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SAMENVATTING 
 

 

 

Doel- en vraagstelling en methode van onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de constructie, typologie en het gebruik van twee- 

en vierwielige voertuigen (respectievelijk karren en wagens; zogenaamde ‘strijdkarren’ zijn buiten het 

onderzoek gehouden) uit Gallia en de Romeinse Rijn-Donauprovincies. Het onderzoeksgebied is 

beperkt tot deze provincies, omdat de meeste informatie hiervandaan afkomstig is. Bij het onderzoek 

is gebruik gemaakt van drie soorten bronnen, te weten: afbeeldingen van voertuigen, teruggevonden 

resten van voertuigen uit met name funeraire context en antieke schriftelijke bronnen die refereren aan 

voertuigen of transportgerelateerde onderwerpen. De informatie die afkomstig is van de 

contemporaine afbeeldingen heeft het zwaarst gewogen. Hiervan is een catalogus opgesteld. Het 

genoemde onderzoeksgebied zelf kan, op basis van het aangetroffen materiaal, verdeeld worden in een 

westelijk deel (de provincies Gallia, Germania en Raetia) en een oostelijk deel (de provincies Dacia, 

Moesia, Noricum, Pannonia en Thracia).  

Om een beeld te krijgen van de mogelijke constructie en verschillende typen voertuigen die gebruikt 

zijn, is antwoord gezocht op de volgende vragen:  

- Wat zijn de onderdelen waaruit karren en wagens zijn opgebouwd? 

- Welke van deze elementen zijn (mogelijk) typebepalend?  

- Zijn er verschillen en overeenkomsten in de constructie tussen de voertuigen uit het 

onderzoeksgebied en die uit de Europese Late IJzertijd en het Italisch kerngebied in de 

Romeinse keizertijd?  

- Kan er een ontwikkeling in de voertuigbouw gezien worden?  

- Welke kenmerken in de constructie bepalen het gebruik van de voertuigen?  

- Waarvoor worden voertuigen, uitgaande van de afbeeldingen, gebruikt?  

- Wat is bekend uit filologisch en oudhistorisch onderzoek over de constructie en het gebruik 

van voertuigen?  

- Wie maakten de voertuigen? 

- Hoe werden de voertuigen gemaakt?  

- Wie gebruikten en bezaten voertuigen?  

- Welke verschillende aanspanningsmethoden werden er gebruikt om trekdieren voor de 

voertuigen te plaatsen?  

- Welke rol speelden voertuigen in het grafbestel?  

- Is deze rol in alle provincies van het onderzoeksgebied dezelfde?  

De onderstaande tekst geeft een overzicht van wat er in de hoofdstukken 2 tot en met 4 aan de orde 

komt. Tot besluit volgt een korte samenvatting van de antwoorden op de onderzoeksvragen.  

 

Tweewielige voertuigen 

In hoofdstuk 2 zijn de verschillende onderdelen van de constructie van karren besproken. Een kar 

bestaat uit één as, twee wielen, het trekelement, laadbodem en/of bodemframe, een optionele opbouw 

en in sommige gevallen riemhouders. Op afbeeldingen uit de Romeinse provincies kunnen op basis 
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van de constructie-elementen vier typen karren onderscheiden worden. Karren van Type 1 hebben een 

meedraaiende as, geen aparte laadbodem en een dissel als trekelement. Ze worden gebruikt voor 

goederenvervoer. Onder Type 2 vallen karren met een vaste as, geen verhoogde laadbodem en een 

variabele opbouw. Binnen dit type bestaan karren met een dissel en karren met een lamoen als 

trekelement. Ze worden gebruikt voor goederenvervoer. Type 3 bestaat uit karren met een vaste as, 

verhoogde laadbodem en een variabele opbouw. Er zijn karren met dissel of met lamoen als 

trekelement en ze worden voor zowel goederen- als personenvervoer gebruikt. De karren van Type 4, 

ten slotte, hebben een vaste as, verhoogde laadbodem, een zetelvormige opbouw en een dissel of 

lamoen. Ze worden gebruikt voor personenvervoer. 

