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6 

SLOTBESCHOUWING 
 

 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd met behulp van informatie uit drie bronnen van onderzoek, te weten: 

afbeeldingen van voertuigen uit de Romeinse provincies, teruggevonden resten van voertuigen uit met 

name funeraire context en antieke schriftelijke bronnen die refereren aan voertuigen of 

transportgerelateerde onderwerpen.1 Op basis van deze bronnen, waarbij de afbeeldingen van 

voertuigen het zwaarst gewogen hebben en waarbij de beperkingen van diezelfde bronnen in 

ogenschouw zijn genomen, is in de bovenliggende studie een overzicht gegeven van de verschillende 

soorten landvoertuigen die in Gallia2 en de Rijn-Donauprovincies3 in de Romeinse keizertijd gebruikt 

werden en hoe hun constructie geweest kan zijn. 

In de hoofdstukken 2 en 3 is de bouw van tweewielige en vierwielige voertuigen, respectievelijk 

karren en wagens, behandeld en is voor beide soorten voertuigen een typologie op basis van de 

afbeeldingen opgesteld. Tevens is aandacht besteed aan de aanspanning en controle van de trekdieren. 

In hoofdstuk 4 zijn deze bevindingen naast de informatie gelegd die bekend is over voertuigen en 

aanspanning uit de Europese Late IJzertijd en het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd. De rol 

van de voertuigen in het dagelijks leven en in het grafbestel is in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. 

Hierbij is ook, op beperkte schaal, gekeken naar wat binnen de oudhistorische en filologische 

vakgebieden bekend is over voertuigen en transport in de Romeinse  provincies.  

 

6.1 Constructie en typologie van de voertuigen 

Een kar bestaat uit een as, twee wielen, het trekelement, laadbodem en/of bodemframe, een optionele 

opbouw en in sommige gevallen riemhouders. Op de afbeeldingen uit de Romeinse provincies kunnen 

op basis van deze elementen vier typen karren herkend worden (zie ook Tabel 10a). Type 1 is een kar 

met meedraaiende as, geen aparte laadbodem en dissel. Uit de provincies is slechts één voorbeeld 

bekend: een mozaïek uit Cyprus.4 De afgebeelde kar wordt gebruikt voor goederenvervoer. De Typen 

2 en 3 zijn voorzien van een vaste as. Het onderscheid tussen de typen bestaat uit het in het al dan niet 

verhoogd zijn van de laadbodem ten opzichte van bodemframe en trekelement. Bij Type 2 vallen 

laadbodem en bodemframe samen. Op afbeeldingen is de laadbodem vlak boven het niveau van de 

assen te herkennen. Binnen Type 2 kunnen karren met lamoen en karren met dissel onderscheiden 

worden. Op alle afbeeldingen van Type 2 worden goederen vervoerd en de opbouw van de karren 

varieert. De karren van Type 3 hebben een verhoogde laadbodem. Bij deze karren is in de meeste 

gevallen duidelijk te zien dat het trekelement niet naar de laadbodem loopt, maar naar een niveau vlak 

boven de assen. De laadbodem van deze karren is vaak bijna of geheel boven de wielen afgebeeld. 

Type 3 kan in twee subtypen verdeeld worden. Op de afbeeldingen van Type 3A zijn geen nadere 

constructietechnische details weergegeven en varieert de opbouw; de karren van Type 3B variëren ook 

                                                 
1 Zie verder paragraaf 1.4 Informatiebronnen. 
2 Gallia Aquitania, Gallia Belgica, Gallia Lugdunensis, Gallia Narbonensis. 
3 Dacia, Germania Inferior, Germania Superior, Moesia Inferior, Moesia Superior, Noricum, Pannonia Inferior, Pannonia 
Superior, Raetia, Thracia. 
4 CY.Nea Paphos-2G.01 (afb. 315). 
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in opbouw en hebben een voetensteuntje. Binnen de twee subtypen van Type 3 worden karren met 

dissel en lamoen onderscheiden. De karren van dit type worden zowel voor goederen- als 

personenvervoer gebruikt. Op de afbeeldingen van Type 4 zijn karren met vaste as, verhoogde 

laadbodem en riemhouders te zien. Deze kunnen een dissel of lamoen hebben. Opvallend is dat alle 

karren binnen Type 4 tevens voorzien zijn van een zetelvormige opbouw met hoge rugleuning en 

lagere zijleuningen. Alle karren van dit type worden voor personenvervoer gebruikt.  

 

Wagens hebben twee assen, vier wielen, een trekelement, een bodem, al dan niet een opbouw en in 

sommige gevallen riemhouders. Hoewel dit op de afbeeldingen niet zichtbaar is, waren veel wagens 

waarschijnlijk voorzien van een zwenkbare vooras.  

Analoog aan de typologie van karren, wordt als eerste wagentype een wagen met meedraaiende 

assen en schijfwielen verwacht. In het Italisch kerngebied zijn inderdaad afbeeldingen van een 

dergelijk voertuig aangetroffen (Tabel 11b).5 Uit de provincies is een afbeelding van dit type echter 

niet bekend. Dus, hoewel het waarschijnlijk is dat dergelijke wagens van eenvoudige constructie ook 

in de provincies gebruikt zijn, zijn ze niet vertegenwoordigd in de typologie op basis van de 

afbeeldingen.  

Op basis van afbeeldingen kunnen er twee typen wagens onderscheiden worden (Tabel 11a). 

Wagens van Type 1 hebben vaste assen met een dissel ofwel een lamoen als trekelement. Op een 

aantal afbeeldingen heeft het voertuig geen opbouw, bijvoorbeeld op A.Bad Deutsch Altenburg-4B.01 

(afb. 275). Opvallend op deze afbeelding is dat de voorwielen kleiner zijn afgebeeld dan de 

achterwielen. Ook van de wagen die in het Wardardal (Macedonië) gevonden is, zijn de voorwielen 

kleiner dan de achterwielen (afb. 19). Het is echter onduidelijk of dit stelselmatig in de wagenbouw 

het geval was. Alle afgebeelde wagens met vaste assen en zonder opbouw zijn gebruikt voor 

goederenvervoer. De meeste wagens van Type 1 hebben een open bak. De zijwanden van de bak 

kunnen open of gesloten zijn. In de meeste gevallen is dit niet duidelijk op de afbeeldingen te zien, 

maar bijvoorbeeld op CH.Orbe Boscéaz-4G.01 (afb. 314) is zeker dat de zijwanden uit een hekwerk 

bestaan. De meeste afbeeldingen uit de Donauprovincies tonen wagens waarop personen in een zetel 

vervoerd worden. De wagen op D.Augsburg-4B.03 (afb. 318) is de enige afbeelding uit een van de 

Romeinse provincies waarop mogelijk een wagen met lamoen te zien is. De wagens met open bak 

worden zowel voor goederen- als personenvervoer gebruikt. De wagens van Type 1 met gesloten kast 

worden gebruikt voor personenvervoer. Type 2 wordt gevormd door wagens met vaste assen en 

riemhouders. Er zijn slechts drie afbeeldingen waarop met zekerheid riemhouders te zien zijn.6 

Misschien zijn ze ook op een derde afbeelding, uit Hongarije, zichtbaar.7 Alle afbeeldingen van 

wagens met riemhouders tonen personenvervoer. Of de bak in alle gevallen overdekt was, zoals op de 

afbeelding uit Maria Saal (afb. 289), of dat deze ook open kon zijn, zoals wellicht op de afbeelding uit 

Hongarije (afb. 389), is niet te zeggen.  

 

                                                 
5 Bijvoorbeeld op de Zuil van Marcus Aurelius in Rome scène 111, uit het eind van de 2e eeuw (afb. 257). 
6 A.Maria Saal-4B.01 (afb. 289), B.Arlon-0B.14 (afb. 309) en D.Neumagen-4B.02 (afb. 330). Alleen op de afbeelding uit 
Maria Saal is de wagen volledig behouden. 
7 H.Dunáujváros-4B.08 (afb. 389). 
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6.2 De aanspanning en controle 

Hoewel het niet de kern van het onderzoek is, is ook enige aandacht besteed aan de aanspanning van 

de trekdieren en de trekdieren zelf. R. Lefebvre des Noëttes heeft in de jaren twintig en dertig van de 

20e eeuw op basis van de afbeeldingen uit de Grieks-Romeinse oudheid het “Grieks-Romeinse 

paardentuig” gereconstrueerd.8 Bij experimenten die hij met dit tuig uitvoerde, bleek dat de borstband 

van de trekdieren (paarden) bij het krachtzetten omhoog schoof en tegen de luchtpijp aandrukte. 

