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Aanspanningsmethode Wijze van het voor het voertuig plaatsen van één of meer trekdieren, zodat 

de trekkracht van de dieren overgebracht wordt op het voertuig. 
Borsttractie Aanspanningsmethode met rugjuk (q.v.) waarbij de trekkracht geleverd 

wordt via een borstband die om de boeg van het trekdier loopt (fig. 13). 
Borsttractie is niet afgebeeld op de in dit onderzoek behandelde 
afbeeldingen. 

Halsspiertractie Aanspanningsmethode met hooggeplaatst halsjuk (q.v.) waarbij de 
trekkracht geleverd wordt via de ‘wangen’ (q.v.) die tegen de halsspieren 
van het trekdier liggen. 

Schoudertractie Aanspanningsmethode met halsjuk (q.v.) waarbij de trekkracht geleverd 
wordt via de ‘wangen’ (q.v.) die tegen de schouders van het trekdier liggen. 

Achteras Verzamelnaam voor het geheel van achterasdam (q.v.) en aseinden (q.v.) 
van een wagen (q.v.). 

Achterasdam Zie Asdam. 
Achterschamel Geheel van achteras (q.v.) en achterwielen van een wagen (q.v.) (fig. 4). 
As Houten balk onder het bodemframe (q.v.) van een kar (q.v.) of de bodem 

(q.v.) van een wagen (q.v.) dat de verbinding vormt tussen de wielen (q.v.) 
en het voertuig. De as is in de oudheid altijd van hout gemaakt, meestal van 
eiken- of essenhout. 

Meedraaiende as Houten balk met een rond middenstuk en (meestal) hoekige aseinden (q.v.) 
waaraan de wielen vastgezet zijn. Bij het voortbewegen draait de as in zijn 
geheel in sokkels (q.v.) onder de bodem van het voertuig mee. 

Vaste as Houten balk met hoekig middenstuk (asdam, q.v.) en (meestal) ronde 
aseinden (q.v.) waar omheen de wielen draaien. Het middenstuk is stevig 
verbonden met of onderdeel van het bodemframe (q.v.) van een kar (q.v.) of 
de bodem (q.v.) van een wagen (q.v.). 

Asdam Hoekige middenstuk van een vaste as (q.v.), waarvan de aseinden (q.v.) 
smaller en rond zijn. 

Achterasdam  Hoekige middenstuk van de achteras (q.v.) van een wagen (q.v.) (fig. 3, nr. 
4, 10) 

Voorasdam Hoekige middenstuk van de vooras (q.v.) van een wagen (q.v.) dat door 
middel van de schamelbout (q.v.) in het horizontale vlak kan draaien ten 
opzichte van de voorschameldam (q.v.) en langboom (q.v.) (fig. 3, nr.4, 5; 
fig.4, nr. 6). 

Aseinde Uiteinde van de as (q.v.) waar de naaf (q.v.) van het wiel overheen 
geschoven is. Bij een meedraaiende as (q.v.) heeft het aseinde een hoekige 
doorsnede, bij een vaste as (q.v.) een ronde doorsnede. In de oudheid lag het 
aseinde waarschijnlijk altijd in het verlengde van de asdam (q.v.) en stond 
hier niet in een naar beneden gerichte hoek op (zie ook Doorgezette wielen), 
zoals bij moderne voertuigen vaak wel het geval is. 

Aseindebeslag Metalen (ijzeren) beslag dat aan de onderkant van het aseinde (q.v.) van een 
vaste as (q.v.) geslagen is, wanneer de naaf (q.v.) voorzien is van interne 
naafringen (q.v.) 

Askap Metalen (meestal bronzen) beschermingskap dat om het aseinde (q.v.) 
geschoven is. 

Aspin Zie Luns. 
Bak Zie Opbouw. 

                                                      
 Belangrijkste bronnen: Crouwel 1992, 16-17; Hayen 1983, 415-470; Littouwer & Crouwel 1979, 3-7; Piggott 1983, 22-23; 
Schönfelder 2002, 421. 
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Beugel Metalen U-vormig licht klemmend element dat fungeert als tegengewicht 
voor het juk. Hierdoor blijven de ‘wangen’ (q.v.) die met de jukuiteinden 
verbonden zijn, op hun plaats (afb. 27). 

