crouwel. Zie hiervoor ook 
de tentoonstellingscatalogus Carri da guerra e principi etruschi uit 1997/1999. Voor wat betreft de voertuigen uit het Italisch 
kerngebied in de Romeinse keizertijd dient de ongepubliceerde doctoraal eindscriptie van Martijn van Leusen uit 1989 voor 
de studie Mediterrane Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam, Roman Vehicles. Construction, Draught and Use, 
niet onvermeld te blijven. 
2 Zie ook paragraaf 2.1 Inleiding over het verschil tussen chariots en carts. 
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4.2 De ‘provincies’ in de Late IJzertijd 

 

RELATIEVE DATERINGEN 
ABSOLUTE DATERINGEN 

(ca.) 

Vroeg  Bronstijd A1 - A2 
1750 v. Chr. - 1500 v. 

Chr. 

Bronstijd B 

Bronstijd C Midden 

 
Tumulus 

Cultuur 
Bronstijd D 

1500 v. Chr. - 1250 v. 

Chr. 

Hallstatt A 

Bronstijd 

Laat Vroeg 
Urnenveld 

Cultuur Hallstatt B 
1250 v. Chr. - 700 v. Chr. 

Hallstatt C1 - C2 700 v. Chr. - 600 v. Chr. 
Vroeg 

Hallstatt 

Cultuur 
Laat 

Hallstatt D1 - D23 600 v. Chr. - 475 v. Chr. 

La Tène A 475 v. Chr. - 400 v. Chr. 
Midden Vroeg 

La Tène B1 - B2 400 v. Chr. - 250 v. Chr. 

Midden La Tène C1 - C2 250 v. Chr. - 130 v. Chr. 

IJzertijd 

Laat 

La Tène 

Cultuur 

Laat 

 

La Tène D1 - D2 
130 v. Chr. - komst van 

de Romeinen 

 

Tabel 3 Chronologie van de Europese Brons- en IJzertijd4 

 

De IJzertijd wordt in West en Midden Europa (globaal van Frankrijk tot in de Balkan) onderverdeeld 

in de ‘Hallstatt C en D’ culturen (Vroege tot Midden IJzertijd, ca. 700 - 475 v. Chr.) en de ‘La Tène’ 

cultuur (Midden tot Late IJzertijd, ca. 475 - de komst van de Romeinen), genoemd naar de 

voornaamste vindplaatsen in respectievelijk Oostenrijk en Zwitserland (zie Tabel 3).  

In de Vroege IJzertijd (Hallstatt C en D; ca. 700 - 500 v. Chr.) begroef men de doden en wanneer er 

sprake is van een voertuiggraf, gaat het dus om de vondst van resten van voertuigen die intact in het 

graf zijn geplaatst of om pars pro toto giften. Vanaf de Late IJzertijd begon men de doden te cremeren 

en vaak werden de voertuigen mee verbrand. Dit betekent dat er (nog) minder houtresten behouden 

zijn uit de latere perioden dan uit de vroegere. Bij gebrek aan informatie over de voertuigen uit de Late 

IJzertijd richt men zich daarom vaak op overblijfselen uit de Vroege en Midden IJzertijd.5 Overigens 

bestaat er een gat van 300-350 jaar tussen de vierwielige voertuigen die in Hallstatt periode gevonden 

zijn en die uit de late La Tène periode. Er kan dus niet zonder meer van continuïteit gesproken worden 

                                                 
3 Volgens Pare 1992, 154: 

Hallstatt D1  620 v. Chr. - 530/520 v. Chr. 
Hallstatt D2 530/520 v. Chr. - 500/490 v. Chr. 
Hallstatt D3 500/490 v. Chr. - 450/440 v. Chr. 

4 Op basis van Reinecke 1902. 
5 Schönfelder 2002, 188. 



Een vergelijking met de voertuigen uit de Europese Late IJzertijd en uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd 

 135

in de gewoonte wagens mee te geven in het graf van een aanzienlijk persoon.6 Vergelijking met 

wagens uit de Hallstatt periode dient daarom met enige voorzichtigheid te gebeuren. 

In de Midden en Late IJzertijd (de Vroege en Midden La Tène periode) zijn er met name karren in 

de voertuiggraven teruggevonden en in mindere mate vierwielige pronkwagens.7 Dit, in tegenstelling 

tot de voorgaande Vroege IJzertijd (Late Hallstatt periode), waarin vooral vierwielers in de 

voertuiggraven zijn aangetroffen8 en tot de Romeinse periode waarin ook de nadruk op wagens ligt. 

De aangetroffen resten vallen onder het type dat in het Engels chariot (lichte ‘strijd-’ of ‘triomfkar’ 

waarin één of meer personen staan) genoemd wordt.9 De karren uit de Romeinse provincies waarover 

gesproken is in hoofdstuk 2 zijn geen chariots, maar carts (zwaardere karren waarin goederen of 

zittende personen vervoerd kunnen worden). Omdat de constructie van ‘strijdkarren’ en ‘gewone 

karren’ van elkaar verschilt, kan over sommige onderdelen van de constructie, met name die van de 

opbouw en het bodemframe en de bodem van ‘gewone karren’ in de Late IJzertijd niet veel gezegd 

worden. Er zijn slechts acht graven met wagens bekend.10 Alleen het Late IJzertijdgraf dat in Boé 

(dep. Lot-et-Garonne, Frankrijk) gevonden is, is geen brandgraf.11 De andere graven zijn duidelijk 

crematiegraven, waarbij de overledene samen met de wagen verbrand is, maar ook in het graf van Boé 

zijn geen houten onderdelen teruggevonden. 

Tot de vondsten uit de Pre-Romeinse Late IJzertijd worden ook die uit drie voertuiggraven uit Noord 

Italië gerekend. Er zijn twee karren en één wagen gevonden: een kar uit Adria, necropoli del Canal 

Bianco Graf 155 (mogelijk La Tène C, ca. 250 - 130 v. Chr.),12 een kar uit Ciringhelli (La Tène D1, 

rond 130 v. Chr.)13 en een wagen uit San Maria di Zevio “Lazisetta” Graf 7 (La Tène D1a, rond 130 v. 

Chr.).14 Alle drie deze voertuigen zijn afkomstig uit het noordoosten van Italië, het gebied tussen het 

Gardameer en Venetië. Dit is rond 220 v. Chr. ingericht als de provicie Gallia Cisalpina en in 42 v. 

Chr. bij het Italisch kerngebied gevoegd. De hier gevonden voertuiggraven stammen uit de 3e - 2e 

eeuw v. Chr. Helaas zijn van geen van de voertuigen voldoende resten behouden om een reconstructie 

te kunnen maken. Deze vondsten worden in deze paragraaf en niet in de volgende over het Italisch 

kerngebied behandeld, omdat ze grotere overeenkomsten vertonen met wat er in West en Midden 

Europa gevonden is, dan met wat er in Midden en Zuid Italië is aangetroffen. Hetzelfde geldt voor de 

afbeelding van een kar op een grafsteen uit Padua uit de 3e eeuw v. Chr. (afb. 99) en voor enkele 

                                                 
6 Schönfelder 2002, 353. 
7 Piggott 1983, 199; Schönfelder 2002, 352-355. 
8 Piggott 1983, 140; Pare 1992, 134, 160: uit de Late Hallstatt periode (op de overgang van Vroege naar Midden IJzertijd) 
zijn vier graven waarin karren gevonden zijn, bekend.  
9 Ik gebruik de term ‘strijdkar’ hier alleen als aanduiding om verschil te maken met de karren waarop zittende personen en/of 
goederen vervoerd werden. Er bestaat een discussie over het al dan niet in de strijd gebruikt zijn van de ‘strijdkarren’ waar ik 
mij buiten houd.  
10 Schönfelder 2002, 371-391: Schönfelder-catalogusnummers I/6 (Kragshede, Denemarken), I/7 (Langå, Denemarken), I/25 
(Husby, Duitsland), I/46 (Boé, Frankrijk), I/64 (Verna, Frankrijk), I/67 (San Maria di Zevio/Lazisetta, Italië), I/73 
(Brzeźniak, Polen) en I/75 (Cugir, Roemenië). 
11 Schönfelder 2002, 359: het was niet mogelijk het volledige graf van Boé archeologisch te onderzoeken. Ook is niet uit te 
sluiten dat het graf in vroeger tijd geroofd is, bovendien heeft het te lijden gehad van moderne verstoringen. Er zijn geen 
menselijke resten gevonden, wel dierlijk botmateriaal.  
12 Schönfelder 2002, 301 afb. 187, 386-387 nr. 65. De voertuigresten bestaan uit wielbanden, lunzen en ijzeren en bronzen 
naafringen. Ook bitten voor de twee trekdieren, mogelijk ijzeren ringbeslag van het juk en een derde bit voor het derde paard 
dat aangetroffen is. Er zijn geen menselijke resten aangetroffen. 
13 Schönfelder 2002, 301 afb. 187, 387 nr. 66. De voertuigresten bestaan uit één ijzeren naafring en twee interne naafringen.  
Er is ook een ijzeren bit gevonden. Mogelijk betreft het een inhumatiegraf. 
14 Schönfelder 2002, 301 afb. 187, 387 nr. 67. De voertuigresten bestaan uit de naafringen en interne naafringen voor vier 
wielen, de wielband van één wiel en mogelijk niet nader omschreven voertuigonderdelen. Ook zijn er misschien 
paardentuigage-onderdelen gevonden. Het betreft het crematiegraf van een man. 
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rotstekeningen van wagens uit de 6e - 5e eeuw v. Chr. die in Val Camonica in de Alpen (afb. 117) 

gevonden zijn. 

Andere afbeeldingen van voertuigen die mogelijk als vergelijkingsmateriaal voor de voertuigen uit 

de Late IJzertijd kunnen dienen, stammen uit de Vroege en Midden IJzertijd. Voor de Vroege IJzertijd 

(6e - 5e eeuw v. Chr., Hallstatt C/D) betreft het voornamelijk afbeeldingen van wagens op 

gezichtsurnen uit Pommern in het noorden van Polen (afb. 111-116).15 Dit gebied ligt niet in het 

kerngebied van de Hallstattcultuur16 en ook niet in het gebied dat in later tijd tot een van de Romeinse 

provincies behoord heeft. Vergelijking van deze Poolse vondsten met die uit de Late IJzertijd dient dus 

met voorzichtigheid te gebeuren. Er zijn twee voertuigafbeeldingen op urnen uit de Vroege IJzertijd 

die in Sopron in Hongarije gevonden zijn (afb. 109 en 110). Deze zijn interessant, omdat ze uit het 

gebied komen waar in de Romeinse periode veel voertuiggraven en afbeeldingen van voertuigen 

aangetroffen zijn. In vergelijking met veel Pannonische grafreliëfs is opmerkelijk dat ook de wagens 

op deze afbeeldingen voorafgegaan worden door een rijpaard met ruiter. Het is echter het meest 

waarschijnlijk dat dit op toeval berust, omdat de urnen uit Sopron en de afbeeldingen uit Pannonia in 

tijd van elkaar gescheiden worden door ca. 700 jaar. Ook op een aardewerken pot uit Fischbach-

Schirndorf (Duitsland), gedateerd in de Hallstatt periode,17 (afb. 108) is een wagen weergegeven en op 

een botfragment uit Hallstatt C/D dat in Dobřcice in Moravië gevonden is, is eveneens een vierwielig 

voertuig afgebeeld (afb. 118).18 In alle hierboven genoemde gevallen is de wagen van bovenaf gezien 

weergegeven. Soms is de bodem afgebeeld en soms is de langboom zichtbaar. In ten minste zes 

gevallen is er een staande persoon op de wagen weergeven (afb. 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115).19  

Ten slotte zijn er de afbeeldingen van voertuigen die op bronzen situlae zijn aangetroffen. Deze 

stammen uit de 5e - begin 4e eeuw v. Chr., dus uit het begin van de Midden IJzertijd (La Tène A). Ook 

het gebruik van deze afbeeldingen als vergelijking met de teruggevonden resten uit de Late IJzertijd 

dient met enige voorzichtigheid te gebeuren. De situlae zijn met name afkomstig uit het oostelijk en 

zuidelijk Alpengebied (Slovenië en Noord Italië),20 niet uit andere delen van Midden en West Europa. 

Tevens zijn er weinig overeenkomsten tussen de teruggevonden resten uit de Late IJzertijd en de 

constructietechnische details van de voertuigen die op de situla-afbeeldingen te zien zijn.21 Ook lijkt 

het er sterk op dat de makers van de afbeeldingen niet altijd wisten wat ze weergaven aan details van 

de voertuigen. Schönfelder gebruikt de afbeeldingen toch als vergelijking voor de Late La Tène 

voertuigen, omdat de verscheidenheid aan afgebeelde voertuigen en de manier waarop ze gebruikt 

worden, aanknopingspunten vormen met de Late La Tène voertuigen.22 Voor het hier gepresenteerde 

onderzoek geldt nog een beperking in de bruikbaarheid van de situlae als vergelijking: het merendeel 

van de afbeeldingen stelt ‘strijdkarren’ voor. Er zijn slechts enkele afbeeldingen van een kar of wagen 

                                                 
15 Volgens Piggott (1983, 150, afb. 92) is afb. 113 in Elsenau gevonden. Volgens Pare (1987, 218, afb. 19-3) is deze 
afbeelding afkomstig uit Grabowo. 
16 Piggott 1983, 150. 
17 Pare 1987, 212. 
18 Piggott 1983, 151, afb. 95. 
19 Volgens Pare (1987, 212) is het waarschijnlijk dat ook op de afbeeldingen uit Sopron een persoon op de wagens afgebeeld 
(afb. 109 en 110), hoewel de menselijke vorm hier minder herkenbaar is dan op andere afbeeldingen. Piggott (1983, 149) 
noemt het voorwerp dat op de wagens vervoerd wordt een “conical-topped object,” misschien met de “conische of vierkante 
objecten” in het achterhoofd die op verschillende afbeeldingen uit de Romeinse periode in Pannonia op de wagens zijn 
afgebeeld. De op de urnen afgebeelde objecten en de objecten die op de grafreliëfs staan, lijken echter niet op elkaar. 
20 Schönfelder 2002, 283: Dit is een gebied waarop de La Tène cultuur volgens Schönfelder geen grote stempel gedrukt heeft.  
21 Schönfelder 2002, 283-287, noot 878.  
22 Schönfelder 2002, 286. 
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waarin zittende personen vervoerd worden (afb. 57-59 en afb. 102-105) en er zijn geen afbeeldingen 

waarop goederen vervoerd worden.  

Deze laatste opmerking is belangrijk voor de vergelijking van de voertuigen uit de Late IJzertijd met 

die van de Romeinse periode in de provincies, omdat er dus in wezen verschillende soorten voertuigen 

met elkaar vergeleken dreigen te gaan worden. Ook laten de afbeeldingen uit de Romeinse provincies 

een groter assortiment aan voertuigen zien dan die uit de IJzertijd. Hieruit kan niet geconcludeerd 

worden dat er in de Late IJzertijd minder verschillende soorten voertuigen waren. Het enige dat 

gesteld kan worden, is dat er in de IJzertijd minder verschillende soorten voertuigen zijn afgebeeld en 

zijn meegegeven in het graf.  

 

In de onderstaande subparagrafen worden allereerst de constructieonderdelen van de voertuigen 

bekeken in vergelijking met de vondsten uit de Romeinse provincies. Informatie over de constructie 

van voertuigen uit de Late IJzertijd is in de meeste gevallen afkomstig van teruggevonden resten als 

losse vondsten (bijvoorbeeld in nederzettingen) of uit grafcontext. Het gaat vooral om metalen 

onderdelen en in sommige gevallen om houtresten. Vervolgens zullen ook de aanspanning en controle 

van de trekdieren en het gebruik van de voertuigen besproken worden. 

 

4.2.1 Constructie 

 

4.2.1.1 Assen 

Uit de Late IJzertijd zijn (bij mijn weten) geen vondsten of afbeeldingen bekend waaruit blijkt dat er 

voertuigen met meedraaiende assen gebruikt werden. Men kan er echter van uit gaan dat niet alle 

gebruikte voertuigen vertegenwoordigd zijn in het vondstenbestand. Omdat de assen bovendien 

volledig van hout waren, zijn er niet veel teruggevonden.23 Uit de vaste assen die wel behouden zijn, 

kan opgemaakt worden dat ze gevormd zijn door een stuk hout dat in het midden rechthoekig is met 

aan de beide uiteinden smallere armen met ronde doorsnede waar omheen de naven draaien. De 

diameter van de aseinden lag in de IJzertijd tussen de 4-6,5 cm,24 in de Romeinse tijd tussen de 8-11 

cm.25 

  

Aseindebeslag  

Uit vondsten uit de Midden en Late IJzertijd blijkt dat van sommige voertuigen de aseinden verstevigd 

waren met ijzeren strips.26 In tegenstelling tot de exemplaren uit de Romeinse periode ontbreekt bij het 

aseindebeslag uit de IJzertijd het tredevormig uiteinde. In plaats hiervan hebben sommige strips aan 

één uiteinde een opstaande haak met een doorn die in de kopse kant van het aseinde geslagen werd.27  

Het lijkt erop dat aseindebeslag aan het eind van de Late IJzertijd (La Tène D2) niet meer gebruikt 

werd. Schönfelder heeft het in ieder geval niet meer aangetroffen. Volgens hem was de functie van het 

aseindebeslag om het aseinde tegen breken te beschermen en werd het niet in combinatie met interne 

naafringen gebruikt. Hij vermoedt daarom dat de slijtage van de houten naaf die rond een met ijzer 

                                                 
23 Schönfelder 2002, 160 tabel 15: van de Late Bronstijd (Urnenveldtijd, beginnend ca. 1250 v. Chr.) tot en met de Romeinse 
keizertijd (op basis van dendrochronologie, 218 n. Chr.) zijn er 13 houten assen bekend. 
24 Schönfelder 2002, 159-160. 
25 Visy 1993, 272. 
26 Schönfelder 2002, 162-165.  
27 Schönfelder 2002, 162. 



Een vergelijking met de voertuigen uit de Europese Late IJzertijd en uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd 

 138

beslagen aseinde draait, de reden is dat men gestopt is met het toepassen van het aseindebeslag28 en hij 

gaat ervan uit dat het gebruik van interne naafringen in combinatie met aseindebeslag pas in de 

Romeinse keizertijd goed tot ontwikkeling is gekomen.29 

 

Askap  

Askappen komen weinig voor en de meeste aangetroffen exemplaren stammen uit de Vroege IJzertijd 

uit het Rijnland.30 Deze askappen omsloten alleen het deel van het aseinde dat buiten de naaf stak. 

Zoals gebleken is uit paragraaf 2.2.1.2 Askap, zijn uit de Romeinse periode wel askappen bekend. Van 

sommige exemplaren bedekt de bovenkant een groter deel van het aseinde dan de onderkant.  

 

Luns  

Uit de Midden IJzertijd zijn maar weinig metalen lunzen bekend.31 De waarschijnlijke verklaring 

hiervoor is, dat de lunzen in deze periode vooral van hout gemaakt werden.32 Vanaf de Late IJzertijd 

neemt het aantal teruggevonden metalen lunzen toe, hoewel ze in voertuiggraven weer relatief 

ondervertegenwoordigd zijn.33 Ze komen vooral voor als losse vondsten in nederzettingen.34 Er zijn 

verschillende typen metalen lunzen te onderscheiden,35 maar deze zijn helaas niet nauwkeurig 

chronologisch in te delen.36 Wel is duidelijk dat de lunzen uit de Hallstatt periode (Vroege - Midden 

IJzertijd) overwegend een rechte schacht hebben, die uit Vroeg - Midden La Tène (Midden IJzertijd) 

een rechte of gebogen schacht en die uit Laat La Tène (Late IJzertijd) een gebogen schacht. De lunzen 

die in de graven gevonden zijn, vertonen wat betreft de typen overeenkomsten met degene die in de 

nederzettingen aangetroffen zijn. Hieruit lijkt in elk geval geconcludeerd te kunnen worden dat de 

welgestelde leden van de families die zich voertuiggraven konden veroorloven, in deze nederzettingen 

leefden.  

De lunzen uit de provincies in de Romeinse keizertijd hebben een rechte schacht. Er kan daarom, 

volgens Schönfelder, niet zonder meer uitgegaan worden van een rechtlijnige ontwikkeling.37 Van de 

lunzen die in Adria (Italië) gevonden zijn in een graf dat mogelijk in La Tène C gedateerd kan worden, 

is het niet duidelijk hoe ze eruit zien.38 

Alleen op de grafsteen uit Padua in Italië (afb. 99) uit de 3e eeuw v. Chr. is waarschijnlijk een luns in 

het aseinde afgebeeld. 

 

                                                 
28 Schönfelder 2002, 165. 
29 Schönfelder 2002, 277. Zie verder paragraaf 4.2.1.2 Wielen - Naaf. 
30 Piggott 1983, 214; Pare 1992, 88-90; Schönfelder 2002, 187. 
31 Piggott 1983, 214-215. De meeste in de Midden IJzertijd gedateerde lunzen zijn afkomstig uit het Rijnland. 
32 Schönfelder 2002, 166. 
33 Schönfelder 2002, 166. 
34 Schönfelder 2002, 168. 
35 Zie Schönfelder 2002, 168-187, op basis van de typologie van G. Jacobi (1974) “Werkzeug und Gerät aus dem Oppidum 
von Manching” in: Ausgr. Manching 5, Wiesbaden. Schönfelder heeft de typologie verfijnd door niet alleen op de kop van de 
lunzen te letten, maar ook rekening te houden met de vorm van de schacht. 
36 Schönfelder 2002, 168. 
37 Schönfelder 2002, 168. 
38 Schönfelder 2002, 386-387 nr. 65. In de behandeling van de verschillende typen lunzen die hij aangetroffen heeft (p. 165-
187) komen deze Italische lunzen niet aan de orde. 



Een vergelijking met de voertuigen uit de Europese Late IJzertijd en uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd 

 139

Aslengte en spoorbreedte 

De lengte van de teruggevonden assen ligt tussen de 1,57 m en 1,72 m.39 De gemiddelde spoorbreedte 

lag waarschijnlijk tussen de 1,10 - 1,30 m.40 Dit komt ongeveer overeen met het ‘smalle spoor’ uit de 

Romeinse periode.41 Het lijkt erop dat de voertuigen in de loop van de tijd breder zijn geworden, 

hoewel niet uitgesloten kan worden dat er in de Late IJzertijd geen bredere voertuigen gebruikt werden 

in het dagelijks leven. Deze zijn echter niet teruggevonden.  

Er zijn enkele assen uit de Late Bronstijd (Urnenveld cultuur / Hallstatt A B) en IJzertijd 

teruggevonden. Het betreft hoofdzakelijk vondsten uit de Noordduitse moerassen (zie Tabel 4).42 In 

vergelijking met de uit de Romeinse periode bekende assen, is het verschil in lengte niet groot. De 

‘Romeinse’ assen lijken iets korter te zijn, met uitzondering van de assen die bij de wagen in 

Kozármisleny (Hongarije) zijn gevonden; deze zijn langer.43 Ook de aslengtes die uit het Italisch 

kerngebied bekend zijn, zijn langer dan die uit de IJzertijd.44  

Van verschillende assen uit de Late Bronstijd en IJzertijd zijn ook de aseinden behouden, waarbij de 

maximale lengte van de naven bepaald kan worden. Een van de assen die in Bad Buchau (Biberach, 

Duitsland) gevonden is, heeft een lengte van 167,2 cm en aan beide aseinden is plaats voor een naaf 

van ca. 35 cm. De spoorbreedte is dus 1,32 m en de naaflengte is ca. 1/5 van de aslengte.45 De as uit 

Moorriem/Ipweger Moor, Bohlenweg XII (Wesermarschen, Duitsland) meet 167,5 cm. De naven 

waren ca. 40 cm, waardoor de spoorbreedte op ca. 1,28 m komt. De verhouding van de aslengte en de 

naven is ca. 1:4.46 De as uit Ockenhausen / Bohlenweg XXI (Kr. Leer, Duitsland) heeft een lengte van 

168,5 en ruimte voor naven van 40 cm. De spoorbreedte is 1,29 m en de naaflengte bedraagt ca. 1/4 

van de aslengte.47 In Bohlenweg XXXII (tussen de Weser en de Elbe, Duitsland) en Kroge/Kroger 

Moor, Bohlenweg VI (Vechta, Duitsland) zijn assen met een lengte van 172 cm gevonden met ruimte 

voor naven van 40 cm, waardoor de spoorbreedte ca. 1,32 m is. De naaflengte bedraagt ca. 1/4 van de 

aslengte.48  

Aangenomen kan worden dat voertuigbouwers uit de Brons- en IJzertijd in ieder geval hun eigen 

standaardmaten hanteerden. De genoemde aslengtes zijn omgerekend naar de pes monetalis (pm) en 

pes drusianus (pd), hoewel deze waarschijnlijk op dat moment nog niet als zodanig bestonden.  

 

 Aslengte 

in cm 

ca. pes monetalis 

(29,6 cm) 

ca. pes drusianus 

(33,3 cm) 

Bad Buchau, Duitsland (Urnenveld cultuur) 167,2 5,6 5,0 

Bad Buchau, Duitsland (Urnenveld cultuur) 157 5,3 4,7 

Moorriem/Ipweger Moor, Bohlenweg XII, 

Duitsland (ca. 700 v. Chr.) 

167,5 5,7 5,0 

                                                 
39 Schönfelder 2002, 160. 
40 Piggott 1983, 212; Schönfelder 2002, 159. 
41 Zie paragraaf 2.2.1.4 Aslengte en spoorbreedte. 
42 Schönfelder 2002, 158-161. 
43 Zie paragraaf 2.2.1.4 Aslengte en spoorbreedte. 
44 Zie paragraaf 4.3.1.1 Assen - Aslengte en spoorbreedte. 
45 167,2 : 35 = 4,8. 
46 167,5 : 40 = 4,2. 
47 168,5 : 40 = 4,2. 
48 172 : 40 = 4,3. 
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 Aslengte 

in cm 

ca. pes monetalis 

(29,6 cm) 

ca. pes drusianus 

(33,3 cm) 

Ockenhausen / Bohlenweg XXI, Duitsland 

(ca. 700 v. Chr.) 

168,5 5,7 5,1 

Bohlenweg XXXII, Duitsland (ca. 300 v. 

Chr.) 

172 5,8 5,2 

Kroge/Kroger Moor, Bohlenweg VI, 

Duitsland (ca. 40 v. Chr.) 

172 5,8 5,2 

 

Tabel 4 Aslengtes uit de Late Bronstijd - Late IJzertijd 

 

Het is opvallend dat alle voorbeelden rond de 5 pd liggen. Als dit klopt, kan wellicht verondersteld 

worden dat er in ieder geval vanaf de Late Bronstijd sprake is van enige uniformiteit in de lengte van 

de assen. Zoals bovendien gebleken is, is de verhouding tussen as- en naaflengte in de meeste gevallen 

ca. 1:4. Voor Romeinse provincies geldt eveneens een verhouding van 1:4 of 1:5 tussen de as- en 

naaflengte.49  

 

4.2.1.2 Wielen 

De meeste teruggevonden wielresten zijn van metaal, zoals naafringen en velgklemmen en 

representeren spakenwielen. Houten overblijfselen zijn er minder. Voertuigen die voorzien waren van 

schijfwielen50 zijn niet in graven terecht gekomen en dus grotendeels verloren gegaan. In Nederland, 

de Noord-Europese Vlakte, Denemarken en Ierland zijn in drassige grond verschillende schijfwielen 

of delen ervan teruggevonden. In sommige gevallen, zoals bij het middenstuk van een drieplankswiel 

dat bij opgravingen in Oss-Ussen (Noord-Brabant, Nederland) gevonden is, is een datering mogelijk. 

Het fragment vormde de basis van een waterput. Waarschijnlijk zijn de beide halfronde planken aan 

weerszijden van de centrale plank verwijderd voordat het wiel hergebruikt werd. De naaf, een 

eikenhouten bus die in het centrale gat van de middenplank geplaatst is, was niet verwijderd (nr. 5 op 

afb. 7). Het vulmateriaal van de put stamt uit ca. 300 v. Chr.. C14 datering van het hout van het wiel 

ligt tussen de 400 en 200 v. Chr..51 Op basis van typologie kan er weinig gezegd worden over de 

datering van de wielen en wielfragmenten, omdat de constructie van schijf- en drieplankswielen sinds 

het 4e millennium v. Chr. nagenoeg onveranderd is gebleven.52 

Omdat spakenwielen dikwijls voorzien zijn van metalen onderdelen en vaker in grafcontext zijn 

aangetroffen, zijn deze wielen in veel gevallen beter te dateren. In de rest van deze subparagraaf wordt 

nader ingegaan op de verschillende onderdelen van spakenwielen. 

 

                                                 
49 Zie paragraaf 2.2.1.4 Aslengte en spoorbreedte. 
50 Zie paragraaf 2.2.2 Wielen voor de verschillende soorten schijfwielen. 
51 Van der Sanden 1987, 94; Over het dateren van hout met de C14 methode zegt Piggott (1983, 198) het volgende: Het 
dateren van losse houten vondsten is bijzonder moeilijk, als er alleen uitgegaan kan worden van C14 dateringen. Hierbij is 
het afhankelijk van de plek in het wiel waar het houtmonster genomen wordt, hoe de datering uitvalt. Een monster uit de kern 
van het hout geeft andere waarden dan een monster dat dichter onder de bast van de boom genomen is. 
52 Piggott 1983, 25-26, 198. Sinds het 2e millennium v. Chr. kan de naaf als los element in het wiel geplaatst zijn in Europa. 
Tot die tijd werden er wielen gemaakt met een geïntegreerde naaf. Littauer & Crouwel (1973, 112) melden over de wielen 
van metalen wagenmodellen uit de Levant (eind van de 3e - begin 2e millennium) het volgende: “The end of the nave is 
always shown as round and the nave looks as if inserted.” Het lijkt er dus op dat in de Levant geïntegreerde naven al sinds het 
eind van het 3e millennium v. Chr. voor komen. 
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Naaf  

Verschillende naven uit de Hallstatt periode (Vroege IJzertijd) zijn geheel bekleed geweest met 

metaal. Hierdoor bestaat er een redelijk beeld van de vorm van Vroege IJzertijdnaven. Ook de naven 

van de wagen die in Como-Ca’Morta (Noord Italië) in Graf B aangetroffen is, uit de 6e eeuw v. Chr., 

waren voorzien van dergelijk naafbeslag.53 Tegen het eind van de Hallstatttijd en in de La Tène 

periode (Midden en Late IJzertijd) is de bekleding teruggebracht tot naafringen aan de uiteinden van 

de naven, waardoor minder bekend is over de vorm van de naven in deze latere perioden.54 Omdat 

echter verschillende naafvondsten uit de Late IJzertijd en de Romeinse periode in vorm sterk 

overeenkomen met de naven uit Hallstatt D, kan aangenomen worden dat de vorm voor een groot deel 

gelijk is gebleven.55 De lengte van de naven uit de Late IJzertijd ligt tussen de ca. 30 en 45 cm.56 Bij 

verschillende van de Noordduitse vondsten die in paragraaf 4.2.1.1 Assen - Aslengte en spoorbreedte 

ter sprake zijn gekomen, kon de naaflengte bepaald worden. In de meeste gevallen was deze ca. 40 

cm.57 Deze maten komen ongeveer overeen met die van naven uit de Romeinse periode waarvan de 

lengte vastgesteld kon worden (zie paragraaf 2.2.1.4 Aslengte en spoorbreedte). 