Hierdoor konden de paarden moeilijker ademhalen en Lefebvre des Noëtte concludeerde daarom dat 

de in de Oudheid gebruikte tuigage niet geschikt was om zware lasten te trekken. In de jaren zeventig 

van de vorige eeuw heeft J. Spruytte op basis van dezelfde afbeeldingen twee aanspanningsmethoden 

gereconstrueerd:9 een voor borsttracie met een rugjuk dat achter de schoft van het trekdier ligt en 

waarbij door een borstband de trekkracht van het dier overgebracht wordt op het voertuig; en een voor 

schoudertractie met een halsjuk dat onderaan de nek vóór de schoft ligt, waarbij het trekdier met de 

schouderspieren de trekkracht levert. Beide aanspanningsmethoden werken uitstekend, zo is gebleken 

uit zijn experimenten. Op de afbeeldingen uit de Romeinse provincies is alleen schoudertractie 

weergegeven. De borsttractie, met rugjuk, kwam vooral in Griekenland voor.10 

Mw. G. Brownrigg voert momenteel onderzoek uit naar de aanspanning waarbij gebruik gemaakt 

wordt van de zogenaamde ‘wangen’ en beugels die op sommige afbeeldingen duidelijk te zien zijn11 

en die ook zijn teruggevonden.12 In de reconstructie volgens Brownrigg rusten de ‘wangen’ niet tegen 

de schouders, maar tegen de halsspieren en wordt de trekkracht overgebracht, doordat het dier met de 

halsspieren tegen deze ‘wangen’ duwt. Als deze reconstructie klopt (de eerste experimenten leveren 

veelbelovende resultaten op), bestond er ofwel een derde aanspanningsmethode, de halsspiertractie, of 

moet de term ‘schoudertractie’ vervangen worden.  

In bijna alle gevallen heeft de menner van paardachtige trekdieren de zweep in de rechterhand en de 

leidsels in de linker. Er zijn vijf afbeeldingen waarbij de menner de zweep in de linker hand houdt en 

de leidsels in de rechter hand.13 Dit kan, zoals in paragraaf 2.6.3 De menner uitgelegd is, erop wijzen 

dat, in ieder geval in de gebieden waar de afbeeldingen gevonden zijn, naar rechts uitgeweken werd 

wanneer twee voertuigen elkaar moesten passeren en wellicht ook dat er op de weg rechts 

aangehouden werd.  

 

6.3 Vergelijking met de IJzertijd en het Italisch kerngebied 

In hoofdstuk 4 is onderzocht of de afbeeldingen en voertuigen uit de Romeinse provincies vergeleken 

kunnen worden met vondsten uit de Europese Late IJzertijd en die uit het Italisch kerngebied in 

Romeinse keizertijd om te zien of de ontwikkeling in de constructie en het gebruik van de voertuigen 

gevolgd kan worden. Hieruit blijkt dat, hoewel het vaak gedaan wordt, het zeer discutabel is om 

conclusies op grond van een vergelijking met de Late IJzertijd te rechtvaardigen. Uit de Late IJzertijd 

zijn om te beginnen geen afbeeldingen van voertuigen bekend. De vergelijking kan alleen op basis van 

teruggevonden resten plaatsvinden. Echter, de voertuiggraven uit de Late IJzertijd zijn afkomstig uit 

                                                 
8 Lefebvre des Noëttes 1924; Lefebvre des Noëttes 1931. 
9 Spruytte 1983. 
10 Alleen bij de zogenaamde “strijdkarren.” Zie o.a. Crouwel 1981; Crouwel 1992.  
11 Bijvoorbeeld op D.Neumagen-0B.01 (afb. 329). 
12 Zie paragraaf 2.5.1.3 Beugels en ‘wangen.’ 
13 A.Maria Saal-4B.01 (afb. 289), B.Arlon-0B.11 (afb. 306), B.Arlon-0B.14 (afb. 309), F.Évreux-2B.01 (afb. 354) en 
H.Dunaújváros-4B.07 (afb. 388). 
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andere gebieden dan die uit de Romeinse periode.14 Bovendien betreft het, in tegenstelling tot uit de 

Romeinse tijd, voornamelijk crematiegraven met ‘strijdkarren’ en nauwelijks inhumatiegraven met 

wagens of stabiele karren.15 Vergelijkingsmateriaal wordt daarom regelmatig in de voorgaande 

Midden IJzertijd gezocht, waaruit wel voertuiggraven met wagens bekend zijn, evenals een handjevol 

afbeeldingen. Ook in dit geval, echter, wijken de gebieden waarin de vondsten gedaan zijn af van 

zowel die van de Romeinse periode als van de Late IJzertijd.16 Bovendien bestaat er een lacune van ca. 

500 jaar tussen de voertuiggraven met wagens uit de Midden IJzertijd en die uit de Romeinse 

keizertijd.17 Het is daarom moeilijk om uit te gaan van continuïteit in het gebruik om voertuigen met 

de doden mee te geven. Wel blijkt dat basisonderdelen van de wagens in de Midden IJzertijd en de 

Romeinse periode - en dus waarschijnlijk ook in de Late IJzertijd - in principe overeenkomen. 

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

de Vesuvius zijn wel resten van enkele voertuigen gevonden, die bij de uitbarsting van de vulkaan in 

79 n. Chr. onder as bedolven zijn. In dit geval gaat het om karren en wagens die in het dagelijks leven 

gebruikt zijn en niet om luxe voertuigen die versierd waren met metalen ornamenten, zoals die uit de 

graven in de provincies bekend zijn. Er zijn wel veel afbeeldingen van voertuigen in Italië gevonden 

en deze kunnen goed met die uit de provincies vergeleken worden.  

 

Hoewel de vergelijkingen dus met voorzichtigheid gemaakt moeten worden, zijn er toch enkele 

aanwijzingen voor dat er sprake is van een ontwikkeling in de voertuigbouw, zonder dat er met 

zekerheid een invloed van het ene rijksgebied op het andere aangewezen kan worden. In onderstaande 

Tabel 8 zijn de constructieonderdelen van voertuigen op een rij gezet, waarbij opnieuw de indeling 

van de hoofdstukken 2, 3 en 4 aangehouden is. Achter elk onderdeel is kort aangegeven wat hierover 

uit de onderzochte Romeinse provincies, uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd en uit de 

IJzertijd bekend is, zodat de overeenkomsten en verschillen te zien zijn.  

 
Elementen van de 
constructie 
 

Romeinse provincies in het 
onderzoeksgebied 

Italisch kerngebied in de 
Romeinse keizertijd 

IJzertijd 

Assen  Vast en meedraaiend.  Vast en meedraaiend. In ieder geval vast. 
Aseinde Ø aseinde 8-11 cm. Ø aseinde 8-11 cm. Ø aseinde 4-6,5 cm. 
Aseindebeslag Smalle ijzeren strip aan de 

onderzijde van het aseinde, waarvan 
één uiteinde tredevormig is en dat 
aan de asdam bevestigd is. 

Smalle ijzeren strip aan de 
onderzijde van het aseinde, 
met aan één uiteinde een 
haak die aan de asdam 
bevestigd is. Soms ook een 
kortere strip aan de 
bovenkant van het aseinde. 

Smalle ijzeren strip aan de 
onderzijde van het aseinde, soms 
met aan één uiteinde een haak met 
doorn die in de kopse kant van het 
aseinde geslagen is. Vooral 
daterend uit de Midden - Late 
IJzertijd. 

Askap Meestal buisvormig bronzen kapje, 
al dan niet met een dicht uiteinde, 
waarvan de bovenkant een groter 
deel van het aseinde bedekt dan de 
onderkant. 

Bronzen kapje zonder 
langere boven- of onderkant. 
De meeste exemplaren 
stammen uit de pre-imperiale 
periode. 

Bronzen of ijzeren kapje zonder 
langere boven- of onderkant. 
Sporadisch, vooral daterend uit de 
Vroege IJzertijd en voornamelijk 
afkomstig uit het Rijnland. 

                                                 
14 In de Late IJzertijd (Kaart 4) concentreren de voertuiggraven zich in Noord Frankrijk, de Ardennen en het Rijnland; in de 
Romeinse keizertijd (Kaart 2) in Pannonia en Thracia (globaal Hongarije en Bulgarije). 
15 Zie paragraaf 4.1 Inleiding. 
16 De voertuiggraven uit de Hallstatt periode (Kaart 3) zijn vooral afkomstig uit Zuid Duitsland en het Alpengebied. 
17 Tussen de vondsten van wagens uit de Midden en uit de Late IJzertijd bestaat een lacune van ca. 300-350 jaar. Zie 
paragraaf 4.2 De ‘provincies’ in de Late IJzertijd. Er is niet onderzocht in hoeverre grafmonumenten uit de IJzertijd (tumuli 
en hun inhoud) die in de Romeinse periode nog zichtbaar waren, van invloed zijn geweest op het grafbestel in de Romeinse 
provincies. 
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Elementen van de 
constructie 
 

Romeinse provincies in het 
onderzoeksgebied 

Italisch kerngebied in de 
Romeinse keizertijd 

IJzertijd 

Luns Metalen borgpen met rechte schacht 
die meestal een vierkante doorsnede 
heeft. De vorm van de kop kan 
variëren. 

Metalen borgpen met rechte 
schacht die een ronde of 
vierkante doorsnede heeft. 
De vorm van de kop kan 
variëren. De meeste lunzen 
zijn afkomstig uit de pre-
imperiale periode. 

Metalen borgpen. In de Hallstatt 
periode een overwegend rechte 
schacht, in de Vroege - Midden La 
Tène tijd een rechte of gebogen 
schacht, in de Late La Tène periode 
een rechte schacht. De doorsnede 
van de schacht is meestal vierkant. 
De vorm van de kop kan variëren. 

Aslengte en 
spoorbreedte18 

De gemiddelde aslengte van de assen 
die in Tabel 1 opgenomen zijn, 
bedraagt ca. 1,69 m. De 
spoorbreedte is de aslengte min 1x 
de naaflengte. De naaflengte is 1/4 
of 1/5 van de aslengte, dus de 
spoorbreedte ligt ongeveer tussen 
1,27 m en 1,35 m.  