Bit of trens Deel van de tuigage (q.v.) om een paardachtige via de mond te kunnen 
mennen. Het bit heeft een enkel of gebroken mondstuk met ringen aan de 
uiteinden waaraan de leidsels of teugels bevestigd zijn (afb. 53, nr. 1-3). 

Bodemframe Het deel van de kar (q.v.) dat op de as (q.v.) rust (fig. 1, nr. 5).  
Dissel Trekelement (q.v.) bestaande uit één trekboom waarlangs twee trekdieren 

staan aangespannen (fig. 2). 
Disselarmen Twee los aangebrachte armen links en rechts van de dissel bij de 

aanhechting op de voorasdam (q.v.) (fig. 3, nr. 3). 
Disselas Pin door de dissel (q.v.) en de disselarmen (q.v.) die ervoor zorgt dat de 

dissel ten opzichte van het voertuig in het verticale vlak kan scharnieren. 
Hierdoor worden de trekdieren niet gehinderd door de bewegingen van het 
voertuig (fig. 3, nr.2). 

Doorgezette wielen Zie Wielen. 
Drieplankswielen Zie Wielen. 
Geïntegreerde naaf Zie Naaf. 
Halsjuk Zie Juk. 
Hoofdstel Deel van de tuigage (q.v.), bestaande uit (meestal) lederen riemen, dat 

ervoor zorgt dat het bit (q.v.) op de plaats blijft. 
Ingevoegde naaf Zie Naaf. 
Juk Houten element met één of twee halfronde uitsparingen waaronder de 

trekdieren geplaatst worden. 
Halsjuk Juk dat onderaan de nek van het trekdier voor de schoft ligt en gebruikt is 

bij halsspiertractie (q.v.) en schoudertractie (q.v.). 
Rugjuk Juk dat achter de schoft van het trekdier ligt en gebruikt is bij borsttractie 

(q.v.). Het rugjuk is niet weergegeven op de in dit onderzoek behandelde 
afbeeldingen. 

Kar Tweewielige voertuig met één as, waarop stabiele lading (zittende personen 
of goederen) vervoerd wordt. 

Kast Zie Opbouw. 
Kruisbalkwiel Zie Wiel. 
Laadbodem Deel van de kar (q.v.) waarop de lading geplaatst is. De laadbodem is al dan 

niet verhoogd ten opzichte van het bodemframe (q.v.) (fig. 1, nr. 2) en kan 
er dus ook mee samenvallen. 

Lamoen Trekelement (q.v.) bestaande uit twee trekbomen waartussen één trekdier 
staat aangespannen (fig. 2). 

Langboom Balk die bij een wagen (q.v.) de verbinding vormt tussen de voor- en 
achterschamels (qq.v.) (fig. 3, nr. 5; fig. 4, nr. 2). De langboom is zodanig 
bevestigd, dat de voor- en achterassen (qq.v.) ten opzichte van elkaar 
kunnen draaien in het horizontale vlak. 

Langboomarmen Gevorkte aanhechting van de langboom (q.v.) op de achterschamel (q.v.) die 
ervoor zorgt dat de aanhechting loodrecht blijft. Zie ook schamelsteunen. 

Leidselringen Ringen waar de leidsels doorheen gevoerd worden, om te voorkomen dat 
deze in de war raken.  

Leidsels Riemen waarmee de menner controle houdt over de trekdieren en ze kan 
sturen. 

Luns of aspin Borgpin die door het aseinde gestoken is en voorkomt dat het wiel van de as 
loopt (fig. 5).  

Meedraaiende as Zie As. 
Meeloper Extra dier (paardachtige) dat geen trekfunctie heeft, maar wel met het 

voertuig verbonden is en met het trekdier of de trekdieren meeloopt. 
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Naaf of naafbus Deel van het wiel (q.v.) dat om het aseinde (q.v.) geschoven wordt. Bij 
spakenwielen (q.v.) is de naaf tevens het element waarin de spaken 
samenkomen. Meestal van essen- of iepenhout. 

