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aardige rotstekeningen in el-Hosh door de Belgische 

archeologische missie in 1997 liet uitschijnen dat het 

hier om bijzonder oude kunst moest gaan. Tussen 1998 

en 2005 werden drie terreincampagnes aan de studie van 

deze rotskunst gewijd. 

Op grond van de voorkomende onderwerpen (boten, 

menselijke figuren en diverse soorten dieren) is duidelijk 

dat het merendeel van de rotskunst in el-Hosh dateert 

uit de predynastische tijd (4de millennium v. Chr.) en de 

In de marge van de Belgische archeologische missie naar 

Elkab, waarover elders meer in dit boek, bedrijven de 

Brusselse Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 

al sinds 1998 rotskunstonderzoek in de Boven-Egyptische 

Nijlvallei. De missies naar el-Hosh in dat verband werden 

gefinancierd door middel van onderzoekstoelagen van 

de National Geographic Society (1998), het Fonds voor 

Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (1998 en 2004), 

het Ministerie voor Wetenschapsbeleid (2005) en yale 

University (2010). De expedities naar Qurta worden sinds 

2007 op jaarlijkse basis ondernomen met de steun van 

yale University. Naast Belgische onderzoekers zijn bij 

dit rotskunstonderzoek ook wetenschappers betrokken 

uit de Verenigde Staten, Australië, Duitsland, Italië, 

Noorwegen en Egypte zelf.

De visjagers van el-Hosh

Het veelvuldig voorkomen van petrogliefen of rots-

tekeningen in de omgeving van el-Hosh, een dorp dat 

ongeveer dertig kilometer ten zuiden van de Boven-

Egyptische stad Edfoe ligt, op de westelijke oever van de 

Nijl, is reeds sinds het einde van de 19de eeuw bekend. 

In de jaren ‘30 van de vorige eeuw bezocht de bekende 

Duitse etnograaf en ontdekkingsreiziger Hans Alexander 

Winkler (1900-1945) het gebied en publiceerde vervolgens 

enkele afbeeldingen van onder meer kromlijnige, padde-

stoelachtige motieven. Nader onderzoek van deze eigen-

El-Hosh en Qurta: 

De oudste Egyptische kunst op het spoor

Dirk Huyge & Wouter Claes

Fig. 1. De 
rotskunstsites van 
el-Hosh, die idyllisch 
langsheen de Nijl 
liggen, strekken 
zich verscheidene 
kilometers ten zuiden 
van het gelijknamige 
dorp uit. Deze foto is 
genomen van op de 
Aboe Tanqoera Bahari 
rotsheuvel. 

Fig. 2. Zoals hier 
het geval is in 
Aboe Tanqoera 
Bahari, komen de 
afbeeldingen van 
visvallen soms in 
kleine groepjes voor. 
Vaak echter worden 
ze in grotere panelen 
gecombineerd met 
andere abstracte en 
figuratieve tekeningen. 
De foto dateert van 
1998. Het paneel 
werd intussen helaas 
vernield.
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Vroegdynastische periode (ca. 3100-2650 v. Chr.). De 

talrijke overlappingen (onder meer door tekeningen 

van predynastische giraffen) en verschillen in kleur en 

verwering tonen echter ontegensprekelijk aan dat de 

kromlijnige, paddestoelachtige motieven van oudere 

datum zijn. Die motieven komen soms alleen of in kleine 

groepjes voor, maar worden ook vaak in grotere panelen 

gecombineerd met een waaier van abstracte en figuratieve 

tekeningen, zoals cirkels, laddervormige patronen, sche-

matische menselijke figuren, voetafdrukken en gestileerde 

krokodillen. Drie grote zandsteenheuvels langs de Nijl, 

die van noord naar zuid de namen Gebelet Joessef, Aboe 

Tanqoera Bahari en Aboe Tanqoera Qibli dragen, vertonen 

dit bijzondere soort van tekeningen. 

Voor vele van deze tekeningen in el-Hosh is het 

erg moeilijk om een betekenis voorop te stellen, maar 

de paddestoelachtige motieven kunnen op grond van 

overtuigende etnografische parallellen als grondplannen 

van labyrintvormige visvallen worden geïnterpreteerd. 

Zulke visvallen, doolhofachtige constructies in hout, riet 

of opeengestapelde stenen, komen wereldwijd voor en 

kunnen erg verscheiden van vorm zijn. Het technische 

principe is evenwel steeds hetzelfde: vissen worden door 

de stroming, terugtrekkend water of menselijk geluid 

(zoals het slaan met een stok op het wateroppervlak) 

via een smalle trechtervormige opening de val 

binnengedreven en komen zo in een “vangstkamer” 

terecht, waaruit ze niet meer kunnen ontsnappen. Ze 

kunnen dan eenvoudigweg met de hand, een net of een 

harpoen worden “geoogst”. Dit soort van visvallen was 

zeker nog rond 1900 in de Boven-Egyptische Nijlvallei in 

gebruik. Vandaag komen ze nog courant voor langsheen 

de kust van de Rode Zee. 