De gemiddelde aslengte van 
de assen die in Tabel 6 
opgenomen zijn, bedraagt ca. 
1,87 m. De naaflengte is ca. 
1/5 van de aslengte, dus de 
spoorbreedte is ongeveer 
1,50 m. 

De gemiddelde aslengte van de 
assen die in Tabel 4 opgenomen 
zijn, bedraagt ca. 1,67 m. De 
naaflengte is meestal 1/4 van de 
aslengte, dus de spoorbreedte is 
ongeveer tussen 1,25 m. 

Wielen Vooral spakenwielen, enkele 
schijfwielen en één afbeelding van 
een kruisbalkwiel.  

Vooral spakenwielen, ook 
schijfwielen. 

Spakenwielen en schijfwielen. 

Naaf19 Houten naafbus met meestal zowel 
interne als externe naafringen. 
Gemiddelde naaflengte is ca. 40 cm. 

Houten naafbus met meestal 
zowel interne als externe 
naafringen. Gemiddelde 
naaflengte is ca. 40 cm. 

In de Vroege IJzertijd waren veel 
naven beslagen met brons. Deze 
versiering is in de Midden - Late 
IJzertijd teruggebracht tot externe 
naafringen. Interne naafringen zijn 
vooral in het Alpengebied 
aangetroffen. De naaflengte ligt 
ongeveer tussen de 30 en 45 cm. 

Spaken De meeste teruggevonden wielen 
hebben 10, 11 of 12 spaken. Op 
afbeeldingen staan vooral wielen 
met 8 spaken. 

Wagen I uit Stabiae had 
wielen met 10 spaken. Op 
afbeeldingen staan vooral 
wielen met 6 of 8 spaken. 

De meeste teruggevonden wielen 
hebben 10 spaken. Op afbeeldingen 
staan wielen met 4, 6 of 7 spaken. 

Velg Velg uit één stuk gebogen hout of 
opgebouwd uit vijf of zes segmenten 
die met pen-gatverbindingen aan 
elkaar bevestigd zijn. 

Geen resten die aangeven 
hoe de velg was opgebouwd. 
Wel mogelijk één afbeelding 
van een wagen met 
segmentvelgen. 

In de Late IJzertijd werd de velg uit 
één stuk gebogen hout gemaakt. In 
de Vroege - Midden IJzertijd waren 
er drie technieken om wielen met 
een ‘dubbele velg’ te maken, maar 
deze werden in de Late IJzertijd niet 
meer toegepast. 

Wielband IJzeren band kon koud rond de velg 
gehamerd worden en vastgezet met 
nagels of heet om de velg worden 
gekrompen. Soms zijn deze 
gekrompen banden nog met enkele 
nagels vastgezet, ter versteviging. 

IJzeren band kon koud rond 
de velg gehamerd worden en 
vastgezet met nagels of heet 
om de velg gekrompen 
worden. Het is onduidelijk of 
gekrompen velgen ook met 
enkele nagels verstevigd 
kunnen zijn. 

Uit de La Tène periode (Midden - 
Late IJzertijd) zijn weinig banden 
teruggevonden met nagelgaten, dus 
waarschijnlijk zijn ze heet om de 
velg gekrompen. Banden uit de 
Vroege IJzertijd hebben nagelgaten 
en kunnen koud rond de velg 
gehamerd zijn of gekrompen met 
extra nagels ter versteviging. 

Diameter en omtrek Gemiddelde diameter van de wielen 
die in Tabel 2 opgenomen zijn, is 
100 cm. De gemiddelde omtrek van 
de wielen is 318 cm. 

Gemiddelde diameter van de 
wielen die in Tabel 7 
opgenomen zijn, is 129 cm. 
De gemiddelde omtrek van 
de wielen is 406 cm.  

Gemiddelde diameter van de wielen 
die in Tabel 5 opgenomen zijn, is 
96 cm. De gemiddelde omtrek van 
de wielen is 302 cm.  

‘Valling’ en 
‘overspoor’ 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Bodemframe bij karren Uit afbeeldingen of vondsten niets 
over bekend, wel verondersteld. 

Uit afbeeldingen of vondsten 
niets over bekend, wel 
verondersteld. 
 
 

Uit afbeeldingen of vondsten niets 
over bekend, wel verondersteld. 

                                                 
18 In alle gevallen zijn de berekeningen gebaseerd op slechts een beperkt aantal voorbeelden. Zie paragraven 2.2.1.4 Aslengte 
en spoorbreedte, 4.2.1.1 Assen - Aslengte en spoorbreedte en 4.3.1.1 Assen - Aslengte en spoorbreedte.  
19 Zie voetnoot 18. 
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Elementen van de 
constructie 
 

Romeinse provincies in het 
onderzoeksgebied 

Italisch kerngebied in de 
Romeinse keizertijd 

IJzertijd 

Onderwagen bij wagens    
Langboom Ja, waarschijnlijk vierkant of 

rechthoekig van doorsnede met een 
gevorkte aanhechting op de achteras. 

Ja, waarschijnlijk vierkant of 
rechthoekig van doorsnede 
met een gevorkte 
aanhechting op de achteras.  

Ja, mogelijk ovaal van doorsnede 
met een gevorkte aanhechting op de 
achteras. 

Schamelsteunen Op sommige afbeeldingen zichtbaar. 
Er zijn ook schamelsteunen 
gevonden.  

Niet afgebeeld, wel bij 
Wagen 1 uit Stabiae 
aangetroffen. 

Niet aangetroffen bij vondsten uit 
de Late IJzertijd, mogelijk wel 
vergelijkbare objecten uit de 
Hallstatt periode. Mogelijk te zien 
op een afbeelding uit de Midden 
IJzertijd. 

Zwenkbare vooras Waarschijnlijk waren de meeste 
wagens voorzien van een zwenkbare 
vooras. Er zijn schamelbouten 
aangetroffen in verschillende 
voertuiggraven. 
Op enkele afbeeldingen zijn 
mogelijk wagens zonder zwenkbare 
vooras te zien. 

Waarschijnlijk waren de 
meeste wagens voorzien van 
een zwenkbare vooras. Bij 
Wagen 1 uit Stabiae is een 
schamelbout gevonden. 
Op enkele afbeeldingen zijn 
mogelijk wagens zonder 
zwenkbare vooras te zien. 

Waarschijnlijk waren de meeste 
wagens voorzien van een 
zwenkbare vooras. Er zijn enkele 
schamelbouten uit de IJzertijd 
gevonden. 
Uit afbeeldingen kan niets met 
zekerheid opgemaakt worden over 
het al dan niet kunnen zwenken van 
de vooras. 

‘Verticale staanders’ 
onder de bodem 

Op sommige afbeeldingen te zien, 
waarschijnlijk maken de staanders 
deel uit van de voor- en 
achterschamels. 

Alleen op de afbeeldingen uit 
de Notitia Dignitatum te 
zien, waarschijnlijk vormen 
ze onderdeel van de voor- en 
achterschamels. 

Op sommige afbeeldingen te zien. 
Uit de Midden IJzertijd zijn ijzeren 
staven gevonden, waarvan 
aangenomen wordt dat ze een 
functie hadden bij de verheffing van 
de bodem boven het niveau van de 
assen. 

Trekelement Dissel en lamoen. Dissel en lamoen. Dissel. 
Bij karren Op afbeeldingen zijn zowel dissel als 

lamoen als trekelement te zien. Geen 
van de teruggevonden karren lijkt 
een lamoen gehad te hebben. 

Op afbeeldingen zijn zowel 
dissel als lamoen als 
trekelement te zien. Geen 
van de teruggevonden karren 
lijkt een lamoen gehad te 
hebben. 

Alleen dissel. 

Bij wagens Op afbeeldingen is vooral de dissel 
als trekelement te zien. Er is één 
afbeelding waarop mogelijk een 
lamoen te zien is. Alle 
gereconstrueerde wagens zijn 
voorzien van een dissel. 

Op afbeeldingen zijn zowel 
dissel als lamoen als 
trekelement te zien. Geen 
van de teruggevonden 
wagens lijkt een lamoen 
gehad te hebben. 

Alleen dissel. 

Laadbodem Waarschijnlijk roostervormig of 
gesloten. 

Waarschijnlijk roostervormig 
of gesloten. 

Waarschijnlijk roostervormig of 
gesloten. 

Bij karren Al dan niet verhoogd ten opzichte 
van het bodemframe. 

Al dan niet verhoogd ten 
opzichte van het 
bodemframe. 

Al dan niet verhoogd ten opzichte 
van het bodemframe. 

Bij wagens Verhoogd ten opzichte van de assen 
om torsieflexibiliteit te handhaven. 

Verhoogd ten opzichte van 
de assen om torsieflexibiliteit 
te handhaven. 

Verhoogd ten opzichte van de assen 
om torsieflexibiliteit te handhaven. 

Opbouw    
Bij karren Op afbeeldingen: geen opbouw, 

open bak, zetelvormige opbouw en 
gesloten kast. 

Op afbeeldingen: geen 
opbouw, open bak, 
zetelvormige opbouw en 
gesloten kast. 

Te weinig over bekend. Op 
afbeeldingen zijn alleen voertuigen 
met open bak te zien. 

Bij wagens Op afbeeldingen: geen opbouw, 
open bak en overdekte opbouw.  
Op sommige afbeeldingen uit 
Pannonia lijkt de achterklep te zijn 
afgebeeld. 

Op afbeeldingen: open bak 
en gesloten kast.  