Ingevoegde naaf Naaf die als los element in het centrum van het wiel geplaatst is. 
Geïntegreerde naaf Naaf van een schijf- of kruisbalkwiel (qq.v.) die uit hetzelfde stuk hout 

gemaakt is als het wiel zelf. 
Naafringen IJzeren ringen in en om de naafeinden. 

Externe naafringen Metalen ringen om de uiteinden van de houten naafbus (q.v.) die het hout 
van de naaf beschermen tegen splijten. 

Interne naafringen Metalen open ringen die aan beide uiteinden van de houten naafbus (q.v.) 
ingelaten zijn, wanneer de aseinden beslagen zijn (zie aseindebeslag). 

Onderbouw Gedeelte van het voertuig tussen de assen en de bodem. 
Onderwagen Gedeelte van een wagen (q.v.) tussen de assen en de bodem. 
Opbouw Gedeelte van het voertuig boven de bodem. 

Kast Opbouw met gesloten zijwanden en dak.  
(Open) bak Opbouw met open of gesloten zijwanden, zonder dak. 

Open bak Zie Opbouw. 
Riemhouders Metalen (bronzen) holle objecten met één of twee haken of ogen waar 

doorheen riemen of touwen gehaald kunnen worden. De riemhouders zijn 
op ijzeren of houten haken geplaatst die zodanig op de voorschameldam 
(q.v.) en achterasdam (q.v.) gemonteerd zijn, dat de riemhouders zich tussen 
de wielen en de bak van het voertuig bevinden (fig. 10). Onder de bodem 
van de bak zijn ijzeren staven bevestigd met ringen aan de uiteinden. Door 
deze ringen worden riemen of touwen gehaald, waarmee de bak aan de 
riemhouders hangt. Door deze ophanging worden schokken van het 
voertuig in de lengterichting gedempt. Er zijn vijf typen riemhouders 
onderscheiden (fig. 9). 

Rijbord Het raakvlak van de voorasdam (q.v.) en de voorschameldam (q.v.) bij een 
wagen (q.v.) met zwenkbare vooras (fig. fig. 4, nr. 4). 

Rongen Verticale staken op de bodem van een voertuig waaraan de zijwanden 
bevestigd kunnen worden of die helpen de lading op het voertuig te houden 
(fig. 4, nr. 1). 

Rugjuk Zie Juk. 
Schamelbout Lange nagel die de langboom (q.v.) en de voorschameldam (q.v.) van een 

wagen (q.v.) met elkaar verbindt, zodat de voorasdam (q.v.) ten opzichte 
van de achterschamel (q.v.) kan draaien in het horizontale vlak.  

Schamelsteunen Metalen elementen die de verbinding tussen de voor- en achterschamels 
(qq.v.) van een wagen (q.v.) kunnen vormen. De schamelsteun is met twee 
armen met de achterschamel (afb. 58), zodat de aanhechting op de 
achterschamel loodrecht is. In dit geval zijn de langboomarmen (q.v.) niet 
nodig. De aanhechting van de schamelsteun op de voorschamel is zo dat de 
voorasdam (q.v.) nog kan draaien ten opzichte van de voorschameldam 
(q.v.). De schamelsteun van de voorschamel heeft één arm met een oog 
waar doorheen de schamelbout (q.v.) steekt (afb. 59). 

Schijfwiel Zie Wiel. 
Schoudertractie Zie Aanspanningsmethode. 
Sokkels Ronde uitsparingen onder het bodemframe (q.v.) van een kar (q.v.) of de 

bodem van een wagen (q.v.) waarin een meedraaiende as (q.v.) rondwentelt 
tijdens het rijden. 

Spaken Houten spijlen in een spakenwiel (q.v.) tussen de naaf (q.v.) en de velg 
(q.v.), meestal van eiken- of wilgenhout. 