Jagers en voedselverzamelaars

Naast het documenteren van de rotskunst in el-Hosh 

door middel van tekeningen en foto’s, was het de 

bedoeling van de Belgische archeologische missie om 

de ouderdom ervan nauwkeuriger te achterhalen. Voor 

die bijzondere problematiek werd beroep gedaan op 

de Australische wetenschapper Alan Watchman, een 

specialist van rotsvernis, een natuurlijk deklaagje dat 

zowel rotsen als rotstekeningen overdekt. Met behulp 

Fig. 3. Een complex 
rotskunstpaneel van 
Gebelet Joessef in el-
Hosh. De afbeeldingen 
van dieren bovenaan 
rechts zijn van recentere 
ouderdom dan de rest 
van het paneel; ze 
horen wellicht in de 
predynastische tijd (4de 

millennium v. Chr.) thuis. 
De oudere, kromlijnige, 
paddestoelachtige 
motieven worden 
als grondplannen 
van labyrintvormige 
visvallen 
geïnterpreteerd.
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van tandartsinstrumenten werd dit vernis zorgvuldig van 

de tekeningen verwijderd en vervolgens geanalyseerd. 

Minuscule hoeveelheden organisch materiaal 

(plantenvezeltjes) die erin gevonden werden, werden 

vervolgens in een gespecialiseerd laboratorium gedateerd 

door middel van de Accelerator Mass Spectrometry 

radiokoolstoftechniek. Hieruit bleek dat het rotsvernis 

op bepaalde tekeningen gevormd werd tussen ongeveer 

5900 en 5300 v. Chr. De rotstekeningen zelf zijn natuurlijk 

ouder. Het is waarschijnlijk dat ze omstreeks 10.000 tot 

9.000 jaar geleden werden uitgevoerd. Op dat moment, 

het einde van het Paleolithicum of de Oude Steentijd, 

leefden in de Nijlvallei, maar ook in de aangrenzende 

woestijngebieden, die toen nog vruchtbaar waren, kleine 

groepen van jagers en voedselverzamelaars. Dierenresten 

uit de archeologische vindplaatsen leren ons dat visvangst 

een belangrijke rol in hun voedselvoorziening speelde. 

Maar waarom hebben die jagers en voedsel-

verzamelaars hun visvallen afgebeeld? Welke symboliek 

gaat er achter de tekeningen schuil? Het antwoord op 

zulke vragen is niet eenvoudig. Merkwaardig is zeker 

dat afbeeldingen van visvallen nagenoeg uitsluitend 

in de omgeving van el-Hosh blijken voor te komen. 

Mag men daarom aannemen dat het gebied van el-

Hosh bij uitstek geschikt was om deze bijzondere vorm 

van visserij te beoefenen? Misschien kwamen hier op 

jaarlijkse basis, tijdens het overstromingsseizoen van 

juli tot oktober, verwante of bevriende mensengroepen 

samen om een gezamenlijke visvangst te bedrijven, 

een activiteit in de marge waarvan wellicht rituelen en 

ceremoniën plaatsvonden, die misschien ook het maken 

van rotstekeningen inhielden. Zulke bijeenkomsten, 

waarbij het management van bepaalde voedselbronnen 

duidelijk gekoppeld is aan het houden van initiatie- en 

andere rituelen, zijn elders in de wereld, bijvoorbeeld 

in Australië, etnografisch goed gedocumenteerd. Indien 

dit ook in Egypte zo was, wat kan dan de toegevoegde 

symbolische waarde van de visvaltekeningen geweest 

zijn? Misschien verwijzen ze naar speciale rituele 

technieken die in acht moesten worden genomen om 

de efficiëntie van de visuitrusting te vergroten en aldus 

een “wonderbaarlijke visvangst” te garanderen. Het is 

niet zo gek als het klinkt. Wereldwijd zijn talrijke zulke 

opportunistische gebruiken bekend, die gericht zijn 

tot welwillende goden en krachten buiten de mens. Ze 

hebben zelfs duidelijke sporen van bijgeloof nagelaten in 

de hedendaagse hoogtechnologische visvangst. 

Op zoek naar de makers van de rotskunst 

Met de bedoeling archeologische sporen terug te vinden 

van de makers van de oude rotskunst in el-Hosh, werden in 

2004 verscheidene testsleuven aangelegd op de site van 

Gebelet Joessef. Drie van deze putten waren gesitueerd 

onder overhangende rotswanden in de onmiddellijke 

buurt van rotskunstpanelen. Helaas waren de dunne 

afzettingen in deze mogelijke schuil- of woonplaatsen 

sterk verstoord en werden er geen archeologische resten 

in situ gevonden. Op basis van de vondsten, hoofdzakelijk 

Fig. 4. De Australische 
specialist van 
rotsvernis Alan 
Watchman bemonstert 
rotstekeningen in 
Gebelet Joessef in 
1998. De kromlijnige 
motieven worden 
hier door fraaie 
predynastische 
afbeeldingen van 
giraffen overlapt.