Te weinig over bekend. Op 
afbeeldingen zijn alleen voertuigen 
met open bak te zien. 
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Elementen van de 
constructie 
 

Romeinse provincies in het 
onderzoeksgebied 

Italisch kerngebied in de 
Romeinse keizertijd 

IJzertijd 

Riemhouders Riemhouders zijn teruggevonden en 
ze zijn op afbeeldingen van zowel 
karren als wagens te zien. 

Er zijn een aantal 
riemhouders gevonden, in 
enkele gevallen zijn ze ook 
afgebeeld. 

Riemhouders zoals ze uit de 
Romeinse periode aangetroffen zijn, 
komen niet voor in de IJzertijd. 
‘Strijdkarren’ uit de Late IJzertijd 
kenden waarschijnlijk een vorm van 
ophanging van de bak en ook de 
bakken van enkele wagens uit de 
Midden IJzertijd waren mogelijk 
opgehangen. 

Rem- en 
blokkeersysteem 

   

Bij karren Uit afbeeldingen niets over remmen 
bekend. Van de mogelijke 
remschoen uit Metz is de werking 
niet bekend. Mogelijk speelden de 
trekdieren een rol bij het remmen. 
Over blokkeren is niets bekend; dit 
is bij karren overigens niet 
noodzakelijk. 

Uit afbeeldingen en vondsten 
niets over bekend. Mogelijk 
speelden de trekdieren een 
rol bij het remmen. Over 
blokkeren is niets bekend; dit 
is bij karren overigens niet 
noodzakelijk. 

Uit afbeeldingen en vondsten niets 
over bekend. Mogelijk speelden de 
trekdieren een rol bij het remmen. 
Over blokkeren is niets bekend; dit 
is bij karren overigens niet 
noodzakelijk. 

Bij wagens Uit afbeeldingen niets over remmen 
bekend. Van de mogelijke 
remschoen uit Metz is de werking 
niet bekend. Mogelijk speelden de 
trekdieren een rol bij het remmen. Er 
zijn wel enkele afbeeldingen waarop 
waarschijnlijk een blokkeersysteem 
van de wielen is afgebeeld, dat 
gebruikt kon worden in stilstand. 

Uit afbeeldingen en vondsten 
is niets over remmen bekend. 
Mogelijk speelden de 
trekdieren een rol bij het 
remmen. Er is één afbeelding 
waarop waarschijnlijk een 
blokkeersysteem van de 
wielen is afgebeeld, dat 
gebruikt kon worden in 
stilstand. 

Uit afbeeldingen en vondsten is 
niets over remmen bekend. 
Mogelijk speelden de trekdieren een 
rol bij het remmen.  
 

 

Tabel 8 Kenmerken van de constructieonderdelen van voertuigen op basis van afbeeldingen en 

vondsten uit het onderzoeksgebied, het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd en uit de Late 

IJzertijd. 

  

De aseinden zijn in de loop van de tijd dikker geworden. In de IJzertijd lag de diameter van de 

aseinden tussen 4 en 6,5 cm; in de Romeinse tussen de 8 en 11 cm. De spoorbreedte van de voertuigen 

is eveneens in de loop van de tijd toegenomen van ca. 1,25 tot ca. 1,50 m. of meer, maar het is niet te 

zeggen of dit in het Italisch kerngebied of in een van de provincies geïnitieerd is. De verhouding 

tussen de as- en naaflengte is op basis van de beschikbare gegevens zowel in de provincies van het 

onderzoeksgebied, in het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd als in de Europese Late 

IJzertijd 1:4 of 1:5. 

Het lamoen als trekelement is alleen aangetroffen op afbeeldingen uit Gallia Belgica, Gallia 

Lugdunensis, Germania Superior en Raetia. Alleen op de afbeelding uit Raetia is een wagen 

weergegeven; de andere afbeeldingen stellen karren voor. Op afbeeldingen uit de andere provincies 

komt het lamoen niet voor, noch op afbeeldingen uit de IJzertijd. Uit het Italisch kerngebied in de 

Romeinse keizertijd zijn wel enkele afbeeldingen bekend van voertuigen (zowel karren als wagens) 

met lamoen. Deze afbeeldingen zijn voornamelijk in Noord Italië aangetroffen en stammen uit de 2e - 

3e eeuw. De afbeeldingen met lamoen uit de provincies hebben dezelfde datering. Het vermoeden 
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bestaat dat het lamoen in Gallia ontwikkeld is, onder andere omdat het woord ‘lamoen’ waarschijnlijk 

een Keltische stam heeft.20  

Het gebruik van riemhouders is eveneens wellicht een innovatie die vanuit de provincies in het 

Italisch kerngebied verspreid is. Vooral op afbeeldingen uit Gallia en Pannonia zijn riemhouders te 

zien, respectievelijk daterend uit het eind van de 2e - begin 3e eeuw en uit het midden - eind van de 2e 

eeuw. De mogelijke afbeeldingen van riemhouders uit het Italisch kerngebied stammen uit het eind 

van de 3e eeuw. Ook zijn ze op kopieën van het 5e eeuwse Notitia Dignitatum te zien. In het Italisch 

kerngebied in de Romeinse keizertijd zijn slechts enkele riemhouders teruggevonden. Mogelijke 

voorlopers van riemhouders zijn bij de wagen van Diarville (Frankrijk) uit de Midden IJzertijd 

aangetroffen.  

Een mogelijke Italische invloed op de provincies kan in de vormgeving van de lunsschachten gezien 

worden. De lunzen hebben in de Europese Late IJzertijd een gebogen schacht, terwijl deze in de 

Romeinse periode in de provincies recht zijn. Ook de lunsschachten die in het Italisch kerngebied in 

de pre-imperiale perioden en in de Romeinse keizertijd aangetroffen zijn, zijn recht. In de Europese 

Vroege en Midden IJzertijd waren de schachten zowel recht als gebogen. 

 

In Tabel 9 is naast elkaar gezet wat er over trekdieren, aanspanning en controle bekend is uit de 

Romeinse provincies van het onderzoeksgebied, het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd en 

de IJzertijd.  

 

Trekdieren, 
aanspanning en 
controle 
 

Romeinse provincies in het 
onderzoeksgebied 

Italisch kerngebied in de 
Romeinse keizertijd 

IJzertijd 

Trekdieren Runderen en paardachtigen. Runderen, paardachtigen, 
schapen en geitenbokken, 
olifanten. 

Op afbeeldingen voornamelijk 
paardachtigen. 

Meelopers Bij enkel- en tweespan. Mogelijk één afbeelding bij 
tweespan. 

Waarschijnlijk niet. 

Aanspanning    
Enkel juk Ja, bij paardachtigen. Ja, bij paardachtigen en 

schapen en geitenbokken. 
Nee. 

Dubbel juk Ja, bij runderen en paardachtigen. Ja, bij runderen, 
paardachtigen, schapen en 
geitenbokken. 

Ja, bij paardachtigen. 

Beugels en ‘wangen’ Ja, vooral in het westelijk deel van 
het onderzoeksgebied. 

Enkele afbeeldingen. Nee. 

Borsttractie Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. 
Schoudertractie Ja. Ja.  Ja. 

Controle    
Neusring (runderen) Eén afbeelding. Onduidelijk. Onduidelijk. 
Hoofdstel Riemen over voorhoofd,  om neus 

en kin en langs de wangen. Ook zijn 
enkele afbeeldingen met een 
hoofdstel waarbij de riemen op de 
neus van de paardachtigen kruisen. 

Riemen over voorhoofd, om 
neus en kin en langs de 
wangen.  

Riemen over voorhoofd. Om neus 
en kin en langs de wangen. 

Bit Trenzen en stangen. Het bit is op 
afbeeldingen meestal als ‘knop’ in 
de mondhoek weergegeven. 

Waarschijnlijk zowel trenzen 
als stangen. Het bit is op 
afbeeldingen meestal als 
‘knop’ in de mondhoek 
weergegeven.  

Trenzen en stangen. De ringen, 
scharen of halvemaanvormige 
einden van het mondstuk zijn soms 
duidelijk afgebeeld. 

                                                 
20 Zie paragraaf 4.2.1.5 Trekelement en voetnoot 135 aldaar. 
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Trekdieren, 
aanspanning en 
controle 
 

Romeinse provincies in het 
onderzoeksgebied 

Italisch kerngebied in de 
Romeinse keizertijd 

IJzertijd 

Menner / begeleider De menner zit of staat meestal 
vooraan op de bodem van het 
voertuig. Soms zit de menner op een 
kleine verhoging. Meestal houdt hij 
de leidsels in de linker hand en een 
zweep in de rechter hand. Er zijn 
vijf afbeeldingen waarop de leidsels 
rechts en zweep links vastgehouden 
worden. De begeleider loopt op de 
grond met de trekdieren mee. Bij 
runderen heeft de menner/begeleider 
meestal een prik- of menstok vast. 

De menner zit vooraan op 
het voertuig en houdt 
meestal links de leidsels vast 
en rechts een zweep. Er zijn 
enkele afbeeldingen waarop 
het andersom is. De 
begeleider, met prik- of 
menstok, loopt op de grond 
met de trekdieren (meestal 
runderen) mee. Bij olifanten 
zit de menner/begeleider op 
de nek van het dier. 

Wanneer het is afgebeeld, houdt de 
menner de leidsels in de linker hand 
en zweep in  de rechterhand. Op niet 
alle afbeeldingen is duidelijk of de 
persoon op het voertuig de menner 
is. 