De externe naafringen werden in de Late IJzertijd in de meeste gevallen heet om het hout gelegd en 

om de naafuiteinden gekrompen.58 In de Hallstatttijd werden de ringen en het naafbeslag met kleine 

nagels vastgezet. Ook in de Romeinse periode lijken de externe naafringen heet om de naafeinden 

gekrompen te zijn of (zie paragraaf 2.2.2.1 Naaf). 

In elk geval in twee van de drie Laat La Tène-voertuiggraven uit Noordoost Italië zijn interne 

naafringen aangetroffen.59 Ook de andere uit de IJzertijd stammende interne naafringen komen uit het 

Alpengebied van Noord Italië, Zuid Oostenrijk en Zwitserland. Het betreft in deze gevallen echter 

losse vondsten. Buiten het Alpengebied zijn interne naafringen uit de IJzertijd zeldzaam.60 Schönfelder 

vermoedt dat de ringen ervoor dienden om de duurzaamheid van de naven te vergroten, maar dat men 

in de Late IJzertijd gestopt is met het gebruiken van interne naafringen, omdat de houten aseinden te 

snel sleten.61  

Volgens Visy is de gecombineerde toepassing van interne naafringen met aseindebeslag een 

Romeinse innovatie62 en uit de vondsten die Schönfelder uit de IJzertijd verzameld heeft, lijkt het 

samengaan van aseindebeslag en interne naafringen eveneens niet zonder meer vanzelfsprekend. Zoals 

gezegd zijn de interne naafringen uit de IJzertijd vooral in het Alpengebied aan getroffen. 

                                                 
53 Woytowitsch 1978, Taf. 60 C. Woytowitsch geeft hier een overzicht van de aangetroffen soorten naafbeslag. Voor een 
typologie van het naafbeslag uit de Hallstattperiode, zie Piggott 1983, 163-165. 
54 De naven van de wielen van de wagen uit Dejbjerg (Denemarken, 1e eeuw v. Chr.) zijn uniek, omdat de binnenkant 
voorzien is van groeven. Bij de vondst van de wagen aan het eind van de 19e eeuw zijn in de groeven platte latjes 
aangetroffen die omwonden waren met organisch materiaal (Wegener Sleeswyk z.j., 32). Volgens Hayen (1986, 129-130) 
zijn deze groeven het gevolg van een reparatie. Door het intensieve gebruik van de wagen waren de binnenkanten van de 
naven onregelmatig versleten waardoor er speling bestond tussen de wielen en de assen. Om de naven te kunnen blijven 
gebruiken, zijn er groeven aan de binnenkant aangebracht die vervolgens opgevuld zijn zodat de naven weer goed om de 
aseinden konden draaien. 
55 Piggott 1983, 165, 213. 
56 Schönfelder 2002, 135. Volgens Piggott (1983, 213) ligt de naaflengte tussen de ca. 30-35 cm. De naaflengte uit de Vroege 
IJzertijd ligt tussen de ca. 40-50 cm (Piggott 1983, 163). 
57 Schönfelder 2002, 160, Tab. 15. 
58 Schönfelder 2002, 147. 
59 Schönfelder 2002, 386-387. In het geval van het graf van Adria (nr. 65 bij Schönfelder) is het niet duidelijk of er naast 
externe ook interne naafringen gevonden zijn. In de graven van Ciringhelli (nr. 66 bij Schönfelder) en San Maria di Zevio 
“Lasizetta” (nr. 67 bij Schönfelder) zijn zowel interne als externe naafringen aangetroffen. 
60 Schönfelder 2002, 156. 
61 Zie ook paragraaf 4.2.1.1 Assen - Aseindebeslag. 
62 Visy 1993, 272. 
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Aseindebeslag is in een groter gebied teruggevonden, maar tegen de Late La Tène periode lijkt het 

afwezig te zijn in het vondstmateriaal.63 Bij verschillende Late IJzertijdgraven is het echter duidelijk 

dat niet het volledige voertuig meegegeven is, maar alleen de opbouw64 en eventueel de wielen. Het is 

daarom evengoed voor te stellen dat het aseindebeslag uit deze tijd meestal niet in de graven terecht 

gekomen is, maar dat het wel veelvuldig gebruikt werd. Een tweede mogelijkheid die de combinatie 

van aseindebeslag en interne naafringen in de Late IJzertijd niet uitsluit, is dat ze wellicht vooral bij 

gewone karren (en wagens) gebruikt werden en niet bij de in de graven aangetroffen ‘strijdkarren.’ In 

Groot-Brittannië is overigens helemaal geen aseindebeslag teruggevonden.65 

 

Spaken  

Uit de vondsten van wielen kan niet opgemaakt worden hoeveel spaken er gemiddeld in de wielen 

zaten. Wel kan gezegd worden dat de meeste teruggevonden wielen waarvan de spaken behouden zijn, 

tien spaken hadden.66 Door het metalen naafbeslag dat in de Hallstattperiode vaak aangebracht werd, 

bestaat voor de Vroege IJzertijd een redelijk beeld van het aantal spaken van een wiel: zes tot tien.67 

De teruggevonden wielen uit de Romeinse periode hebben meestal tien, elf of twaalf spaken (zie 

paragraaf 2.2.2.2 Spaken). 

Bij de voertuigvondsten uit de Late La Tène periode in Noordoost Italië zijn geen spaken of velgen 

behouden, dus over het aantal spaken van de voertuigen uit de Late IJzertijd valt helaas niets te 

zeggen.  

 

Velg  

De velgen van de spakenwielen werden in de IJzertijd uit één stuk hout gebogen, voornamelijk essen- 

en iepenhout.68 De uiteinden werden of koud tegen elkaar gezet of met een overlap. In principe leverde 

de spanning van de gebogen velg met koud tegen elkaar gezette uiteinden in combinatie met een heet 

om de velg gekrompen ijzeren band voldoende stevigheid voor het wiel op.69 Bij overlappende 

uiteinden werd er gebruik gemaakt van een velgklamp die als een U-vorm om de uiteinden bevestigd 

was voor extra stevigheid.  

Er zijn te weinig velgklampen uit de Late IJzertijd teruggevonden om zonder meer uit te kunnen 

gaan van veelvuldig gebruik.70 Uit de Romeinse periode zijn U-vormige velgklampen mogelijk 

teruggevonden bij ‘Voertuig A’ uit Mikri Doxipara-Zoni in Grieks Thracië.71 Bij Romeinse wielen uit 

Carlisle en Newstead72 werd gebruik gemaakt van een metalen plaatje dat dwars over de beide (koud 

tegen elkaar staande) uiteinden van de velg vastgenageld werd.  

Velgen gevormd uit één stuk gebogen hout, “type Gottesberg” genoemd, werden voor het eerst in de 

Late Hallstatt periode (Midden IJzertijd) gebruikt.73 De velgen uit Como-Ca’Morta brandgraf B uit de 

                                                 
63 Schönfelder 2002, 158 tabel 14 (interne naafringen), 164 tabel 16 (aseindebeslag). 
64 Schönfelder 2002, 279. 
65 Schönfelder 2002, 165. 
66 Schönfelder 2002, 138. 
67 Piggott 1992, 133; Pare (1992, 64-86) houdt het op 8 tot 10 spaken per wiel, hoewel van slechts een aantal wielen 
werkelijk spaken teruggevonden zijn. 
68 Schönfelder 2002, 134-5. 
69 Schönfelder 2002, 144. 
70 Schönfelder 2002, 144. 
71 Zie paragraaf 2.2.2.3 Velg. 
72 Zie paragraaf 2.2.2.3 Velg. 
73 Pare 1992, 52 fig. 53-1, 61. 
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6e eeuw v. Chr.74 zijn van dit type. In deze tijd werden ook wielen vervaardigd met een ‘dubbele velg.’ 

De dikte van de velg bestaat dan uit twee lagen hout, in plaats van één.75 Van wielen met een ‘dubbele 

velg’ zijn twee typen onderscheiden: “type Großeibstadt,” waarbij de nerven van de twee lagen hout 

duidelijk van elkaar verschillen. Dit is te zien aan houtresten die aan ijzeren nagels achtergebleven 

zijn.76 Een voorbeeld van een voertuig met dergelijke velgen is gevonden in Como-Ca’Morta 

brandgraf A uit de 7e eeuw v. Chr..77 Het tweede type ‘dubbele velg’ is “type Bruck,” waarbij de 

nerven van de twee lagen hout in één lijn lopen, maar waarvan de velg dikker is dan 75 mm. Dit is de 

hypothetische maximale dikte van een stuk hout dat tot een ronde velg uit één stuk gebogen kan 

worden. Bij velgen met een grotere dikte dan 75 mm gaat men er daarom van uit dat de velg uit twee 

lagen hout bestaat en tot het “type Bruck” behoort.78 De velgen uit Sesto Calende krijgergraf B uit de 

7e eeuw v. Chr.79 zijn van dit type. 

Bij deze ‘dubbele velgen’ komt het voor, dat één van de twee lagen uit meer dan één stuk hout 

bestaat. Er kan dus in feite over ‘segmenten’ gesproken worden. Echter deze segmenten zijn, in 

tegenstelling tot die van de segmentvelgen uit de Romeinse periode, niet door middel van pen- en 

gatverbindingen met elkaar verbonden, maar door lange nagels die door beide lagen hout van de 

‘dubbele velg’ geslagen worden en/of door velgklampen.80 Uit de Late IJzertijd zijn mij geen wielen 

bekend met ‘dubbele velg.’ Echte pen-gat segmentvelgen lijken pas in de Romeinse keizertijd in de 

provincies gemaakt te zijn.81 Hierop bestaat (bij mijn weten) één uitzondering. In Groot Brittannië is in 

Holme Pierrepont (Nottinghamshire) een wiel gevonden dat uit zes segmenten bestaat die met pen-gat 

verbindingen aan elkaar gezet zijn. Dit wiel wordt in de 2e eeuw v. Chr. gedateerd.82  

 

Wielband  

IJzeren wielbanden of resten hiervan zijn in de La Tène periode niet alleen in graven aangetroffen, 

maar ook in nederzettingen en votiefdepots.83 Ze zijn helaas meestal zwaar vervormd door corrosie 

van het ijzer, waardoor het moeilijk is vast te stellen hoe het profiel van de band er oorspronkelijk 

uitgezien heeft. Ook is het vaak niet duidelijk of het bij de vondst van ijzeren banden werkelijk om 

wielbanden gaat en niet om bijvoorbeeld de hoepels van een ton.84 Voor de Hallstatt periode heeft Ch. 

Pare in 1992 gepoogd een typologie op te stellen van de wielbanden op basis van hun profiel.85 Hierbij 

valt op dat de meeste banden aan de binnenkant U-vormig zijn, vaak met scherpe hoeken.86 In de La 

                                                 
74 Woytowitsch 1978, 112; Piggott 1983, 82. 
75 Pare 1992, 52-53. 
76 Pare 1992, 52 fig. 53-2, 60. 
77 Woytowitsch 1978, nr. 111; Piggott 1983, 182, gevonden in 1950. 
78 Pare 1992, 52 fig. 53-1, 61. 
79 Woytowitsch 1978, nr. 110. 
80 Pare 1992, 52-53. 
81 Zie paragraaf 2.2.2.3 Velg; Schönfelder 2002, 135. 
82 Piggott 1983, 215-216 afb. 135. 
83 Schönfelder 2002, 138. 
84 Schönfelder 2002, 139. Hij haalt ter illustratie twee graven aan, een uit Frankrijk (Fléré-la-Rivière, Indre) en een uit Groot-
Brittannië (Hertford Heath, Hertfordshire), waarbij ijzeren banden gevonden zijn die sterk op wielbanden lijken. Omdat er 
echter resten van houten planken gevonden werden die loodrecht op de banden stonden, is geconcludeerd dat het om houten 
kuipen ging. Zonder deze houtresten zouden de graven evengoed als voertuiggraf bestempeld kunnen zijn. 
85 Pare 1992, 43-51. Hij meldt hierbij nadrukkelijk dat het om “‘idealised’ cross-sections” gaat, omdat door  de ijzercorrosie 
weinig ongeschonden delen van de banden behouden zijn. 
86 Het is mij niet duidelijk of de houten velg hier binnen viel of dat het randje van de banden in het hout greep. 
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Tène periode lijken zowel banden met scherpe U-vorm als vlakke profielen gebruikt te zijn.87 Deze 

scherpe U-vorm van de binnenkant van de band is niet duidelijk aanwezig is bij de banden uit de 

Romeinse tijd.88 Tevens waren alle banden uit de Hallstatt periode voorzien van nagels.89 Uit de La 

Tène periode zijn weinig banden teruggevonden met nagelgaten.90 Uit de Romeinse periode zijn zowel 

banden met als zonder nagelgaten bekend. Zs. Visy constateert een geografische scheiding tussen de 

banden met en zonder nagels,91 maar dit hoeft niet zonder meer te betekenen dat de banden met 

nagelgaten koud rond de velg geslagen waren en de andere banden heet rond de velg gekrompen. Voor 

de Hallstatt periode merkt Ch. Pare verder op dat er maar weinig wielbanden zijn waarbij de naad 

tussen de twee ijzeren uiteinden zichtbaar is. Deze naad ontstaat volgens hem wanneer de band koud 

rond de velg gehamerd wordt en dus met nagels wordt vastgezet. Hieruit concludeert Pare dat het 

mogelijk is dat de meeste wielbanden in de Hallstatt periode reeds rond de velg gekrompen werden. 

Het is echter ook mogelijk dat in veel gevallen de naad niet meer zichtbaar is door de corrosie aan het 

ijzer.92 Over een aantal wielen uit de Romeinse tijd die bij Neupotz gevonden zijn, meldt Visy dat de 

overlapping van de beide samengesmede uiteinden van de band duidelijk zichtbaar is.93 Omdat bij 

geen enkele wielband uit Neupotz nagelgaten zijn aangetroffen, moeten deze banden met naad om de 

velg gekrompen zijn. De aan- of afwezigheid van naden bij de banden uit de Hallstatt periode hoeft 

dus geen van beide technieken van het bandopleggen uit te sluiten. De nagels kunnen ook ter extra 

versteviging aangebracht zijn.94  

 

Diameter en omtrek  

De gemiddelde diameter van de wielen die gevonden zijn tussen de Vroeg La Tène (Midden IJzertijd) 

en de Romeinse periode, bedraagt ca. 90 cm., dus iets kleiner dan de gemiddelde diameter uit de 

Romeinse tijd. Er zijn wielen gevonden met een grotere diameter (ca. 130 cm), maar ook met een 

kleinere (ca. 70 cm).95 De gemiddelde diameter van de wielen die in de onderstaande Tabel 5 zijn 

opgenomen, is 96 cm. De wagen uit brandgraf B van Como-Ca’Morta (Noord Italië) uit de 6e eeuw v. 

Chr. had twee grotere en twee kleinere wielen: een paar met een diameter van 97 cm en een paar van 

93 cm.96 Van de wagen die in het Late IJzertijd-inhumatiegraf van Boé (Lot-et-Garonne, Frankrijk) 

gevonden is, kon vastgesteld worden dat de diameter van de wielen ca. 107 cm bedroeg.97 

In zijn publicatie over het voertuiggraf van Boé geeft M. Schönfelder ook de diameters van 

verschillende andere wielen uit de Late IJzertijd. Deze gegevens zijn, met die van Como-Ca’Morta en 

Boé in de onderstaande tabel opgenomen. In de meeste gevallen gaat het hier waarschijnlijk om wielen 

                                                 
87 Schönfelder 2002, 140 tabel 10. Er zijn tien graven (gegeven datering: La Tène D) opgenomen waarin banden zijn 
aangetroffen. Schönfelder heeft in de tabel losse vondsten van banden achterwege gelaten. Aan veel banden zijn geen details 
meer te onderscheiden. De kans is vrij groot dat deze tabel geen realistisch beeld geeft van het profiel van de banden die in de 
Late IJzertijd gebruikt werden. 
88 Zie paragraaf 2.2.2.4 Wielband. 
89 Pare 1992, 3. 
90 Schönfelder 2002, 139.  
91 Visy 1993, 270; zie ook paragraaf 2.2.2.4 Wielband. 
92 Pare 1992, 128-129. 
93 Visy 1993, 269. 
94 Garbsch 1986, 55. 
95 Piggott 1983, 212; Schönfelder 2002, 136-141. 
96 Woytowitsch 1978, nr. 112. 
97 Schönfelder 2002, 108. 
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van zogenaamde ‘strijdkarren.’98 Zoals in paragraaf 4.2.1.1 Assen - Aslengte en spoorbreedte, zijn de 

genoemde maten omgerekend naar pes monetalis (pm) en pes drusianus (pd), hoewel deze in de 

IJzertijd waarschijnlijk niet bestonden. Wellicht heeft een of beide van deze maten echter aan de basis 

gestaan van de standaardmaat of -maten die in de Romeinse periode in de provincies gebruikt werden.  

 

vindplaats ca. Ø 

in cm 

Ø ca. pm 

(29,6 cm) 

Ø ca. pd 

(33,3 cm) 

ca. omtrek  

in cm 

omtrek ca. pm 

(29,6 cm) 

omtrek ca. pd 

(33,3 cm) 

Como-Ca’Morta 

(Italië, 6e eeuw v. 

Chr.) 2 wielen 

97 3,3 2,9 305 10,3 9,2 

- 2 wielen 93 3,1 2,8 292 9,9 8,8 

Bouqueval graf 3 

(Val-d’Oise, 

Frankrijk, LT 

B2/C1) 

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

Brežice graf 6 

(Brežice, Slovenië, 

LT C1) 

90,3 3,1 2,7 284 9,6 8,5 

Attichy (Oise, 

Frankrijk, LT C)  

11599 3,9 3,5 361 12,2 10,8 

Nanterre (Nauts-

de-Seine, 

Frankrijk, LT C) 

130 4,4 3,9 408 13,8 12,3 

Tremblois-les-

Rocroi (Ardennes, 

Frankrijk, LT C) 

67 2,3 2,0 210 7,1 6,3 

La Mailleraye-sur-

Seine (Seine-

Maritime, 

Frankrijk, LT 

C2/D2) - 1 

92,2 3,1 2,8 290 9,8 8,7 

- 2 94 3,2 2,8 295 9,96 8,9 

- 3 95,5
100 

3,2 2,9 300 10,1 9,0 

- 4 81,5 2,8 2,4 256 8,6 7,7 

Cugir (Alba, 

Roemenië, LT D) 

100 3,4 3 314 10,6 9,4 

Husby (Flensburg, 

Duitsland, LT D) 

93 3,1 2,8 292 9,9 8,8 

                                                 
98 Schönfelder 2002, 134-140. De vondsten uit Marcilly-sur-Eure (Eure, Frankrijk, La Tène C2/D1, Schönfelder 
catalogusnummer I/55) en Hannogne-Saint-Remy (Ardennes, Frankrijk, La Tène D1, Schönfelder catalogusnummer I/50) 
zijn achterwege gelaten, omdat het in deze gevallen niet zeker is dat het om wielbanden gaat. 
99 Schönfelder 2002 (140, Tab. 10) geeft als diameter 110-120 (?). Ik heb hier ca. 115 van gemaakt. 
100 Schönfelder 2002 (140, Tab. 10) geeft als diameter 95/96. Ik heb hier ca. 95,5 van gemaakt. 
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vindplaats ca. Ø 

in cm 

Ø ca. pm 

(29,6 cm) 

Ø ca. pd 

(33,3 cm) 

ca. omtrek  

in cm 

omtrek ca. pm 

(29,6 cm) 

omtrek ca. pd 

(33,3 cm) 

Hoppstädten-

Weiersbach graf 14 

(Birkenfeld, 

Duitsland, LT D2) 

90 3,0 2,7 283 9,6 8,5 

Boé (Lot-et-

Garonne, Frankrijk, 

LT D2) 

107 3,6 3,2 336 11,4 10,1 

 

Tabel 5 Diameter en omtrek van wielen uit de IJzertijd 

 

‘Valling’ en ‘overspoor´  

Schönfelder gaat ervan uit dat, in tegenstelling tot bij moderne wagenbouw, de aseinden en de asdam 

van de voertuigen uit de Late IJzertijd in elkaars verlengde liggen (nrs. 4 en 5; 4 en 10 op fig. 3).101  

De uiteinden buigen niet iets naar onderen (‘overspoor’) om een ‘valling’ van de spaken te 

compenseren (van een ‘doorgezet’ wiel) en te voorkomen dat het wiel van de as loopt. Met andere 

woorden: er werden geen ‘doorgezette’ wielen gebruikt in de IJzertijd. Toch zijn doorgezette wielen in 

twee reconstructies van voertuigen uit de IJzertijd gebruikt. De wagen die in Bell (Duitsland) 

gevonden is en die in de Hallstatt D periode gedateerd wordt (Midden IJzertijd), is bewust 

gereconstrueerd met ‘doorgezette’ wielen en iets afgebogen aseinden.102 Ook de door Furger-Gunti 

gereconstrueerde ‘strijdkar’ (afb. 119) heeft doorgezette wielen.  

Het is eveneens onwaarschijnlijk dat er in de Romeinse periode gebruik werd gemaakt van 

‘doorgezette’ wielen.103  

 

4.2.1.3 Onderbouw 

Bij zowel karren als wagens kan er sprake zijn van een onderbouw. Bij wagens is deze altijd 

aanwezig, omdat de bodem en bak niet direct op de assen geplaatst kunnen worden als de wagen 

torsieflexibiliteit moet hebben. Bij karren is een onderbouw optioneel. De bodem kan direct op de as 

geplaatst worden, maar in sommige gevallen is de laadbodem verhoogd ten opzichte van de as en het 

bodemframe. 

De tweewielige voertuigen uit de Late La Tène periode waarvan resten in de graven teruggevonden 

zijn, zijn ‘strijdkarren’ waarin één of meer staande personen vervoerd konden worden. Tweewielige 

karren waarin zittende personen of goederen vervoerd konden worden, zijn bij mijn weten niet 

teruggevonden. Tussen ‘strijdkarren’ en ‘gewone’ karren bestaan grote constructietechnische 

verschillen. De eerste hebben niet alleen meestal een veel lichtere constructie en opbouw, ook de 

gewichtsverdeling van de ‘strijdkar’ ten opzichte van de as wijkt af van die van ‘gewone’ karren.104 Er 

bestaan dus fundamentele verschillen tussen de resten van karren uit Laat La Tène en die uit de 

Romeinse periode die in hoofdstuk 2 behandeld zijn, omdat het over twee verschillende typen 

                                                 
101 Schönfelder 2002, 159. 
102 Joachim 1987, 137-139; Schönfelder 2002, 136: de reconstructie van de wagen van Bell is uigevoerd door een modern 
wagenmakerbedrijf. 
103 Zie paragraaf 2.2.2.6 ‘Valling’ en ‘overspoor.’ 
104 zie paragraaf 2.2.1 As. 
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voertuigen gaat: lichte ‘strijdkarren’ tegenover zwaardere ‘gewone’ karren. Daarom is het moeilijk om 

de vondsten uit Laat La Tène te vergelijken met de vondsten uit de Romeinse provincies, vooral in het 

geval van het bodemframe, de bodem en de opbouw van karren.  

 

4.2.1.3.1 Het bodemframe bij karren 

Het bodemframe vormt de verbinding tussen de wielen en het trekelement van de kar. Van het 

bodemframe van gewone karren uit de Late La Tène periode is bijzonder weinig bekend, niet alleen 

omdat er weinig afbeeldingen van bestaan, ook omdat er nauwelijks organisch materiaal behouden is. 

Bij afbeeldingen uit de Romeinse periode waarop de laadbodem verhoogd is ten opzichte van de as en 

het trekelement niet met de laadbodem verbonden is, is het duidelijk dat er sprake is van een 

bodemframe. Hetzelfde geldt voor de Midden IJzertijd-afbeelding van een kar op een bronzen situla 

uit Vače in Slovenië (afb. 101). De afbeelding dient echter, zoals in de inleiding is uitgelegd, met 

voorzichtigheid gebruikt te worden in vergelijking met vondsten uit de Late La Tène periode. 

 

Verhoogde laadbodem 

Op de bovengenoemde situla uit Vače (afb. 101) staat een kar met daarin een zittende passagier en 

menner. Op de afbeelding zijn diagonale elementen te zien die vanaf de as in een V-vorm uitlopen 

naar de voor- en achterkant van de bodem. Dit lijken elementen van de onderbouw te zijn, die ervoor 

dienen de laadbodem boven het bodemframe te verheffen. Op afbeeldingen uit de Romeinse periode in 

de provincies zijn soms staanders weergegeven die de verheffing van de laadbodem bewerkstelligen 

(zoals bijvoorbeeld op D.Trier-2B.02 (afb. 337c), maar deze zijn duidelijk verticaal en niet diagonaal. 

Ook op afb. 99, een grafsteen uit Padua uit de 3e eeuw v. Chr., maakt de dissel geen deel uit van de 

laadbodem. De dissel is tussen de spaken afgebeeld en loopt naar het asniveau, terwijl de laadbodem 

hierboven is weergegeven. 

Onder voertuigresten uit de Late IJzertijd bevindt zich een grote groep vondsten die bestaat uit een, 

al dan niet gevorkte, staaf met één of twee ogen, in het Duits Ösenstiften genoemd.105 Deze vormen 

een belangrijk onderdeel van de onderbouw van de in de graven teruggevonden ‘strijdkarren.’106 

Waarschijnlijk fungeerden ze in de ophanging van de bodem aan het bodemframe. Op afb. 119 is de 

reconstructie te zien van een ‘strijdkar’ door A. Furger-Gunti, op basis van verschillende vondsten 

daterend uit La Tène C (ca. 250-130 v. Chr.)  die in La Tène (Zwitserland) gevonden zijn.107 De as 

bevindt zich achter het midden van de bodem. Het bodemframe wordt gevormd door een vork 

waarvan de tanden tot voorbij de bodem steken. De bodem is opgehangen met behulp van beringde 

staven en riemen van organisch materiaal. Het is niet duidelijk of ook ‘gewone’ karren een constructie 

kenden met deze staven als onderdeel van de onderbouw. Schönfelder constateert dat voertuigen 

zonder de staven in de Late La Tène periode niet in de graven zijn meegegeven, maar dat dit niet hoeft 

te betekenen dat dergelijke karren niet bestaan hebben.108  

 

                                                 
105 Schönfelder 2002, 188-204. 
106 Schönfelder 2002, 188. 
107 Furger-Gunti 1991, 356-359; Schönfelder 2002, 280. De kar is overigens geconstrueerd met doorgezette wielen. Zie ook 
Müller 1995, 265-275. 
108 Schönfelder 2002, 279. 
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4.2.1.3.2 De onderwagen bij wagens 

De onderwagen van wagens bestaat uit de voor- en achterasdammen en de langboom die de 

verbinding verzorgt tussen de beide schamels (fig. 4). Men gaat ervan uit dat zowel in de Hallstatt 

periode als in de La Tène tijd wagens gemaakt zijn met een zwenkbare vooras.109 In 1983 heeft S. 

Piggott voor de wagen uit de Late Hallstatt periode die in Hohmichele graf VI (Baden-Württemberg, 

Duitsland) gevonden is, beargumenteerd dat het voor wagens in principe mogelijk is om een 

zwenkbare vooras te hebben zonder dat de bodem volledig tot boven de wielen getild is. Als de vooras 

ca. 20° kan draaien in het horizontale vlak, kan de wagen een normale bocht nemen met een 

draaicirkel van ca. 8,5 m.110 

Er bestaan enkele afbeeldingen van wagens uit de Hallstatt periode (afb. 107-118) en de Vroege La 

Tene tijd (afb. 102, 103, 104 en 106).111 De bezwaren om deze afbeeldingen te gebruiken als 

voorbeelden van wagens uit de Late IJzertijd zijn in de inleiding van paragraaf 4.2 De ‘provincies’ in 

de Late IJzertijd reeds ter sprake gekomen.  

 

Langboom 

Uit de Late IJzertijd zijn geen langbomen behouden. Omdat echter verschillende houten delen bronzen 

of ijzeren beslag hadden dat wel behouden is, is er toch iets te zeggen over de langboom. De 

onderwagen van de wagen uit het voertuiggraf van Boé in Frankrijk (La Tène D2b - 3e kwart van de 1e  

eeuw v. Chr.112) is op papier gereconstrueerd (afb. 120) met een langboom die gevorkt met de 

achterschamel verbonden is, analoog aan de “Keltische wagen” uit het Deense Dejbjerg (afb. 65).113 

Het punt waar de zijarmen van de langboom met de langboom samenkomen, is verstevigd met een 

ovale ijzeren ring, waaruit blijkt dat de langboom een ovale doorsnede had.114 In de Romeinse periode 

is de langboom in de meeste gevallen rechthoekig van doorsnede.115  

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

vormige aanhechting van de langboom op de achteras duidelijk te zien is. Op het bronsbeslag van de 

klinè uit het voertuiggraf van Eberdingen-Hochdorf (Duitsland) uit de Vroege IJzertijd, is de wagen in 

bovenaanzicht afgebeeld (afb. 107). Afb. 112 en 113 zijn afbeeldingen van wagens op Pommern-

gezichtsurnen. Ook deze wagens zijn van bovenaf bezien weergegeven en de gevorkte langboom is 

goed zichtbaar. De wagen op afb. 118 (een botfragment uit Moravië uit de Vroege IJzertijd) is op 

dezelfde manier afgebeeld. Op afb. 104 (fragment van een bronzen situladeksel uit Mechel in Italië uit 
                                                 
109 Piggott 1983, 156-158; Pare 1992, 132; Schönfelder 2002, 209. 
110 Piggott 1983, 157-158; Pare 1992, 132. 
111 Op afb. 100 en 105 is in beide gevallen slechts een deel van het voertuig behouden. Het is niet duidelijk of er een kar of 
wagen is afgebeeld. Opvallend aan beide afbeeldingen is dat tussen het wiel en de bodem één verticale en twee diagonale 
staanders zijn weergegeven. Op afb. 101, waarop duidelijk een kar te zien is, ontbreekt de verticale staander. Op afb. 106, 
waarop een wagen staat, zijn boven het voorwiel twee diagonale en één verticale staander te zien. Op basis van het magere 
vergelijkingsmateriaal van afb. 101 en 106 kan echter niet zonder meer geconcludeerd worden dat ook op afb. 100 en 105  
wagens zijn afgebeeld. Op afb. 105 lijkt links van het wiel de gevorkte aanhechting van de langboom te zijn weergegeven. 
Tevens is vlakbij de breuk een gebogen vorm zichtbaar, die mogelijk als het tweede wiel van het voertuig gezien kan worden. 
Dit ‘tweede wiel’ is echter smaller weergegeven dan het duidelijke eerste wiel en bovendien niet op dezelfde grondlijn 
geplaatst. Het zou ook een rozet ter versiering van de lege ruimte kunnen zijn (zie afb. 101). Op afb. 100 lijkt het voertuig 
naar rechts te rijden. De passagier is naar rechts gewend en links op de afbeelding lijken de borst en de mond van een paard 
zichtbaar te zijn dat achter het voertuig loopt. De vraag is echter welke functie het gevorkte element heeft dat onder de 
bodem is weergegeven. Het lijkt op de as aan te sluiten en het uiteinde in de vorm van een vogelkop buigt omhoog en lijkt de 
onderkant van de bodem te steunen. Het is geen langboom en ook geen dissel. Is het versiering? 
112 Schönfelder 2002, 46: de datering berust op het in het graf meegegeven aardewerk. 
113 Schönfelder 2002, 111, afb. 66 (Dejbjerg), afb. 84 (Boé). 
114 Schönfelder 2002, 111, 208. 
115 Visy 1993, 283. 
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de Midden IJzertijd) lijkt de wagen gedeeltelijk van bovenaf en gedeeltelijk van opzij afgebeeld te 

zijn.  