36 DIRK HUyGE & WOUTER CLAES

aardewerkscherven, kan alleszins wel worden beaamd dat 

de plaats van Gebelet Joessef doorheen de predynastische 

en vroege faraonische periodes vrij druk door de 

mens bezocht werd. De meest recente objecten die 

werden gevonden, behoren vermoedelijk tot de Tweede 

Tussenperiode (ca. 1600 v. Chr.); het oudste materiaal kan 

in de predynastische Badariaan of Naqada I fase worden 

thuisgebracht (ca. 4000 v. Chr.?). Sporen van nog oudere 

menselijke aanwezigheid, die zouden kunnen gelijktijdig 

zijn met de rotskunst uit het einde van het Paleolithicum, 

werden echter niet aangetroffen. 

Toch hield de site van Gebelet Joessef nog een bijzondere 

vondst in petto. Aan het zuidelijke uiteinde van de heuvel 

werden enkele cirkelvormige constructies onderzocht, die 

uit ruw opeengestapelde rotsblokken waren opgetrokken. 

Het weinig verzorgde aardewerk dat hier gevonden werd, 

leek aan te geven dat deze rudimentaire bouwsels wellicht 

het werk waren van bedoeïenen. Hun oorspronkelijke 

functie en ouderdom blijven onbekend, maar de 

aanwezigheid van vloeren van aangestampte aarde met 

grote hoeveelheden stro suggereren dat ze in een eerder 

recente periode als stallingen hebben dienst gedaan. Tot 

verbazing van de archeologen werd onder één van deze 

constructies een ongeschonden graf teruggevonden, dat 

diep in de rotsbodem was uitgehakt. Dit graf was duidelijk 

van predynastische ouderdom en kan aan de Naqada II 

fase worden toegeschreven (ca. 3500-3400 v. Chr.). Het 

bevatte een skelet en een aantal grafgiften, waaronder 

twee kleine ruwe kruiken, twee grote kommen in rood 

gepolijst aardewerk en een fraai beschilderde vaas. Dit 

laatste voorwerp is versierd met afbeeldingen van boten, 

menselijke figuren en vogels, misschien flamingo’s of 

struisvogels. De overledene lag met het gelaat naar het 

westen gekeerd en was met het hoofd naar het zuiden 

in hurkhouding begraven. Onder het skelet werden 

goed bewaarde fragmenten gevonden van een rieten 

mat. Lederfragmenten, misschien van een soort beurs, 

werden bij de handen gevonden. Volgens de voorlopige 

Fig. 5. Tijdens de 
opgravingen in el-Hosh 
in 2004 werd per toeval 
een ongeschonden 
graf teruggevonden 
uit de predynastische 
tijd, meer bepaald uit 
de Naqada II fase. Het 
dateert van omstreeks 
3500-3400 v. Chr.
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antropologische studie door Caroline Polet van het 

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 

behoort het skelet wellicht aan een vrouw toe, die 

tussen veertig en vijftig jaar oud was en iets meer dan 

anderhalve meter groot. Dit soort predynastische graven 

is uitzonderlijk zeldzaam in dit deel van Egypte.

Hoewel de ontdekking van dit intacte graf 

uiteraard niets nieuws bijbracht met betrekking tot de 

oude rotskunst, waren de verwachtingen toch hoog 

gespannen. Het vermoeden bestond vanzelfsprekend 

dat er nog meer ongeschonden graven onder het zand 

lagen. Het onderzoek werd voortgezet in 2005. Helaas 

bleek het onwaarschijnlijke waar. Ondanks intensief 

graafwerk – meer dan vierhonderd vierkante meter 

werden vrijgelegd – werden geen andere graven uit de 

predynastische tijd gevonden. Het in 2004 ontdekte 

vrouwengraf was dus blijkbaar een geïsoleerde begraving. 

Toch leverde het onderzoek nog een verrassing op. 

Niet ver van het prehistorisch graf werd immers een 

eveneens intact graf ontdekt uit het Middenrijk (ca. 

2055-1650 v. Chr.). Het gaat om het graf van een 

volwassen vrouw, vijfentwintig tot vijfendertig jaar oud, 

die in een rechthoekige houten lijkkist was opgebaard. 

Verscheidene stukken aardewerk en een fraai stenen 

cosmetisch palet vergezelden de overledene. De kans om 

nog meer ongeschonden graven in el-Hosh te ontdekken, 

lijkt echter bijzonder klein geworden.