 

Tabel 9 Overzicht van de trekdieren, de aanspanning en controle op basis van afbeeldingen en 

vondsten uit het onderzoeksgebied, het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd en uit de Late 

IJzertijd.  

 

De aanwezigheid van het enkele juk hangt samen met het gebruik van het lamoen als trekelement en 

komt dus vooral in Gallia en Noord Italië op afbeeldingen voor. Opvallend is dat meelopers met name 

in de provincies, voornamelijk die uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied, zijn afgebeeld en 

niet (of waarschijnlijk niet) in het Italisch kerngebied en in de Late IJzertijd. Ook het gebruik van 

beugels en ‘wangen’ bij de aanspanning lijkt vooral in de westelijke provincies van het 

onderzoeksgebied voor te komen. Ten slotte valt op dat de menner zowel in de provincies, in het 

Italisch kerngebied als in de Late IJzertijd de leidsels meestal in de linker hand vast heeft en de zweep 

of menstok in de rechter hand. Ook tegenwoordig is dit de meest gebruikelijke manier van mennen. 

 

Omdat de afgebeelde onderdelen van de constructie van de voertuigen niet in alle periodes en 

gebieden hetzelfde zijn, zijn er aparte typologieën opgesteld voor karren en wagens in de onderzochte 

Romeinse provincies, in het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd en in de Late IJzertijd. Van 

deze typologieën lenen die van de provincies en het Italisch kerngebied zich het best om met elkaar 

vergeleken te worden, omdat zij beide min of meer gebaseerd zijn op dezelfde typebepalende 

constructieonderdelen.21 De in dit onderzoek gepresenteerde typologieën van karren en wagens uit de 

Late IJzertijd zijn feitelijk gebaseerd op de opbouw en het gebruik van de voertuigen, omdat er te 

weinig constructietechnische details op de afbeeldingen zichtbaar zijn en informatie uit teruggevonden 

resten spaarzaam is.22 

In de onderstaande Tabellen 10a en 10b zijn per type de typebepalende kenmerken van karren 

aangegeven voor de Romeinse provincies (Tabel 10a) en voor het Italisch kerngebied in de Romeinse 

keizertijd (Tabel 10b). Hieruit blijkt het provinciale Type 1 overeenkomt met het Italische Type 1. 

Beide typen stellen een kar voor met meedraaiende as, geen verhoogde laadbodem en een dissel als 

trekelement. Het provinciale Type 2 komt overeen met het Italische Type 3: een kar met vaste as, geen 

verhoogde laadbodem en een dissel of lamoen als trekelement. Het provinciale Type 3A komt overeen 

                                                 
21 Zie paragrafen 2.3 Typologie, 3.3 Typologie en 4.3.2 Typologie. 
22 De meeste teruggevonden voertuigen uit de Late IJzertijd zijn ‘strijdkarren’ en geen ‘gewone’ karren of wagens. Zie 
paragraaf 4.2.2 Typologie. 
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met het Italische Type 4: kar met vaste as, verhoogde laadbodem, dissel of lamoen als trekelement, 

zonder afbeelding van nadere constructietechnische details. Het provinciale Type 4b komt overeen met 

het Italische Type 5: kar met vaste as, verhoogde laadbodem, lamoen als trekelement en riemhouders. 

Uit de provincies zijn geen afbeeldingen bekend van karren met meedraaiende as, dissel en 

verhoogde laadbodem, zoals deze wel in het Italisch kerngebied aangetroffen zijn (Italisch Type 2). Uit 

het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd zijn geen afbeeldingen bekend van karren met een 

voetensteuntje (provinciaal Type 3B) en van karren met een dissel in combinatie met riemhouders 

(provinciaal Type 4a). 

 

Romeinse provincies uit het onderzoeksgebied 
 

Type 2 Type 3A Type 3B Type 4 

Typebepalende 
kenmerken voor 

karren Type 1 
a b a b a b a b 

Meedraaiende assen x         
Vaste assen  x x x x x x x x 
Dissel x x  x  x  x  
Lamoen   x  x  x  x 
Laadbodem niet verhoogd  x x x       
Laadbodem verhoogd     x x x x x x 
Voetensteuntje      x x   
Riemhouders        x x 

 

Tabel 10a Typologie van karren in de provincies uit het onderzoeksgebied 

 

Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd 
 

Type 3 Type 4 

Typebepalende 
kenmerken voor 

karren  Type 1 Type 2 
a b a b 

Type 5 

Meedraaiende assen x x      
Vaste assen   x x x x x 
Dissel x x x  x   
Lamoen    x  x x 
Laadbodem niet verhoogd  x  x x    
Laadbodem verhoogd   x   x x x 
Voetensteuntje        
Riemhouders       x 

 

Tabel 10b Typologie van karren in het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd 

 

In de onderstaande Tabellen 11a en 11b zijn per type de typebepalende kenmerken van wagens 

aangegeven voor de Romeinse provincies (Tabel 11a) en voor het Italisch kerngebied in de Romeinse 

keizertijd (Tabel 11b).  

Het provinciale Type 1 komt overeen met het Italische Type 2: wagens met vaste assen en dissel of 

lamoen als trekelement. Het provinciale Type 2 komt overeen met het Italische Type 3B: wagens met 

vaste assen, dissel als trekelement en riemhouders boven beide assen. De wagens van het Italische 

Type 3A zijn voorzien van riemhouders boven alleen de achteras. Het lijkt erop dat de wagen die in 

Kozármisleny (Hongarije) gevonden is,23 eveneens alleen riemhouders boven de achteras had, dus 

                                                 
23 Mogelijk ook het voertuig uit Budakeszi (Hongarije). Zie paragraaf 2.2.7 Riemhouders. 
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waarschijnlijk bestonden dergelijke wagens in de provincies (in ieder geval in Pannonia) wel.24 Op 

afbeeldingen uit de Romeinse provincies komen wagens met riemhouders boven alleen de achteras 

echter niet voor. 

Ook afwezig op provinciale afbeeldingen zijn wagens met meedraaiende assen (Italisch Type 1). 

 

Romeinse provincies 
uit het 

onderzoeksgebied 
 

Type 1 

Typebepalende 
kenmerken voor 

wagens 

a b 
Type 2 

Meedraaiende assen    
Vaste assen x x x 
Dissel x  x 
Lamoen  x  
Riemhouders   x 

 

Tabel 11a Typologie van wagens in de provincies uit het onderzoeksgebied  

 

Italisch kerngebied in de Romeinse 
keizertijd 

 
Type 2 

Typebepalende 
kenmerken voor 

wagens 
Type 1 

a b 
Type 3A Type 3B 

Meedraaiende assen x     
Vaste assen  x x x x 
Dissel x x   x x 
Lamoen   x   
Riemhouders    x x 

 

Tabel 11b Typologie van wagens in het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd 

 

6.4 Het dagelijks leven en grafbestel 

De rol van de voertuigen in het dagelijks leven en in het grafbestel, de voertuigbouwers, bezitters en 

gebruikers van de voertuigen zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Dat er veel voertuigen waren, 

blijkt uit de omvangrijke regelgeving omtrent het verkeer en transport die via de schriftelijke bronnen 

overgeleverd is. Er waren onder andere regels opgesteld om het verkeer binnen de stadsmuren, met 

name in Rome in goede banen te leiden. Waarschijnlijk golden deze regels in meer of mindere mate 

ook in de andere stedelijke nederzettingen binnen het Rijk. Ook over de cursus publicus, de 

overheidsinstelling die het overbrengen van informatie en goederen controleerde, is veel in antieke 

bronnen geschreven, evenals over de kosten van (onderdelen van) voertuigen en over de maximale 

belading van lastdieren en voertuigen. Lang is gedacht dat het maximale gewicht van de te trekken last 

te maken had met de gebrekkige aanspanning van de trekdieren in de Oudheid. Zoals echter in 

hoofdstuk 2 en 3 uit het onderzoek naar de aanspanning gebleken is, is er geen reden om aan te nemen 

dat de tuigage wezenlijke belemmeringen veroorzaakte. Toch is het mogelijk dat vermoeidheid van de 

trekdieren wel een rol speelde in het beperken van de belading van de voertuigen. Als de belading te 

                                                 
24 Ook Röring (1983, 34-40) heeft wagens met riemhouders boven alleen de achteras opgenomen in zijn typologie (zie 
paragraaf 3.3 Typologie). 
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zwaar was, moesten de dieren langer uitrusten voordat ze opnieuw op weg konden met een nieuwe 

vracht. Het was dus voordeliger om niet het uiterste van ze te eisen.  

Over de makers van voertuigen is minder bekend. Ze worden in verschillende schriftelijke bronnen 

met termen aangeduid, die afgeleid zijn van woorden die naar een voertuig verwijzen: carpentarius 

faber van carpentum, cisiarius van cisium en rhedarius vehicularis fabricator van rheda. Uit de 

context blijkt dat het over de vervaardigers van de voertuigen gaat. De term cisiarius kan bijvoorbeeld 

ook verwijzen naar de voerman.  