Spakenwiel Zie Wiel. 
Spoorbreedte De afstand tussen de twee wielen van een as aan een voertuig (fig. 6). 
Stang Mondstuk uit één stuk van een paardachtige (afb. 53, nr. 4, 5), waarbij de 

ringen aan de uiteinden zijn verlengd tot of vervangen door verticale staven, 
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de ‘scharen.’ Door de scharen worden de leidsels indirect met het mondstuk 
verbonden en niet rechtstreeks, zoals bij het bit (q.v.) het geval is. 

‘Strijdkar’ Tweewielig voertuig met één as voor het vervoeren van instabiele lading, 
(één of twee staande personen). In dit onderzoek zijn ‘strijdkarren’ of 
‘wedstrijdkarren’ buiten beschouwing gelaten.  

Torsieflexibiliteit Eigenschap van een wagen (q.v.) waarbij de constructie zodanig is, dat de 
voor- en achterassen (qq.v.) ten opzichte van elkaar iets kunnen roteren 
langs de langboom (q.v.). Deze speling vergroot het rijcomfort en draagt bij 
aan het incasseringsvermogen van de wagen.  

Trekelement Eén- of tweearmig object dat er enerzijds voor zorgt dat het voertuig 
voortbeweegt wanneer de dieren trekken en anderzijds de richting waarin de 
dieren gaan, overbrengt op het voertuig. Wanneer er twee trekdieren onder 
één juk aangespannen zijn, heeft het voertuig een dissel (q.v.). Bij één 
trekdier is het voorzien van een lamoen (q.v.) en staat het dier “tussen de 
bomen” (fig. 2). In de oudheid had het trekelement in combinatie met het 
juk (q.v.) zowel stuur- als trekfunctie. In moderne aanspanningen zijn deze 
twee functies gescheiden: het trekelement heeft de stuurfunctie en 
trekriemen of strengen, die links en rechts van het trekdier lopen, hebben de 
trekfunctie (fig. 8, nr. 2, nr. 4). 

Trens Zie Bit. 
Tuigage of tuig Riemen die ervoor zorgen dat de trekdieren met het trekelement (q.v.) van 

het voertuig verbonden zijn. 
Vaste as Zie As. 
Velg Rand van een spakenwiel (q.v.) waar omheen een ijzeren wielband (q.v.) 

kan zitten. De velg kan uit één stuk hout gebogen zijn, waarbij de beide 
uiteinden door middel van een velgklamp (q.v.) aan elkaar vastgemaakt zijn. 
De velg kan ook zijn opgebouwd uit segmenten, meestal vijf of zes, die met 
pen-gatverbindingen aan elkaar vastzitten. Dergelijke velgen worden ook 
‘segmentvelgen’ genoemd. Verschillende teruggevonden velgen zijn 
gemaakt van essenhout. 

Velgklamp Metalen klem in de vorm van een niet of een U-vormige beugel om de 
beide uiteinden van een uit één stuk hout gebogen velg (q.v.) aan elkaar vast 
te maken. 

Vooras Verzamelnaam voor het geheel van rijbord (q.v.), voorasdam (q.v.) en 
aseinden (q.v.) van een wagen (q.v.) (fig. 3; 4). 

Voorasdam Zie Asdam.  
Voorschamel Het geheel van vooras (q.v.), wielen en voorschameldam (q.v.) van een 

wagen (q.v.). 
Voorschameldam Deel van de wagen (q.v.) waarop de bodem bevestigd is. Door middel van 

de schamelbout (q.v.) kan de voorasdam (q.v.) ten opzichte van de 
voorschameldam en de rest van de wagen draaien in het horizontale vlak 
(fig. 4).   

Wagen Vierwielig voertuig met twee assen. Waarschijnlijk kon in de oudheid in de 
meeste gevallen de vooras (q.v.) in het horizontale vlak draaien ten opzichte 
van de achteras (q.v.). 

‘Wangen’ Handpalmgrote ovale houten schijven die tegen de halsspieren of schouders 
van de trekdieren liggen. Ze worden op hun plaats gehouden door een 
beugel (q.v.) en het juk (q.v.) waarmee ze verbonden zijn (afb. 27). 