Een nieuw perspectief: van el-Hosh naar Qurta

Het jaar van de ontdekking van het intacte 

predynastische graf was ook het jaar waarin in el-Hosh 

een bijzondere rotskunstsite werd gevonden. Aan de 

zuidelijke tip van de Aboe Tanqoera Bahari rotsheuvel 

werd een plaats gelokaliseerd met afbeeldingen van 

runderen, een paar dozijn in aantal en uitgevoerd in 

een levendige, natuurgetrouwe stijl, die sterk deed 

denken aan de wijze waarop dieren worden afgebeeld 

in de Europese IJstijdkunst. Ze zijn erg verschillend van 

de eerder stijve en statische tekeningen van runderen 

zoals die in de predynastische rotskunst van het 

4de millennium v. Chr. voorkomen, maar uiteraard nog 

meer van de paddestoelachtige motieven en de daarmee 

geassocieerde tekeningen die eerder in el-Hosh werden 

bestudeerd. Toch kon uit de erg donkere kleur en sterk 

verweerde toestand van deze rotsgraveringen afgeleid 

worden dat ze bijzonder oud moesten zijn.

Dat soort van tekeningen was echter niet geheel 

onbekend. Ze herinnerden de Belgische onderzoekers 

aan eerder gepubliceerde afbeeldingen van runderen 

uit de omgeving van Gebel Silsila Oost, ongeveer tien 

kilometer naar het zuiden en op de andere oever van 

de Nijl. Daar had een Canadees archeologisch team, de 

Canadian Prehistoric Expedition, in 1962-1963 heel wat 

onderzoek verricht naar paleolithische kampeerplaatsen 

en bovendien ook het bestaan geconstateerd van 

rotstekeningen van runderen, nijlpaarden en menselijke 

figuren. Zoals de Canadese collega’s toen ook al 

opmerkten, weken ook deze voorstellingen stilistisch erg 

Fig. 6. Het 
predynastische graf 
dat in 2004 in el-Hosh 
werd teruggevonden, 
bevatte onder 
meer deze fraai 
beschilderde vaas 
in aardewerk. Op 
deze zijde zijn de 
afbeeldingen van 
een boot met twee 
kajuiten zichtbaar 
en een rij vogels, 
misschien flamingo’s 
of struisvogels.
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af van wat er tot dan toe uit Egypte bekend was. Helaas 

werden hiervan slechts enkele foto’s en tekeningen 

gepubliceerd in weinig verspreide tijdschriften. De 

vondst bleef door de wetenschappelijke wereld zo goed 

als onopgemerkt.

Hoewel de kans groot was dat de Gebel Silsila 

rotskunst niet langer bestond vanwege de intense 

steenwinning en bouwwoede in dit gebied, vonden de 

Belgische onderzoekers het toch de moeite waard een 

poging te ondernemen om de eerder ontdekte sites terug 

te vinden. Voor zover bekend was, had niemand deze 

sites nog gezien sinds het tijdstip van hun ontdekking. 

Om redenen die nog steeds niet opgeklaard zijn, 

konden of wilden de Canadese ontdekkers de Belgische 

archeologische missie echter niet verder helpen. Toch 

lukte het vrij snel om op eigen houtje de plaats terug 

te vinden: al in oktober-november 2005 slaagde het 

opzet. De rotskunstplek bleek zich vlakbij het moderne 

dorp Qurta, langs de noordelijke rand van de Kom Ombo 

Vlakte, te bevinden, op een afstand van ongeveer drie en 

een halve kilometer van de Nijl. Qurta, oorspronkelijk een 

dorpsnaam uit Nubië, is één van de vele nieuwgebouwde 

nederzettingen in dit gebied. Ze werden in de jaren ‘60 

van de vorige eeuw in snel tempo opgetrokken om de 

Nubiërs te huisvesten die door de bouw van de nieuwe 

Hoge Dam in Aswan, de Sadd el-Ali, hun woongebied 

Fig. 7. In 2004 werd 
aan de zuidelijke tip 
van de Aboe Tanqoera 
Bahari rotsheuvel 
een bijzondere 
rotskunstsite 
teruggevonden 
met verscheidene 
afbeeldingen van 
wilde runderen of 
oerossen. Pas in 
2010, wanneer deze 
foto gemaakt werd, 
konden de tekeningen 
in detail bestudeerd 
worden.

Fig. 8. Egyptologe en 
tekenares Isabelle 
Therasse facsimileert 
de fraaie afbeelding 
van een wild rund of 
oeros in Aboe Tanqoera 
Bahari.
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voorgoed moesten verlaten. Het mag een waar mirakel 

heten, maar de rotskunstsites van Qurta bleken nog in 

uitstekende staat te zijn.