Over de werkwijze van de makers en de bouw van de voertuigen zelf is eveneens weinig bekend, 

maar vondsten uit de scheepsbouw in de provincies kunnen enige informatie verschaffen. Het voordeel 

dat onderzoek naar scheepsbouw boven dat van voertuigbouw heeft, is dat er vondsten in natte context 

gedaan zijn. Hierdoor zijn hout en houtverbindingen behouden, hetgeen licht werpt op de werkwijze 

van de bouwers. Zo is duidelijk geworden dat bij de bouw van “De Meern 4” uit ca. 100 n. Chr., het 

platbodemschip dat in 2003 in de voormalige zijtak van de Oude Rijn bij Vleuten/De Meern in Zuid-

Holland gevonden is, gebruik is gemaakt van zowel inheemse als mediterrane technieken. Latere 

schepen vertonen alleen inheemse technieken. Het is aannemelijk dat ook in de voertuigbouw 

verschillende technieken gebruikt zijn, zowel inheemse als Italische. De schriftelijke bronnen geven, 

zoals gezegd, aan dat in de benamingen van voertuigen en voertuigonderdelen Keltische invloed 

aanwezig was. 

Het verschil tussen de bezitters en gebruikers van voertuigen is niet altijd duidelijk aan te geven. In 

teksten en op basis van de afbeeldingen kunnen verschillende groepen mensen herkend worden die in 

ieder geval gebruik maakten van voertuigen, zoals grootgrondbezitters en pachters of boeren bij het 

werk op het land. Verder zijn er afbeeldingen van een afgezant uit het leger (frumentarius of 

speculator) in dienst van de overheid.25 Hij zit op een wagen en wordt vergezeld door een knecht die 

vaak het ambtsteken, een lans, van de gezant vasthoudt. Wellicht was het recht dat hij had om van een 

voertuig gebruik te maken, de reden dat hij na zijn dood als afgezant herdacht wilde worden. Het kan 

ook zijn dat hij in zijn functie als afgezant overleden is. Ook het leger zelf bezat voertuigen om grote 

goederen, zoals wapentuig en tenten, te vervoeren. Op bijvoorbeeld de Zuil van Marcus Aurelius in 

Rome, die aan het eind van de 2e eeuw werd opgericht, zijn wagens in de legertros afgebeeld. Er zijn 

ook verschillende grafstenen voor soldaten opgericht waarop een voertuig is afgebeeld.26 Ten slotte 

hadden koop- en handelslieden voertuigen nodig voor het transport van goederen van en naar hun 

afzetgebied.27 

Omdat het goederenvervoer niet alleen plaatsvond via land, maar ook via water, is in hoofdstuk 5 

enige aandacht besteed aan de verhouding tussen land- en watertransport. Verschillende 

grafmonumenten tonen het vervoer van goederen in de brede zin van het woord. Op bijvoorbeeld de 

Zuil van Igel28 uit het begin 3e eeuw, is zowel vervoer per voertuig en lastdier, als transport over water 

afgebeeld. Op grafstenen uit Dijon, gedateerd tussen ca. 150 en 250, wordt eveneens een verband 

                                                 
25 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, RO.Constanţa-4B.02 (afb. 453) uit Moesia Inferior en mogelijk ook 
D.Jünkerath-4B.01 (afb. 324) en D.Jünkerath-4B.02 (afb. 325) uit Germania Inferior en D.Koblenz-4B.01 (afb. 326) uit 
Germania Superior. 
26 Bijvoorbeeld F.Strasbourg-4B.01 (afb. 372) uit Germania Superior. 
27 Zie bijvoorbeeld D.Trier-4B.01 (afb. 336) uit Gallia Belgica waarop zowel goederentransport als een winkelscène is 
afgebeeld. Dit suggereert een verband tussen de twee handelingen. 
28 D.Igel-4B.01 (afb. 322), D.Igel-2B.02 (afb. 323), afb. 466 en 467. 
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tussen land- en watertransport gesuggereerd door afbeeldingen van het in- of uitladen van voertuigen 

in combinatie met een inscriptie waarin een schipper genoemd wordt.29 Hoewel landtransport duurder 

was dan transport over water, lijken de kosten minder ver uit elkaar te liggen dan lange tijd gedacht 

werd.30 Beide transportvormen waren op elkaar afgestemd en vulden elkaar aan.  

Naast goederenvervoer, vond er ook personenvervoer per kar of wagen plaats. Mensen reisden, als 

onderdeel van hun werk, naar familie of vrienden of om bijvoorbeeld naar een kuuroord of 

circusvoorstelling te gaan. Ook de keizer reisde en werd hierbij vergezeld door zijn gevolg. Om 

verkeersdrukte in de steden te beperken mochten er, met enkele uitzonderingen, overdag geen 

voertuigen binnen de muren rijden. Reizigers moesten buiten de poort uitstappen en te voet of per 

draagstoel verder. Vanaf de 3e eeuw kregen, vooral in het Italisch kerngebied, steeds meer 

hooggeplaatste personen het voorrecht zich wel overdag met een voertuig binnen de muren te 

begeven. 3e en 4e eeuwse afbeeldingen van personen op voertuigen uit het Italisch kerngebied, waarbij 

op de achtergrond een stadsmuur is afgebeeld, geven wellicht uitdrukking aan dit privilege.31  

 

De meeste informatie over de voertuigen uit het Romeinse rijk en specifiek de provincies, is afkomstig 

uit funeraire context. Voertuigen werden in verschillende provincies, maar niet in alle, meegegeven in 

graven of afgebeeld op grafmonumenten. Daarom kan verondersteld worden dat voertuigen een 

betekenis hadden binnen het grafbestel. Dat deze echter niet overal dezelfde was, wordt duidelijk als 

naar de verspreiding van de voertuiggraven en de beeldprogramma’s van de afbeeldingen gekeken 

wordt. Dan blijkt dat uit Gallia en de Rijnprovincies (Germania en Raetia) vooral afbeeldingen 

afkomstig zijn waarin scènes uit het dagelijks leven centraal staan. De afbeeldingen zijn representatief 

voor het beroep en wellicht voor de status van de dode. De overledene of diens nabestaanden die 

verantwoordelijk zijn voor de oprichting van het monument, beschouwden het voertuig dat bij leven 

gebruikt werd, als een wezenlijk aspect van de dode en wilden dat juist dit gezien en onthouden werd 

door volgende generaties en voorbijgangers die het grafmonument zagen. Er komen in deze provincies 

weinig voertuiggraven voor en de meeste hiervan volgen het pars pro toto-principe, waarbij een deel 

van het voertuig of de tuigage meegegeven is om het totale voertuig te representeren.  

Uit de oostelijke provincies van het onderzoeksgebied (Pannonia, Thracia, Moesia en Noricum) zijn 

naast afbeeldingen vele voertuiggraven bekend. Op de afbeeldingen is, naar het schijnt, geen 

beroepsuitoefening uitgebeeld. Er worden geen handels- of landbouwgoederen, zoals op afbeeldingen 

uit Gallia, getransporteerd. In de meeste gevallen zijn er wagens afgebeeld. Op verschillende hiervan 

is geen passagier geplaatst, maar een conisch of vierkant object, waarvan onduidelijk is wat het 

voorstelt. Het vermoeden bestaat dat het om een lege zetel/kruk of om een askist gaat, maar voor geen 

van beide theorieën bestaan overtuigende argumenten.32 Op andere afbeeldingen is op de wagen een 

zetel geplaatst waarin één of twee personen zitten. Vaak is ook een meerijder, meestal achteruit 

rijdend met de benen over de rand van de wagen, afgebeeld. In verschillende gevallen wordt de 

wagen, zowel op afbeeldingen van een wagen met een conisch of vierkant object erop als die met één 

                                                 
29 F.Dijon-0B.01 (afb. 349; in de inscriptie is sprake van een nauta), F.Dijon-4B.02 (afb. 350) en F.Dijon-0B.03 (afb. 351) uit 
Germania Superior, wellicht ook: F.Paris-4B.01 (afb. 367) uit Gallia Lugdunensis en D.Augsburg-4B.03 (afb. 318) uit 
Raetia. 
30 Zie paragraaf 5.4 Goederenvervoer en voetnoot 77 aldaar.  
31 Zie bijvoorbeeld afb. 195: een fragment van een marmeren sarcofaagdeksel uit het Italisch kerngebied dat thans in 
Stockholm bewaard wordt. 
32 Zie paragraaf 5.6.2 Voertuigen op grafmonumenten. 
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of meer passagiers, begeleid door een rijpaard dat al dan niet bereden is. Hierdoor wordt de indruk van 

een processie gewekt. Ook veelvoorkomend, voor of achter de wagen of elders op de grafsteen, is de 

afbeelding van een ‘offerscène’ met een drievoet waarbij één of twee personen staan. Dit alles geeft de 

voorstellingen uit Pannonia, Thracia, Moesia en Noricum, bij gebrek aan een betere term, een 

‘ceremonieel’ karakter. Vaak wordt gesuggereerd dat er een reis naar het hiernamaals is afgebeeld, 

maar uit geen enkele schriftelijke antieke bron blijkt een dergelijke reis met een voertuig gemaakt te 

worden.33 Het is in ieder geval duidelijk dat de inhoud van de beeldprogramma’s anders is dan die uit 

Gallia, Germania en Raetia. De voertuigen kunnen de status van de overledene(n) aangeven of 

misschien kozen mensen voor een voertuig op de grafsteen om uitdrukking te geven aan hun wens tot 

een bepaalde bevolkingsgroep gerekend te worden. Het enige dat duidelijk is, is dat men wilde dat 

voorbijgangers van het grafmonument het voertuig zagen. De voertuiggraven waren, blijkens de luxe 

wagens met metalen ornamenten en de rijke bijgaven, de laatste rustplaats van de lokale elite. De in 

deze graven teruggevonden voertuigen kunnen daarom gezien worden als een statussymbool.  