Wielen Draagpunten van een voertuig. 
Doorgezette wielen Spakenwielen (q.v.) waarbij de spaken (q.v.) in een kleine hoek op de naaf 

(q.v.) staan, zodat de wielen de vorm van een platte kegel krijgen. In 
moderne voertuigbouw worden doorgezette wielen gebruikt in combinatie 
met aseinden (q.v.) die in een kleine neerwaartse hoek op de asdam (q.v.) 
staan. In de oudheid zijn waarschijnlijk geen doorgezette wielen gebruikt 
(afb. 12). 
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Drieplankswielen Wielen bestaande uit drie tegen elkaar geplaatste planken met een 
geïntegreerde naaf (q.v.) of ingevoegde naaf (q.v.), soms met 
halvemaanvormige uitsparingen (afb. 7, nr. 3, nr. 4, nr. 5). 

Kruisbalkwielen Wielen met een velg (q.v.), een diametrale balk waarin in het midden de 
naaf (q.v.) geplaatst is en twee dunnere balken die links en recht van de naaf 
de diametrale balk kruisen (afb. 8). 

Schijfwielen Wielen die vervaardigd zijn uit één plank met een geïntegreerde naaf (q.v.) 
of ingevoegde naaf (q.v.) (afb. 7, nr. 1, nr. 2). 

Spakenwielen Wielen bestaande uit een velg (q.v.), naaf (q.v.), spaken (q.v.) en soms een 
wielband (q.v.). 

Wielband Deel van het wiel dat rond de velg (q.v.) gelegd wordt om deze te 
beschermen tegen verwering tijdens het rijden. Tevens vergroot de 
wielband de stevigheid van het wiel. Wielbanden kunnen van ijzer of hout 
zijn. Er bestaan ook wielen zonder banden. IJzeren wielbanden kunnen 
koud rond de velg geslagen worden en met ijzeren nagels hieraan vastgezet. 
Ze kunnen ook als cirkel heet om de velg gelegd worden. Het ijzer wordt 
vervolgens snel afgekoeld, zodat de band om de velg krimpt. 

Zwenkhout Stuk hout dat de disselarmen (q.v.) voor of achter de voorasdam (q.v.) met 
elkaar verbindt en waar de langboom (q.v.) overheen glijdt wanneer de 
vooras (q.v.) draait ten opzichte van de achteras (q.v.). Hierdoor blijft de 
langboom gedurende de hele beweging tijdens het draaien ondersteund (fig. 
3a, nr. 7; fig. 3b, nr. 11; fig. 3d, nr.7). De vroegste afbeelding van een 
zwenkhout stamt uit de 9e eeuw n. Chr., maar het is niet ondenkbaar dat het 
reeds in de oudheid toegepast werd.  

Zwenkstang Metalen staaf die de disselarmen (q.v.) voor de voorasdam (q.v.) met elkaar 
verbindt en tevens door een oog op de langboom (q.v.) gestoken is. 
Wanneer de vooras (q.v.) draait ten opzichte van de achteras (q.v.), glijdt de 
langboom onder de stang heen en weer (fig. 3c, nr. 11; fig. 3e, nr. 11). 
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Fig. 1 Schematische tekening van een kar. De vorm van de opbouw kan variëren. 
 
1 Opbouw (optioneel)   5 Bodemframe 
2 Laadbodem    6 Vaste as 
3 Onderbouw (optioneel)   7 Naaf en aseinde 
4 Trekelement (dissel of lamoen)  8 Wiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lamoen Dissel 
 
Fig. 2 Schematische tekening van het trekelement. 
 
NB: de lamoenarmen moeten licht naar buiten gebogen zijn om ruimte te maken voor het lichaam van het 
trekdier. Tevens buigen ze bij de uiteinden naar elkaar -en naar de hals van het trekdier- toe. 
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Fig. 3 Schematische tekeningen van wagens met een zwenkbare vooras. Bodem, opbouw en wielen zijn 
achterwege gelaten.  
3a, 3b en 3c: wagen met dissel; 3d en 3e: wagen met lamoen.  
 