 

Schamelsteunen 

Schamelsteunen zijn in de Romeinse periode bij verschillende voertuiggraven aangetroffen (zie 

paragraaf 3.2.3.2 Schamelsteunen). Dit zijn ijzeren elementen die de verbindingen tussen de langboom 

en de schameldammen verzekeren. Ze waren diagonaal tussen de voor- en achterkant van 

wagenbodem en de langboom geplaatst, zoals ook op verschillende afbeeldingen uit de Romeinse 

periode duidelijk te zien is. Dergelijke elementen lijken in de Late IJzertijd niet voor te komen. Uit de 

Hallstattperiode zijn mogelijk wel twee vergelijkbare elementen gevonden. 

Bij de wagen van Vix (Frankrijk), uit de Late Hallstatt tijd (ca. 600 v. Chr. - 475 v. Chr.),116 is een 

element gevonden dat beschouwd wordt als schamelsteun. Het is een ijzeren object met 

omhooggebogen uiteinden. In totaal is het 1,34 m lang en ca. 20 cm van de uiteinden steekt omhoog 

(afb. 121). Door het midden van het object steekt een stevige nagel, waarmee het aan de langboom 

vastgezeten heeft en de beide uiteinden waren aan de voor- en achterschameldam bevestigd.117 

Doordat de uiteinden omhoog buigen, is het zeker dat de bak van de wagen iets verhoogd was ten 

opzichte van de assen.118  

Ook bij de Late Hallstattwagen die in Bell (Duitsland) gevonden is (ca. 475 v. Chr.),119 is een ijzeren 

element aangetroffen dat enige overeenkomst vertoont met de schamelsteunen uit de Romeinse 

periode. Het is een Y-vormig ijzeren ‘langboom’ van 1,4 m. lengte met gevorkt einde (afb. 122). Over 

het punt waar de Y splitst, is een gebogen ijzeren plaat geplaatst waarmee het geheel aan de langboom 

vastgezet kon worden. Onder deze gebogen plaat konden de drie afzonderlijke armen ten opzichte van 

elkaar scharnieren,120 voor zover de hoogte van de gebogen plaat dit toeliet. In de reconstructie van de 

wagen volgens H.-E. Joachim uit 1987 zijn de twee korte armen van de ‘Y’ met de achteras verbonden 

en de lange arm met de voorschameldam.121 De houten langboom is niet gevorkt en de ijzeren 

‘langboom’ lijkt ervoor te zorgen dat aanhechting van de langboom op de achteras 90° blijft. Het is 

dus in deze reconstructie niet wenselijk dat de drie onderdelen van de ijzeren ‘langboom’ kunnen 

scharnieren, terwijl deze mogelijkheid wel bestaat. In de reconstructie van Joachim wordt de ijzeren 

‘langboom’ niet beschouwd als schamelsteun. De uiteinden buigen niet omhoog, zoals de 

schamelsteunen uit de Romeinse periode doen, maar zouden dit in theorie wel kunnen, als in de 

reconstructie toegestaan wordt dat ze kunnen scharnieren. De bak van de wagen is niet hoog boven de 

assen verheven gereconstrueerd.  

Op één afbeelding van een wagen op een situla uit Novo Mesto (Slovenië) uit de Midden IJzertijd 

zijn diagonale lijnen te zien die van de langboom naar de voor- en achterkant van de bodem van de 

wagen lopen (afb. 106). Wellicht zijn hier schamelsteunen afgebeeld. Ook op andere afbeeldingen op 

situlae zijn diagonale lijnen te zien (afb. 100 en 105), maar hier lopen ze vanaf de as schuin omhoog 

                                                 
116 Piggott 1983, 165: Hallstatt D. 
117 Egg & France-Lanord 1987, 160. 
118 Egg & France-Lanord 1987, 160; Pare 1992, 132. Zie ook Egg & France-Lanord 2003, 63-69. 
119 Joachim 1987, 135: Hallstatt D3.  
120 Joachim 1987, 141. 
121 Joachim 1987, 138, afb. 3. 
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naar de voorkant en het midden van de bak.122 Op de afbeeldingen uit de Vroege IJzertijd zijn geen 

schamelsteunen te herkennen.  

Het is onduidelijk of schamelsteunen zowel in de Hallstatt- als La Tène periode gebruikt werden. 

Daarom is het moeilijk om van continuïteit in toepassing tot in de Romeinse tijd te spreken. In de 

Romeinse periode zijn schamelsteunen gebruikt bij voertuigen waarvan de bak vrij hoog boven het 

asniveau getild is: de steunen moeten de afstand tussen de onderkant van de bak en de langboom 

overbruggen (zie paragraaf 3.2.3.2 Schamelsteunen). Dit lijkt te suggereren dat het in de Romeinse 

periode vaker voorkwam dat de wagenbakken hoger boven de assen verheven waren dan in de 

Hallstatt en La Tène tijd. Hierbij is het echter opvallend dat op ten minste een van de weinige 

afbeeldingen uit de IJzertijd een wagen op een situla is afgebeeld waarvan de bodem volledig boven 

de wielen is verheven (afb. 106).123 Op twee andere situla-afbeeldingen is de bodem duidelijk achter 

de wielen geplaatst (afb. 102 en 103). Of deze afbeeldingen als natuurgetrouwe weergaven van 

voertuigen uit de Midden en Late IJzertijd gezien kunnen worden, blijft de vraag. 

 

Zwenkbare vooras 

Van verschillende wagens uit de Hallstatt periode is geconcludeerd dat zij waren voorzien van een 

zwenkbare vooras, omdat diverse metalen elementen behouden zijn die een dergelijke reconstructie 

ondersteunen. Het kan hierbij gaan om de ijzeren schamelbout124 of om kleine askappen die de 

uiteinden van de houten disselas beschermden.125 Niet in alle gevallen zijn deze metalen onderdelen 

bij elkaar in een graf aangetroffen. Ch. Pare concludeert dat het mogelijk is dat ook andere wagens, 

waarbij geen metalen resten zijn aangetroffen die direct op een zwenkbare vooras duiden, toch konden 

draaien, maar dat de hiervoor vereiste onderdelen, zoals de schamelbout, in deze gevallen van hout 

waren gemaakt (zie ook paragrafen 4.2.1.5 Trekelement en 4.2.1.7 Riemhouders).126  

Uit de Late La Tène periode zijn twee ijzeren schamelbouten bekend, één uit het voertuiggraf van 

Verna (een crematiegraf) en één uit het oppidum van Étival-Clairefontaine/La Pierre d’Appel (beide 

gelegen in Frankrijk). Een derde exemplaar uit Manching127 (Beieren, Duitsland) kan niet met 

zekerheid in de La Tène periode gedateerd worden, omdat van de schamelbout geen vondstcontext 

bekend is. Alleen de schamelbout uit Verna is in een graf gevonden, in combinatie met andere 

voertuigresten.128 

Op afb. 103, 104 en 106 lijkt de dissel verbonden te zijn met de as. Wellicht zijn hier wagens met 

zwenkbare vooras afgebeeld.  

 

Verticale staanders onder de bodem 

De verticale staanders onder de bodem die op afbeeldingen uit de Romeinse provincies voorkomen, 

kennen geen duidelijke parallellen in de Late La Tène tijd. Uit de Late Hallstatt periode D2-3 (ca. 475 
                                                 
122 Zie voetnoot 111 over de vraag of er op deze afbeeldingen een kar of een wagen is weergegeven. 
123 Eventueel ook afb. 100 en 105, zie voetnoot 111. 
124 Pare 1992, 132, 164: bijvoorbeeld in het geval van de wagen uit graf VI in Hohmichele, Frankrijk (Pare-catalogusnummer 
51B), Hallstatt D1 (ca. 600 v. Chr.). 
125 Pare 1992, 132, 164: bijvoorbeeld de wagen van Vix, Frankrijk, Hallstatt D2-3 (ca. 500 v. Chr.). 
126 Pare 1992, 132. Zie ook voetnoot 14 in paragraaf 5.2 Makers. 
127 Sievers 2003, 43-44: in het noordelijke deel van de “Südumgehung” van het oppidum van Manching zijn grote langhuizen 
gevonden uit de 3e-2e eeuw v. Chr. die gezien worden als tekens van rijkdom. In dit gebied zijn verschillende resten van 
voertuigen en tuigage gevonden, hetgeen erop lijkt te wijzen dat het rijkere deel van de bevolking voertuigen met metalen 
onderdelen had.  
128 Schönfelder 2002, 209-210. 
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v. Chr.) komen echter vondsten die door M. Egg en A. France-Lanord beschouwd worden als 

staanders om de bodem van een wagen te verhogen.129 Bij de wagenresten uit Vix, Sainte-Colombe La 

Garenne en Belford Granvillars (alle in Frankrijk) zijn resten van dergelijke ijzeren staven gevonden. 

In alle drie de gevallen waren er vier staven van gelijke lengte, maar niet altijd van gelijke vorm (afb. 

123 en 124). Sommige staven zijn in een golvende vorm gesmeed. Pare is er niet van overtuigd dat 

deze objecten als staanders gefungeerd hebben,130 waarschijnlijk omdat van deze drie wagens alleen 

bij die uit Vix een mogelijk schamelsteun gevonden is, waardoor het vaststaat dat de bodem boven het 

niveau van de assen verheven was. De ‘staanders’ uit de drie vondstcomplexen hebben duidelijk 

eenzelfde functie in de constructie van de verschillende wagens, omdat ze wat betreft de vorm sterke 

overeenkomsten met elkaar vertonen. De bochtige vorm van de staven kan wellicht een functie in de 

schokbreking van de wagen hebben, als smeedijzer tenminste stevig genoeg is om de schokken op te 

vangen. 

Ook bij de wagen uit brandgraf B in Como-Ca’Morta (6e eeuw v. Chr.) zijn ijzeren staven (met 

bronzen versiering) gevonden, die mogelijk de verhoging van de bak ten opzichte van de assen 

bewerkstelligd hebben. Deze staven zijn echter niet gebogen en het zijn er niet vier, maar twaalf (afb. 

125).131 

Op geen van de situla-afbeeldingen zijn verticale staanders boven de assen weergegeven.132 

 

4.2.1.4 Bodem 

Zoals bij de Romeinse voertuigen in de provincies, zijn er uit de Late IJzertijd geen bodems van 

voertuigen behouden, aangezien deze van organisch materiaal gemaakt waren. Omdat er ook geen 

afbeeldingen van voertuigen uit de Late IJzertijd zijn, is het moeilijk iets over de bodem te zeggen. 

Waarschijnlijk geldt voor de bodems van karren en wagens uit de Late IJzertijd wat ook in de 

Romeinse periode geldt: afhankelijk van het gebruik van het voertuig was de bodem gesloten of 

roostervormig. 

 

4.2.1.4.1 Bij karren 

Er is maar één zekere afbeelding van een kar die geen ‘strijdkar’ is, de eerder genoemde afbeelding uit 

de Midden IJzertijd op een situla uit Vače in Slovenië (afb. 101). De laadbodem is duidelijk verhoogd: 

het wiel is volledig onder de bodem is afgebeeld en er zijn staanders te zien. Omdat zowel de menner 

als de passagier zittend op de bodem zijn weergegeven, kan ervan uit gegaan worden dat de bodem 

gesloten was. De bodem van ‘strijdkarren’ bestond, omdat deze karren zo licht mogelijk moeten zijn, 

meestal uit een vlechtwerk van leren stroken (afb. 119).  

 

4.2.1.4.2 Bij wagens 

Op vijf afbeeldingen uit de Vroege IJzertijd is mogelijk de bodem van de wagen afgebeeld. Op afb. 

107, het reliëf in brons van de klinè uit het voertuiggraf van Eberdingen-Hochdorf, is aan weerszijden 

van de langboom een lijn getrokken die waarschijnlijk de bodem van de wagen aangeeft. Hetzelfde is 

te zien op de bovenste foto van afb. 117, waarop een rotstekening uit Val Camonica (Italië) uit de 6e - 

                                                 
129 Egg & France-Lanord  1987, 161-164. 
130 Pare 1992, 132. 
131 Egg & France-Lanord 1987, 163. 
132 Zie voetnoot 111 over de vraag of er op afb. 100 en 105 een kar of een wagen is weergegeven. 



Een vergelijking met de voertuigen uit de Europese Late IJzertijd en uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd 

 152

5e eeuw v. Chr. is afgebeeld. Op de onderste foto van afb. 117 zijn over de bodem enkele lijnen 

evenwijdig aan de assen getrokken, waardoor de indruk gewekt wordt dat de bodem uit in de breedte 

liggende planken of balken bestaat. Op afb. 109 (een urn uit Sopron in Hongarije, uit de 7e - 6e eeuw v. 

Chr.) is de bodem versierd met een zandlopermotief en op afb. 115 (een “Pommern-gezichtsurn” uit 

Elganowo in Polen, uit Hallstatt D) is de bodem aangegeven door twee zigzagbanen. Van de wagens 

die op de bronzen situlae zijn afgebeeld is niet te zien hoe de bodems zijn opgebouwd. Zoals in het 

geval van de karren uit de Late IJzertijd en de voertuigen uit de Romeinse provincies, kan 

verondersteld worden dat de bodem van de wagens uit de Late IJzertijd gesloten of roostervormig was. 

Verschillende wagens uit de Late Hallstatt periode zijn met een gesloten bodem gereconstrueerd. 

Omdat ze in graven gevonden zijn en in de meeste gevallen gedecoreerd waren met metalen 

elementen, worden ze als pronkwagens beschouwd en niet als wagens voor het dagelijks gebruik. De 

gereconstrueerde bodem van de wagen uit Großeibstadt (Duitsland) bestaat uit in de lengte liggende 

balken die tegen elkaar aan geplaatst zijn (afb. 69).133 Hier overheen is een doek gelegd. De bodem 

van deze wagen is in de reconstructie dus wel gesloten, maar niet egaal glad. Deze wagen wordt op 

grond van de grafinventaris in Hallstatt C1 (1e helft 7e eeuw v. Chr.) gedateerd.134  

 

4.2.1.5 Trekelement 

Er zijn geen afbeeldingen of vondsten die er op wijzen dat er in de Hallstatt en La Tène periode al 

voertuigen waren waarvoor één trekdier aangespannen stond met behulp van een lamoen, maar ons 

woord ‘lamoen’ is waarschijnlijk van Keltische herkomst.135 Wellicht bestonden er wel voertuigen met 

lamoen, maar zijn deze niet afgebeeld. Op basis van de vondsten is er echter alleen informatie over de 

dissel. 

Bij vierwielige voertuigen moet de dissel kunnen scharnieren in het verticale vlak ten opzichte van 

de vooras, omdat anders de trekdieren gehinderd worden door de bewegingen van de wagen (zie 

paragraaf 3.2.4 Trekelement). Verschillende vondsten uit de Late  Hallstatt en la Tène periode wijzen 

erop dat hiermee ook in deze tijd rekening gehouden werd.  

De twee voertuigen waarbij de scharnierende constructie het meest duidelijk is en op basis waarvan 

de meeste wagens uit de Hallstatt en La Tène tijd gereconstrueerd zijn, zijn de wagen uit graf B in 

Como-Ca’Morta uit Italië136 (6e eeuw v. Chr.) en de rijkversierde wagen uit Dejbjerg in Denemarken 

(1e eeuw v. Chr.). Beide voertuigen vallen geografisch gezien buiten de Hallstatt en La Tène 

culturen,137 hoewel contacten met deze culturen waarschijnlijk zijn.138 Bij de wagens uit Como-

Ca’Morta en Dejbjerg is vastgesteld dat de dissel door middel van twee trekarmen met de voorasdam 

verbonden was (afb. 65 en 126). 

Bij drie wagens uit de Hallstatt periode is metalen beslag gevonden dat tot de dissel behoord heeft139 

en uitwijst dat deze scharnierend met de voorasdam verbonden was. Dit zijn de wagens uit 

                                                 
133 Uenze 1987, 73: de bodem is, analoog aan de wagen uit het graf van Eberdingen-Hochdorf, met in de lengte liggende 
balken gereconstrueerd. De bodem zou ook uit planken bestaan kunnen hebben. 
134 Uenze 1987, 71. 
135 Van Veen & Van der Sijs (1997), 496. 
136 Pare 1992, 129. 
137 Piggott 1983, 182 (Ca’Morta) en 225 (Dejbjerg). 
138 Piggott 1983, 182; Schönfelder 2002, 102. 
139 Pare 1992, 129.  
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Eberdingen-Hochdorf in Duitsland (overgang van Hallstatt D1 naar D2140), Apremont Graf 2 in 

Frankrijk (Hallstatt D2) en Sainte-Colombe La Butte in Frankrijk (Hallstatt D2).141 De dissel van de 

wagen uit Eberdingen-Hochdorf werd aan de basis omvat door een T-vormig beslag voorzien van twee 

cilindrische uiteinden. Twee cilindrische kokers van dezelfde doorsnede sloten aan op de uiteinden.142 

Door deze kokers, met het T-stuk in het midden, werd de disselas gestoken. De uiteinden van de 

disselas werden beschermd door kleine askappen. Bij de wagen uit Apremont Graf 2 is een disselaskap 

gevonden en bij de wagen van Sainte-Colombe la Butte disselbeslag en een T-stuk.143 Deze vondsten 

duiden erop dat deze voertuigen een vooras met trekarmconstructie gehad moeten hebben en ook dat 

verschillende van deze onderdelen niet in alle gevallen met metaal beslagen waren geweest. Het 

gebruik om onderdelen van voertuigen, zoals de dissel, de naaf en de spaken, te bedekken met 

metaalbeslag nam in de La Tène periode af.144 Uit Late IJzertijd en de Romeinse periode zijn geen T-

stukken bekend.  

Op nagenoeg alle afbeeldingen uit de Vroege en Midden IJzertijd zijn de twee disselarmen duidelijk 

te zien. 

 

4.2.1.6 Opbouw 

Over de opbouw van de karren en wagens die in de Late IJzertijd in het dagelijks leven gebruikt 

werden, is niet veel te zeggen. In de graven zijn alleen resten van luxe pronkwagens en ‘strijdkarren’ 

aangetroffen. Op de afbeeldingen op de bronzen situlae uit de het begin van de Midden IJzertijd zijn, 

zo lijkt het, alleen ‘strijdkarren,’ ceremoniële karren en pronkwagens afgebeeld (afb. 100-106). Op 

basis van afbeeldingen op Keltische munten145 en een grafsteen uit Padua (Italië) uit de 3e eeuw v. Chr. 

(afb. 99) zijn met behulp van experimentele archeologie reconstructies gemaakt van de opbouw van 

een ‘strijdkar’ (afb. 119). De zijwanden van deze voertuigen worden gevormd door twee halfronde 

gebogen hoepels en de voorkant is open. De grafsteen uit Padua toont mogelijk een ‘strijdkar van het 

Keltische type,’146 waarop een menner en (gewapende) man zittend zijn afgebeeld. Ook de Celtic 

chariot uit de Late IJzertijd die in 2001 in Wetwang (Yorkshire, England) gevonden is, is 

gereconstrueerd met zijwanden die bestaan uit halfronde hoepels. Tijdens de experimenten die ermee 

gedaan zijn, zat de menner, maar kon de bijrijder zowel zitten als staan.147 De kar lijkt daarom 

multifunctioneel te zijn en wellicht zijn zogenoemde ‘strijdkarren’ niet alleen gebruikt om instabiele 

vracht (staande personen) te vervoeren maar ook om stabiele goederen (zittende personen en/of 

vracht) te transporteren (zie ook paragraaf 2.2.1 As).  

  

4.2.1.6.1 Bij karren 

In verschillende graven uit de Late IJzertijd is sierbeslag (opengewerkte dunne ijzeren of bronzen 

platen) gevonden dat wellicht tot de bodem en/of de opbouw behoord heeft.148 Als sierbeslag in een 

                                                 
140 Biel 1987, 125. Zie voor een uitgebreide studie over de wagen uit het voertuiggraf van Eberdinge-Hochdorf en de tuigage 
van de trekdieren: Koch 2006. 
141 Pare 1992, 164. 
142 Pare 1992, 129. 
143 Pare 1992, 130. 
144 Zie ook paragraaf 4.2.1.2 Wielen - Naaf. 
145 Schönfelder 2002, 291 afb. 183. 
146 Zie o.a. Furger-Günti 1991, 356-359. 
147 Hurford & Spence 2005. 
148 Schönfelder 2002, 210-215. 
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voertuiggraf aangetroffen wordt, wordt dit in de meeste gevallen zonder meer aan het voertuig 

toegeschreven.149  

Het meest opmerkelijke verschil met de karren die in de Romeinse periode in graven aangetroffen 

zijn, is dat er in de laatste periode geen ‘strijdkarren’ meegegeven lijken te zijn (zie paragraaf 2.2.6 

Opbouw). Opvallend is ook dat er in de Romeinse periode, zoals in de Hallstatt tijd, opvallend meer 

wagens zijn aangetroffen dan karren, in tegenstelling tot in de Late IJzertijd.  

 

4.2.1.6.2 Bij wagens 

In de Hallstattperiode zijn de meeste zijwanden van de bakken heel laag, ca. 15 cm. Bij een aantal 

wagens was de achterkant waarschijnlijk rijk versierd. Soms was deze hoger dan de zijwanden.150 Ook 

verschillende wagens uit de Romeinse periode lijken rijker versierde achterkanten gehad te hebben, 

bijvoorbeeld wagen II uit Šiškovci, Bulgarije (afb. 63) en een van de wagens, ‘Voertuig B,’ die in 

Mikri Doxipara-Zoni (Grieks Thracië) gevonden zijn (afb. 68). 

Uit de La Tène tijd zijn ten tijde van Schönfelders onderzoek slechts acht wagens uit voertuiggraven 

bekend, waarvan er zeven uit een crematiegraf afkomstig zijn.151 Als er dus wagenelementen 

gevonden zijn, liggen ze ten opzichte van elkaar niet in situ. Sierbeslag, dat onder andere bij de wagen 

van Boé (Frankrijk) gevonden is, kan mogelijk iets zeggen over de wanden van de bak, maar het staat, 

zoals gezegd, niet vast dat dit beslag in alle gevallen tot de wagen behoord heeft en niet bijvoorbeeld 

tot een kist of meubelstuk.152 De hoeken van de bak van de wagens uit Dejbjerg (Denemarken) en Boé 

werden gevormd door staven die met metalen horizontale strips aan de wanden bevestigd waren. In 

Dejbjerg waren deze staven van hout,153 in Boé zijn ze van ijzer, met bronzen en geëmailleerde 

details.154 Dergelijke ‘hoekstaven’ zijn niet bij wagens uit de Romeinse periode aangetroffen.  

Op afbeeldingen uit de Vroege IJzertijd is de opbouw niet weergegeven.155 Op situla-afbeeldingen 

uit de Midden IJzertijd zijn alleen open wagenbakken afgebeeld, geen gesloten kasten. De lage 

zijwanden zijn in sommige gevallen gedecoreerd. Op afb. 106 is bijvoorbeeld een vogel op de zijwand 

afgebeeld. Opvallend is dat van alle voertuigen, zowel karren als wagens, die op situlae afgebeeld zijn, 

de hoeken van de bodem of bak (voor zover zichtbaar) versierd zijn met een gestileerde vogelkop (afb. 

100, 101, 103 en 105) of paardenhoofd (afb. 102). Dergelijke metalen decoratie is bij mijn weten in de 

Late IJzertijd niet teruggevonden, maar de versiering kan ook in hout uitgevoerd zijn geweest. Uit de 

Late Bronstijd (de “Urnenveldperiode” ca. 1250-700 v. Chr.) zijn dergelijke versieringen wel 

bekend.156 Decoratie in de vorm van bronzen beeldengroepen of enkele beelden van mensen of dieren 

op een standplaat, zoals deze voorkomen bij verschillende Romeinse pronkwagens,157 lijkt in de Late 

IJzertijd niet gebruikt te zijn. 

                                                 
149 Schönfelder 2002, 211. Schönfelder merkt bovendien op dat het vaak moeilijk is om vast te stellen of gevonden sierbeslag 
in een voertuiggraf tot het voertuig behoord heeft of tot houten kisten of meubelen; zie ook voetnoot 84; zie ook 
Woytowitsch (1978, 46 noot 14) over bronsbeslag dat in San Mariano gevonden is.  
150 Pare 1992, 134-135. 
151 Zie voetnoot 10. Alleen het graf waarin de wagen uit Boé (Frankrijk) gevonden is, was een inhumatiegraf. 
152 Zie voetnoot 149. 
153 Schönfelder 2002, 215. 
154 Schönfelder 2002, 116 afb. 74. 
155 Er zou wellicht beargumenteerd kunnen worden dat op de afbeeldingen waarop de bodem van de wagen gearceerd is, 
feitelijk de zijwand van het voertuig is afgebeeld.  
156 Zie bijvoorbeeld Piggott 1983, 113 afb. 65, 66; Pare 1992, figs. 32, 33. 
157 Bijvoorbeeld bij de wagens uit het Wardardal (Grieks Macedonië) en uit Kozármisleny (Hongarije). Zie paragraaf 3.2.6 
Opbouw. 
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4.2.1.7 Riemhouders 

Riemhouders zoals deze in de Romeinse periode zijn gebruikt en afgebeeld, zijn niet teruggevonden in 

de Late IJzertijd. Onder de vondsten uit de Late IJzertijd stamt wel een groep voorwerpen die in 

paragraaf 4.2.1.3.1 Het bodemframe bij karren al aan de orde gekomen is: stevige metalen staven met 

één of twee ogen, in het Duits Ösenstiften genoemd. In de genoemde paragraaf is al aangegeven dat de 

objecten waarschijnlijk een rol gespeeld hebben bij de ophanging van de bodem bij (‘strijd’-)karren. 

Aanwijzingen voor een dergelijk ophangsysteem bij wagens zijn al in de Late Hallstatt periode te 

vinden.158 Over de ophanging van de wagenbak in de Late La Tène periode is echter niets bekend.159  

In 1990 zijn in Diarville (Frankrijk) drie voertuiggraven gevonden, waarvan er één verstoord was 

(Tumulus 2) en twee onverstoord (Tumulus 7 Graf 1 en Graf 2, beide vrouwengraven). De laatste twee 

zijn door Ch. Pare in Hallstatt D2/D3 (ca. 530 - 440 v. Chr.) gedateerd.160 De wagen uit Graf 1 is in 

1999 gereconstrueerd.161 Tot één van de opmerkelijkste vondsten uit dit graf behoort een groep van 

vier ijzeren staven met ronde doorsnede (lengte ca. 40 cm) die ter hoogte van de uiteinden van de 

assen aangetroffen zijn. Ze hebben alle een ring aan de bovenkant, waar doorheen een ijzeren lus zit 

(afb. 127). Aan de onderkant van de staven, onder een verdikt voetplaatje, bevindt zich nog een ca. 4 

cm lange bevestigingspin, waaraan houtresten gevonden zijn. Aangezien de as dikker moet zijn 

geweest dan 4 cm, hebben de staven op een dunner stuk hout boven de assen gezeten. Deze constructie 

is alleen zinvol wanneer de wagen een zwenkbare vooras heeft gehad. In de reconstructie heeft men 

brede leren riemen aan de hoeken van de bak bevestigd en deze door de ijzeren lussen gehaald, zodat 

de bak aan deze lussen hangt (afb. 128). 

Het zou interessant zijn om een uitgebreidere beschrijving van de drie Late IJzertijdvondsten van 

voertuigen uit Italië te hebben, om te kijken of dergelijke staven of een andere manier van het 

verheffen van de bodem ook ten zuiden van de Alpen gebruikt werden. Vooral de wagen uit San Maria 

di Zevio “Lazisetta” Graf 7 (La Tène D1a, rond 130 v. Chr.) zou in dit kader, als er voldoende resten 

van bewaard zijn, interessante informatie op kunnen leveren.162  

 

4.2.1.8 Rem- en blokkeersysteem 

Bij mijn weten is er niets bekend over het al dan niet voorkomen van rem- en/of blokkeersystemen bij 

voertuigen in de Late IJzertijd. Wellicht is er geremd en/of geblokkeerd op de manier zoals voor de 

provincies in de Romeinse periode hypothetisch is voorgesteld (zie paragrafen 2.2.8 Remmen en 3.2.8 

Rem- en blokkeersysteem).  

 

4.2.2 Typologie  

Voor de Hallstatt periode heeft Ch. Pare op basis van verschillende combinaties van diverse metalen 

vondsten (zoals navenbeslag, zijwandbeslag, wielbanden) zeven typen wagens onderscheiden.163 Hij 

                                                 
158 Schönfelder 2002, 188-189, 277. 
159 Schönfelder 2002, 208. 
160 Pare 1992, 154, 345. 
161 Egg & Lehnert 2000, *26-*44. 
162 Van dit graf is het, in tegenstelling tot de andere twee, duidelijk dat er een wagen meegegeven is. Er zijn, naast externe en 
interne naafringen voor vier wielen, mogelijk ook niet nader omschreven voertuigresten aangetroffen. Zie voetnoot 14. 
163 Pare 1992, hoofdstuk 8. 
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geeft aan dat er hiermee geen definitieve uitspraken gedaan kunnen worden over het oorspronkelijke 

uiterlijk van de voertuigen.164  

M. Schönfelder heeft hetzelfde pogen te doen met het materiaal uit de Late IJzertijd. Hij heeft 

typologieën gemaakt van de verschillende materiaalgroepen, maar deze typen leenden zich er niet voor 

om een typologie van de tweewielige voertuigen uit de Late La Tène periode op te stellen. Voor 

wagens was het niet mogelijk een typologie op te stellen, omdat er slechts acht in graven gevonden 

zijn. Zeven hiervan zijn bovendien afkomstig uit crematiegraven, zodat de metalen resten veelal 

verwrongen en niet op hun oorspronkelijke plaats ten opzichte van elkaar gevonden zijn.165  

Als er voor de Late IJzertijd hypothetische typologieën voor karren en wagens opgesteld zouden 

moeten worden op basis van afbeeldingen (die voornamelijk uit de Vroege en Midden IJzertijd 

stammen) en van teruggevonden resten, zouden deze er zo uit kunnen zien: 

 

1 Karren 

A)  ‘strijdkarren’ met hoge gesloten voor- en zijwand166 (afb. 101 links); 

B) karren met zijwand gevormd door een enkele of dubbele hoepel, waarin een of twee 

personen kunnen staan of zitten (afb. 99); 

C)  karren met lage zijwand waarin een persoon zittend vervoerd kan worden (afb. 101 

rechts). 