 

Vierwielige voertuigen 

De constructie en typologie van wagens is in hoofdstuk 3 aan de orde gekomen. De onderdelen van de 

constructie zijn in dezelfde volgorde besproken als die van de karren, waardoor makkelijk vergeleken 

kan worden wat er per onderdeel overeenkomt en verschilt tussen twee- en vierwielige voertuigen. 

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. Op basis van afbeeldingen kunnen er twee typen 

wagens onderscheiden worden. Onder Type 1 vallen de wagens met vaste assen, variabele opbouw en 

dissel of lamoen als trekelement. Ze worden gebruikt voor zowel goederen- als personenvervoer. De 

wagens van Type 2 hebben vaste assen, een dissel en riemhouders. Omdat van de meeste afbeeldingen 

de opbouw van de wagen niet behouden is, kan hierover geen uitspraak gedaan worden. De wagens 

van Type 2 zijn gebruikt voor personenvervoer. 

 

Aanspanning en controle van de trekdieren 

In de hoofdstukken 2 en 3 is ook aandacht besteed aan de trekdieren en de aanspanning van deze 

dieren voor de voertuigen. Op afbeeldingen uit de provincies zijn vooral paardachtigen (muildieren en 

paarden) te zien, maar ook runderen zijn als trekdieren ingezet. In tegenstelling tot bij moderne 

aanspanningen, had de dissel (voor twee trekdieren) of het lamoen (voor één trekdier)  in de Romeinse 

tijd zowel een trek- als stuurfunctie. Dankzij experimenteel onderzoek is duidelijk dat er in de 

Oudheid gebruik gemaakt werd van twee soorten aanspanningsmethoden voor paardachtigen: 

borsttractie met een rugjuk en schoudertractie met een halsjuk. Op de afbeeldingen uit de Romeinse 

provincies komt borsttractie niet voor. Recentelijk onderzoek lijkt te wijzen op ofwel een derde 

aanspanningsmethode of op een aanpassing van de schoudertractie: halsspiertractie met een juk dat 

vrij hoog op de hals geplaatst is. De trekkracht van de dieren wordt hierbij overgebracht op het 

voertuig, doordat een trekdier met de halsspieren tegen ovale houten schijven duwt die met de 

uiteinden van het juk verbonden zijn. 

Op verschillende afbeeldingen is, naast het trekdier of de trekdieren, een dier te zien dat geen 

duidelijke trekfunctie heeft. Dit is de zogenaamde meeloper. Waarschijnlijk diende het ervoor om 

tijdens het reizen, tussen twee wisselstations, van trekdier te kunnen wisselen. 

De menner van paardachtige trekdieren zit of staat meestal op het voertuig. Op de meeste 

afbeeldingen houdt hij in de linker hand leidsels vast en in de rechter hand een zweep. Bij runderen is 
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meestal een begeleider van de dieren afgebeeld die op de grond meeloopt en een prikstok in de hand 

houdt. 

 

Vergelijking met de Europese Late IJzertijd en het Italisch kerngebied in de Romeinse 

keizertijd 

In hoofdstuk 4 zijn de bevindingen uit de hoofdstukken 2 en 3 vergeleken met afbeeldingen en 

vondsten van voertuigen uit de voorgaande pre-Romeinse periode in de provincies en die uit het 

Italisch kerngebied in de Romeinse keizertijd. De volgorde waarin de onderdelen van de constructie 

besproken zijn, is dezelfde als die in hoofdstuk 2 en 3 om snelle vergelijking van de onderwerpen 

mogelijk te maken.  

Vergelijkingen met de Late IJzertijd dienen met voorzichtigheid gemaakt te worden, omdat noch de 

aard van de vondsten noch de geografische verspreiding ervan overeen komt met die uit de Romeinse 

provincies. Uit de Late IJzertijd zijn geen afbeeldingen van voertuigen bekend en in de voertuiggraven 

zijn vooral zogenaamde ‘strijdkarren’ aangetroffen, dus nauwelijks wagens en geen ‘gewone’ karren. 