Mensen met geprononceerd achterwerk

In februari-maart 2007 werd een grondige survey van 

het woestijngebied onmiddellijk ten oosten van Qurta 

georganiseerd. Dit leidde tot de ontdekking van drie 

rotskunstsites: Qurta I, II en III. Op elk van deze plaatsen 

werden verscheidene rotskunstlokaties, panelen en 

individuele rotstekeningen aangetroffen. Van de ruim 

honderdtachtig teruggevonden tekeningen stellen de 

meeste sterk naturalistisch getekende dieren voor. 

Runderen zijn veruit het best vertegenwoordigd –

ongeveer vijfenzeventig procent van het totale aantal 

tekeningen. Daarnaast komen ook vogels, nijlpaarden, 

gazellen, vissen, enkele monsterlijke dieren en mogelijk 

één hartebeest voor. Naast de fauna-afbeeldingen 

werden ook enkele niet-figuratieve of abstracte teke-

ningen aangetroffen en tevens een kleine reeks erg 

gestileerde menselijke, wellicht vrouwelijke figuren met 

een geprononceerd achterwerk, maar zonder andere 

lichaamsonderdelen. Zoals ook het geval is in el-Hosh, 

vertonen al deze afbeeldingen een erg donkere kleur, die 

helemaal versmelt met de rotsachtergrond waarop ze zijn 

uitgevoerd. Dit is op zichzelf al een aanduiding van hoge 

ouderdom. De meeste tekeningen vertonen trouwens 

ook sporen van langdurige verwering door wind en water. 

Sommige zijn zelfs bijna helemaal door deze natuurlijke 

processen uitgewist.

Een duidelijke ruimtelijke organisatie is er in de 

rotskunst van Qurta niet te bespeuren. Echte taferelen 

of scènes kunnen niet onderscheiden worden. Het 

lijkt eerder zo te zijn dat de individuele voorstellingen 

volkomen op zichzelf staan. In tegenstelling tot de 

rotskunst uit de predynastische tijd zijn er ook geen 

denkbeeldige grondlijnen of registerlijnen te bekennen. 

Integendeel, de afbeeldingen zijn georiënteerd in alle 

mogelijke richtingen en niet zelden staat de kop van 

een dier naar boven of naar beneden. Bovendien gaat er 

vaak een grote dynamiek schuil in de wijze waarop de 

dieren zijn afgebeeld: de rug is gekromd en de poten zijn 

gebogen of geknikt, zodat het lijkt alsof ze in beweging 

zijn. Sommige runderen lijken voorgesteld te zijn terwijl 

ze zich in stof of modder rollen; andere zijn mogelijk dood 

afgebeeld, wat de soms onnatuurlijke houding van de 

poten zou kunnen verklaren. Ook in dit opzicht verschilt 

deze rotskunst in hoge mate van de predynastische 

voorstellingen.

Runderen zonder voorpoten

Van rotsschilderingen, die hier misschien ooit wel 

bestonden, zijn in Qurta geen sporen teruggevonden. 

In technisch opzicht bestaat de rotskunst uitsluitend 

uit uitgehamerde en gegraveerde voorstellingen. Beide 

technieken worden bovendien vaak in combinatie 

Fig. 9. Gekanteld 
satellietbeeld 
van Qurta met 
lokalisatie van de 
drie rotskunstsites 
Qurta I-III, die 
anderhalve kilometer 
uit elkaar liggen. Op 
de voorgrond het 
moderne dorp Qurta.

Fig. 10. Drie sterk 
gestileerde menselijke 
figuren in Qurta II. De 
menselijke, wellicht 
vrouwelijke vorm is 
hier gereduceerd tot 
een zijaanzicht met 
sterk geprononceerd 
achterwerk. Zulke 
figuren staan in de 
Europese IJstijdkunst 
bekend als Femmes 
sans tête.
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gebruikt. Bepaalde delen van een dier, zoals de romp, 

kunnen uitgehamerd zijn en andere, zoals de poten, 

in de rots ingesneden. Sommige figuren lijken bijna 

in bas-reliëf uitgevoerd, waarbij de afbeelding een 

duidelijk verschil in hoogte of diepte ten opzichte van 

de achtergrond laat zien. Ook de afmetingen van de 

tekeningen zijn bijzonder. Vaak zijn de runderen groter 

dan tachtig centimeter (het grootste exemplaar meet 

zelfs meer dan één meter tachtig!). In de predynastische 

rotskunst worden dit soort van dieren doorgaans veel 

kleiner afgebeeld. Natuurlijke fenomenen, zoals het 

reliëf van de rotswand en scheuren in het rotsoppervlak, 

werden soms in de afbeeldingen geïntegreerd. Soms 

worden de tekeningen ook doelbewust onafgewerkt 

gelaten. Zo ontbreken in geraffineerde afbeeldingen van 

runderen bijvoorbeeld de voorpoten of zelfs een deel van 

de romp. Verscheidene dieren, runderen en nijlpaarden, 

vertonen krassen of uithakkingen over het hoofd en 

de nek, wat ongetwijfeld een symbolische betekenis 

moet hebben. Een andere stilistische bijzonderheid van 

de rotskunst van Qurta is dat de sterk naturalistische 

afbeeldingen van dieren gecombineerd worden met erg 

schematische, gestileerde menselijke figuren.  Die laatste 

afbeeldingen zijn trouwens bijzonder goed vergelijkbaar 

met menselijke figuurtjes zoals die gekend zijn uit het 

Laat-Magdaleniaan van het Europese Paleolithicum, de 

zogenaamde Femmes sans tête. 