 

2 Wagens 

A)  ceremoniële, rijk versierde wagens met lage zijwanden waarin personen vervoerd 

kunnen worden167 (afb. 106); 

B) wagens met een ‘bootvormige’ opbouw waarin personen vervoerd kunnen worden,168 

waarvan de bodem niet (hoog) boven het niveau van de assen verheven is (afb. 102 en 

103). 

 

Deze typologieën zijn niet te vergelijken met die van karren en wagens uit de Romeinse provincies, 

omdat deze laatste niet op basis van opbouw en gebruik zijn opgesteld. 

 

4.2.3 Trekdieren 

Men gaat ervan uit dat in de graven uit de Late IJzertijd alleen tuigage-elementen aangetroffen zijn 

waarmee paardachtigen voor een voertuig gespannen zijn, omdat het niet waarschijnlijk is dat de 

pronkvoertuigen door ossen getrokken werden. Er zijn echter verschillende houten dubbele jukken 

buiten grafcontext gevonden, waarvan niet duidelijk is of deze voor paardachtigen of ossen bedoeld 

waren (afb. 44). 169 

                                                 
164 Pare 1992, 114. 
165 Zie voetnoten 10 en 151. 
166 Deze karren vallen buiten dit onderzoek. 
167 Zoals bijvoorbeeld de wagen uit Boé, zie Schönfelder 2002, 124-126. 
168 Bij mijn weten zijn er geen vondsten gedaan die wijzen op een bootvormige opbouw. Hierbij dient in gedachten gehouden 
te worden dat de opbouw in de meeste gevallen niet herkenbaar (en te reconstrueren) is aan de hand van de overgebleven 
(metalen) elementen. Zie ook Pare 1992, 114. 
169 Schönfelder 2002, 222. Ook S. Piggott (1983, 218) wijst op de verschillen van mening over dit onderwerp. 
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Op de afbeeldingen uit de Vroege en Midden IJzertijd zijn de trekdieren zeer schematisch 

weergegeven (afb. 109-116). De meeste lijken paardachtigen voor te stellen. Op de rotstekeningen uit 

Val Camonica in Italië (afb. 117) zouden ossen afgebeeld kunnen zijn. 

 

4.2.4 Aanspanning 

Over de aanspanning van de trekdieren is weinig bekend,170 onder andere wederom doordat er geen 

afbeeldingen uit de Late IJzertijd bekend zijn. Alleen afbeeldingen uit de Vroege en Midden IJzertijd 

kunnen enig licht werpen op de aanspanning uit de IJzertijd. Op de voorstellingen uit de Vroege 

IJzertijd zijn altijd twee trekdieren voor het voertuig weergegeven. Ze zijn links en rechts van de dissel 

te zien. Op afb. 114 (een “Pommern-gezichtsurn” uit Bucówiec, Polen) zijn er geen dieren voor de 

wagen, maar links en rechts ervan afgebeeld en op afb. 108 (een urn uit Fischbach-Schirndorf in 

Duitsland) is de wagen zonder trekdieren weergegeven. Op verschillende situla-afbeeldingen uit de 

Midden IJzertijd lijkt er slechts één paard aangespannen te staan (afb. 101 en 106). Dit is geen 

weergave van de werkelijke aanspanning,171 omdat de aanzetten van de dissels duidelijk zijn 

afgebeeld. Daarom kan er van uitgegaan worden dat er een tweede trekdier was. Dit wordt bovendien 

bevestigd door de genoemde vondsten van houten dubbele jukken (afb. 44).172 Voor zover bekend zijn  

er in de IJzertijd geen meelopers afgebeeld. 

Er zijn uit de Late IJzertijd ringen gevonden op een zadelvormig of halfrond standplaatje, die ook uit 

de Romeinse periode bekend zijn. Deze ringen worden geïnterpreteerd als leidselringen. Op afb. 129 is 

te zien hoe deze ringen mogelijk aan het juk vastgezeten kunnen hebben.173 De ringen zijn flexibel op 

het juk bevestigd met een lederen riem of touw. Ook bij de huidige tuigen zijn de leidselringen (de 

zogenoemde ‘sleutels’) vaak beweeglijk met het tuig verbonden. Dit is comfortabeler voor het 

trekdier, omdat er niet méér weerstand op de leidsels komt te staan dan nodig is bij het mennen.174 Het 

beweeglijk monteren van de ringen beschermt bovendien het juk zelf tegen beschadiging wanneer er 

plotseling aan de leidsels getrokken wordt. Het Romeinse juk dat in Zsámbék (Hongarije) gevonden is 

en waarbij zowel delen van het hout als bronzen opzetstukken en leidselringen aangetroffen zijn (afb. 

42), lijkt te bevestigen dat deze constructie in elk geval in de Romeinse tijd gebruikt werd.175 

Er zijn geen vondsten gedaan van houten jukken uit de Late IJzertijd waaraan leidselringen 

bevestigd zijn.176 Omdat de jukken over lange tijd dezelfde functie op basis van dezelfde constructie 

hadden, zijn er nauwelijks stilistische kenmerken waarop ze gedateerd kunnen worden. Het grootste 

verschil tussen de jukken uit de Late IJzertijd en die uit de Romeinse periode is volgens Schönfelder 

dat de eerste in de meeste gevallen vlakker zijn uitgevoerd dan die uit de Romeinse tijd.177 Romeinse 

jukken zijn vaker voorzien van in de hoogte stekende punten (zie bijvoorbeeld afb. 37 en afb. 42). Op 

de afbeeldingen uit de Romeinse provincies komen echter zowel vlakke als spitsere jukken voor. 

 

                                                 
170 Schönfelder 2002, 220. 
171 Schönfelder 2002, 220 noot 699. 
172 Schönfelder 2002, 220-222 afb. 136 tabel 9. 
173 Schönfelder 2002, 223, afb. 137-3. 
174 Bartels 1981,87. 
175 Schönfelder 2002, 224. Schönfelder (2002, 229-244) heeft de verschillende leidselringen uit de Late IJzertijd in zeven 
typen onderverdeeld. 
176 Schönfelder 2002, 220. 
177 Schönfelder 2002, 222. 
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Borsttractie 

Uitgaande van de beschikbare afbeeldingen, de aanspanningen die op de situlae zijn afgebeeld (afb. 

101, 103, 104 en 106) en de grafsteen uit de 3e eeuw v. Chr. afkomstig uit Padua (Noord Italië, afb. 

99),178 is er geen reden om aan te nemen dat de trekdieren door middel van borsttractie, dus met een 

rugjuk dat achter de schoft geplaatst is, de voertuigen voortbewogen.  

Met dit in het achterhoofd is het interessant om een reconstructie van de tuigage uit een graf dat in 

1991 in Semide (Franse Ardennen) gevonden is, nader te bekijken. De teruggevonden resten deden de 

onderzoekers tot de reconstructie van een rugjuk besluiten. Het betreft een graf uit La Tène A179 (eind 

5e - begin 4e eeuw v. Chr.). Vermoedelijk is het een voertuiggraf waaruit het voertuig zelf enige tijd na 

de begraving geroofd is.180 Er zijn tuigage-elementen van twee trekdieren gevonden, maar geen 

skeletresten van paardachtigen (afb. 130). Omdat de tuigageresten in situ lagen, konden de vondsten 

vrij eenvoudig verdeeld worden in twee groepen van elk 12 bronzen objecten. Bij beide groepen was 

de verspreiding van de 12 vondsten min of meer gelijk, zodat er een beeld ontstond van waar deze 

tuigage-onderdelen zich ten opzichte van elkaar bevonden hadden. De hoek waarin verschillende van 

deze vondsten lagen, gaf bovendien inzicht in hoe ze bevestigd waren geweest (afb. 131).  

Er zijn blijkbaar geen houtresten gevonden die op een juk zouden kunnen wijzen, want het gehele 

tuig is in leer gereconstrueerd (afb. 132).181 Het is mogelijk dat het (dubbele) juk evenals de trekdieren 

zelf niet in het graf is meegegeven. Een andere optie kan zijn dat het juk wel meegegeven is, maar 

volledig is vergaan. De vier leidselringen die op de beide modern aandoende ‘garelen’ (zie fig. 8) zijn 

aangebracht (nrs. 38, 35, 37 en 36 op afb. 131), zouden links en rechts van elke jukboog bevestigd 

kunnen zijn geweest (zie de stippellijn op afb. 131). De ringen zijn echter niet voorzien van een 

standplaatje met een bevestigingsring aan de onderkant, zoals leidselringen uit de Romeinse periode 

en de Late IJzertijd (afb. 129 en afb. 42). Ze vertonen wel alle vier een verkleuring waar waarschijnlijk 

een leren lus gezeten heeft om ze ergens aan vast te zetten. De bevestiging van de ringen was hierdoor 

flexibel, zoals ook de bevestiging van de ringen uit de Late IJzertijd, de Romeinse periode en de 

moderne tijd flexibel is. Ook bij andere vroege La Tène voertuiggraven zijn geen duidelijk herkenbare 

leidselringen aangetroffen.182 Bij de graven in Gorge-Meillet en Châlons-sur-Marne (Frankrijk) lagen 

ook vier eenvoudige bronzen ringen op een rij op de grond. S. Piggott zegt hierover: “If these are to be 

rein-rings on harness in the approximate position they would have occupied in life, they could only be 

on a pair of straps equivalent to loin- or hip-straps in recent trace-harness.”183 De typische vorm van de 

leidselringen uit de Late IJzertijd en de Romeinse periode, met een standplaatje en kleine 

                                                 
178 De afbeeldingen uit de Vroege IJzertijd leveren geen informatie op over de aanspanning. 
179 Lambot, Verger & Méniel 1995. 
180 Lambot, Verger & Méniel 1995, 13-16: het zuidelijk deel van de grafkamer was nagenoeg leeg, terwijl in het noordelijk 
deel zowel aardewerk, dierenbotten (consumptief) als tuigageresten onverstoord aangetroffen werden. In het zuidelijk deel 
zijn enkele menselijke botresten gevonden. 
181 Zoals op de reconstructietekening op afb. 132 te zien is, hebben de beide trekdieren zelfs een broek die rond de achterhand 
loopt, iets dat pas op afbeeldingen uit de 9e eeuw n. Chr. te zien is (zie paragraaf 2.2.8.1 Remkracht met behulp van de 
trekdieren? en afb. 21). De trekkracht wordt in de reconstructie via strengen (trekriemen) overgebracht op het voertuig en 
niet via de dissel. Ook hiervan bestaan geen afbeeldingen uit de Oudheid. Een van de vroegste afbeeldingen van strengen is te 
zien op het borduurwerk dat met het Noorse Osebergschip (ca. 800-850 n. Chr.) is meegegeven (op het schip bevond zich 
ook een wagen). Het borduursel is echter gereconstrueerd en het is mij niet duidelijk of de strengen oorspronkelijk zijn 
afgebeeld of dat ze in de reconstructie zijn toegevoegd. 
182 Schönfelder 2002, 224. 
183 Piggott 1983, 220-221.  
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bevestigingsring aan de onderkant, verschijnt voor het eerst in Laat La Tène, hetgeen duidt op een 

verandering in aanspanning in de tweede helft van de 2e eeuw v. Chr.184 

 

Schoudertractie 

Zoals gezegd, lijken de beschikbare afbeeldingen erop te wijzen dat er bij de aanspanning gebruik 

werd gemaakt van een halsjuk voor schoudertractie en niet van een rugjuk voor borsttractie. Over het 

al dan niet toepassen van halsspiertractie185 in de IJzertijd is niets bekend. 

 

4.2.5 Controle 

Het is opvallend dat het bit op de afbeeldingen uit de Midden IJzertijd, nadrukkelijker is weergegeven 

dan op die uit de Romeinse provincies. Op bijvoorbeeld de grafsteen uit Padua (afb. 99) is duidelijk 

een ring zichtbaar bij de mondhoek van het trekdier op de voorgrond.  

De meeste bitten die teruggevonden zijn, zijn trenzen. Ze bestaan, zoals in de Romeinse periode en 

de tegenwoordige tijd, uit een enkel meestal ‘gebroken’ mondstuk met twee ringen aan de uiteinden 

(afb. 53, nrs. 1-3). Ook de stang, een H-vormig element met ‘scharen,’ is in de Late IJzertijd al in 

gebruik (afb. 53, nrs. 4-5), evenals in de Romeinse periode, met een kinstang in plaats van met een 

kinketting, zoals tegenwoordig (zie verder paragraaf 2.6.2 Het bit). Opvallend is dat in de Late 

IJzertijd gedateerde stangen minder vaak als paar aangetroffen worden dan trenzen.186 Wellicht zijn 

stangen vaker gebruikt voor rijpaarden dan voor trekdieren. Op afb. 101 lijken de ‘scharen’ van een 

stang te zijn afgebeeld, maar het kan ook om halvemaanvormige einden van het mondstuk gaan.  

De menner heeft waarschijnlijk net zoals in de Romeinse periode een zweep en/of menstok gehad 

als hulpmiddel bij het mennen. In een graf uit de Vroege IJzertijd in Ohnenheim is mogelijk een 

menstok gevonden.187 

 

4.2.6 Gebruik 

In de Hallstatt periode lijken de voertuigen niet slechts voor de begrafenis gemaakt te zijn, omdat 

verschillende onderdelen hiervoor teveel slijtagesporen vertonen. De teruggevonden voertuigen uit 

graven waren waarschijnlijk alle bestemd voor ceremoniële doeleinden en niet voor het vervoer van 

personen of goederen over langere afstand. Van de ‘gewone’ voertuigen die in het dagelijks leven 

gebruikt zijn, is niets teruggevonden, omdat deze niet voorzien waren van metalen versieringen.188 Het 

is waarschijnlijk dat ditzelfde ook voor de ‘gewone’ voertuigen uit de Late La Tène periode geldt.189  

Wat betreft het voorkomen van voertuigen in grafcontext is het opvallend dat er in de Hallstatt 

periode hoofdzakelijk wagens met de overledenen meegegeven werden en in de La Tène tijd vooral 

‘strijdkarren.’ De voertuigen uit de Romeinse tijd die in de graven aangetroffen zijn, zijn weer vooral 

wagens. Er kan echter niet van continuïteit gesproken worden in het meegeven van voertuigen. Tussen 

de voertuiggraven uit de late La Tène periode en die van de Romeinse tijd zit ca. 200 jaar.190  

                                                 
184 Piggott 1983, 221. 
185 Zie paragraaf 2.5.6 Schoudertractie. 
186 Schönfelder 2002, 251. 
187 Piggott 1983, 175. 
188 Pare 1992, 135. 
189 Voor de discussie over de ‘strijdkarren’ die in de La Tène graven zijn aangetroffen en hun gebruik, zie Schönfelder 2002, 
325-327. 
190 Schleiermacher 1996, 221; Schönfelder 2002, 353: ook tussen de graven met vierwielige voertuigen uit de Hallstatt 
periode en de late La Tène tijd zit een gat van ca. 300-350 jaar. Voor karren is dit gat er niet.  
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Ook geografisch gezien is er geen sprake van continuïteit. De voertuigen uit de Hallstatt periode zijn 

voor een groot deel afkomstig uit het gebied te noorden van de Alpen (Kaart 1). De meeste voertuigen 

uit de Late IJzertijd zijn in het Duitse Rijnland en Noord Frankrijk aangetroffen (Kaart 2). Er heeft dus 

ten opzichte van de vondsten uit de Hallstatt tijd een geografische verschuiving naar het noordwesten 

plaatsgevonden. De voertuiggraven uit de Romeinse tijd zijn vooral afkomstig uit de provinciae 

Thracia en Pannonia, het huidige Bulgarije en het westen van Hongarije (Kaart 3). Dit is opnieuw een 

verschuiving, deze keer naar het zuidoosten. 

 

 

4.3 Het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd 

 

Uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd zijn geen voertuiggraven bekend, maar door de 

uitbarsting van de Vesuvius in 79 n. Chr. zijn wel de resten van acht voertuigen behouden in Pompeii, 

Scafati, Stabiae en Boscoreale.191 Het betreft uit Pompeii twee karren (een uit de “Casa del 

Menandro,” een van de Porta Ercolanese) en twee voertuigen waarvan het niet duidelijk is of het om 

karren of wagens gaat (een uit de stal van het huis van L. Popidius Secundus en een uit het atrium van 

het huis van N. Popidius Priscus), een wagen uit Scafati, twee wagens uit de Villa Arianna in Stabiae 

en een kar uit Boscoreale. Van deze voertuigen is over Wagen 1 uit Stabiae het meest bekend. Veel 

metalen onderdelen zijn behouden en in 1987 heeft P. Miniero een hypothetische reconstructie van dit 

voertuig gemaakt (afb. 139-146).192 Ook van de kar uit Boscoreale is een reconstructie voorgesteld.193 

Er is echter minder over bekend dan over de wagen uit Stabiae, omdat bij de vervaardiging ervan 

minder metalen onderdelen gebruikt waren (afb. 133-136). Van de kar uit de ‘Casa del Menandro’ in 

Pompeii is eveneens een reconstructie gemaakt (afb. 138), maar deze is waarschijnlijk sterk beïnvloed 

door de afgebeelde kar op een muurschildering uit Ostia (afb. 149), die zelf al met grote artistieke 

vrijheid gereconstrueerd is. 

Naar de reconstructies van de kar uit Boscoreale en de wagen uit Stabiae zal regelmatig verwezen 

worden. De resten van deze voertuigen en de reconstructies kunnen echter niet beschouwd te worden 

als ‘standaardmodel’ van een kar en een wagen zoals deze in Romeins Italië gebruikt werden, maar 

moeten gezien worden als voorbeelden van een kar en een wagen. Helaas bestaat tot op heden geen 

overzichtswerk van de gevonden voertuigresten uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd. 

Daarom is het onderstaande vergelijkingsmateriaal beperkt tot de mij bekende informatie.194  

In de pre-imperiale periode werden, in tegenstelling tot in de keizertijd, wel voertuigen of 

voertuigonderdelen meegegeven in graven. Sommige van deze vondsten leveren een aanvulling op de, 

soms zeer spaarzame, informatie uit de keizertijd over voertuigresten. Daarom wordt in de 

onderstaande tekst nu en dan ook naar deze oudere resten verwezen.  

                                                 
191 Maiuri 1933, 191-197; Röring 1983, 169-170, 174, 182; Miniero 1987, 171-209; De Caro 1994, 206-209. 
192 Miniero 1987, 171-209. 
193 De Caro 1994, 206-209. 
194 Zie voetnoot 1. 
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Er zijn veel afbeeldingen van voertuigen in het Italisch kerngebied gevonden.195 Deze zijn afkomstig 

van onder andere grafstenen, sarcofagen, muurschilderingen, mozaïeken, munten en zuilen en kunnen 

goed met die uit de Romeinse provincies vergeleken worden.  

 

In de onderstaande subparagrafen worden de voertuigresten en afbeeldingen van voertuigen uit het 

Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd bekeken in vergelijking met de vondsten uit de 

Romeinse provincies.  

 

4.3.1 Constructie 

 

4.3.1.1 Assen 

Uit afbeeldingen blijkt dat zowel voertuigen met vaste als met meedraaiende assen werden gebruikt. 

Het is opvallend dat voertuigen met meedraaiende assen in het Italisch Romeinse kerngebied vaker 

zijn afgebeeld dan in de Romeinse provincies.  

De meedraaiende assen zijn meestal te herkennen aan het vierkante of rechthoekige aseinde in de 

wielen. Ze zijn vaak in combinatie met schijfwielen afgebeeld. De kar uit Boscoreale is met 

meedraaiende as en schijfwielen gereconstrueerd. De teruggevonden ijzeren ring (afb. 135) was 

volgens S. de Caro rond de as gemonteerd, tussen de wielen en de asdammen. De asdammen waren 

aan de wielzijde beslagen met een L-vormig element (afb. 133 en 135). In de reconstructie vormen de 

ijzeren ringen een buffer tussen de asdammen en de wielen.196 De meedraaiende as kan zo niet in de 

horizontale vlak schuiven. Het ijzeren L-vormige element zou met het horizontale deel in het hout van 

de onderwagen gelaten moeten zijn, omdat anders de houten as bij het draaien direct tegen het ijzer 

aankomt. De as zou hierdoor sneller dan wenselijk slijten.  

Op een aantal afbeeldingen zijn meedraaiende assen te herkennen: op een reliëffragment uit Pisa 

waarop een kar te zien is (afb. 155), bij wagens op het mozaïek van de “Grote Jacht” van Piazza 

Armerina op Sicilïe uit het begin van de 4e eeuw (afb. 182 en 183), bij wagens op de zuil van Marcus 

Aurelius in Rome uit het eind van de 2e eeuw (afb. 257 en 258) en mogelijk bij een kar op een reliëf 

uit het Museo Nazionale in Rome (afb. 156). 

Een vaste as heeft ronde aseinden. Op de meeste afbeeldingen zijn voertuigen met een vaste as 

weergegeven.  

 

Aseindebeslag  

Het lijkt erop dat van beide wagens uit Stabiae de aseinden voorzien waren van aseindebeslag (nr. 19 

op afb. 139, nrs. 1-3 op 140,197 afb. 144 en 145). Hieruit kan opgemaakt worden dat de naven van deze 

wagens voorzien waren van interne naafringen (zie verder paragraaf 4.3.1.2 Wielen - Naaf).198 Volgens 

Miniero was niet alleen de onderzijde, maar ook de bovenkant van het aseinde, aan de voertuigzijde, 

                                                 
195 In het corpus van afbeeldingen staat in het bijschrift van de afbeeldingen uit het Italisch kerngebied kort aangegeven waar 
de deze vandaan komt en welke datering eraan gegeven is. De meeste informatie omtrent de afbeeldingen uit het Italisch 
kerngebied is ontleend aan de publicatie van W. Weber uit 1978: Die Darstellungen einer Wagenfahrt auf römischen 
Sarkophagdeckeln und Loculusplatten des 3. und 4. Jahrhunderts n. Chr.. Hierin is een uitgebreide beschrijving en analyse 
gemaakt van de betreffende voertuigafbeeldingen.  
196 De Caro 1994, 206. 
197 Miniero 1987, 178-179, figs. 4 en 5. Nummering volgens Miniero. 
198 Zie paragraaf 2.2.1.1 Aseindebeslag, maar zie ook 4.2.1.1 Assen - aseindebeslag over dat de relatie tussen aseindebeslag 
en interne naafringen voor de Late IJzertijd niet zo evident lijkt te zijn. 
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bekleed met beslag (nr. 42 op afb. 143). Bij mijn weten waren in de Romeinse provincies alleen de 

onderzijden van de aseinden beslagen (paragraaf 2.2.1.1 Aseindebeslag).  

 

Askap 

Op de afbeeldingen zijn geen duidelijke askappen te zien. Ook bij de wagens uit Stabiae zijn er geen 

teruggevonden. De askappen uit de Romeinse provincies kunnen verschillende vormen aannemen 

(paragraaf 2.2.1.2 Askap). Het zijn vaak cilindervormige metalen elementen waarvan de bovenkant 

langer is dan de onderkant (afb. 2 en 3). Het wiel draait dus gedeeltelijk om de uitloper van de askap, 

zoals de wielen van Wagen 1 uit Stabiae om het aseindebeslag aan de bovenkant van het aseinde 

lopen. Uit Siena is een askap uit de Romeinse periode bekend (afb. 265),199 die overeenkomsten 

vertoont met een exemplaar dat in Mogilovo (Bulgarije) gevonden is (zie paragraaf 2.2.1.2 Askap, afb. 

4). Deze askappen bedekken alleen het aseinde dat uit de naaf steekt. Ze hebben geen langere 

bovenkant waar de naaf omheen draait. Wellicht werd bij gebruik van dergelijke askappen de 

bovenkant van de aseinden beslagen, zoals bij Wagen 1 uit Stabiae gebeurd is. In de keizertijd 

bestonden er kennelijk verschillende manieren om de naven en de aseinden te beschermen tegen 

slijtage.  

Uit de pre-imperiale Italische perioden zijn meer askappen gevonden. In de meeste gevallen vormen 

deze, zoals in de Romeinse provincies, een cilindervormige metalen bus met aan de boven- en 

onderkant een gat voor de luns. De voorkant van de bus kan versierd zijn met een dierenkop, zoals 

bijvoorbeeld een askap die in San Mariano als losse vondst aangetroffen is, uit de 6e eeuw v. Chr. (afb. 

266). In Belmonte, in de ‘Tomba del Duce,’ is een askap (6e eeuw v. Chr.) gevonden die bestaat uit 

een metalen ring met tegenover elkaar geplaatste uitstekende houders voor de, eveneens ook 

aangetroffen, luns (afb. 267). Het is dus in feite geen kap, maar een houder voor de luns. Ook in het 

Regolini-Galassigraf uit Cerveteri zijn vier askappen gevonden die tot een wagen gerekend worden, 

hoewel twee van de kappen zowel in diameter als vormgeving enigszins van de andere twee 

afwijken.200 De askappen zijn cirkelvormig, maar het deel waar de luns doorheen steekt, is 

rechthoekig. De wagen wordt in het midden van de 7e eeuw v. Chr. gedateerd.201 Opmerkelijk is, dat 

geen van de bovengenoemde askappen een langere bovenkant heeft waar de naaf omheen draait.  

Eerder is gebleken dat er in pre-Romeins West en Midden Europa weinig askappen aangetroffen zijn 

en dat de meeste afkomstig zijn uit de Vroege IJzertijd (Late Hallstatt periode) uit het Rijnland (zie 

paragraaf 4.2.1.1 Assen - Askap). Hun datering komt overeen met die van de aangetroffen exemplaren 

uit pre-imperiaal Italië.  

 

Luns 

Bij beide wagens uit Stabiae zijn enkele ijzeren lunzen aangetroffen (nr. 43 op afb. 143).202 Deze 

lijken een eenvoudige ronde kop te hebben en een rechte schacht. 

Uit de Italische pre-imperiale perioden zijn verschillende lunzen bekend. In de meeste gevallen zijn 

ze van ijzer gemaakt,203 maar in graven uit de 6e eeuw v. Chr. zijn ook bronzen exemplaren 

                                                 
199 Datering in de Romeinse periode volgens Woytowitsch (1978, nr. 69). 
200 Woytowitsch 1978, 38, Taf. 31 a-d. 
201 Weber 1986, 88. 
202 Miniero 1987, 192, nr. 43, noot 34, fig. 17. 
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gevonden.204 Alle lunzen zijn voorzien van een rechte schacht met ronde of vierkante doorsnede. 

Lunzen met gebogen schachten, zoals beschreven in paragraaf 4.2.1.1 Assen - Luns uit de Midden en 

Late IJzertijd, zijn bij mijn weten niet aangetroffen. Opmerkelijk is dat ook de schachten van de 

lunzen uit de provincies in de Romeinse keizertijd een rechte schacht hebben. 

Op diverse afbeeldingen uit de Romeinse keizertijd in het Italisch kerngebied is een luns te 

herkennen. Deze is in alle gevallen echter slechts als staafje in de naaf weergegeven. Over de vorm 

van de kop of de schacht kan aan de hand van de afbeeldingen niets gezegd worden. Op afb. 151 

(plafondmozaïek uit de Sta Costanza te Rome), 153, 155-159, 240 (reliëfs in steen) en 241 (reliëf op 

de boog van Trajanus in Benevento) zijn karren en op afb. 182 en 183 (beide uit het mozaïek van de 

“Grote Jacht” van Piazza Armerina op Sicilië) wagens met schijfwielen afgebeeld, waarbij de luns is 

weergegeven. Op al deze voertuigen worden goederen vervoerd. Op afb. 167 (fragment van een 

kindersarcofaag) is ook een luns afgebeeld, maar het is onduidelijk of er een schijf- of spakenwiel 

bedoeld is. Ook op afb. 149, een muurschildering uit Ostia, is een kar met spakenwielen en lunzen te 

zien, maar omdat de schildering later aangevuld is, is (mij) niet duidelijk wat er oorspronkelijk 

afgebeeld was en wat niet. Wagens met spakenwielen waarbij de luns is weergegeven, zijn te zien op 

afb. 196 en 216 (beide fragmenten van marmeren sarcofaagdeksels), afb. 142 (een detail van het 

mozaïek uit de “Thermen van de Cisiarii” in Ostia) en op afb. 259 (scène 93 van de Zuil van Marcus 

Aurelius te Rome). Afb. 227 tenslotte (een fragment van het deksel van de Acilia-sarcofaag), laat de 

schacht van de luns duidelijk zien. Of het wiel tot een kar of wagen behoorde, is onbekend. 

Het is opvallend dat in het Italisch kerngebied een detail als de luns vaker is afgebeeld dan in de 

provincies. Uit de provincies zijn geen afbeeldingen van karren bekend waarop de luns is aangegeven, 

wel vijf afbeeldingen van wagens waarop de luns is aangegeven.205 Dit kan betekenen dat provinciale 

kunstenaars/werkplaatsen kleine details achterwege lieten. Het kan er wellicht ook mee te maken 

hebben dat er in het Italisch kerngebied meer in marmer gewerkt is. De in de provincies voor handen 

zijnde lokale steensoort was is de meeste gevallen een zachte zandsteen. Het marmer dat in Italië 

gevonden en gebruikt werd, is veel harder en dus minder onderhevig aan slijtage. Details blijven 

daarom op marmeren reliëfs langer herkenbaar. 