Uit de Midden IJzertijd stammen wel enkele afbeeldingen, alsook voertuiggraven met wagens. Ook in 

dit geval, echter, wijken de gebieden waarin de vondsten gedaan zijn af van zowel die uit de Late 

IJzertijd als uit de Romeinse keizertijd. Uit de Romeinse keizertijd in het Italisch kerngebied zijn geen 

voertuiggraven bekend, maar wel veel afbeeldingen van voertuigen. Deze kunnen goed met die uit de 

provincies vergeleken worden. Rondom de Vesuvius zijn bovendien enkele karren en wagens 

gevonden die bij de uitbarsting van de vulkaan onder de as bedolven zijn. Ook deze vondsten leveren 

bruikbare informatie op ter vergelijking.  

Het belangrijkste verschil tussen de vondsten uit de IJzertijd en die uit de Romeinse periode (zowel 

in de provincies als in het Italisch kerngebied) is, dat er uit de IJzertijd geen voertuigen met lamoen 

(dus voor één trekdier) bekend zijn en uit de Romeinse periode wel. De afbeeldingen van een lamoen 

concentreren zich globaal rond Noord Italië en Gallia, hetgeen doet vermoeden dat de ontwikkeling 

ervan hier heeft plaatsgevonden. Riemhouders lijken voorlopers te hebben in de Europese IJzertijd en 

zijn, naar het schijnt, niet veelvuldig gebruikt in het Italisch kerngebied. Verder komen meelopers 

vooral voor op afbeeldingen in de provincies uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied. Op 

afbeeldingen uit de IJzertijd zijn ze niet aangetroffen en op die uit het Italisch kerngebied weinig. Ten 

slotte is het opvallend dat de menner in de meeste gevallen, zowel in het onderzoeksgebied als in de 

twee vergelijkingsgebieden, de leidsels in de linker hand vast heeft en een zweep rechts. 

 

Voertuigen in het dagelijks leven en funeraire context 

In hoofdstuk 5 is het gebruik van voertuigen in het dagelijks leven en in het grafbestel onderzocht. Uit 

antieke schriftelijke bronnen zijn vooral regels van overheidswege bekend (met name de Codex 

Theodosianus) die het gebruik van voertuigen, de regulering van het verkeer, het transport van 

goederen en de behandeling van trekdieren tot onderwerp hebben. Hieruit blijkt dat er veel verkeer 

was en dat er veel mis ging. Over voertuigmakers is weinig bekend, behalve dat ze in sommige teksten 

vermeld worden. Ook over de praktijk van het voertuigbouwen bestaat nauwelijks contemporaine 

informatie. Veel kennis hieromtrent is opgedaan aan de hand van experimenten en ook uit onderzoek 

naar de scheepsbouw kan een en ander afgeleid worden. Vondsten van schepen leveren informatie 

over de toegepaste technieken van houtverbindingen en over de herkomst van het hout. Het is 
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aannemelijk te veronderstellen dat ook in de voertuigbouw gebruik gemaakt werd van zowel inheemse 

als mediterrane kennis. De bezitters en gebruikers van de voertuigen zijn vaak moeilijk van elkaar te 

onderscheiden, maar gesteld kan worden dat voertuigen door zowel particulieren, handelaren, het leger 

als de overheid gebruikt werden. Er is in dit hoofdstuk enige aandacht besteed aan de verhouding 

tussen land- en watertransport, omdat uit verschillende afbeeldingen blijkt dat deze twee vormen van 

transport niet strikt gescheiden waren. Hoewel landtransport duurder was dan transport over water, 

lijken de kosten minder ver uit elkaar te liggen dan lange tijd gedacht werd. Beide transportvormen 

waren op elkaar afgestemd en vulden elkaar aan. 

De meeste informatie over voertuigen uit de Romeinse tijd is afkomstig uit funeraire context. Wat de 

betekenis van de voertuigen in het grafbestel precies was, is onduidelijk, maar het staat vast dat deze 

niet in alle provincies dezelfde was. Op afbeeldingen uit het westelijk deel van het onderzoeksgebied 

zijn voertuigen vooral in voorstellingen uit het dagelijks beroepsleven te zien. Er zijn weinig 

voertuiggraven uit deze provincies en de meeste hiervan volgen het pars pro toto-principe. Op 

afbeeldingen met voertuigen uit het oostelijk deel van het onderzoeksgebied lijkt geen 

beroepsuitoefening te zijn weergegeven. Uit deze provincies zijn veel voertuiggraven bekend. De 

hierin aangetroffen voertuigen, vooral wagens, zijn over het algemeen rijk versierd en de graven 

behoorden waarschijnlijk toe aan de lokale elite. Verschillende grafmonumenten uit het 

onderzoeksgebied waarop een voertuig is afgebeeld, zijn voorzien van een inscriptie. Van de 

persoonsnamen kan soms de herkomst van de overledene(n) of de opdrachtgever(s) herleid worden. 