Geen enkele van de dierenfiguren vertoont enige 

aanwijzingen voor domesticatie. Het leidt dan ook 

geen twijfel dat de afgebeelde runderen, vaak met een 

indrukwekkende musculatuur, geïdentificeerd kunnen 

worden als Bos primigenius of oeros, de uitgestorven 

wilde voorouder van het huisrund. De krachtige horens 

van deze dieren zijn op uiteenlopende manieren 

getekend en kunnen zowel in echt, als in “verwrongen” 

perspectief (zoals dat in de Oudegyptische kunst het 

Fig. 11. Dit detail van 
het belangijkste paneel 
in Qurta I toont hoe 
de makers van de 
rotskunst het reliëf 
van de wand handig 
hebben gebruikt om 
dynamiek aan hun 
tekeningen te verlenen.
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geval is) uitgevoerd zijn. In sommige gevallen zijn ook 

de hoeven uitgebeeld. De afgebeelde vogels zijn meestal 

watervogels, wellicht ganzen. Bijzonder is ook het 

voorkomen van enkele vissen. Zowel vogels als vissen zijn 

in de rotskunst van de predynastische tijd erg ongewoon 

(met uitzondering uiteraard van de alomtegenwoordige 

struisvogel).

Een paleolithische “mentaliteit”

Toen de Canadese archeologische missie in dit gebied 

in 1962-1963 opgravingen verrichtte, ontdekte ze 

verscheidene laat-paleolithische woonplaatsen in de 

onmiddellijke omgeving van de rotskunstsites. De 

belangrijkste van die woonplaatsen lag op een afstand 

van nauwelijks honderdvijftig meter van Qurta I. Deze 

site en vergelijkbare vindplaatsen die door de Canadezen 

en andere archeologische teams in het gebied zijn terug-

gevonden, worden tegenwoordig toegeschreven aan de 

zogenaamde Ballanaan-Silsiliaan cultuur, waarvan de 

ouderdom op grond van radiocarboondateringen wordt 

geschat op 16.000 tot 15.000 jaar. Naast een massa 

stenen gebruiksvoorwerpen leverden deze woonplaatsen 

ook heel wat dierenbeenderen op. Hieruit is duidelijk 

af te leiden dat de toenmalige bewoners van de Kom 

Ombo Vlakte jagers en vissers waren, die voor hun 

levensonderhoud zowel de vlakte langs de Nijl als ook de 

woestijn exploiteerden, zij het in veel mindere mate. Het 

menu bestond hoofdzakelijk uit oeros, hartebeest, een 

paar soorten gazellen, nijlpaard, verscheidene soorten 

watervogels en enkele vissoorten. Grote Afrikaanse 

dieren, zoals olifanten, giraffen en neushoorns, zijn 

even opvallend afwezig in de faunaresten van deze 

paleolithische vindplaatsen als in het repertoire van 

de rotskunst. Met uitzondering van het hartebeest, 

waarvan slechts één (waarschijnlijke) voorstelling terug-

gevonden is, lijkt er dus een grote overeenkomst te 

zijn tussen deze faunabestanden en de rotstekeningen. 

Alle stilistische, technische en inhoudelijke kenmerken 

van deze petrogliefen, zoals hierboven beschreven, 

verraden duidelijk een paleolithische “mentaliteit”. 

De overeenkomsten tussen de rotskunst van Qurta 

en de IJstijdkunst zoals die in Europa gekend is, zijn 

inderdaad talloos. De Belgische onderzoekers hebben 

in hun aanvankelijke publicaties dan ook voorgesteld 

dat de rotskunst van Qurta nauw met de paleolithische 

nederzettingen in het gebied samenhangt en misschien 

ook aan de Ballanaan-Silsiliaan cultuur of een gelijk-

aardige beschaving kan worden toegeschreven. Het lijdt 

in hun ogen weinig twijfel dat de rotskunst van Qurta 

minstens ongeveer 15.000 jaar oud moet zijn. Dat zou 

de rotstekeningen van Qurta dus min of meer gelijktijdig 

maken met de Europese kunst uit de Laatste IJstijd, zoals 

gekend van onder meer de beroemde grotschilderingen 

van Lascaux en Altamira, waarmee ze ook stilistisch 

bepaalde gelijkenissen vertonen. 