 

Aslengte en spoorbreedte 

Er zijn bij mijn weten geen resten van assen in Italië teruggevonden. Wel kon van Wagen I uit Stabiae 

de aslengte gereconstrueerd worden op basis van de vondsten die in situ lagen. De aslengte bedraagt 

ca. 1,96 m.206 De gereconstrueerde lengte van de naven is 40 cm,207 dus op basis hiervan kan van een 

spoorbreedte van 1,56 m uitgegaan worden.208 De verhouding tussen de as- en naaflengte is bij deze 

                                                                                                                                                         
203 In vier gevallen heeft Woytowitsch niet aangegeven van welk materiaal de lunzen gemaakt zijn: nr. 31 (Cerveteri 
Regolini-Galassigraf), nr. 103 (Veruccio), nr. 110 (Sesto Calende krijgergraf B) en nr. 112 (Ca’Morta brandgraf B uit 1928). 
204 Woytowitsch 1978, nr. 68 (Castellina in Chianti) twee lunzen, nr. 72 (San Mariano - exacte vindplaats niet bekend) één 
luns met halvemaanvormige kop, nr. 91 (Belmonte ‘Tomba del Duce’) twee lunzen met vierkante kop. 
205 Zie paragraaf 3.2.1.3 Luns en voetnoot 7 aldaar. 
206 Miniero 1987, 185, 186. 
207 Miniero 1987, 192. 
208 S.Tsujimura (1991, 61) geeft in haar studie naar de voertuigsporen in Pompeii voor “een wagen uit Stabiae” de volgende 
maten: een aslengte van 1,85 m en een spoorbreedte van 1,48 m, hetgeen een naaflengte van 37 cm oplevert. In de Villa 
Arianna in Stabiae zijn twee wagens gevonden. Ik vermoed dat de gegeven afmetingen Wagen I betreffen, aangezien deze het 
best behouden is en door P. Miniero in 1987 uitgebreid onderzocht is. Het is mij onduidelijk hoe het verschil in aslengte is 
opgetreden. Wellicht heeft Tsujimura nieuwe metingen uitgevoerd. In eindnoot 2 van haar publicatie geeft zij aan dat ze 
delen van de wagen uit Stabiae persoonlijk heeft kunnen onderzoeken. 
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wagen daarom ca. 1:5.209 Van de kar uit de ‘Casa del Menandro’ in Pompeii (Italië) is de aslengte 

berekend op 1,79 m en de spoorbreedte op 1,42 m.210 Dit levert een geschatte naaflengte van 37 cm 

op211 en opnieuw een verhouding van ca. 1:5 tussen as- en naaflengte.212 De wielen van de kar uit 

Boscoreale zijn op ca. 1,32 m van elkaar aangetroffen.213 Dit geeft enige indicatie voor de 

spoorbreedte en aslengte, maar onvoldoende om deze te kunnen berekenen. In de provincies in de 

Romeinse keizertijd en in de Late IJzertijd ligt de verhouding tussen de as- en naaflengte eveneens 

rond de 1:5 en 1:4. Er lijkt daarom sprake te zijn van een zekere standaard.  

Als van de bovengenoemde voertuigen de aslengtes omgerekend worden naar de pes monetalis (pm) 

en pes drusianus (pd), valt op dat het redelijk afgeronde waarden betreffen rond de 6-6,5 en 5,5-6, net 

zoals bij de waarden uit de provincies (zie paragraaf 2.2.1.4 Aslengte en spoorbreedte). 

 

 Aslengte 

in cm 

ca. pes monetalis 

(29,6 cm) 

ca. pes drusianus 

(33,3 cm) 

Wagen I uit Stabiae (volgens Miniero) 196 6,6 5,9 

Wagen I uit Stabiae (volgens Tsujimura) 185 6,3 5,6 

Kar uit de ‘Casa del Menandro’ 179 6,1 5,4 

 

Tabel 6 Aslengtes uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd 

 

4.3.1.2 Wielen 

 

Schijfwielen 

De kar uit Boscoreale is gereconstrueerd met een meedraaiende as en vaste schijfwielen.214 De 

schijfwielen waren opgebouwd uit drie of vier planken (afb. 135 en 136). Elk wiel van de kar was aan 

de buitenzijde voorzien van twee lange metalen strips van ca. 42 cm lengte (vastgezet met drie nagels) 

en twee korte van ca. 26 cm lengte (vastgezet met twee nagels). De nagels waarmee de strips vast 

zaten, verschillen van lengte. De middelste nagel van de lange strips was beduidend langer dan de 

twee andere. De nagels van de korte strips waren volledig door het wiel geslagen, zodat aan de andere 

kant van het wiel ook een korte strip gezet was. De Caro vermoedt daarom dat aan de binnenkant van 

het wiel een schijf met kleinere doorsnede geplaatst was ter versteviging (afb. 133 en 134).215  

Op afbeeldingen uit het Italisch Romeins kerngebied komen schijfwielen veel vaker voor dan op die 

uit de Romeinse provincies. Er zijn vooral veel afbeeldingen van karren, maar ook enkele van wagens. 

Schijfwielen zijn te zien op afb. 151 (kar op het plafondmozaïek uit de Sta Costanza in Rome), 153-

160 (karren op verschillende steenreliëfs), afb. 182 en 183 (wagens op het mozaïek uit “Grote Jacht” 

van Piazza Armerina op Sicilië), afb. 255, 257 en 258 (drie reliëfs met afbeeldingen van karren en 

wagens op de Zuil van Marcus Aurelius in Rome), afb. 240 en 241216 (twee reliëfs van karren op de 

                                                 
209 196 : 40 = 4,9. De verhouding tussen de as- en naaflengte is, met de maten die Tsujimura geeft, exact 5 (185 : 37 = 5). 
210 Tsujimura 1991, 61. 
211 Het is opvallend dat bij beide door Tsujimura geleverde voorbeelden, het verschil tussen de aslengte en spoorbreedte (= de 
naaflengte) 37 cm is. Zie ook voetnoot 208 hierboven. 
212 179 : 37 = 4,8. 
213 De Caro 1994, 206. 
214 De Caro 1994, 206-208. 
215 De Caro 1994, 206. 
216 Op afb. 240 en 241 zijn waarschijnlijk overwonnen ‘barbaren’ in de karren afgebeeld. 
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Boog van Trajanus in Benevento). Schijfwielen zijn mogelijk ook afgebeeld op afb. 165 (een 

muurschildering met een kar uit Castellamare di Stabia217) en afb. 167218 (fragment van het deksel van 

een kindersarcofaag met een kar). In de meeste gevallen zijn schijfwielen afgebeeld bij voertuigen die 

in gebruik zijn voor goederentransport. Alleen op afb. 167, 240 en 241 zijn personen in de kar 

geplaatst. Op de meeste afbeeldingen wordt het voertuig getrokken door runderen, alleen op afb. 167 

is een ram het trekdier.219  

Sommige afbeeldingen laten details van de constructie van de schijfwielen zien. Op afb. 153 is 

duidelijk een ruit van houten latten of metalen strips rond het aseinde zichtbaar. Deze doen denken aan 

de metalen strips op de wielen uit Boscoreale (afb. 136) en aan gebogen lijnen die op enkele 

schijfwielen uit de Italische pre-imperiale perioden zijn afgebeeld, onder andere op een Etruskische 

urn (afb. 268). Op afb. 268 worden de lijnen gevormd door lange gebogen drevels die in het oppervlak 

van de wielen ingelaten zijn ter extra versteviging. De latten op het wiel van afb. 153 kunnen 

dergelijke drevels zijn, die in dit geval niet gebogen, maar recht zijn. Op afb. 157, een kar op een reliëf 

uit Terni, is het wiel voorzien van twee rechte drevels, boven en onder de naaf. De planken van de 

wielen van de wagen op afb. 182 zijn duidelijk met klampen aan elkaar bevestigd. Op afb. 183 zijn 

spijkers zichtbaar op de planken van de wielen. Wellicht zijn aan de binnenzijde van de wielen latten 

geplaatst die haaks op de planken van de wielen staan. Beide wagens op deze laatste afbeeldingen 

hebben meedraaiende assen. Op de meeste andere afbeeldingen hebben de voertuigen met schijfwielen 

vaste assen. 

 

Spakenwielen 

De meeste wielen op afbeeldingen van voertuigen uit het Italisch kerngebied stellen spakenwielen 

voor. In de rest van deze subparagraaf wordt nader ingegaan op de verschillende onderdelen van 

spakenwielen. 

Op afb. 177 (kar op een reliëf uit Turijn), afb. 184 (wagen op de grafsteen van muildierdrijver 

Rinnius Novicius) en afb. 249 (twee karren op scène 2 van spiraal 9 op de Zuil van Trajanus) zijn niet 

alleen de wielen op de voorgrond van de afbeelding, maar ook die op de achtergrond weergegeven. Op 

afb. 149 (muurschildering uit Ostia) en afb. 77 (muurschildering uit de catacombe van Via Latina) zijn 

de karren niet van opzij, maar schuin van voren afgebeeld, dus ook hier zijn de beide wielen zichtbaar. 

 

Naaf 

De naven van Wagen 1 uit Stabiae waren voorzien van ijzeren externe en interne naafringen en waren 

ca. 40 cm lang.220 Uitgaande van afb. 140, waarop de vondsten van Wagen 2 in situ zijn aangegeven, 

zijn ook bij deze wagen metalen resten van de naven teruggevonden. Het gaat hier in ieder geval om 

externe naafringen (nr. 4 op afb. 140) en aseindebeslag (nrs. 1, 2 en 3 op afb. 140), dus waarschijnlijk 

hadden ook de naven van Wagen 2 interne ringen. Op afb. 37 zijn de metalen overblijfselen van de kar 

                                                 
217 Op afb. 165 is een schetsmatige tekening van een muurschildering uit Castellamare di Stabia te zien. Er zijn geen spaken 
getekend. Volgens Raepsaet (2002, 219) zijn er schijfwielen afgebeeld. Het aseinde is rond weergegeven. 
218 Zie verder paragraaf 4.3.3 Trekdieren.  
219 Zie voetnoten 216 en 218. 
220 Miniero 1987, 192.  
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uit de ‘Casa del Menandro’ te Pompeii te zien. Er lijken in ieder geval externe naafringen behouden te 

zijn. De naaflengte van deze kar wordt op ca. 37 cm geschat.221 

Interne naafringen werden zowel in de Europese Late IJzertijd (zie paragraaf 4.2.1.2 Wielen - Naaf), 

de Romeinse provincies als in het Italisch kerngebied in de keizertijd gebruikt. Bij een aantal 

voertuigen uit de Italische pre-imperiale perioden zijn ook naafringen aangetroffen.222 Het is echter 

niet duidelijk of er zowel externe als interne ringen gevonden zijn. Bij de “kleine kar” uit de ‘Tomba 

dei Carri’ te Populonia (ca. 630-600 v. Chr.) zijn bronzen en ijzeren ringen gevonden en men zou 

kunnen veronderstellen dat de ijzeren interne ringen waren en de bronzen externe. Het is echter niet 

duidelijk of sommige ringen geopend waren, hetgeen te verwachten is wanneer het om interne 

naafringen gaat (zie paragraaf 2.2.2.1 Naaf).  

Op verschillende afbeeldingen uit de keizertijd zijn externe naafringen te zien als een dunne rand 

rond de naaf in het midden van het wiel, onder andere op afb. 177 (kar op een reliëf uit Turijn), afb. 

181 (kar op een reliëf uit Rome), afb. 214 (wagen op een ivoren plaquette, mogelijk uit 

Constantinopel) en op afb. 227 (deel van een wiel op een fragment van de Acilia-sarcofaag uit Rome). 

 

Spaken 

Bij de opgraving van het linker achterwiel van Wagen 1 in Stabiae zijn sporen van twee spaken 

gevonden. Hieruit kon opgemaakt worden dat de spaken 28 cm lang waren en dat het wiel in totaal 

tien spaken gehad had.223 Op afbeeldingen komen ongeveer even vaak wielen met zes als met acht 

spaken voor. Opvallend is dat er nauwelijks ‘grote’ wielen, met tien of meer spaken, zijn afgebeeld. 

Alleen op afb. 178 (kar op de grafsteen van C. Valerius Ismarus uit Verona), afb. 186 (wagen op een 

grafsteen uit de omgeving van Benevento) en afb. 200 (wagen op de rechterkant van een 

sarcofaagdeksel uit Ostia) hebben de wielen tien spaken. De karren op afb. 249 (spiraal 9, scène 2 van 

de Zuil van Trajanus in Rome) hebben mogelijk twaalf spaken. Verder zijn er een aantal afbeeldingen 

waarop het voertuig vier spaken heeft. Dit komt vooral bij karren voor en bij wagens alleen op afb. 

206 (fragment van een marmeren sarcofaagdeksel uit Vaticaanstad). Op één afbeelding zijn wielen 

met vijf spaken afgebeeld: afb. 197 (wagen op een sarcofaagdeksel uit Turijn). 

De spaken zijn meestal recht weergegeven, maar in een aantal gevallen zijn ze opvallend van vorm. 

Op afb. 196 (wagen op een sarcofaagdeksel uit de catacombe van Praetextatus in Rome) lopen de 

spaken naar de velg taps toe. Ongeveer dezelfde vorm hebben de spaken op afb. 159 (wagen in scène 

93 op de zuil van Marcus Aurelius te Rome), maar deze spaken zijn bij de velg iets verbreed. De 

spaken op afb. 204 (wagen op een sarcofaagdeksel uit de catacombe van Praetextatus) zijn gewelfd en 

lijken op een draaibank vervaardigd te zijn. Hetzelfde geldt voor de spaken op afb. 195 (wagen op een 

sarcofaagdeksel uit Stockholm) en afb. 181 (wagen op een reliëf in Londen). Het is mogelijk dat de 

beeldhouwers hun fantasie de vrije loop gelaten hebben, maar dat uitzonderlijk gevormde spaken 

bestaan hebben, kan niet uitgesloten worden. In het Prijsedict van Diocletianus uit het begin van de 4e 

eeuw wordt onderscheid gemaakt tussen een radius tornatus en een radius infabricatus, letterlijk 

‘gedraaide’ en ‘onbewerkte’ spaak.224 Het is niet duidelijk of met ‘onbewerkt’ ‘onafgewerkt’ of 

                                                 
221 Zie paragraaf 4.3.1.1 Assen - Aslengte en spoorbreedte. 
222 Onder andere bij Woytowitsch 1978, nr. 67: “kleine kar” uit de ‘Tomba dei Carri’ te Populonia. 
223 Miniero 1987, 192. 
224 Zie ook paragraaf 5.2 Makers en voetnoot 21 aldaar. 
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‘onversierd’ bedoeld is. Voor de radius tornatus mocht in ieder geval meer dan de helft meer geld 

gevraagd worden dan voor de radius infabricatus. 

 

Velg 

Van zowel de wagens uit Stabiae als van de karren uit Pompeii is niets van de velgen bewaard 

gebleven, waaruit opgemaakt zou kunnen worden hoe deze geconstrueerd waren. Bij mijn weten zijn 

er geen velgklampen aangetroffen.  

Zoals gezegd in paragraaf 4.2.1.2 Wielen - Velg, bestonden er in de Europese Vroege en Midden 

IJzertijd aanvankelijk drie technieken voor het vervaardigen van een velg. In de Late IJzertijd werden 

de velgen in Noordwest Europa voornamelijk uit één stuk gebogen hout gemaakt. Uit de Romeinse 

provincies zijn vooral segmentvelgen bekend. Hierbij bestaat de velg uit vijf of zes delen die door 

middel van pen-gatverbindingen tot één cirkel gevormd zijn (zie paragraaf 2.2.2.3 Velg). Op 

afbeeldingen van wielen uit de provincies blijkt nergens hoe de velg opgebouwd is. In het Italisch 

kerngebied in de Romeinse keizertijd is daarentegen een reliëf gevonden, waarop duidelijk 

segmentwielen zijn afgebeeld: afb. 204 (wagen op een sarcofaagdeksel uit de catacombe van 

Praetextatus te Rome). De wielen op afb. 204 hebben waarschijnlijk zes segmenten, waarbij er telkens 

één spaak in het midden van het segment gezet is. In hoeverre de afbeelding natuurgetrouw is, blijft de 

vraag, maar dat er in het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd segmentwielen gemaakt 

werden, is duidelijk.225 

 

Wielband 

Er is (mij) weinig bekend over de wijze waarop de in Italië aangetroffen ijzeren wielbanden bevestigd 

waren rond de velg. Ze kunnen rond de velg gekrompen zijn en/of met nagels zijn vastgezet. De 

wielen van de kar uit Boscoreale hadden ijzeren banden die met 24 nagels aan het schijfwiel waren 

vastgezet. De ijzeren wielbanden die bij Wagen 1 in Stabiae aangetroffen zijn, waren rond de velg 

gekrompen. Het loopvlak van de banden is ca. 3,5 cm,226 maar het is niet duidelijk welk profiel ze 

hadden. Volgens De Caro hadden de banden van de kar uit Boscoreale een halfrond profiel.227  

Op diverse afbeeldingen is de wielband onderscheiden van de velg, bijvoorbeeld op afb. 195 (wagen 

op een sarcofaagdeksel te Stockholm), afb. 204 (wagen op een sarcofaagdeksel uit de catacombe van 

Praetextatus te Rome), afb. 181 (kar op een reliëf uit Londen).228 Al deze voertuigen zijn voorzien van 

spakenwielen. Op drie afbeeldingen lijkt de band rond schijfwielen te zijn weergegeven: afb. 154 (kar 

op een reliëf uit Rome), afb. 182 en 183 (wagens op het mozaïek van de “Grote Jacht” in Piazza 

Armerina, Sicilië). 

 

                                                 
225 Hierbij dient gewezen te worden op de mogelijkheid dat op de afbeeldingen waarop ik een afzonderlijk van de velg 
weergegeven wielband herken, het ook mogelijk is dat er een dubbele velg is weergegeven. Zo zou in de wielen van afb. 204 
een dubbele velg gezien kunnen worden, waarbij de buitenste laag uit één stuk gebogen hout bestaat en de binnenste uit 
verschillende delen. In dit geval zouden de beide delen van de velg met lange ijzeren nagels vastgezet moeten zijn. Bij mijn 
weten is het niet bekend dat dergelijke velgen tijdens de Romeinse keizertijd in het kerngebied of in de provincies gemaakt 
werden. 
226 Miniero 1987, 192. 
227 De Caro 1994, 206. 
228 Maar zie ook voetnoot 225. 
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Diameter en omtrek 

Er zijn uit de keizertijd in Italië weinig wielen behouden. Opmerkelijk is dat de diameter van de wel 

bekende wielen opvallend groot is in vergelijking met die uit de Romeinse provincies en de IJzertijd. 

De wielbanden van Wagen I uit Stabiae hebben een diameter van 1,17 m,229 die van de wagen uit 

Scafati een van 1,20 m.230 De wielbanden van de kar uit de ‘Casa del Menandro’ in Pompeii hebben 

een diameter van maar liefst 1,39 m231 en de schijfwielen van de kar uit Boscoreale waren nog iets 

groter: ca. 1,41 m.232 De gemiddelde wielgrootte uit de Romeinse provincies is ca. 100 cm (zie 

paragraaf 2.2.2.5 Diameter). De gemiddelde diameter van de wielen uit de Italische pre-imperiale 

perioden bedraagt ca. 72 cm.233 Flink grotere wielen dan gemiddeld zijn echter in alle tijden 

teruggevonden.  

In de onderstaande tabel zijn de genoemde diameters omgerekend naar pes monetalis (pm) en pes 

drusianus (pd) en is het zelfde gedaan met de berekende omtrekken van de wielen. De waarden in pm 

en pd liggen dicht bij hele of halve getallen, zoals ook in de Romeinse provincies en in de IJzertijd het 

geval is. 

 

vindplaats ca. Ø 

in cm 

Ø ca. pm 

(29,6 cm) 

Ø ca. pd 

(33,3 cm) 

ca. omtrek  

in cm 

omtrek ca. pm 

(29,6 cm) 

omtrek ca. pd 

(33,3 cm) 

Stabiae (Wagen 1) 117 3,95 3,5 368 12,4 11 

Scafati 120 4,1 3,6 377 12,7 11,3 

‘Casa del 

Menandro’ 

139 4,7 4,2 437 14,8 13,1 

Boscoreale 141 4,8 4,2 443 14,96 13,3 

 

Tabel 7 Diameter en omtrek van wielen uit het Italisch kerngebied 

 

Er zijn enkele aanwijzingen voor dat sommige wagens in de provincies kleinere voor- dan 

achterwielen hadden.234 De wielen van Wagen 1 uit Stabiae en die uit Scafati waren allemaal even 

groot, maar op afb. 257 (scène 11 op de Zuil van Marcus Aurelius te Rome), waarop een wagen met 

schijfwielen getrokken door ossen staat, is duidelijk te zien dat het voorwiel van de wagen kleiner is 

dan het achterwiel.  

 

‘Valling’ en ‘Overspoor’  

Hierover is niets bekend. In de Europese IJzertijd en in de provincies in de Romeinse keizertijd waren 

de wielen waarschijnlijk niet ‘doorgezet.’235 Het is onwaarschijnlijk dat dit in het Italisch kerngebied 

wel geval zou zijn. 

 

                                                 
229 Miniero 1987, 192. 
230 Fasti Archaeologici 1963, 306 nr. 4513. 
231 Tsujimura 1991, 61. 
232 De Caro 1994, 206. 
233 Diameters volgens Woytowitsch 1978, nrs. 5-112. Deze wielen stammen alle uit de 7e - 6e eeuw v. Chr. 
234 Zie paragraaf 3.2.2.5 Diameter en omtrek. 
235 Zie paragrafen 2.2.2.6 ‘Valling’ en ‘overspoor’ en 4.2.1.2 Wielen - ‘Valling’ en ‘overspoor.’ 
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4.3.1.3 Onderbouw 

Zoals gezegd, is een onderbouw bij karren optioneel, maar bij wagens noodzakelijk als het voertuig 

een zwenkbare vooras heeft. Uit de Late IJzertijd zijn nauwelijks afbeeldingen bekend en de gevonden 

voertuigresten zijn meestal van ‘strijdkarren.’ Uit Romeins Italië in de keizertijd zijn zowel de resten 

van enkele voertuigen behouden als afbeeldingen teruggevonden. Hierdoor zijn de Italische vondsten 

makkelijker met die uit de Romeinse provincies te vergelijken, dan de vondsten en afbeeldingen uit de 

IJzertijd. Het is wel belangrijk te beseffen dat de teruggevonden Italische voertuigen uit de 1e eeuw 

stammen en de voertuigen uit de Romeinse provincies uit de 2e en 3e eeuw. 

 

4.3.1.3.1 Het bodemframe bij karren 

Het trekelement dient stevig verbonden te zijn met het bodemframe om te voorkomen dat het gaat 

scharnieren ten opzichte van de bodem. Bij verschillende van de afgebeelde karren is er geen duidelijk 

onderscheid tussen het bodemframe en de laadbodem. Wanneer het trekelement duidelijk naar een 

punt onder de laadbodem loopt, is sprake van een verhoogde laadbodem. 

 

Niet verhoogde laadbodem 

De reconstructie van de kar uit de ‘Casa del Menandro’ in Pompeii is, zoals gezegd, discutabel.236 De 

kar is gereconstrueerd met een niet verhoogde laadbodem (afb. 6 en 138). Omdat de dissel in de 

reconstructie onder het bodemframe/laadbodem gemonteerd is, zijn steunen noodzakelijk voor de 

stabiele plaatsing op de as.237 Op afb. 151 (karren op het plafondmozaïek in de Sta Costanza te Rome), 

afb. 152 (kar op een sarcofaagdeksel in Rome), afb. 169 (kar op een grafsteen uit Verona), afb. 170 

(kar op een reliëf uit Palermo), afb. 176 (kar op de kindersarcofaag van M. Aufidius Fronto in Pesaro), 

afb. 178 (kar op de grafsteen van C. Valerius Ismarus in Verona), afb. 242-245 en 247 (karren op de 

Zuil van Trajanus in Rome), afb. 250 en 255 (karren op de Zuil van Marcus Aurelius in Rome) lijkt de 

laadbodem niet verhoogd ten opzichte van het bodemframe.  

Op verschillende andere afbeeldingen (bijvoorbeeld afb. 153, kar op een sarcofaagdeksel in 

Vaticaanstad) lijkt de dissel of lamoen niet te zijn afgebeeld. Het is daarom niet zonder meer te zeggen 

dat ook op deze afbeeldingen de laadbodem en het bodemframe samenvallen. 

De meeste afgebeelde karren zonder onderscheid tussen laadbodem en bodemframe zijn in gebruik 

voor goederenvervoer, maar zoals blijkt uit afb. 169, 170, 176 en 178 bestonden er ook karren zonder 

verhoogde laadbodem die voor personenvervoer gebruikt werden. Omdat de karren op afb. 169, 170 

en 176 een zetelvormige opbouw hebben, lijken deze zelfs exclusief voor personenvervoer bestemd te 

zijn. Ook uit de Romeinse provincies zijn enkele afbeeldingen van karren bekend zonder verhoogde 

laadbodem, maar met een zetelvormige opbouw of waarop een zetel vervoerd wordt (zie paragraaf 

3.2.4.1 Niet verhoogde laadbodem). De kar op afb. 178 zou voor zowel goederen- als personenvervoer 

gebruikt kunnen zijn. 

 

Verhoogde laadbodem 

Op enkele afbeeldingen is de laadbodem duidelijk verhoogd ten opzichte van het bodemframe en is 

het trekelement niet met de laadbodem verbonden. Dit is te zien op afb. 167 (kar op een reliëf uit 

                                                 
236 Zie de inleiding van paragraaf 4.3 Het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd. 
237 Zie paragraaf 2.2.3 Bodemframe en voetnoot 179 aldaar. 
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Rome) en afb. 177 (kar op een reliëf in Turijn). Op geen van de afbeeldingen is echter de wijze van 

verhoging afgebeeld. Staanders, zoals deze op verschillende afbeeldingen uit de Romeinse provincies 

te zien zijn, lijken in het Italisch kerngebied niet te zijn weergegeven. 

 

4.3.1.3.2 De onderwagen bij wagens 

Waarschijnlijk waren de meeste wagens voorzien van een zwenkbare vooras en een langboom, maar 

er zijn een aantal afbeeldingen waarop het trekelement met de bodem of bak verbonden lijkt te zijn.  

De vondsten uit Stabiae en enkele afbeeldingen waarop details van de onderwagen zijn afgebeeld, 

werpen licht op de mogelijke constructie. 

 

Langboom 

Van Wagen 1 uit Stabiae is de langboom niet behouden. Er zijn wel twee schamelsteunen 

aangetroffen, dus het staat vast dat de wagen een langboom had (afb. 141, nrs. 26 en 33). De 

schamelsteun aan de achterzijde heeft één arm, waardoor aangenomen kan worden dat langboom 

gevorkt met de achterschameldam verbonden was om de hoek van 90º te verzekeren.238  

De wagen die in het Late IJzertijdgraf van Boé (Frankrijk) gevonden is, had een langboom met ovale 

doorsnede. Het is niet bekend of dit bij alle IJzertijdwagens het geval was.239  Het lijkt er in ieder geval 

op dat de langboom in de Romeinse periode in de provincies een rechthoekige doorsnede had. De 

vondsten uit Stabiae geven geen uitsluitsel over de doorsnede van de langboom. De zijarmen van de 

langboom waren waarschijnlijk door middel van een grote pin met de langboom verbonden (afb. 141, 

nr. 34). Dankzij deze verbinding bestond er enige speling tussen de zijarmen en de langboom, hetgeen 

de torsieflexibiliteit ten goede kwam. Miniero neemt aan dat de doorsnede van de langboom 

rechthoekig was (nr. 27 op afb. 142 en 143). 

Op verschillende afbeeldingen is de langboom weergegeven als een horizontale lijn tussen de 

wielen, net zoals in de Romeinse provincies (afb. 186, wagen op een grafsteen uit de omgeving van 

Benevento, afb. 191, wagen op de grafsteen van M. Viriatius Zosimus in Verona en afb. 192, wagen 

op een sarcofaagdeksel in Vaticaanstad). 

 

Schamelsteunen 

Zoals gezegd in de voorgaande subparagraaf, zijn bij Wagen 1 uit Stabiae twee ijzeren schamelsteunen 

gevonden (afb. 147). Beide hebben één arm, zoals ook de schamelsteunen die in de Alamannenbuit 

van Neupotz aangetroffen zijn.240  

Opmerkelijk genoeg lijken schamelsteunen niet op afbeeldingen uit het Italisch Romeinse 

kerngebied in de keizertijd voor te komen. In de Romeinse provincies en mogelijk zelfs in de IJzertijd 

zijn ze wel afgebeeld (afb. 106). Uit de Late keizertijd, bestaan wel enkele afbeeldingen van  wagens 

waarop mogelijk schamelsteunen zijn afgebeeld. Deze zijn gevonden in verschillende kopieën van de 

Notitia Dignitatum (afb. 260-263). Dit is (waarschijnlijk) een oorspronkelijk 5e eeuws document 

waarin een opsomming gegeven wordt van de Romeinse civiele en militaire officieren. Er bestaan 

                                                 
238 Zie paragraaf 3.2.3.1 Langboom. 
239 Zie paragraaf 4.2.1.3.2 De onderwagen bij wagens - Langboom. Bij de wagen uit Boé (Frankrijk, Late IJzertijd) is een 
ovale ijzeren ring gevonden, waarvan aangenomen wordt dat deze zich rond de aanhechting van de langboom met de 
zijarmen bevond. Bij Wagen 1 uit Stabiae is een dergelijke ring niet aangetroffen. Er is wel een ovale ring gevonden, maar 
die behoort niet tot de langboom. Zie verder paragraaf 4.3.1.5 Trekelement. 
240 Zie paragraaf 3.2.3.2 Schamelsteunen. 
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verschillende kopieën van uit de 14e, 15e en 16e eeuw, waarin ook illuminaties zijn opgenomen.241 De 

weergaven van de voertuigen zijn zodoende interpretaties door de kopiisten van de afbeeldingen, die 

op zichzelf al interpretaties door laat-Romeinse kunstenaars zijn. Het is waarschijnlijk dat de 

afbeeldingen van voertuigen ook in het oorspronkelijke document stonden en dus 5e eeuwse 

voertuigen voorstellen, omdat er versies van dezelfde afbeeldingen in de verschillende kopieën 

aangetroffen zijn.242 Tussen de langboom en de bodem van de wagens zijn verschillende diagonale 

elementen afgebeeld. Op afb. 260 zijn twee van de diagonale lijnen dunner en lichter weergegeven. 

Dit zijn misschien (ijzeren) schamelsteunen. 

 

Zwenkbare vooras 

Wagen 1 uit Stabiae had in elk geval een zwenkbare vooras. Op afb. 147 waarop de schamelsteun van 

de vooras is afgebeeld, is ook de lange schamelbout zichtbaar. Van Wagen 2 is de eventuele 

schamelbout niet behouden.  

Er zijn twee en mogelijk drie afbeeldingen waarop het trekelement op het niveau van de as met het 

voertuig verbonden lijkt te zijn. Op afb. 191 (grafsteen van M. Viriatius Zosimus) lijkt het lamoen op 

de as aan te sluiten. De wagen op afb. 259 (scène 93 op de Zuil van Marcus Aurelius) heeft een dissel. 

Mogelijk is ook op afb. 200 (sarcofaagdeksel uit Ostia) de dissel met de as verbonden. In al deze 

gevallen is ook de langboom afgebeeld. Wellicht stellen de drie afbeeldingen wagens met een 

zwenkbare vooras voor. 

Op zes afbeeldingen lijkt het trekelement met de bodem of bak van de wagen verbonden te zijn: afb. 

182 en 183 (voertuigen op het mozaïek van de “Grote Jacht” van Piazza Armerina op Sicilië), afb. 210 

(reliëf uit de Vaticaanse musea), afb. 233 en 234 (voertuigen op het mozaïek in de “Thermen van de 

Cisiarii” in Ostia) en afb. 246 (wagen op spiraal 6b op de Zuil van Trajanus). Op afb. 210 en 234 is de 

wagen voorzien van een lamoen als trekelement. Als de wagens op deze afbeeldingen natuurgetrouw 

zijn weergegeven, hebben ze mogelijk geen zwenkbare vooras. 