De meeste grafmonumenten waarop een voertuig is afgebeeld en die tevens vergezeld zijn van een 

inscriptie, zijn afkomstig uit Pannonia Inferior, Pannonia Superior en Gallia Belgica.34 Het merendeel 

van de inscripties is in het Latijn. Alleen in Grieks sprekende delen van het Romeinse Rijk (Moesia 

Inferior, Thracia, Macedonia en Asia) zijn enkele Griekse inscripties aangetroffen. In sommige 

gevallen is de herkomst van de overledenen en opdrachtgevers af te leiden uit de tekst van de 

inscriptie of uit de namen zelf, zoals bijvoorbeeld in het geval van Flavia Usaiu van de stam der 

Eravisken.35 Het gebruik om inscripties op grafstenen aan te brengen was in veel provincies vóór de 

komst van de Romeinen onbekend.36 Dat in de teksten een Romeinse invloed te zien is, is daarom niet 

verwonderlijk. Afgezien van de namen blijkt deze invloed ook uit de vermelding van leeftijden in de 

inscripties. In inscripties voor inheemse lieden is de leeftijd regelmatig een vijfvoud, waarschijnlijk 

omdat men niet precies wist hoe oud iemand was, terwijl grafinscripties van overleden soldaten uit het 

Romeinse leger in dezelfde provincies nauwkeurig de leeftijd en het aantal dienstjaren vermelden.37  

Wat betreft de relatie van het aantal afgebeelde personen op het monument of op het afgebeelde 

voertuig ten opzichte van het aantal vermelde personen in de inscriptie is, vooral over vondsten uit 

Pannonia, veel geschreven.38 Meestal komen deze aantallen niet overeen. Wellicht kan de verklaring 

gevonden worden in de in Pannonia regelmatig gebruikte formule ‘T P’ (titulum posuit: “heeft deze 

graftekst geplaatst”). Deze formule refereert aan de inhoud van de graftekst en niet aan de afbeelding 

op de grafsteen. De afbeelding van een voertuig39 heeft zodoende geen letterlijke betekenis in relatie 

tot de inscriptie. Wellicht vormt alleen het aantal personen van wie bustes in de bovenste zone van de 

grafsteen zijn afgebeeld, hierop een uitzondering. Het is mogelijk dat opdrachtgevers een monument 

uitkozen met afbeelding erop die hun aansprak en er een persoonlijke inscriptie bij lieten plaatsen.40 

                                                 
33 Zie paragraaf 5.6 Voertuigen in funeraire context. 
34 Uit deze provincies is het merendeel van de afbeeldingen van voertuigen afkomstig. 
35 H.Tác-4B.01 (afb. 434) uit Pannonia Inferior. 
36 Zie paragraaf 5.6.3 Inscripties en voetnoot 131 aldaar. 
37 Bijvoorbeeld D.Baden-Baden-4B.01 (afb. 319): 34 jaar oud bij overlijden en 14 dienstjaren. 
38 Zie voetnoot 152 in hoofdstuk 5. 
39 Dit geldt ook voor de aan- of afwezigheid van een offerscène en een al dan niet bereden rijpaard op de grafsteen. 
40 Zie paragraaf 5.6.3 Inscripties. 
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Tenslotte valt op aan de inscripties dat de meeste voor en door mannen opgesteld zijn. Alleen in 

Pannonia is het aantal mannen en vrouwen voor wie een monument opgericht is, nagenoeg gelijk, 

maar er zijn wel meer mannen die de opdracht gegeven hebben dan vrouwen.  

 

6.5 Besluit 

Samenvattend kan gezegd worden dat het beschikbare materiaal -de afbeeldingen en materiële resten 

van voertuigen- ontoereikend is om met betrekking tot de verschillende typen voertuigen, hun 

constructiewijze en gebruik en de aanspanning van de trekdieren een volledig antwoord te formuleren 

op vragen omtrent continuïteit en verandering van voertuigen in de Romeinse provincies in de pre-

Romeinse en Romeinse tijd. Evenmin is duidelijk geworden of, en zo ja in hoeverre, er sprake is van 

invloed van verschillende rijksdelen op elkaar bij de constructie van de voertuigen en aanspanning van 

de trekdieren. In dit onderzoek zijn wel voorbeelden gegeven wanneer er sprake lijkt te zijn van 

continuïteit en van beïnvloeding, bijvoorbeeld in het geval van de riemhouders en het lamoen.  

Er zijn overeenkomsten en verschillen vastgesteld op grond van de aanwezigheid van de 

afbeeldingen en/of de materiële resten van voertuigen tussen verschillende delen van het Romeinse 

Rijk. Zo is er op gewezen dat in de verspreiding van afbeeldingen van voertuigen en voertuiggraven 

sprake is van clustervorming, waaruit blijkt dat er regionale verschillen bestonden in de waarde die 

aan voertuigen gehecht werd in het grafbestel. Ook blijken verschillende constructieonderdelen in 

sommige gebieden vaker dan in andere voor te komen of zelfs volledig afwezig te zijn, zoals 

bijvoorbeeld bij de eerder genoemde de riemhouders en het lamoen. 

Valt er dan niets te zeggen over de invloed van verschillende rijksdelen op de constructie van 

voertuigen? Toch wel, maar de mate van deze invloed is met het huidige materiaal en kennis niet te 

meten. Het is opvallend dat veel benamingen van voertuigen en Latijnse termen die in schriftelijke 

antieke bronnen gebruikt zijn omtrent voertuigen, van Keltische oorsprong zijn. Het is daarom 

aantrekkelijk te veronderstellen dat analoog aan de scheepsbouw ook in de voertuigbouw gebruik 

gemaakt werd van zowel inheemse als Italische constructiemethoden. Omdat er tot op heden echter 

nog geen volledige voertuigen in natte context gevonden zijn, zoals bij schepen wel het geval is, blijft 

het wat betreft de voertuigbouw voor alsnog bij vermoedens omtrent deze wisselwerking. 

 

6.6 Verder onderzoek 

De nadruk heeft in dit onderzoek gelegen op de afbeeldingen van voertuigen en de informatie die zij, 

in combinatie met de teruggevonden resten, opleveren omtrent de constructie en het gebruik van 

karren en wagens. Daarnaast is ook aandacht besteed aan de aanspanning van de trekdieren, omdat 

deze samenhangt met de constructie en het gebruik van de voertuigen. Om de bevindingen uit de 

provincies in een breder kader te plaatsen, zijn de constructie en het gebruik van de voertuigen en de 

aanspanning en controle van de trekdieren vergeleken met wat er over deze onderwerpen bekend is uit 

de Europese Late IJzertijd en uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd. Ook is gekeken 

naar de makers, bezitters en gebruikers van de voertuigen en is onderzocht of en zo ja, welke functie 

voertuigen binnen het grafbestel hadden.  

In verschillende gevallen zijn in de tekst suggesties gedaan voor verder onderzoek die buiten de 

mogelijkheden van de bovenliggende studie lagen. Deze suggesties hebben betrekking op zowel de 
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constructie en het gebruik van voertuigen, de aanspanning van de trekdieren als ook op het onderzoek 

naar de voertuigen in funeraire context. 

 

Constructie 

Er is in dit onderzoek gebruik gemaakt van informatie die beschikbaar is over teruggevonden resten 

van voertuigen, maar deze resten zijn, zoals in paragraaf 1.4 Informatiebronnen is aangegeven, niet 

systematisch onderzocht en in een catalogus ondergebracht. In de loop van de tijd zijn hiertoe 

voorbereidende onderzoeken gedaan, onder andere door I. Venedikov die in 1960 de op dat moment 

bekende voertuiggraven uit de provincie Thracia gepubliceerd heeft41 en Zs. Visy met zijn catalogus 

van voertuigonderdelen uit de baggervondst van Neupotz, de “Alamannenbuit,” uit 1993.42 Met de 

vele recente vondsten van voertuiggraven in situ die in Hongarije, Griekenland en Bulgarije gedaan 

zijn en worden, kan een catalogus van voertuigresten met typologieën van de verschillende onderdelen 

een belangrijk werk worden, hoewel het waarschijnlijk niet mogelijk is om op basis van alleen de 

resten een typologie van de voertuigen op te stellen, zoals dit ook niet mogelijk bleek voor de 

voertuigresten uit de Vroege en Late IJzertijd.43 

In elk geval in het Italisch kerngebied en mogelijk ook in de provincies, werden wagens met een 

lamoen als trekelement gebruikt. Het is niet zeker of het lamoen in combinatie met zwenkbare vooras 

bestaan heeft. Er zijn twee suggesties gedaan (fig. 3d en 3e) voor de constructie van een dergelijke 

wagen en deze zouden nader onderzocht moeten worden. Wellicht bevinden zich onder de metalen 

voertuigresten elementen, die in een constructie met lamoen gebruikt kunnen zijn. 

In dit onderzoek is een studie naar de constructie van zogenaamde ‘strijdkarren’ achterwege 

gebleven, hoewel herhaaldelijk gewezen is op de constructietechnische verschillen tussen 

‘strijdkarren’ en ‘gewone karren.’44 Het is mij niet bekend of er resten van ‘strijdkarren’ uit de 

Romeinse periode aangetroffen zijn, maar een onderzoek op basis van afbeeldingen, waarbij de 

resultaten eveneens vergeleken worden met die uit de Late IJzertijd en het Italisch kerngebied in de 

Romeinse keizertijd behoort tot de mogelijkheden. 