Die hoge ouderdom wilde men natuurlijk graag 

wetenschappelijk bewezen zien, maar dat is in het rots-

kunstonderzoek zeker geen sinecure. Meestal staan de 

voorstellingen immers open en bloot op de rotswanden 

en zijn er geen betrouwbare technieken voorhanden om 

hun juiste ouderdom te achterhalen.

De Pleistocene ouderdom bewezen

In Qurta heeft de Belgische expeditie echter veel geluk 

gehad. Op één van de drie sites, Qurta II, werden enkele 

rotskunstpanelen teruggevonden die nog gedeeltelijk 

door rotsig hellingspuin en zand waren afgedekt. 

Microscopisch onderzoek van dat zand door geoloog 

Florias Mees van het Koninklijk Museum voor Midden-

Afrika toonde onder meer aan dat het door de wind was 

Fig. 12. De Canadese 
opgravingen in 
1962-1963 van 
laat-paleolithische 
woonplaatsen in Qurta. 
De rotstekeningen 
van Qurta I 
staan nauwelijks 
honderdvijftig 
tot tweehonderd 
meter van deze 
archeologische sites 
vandaan (gewijzigd 
naar Smith 1976).
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Fig. 13. Om de 
rotstekeningen in 
Qurta te kunnen 
bereiken, was het 
soms nodig om 
indrukwekkende 
houten steigers te 
bouwen.

afgezet. Dit maakte het sediment uitermate geschikt 

voor datering aan de hand van een techniek die Optically 

Stimulated Luminescence of OSL-datering heet. Met 

behulp van deze complexe natuurwetenschappelijke 

dateringsmethode kan het tijdstip van de laatste 

blootstelling van zandkorrels aan het zonlicht worden 

nagemeten. De Universiteit Gent, waarvan de Vakgroep 

Geografie het geomorfologische onderzoek van de Qurta 

sites en hun omgeving voor zijn rekening neemt, beschikt 

over een van de beste OSL-laboratoria ter wereld. Aan de 

hand van de langdurige en complexe analyses die hiervoor 

vereist zijn, kon geochronoloog Dimitri Vandenberghe 

aantonen dat het zand dat de tekeningen op Qurta II 

overdekt, gedurende de periode van ongeveer 10.000 tot 

15.000 jaar geleden werd afgezet. Met dat resultaat, dat 

vanzelfsprekend een minimale ouderdom oplevert voor 

de bedolven tekeningen, was het paleolithische karakter 

van de rotskunst onomstotelijk bewezen. Ze dateert dus 

wel degelijk uit het Pleistoceen, een geochronologisch 

tijdvak waarvan de laatste fase in Noord-Afrika een 

ongewoon droge periode was, die min of meer samenvalt 

met het hoogtepunt van de Laatste IJstijd zoals we die 

toen in Europa kenden. 

Maar daarmee is het Qurta-verhaal nog niet aan 

zijn eind gekomen. Verwacht werd immers dat er in 

Qurta II nog meer verborgen rotskunstpanelen konden 

ontdekt worden. Dat was ook het opzet van een 

volgende terreincampagne, die in februari-maart 2011 

plaats vond. Verscheidene nieuwe bedolven tekeningen 

werden inderdaad teruggevonden en het is mogelijk, 

maar vooralsnog niet zeker, dat de ouderdom van de 

rotskunst nog verder kan worden teruggedreven in de 

tijd. De OSL-analyses zijn echter omslachtig en het zal 

nog verscheidene maanden duren vooraleer daarover 

uitsluitsel bestaat.

Intercontinentaal contact?

De ontdekking van rotskunst van IJstijdouderdom in 

Noord-Afrika is zeker een nieuw, maar daarom geen 

volkomen onverwacht gegeven. Oudere vondsten van 

kunst waren immers al geruime tijd van op de Afrikaanse 

landmassa bekend. Zo werden al in 1969 in een grot 

in Namibië met dieren beschilderde steenplaketten 

gevonden die omstreeks 26.000 jaar oud zijn. En nog 

meer recent, in 1999 en 2000, werden in een Zuid-

Afrikaanse site complexe geometrische motieven 

ontdekt die gegraveerd waren op okerklompjes. Deze 

tekeningen zijn tussen 75.000 en 100.000 jaar oud! 

Maar Qurta is de allereerste paleolithische rotskunstsite 

in de openlucht die we kennen. De enige parallellen 

voor Qurta zijn de bovengenoemde vindplaats van Aboe 

Tanqoera Bahari in el-Hosh en enkele lokaties ongeveer 

vijfenveertig kilometer meer naar het zuiden, in de Wadi 

Aboe Soebeira, net ten noorden van Aswan. Die laatste 

sites werden tussen 2006 en 2011 door Egyptische 

collega’s ontdekt. Net zoals Aboe Tanqoera Bahari, gaat 
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het om kleinere ensembles van hooguit enkele tientallen 

tekeningen, waarvan de meeste eveneens oerossen 

voorstellen. Er komen ook enkele vissen, een nijlpaard, 

een paar hartebeesten en misschien zelfs een Afrikaanse 

wilde hond voor.