 

Verticale staanders onder de bodem 

Op de hierboven genoemde afbeeldingen uit de Notitia Dignitatum (afb. 260-263) zijn onder de 

bodem verticale elementen te zien die mogelijk de bodem boven het niveau van de assen verheffen. 

Op afb. 260, 262 en 263 lijkt het erop dat op de staanders riemhouders zijn afgebeeld (zie verder 

paragraaf 4.3.1.7 Riemhouders). Wellicht hebben de kopiisten verschillende onderdelen van het 

voertuig met elkaar verbonden die niets met elkaar te maken hebben. Op de afbeeldingen zijn 

bijvoorbeeld de leidsels als een diagonale lijn weergegeven die met de achteras verbonden is. Op afb. 

260 heeft het deel van de leidsels tot aan de bak een andere kleur dan het deel dat vanaf de bak naar de 

as loopt. Op de andere afbeeldingen zijn de beide delen in dezelfde kleur uitgevoerd, waardoor de lijn 

(waarschijnlijk leidsels en schamelsteun) één object lijken. Hetzelfde kan gebeurd zijn met de 

‘verticale staanders onder de bodem’ en de riemhouders. 

Uit de Romeinse provincies zijn meer afbeeldingen bekend van de elementen die de bodem 

verheffen boven de as(sen), niet alleen bij wagens, maar ook bij karren (zie ook paragraaf 4.3.1.3.1 

Het bodemframe bij karren - Verhoogde laadbodem). IJzeren staven, zoals deze in de Late IJzertijd in 
                                                 
241 Röring 1983, 91 eindnoten 109, 110. Er zijn kopieën van het handschrift in, onder andere, München, Oxford en Parijs.  
242 Afb. 262 en 263 stellen dezelfde afbeelding voor. De eerste is afkomstig uit de codex die in München bewaard wordt en de 
tweede uit die uit Oxford. De details op de twee kopieën wijken van elkaar af. 
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West en Midden Europa gevonden zijn (zie paragraaf 4.2.1.3.2 De onderwagen bij wagens - Verticale 

staanders onder de bodem), zijn voor zover ik weet in het Italisch kerngebied in de Romeinse 

keizertijd niet aangetroffen. 

 

4.3.1.4 Bodem 

Er zijn bij mijn weten geen elementen van de bodem behouden gebleven bij de voertuigen die in de 

omgeving van de Vesuvius gevonden zijn. Omdat op de meeste afbeeldingen geen details van de 

bodem zijn weergegeven, berust de reconstructie van de bodems uit het Italisch kerngebied in de 

Romeinse keizertijd op dezelfde hypotheses die al in de eerdere paragrafen over de bodem 

gepresenteerd zijn. Afhankelijk van het gebruik van het voertuig was de bodem gesloten of 

roostervormig.243 

De enige afbeeldingen waarop waarschijnlijk iets van de bodem te zien is, zijn die van wagens uit de 

Notitia Dignitatum (afb. 260-263). In de hier afgebeelde voorbeelden lijkt rond de bodem een laag 

hekwerk te staan, waarin een gebogen ‘gevlekt’ oppervlak te zien is. Hiermee is naar alle 

waarschijnlijkheid de bodem bedoeld. De gevlekte versiering (in twee kleuren) kan wijzen op een 

bodem van vlechtwerk. Het is ook mogelijk dat er een doek of dierenvacht over de bodem gespreid is. 

 

4.3.1.5 Trekelement 

In het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd komen afbeeldingen voor van zowel dissels als 

lamoenen. Er werden dus zowel tweespannen als enkele dieren voor de voertuigen geplaatst.  
 

Dissel 

De Wagens 1 en 2 uit Stabiae, de kar uit de ‘Casa del Menadro’ in Pompeii en de kar uit Boscoreale 

hadden waarschijnlijk alle een dissel.  

In de reconstructie van Wagen 1 uit Stabiae, volgens P. Miniero, kan de dissel niet bewegen in het 

verticale vlak (afb. 141). Zoals al vermeld is, is deze beweging noodzakelijk, omdat anders de 

trekdieren opgehangen worden in de tuigage door de bewegingen van de wagen. Wat bovendien 

opmerkelijk is in Miniero’s reconstructie, is de functieloze metalen pin (nr. 11 op afb. 141) die door de 

twee trekarmen van de dissel loopt.244 Daarom heeft M. van Leusen een alternatieve reconstructie 

gemaakt, waarbij de dissel in het verticale vlak kan bewegen ten opzichte van de voorasdam, met 

behulp van de metalen pin nr. 11 (afb. 146).245 In de reconstructies van Miniero en Van Leusen is 

uitgegaan van een stabilisatie van de voorschamel met behulp van een zwenkhout achter de vooras.246 

Van Leusens reconstructie laat ook een stabilisatie met zwenkstang vóór de vooras toe.247 De 

disselarmen scharnieren dan rond de metalen pin nr. 11 (mogelijk de zwenkstang) en de dissel zelf is 

stevig met beide disselarmen verbonden door een ovalen metalen ring die teruggevonden is (nr. 1 op 

afb. 141).248  

Op de meeste afbeeldingen zijn voertuigen, zowel karren als wagens, met een dissel weergegeven. 

In de meeste gevallen kan dit opgemaakt worden uit het span trekdieren dat voor het voertuig staat. Op 

                                                 
243 zie paragrafen 2.2.5 Laadbodem, 3.2.5 Bodem, en 4.2.1.4 Bodem 
244 Van Leusen 1989, 62. 
245 Van Leusen 1989, 62. 
246 Zie paragraaf 3.2.3.3 Zwenkbare vooras en fig. 3a. 
247 Zie paragraaf 3.2.3.3 Zwenkbare vooras en fig. 3c. 
248 Miniero 1987, 180. 
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sommige afbeeldingen is de dissel zelf ook afgebeeld, bijvoorbeeld op afb. 184 (wagen op de 

grafsteen van muildierdrijver Rinnius Novicius uit Caraglio),249 afb. 233 en 235 (voertuigen op het 

mozaïek in de “Thermen van de Cisiarii” in Ostia) en afb. 246 (wagens op spiraal 6b van de Zuil van 

Trajanus) zijn de dissels te zien. Op afb. 246 is bovendien duidelijk zichtbaar dat de aanhechting van 

de dissel op de vooras gevorkt is. 

 

Lamoen 

Bij mijn weten zijn er geen voertuigen teruggevonden waarvan bekend is, dat ze een lamoen hadden. 

Dat het lamoen wel gebruik werd, blijkt uit de verschillende afbeeldingen waarop enkelspannen zijn 

afgebeeld.  

De waarschijnlijk oudste afbeelding van een voertuig met lamoen250 in het Italische kerngebied in de 

Romeinse keizertijd is de grafsteen van M. Viriatius Zosimus, in het Museo Maffeiano te Verona (afb. 

191). Deze wordt in de Flavische periode (69-98) gedateerd.251 Ook de vroegste afbeeldingen van een 

voertuig uit de Romeinse provincies stammen uit deze periode (afb. 319: D.Baden Baden-4B.01 en 

afb. 372: F.Strasbourg.4B.01, beide uit Germania Superior). In alle drie de gevallen is er een wagen 

afgebeeld, maar op de reliëfs uit de provincies zijn dissels te zien, terwijl de wagen op de Italische 

grafsteen duidelijk een lamoen heeft. Uit het Italisch kerngebied bestaat een tweede afbeelding van 

een wagen met lamoen. Deze bevindt zich op het mozaïek in de “Thermen van de Cisiarii” in Ostia uit 

ca. 120 (afb. 234). Ook op afb. 210 (ongedateerd reliëf uit Vaticaanstad) is mogelijk een lamoen 

afgebeeld. De enige afbeelding uit de provincies waarop mogelijk een wagen met lamoen te zien is 

(afb. 318: D.Augsburg-4B.03 uit Raetia), stamt uit de 2e helft 2e - eerste helft 3e eeuw. 

Mij zijn elf afbeeldingen van een voertuig met lamoen uit het Italisch kerngebied bekend. Naast de 

drie bovengenoemde afbeeldingen van wagens, zijn dit vijf grafstenen of sarcofagen voor kinderen en 

drie reliëfs waarop één of twee volwassenen op het voertuig zitten. Op vier van de ‘kinderreliëfs’ 

wordt het voertuig, een kar, getrokken een ram: afb. 167, sarcofaagdeksel in het Vaticaan; afb. 169, 

een grafsteen uit Verona; afb. 170, een fragment in Palermo (Sicilië) en afb. 171, sarcofaag van M. 

Cornelius Statius.252 Op de laatste afbeelding is een ‘strijdkar’ afgebeeld. Dit is de enige afbeelding 

van een ‘strijdkar’ waarvan het trekelement een lamoen is. De vijfde afbeelding van een voertuig met 

lamoen is afkomstig van de kindersarcofaag van M. Aufidius Fronto, te Pesaro (afb. 176). In dit geval 

is het trekdier geen ram, maar ‘gewoon’ een paardachtige. Afb. 177 (kar op een reliëf uit Turijn), afb. 

178 (kar op de grafsteen van C. Valerius Ismarus in Verona) en afb. 179 (voertuig op een reliëf uit 

Turijn) tonen reliëfs waarop volwassenen op het voertuig met lamoen zijn afgebeeld. Van afb. 177 en 

178 is duidelijk dat er een kar is afgebeeld, maar op afb. 179 is het voertuig niet behouden.  

De vorm van de lamoenarmen varieert. Op sommige afbeeldingen zijn de armen recht en lopen ze in 

één lijn van het voertuig naar de jukken van de trekdieren (afb. 167, 176, 171 en 234). Op andere 

buigen de armen naar boven, naar de hals van het trekdier (afb. 169, 170, 178, 179 en 191).253 

Wanneer de armen gebogen zijn, kunnen zowel grotere als kleinere trekdieren voor het voertuig 

gespannen worden (zie paragraaf 2.2.4.2 Dissel). De lamoenarmen uit de provincies zijn meestal in 

                                                 
249 De trekdieren op deze afbeelding, zouden als runderen gezien kunnen worden. Aangezien de grafsteen echter opgericht is 
voor de mulio Rinnius Novicius, kan ervan uitgegaan worden dat er muildieren zijn afgebeeld. 
250 Ik ken niet alle dateringen van de afbeeldingen. 
251 Molin 1991, 61 fig. 14.  
252 Thans in het Musée du Louvre te Parijs. Het is mij niet bekend waar in Italië deze sarcofaag gevonden is. 
253 Van de lamoenarmen op  afb. 177 is niet meer na te gaan of ze omhoog buigen, omdat het reliëf niet volledig behouden is. 
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meer of mindere mate gebogen, terwijl die uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd zowel 

gebogen als recht zijn.254 De oudste afbeelding uit het kerngebied (afb. 191) toont een lamoen met 

gebogen armen. De Italische afbeeldingen met rechte armen (waarvan mij de datering bekend is) 

stammen uit de 2e en 3e eeuw; deze dateren dus niet uit een duidelijk eerdere of latere periode dan die 

met gebogen armen uit het kerngebied en de provincies. Het enige dat opvalt, is dat de afbeeldingen 

van voertuigen met rechte lamoenarmen zuidelijker zijn teruggevonden (in Pesaro, Ostia, Vaticaanstad 

en Palermo) dan die met gebogen armen (Turijn en Verona). 255 

 

4.3.1.6 Opbouw 

Omdat er een aanzienlijke hoeveelheid afbeeldingen uit het Italisch kerngebied in de Romeinse 

keizertijd bekend is, valt er iets over de opbouw te zeggen.  

Op de afbeeldingen van karren en wagens is een grote verscheidenheid aan opbouw te zien. Deze 

diversiteit komt goeddeels overeen met die uit de provincies. 

 

4.3.1.6.1 Bij karren 

De reconstructie van de opbouw van de kar die in Boscoreale gevonden is, is hypothetisch (afb. 133, 

134 en 136). Er is niets teruggevonden dat tot de opbouw gerekend kan worden. Hieruit kan wellicht 

geconcludeerd worden dat de opbouw, als deze aanwezig was, volledig van hout was. Een opvallend 

aspect van de reconstructie is de metalen beugel die op afb. 134 en 136 onder de bodem te zien is. Het 

ijzeren element is in de buurt gevonden en men heeft gesuggereerd dat het als opstapje diende. Het kan 

ook deel hebben uitgemaakt van de aanhechting van het juk aan de disseluiteinde of de verbinding 

tussen de centrale balk en de dissel verstevigd hebben.256 Ook de reconstructie die van de kar uit de 

‘Casa del Menandro’ in Pompeii gemaakt is (afb. 6 en 138), is zoals gezegd hypothetisch.257 

 

Geen opbouw 

Op de kar op afb. 152 (sarcofaagdeksel uit Rome) wordt hooi of graan vervoerd. Er is geen opbouw 

afgebeeld. De lading wordt door rongen op de kar gehouden. Deze worden mogelijk gevormd door 

takken, zoals ook bij de bronzen modelkar uit Bolsena uit de 5e - 3e eeuw v. Chr. het geval is (afb. 

268). Ook enkele karren op de Zuil van Trajanus (afb. 248 en 249) lijken geen opbouw of slechts 

rongen te hebben en geen duidelijke zijwand. Op deze karren worden tonnen vervoerd. Op 

afbeeldingen uit de Romeinse provincies zijn er geen rongen weergegeven bij de karren zonder 

opbouw. 

 

Open of gesloten zijwanden 

De meeste afgebeelde karren hebben een opbouw met open of gesloten zijwand. Vaak is er bij de open 

zijwand slechts één horizontale balk als reling afgebeeld. Dit is te zien op afb. 153 (fragment van een 

sarcofaagdeksel), afb. 154 (reliëf uit Rome), afb. 155 (reliëf uit Pisa), afb. 156 (reliëf uit Rome), afb. 

                                                 
254 Ook de lamoenarmen op D.Augsburg-4B.03 (afb. 318) uit Raetia zijn recht.  
255 Hierbij dient in gedachten gehouden te worden dat er niet veel afbeeldingen van voertuigen met lamoen bekend zijn, 
waardoor de verhoudingen snel kunnen vertekenen. Daarbij ben ik er vanuit ben gegaan dat de reliëfs in de omgeving van de 
huidige verblijfplaats gevonden zijn. Om deze reden is het reliëf uit Parijs (afb. 171, zie voetnoot 252) niet meegerekend. 
Ook bij de aanname dat afbeelding uit Vaticaanstad aldaar gevonden is, kan een vraagteken geplaatst worden. 
256 De Caro 1994, 206. 
257 Zie de inleiding in paragraaf 4.3 Het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd. 
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157 (reliëf uit Terni), afb. 158 (reliëf op een onvoltooide zuilensarcofaag uit Rome), afb. 159 (reliëf uit 

Rome), afb. 160 (reliëf op de sarcofaag van L. Annius Octavianus Valerianus in Vaticaanstad), afb. 

162 (sarcofaag in Rome) en mogelijk ook afb. 177 (reliëf uit Turijn) en afb. 178 (grafsteen van C. 

Valerius Ismarus in Verona). Soms is de wand hoger en bestaat deze uit twee horizontale banen, zoals 

op afb. 161 (sarcofaagdeksel in Parijs), afb. 163 (reliëf uit Venetië) en afb. 164 (muurschildering uit de 

catacombe van Via Latina) te zien is. Op verschillende afbeeldingen is het duidelijk dat de verticale 

rongen kromme takken zijn, die met een dwarshout tot zijwand gevormd zijn (afb. 153 en 157). Op 

drie van deze afbeeldingen is duidelijk een gevlochten mand in de bak gezet (afb. 155, afb. 159 en afb. 

161). Ook in Arlon (België) zijn twee reliëfs gevonden waarop een mand op een kar geplaatst is (afb. 

298: B.Arlon-2B.01 en afb. 300: B.Arlon-2B.03, beide uit Gallia Belgica).  

Enkele afbeeldingen laten karren zien waarvan de zijwanden duidelijk gesloten zijn, bijvoorbeeld 

afb. 151 (plafondmozaïek in de Sta Costanza te Rome), afb. 242-245 en 247 (Zuil van Trajanus in 

Rome), afb. 250, 251, 255 en 256 (Zuil van Marcus Aurelius in Rome). Op al deze karren worden 

goederen vervoerd. De kar op afb. 243 is overkapt met een huif.  

De bakken op afb. 240 en 241 (Boog van Trajanus in Benevento) bestaan mogelijk uit een gesloten 

zijwand met daarboven een reling. 

Op de meeste karren met een open bak worden goederen vervoerd. Er zijn enkele afbeeldingen 

waarop de kar gebruikt wordt voor personenvervoer. Op afb. 163 (reliëf uit Venetië) is een 

voorstelling uit de mythe van Cleobis en Biton weergegeven en op afb. 240 en 241 (Boog van 

Trajanus is Benevento) staan karren met schijfwielen die getrokken worden door ossen. Het gaat hier 

waarschijnlijk goederenkarren die in de afgebeelde processie gebruikt zijn om gevangenen te 

vervoeren. Van de karren op afb. 177 (reliëf uit Turijn) en afb. 178 (grafsteen van C. Valerius Ismarus 

in Verona) is het gebruik niet eenduidig, aangezien alleen de menner op de kar is weergegeven.  

Ook op de karren op afb. 172, 173 en 174 (terracotta reliëfs uit Londen, Kopenhagen en Berlijn 

waarvan afb. 172 en 173 duidelijk naar hetzelfde model gemaakt zijn) worden personen vervoerd. De 

wanden lijken bijzonder laag. Ze zijn versierd met punten in een zigzaglijn, wellicht om aan te geven 

dat de wanden met metaal beslagen zijn. In de bak staat een zetel waarin twee personen zitten. Ook op 

afb. 237-239 (Boog van Trajanus te Benevento) is een kar met lage gesloten bak weergegeven waarin 

een zetel met daarin twee personen staat. 

 

Zoals ook in de Romeinse provincies het geval is, worden op afbeeldingen van voertuigen met een 

open of gesloten opbouw uit het Italisch kerngebied de karren voor zowel goederen als 

personenvervoer gebruikt. Als het voertuig niet is voorzien van riemhouders (zie paragraaf 4.3.1.7 

Riemhouders258), kan de kar voor zowel goederen als personenvervoer gebruikt zijn geweest. De 

karren waarvan de wanden wellicht met metaal beslagen zijn (afb. 172, 173 en 174), vormden hierop 

mogelijk een uitzondering.  

 

Opbouw in de vorm van een zetel 

Op een aantal afbeeldingen is een kar afgebeeld, waarvan de opbouw de vorm heeft van een zetel. Dit 

zijn afb. 166 (kindersarcofaag in Parijs), afb. 167 (fragment van een kindersarcofaag in Vaticaanstad), 

                                                 
258 Er is misschien één afbeelding van een kar met riemhouders bekend uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd. 
Zie paragraaf 4.3.1.7 Riemhouders. 



Een vergelijking met de voertuigen uit de Europese Late IJzertijd en uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd 

 176

afb. 168 (fragment van een sarcofaag in Vaticaanstad, mogelijk een kindersarcofaag259), afb. 169 

(kindersarcofaag uit Verona), afb. 170 (reliëf uit Palermo, waarschijnlijk van een kindersarcofaag) en 

afb. 176 (kindersarcofaag van M. Aufidius Fronto uit Pesaro). In tegenstelling tot karren waarop een 

zetel geplaatst is (afb. 172, 173, 174 en 237-239),260 neemt de zetelvorm van de bak de gehele bodem 

van het voertuig in beslag. Ook in de provincies is dit onderscheid tussen lossen zetels en zetelvormige 

opbouwen duidelijk te zien. Opvallend is dat het in alle gevallen van afbeeldingen van karren met een 

zetelvormige opbouw om reliëfs op grafmonumenten voor een kind gaat. In de provincies zijn karren 

met een zetelvormige opbouw niet exclusief voor een kind afgebeeld. 

 

Gesloten kast 

Er bestaan diverse afbeeldingen waarop een kar met gesloten kast staat. Deze zijn met name 

aangetroffen op munten (afb. 80-82).261 Het dak is halfrond en de wanden zijn versierd met reliëfs. 

Een soortgelijk voertuig is op een 3e eeuws reliëf uit Rome te zien (afb. 181).262 Ook op afb. 180 

(stucco fries uit Pompeii) is een dergelijke kar afgebeeld.263 Afbeeldingen van vergelijkbare overdekte 

karren komen niet voor in de provincies.264 De enige mij bekende afbeelding van een kar met gesloten 

kast uit de provincies is DZ.Hippone-Bone-2G.02 (afb. 343) uit Africa Proconsularis. Deze kar wordt 

op de afbeelding gebruikt om wilde dieren te vervoeren en de kast is als een kist met valluik 

geconstrueerd. De opbouw, hoewel ook gesloten, lijkt in niets op die van de karren die op de 

bovengenoemde munten zijn afgebeeld. 

 

4.3.1.6.2 Bij wagens 

De opbouw van Wagen 1 uit Stabiae volgens P. Miniero is, zoals de reconstructie van de onderbouw, 

hypothetisch. Er zijn verschillende ijzeren en houten elementen gevonden, waaruit Miniero zijwanden 

in de vorm van een hekwerk gereconstrueerd heeft (afb. 141).265 

In de onderstaande subparagrafen worden de verschillende soorten opbouw op afbeeldingen van 

wagens kort besproken. Er zijn mij geen afbeeldingen uit het Italisch kerngebied bekend van wagens 

zonder opbouw. 

 

Open of gesloten zijwanden  

De meeste afbeeldingen van voertuigen uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd stellen 

een wagen met een open bak voor, waarvan de zijwanden open of gesloten zijn. Deze wanden zijn 

soms hoog, maar meestal laag weergegeven.266  

                                                 
259 Zie paragraaf 4.3.3 Trekdieren. 
260 Zie paragraaf 4.3.1.6.1 Bij karren - open of gesloten zijwand. 
261 Deze munten zijn geslagen door de keizers Tiberius, Caligula en Domitianus ter ere van de dood en vergoddelijking van 
hun moeder of (in het geval van Domitianus) geliefde nicht. Ook op de munt op afb. 231 staat een kar met gesloten kast, 
maar deze munt stamt uit de Republiek, ca. 87 v. Chr. Hierop is een ‘triomfquadriga’ afgebeeld. Zie ook Abaecherli 
1935/1936, 5-6: het afgebeelde voertuig wordt gezien als een carpentum, een overdekte kar die bij speciale gelegenheden 
(pompae) door bevoorrechte vrouwen (o.a. Vestaalse maagden en leden van de keizerlijke familie) gebruikt mocht worden. 
Zie paragraaf 5.7 Voertuigen in schriftelijke antieke bronnen over de, mijns inziens, geringe waarde die toegekend kan 
worden aan de verbinding van voertuigafbeeldingen met termen voor voertuigen uit antieke teksten. 
262 Junkelmann 1990, 68: dit voertuig wordt beschouwd als een tensa, gelijkend op een carpentum, waarmee heilige objecten 
in een processie vervoerd werden.  
263 Abaecherli 1935/1936, 7, Pl. V-5 
264 Het kan zijn dat er in de provincies munten gevonden zijn waarop een kar met een dergelijke gesloten kast is afgebeeld. 
Deze afbeeldingen beschouw ik niet als provinciaal, maar als behorend tot het Italische kerngebied in de Romeinse keizertijd. 
265 Miniero 1987, 194-197. 
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Een aantal afbeeldingen stelt goederentransport voor. Op afb. 184 (grafsteen van muildierdrijver 

Rinnius Novicius uit Caraglio) en afb. 185 (grafsteen van Q. Veiquasius uit Turijn) worden tonnen 

vervoerd. Afb. 185 vertoont overeenkomsten met E.Pico del Castillo-4C.01 (afb. 344) uit 

Tarraconensis. Op beide afbeeldingen wordt de ton die op de wagen ligt, gevuld door een jongeling 

die een amfoor vasthoudt en is op de achtergrond een persoon op een stoel of zetel te zien, voor wie 

een jongeling staat. Aan de achterkant van de wagen op afb. 185 lijkt een uitsteeksel afgebeeld te zijn, 

mogelijk de achterklep van de bak.267 Afb. 187 en 188 stellen beide een versie van een 

gereconstrueerde muurschildering uit Pompeii voor. Hieruit is duidelijk dat details op de twee 

afbeeldingen discutabel zijn, maar vast staat dat de wagen voor het vervoer van een grote wijnzak 

gebruikt is. De wagen op afb. 186 (kalkstenen grafsteen uit de ongeving van Benevento) vervoert, zo 

lijkt het, twee balen overdekte lading. Ook op de Zuil van Trajanus (afb. 246),268 en de Zuil van 

Marcus Aurelius (afb. 252, 253, 254, 257, 258, 259269) in Rome zijn goederenwagens afgebeeld. Er 

worden wapens, boten en verpakte goederen vervoerd.  

Op de meeste wagens worden personen vervoerd. Deze zitten meestal met tweeën op een verhoogde 

zitplaats, meestal een zetel, die achter de menner op de bodem staat. Er lijken zowel twee mannen, 

twee vrouwen als gemengde koppels te zijn afgebeeld.270 Op twee afbeeldingen is met zekerheid 

slechts één passagier weergegeven: afb. 236 (keizer Constantinus op de Boog van Constantinus in 

Rome) en afb. 191 (grafsteen van M. Viriarius Zosimus te Verona). Deze laatste is tevens één van de 

oudste afbeeldingen uit het Italisch kerngebied en de wagen is bovendien voorzien van een lamoen. Er 

zijn enkele afbeeldingen waarvan door beschadiging niet meer duidelijk is of er één of meer passagiers 

op de wagen zitten (afb. 203, 205, 206, 208, 211, 216 en 220).271 Wat opvallend is aan de afbeeldingen 

uit de provincies, met name aan die uit Pannonia, is dat vrij vaak alleen vrouwen als passagier op de 

wagen te zien zijn. Dit lijkt in het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd niet voor te komen. 

Ook de achteruitrijder of een staande persoon achter de zetel, die op veel provinciale (Pannonische) 

reliëfs voorkomt, is afwezig in het kerngebied.272  

Alleen op afb. 191 (grafsteen van M. Viriatius Zosimus), afb.  200 (sarcofaagdeksel uit Ostia), afb. 

210 (reliëf uit Vaticaanstad273), afb. 212 (kindersarcofaag uit Rome), afb. 215 (reliëf uit Pesaro) en afb. 

233 (vloermozaïek uit de “Thermen van de Cisiarii” in Ostia) is geen zetel, maar een zitplaats met 

lagere of geen rugleuning afgebeeld. De zijwand van de wagen op afb. 191 vertoont door de gewelfde 

                                                                                                                                                         
266 Zie paragraaf 2.2.6 Opbouw. 
267 Zie paragraaf 3.2.6.5 Uitstekend element aan de achterkant van bodem of bak. 
268 Deze wagens worden beschouwd als ‘Dacische wagens’ omdat ze door de Daciërs gebruikt worden als barrière tegen de 
Romeinen. De makers van de Zuil waren echter waarschijnlijk Romeinse kunstenaars. Daarom beschouw ik deze wagens als  
afkomstig zijnde uit het kerngebied. 
269 De wagen op afb. 259 is ook rechts op afb. 255 te zien. 
270 Hierbij dient ook in gedachten gehouden te worden dat de sarcofagen vaak als halffabrikaat in werkplaatsen stonden. 
Details zoals gezichten werden op verzoek van de eigenaars voltooid. Zo kan het voorkomen dat een mannenhoofd op een 
vrouwenlijf geplaatst is of een vrouwenhoofd op een mannenlijf. Dat de datering van dergelijke in verschillende stappen 
vervaardigde reliëfs moeilijk vast te stellen is, blijkt bijvoorbeeld uit een fragment uit Stockholm (afb. 195). Aan de hand van 
het kapsel van de vrouw op de voorgrond in de wagen, is het te dateren rond 320. De stijl van rest van het reliëf kan op het 
eind van de 3e eeuw gedateerd worden (Weber 1978, 36-40). 
271 Bij deze opsomming heb ik de reliëfs waarop het voertuig en de passagiers niet behouden zijn, achterwege gelaten. 
272 Met uitzondering van de hieronder genoemde afb. 215 waarop een afgezant van de overheid met een achteruitrijdende 
bediende is afgebeeld. Op de reliëfs uit Pannonia waarop een achteruitrijder of een staande persoon achter de zetel is 
afgebeeld, zijn geen afgezanten weergegeven. 
273 Dit reliëf uit de Vaticaanse Musea wordt door Treue (1965, 164) rond 200 v. Chr. gedateerd. Het is onduidelijk waar het 
in Italië gevonden is. Mij lijkt het dat het van later datum is, maar ik heb geen andere verwijzing naar de afbeelding kunnen 
vinden. 



Een vergelijking met de voertuigen uit de Europese Late IJzertijd en uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd 

 178

vorm enige overeenkomst met die van de gereconstrueerde Etruskische kar uit San Mariano op afb. 16 

uit ca. 570 v. Chr.274 

De zetel op afb. 199 (sarcofaagdeksel uit Ostia) is leeg.275 Ook uit de provincies zijn enkele 

afbeeldingen bekend van een wagen waarop een lege zetel vervoerd wordt: D.Beihingen-4B.01 (afb. 

320 uit Germania Superior, TR.Magnesia ad Sipylum-4B.01 (afb. 464) uit Asia en A.Bruckneudorf-

4B.01 (afb. 276) uit Pannonia Superior. Wat de betekenis van de lege zetel is, is niet duidelijk. De 

afbeelding uit Ostia wordt rond het midden van de 4e eeuw gedateerd,276 de afbeeldingen uit de 

provincies in de 2e eeuw.277 

Voor zover mij bekend, is er uit het Italisch kerngebied slechts één reliëf, afb. 215 (fragment van een 

grafreliëf uit Pesaro), waarop een afgezant uit het leger in dienst van de overheid is afgebeeld. De 

afbeelding kan vergeleken worden met verschillende reliëfs uit de provincies, waarop de afgezant, de 

achteruitrijder en de menner vergelijkbare posities op de wagen innemen.278 De afgezant zit in het 

midden van de wagen op een verhoging. Achter hem zit, achteruitrijdend op een lagere zitting of op 

lading, een mannelijk persoon die vaak het ambtsteken (een lans) vast heeft en de menner is meestal 

zittend op de bodem van de wagen afgebeeld.279 Op de afbeeldingen uit de Notitia Dignitatum (afb. 

260-263) staan voertuigen van hoogwaardigheidsbekleders weergegeven, maar deze wagens zijn in 

tegenstelling tot die van afb. 215 leeg: afb. 260 (wagen van de Praefectus praetori per Illyrcum), afb. 

261 (wagen van de Praefectus praetori per Italia) en afb. 262-263 (wagen van de Praefectus praetori 

per Roma). Het is duidelijk dat de achterkant van de bak van de wagens op deze afbeeldingen halfrond 

van vorm is en aanzienlijk hoger dan de rest van de opbouw. Op geen van de afbeeldingen uit de 

provincies en het reliëf uit Pesaro (afb. 215) zit de afgezant in een zetel. Het is niet duidelijk of de 

opbouw van de wagens op de afbeeldingen uit de Notitia Dignitatum zetelvormig was of dat zetels die 

op de oorspronkelijke 5e eeuwse voorstellingen op de wagens stonden, door de latere kopiisten als deel 

van de opbouw opgevat zijn. 