Opvallend is, dat de meeste inscripties voor en door mannen zijn opgesteld. Alleen in Pannonia ligt 

het aantal mannen en vrouwen voor wie een monument met voertuigafbeelding en inscriptie is 

opgericht nagenoeg gelijk. Meestal komt het aantal mensen dat in een inscriptie genoemd is niet 

overeen met het aantal personen dat op of bij een voertuig is afgebeeld. Het lijkt er daarom op dat de 

afbeelding van een voertuig geen direct verband houdt met de inscriptie. Mogelijk lieten 

opdrachtgevers een persoonlijke tekst plaatsen op een reeds gedecoreerde grafsteen.  

Aan het eind van hoofdstuk 5 is een lijst opgenomen met termen die in antieke schriftelijke bronnen 

gebruikt zijn om voertuigen te benoemen. Naar mijn idee is het niet mogelijk om afbeeldingen van 

voertuigen en deze benamingen met elkaar te verbinden. In het beste geval kan opgemaakt worden, 

waarvoor een bepaald voertuig gebruikt werd, maar niet hoe dit er precies uit zag. 

  

Besluit 

Met behulp van de afbeeldingen en teruggevonden resten van voertuigen kan voor zowel karren als 

wagens een typologie opgesteld worden van voertuigen die in de Romeinse provincies gebruikt zijn. 

Het is echter niet mogelijk om een volledig antwoord te formuleren op vragen omtrent continuïteit en 

verandering van de voertuigconstructie in de Romeinse provincies in de pre-Romeinse en Romeinse 

tijd. Evenmin is duidelijk geworden of, en zo ja in hoeverre, verschillende rijksdelen elkaar beïnvloed 

hebben bij de constructie van de voertuigen en aanspanning van de trekdieren. Wel zijn er enkele 

voorbeelden te geven waarbij sprake lijkt te zijn van continuïteit en van beïnvloeding, zoals 

bijvoorbeeld bij het gebruik van riemhouders, het lamoen en de wijze van mennen.  

De meeste afgebeelde voertuigen kunnen zowel voor personen- als goederenvervoer gebruikt 

worden. De opbouw kan in veel gevallen waarschijnlijk naar behoeven aangepast worden. Alleen van 
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voertuigen die voorzien zijn van riemhouders kan verondersteld worden dat ze exclusief bestemd 

waren voor het vervoer van personen. 

Experimentele archeologie, kennis uit onderzoek naar de scheepsbouw en bestudering van antieke 

teksten leveren aanvullende informatie op over de constructie en het gebruik van voertuigen en over 

de wijze van het aanspannen van de trekdieren. Het is echter niet mogelijk om de voertuignamen die in 

teksten gebruikt worden, te verbinden met afbeeldingen van voertuigen. 

Op de vraag welke rol voertuigen in funeraire context hadden, is geen eenduidig antwoord te geven. 

Wel staat vast dat deze rol niet in alle provincies dezelfde was. Afbeeldingen van voertuigen zijn niet 

in alle provincies in dezelfde hoeveelheden teruggevonden. Ook wat betreft de beeldprogramma’s 

waarin voertuigen opgenomen zijn, bestaan verschillen tussen de westelijke en de oostelijk provincies 

van het onderzoeksgebied. In het westelijk deel zijn vooral afbeeldingen met voorstellingen uit het 

beroepsleven te zien en in het oostelijk deel lijken de afbeeldingen een meer ‘ceremonieel’ karakter te 

hebben. Voertuiggraven stammen vooral uit Pannonia en Thracia. In de westelijke provincies van het 

onderzoeksgebied zijn ze weinig aangetroffen.  