In de paragrafen over assen en wielen is maatvoering ter sprake gekomen. Het ligt voor de hand dat 

voertuigmakers uitgingen van een standaardmaat om voertuigen in de juiste verhoudingen te kunnen 

maken. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat in ieder geval de assen en naven in een verhouding van 

1:4 of 1:5 tot elkaar stonden.45 Het is niet duidelijk of overal van dezelfde standaardmaat (zoals de pes 

monetalis of pes drusianus) gebruik gemaakt werd of dat elke voertuigmaker zijn eigen maten 

hanteerde. Misschien kan met de gegevens van recente voertuigvondsten achterhaald worden of en zo 

ja, welke maatvoering bij de constructie van voertuigen gebruikt is, of deze maatvoering in alle 

provincies dezelfde was en of ook andere voertuigonderdelen dan de as, naaf en wielen tot elkaar in 

een bepaalde verhouding stonden. 

De vertaling van antieke schriftelijke bronnen waarin voertuigonderdelen ter sprake komen, zoals 

het Prijsedict van Diocletianus en een schrijftafeltje uit Vindolanda (Groot Brittannië), zou nader 

bekeken kunnen worden vanuit het oogpunt van de voertuigbouw. Van verschillende woorden, 

                                                 
41 Venedikov 1960. 
42 Visy 1993. 
43 Zie paragraaf 1.4 Informatiebronnen. 
44 Zie onder andere paragraaf 2.2.1 As. 
45 Zie paragrafen 2.2.1.4 Aslengte en spoorbreedte, 3.2.1.4 Aslengte en spoorbreedte, 4.2.1.1 Assen - Aslengte en 
spoorbreedte en 4.3.1.1 Assen - Aslengte en spoorbreedte. 



Slotbeschouwing 

 235

waarvan vermoed wordt dat ze op voertuigonderdelen slaan, is niet zeker wat ze betekenen of op 

welke onderdelen van een voertuig ze betrekking hebben.46  

Van de remschoen die in Metz gevonden is (afb. 91),47 is niet duidelijk hoe deze precies gewerkt 

heeft. Slijtage aan het object wijst erop dat er behoorlijke krachtwerking is opgetreden, hetgeen kan 

betekenen dat de remschoen gebruikt is om een voertuig in vaart af te remmen. Wellicht kan 

experimenteel vastgesteld worden hoe dergelijke objecten aan het voertuig gemonteerd zaten en hoe 

ze door de menner bediend konden worden. Ook zou onderzocht moeten worden of er meer metalen 

objecten gevonden zijn die mogelijk deel vormen van een remsysteem. 

In paragraaf 2.2.8.1 Remkracht met behulp van de trekdieren? is geopperd dat trekdieren mogelijk 

een rol gespeeld hebben in het minderen van vaart. Als dit zo is, zouden er aan de nekwervels en het 

gebit van trekdieren kenmerkende slijtagesporen zichtbaar moeten zijn. Tevens zou onderzocht 

kunnen worden of het remmen met behulp van trekdieren werkt, zonder extra afremming op de 

wielen. 

 

Aanspanning 

Er is enige aandacht besteed aan de tuigage en aanspanning van de trekdieren. Het bestuderen van de 

aanspanning en de ontwikkeling hiervan in de Romeinse periode en vooral de overgang naar de 

Middeleeuwen, wanneer voor het eerst sprake is van het gareel, is echter een aparte studie. Het 

experimentele onderzoek is hierbij van groot belang, zoals dit bijvoorbeeld in 2005 gedaan is in 

verband met de zogenaamde Celtic chariot uit de Late IJzertijd, die in 2001 in Wetwang (Yorkshire, 

England) gevonden is.48 Het onderzoek van G. Brownrigg naar de werking van beugels en ‘wangen’ in 

de aanspanning is in dit kader zeer interessant, omdat de voorlopige resultaten wijzen op een mogelijk 

derde aanspanningsmethode, naast de bekende borst- en schoudertractie.49 

In de paragrafen 2.5.1.3 Beugels en ‘wangen’ en 4.3.4 Aanspanning is geopperd dat er in het 

Romeinse rijk mogelijk gebruik werd gemaakt van verschillende soorten tuigen om de trekdieren met 

het trekelement te verbinden. Beugels en ‘wangen’ zijn op de meeste afbeeldingen uit het westelijk 

deel van het onderzoeksgebied (en vooral in Gallia) te herkennen, maar komen minder vaak voor op 

afbeeldingen uit het oostelijk deel en uit het Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd. Ook is op 

sommige afbeeldingen het juk duidelijk lager op de hals weergegeven dan op andere. Het lijkt er dus 

op dat er regionale verschillen bestonden in aanspanningsmethoden. 

 

Gebruik 

Verschillende keren is gerefereerd aan regelgeving van overheidswege die een grens stelde aan de 

belading van voertuigen. Er zijn enkele suggesties gedaan die de noodzaak van deze regels zouden 

kunnen verklaren, zowel op het gebied van de constructie van de voertuigen50 als van de aanspanning 

en tuigage van de trekdieren.51 Systematisch onderzoek naar redenen voor de begrenzing van het 

gewicht van de lading, waarbij gebruik gemaakt wordt van zowel relevantie antieke schriftelijke 

                                                 
46 Zie bijvoorbeeld voetnoot 131 in hoofdstuk 2, voetnoot 22 in hoofdstuk 3 en voetnoot 20 in hoofdstuk 5. 
47 Zie paragraaf 3.2.8 Rem- en blokkeersysteem. 
48 Hurford & Spence 2005. 
49 Zie paragraaf 2.5.6 Schoudertractie en voetnoot 333 aldaar. 
50 Zie paragraaf 2.2.2.6 ‘Valling’ en ‘overspoor,’ paragraaf 5.1 Inleiding en voetnoot 4 aldaar. 
51 Zie paragraaf 5.1 Inleiding en voetnoot 4 aldaar. 
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bronnen als informatie uit de (experimentele) archeologie, kan bijdragen aan beter begrip van deze 

regels.  

De organisatie van het landtransport is ter sprake gekomen, evenals de relatie tussen land- en 

watertransport.52 Hierbij is opgevallen dat er in schriftelijke antieke bronnen wel melding gemaakt 

wordt van collegia van beroepsgroepen die vertaald worden als scheepsvervoerders en vervoerders 

van specifieke producten,53 maar niet van collegia van vervoerders die zich met landtransport in de 

brede zin van het woord bezighielden. Alleen de cisiarii worden in Praeneste (Midden Italië) als 

verhuurders van voertuigen genoemd en mogelijk waren zij georganiseerd in een collegium.54 

Bestudering van schriftelijke bronnen, inscripties op grafstenen en afbeeldingen van watertransport in 

combinatie met onderzoek naar landtransport, kan leiden tot meer inzicht in het vervoer binnen het 

Romeinse Rijk.55  

Het zou eveneens interessant zijn om de contacten tussen het Imperium Romanum en de 

bevolkingsgroepen aan de andere kant van de limes in het kader van handel en transport te 

onderzoeken.  

 

Funeraire context 

Zoals gezegd is er geen catalogus van voertuigresten opgesteld in deze studie; er is ook geen catalogus 

gemaakt van voertuiggraven. Uit 1980 en 1983 stammen overzichten van de op dat moment bekende 

voertuiggraven van Ch. Boube-Piccot en Ch. Röring.56 Sindsdien zijn veel nieuwe vondsten gedaan.57 

Voor zover mij bekend, is Zs. Mráv van het Magyar Nemzeti Múzeum in Budapest van plan of bezig 

om een naslagwerk te maken met alle voertuig- en tuigagevondsten die in Pannonia gevonden zijn.58 

Onderzoek naar hoe groot de groep monumenten met voertuigafbeeldingen binnen het totale corpus 

van grafmonumenten is in een bepaald gebied en hoe de verhouding is ten opzichte van andersoortige 

afbeeldingen (zoals bijvoorbeeld die met ruiters), levert mogelijk aanvullende informatie op over de 

rol die (afbeeldingen van) voertuigen hadden in het grafbestel. 

Uit de inscripties blijkt dat de meeste monumenten zowel voor als door mannen zijn opgericht.59 Een 

dergelijke conclusie heeft echter meer waarde, wanneer ook duidelijk is voor en door wie alle bekende 

grafschriften in een bepaald gebied zijn opgesteld. Alleen dan kan iets gezegd worden over of 

afbeeldingen van voertuigen vaker op grafstenen van mannen staan dan op die van vrouwen. 

 

 

                                                 
52 Zie paragrafen 5.3 Bezitters en gebruikers en 5.4 Goederenvervoer. 
53 Bijvoorbeeld de utric(u)larii die wijn en olie vervoerden. Zie paragraaf 5.3 Bezitters en gebruikers. 
54 Zie paragraaf 5.3 Bezitters en gebruikers en voetnoten 54 en 55 aldaar. 
55 Een voorzet tot dergelijk onderzoek is gegeven door Adams & Laurence 2001. 
56 Boube-Piccot 1980, tableau I t/m tableau VII; Röring 1983, 169-187. 
57 Zie paragraaf 1.4 Informatiebronnen. 
58 Zie voetnoot 289 in hoofdstuk 4. 
59 Zie paragraaf 5.6.3 Inscripties. 