Op sommige afbeeldingen staan wagens waarvan de opbouw bestaat uit een gesloten zijwand met 

daarboven een reling, zoals ook op verschillende afbeeldingen uit de provincies voor komt (zie 

bijvoorbeeld afb. 423: H.Szentendre-4B.04 uit Pannonia Inferior). Dit is te zien op afb. 184 (grafsteen 

van muildierdrijver Rinnius Novicius uit Caraglio), afb. 186 (kalkstenen grafsteen uit de omgeving 

van Benevento), afb. 210 (reliëf in Vaticaanstad), afb. 233 en 234 (vloermozaïek uit de “Thermen van 

de Cisiarii” in Ostia). 

 

Gesloten kast 

Er zijn twee afbeeldingen van een wagen met gesloten kast. Beide staan op het  mozaïek van de 

“Grote Jacht” van Piazza Armerina op Sicilië. De wagens worden gebruikt om gevangen wilde dieren 

in te vervoeren. Hiertoe zijn ze uitgerust met valluiken. De wagen op afb. 182 heeft drie 

                                                 
274 Zie voetnoot 218 in hoofdstuk 2. 
275 Afb. 200 behoort tot hetzelfde deksel. 
276 Weber 1978, 43. 
277 Van het reliëf uit Duitsland is (mij) geen datering bekend. 
278 Uit de provincies zijn de volgende afbeeldingen van een afgezant in dienst van de overheid bekend: F.Langres-4B.03 (afb. 
359) uit Germania Superior, SRB.Sremska-Mitrovica-4B.01 (afb. 459) uit Pannonia Inferior, SRB.Kostolac-4B.01 (afb. 
458) uit Moesia Superior en mogelijk ook D.Jünkerath-4B.01 (afb. 324) en D.Jünkerath-4B.02 (afb. 325), beide uit 
Germania Inferior en D.Koblenz-4B.01 (afb. 326) uit Germania Superior. 
279 Zie verder paragraaf 5.5 Personenvervoer. 
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compartimenten voor dieren, de wagen op afb. 183 één.280 De kar op DZ.Hippone-Bone-2G.02 (afb. 

343) uit Africa Proconsularis is van een gelijksoortig opbouw voorzien en wordt eveneens gebruikt 

om wilde dieren te vangen en/of te vervoeren. Zowel de afbeeldingen uit Sicilië als die uit Algerije 

worden aan het begin van de 4e eeuw gedateerd.281 

Gesloten kasten zoals op bijvoorbeeld A.Bruckneudorf-4B.01 (afb. 276) uit Pannonia Superior 

lijken in het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd niet te zijn afgebeeld. De wagens op afb. 

212 (kindersarcofaag in Rome), zijn alleen overdekt door een luifel, maar de gesloten kast lijkt 

afwezig te zijn. Ook een gesloten opbouw die vergelijkbaar is met die van A.Maria Saal-4B.01 (afb. 

289) uit Noricum komt op afbeeldingen uit het Italisch kerngebied niet voor in de Romeinse periode. 

Er bestaan wel Etruskische afbeeldingen van voertuigen met een overkapping die er sterk aan doen 

denken, zoals die op een asurn uit Volterra uit de 2e-1e eeuw v. Chr. (afb. 264). De gekruiste 

spanbanden en de spanring, op de Etruskische afbeelding in de vorm van een rozet, zijn duidelijk 

zichtbaar. 

 

4.3.1.7 Riemhouders 

Op verschillende afbeeldingen uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd lijken riemhouders 

te herkennen te zijn als kegelvormige elementen die boven het (achter)wiel zijn afgebeeld. Het zou 

echter in veel gevallen ook om steuntjes kunnen gaan die de zetel vasthouden op het voertuig.282 

Overduidelijke riemhouders zoals deze op reliëfs uit de provincies te zien zijn, komen alleen voor op 

de afbeeldingen van wagens uit de Notitia Dignitatum (afb. 260-263). In het Italisch kerngebied zijn 

enkele riemhouders gevonden,283 maar niet zoveel als in de provincies. De wagens uit Stabiae waren 

niet van riemhouders voorzien. 

Op afb. 167 (deksel van een kindersarcofaag in Vaticaanstad) is een kar met zetelvormige opbouw 

en schijfwielen afgebeeld. Boven het wiel bevind zich een kegelvormig element. Wellicht stelt het op 

deze afbeelding een riemhouder voor. Het zou de enige afbeelding van een kar zijn, waarop mogelijk 

een riemhouder is weergegeven.  

Van onder de bodem van de wagen op afb. 195 (sarcofaagdeksel in Stockholm), lijkt zich tussen de 

wielen een verticaal element omhoog te buigen. Het gaat hier misschien om een riemhouder,284 maar 

men zou verwachten dat de riemhouder zich boven het voor- of achterwiel bevindt en niet tussen beide 

wielen. Echter, op D.Neumagen-4B.02 (afb. 330) uit Gallia Belgica, waarop zeker riemhouders zijn 

weergegeven, staat ook een van de twee niet precies boven het wiel, maar iets naar het midden van de 

wagen toe. Ditzelfde is misschien op afb. 196 (sarcofaagdeksel uit de catacomben van Praetextatus in 

Rome) het geval. Boven de wielen zijn duidelijk verdikkingen te zien, maar die boven het voorwiel 

staat iets naar het midden toe en niet recht boven het wiel.285  

Op dezelfde afbeelding (afb. 196) is een verticaal kegelvormig element zichtbaar dat zich in de 

zijwand van de zetel op de wagen bevindt. Dit element staat duidelijk op de bodem en heeft niets met 

                                                 
280 Het kunnen uiteraard ook om kisten met valluiken gaan, die op de wagens -zonder opbouw- zijn geplaatst. 
281 Sicilië: Dunbabin 1978, 245; Algerije: Dunbabin 1978, 55. 
282 Weber 1978, 46. 
283 Röring 1983, 111-112 (type 1), 127 (type 2), 150-151 (type 4). 
284 Weber 1978, 45-46. 
285 Omdat op afb. 196 duidelijk is dat het wiel, waarboven de verdikking niet in het midden geplaatst is, het voorwiel is, is 
wellicht ook op D.Neumagen-4B.02 (afb. 330) het wiel rechts op de afbeelding, waar de riemhouder niet boven geplaatst is, 
het voorwiel. 
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de onderbouw van de wagen te maken. Ook als de verdikkingen boven de wielen er niet zouden zijn, 

zou dit kegelvormige element met geen mogelijkheid voor riemhouder aangezien kunnen worden. Op 

deze afbeelding is daarom duidelijk een zijsteuntje voor de zetel bedoeld. Op afb. 205 (fragment van 

een sarcofaagdeksel uit de catacomben van S. Callisto in Rome) is er alleen een kegeltje achter de 

zetel op de bodem weergegeven, waarschijnlijk eveneens als steun voor de zetel. Ook op afb. 193 

(fragment van eens sarcofaagdeksel in Aquileia) is het kegelvormige object op de bodem van de 

wagen geplaatst. Het staat boven het achterwiel, maar toch is ook hier waarschijnlijk een zetelsteuntje 

bedoeld.  

Het is mogelijk anders gesteld met de kegeltjes die op afb. 203 (fragment uit de catacomben van S. 

Callisto in Rome) en afb. 204 (sarcofaagdeksel uit de catacombe van Praetextatus in Rome) 

weergegeven zijn. Ze staan boven het achterwiel, maar zijn duidelijk niet op de bodem geplaatst. Het 

is natuurlijk mogelijk dat op deze afbeeldingen de zetelsteuntjes tegen de zijwand of bodem van de 

wagen gemonteerd zijn, maar ze kunnen ook de riemhouders boven de achterwielen zijn. Op afb. 209 

(fragment van een sarcofaagdeksel in Parijs) is eveneens alleen boven het achterwiel een verticaal 

element te zien, zoals de kegeltjes op de bovengenoemde afbeeldingen. In dit geval lijkt het object 

twee zijarmen te hebben, waardoor het enige gelijkenis vertoont met riemhouder type 3 (nr. 3 op fig. 9: 

riemhouder met middenstuk en twee haken). Als op de laatstgenoemde afbeeldingen afb. 203, 204 en 

209 werkelijk riemhouders zijn weergegeven, zijn op de afbeeldingen wagen te zien waarvan alleen de 

achterkant voorzien is van riemhouders, zoals het geval is bij de wagen die in Kozármisleny 

(Hongarije) gevonden is.286 

Ten slotte zijn er op riemhouders lijkende objecten te zien op de al eerder ter sprake gekomen 

afbeeldingen uit de Notitia Dignitatum (afb. 260-263). Het gaat hier om riemhouders van type 5 met 

een opzetstuk zonder middenstuk en twee haken (fig. 9). Volgens Röring betreft het bij sommige 

vondsten van dit type waarschijnlijk leidselgeleiders en geen riemhouders waaraan de bak van het 

voertuig hing, omdat hun afmetingen geringer zijn.287 De afbeeldingen in de Notitia Dignitatum lijken 

dit te bevestigen,288 maar zoals gezegd in paragraaf 4.3.1.3.2 De onderwagen bij wagens - Verticale 

staanders onder de bodem lijkt het er op sommige afbeeldingen op dat onderdelen van de voertuigen 

met elkaar verbonden zijn, die niets met elkaar te maken hebben. Op afb. 260 en 261 is het duidelijk 

dat de leidsels van de trekdieren om de afgebeelde riemhouder van type 5 geslagen zijn. Op afb. 260, 

262 en 263 zijn echter ook boven de wielen verticale staanders afgebeeld, die lijken te eindigen in 

riemhouders voor het dragen van de bak. 

 

4.3.1.8 Rem- en blokkeersysteem 

Hierover is (mij) niets bekend. Aangenomen kan worden dat er geremd en/of geblokkeerd is, zoals 

hypothetisch voor de Romeinse periode in de provincies is voorgesteld (zie paragrafen 3.2.8 Remmen 

en 4.2.8 Rem- en blokkeersysteem).  

Er is één afbeelding waarop, zoals op verschillende afbeeldingen uit de provincies en de IJzertijd, 

een verticaal element tussen de wielen is afgebeeld: op afb. 191 (grafsteen van M. Viriatius Zosimus 

in Verona) is mogelijk een haak weergegeven die de wagen in stilstand kon blokkeren. 

 
                                                 
286 Zie paragraaf 2.2.7 Riemhouders. 
287 Zie paragraaf 2.2.7 Riemhouders. 
288 Röring 1983, 28-29. 
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4.3.2 Typologie  

Er is tot op heden nog geen onderzoek gedaan naar de verschillende voertuigonderdelen die in het 

Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd gevonden zijn, zoals Ch. Pare en M. Schönfelder voor 

respectievelijk de Hallstatt en (Late) La Tène periode gedaan hebben. Ook voor de Romeinse 

provincies bestaat zo’n studie (nog) niet.289 Op basis van de afbeeldingen kunnen de volgende 

typologieën voor karren en wagens gepresenteerd worden. 

 

4.3.2.1 Karren 

Op afbeeldingen uit het Italisch kerngebied zijn m.i. twee hoofdtypen karren afgebeeld: karren met 

meedraaiende as (Type 1 en 2) en karren met vaste as (Type 3, 4 en 5). Beide hoofdtypen kennen een 

onderverdeling tussen afbeeldingen waarop de laadbodem niet verhoogd is ten opzichte van het 

bodemframe (Type 1 en 3) en afbeeldingen waarop dit wel het geval is (Type 2, 4 en 5).  

 

Type 1:  meedraaiende as,  geen aparte laadbodem (open bak) 

 

De opbouw kan zowel open zijn, in de vorm van een hekwerk (afb. 158: reliëf op onvoltooide 

zuilensarcofaag in Rome), als gesloten (afb. 151: plafondmozaïek uit de Sta Costanza in Rome; afb. 

255: reliëf op Zuil van Marcus Aurelius in Rome). Op twee afbeeldingen (afb. 240 en 241 beide van 

de Boog van Trajanus in Benevento) is mogelijk een gesloten zijwand met daarboven een reling 

weergegeven. Er lijkt een hekwerk met kruisvorm te zijn afgebeeld.  

Met uitzondering van afb. 240 en 241 worden deze karren op de afbeeldingen voor goederenvervoer 

gebruikt. Op de twee genoemde afbeeldingen zijn mensen in de kar afgebeeld, waarschijnlijk 

gevangenen.290  

In alle gevallen hebben de karren een dissel en worden ze getrokken door ossen. De karren zijn 

voorzien van schijfwielen. 

Afb. 158 is niet gedateerd. De Boog van Trajanus in Benevento (afb. 240 en 241) stamt uit ca. 114, 

de Zuil van Marcus Aurelius in Rome (afb. 255) uit het eind van de 2e eeuw en het plafondmozaïek 

van de Sta Costanza in Rome (afb. 151) uit ca. 350.   

 

Type 2:   meedraaiende as,  verhoogde laadbodem (open bak) 

 

Op afb. 155 (reliëf uit Pisa) en 156 (reliëf uit Rome) is duidelijk een kar met zijwanden in de vorm van 

een hekwerk weergegeven. De kar op afb. 157 (reliëf uit Terni) heeft een opbouw die lijkt te bestaan 

uit kromme takken die mogelijk de rongen vormen, waartussen een dwarshout geplaatst is om een 

zijwand te creëren.  

Op alle drie de afbeeldingen wordt de kar gebruikt voor goederenvervoer. De karren worden 

getrokken door een span ossen langs een dissel en ze hebben schijfwielen. 

Afb. 157 is ‘Laat Romeins.’ Voor de andere afbeeldingen is geen datering gegeven. 

 

                                                 
289 In 2002 was Zsolt Mráv van het Magyar Nemzeti Múzeum in Budapest van plan om in ieder geval alle voertuig- en 
tuigagevondsten die in Pannonia gedaan zijn, te inventariseren. 
290 Zie voetnoot 216. 
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Type 3:  vaste as,  geen aparte laadbodem (diverse soorten opbouw) 

  a) dissel 

 

De kar op afb. 152 (sarcofaagdeksel in Rome) is alleen voorzien van kromme rongen, mogelijk 

takken. De meeste afbeeldingen van een kar met open bak zijn afkomstig van de Zuil van Trajanus 

(afb. 242, 243, 244, 245 en 247) en van de Zuil van Marcus Aurelius in Rome (afb. 250 en 251). In 

alle gevallen lijkt de zijwand gesloten te zijn. Op de karren worden kleinere wapens en goederen 

vervoerd. Op afb. 242 staan karren met katapulten (carroballistae) afgebeeld. De kar op afb. 243 is 

overkapt met een huif. Op afb. 166 (kindersarcofaag  in Parijs) heeft de opbouw van de kar de vorm 

van een zetel. 

De karren zijn voorzien van spakenwielen.291 Op de meeste afbeeldingen worden goederen 

vervoerd: hooi of stro (afb. 152) en wapentuig (afb. 242-245, 247, 250 en 251). De kar op afb. 166 

wordt gebruikt voor personenvervoer. 

Op afb. 152, 243 wordt de kar getrokken door een span ossen. Op afb. 166 zijn twee rammen de 

trekdieren. Op de andere afbeeldingen zijn er paardachtigen voor de karren afgebeeld. 

De afbeeldingen van de Zuil van Trajanus dateren uit 113, die op de Zuil van Marcus Aurelius uit 

het eind van de 2e eeuw. Afb. 152 en 166 zijn ongedateerd. 

 

  b) lamoen  

 

Er zijn vier afbeeldingen van karren met vaste as, zonder verhoogde laadbodem en waarbij het 

trekelement een lamoen is. Dit zijn: afb. 169 (grafsteen uit Verona), afb. 170 (reliëf uit Palermo), afb. 

176 (kindersarcofaag van M. Aufidius Fronto in Pesaro) en afb. 178 (grafsteen van C. Valerius 

Ismarus in Rome).292 Op afb. 169, 170 en 176 heeft de opbouw van de kar de vorm van een zetel. Op 

afb. 178 is een lage open bak afgebeeld. 

De karren zijn voorzien van spakenwielen. Op afb. 169 en 170 is het trekdier een ram, op afb. 176 

en 178 een paardachtige. 

Afb. 178 stamt uit de 2e eeuw en afb. 176 wordt rond 200-220 gedateerd. Voor afb. 169 en 170 is 

geen datering gegeven. 

 

Type 4: vaste as, verhoogde laadbodem, zonder afbeelding van nadere constructietechnische 

details (diverse soorten opbouw)  

 a) dissel 

 

De zijwand van de bak kan open zijn, in de vorm van een hekwerk zoals te zien is op afb. 162 

(sarcofaag in Rome), afb. 163 (reliëf uit Venetië) en afb. 164 (muurschildering uit de catacombe van 

Via Latina) of gesloten zijn zoals op afb. 149 (muurschildering in Ostia) en afb. 256 (scène 102-103 

van de Zuil van Marcus Aurelius in Rome). Op de karren worden zowel goederen (afb. 162, 248, 256) 

                                                 
291 Het is mogelijk dat bijvoorbeeld ook op afb. 153 (fragment van een sarcofaagdeksel uit Vaticaanstad) en afb. 154 (reliëf 
uit Rome) een kar is afgebeeld zonder verhoogde laadbodem. Deze karren hebben schijfwielen. Omdat echter op deze 
afbeeldingen het trekelement niet te zien is, is het onduidelijk of er hier werkelijk karren zonder verhoogde laadbodem zijn 
weergegeven. Daarom zijn deze afbeeldingen niet in Type 3a opgenomen. Het kan niet uitgesloten worden dat bij dit type  
zowel karren met schijf- als spakenwielen voorkwamen. 
292 Ook op afb. 171 is een lamoen afgebeeld, maar het betreft hier een ‘strijdkar.’ 
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als personen vervoerd (afb. 163, 164). De kar op afb. 149 is leeg, maar zoals eerder gezegd, is het 

onduidelijk wat er oorspronkelijk is aan de muurschildering en wat later is aangevuld.  

Er is een aantal afbeeldingen waarop de zijwand laag is of niet aanwezig. Achterop de bodem staat 

een zetel die aan twee personen plaats biedt. Alle afbeeldingen zijn bijzonder uniform. Afb. 172, 173 

en 174 zijn op elkaar gelijkende terracotta reliëfs uit de 1e eeuw. Waarschijnlijk zijn afb. 172 en 173 

naar eenzelfde voorbeeld gemaakt.293 Ook de afb. 237, 238 en 239 (alle van de Boog van Trajanus in 

Benevento) vertonen gelijkenis met elkaar en met de terracotta reliëfs. Op al deze afbeeldingen 

worden personen vervoerd.  

Er is één afbeelding van een kar met vaste as en verhoogde laadbodem, waarvan de opbouw 

zetelvormig is. Dit is afb. 168 (fragment van een sarcofaagdeksel uit het Vaticaan).  

Afbeeldingen van een kar met gesloten kast komen vooral op munten voor (zie bijvoorbeeld afb. 80, 

81 en 82). Op afb. 181 staat een reliëf uit Rome waarop eveneens een dergelijke kar te zien is.  

Alle afgebeelde karren zijn voorzien van spakenwielen en hebben een dissel als trekelement. 

In de meeste gevallen zijn er paardachtigen als trekdieren afgebeeld, maar op afb. 163 en 164 staan 

runderen voor de karren en op afb. 168 zijn er rammen aangespannen. Voor de kar op afb. 149 zijn 

geen trekdieren afgebeeld. Twee mensen houden de dissel vast. 

Van afb. 149 en 168 zijn mij dateringen onbekend. De terracotta reliëfs (afb. 172-174) en de munten 

met afbeeldingen van een kar (afb. 80-82) dateren uit de 1e eeuw. De afbeeldingen van de Boog van 

Trajanus in Benevento (afb. 237-239) stammen uit het begin van de 2e eeuw.  Afb. 163, 164 en 256 

zijn afkomstig uit de 2e eeuw.  Afb. 181 dateert uit de 3e eeuw en afb. 162 uit de 3e-4e eeuw. 

 

  b) lamoen 

 

Op één afbeelding is een kar met lamoen te zien. Dit is afb. 177 (reliëf uit Turijn) uit de 2e eeuw. Op 

de kar zit alleen de menner. Er is geen lading weergegeven. De kar heeft spakenwielen. Het trekdier is 

een paardachtige. 

 

Type 5: vaste as, lamoen, verhoogde laadbodem, riemhouders (zetelvormige opbouw) 

 

Er is mogelijk één afbeelding van een kar met vaste as, verhoogde laadbodem en riemhouders. Dit is 

afb. 167 (fragment van het deksel van een kindersarcofaag uit het Vaticaan). Het trekelement is een 

lamoen en de kar heeft schijfwielen. De kar wordt getrokken door een ram en gebruikt voor 

personenvervoer. Er is mij geen datering van deze afbeelding bekend.  

 

Bovenstaande typen van karren komen grotendeels overeen met de typen die op de afbeeldingen uit de 

Romeinse provincies aangetroffen zijn.294 Alleen de provinciale typen 3B (karren met vaste as, 

lamoen, verhoogde laadbodem en voetensteuntje) en 4a (karren met vaste as, dissel, verhoogde 

laadbodem en riemhouders) lijken op de afbeeldingen uit het Italisch kerngebied niet 

                                                 
293 Ook het terracotta fragment van afb. 175 is naar hetzelfde voorbeeld gemaakt, maar op deze afbeelding is het voertuig niet 
behouden. 
294 Zie paragraaf 3.3 Typologie. 
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vertegenwoordigd te zijn. Aan de andere kant komen in de provincies geen afbeeldingen voor van 

karren met meedraaiende as, dissel en verhoogde laadbodem (Italisch Type 2).295 

 

4.3.2.2 Wagens 

Het is van de meeste afbeeldingen niet te zeggen of er een wagen met of zonder zwenkbare vooras is 

weergegeven. Daarom is dit aspect van de constructie, net zoals in de typologie van wagens uit de 

Romeinse provincies, achterwege gelaten in onderstaande typologie van wagens uit het Italisch 

kerngebied in de Romeinse keizertijd. In de provincies zijn alleen afbeeldingen van wagens 

aangetroffen met vaste assen. Uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd zijn ook 

afbeeldingen van wagens met meedraaiende assen bekend.  

De onderstaande typologie is gebaseerd op de assen, het trekelement en de riemhouders. Uit de 

afbeeldingen van wagens uit het Italisch kerngebied komen naar mijn idee drie hoofdtypen naar voren: 

wagens met meedraaiende assen (Type 1), wagens met vaste assen (Type 2) en wagens met vaste assen 

en riemhouders (Type 3).  

 

Type 1:  meedraaiende assen en dissel (diverse soorten opbouw) 

 

Op de Zuil van Marcus Aurelius in Rome (eind 2e eeuw) staan twee wagens met open bak afgebeeld, 

die meedraaiende assen hebben (afb. 257 en 258). Op de wagen op afb. 257 lijkt een bootje gevuld 

met wapentuig vervoerd te worden. Op afb. 258 lijkt de bak van de wagen dieper en is de lading 

onduidelijk. Op afb. 257 is duidelijk dat het voorwiel van de wagen kleiner is weergegeven dan het 

achterwiel.  

Wagens met meedraaiende assen een gesloten kast zijn te zien op het mozaïek van de “Grote Jacht” 

van Piazza Armerini (Sicilië) uit het begin van de 4e eeuw (afb. 182 en 183). De wagens zijn geschikt 

om gevangen dieren in te vervoeren. Op beide afbeeldingen is het trekelement verbonden met de 

bodem van het voertuig. Het is daarom mogelijk dat hier wagens zonder zwenkbare vooras 

weergegeven zijn.  

Op alle afbeeldingen heeft de wagen schijfwielen, wordt deze getrokken door runderen en gebruikt 

voor goederenvervoer. 

 

Type 2:  vaste assen, zonder afbeelding van nadere constructietechnische details  

a) dissel (diverse soorten opbouw) 

 

De meeste wagens op afbeeldingen uit het Italisch kerngebied hebben een dissel als trekelement en 

zijn voorzien van een open bak. De zijwand kan open zijn, zoals op afb. 187/188 (muurschildering uit 

Pompeii) en afb. 253 (scène 38 op de Zuil van Marcus Aurelius in Rome). De zijwand kan gesloten 

zij, zoals te zien is op afb. 185 (marmeren grafsteen van Q. Veiquasius in Turijn), afb. 200 

(sarcofaagdeksel uit Ostia), afb. 212 (kindersarcofaag uit Rome), afb. 246 (spiraal 6b van de Zuil van 

Trajanus in Rome), afb. 252 (scène 29 van de Zuil van Marcus Aurelius in Rome), afb. 254 (scène 39 

op de Zuil van Marcus Aurelius in Rome) en afb. 259 (scène 93 op de Zuil van Marcus Aurelius in 

                                                 
295 Zie voor uitgebreidere vergelijking van de typologieën van karren in de Romeinse provincies en in het Italisch kerngebied 
paragraaf 6.3 Vergelijking met de IJzertijd en het Italisch kerngebied en de tabellen 10a en 10b aldaar. 
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Rome). De zijwand kan ook gesloten zijn met daarboven een reling,  zoals op afb. 184 (marmeren 

grafsteen van Rinnius Novicius uit Caraglio), afb. 186 (kalkstenen grafsteen uit de omgeving van 

Benevento) en afb. 233 (mozaïek uit de “Thermen van de Cisiarii” in Ostia) het geval is. Op een aantal 

van deze afbeeldingen is een zitplaats zonder rug- en armleuningen geplaatst waarop één of twee 

personen zitten (afb. 200 en 212). Op afb. 212 is de bak van de wagen overkapt met een luifel en op 

afb. 233 lijken de passagiers in de bak te zitten. 

Van sommige afbeeldingen is het niet duidelijk of er een lage zijwand is afgebeeld of dat deze 

achterwege gelaten is. Dit komt op afbeeldingen van wagens uit vooral Pannonia ook voor.296 Op deze 

afbeeldingen uit het Italisch kerngebied staat een zetel met rug- en soms ook armleuning op de wagen, 

waarin één of twee personen zitten: afb. 189 (sarcofaagdeksel uit Vaticaanstad), afb. 192 (fragment 

van een marmeren sarcofaagdeksel in Vaticaanstad), afb. 193 (fragment van een sarcofaagdeksel uit 

Aquileia), afb. 194 (fragment van een sarcofaagdeksel uit Rome), afb. 197 (fragment van een 

sarcofaagdeksel uit Turijn), afb. 198 (fragment van een sarcofaagdeksel uit Rome), afb. 199 

(sarcofaagdeksel uit Ostia), afb. 201 (fragment van een marmeren sarcofaag uit Blera), afb. 202 

(marmeren fragment van een reliëf uit Napels), afb. 205 (fragment van een marmeren sarcofaagdeksel 

uit Rome), afb. 206 (fragment van een marmeren sarcofaagdeksel uit Vaticaanstad), afb. 208 

(marmeren fragment van een reliëf uit Vaticaanstad), afb. 211 (fragment van een reliëf uit Castel di 

Leva), afb. 213 (sarcofaagdeksel uit Sesto Fiorentino) en afb. 236 (Boog van Constatinus in Rome).  

De wagens worden op de afbeeldingen zowel voor goederen- (tonnen op afb. 184, 185, 186, 

“wijnzak” op afb. 187/188, wapentuig op afb. 246,297 252, 253 en 259) als personenvervoer (afb. 189, 

193, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 206, 208, 211, 212, 213, 233 en 236) gebruikt.  

Alle wagens hebben spakenwielen. Op afb. 233 en 246 is de dissel verbonden met de bak van het 

voertuig. Het is daarom mogelijk dat hier wagens zonder zwenkbare vooras zijn weergegeven. Op afb. 

259 is wellicht een wagen met zwenkbare vooras afgebeeld. De dissel lijkt op asniveau met de wagen 

verbonden te zijn en er is een langboom weergegeven.298 De wagen op afb. 253 wordt getrokken door 

runderen, voor die op afb. 200 staan vier paarden en de wagens op afb. 246 zijn niet aangespannen. 

Afb. 184 wordt aan het eind van de 1e eeuw v. Chr. gedateerd. De afb. 186 en 187/188 stammen uit 

de 1e eeuw n. Chr. Voor de meeste afbeeldingen wordt een datering in de 2e eeuw gegeven (afb. 185, 

233, 236, 299 246, 252, 253, 254 en 259). Afb. 194 en 197 komen uit de 3e eeuw en afb. 189, 192, 193, 

198, 199, 200 en 213 uit de 4e eeuw. Van afb. 201, 202, 205, 206, 208, 211 en 212 is mij geen datering 

bekend. 

  

b) lamoen (open bak) 

 

Op twee en wellicht drie afbeeldingen is een wagen met lamoen afgebeeld. Op afb. 191 (wagen met 

open bak met gewelfde zijwand op de grafsteen van M. Viriatius Zosimus uit Verona) en afb. 234 

(wagen met gesloten zijwand en daarboven een reling op het vloermozaïek uit de “Thermen van de 

Cisiarii” in Ostia) is het lamoen duidelijk weergegeven. Op afb. 210 (wagen met gesloten zijwand en 

                                                 
296 Zie paragraaf 3.2.6.4 Opbouw mogelijk geïmpliceerd. 
297 Er ligt ook een amfoor op een van de afgebeelde wagens. 
298 Zie paragraaf 3.2.3.3 Zwenkbare vooras. 
299 In de Boog van Constantijn in Rome uit het begin van de 4e eeuw zijn spolia gebruikt. Dit reliëf (“ingressusreliëf,” Weber 
1978, 49), waarop de intocht van de keizer in Rome is afgebeeld, is afkomstig van een ouder monument, dat voor Marcus 
Aurelius was opgericht en dateert uit het eind van de 2e eeuw (Staccioli 1994, 362). 
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daarboven een reling op een reliëf in Vaticaanstad) is het lamoen mogelijk boven de rug van het 

trekdier zichtbaar. 

De wagens op afb. 210 en 234 hebben mogelijk geen zwenkbare vooras. Het lamoen is in beide 

gevallen met de bak van het voertuig verbonden. De wagen op afb. 191 is wellicht wel voorzien van 

een zwenkbare vooras. Het lamoen lijkt op asniveau op het voertuig aan te sluiten en ook de langboom 

is weergegeven. Op de wagen op afb. 234 zit alleen de menner. Er is geen lading zichtbaar. De wagens 

op de andere twee afbeeldingen worden voor personenvervoer gebruikt. De wagens hebben 

spakenwielen en worden getrokken door paardachtigen. Afb. 191 stamt uit het eind van de 1e eeuw en 

afb. 234 uit het begin van de 2e eeuw. De datering van afb. 210 is onduidelijk. 

 

Type 3: vaste assen, dissel  

 A) met riemhouders boven de achteras300 (open bak met zetel) 

 

Op afb. 204 (fragment van een sarcofaagdeksel uit Rome) en afb. 209 (fragment van een 

sarcofaagdeksel uit Parijs) en mogelijk ook op afb. 203301 (marmeren fragment van een reliëf uit 

Rome) is alleen boven het achterwiel een riemhouder te zien. 

De wagens hebben spakenwielen en een dissel. Ze worden getrokken door paardachtigen en gebruikt 

voor personenvervoer. 