1 dissel   4 aseinden    7 zwenkhout   10 achteras 
2 disselas  5 vooras    8 langboom   11 zwenkstang 
3 disselarmen  6 schamelbout    9 langboomarmen 
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Fig. 4 Achter- en voorschamel en de onderdelen van de voorschamel 
(Naar Wegener Sleeswyk z.j., 83 fig. 5.5) 
 
1 Rong   4 Rijbord 
2 Langboom  5 Schamelbout 
3 Voorschameldam 6 Voorasdam 
 
 
 
 

 
 
Fig. 5 Naaf om het aseinde, op basis van vondsten uit Kozármisleny (Hongarije). Zie ook afb. 2 en fig. 7. 
(T. Doorewaard naar Kiss 1989, 104, afb. 401)  
 
1 Asdeel met rechthoekige doorsnede 5 Stootring 
2 Aseinde met ronde doorsnede  6 Externe naafring 
3 Aseindebeslag    7 Interne naafring 
4 Askap     8 Luns 

                                                      
1 De naaf uit Kozármisleny is asymmetrisch gereconstrueerd (Kiss 1989, 104, afb. 40). Aan de buitenkant van het wiel steekt 
de naaf verder uit dan aan de binnenkant. In fig. 5 is de naaf symmetrisch voorgesteld. De spaken steken dus in het midden 
van de naaf. Zie verder paragraaf 2.2.2.6 ‘Valling’ en ‘overspoor.’ 
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Fig. 6 Spoorbreedte = aslengte - 2x halve naaflengte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 7 Reconstructie van een spakenwiel uit de vondst bij Neupotz.  
(Naar Visy 1993, 258, afb. 1, op basis van de vondsten F2 en F3) 
 
1 Spaak 
2 Naaf 
3 Velg (bestaande uit vier segmenten) 
4 Wielband 

1 

3 

4 

2 

spoorbreedte 

aslengte 
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Fig. 8 Het moderne gareeltuig (voor de duidelijkheid zonder hoofdstel en leidsels weergegeven) 
(Tekening: M. Nieuwe Weme 2003; naar Nieuwe Weme 2003, afb. 2) 
 
1 gareel of haam (vergelijkbaar met de ligging van het halsjuk) 
2 streng 
3 schofttuig (vergelijkbaar met de ligging van het rugjuk) 
4 lamoenarm 
5 zwenkhout2 
6 paddestoel (deel van het voertuig waaraan de strengen bij korte ritten bevestigd worden) 
7 broek 
8 binnensingel (zwart weergegeven) 
9  buitensingel (wit weergegeven) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9 Vijf typen riemhouders 
(Naar Röring 1983, Pl. 3, Taf. 7.1; Wegener Sleeswyk z.j., 108, fig. 6.3) 
 
1 opzetstuk met één haak  4 middenstuk met twee ogen 
2 opzetstuk met één oog  5 opzetstuk zonder middenstuk met twee haken 
3 middenstuk met twee haken 
 
 
 

                                                      
2 Niet te verwarren met het zwenkhout dat in het glossarium omschreven is en een andere functie heeft. 
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Fig. 10 Riemhouders boven vooras en achteras. 
(Naar Carnuntum 2000, 54) 
 
 
 
 
 

 
 
Achterhand Middenhand  Voorhand 
 
Fig. 11 Paard. 
(Tekening: M. Nieuwe Weme 2003. Naar Nieuwe Weme 2003, afb. 1) 
 
1. nek   6. hoef 
2. hals   7. elleboog 
3. schouder  8. boeg of borst 
4. schoft   9. schouder- of boeggewricht 
5. rug   10. keel 
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Fig. 12 Rund 
(Naar Goodrich 1885, 496) 
 
1. hals 
2. schouder 
3. schoft 
4. rug 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 13. Rugjuk volgens Spruytte    Fig. 14. Halsjuk volgens Spruytte  
(Naar Spruytte 1983, 14 onder)    (Naar Spruytte 1983, 14 boven) 
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