Afb. 204 worden aan het eind van de 3e eeuw gedateerd en afb. 209 in het midden van de 4e eeuw. 

Van afb. 203 is mij geen datering bekend. 

 

  B) met riemhouders boven beide assen302 (open bak met zetel) 

 

Op afb. 196 (fragment van een sarcofaagdeksel uit Rome) en afb. 260,  262 en 263 (illuminaties uit de 

Notitia Dignitatum)  zijn riemhouders boven zowel de voor- als achterwielen afgebeeld. 

De wagen op afb. 196 wordt getrokken door twee paardachtigen. Voor de wagens op de illuminaties 

uit de Notitia Dignitatum staan drie of vier paardachtigen gespannen. Alle wagens hebben 

spakenwielen en een dissel. 

Afb. 196 dateert uit het eind van de 3e eeuw en men gaat ervan uit dat de kopieën van de Notitia 

Dignitatum gebaseerd zijn op een oorspronkelijk 5e eeuws document. Hoewel op de afbeeldingen uit 

de Notitia Dignitatum geen passagier of menner op de wagens is afgebeeld, is het waarschijnlijk dat 

wagens met riemhouders in alle gevallen voor personenvervoer bestemd waren (zie paragraaf 2.2.7 

Riemhouders). 

 

Het is opvallend dat de afbeeldingen van wagens met riemhouders uit het Italisch kerngebied in de 

Romeinse keizertijd (Type 3A en 3B) uit een latere tijd stammen dan de afbeeldingen die in de 

provincies gevonden zijn. De enkele afbeeldingen met riemhouders uit de provincies waarvan een 

datering bekend is, komen uit de 2e eeuw (zie paragraaf 3.2.7 Riemhouders). 

 

                                                 
300 Vooropgesteld dat er riemhouders zijn afgebeeld (zie paragraaf 4.3.1.7 Riemhouders). 
301 Van deze afbeelding is slechts het achterste deel van de wagen behouden. 
302 Vooropgesteld dat er riemhouders zijn afgebeeld (zie paragraaf 4.3.1.7  Riemhouders). 
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In de provincies in de Romeinse keizertijd komen op afbeeldingen wagens met meedraaiende as 

(Italisch Type 1) en wagens met riemhouders boven alleen de achteras (Italisch Type 3A) niet voor.303 

 

4.3.3 Trekdieren 

Op afbeeldingen van voertuigen uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd komen 

verschillende trekdieren voor. Niet alleen runderen (ossen) en paarden, maar ook schapen (rammen), 

geitenbokken en olifanten. 

 

Runderen 

Op de meeste afbeeldingen waarop ossen als trekdier zijn weergegeven, worden goederen vervoerd. Er 

zijn afbeeldingen met karren: afb. 151 (plafondmozaïek in de Sta Costanza te Rome), afb. 152 

(sarcofaagdeksel in Rome), afb. 153 (sarcofaagdeksel in Vaticaanstad), afb. 154 (reliëf uit Rome), afb. 

155 (reliëf uit Pisa), afb. 156 (reliëf uit Rome), afb. 157 (reliëf uit Terni), afb. 158 (reliëf van een 

zuilensarcofaag in Rome), afb. 159 (reliëf uit Rome), 160 (sarcofaag van L. Annius Octavianus 

Valerianus in Vaticaanstad), afb. 161 (sarcofaagdeksel te Parijs), afb. 162 (sarcofaag van de Via Doria 

in Rome), afb. 164 (muurschildering uit de catacombe van Via Latina), afb. 165 (muurschildering uit 

Castellamare di Stabiae) en afb. 255 (scène 92-93 van de Zuil van Marcus Aurelius in Rome). Er zijn 

ook afbeeldingen met wagens: afb. 182 (detail uit het mozaïek van de “Grote Jacht” van Piazza 

Armerina op Sicilië), afb. 183 (detail uit het mozaïek van de “Grote Jacht” van Piazza Armerina op 

Sicilië), afb. 253 (scène 38 op de Zuil van Marcus Aurelius in Rome), afb. 257 (scène 111 op de Zuil 

van Marcus Aurelius in Rome) en afb. 258 (scène 115-116 op de Zuil van Marcus Aurelius in Rome). 

Op afb. 240 (kar op de Boog van Trajanus in Benevento) en afb. 241 (kar op de Boog van Trajanus 

in Benevento) worden waarschijnlijk gevangenen vervoerd in karren die eigenlijk bestemd zijn voor 

goederenvervoer (zie ook paragraaf 4.3.1.6.1 Open of gesloten zijwanden).304 Dat runderen een grote 

traditie kennen als trekdier van zowel goederen- als personenvervoer in het dagelijks leven tot op de 

dag van vandaag en in de mythologie, illustreert M. Molin in zijn artikel “La faiblesse de l’attelage 

antique ou la force des idées reçues en histoire ancienne” uit 1991.305 Het is daarom opmerkelijk dat ze 

op afbeeldingen uit de provincies en uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd nauwelijks 

voorkomen als trekdieren bij personenvervoer. 

 

Paardachtigen 

Op verreweg de meeste afbeeldingen staat een voertuig dat getrokken wordt door paardachtigen. Het 

is niet altijd te zien of het om een paard of muildier gaat. Op onder andere afb. 197 (fragment van een 

sarcofaagdeksel in Turijn) is het duidelijk dat de wagen door paarden getrokken wordt, terwijl 

bijvoorbeeld op afb. 254 (scène 39 op de Zuil van Marcus Aurelius) ongetwijfeld muildieren als 

trekdieren afgebeeld zijn. 

Het is opvallend dat op de Zuil van Marcus Aurelius in Rome (afb. 250-259) zowel paardachtigen 

als runderen als trekdieren zijn afgebeeld. De paardachtigen staan voor voertuigen met spakenwielen 

                                                 
303 Zie voor uitgebreidere vergelijking van de typologieën van wagens in de Romeinse provincies en in het Italisch 
kerngebied paragraaf 6.3 Vergelijking met de IJzertijd en het Italisch kerngebied en de tabellen 11a en 11b aldaar. 
304 Op afb. 163 is de mythe van Cleobis en Biton afgebeeld. De jongelingen trekken het voertuig van hun moeder naar de 
tempel van Hera, omdat de ossen niet op tijd waren. De runderen zijn wel afgebeeld, maar niet ingespannen. De voorste 
jongeling heeft de dissel van de kar in de hand. 
305 Molin 1991, 44-52.  
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aangespannen, de runderen voor voertuigen met schijfwielen. Op de Zuil van Trajanus in Rome (afb. 

242-248) zijn alleen paardachtigen als trekdieren afgebeeld. Alle voertuigen hebben spakenwielen. 

 

Schapen en geitenbokken 

Naast runderen en paardachtigen zijn er uit het Italisch kerngebied ook enkele afbeeldingen van 

voertuigen bekend die door schapen of geitenbokken getrokken worden. Op afb. 166 (kindersarcofaag 

in Parijs), afb. 167 (kindersarcofaag in Vaticaanstad), afb. 168 (fragment van een sarcofaagdeksel in 

Vaticaanstad), afb. 169 (grafsteen uit Verona) en afb. 170 (reliëf uit Palermo) zijn karren 

weergegeven. Drie van de karren zijn voorzien van een lamoen (afb. 167, 169 en 170). Op afb. 189 

(sarcofaagdeksel in Vaticaanstad) staat een wagen. Van afb. 190 (fragment van een sarcofaagdeksel in 

Vaticaanstad) is het voertuig niet behouden en op afb. 171 (sarcofaag van M. Cornelius Statius in 

Parijs) is een ‘strijdkar’ met lamoen afgebeeld. Op al deze afbeeldingen zitten of staan kinderen in het 

voertuig. Waarschijnlijk zijn er in alle gevallen speelkarretjes afgebeeld. Uit de provincies zijn geen 

afbeeldingen bekend van voertuigen die door schapen of geitenbokken getrokken worden. 

 

Olifanten 

Op sommige afbeeldingen worden de voertuigen getrokken door olifanten, zoals op afb. 225 

(sarcofaagdeksel uit Rome, San Lorenzo fuori le mura) en afb. 226 (deel van een ivoren dyptiek in 

Londen) te zien is.306 In beide gevallen zijn de begeleiders van de olifanten op de rug van de dieren 

weergegeven.307 

 

4.3.4 Aanspanning 

Op verschillende afbeeldingen uit het Italisch kerngebied zijn uitgespannen voertuigen te zien, waarop 

het dubbele juk zichtbaar is.  

Op de sestertius van keizer Nerva  uit het jaar 97 (afb. 28) staan twee muildieren te grazen en is op 

de achtergrond een kar afgebeeld. De dissel steekt omhoog en links en rechts van het disseluiteinde 

zijn de twee bogen van het dubbele juk te zien. Ook lijken er twee keer twee riemen naar de 

jukuiteinden van beide jukbogen te lopen. Wat de functie van deze riemen is, is niet duidelijk. Het zijn 

geen leidsels, want deze horen naar het bit van de trekdieren te lopen en niet naar het juk. Bovendien 

lijken de twee binnenste riemen door middel van een knop aan het juk vast te zitten. Het zouden 

spanriemen kunnen zijn die ervoor zorgen dat het dubbele juk loodrecht op het disseluiteinde blijft 

staan,308 maar dan zou één paar riemen links en rechts van de dissel voldoende zijn. Een andere 

mogelijkheid is dat het om trekriemen (of strengen) gaat, zoals deze bijvoorbeeld op afb. 14 en 32 te 

zien zijn, waarop 12e eeuwse aanspanningen zijn afgebeeld.309 De trekkracht wordt in deze gevallen 

niet via de dissel op het voertuig overgebracht, maar via de strengen die links en rechts langs het 

lichaam van het trekdieren lopen, zoals dit in tegenwoordige aanspanningen gebeurt. Er zijn echter 

verder geen aanwijzingen dat in de Romeinse periode gebruik gemaakt werd van strengen. Op geen 

                                                 
306 Er zijn meer afbeeldingen, onder andere op munten, waarop olifanten een wagen trekken. 
307 Er komen meer uitzonderlijke dieren als trekdieren voor, zoals panters, vogels en vissen. Omdat het hier in de meeste 
gevallen om fantastische voorstellingen gaat, waarbij een ‘strijd- of triomfkar’ getrokken wordt, heb ik deze afbeeldingen 
achterwege gelaten. 
308 Crouwel 1981, 43.  
309 Zie voetnoot 182 bij hoofdstuk 3 over de herkomst en betrouwbaarheid van deze afbeeldingen uit de Hortus Deliciarum  
van Herrad van Landsberg. 
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enkele (andere) afbeelding zijn ze weergegeven. Het is niet duidelijk vanaf wanneer strengen in 

gebruik zijn. Tegen de 10e eeuw echter, lijkt de overgang van het Romeinse systeem, waarin de 

lamoenarmen en dissel de trekkracht overbrengen, naar de strengen gemaakt te zijn.310  

Op een in Pompeii aangetroffen muurschildering uit de 1e eeuw is een uitgespannen wagen 

afgebeeld (afb. 187/188). Het probleem met deze afbeelding is, zoals gezegd, dat het om een 

gereconstrueerde muurschildering gaat, waarvan niet meer na te gaan is welke details origineel zijn en 

welke niet. Afb. 187 en 188 tonen beide een andere reconstructie van dezelfde schildering. De 

muildieren zijn uitgespannen en aan het uiteinde van de dissel is op de reconstructie op afb. 187 

duidelijk een juk bevestigd met twee bogen. Ook zijn er verschillende riemen te zien die om het 

dubbele juk geslagen lijken.  

Op de zesde spiraal van de Zuil van Trajanus in Rome (afb. 246) is een rij uitgespannen ‘Dacische’ 

wagens afgebeeld die een verdedigingsmuur vormen tegen de Romeinse soldaten. Ook hier zijn de 

bogen van het dubbele juk aan het eind van een van de dissels duidelijk te zien. De beide jukbogen 

zijn weergegeven en er lijken riemen of beugels311 te zijn afgebeeld.  

Op een vloermozaïek in de “Thermen van de Cisiarii” in Ostia (afb. 235) is een voertuig afgebeeld, 

waarvoor uitgespannen muildieren staan. Het mozaïek is beschadigd, maar het lijkt erop dat een man 

de dissel van het voertuig omhoog houdt. Het uiteinde van de dissel is voorzien van een dubbel juk, 

waaraan riemen en mogelijk ‘wangen’ hangen.312 De muildieren zelf hebben duidelijk elk nog een 

band om de hals liggen.  

 

Bij de wagens in Stabiae zijn verschillende metalen objecten gevonden die tot de aanspanning van de 

trekdieren behoord hebben.313 Er zijn onder andere twee bronzen D-vormige beslagen van 

jukuiteinden gevonden (afb. 148) van Radnóti’s Type A.314 Opmerkelijk is dat deze vooral in de 

provincies aangetroffen zijn en minder vaak in het Italisch kerngebied.315 Tevens zijn er verschillende 

bronzen en ijzeren ringen, nagels en sierschijven gevonden die tot de tuigage behoord hebben en 

waaraan soms nog leerresten zaten.316 Botresten van paarden of runderen zijn niet aangetroffen. 

 

Bij runderen 

De runderen op de afbeeldingen uit het Italisch kerngebied, waarschijnlijk in alle gevallen ossen, zijn 

in paren voor de voertuigen gespannen. Ossen kunnen de trekkracht overbrengen via een hoofd- of 

hoornjuk of een nekjuk dat voor de schoft geplaatst is.317 Er lijken geen afbeeldingen uit de Romeinse 

keizertijd in het Italisch kerngebied te zijn van ossen die met een hoornjuk zijn aangespannen. Op de 

afbeeldingen zijn alleen nekjukken weergegeven. 

Opvallend is de houding van verschillenden dieren. Op afb. 152 (sarcofaagdeksel in de Vaticaanse 

Musea), afb.154 (reliëf in Rome), afb. 155 (reliëf in Pisa), afb. 161 (sarcofaagdeksel in Parijs) en afb. 

162 (sarcofaag in Rome) heeft het rund op de achtergrond de kop opgeheven, terwijl het dier op de 

                                                 
310 Nieuwe Weme 2003, 16. 
311 Zie paragraaf 2.5.1.3 Beugels en ‘wangen.’ 
312 Zie paragraaf 2.5.1.3 Beugels en ‘wangen.’ 
313 Er zijn ook zeven ijzeren  hipposandalen (solea) gevonden (Miniero 1987, 205, 207 fig. 37). Voor een kort overzicht van 
het onderzoek naar hipposandalen en verschillende typen daarvan, zie Junkelmann 1992, 88-98.  
314 Zie paragraaf 2.5.1.2 Het dubbele juk. 
315 Radnóti 1961, 34, 35 Abb. 14. 
316 Miniero 1987, 197-205. 
317 Zie paragrafen 2.4.1 Runderen en 3.4.1 Runderen. 
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voorgrond zelfs iets door de voorpoten zakt en grote inspanning lijkt te verrichten. De houding doet 

denken aan die van paardachtige trekdier(en) en meelopers op afbeeldingen uit de provincies 

(bijvoorbeeld afb. 308: B.Arlon-0B.13 uit Gallia Belgica en afb. 357: F.Langres-4B.01 uit Germania 

Superior). Het is echter onwaarschijnlijk dat het rund op de achtergrond een meeloper is, aangezien de 

voertuigen in alle gevallen voorzien zijn van een dissel als trekelement en de trekdieren daarom onder 

een dubbel juk staan.  

 

Borsttractie 

Op veel afbeeldingen uit het Italisch kerngebied waarop een tweespan van paardachtigen is 

weergegeven, is het niet duidelijk of er sprake is van borst- of schoudertractie, omdat de afbeeldingen 

niet gedetailleerd genoeg zijn.  

M. Molin gaat er in zijn artikel uit 1991 van uit dat afbeeldingen waarop een band achter de 

voorbenen (een ‘singel,’ zie nr. 8 op fig. 8) is afgebeeld, voorstellingen zijn van een rugjuk bij 

paardachtigen.318 Hierbij noemt hij ook een afbeelding uit Hongarije (afb. 421: H.Szentendre-4B.01 uit 

Pannonia Inferior). In paragraaf 3.5.3 Borsttractie is uitgelegd dat het onzeker is dat hier werkelijk 

borsttractie is afgebeeld, onder andere omdat het juk niet achter de schoft ligt. Uit het Italisch 

kerngebied zijn enkele afbeeldingen bekend, waarop een rugjuk zou kunnen zijn weergegeven. Op afb. 

174 (terracotta reliëf in Berlijn) is een kar afgebeeld en wagens zijn te zien op afb. 181 (reliëf uit 

Rome in Londen), afb. 195 (sarcofaagdeksel in Stockholm), afb. 196 (sarcofaagdeksel in Rome uit de 

catacombe van Praetextatus), afb. 200 (sarcofaagdeksel in Ostia), afb. 214 (ivoren plaquette in Trier), 

afb. 218 (verloren reliëffragment uit Rome), afb. 236 (Boog van Constantinus in Rome), afb. 260 

(afbeelding uit de Notitia Dignitatum in München) en afb. 261 (afbeelding uit de Notitia Dignitatum in 

München). Op al deze afbeeldingen is de voor borsttractie essentiële band achter de voorbenen 

afgebeeld.  

Op een aantal andere afbeeldingen is eveneens de band achter de voorbenen te zien, maar het is hier 

niet duidelijk of het juk achter de schoft is afgebeeld of niet: afb. 81 (kar op een sestertius van 

Tiberius), afb. 82 (kar op een sestertius van Caligula), afb. 189 (wagen op een sarcofaagdeksel in 

Vaticaanstad), afb. 190 (aanspanning op een fragment van een marmeren sarcofaagdeksel in 

Vaticaanstad), afb. 192 (wagen op een marmeren sarcofaagdeksel in Vaticaanstad), afb. 194 (wagen 

op een sarcofaagdeksel in Rome), afb. 199 (wagen op een sarcofaagdeksel in Ostia), afb. 202 (wagen 

op een marmeren reliëffragment in Napels), afb. 217 (aanspanning op een fragment van een 

sarcofaagdeksel in Rome), afb. 219 (aanspanning op een verloren reliëffragment in Valkenburg) en 

afb. 222 (aanspanning op een marmeren fragment van een sarcofaagdeksel in Rome). In alle gevallen 

betreft het voertuigen met dissel, waarvoor twee dieren staan aangespannen.319  

Veel van deze afbeeldingen stellen wagens voor met een zetel waarin één of twee personen zitten. 

Uit de Romeinse provincies zijn waarschijnlijk geen afbeeldingen met rugjuk bekend bij voertuigen 

die in het dagelijks leven gebruikt werden (zie paragrafen 2.5.3 en 3.5.3 Borsttractie).  

 

                                                 
318 Molin 1991, 53-54. 
319 Op afb. 189 en 190 zijn rammen de trekdieren, op de andere afbeeldingen zijn paardachtigen weergegeven. Ook op afb. 
234 (wagen met paardachtige op het vloermozaïek in de “Thermen van de Cisiarii” in Ostia) en afb. 170 (kar met ram op een 
reliëf uit Palermo) is een band achter de voorbenen van de trekdieren te zien. In beide gevallen betreft het een enkelspan met 
lamoen en dient de band achter de voorbenen er voor om de lamoenarmen laag te houden. 
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Schoudertractie 

Op diverse afbeeldingen is het juk hoger op de hals van het trekdier/de trekdieren weergegeven, in 

vergelijking met de afbeeldingen waarop (mogelijk) een rugjuk is voorgesteld. Enkelspannen met een 

halsjuk zijn te zien op afb. 166 (kar op een kindersarcofaag in Parijs), afb. 167 (kar op het deksel van 

een kindersarcofaag in Vaticaanstad), afb. 169 (kar op een grafsteen uit Verona), afb. 170 (kar op een 

reliëf in Palermo), afb. 171 (‘strijdkar’ op de sarcofaag van M. Cornelius Statius in Parijs), 176 (kar op 

de kindersarcofaag van M. Aufidius Fronto in Pesaro), afb. 178 (kar op de grafsteen van C. Valerius 

Ismarus in Verona), afb. 179 (aanspanning op een reliëf in Turijn), afb. 191 (wagen op de grafsteen 

van M. Viriatius Zosimus in Verona), afb. 210 (wagen op een reliëf in Vaticaanstad) en afb. 234 

(wagen op het vloermozaïek in de “Thermen van de Cisiarii” in Ostia). Tweespannen met halsjuk zijn 

op de volgende afbeeldingen weergegeven: afb. 168 (kar op een sarcofaagdeksel in Vaticaanstad), afb. 

172 (kar op een terracotta reliëf in Londen), afb. 184 (wagen op de marmeren grafsteen van 

muildierdrijver Rinnius Novicius in Caraglio), afb. 185 (wagen op de marmeren grafsteen van Q. 

Veiquasius in Turijn), afb. 186 (wagen op een kalkstenen grafsteen uit de omgeving van Benevento), 

afb. 197 (wagen op het fragment van een sarcofaagdeksel in Turijn), afb. 212 (twee wagens op een 

kindersarcofaag in Rome), afb. 80 (kar op de keerzijde van een munt van Domitianus), afb. 233 

(wagen op het vloermozaïek in de “Thermen van de Cisiarii” in Ostia), afb. 247 (kar op spiraal 6c van 

de Zuil van Trajanus in Rome), afb. 250 (kar op scène 16 van de Zuil van Marcus Aurelius in Rome), 

afb. 254 (wagen op scène 39 van de Zuil van Marcus Aurelius in Rome) en afb. 259 (wagen op scène 

93 van de Zuil van Marcus Aurelius in Rome).  

Op afb. 166, 167, 168, 169, 170 en 171 zijn rammen als trekdier afgebeeld. Op de overige 

afbeeldingen wordt de kar of wagen door paardachtigen getrokken. 

Op de afbeeldingen waarop één trekdier tussen lamoenarmen staat, is het enkele juk in veel gevallen 

hoger op de hals geplaatst dan op afbeeldingen waarop een span trekdieren is weergegeven. Dit is 

bijvoorbeeld op afb. 172 goed te zien. Echter, zo hoog als ze soms op afbeeldingen uit de provincies te 

zien zijn, zijn de jukken in het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd niet afgebeeld. 

Schoudertractie komt, uitgaande van de afbeeldingen, voor bij voertuigen die zowel voor personen- 

als goederenvervoer bestemd zijn. 

Beugels en ‘wangen,’ zoals deze op verschillende afbeeldingen uit de provincies te zien zijn, lijken 

in het Italisch kerngebied minder vaak te zijn afgebeeld. Ze zijn onder andere te herkennen op afb. 176 

(kar met enkelspan op de kindersarcofaag van M. Aufidius Fronto in Pesaro), afb. 212 (twee wagens 

met tweespannen op een kindersarcofaag in Rome) en afb. 259 (wagen met tweespan op scène 93 op 

de Zuil van Marcus Aurelius in Rome). Op bijvoorbeeld afb. 178 (kar met enkelspan op de grafsteen 

van C. Valerius Ismarus in Verona), afb. 234 (wagen met enkelspan op het vloermozaïek in de 

“Thermen van de Cisiarii” in Ostia) lijken er geen ‘wangen’ te zijn weergegeven en ook de beugel 

voor de hals van het trekdier is niet te herkennen in de band om de hals die wel is afgebeeld. Zoals al 

is aangegeven in paragraaf 2.5.1.3 Beugels en ‘wangen,’ toen werd opgemerkt dat beugels en 

‘wangen’ op afbeeldingen uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied minder vaak voorkomen dat 

op afbeeldingen uit het westelijk deel, is het mogelijk dat er verschillende soorten tuigen gebruikt 

werden en dat hiertussen regionale verschillen bestonden.  
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Het is voor alsnog onduidelijk of halsspiertractie320 toegepast werd in de het Italisch kerngebied in 

de Romeinse keizertijd. 

Op geen van de afbeeldingen van een enkelspan is een meeloper weergegeven. De mogelijk enige 

afbeelding waarop meelopers te zien zijn, is afb. 200 (rechter kant van een sarcofaagdeksel uit Ostia) 

waarop voor de wagen vier paarden staan. De twee buitenste dieren zijn waarschijnlijk niet 

rechtstreeks met het trekelement verbonden.321 

 

4.3.5 Controle 

Geen van de runderen op de afbeeldingen uit het Italisch kerngebied lijkt voorzien te zijn van een 

neusring, hoewel op afb. 183 (wagen op het mozaïek van de “Grote Jacht” van Piazza Armerina op 

Sicilië) een begeleider vóór de ossen staat, die aan riemen trekt. Deze lijken tot de os op de voorgrond 

te behoren. Wellicht lopen de riemen naar een neusring. Uit de provincies is één afbeelding van 

runderen met een neusring bekend (zie paragraaf 3.6.1 Het hoofdstel).  

Elementen van het hoofdstel van de paardachtigen zijn op verschillende afbeeldingen weergegeven. 

Er lijken geen grote verschillen te bestaan met de hoofdstellen die op afbeeldingen uit de provincies 

aangetroffen zijn. Alleen het ‘kruisgewijze’ hoofdstel, dat bijvoorbeeld op D.Neumagen-0B.01 (afb. 

329) uit Gallia Belgica te zien is, lijkt niet te zijn afgebeeld in het Italisch kerngebied. 

Op afbeeldingen is het bit niet duidelijk weergegeven. Net zoals in de provincies, geeft op 

afbeeldingen een ‘knop’ in de mondhoek van een paardachtige aan dat er een bit is afgebeeld. 

Aangenomen kan worden dat, zoals in paragraaf 2.6.2 Het bit is beargumenteerd, in het Italisch 

kerngebied in de Romeinse keizertijd zowel trenzen als stangen zijn gebruikt bij de controle van 

paardachtigen. Dit was ook het geval in de provincies in de IJzertijd en in de Romeinse periode. Bij 

Wagen 1 uit Stabiae zijn twee bitten met gebroken stang aangetroffen.322 

De menner zit voor op het voertuig en heeft in de meeste gevallen de leidsels in de linkerhand en de 

zweep in de rechter, maar andersom komt ook voor (afb. 168: fragment van een sarcofaag in 

Vaticaanstad en afb. 178: grafsteen van C. Valerius Ismarus uit Verona). In dit opzicht wijken de 

afbeeldingen uit het Italisch kerngebied in de Romeinse periode niet af van die uit de Romeinse 

provincies. 

Op verschillende afbeeldingen loopt de begeleider van de trekdieren met een menstok in de hand, 

naast de dieren mee. Dit is het geval op alle afbeeldingen waarop runderen de trekdieren zijn en op 

enkele waarop paardachtigen voor een goederenvoertuig staan aangespannen, zoals onder andere op 

afb. 184 (grafsteen van Rinnius Novicius uit Caraglio) is weergegeven en op de meeste afbeeldingen 

van voertuigen op de zuilen van Trajanus en Marcus Aurelius in Rome. Uit de provincies zijn 

afbeeldingen bekend waarbij de menner op het voertuig zit dat door runderen getrokken word. 

Dergelijke afbeeldingen komen in het Italisch kerngebied niet voor: ook op enkele afbeeldingen van 

ceremoniële voertuigen waarop één of twee passagiers zitten, heeft de menner geen plaats voor op de 

bodem, maar loopt hij als begeleider op de grond mee met de trekdieren (afb. 172: terracotta reliëf in 

Londen, afb. 174: terracotta reliëf in Berlijn en afb. 236: Boog van Constantinus in Rome). 

                                                 
320 Hiernaar wordt momenteel experimenteel onderzoek gedaan door mw. G. Brownrigg. Zie paragraaf 2.5.6 Schoudertractie. 
321 Zie paragraaf 2.5.3 Meelopers. 
322 Miniero 1987, 200. 



Een vergelijking met de voertuigen uit de Europese Late IJzertijd en uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd 

 193

Op de (in dit onderzoek opgenomen) afbeeldingen waarop olifanten voor een voertuig gespannen 

zijn, zit de begeleider van elke olifant bij het dier op de nek (afb. 225: linkerkant van een 

sarcofaagdeksel in Rome en afb. 226: deel van een ivoren dyptiek in Londen). 

 

 

4.3.6 Gebruik 

 

Uit de afbeeldingen van voertuigen uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd kan 

opgemaakt worden dat er voertuigen waren die met name voor goederenvervoer gebruikt werden (kar 

Type 1, 2 en 3a; wagen Type 1), die voor zowel goederen- als personenvervoer aangewend werden 

(kar Type 4; wagen Type 2) en die voor specifiek personenvervoer bedoeld waren (kar Type 3b en 5; 

wagen Type 3A en 3B). Deze laatste kunnen, wanneer ze voorzien zijn van een zetel of zetelvormige 

opbouw, bestempeld worden als ‘ceremoniële voertuigen.’ 

Het is opvallend dat er uit het Italisch kerngebied, in tegenstelling tot de provincies, slechts één 

afbeelding is van een afgezant van de overheid (afb. 215, reliëf uit Pesaro) die op een voertuig zit. Er 

zijn natuurlijk ook de afbeeldingen van de wagens van prefecten uit het Notitia Dignitatum (afb. 260, 

261, 262 en 263) waarop een lege wagen met zetelvormige opbouw is weergegeven, maar deze 

afbeeldingen zijn zoals gezegd latere kopieën van (waarschijnlijk) 5e eeuwse Romeinse voorstellingen. 

Uit de provincies zijn meer afbeeldingen van afgezanten van de overheid op een voertuig  bekend.323  

Het grootste verschil met de provincies is echter de afwezigheid van voertuigen in graven in het 

Italisch kerngebied in de Romeinse periode. Er zijn wel opvallend meer personenvoertuigen 

(‘ceremoniële’ voertuigen) afgebeeld dan goederenvoertuigen in het Italisch kerngebied. Hieruit lijkt 

opgemaakt te kunnen worden dat aan een voorstelling uit het beroepsleven waarin een voertuig van 

belang was, minder vaak de voorkeur gegeven werd.  

Net zoals in de provincies, waren er in het Italisch kerngebied mensen die ervoor kozen om een 

voertuig op hun grafmonument te laten afbeelden. De vraag waarom ze deze keuze maakten, kan 

waarschijnlijk nooit met zekerheid beantwoord worden. Het voertuig kan bijvoorbeeld een belangrijke 

rol in hun beroepsleven hebben gespeeld. Het kan ook zijn dat een persoon of familie het voorrecht 

had een voertuig te gebruiken of om zich met het voertuig binnen de stadsmuren te begeven. Wat de 

betekenis van het voertuig voor hen ook was, zij wilden zekerstellen dat iedereen die na hun dood hun 

grafmonument zou passeren, het voertuig zou zien.  

                                                 
323 F.Langres-4B.03 (afb. 357) uit Germania Superior, SRB.Sremska-Mitrovica-4B.01 (afb. 459) uit Pannonia Inferior, 
SRB.Kostolac-4B.01 (afb. 458) uit Moesia Superior en mogelijk ook D.Jünkerath-4B.01 (afb. 324) en D.Jünkerath-4B.02 
(afb. 325), beide uit Germania Inferior en D.Koblenz-4B.01 (afb. 326) uit Germania Superior. Zie verder paragraaf 5.5 
Personenvervoer. Afbeeldingen van keizers op een triomfvoertuig zijn niet meegerekend. 