Maar hoe kan worden verklaard dat de meer dan 

15.000 jaar oude rotskunst van Qurta in Egypte zo goed 

vergelijkbaar is en stilistisch nauw verwant lijkt met 

de kunst die we op min of meer datzelfde moment in 

Europa kennen? Kan men spreken van rechtstreekse 

beïnvloeding of interculturele uitwisseling over zo’n 

lange afstand? Dat is niet zo onwaarschijnlijk als het 

lijkt. We kennen immers vindplaatsen met tekeningen 

in Zuid-Italië en op Sicilië die verwantschap vertonen 

met de Egyptische kunstuitingen in Qurta. Ook in het 

noorden van Libië, vlakbij de kust, is een grot bekend 

met gelijkaardige afbeeldingen van wilde runderen. Als 

men bovendien in aanmerking neemt dat het peil van 

de Middellandse Zee tijdens de Laatste IJstijd meer 

dan honderd meter lager stond dan nu het geval is, kan 

zeker niet uitgesloten worden dat paleolithische mensen 

een intercontinentaal contact tot stand brachten en 

artistieke en symbolische ideeën hebben uitgewisseld.

De vondsten in Qurta roepen dus nieuwe weten-

schappelijke problemen op en vormen uitdagingen voor 

het archeologische denken. De onderzoekers buigen zich 

ook over de moeilijke vraag naar wat deze rotskunst ons 

leert over de symbolische denkwereld van haar makers 

en de organisatie van de samenleving waarin zij leefden. 

Het zet alleszins aan tot denken dat de makers van de 

Qurta-rotskunst in eerste instantie dieren afbeeldden 

die ze ook daadwerkelijk bejaagden. De plaatsen waar 

de rotskunst staat, bieden bovendien een schitterend 

panorama over wat ooit de prehistorische jacht- en 

visgronden waren. Kan daarom gedacht worden dat de 

rotskunst een soort jachtmagie weerspiegelt? Dat de 

Fig. 14. De opgravingen 
in Qurta II in 2009 
hebben tot de 
ontdekking van 
volledig bedolven 
rotstekeningen geleid. 
De laat-paleolithische 
ouderdom daarvan 
(ouder dan 15.000 
jaar) kon worden 
aangetoond aan de 
hand van OSL-datering.
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makers van de rotstekeningen op een bovennatuurlijke 

wijze het wild en de natuur probeerden te beheersen? 

Als een antwoord op dat soort van vragen al mogelijk 

is, dan het zal ongetwijfeld pas op lange termijn en na 

bijkomende vondsten kunnen gegeven worden. Maar 

met de vondsten in Qurta is vast en zeker een boeiend 

nieuw hoofdstuk in de vroege kunstgeschiedenis van 

Afrika ontsloten.
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El-Hosh and Qurta: Tracking down Egypt’s Oldest Art

Dirk Huyge & Wouter Claes

Since 1998, the Royal Museums of Art and History in 
Brussels have been conducting rock art research at two 
different locations in Upper Egypt: el-Hosh and Qurta. The 
rock art of the former location, besides including a large 
amount of ‘classical’ Predynastic images (4th millennium 
BC), is mainly characterized by strange curvilinear designs, 
which are often associated with other abstract and 
figurative motifs. Based on ethnographic parallels, little 
doubt remains that many of these designs represent fish-
traps. Aspects of patination and weathering, and the fact 
that these images are often superimposed by Predynastic 
rock art, hint at an advanced age. The AMS-dating of 
organic material trapped in the rock varnish covering the 
drawings confirms this and yields a minimal date of 5900-
5300 BC. The rock art itself may be several millennia older. 
It was probably done by small groups of hunter-gatherers 
that dwelled in the Nile Valley and the adjacent deserts. 
Possibly they congregated at el-Hosh on a seasonal basis, 
at the time of the inundation, to perform fishing activities, 
which may have been accompanied by ceremonies and 
rituals, including the creation of rock art.
In 2004, a locality with a completely different type of rock 
art was found at el-Hosh. This rock art is characterized by 
images of bovids, executed in a very naturalistic style and 
closely comparable to European Ice Age art. Similar images 
had already been discovered in the area in the 1960s by 
a Canadian archaeological mission. The latter images, 
however, were never properly studied and published, and 
remained largely unknown to the scientific community. 
They were relocated by us in 2005 near the modern village 
of Qurta. Since then, about 185 individual images have 
been identified, most of which represent wild animals. 
Aurochs are predominant, but hippopotami, gazelle, 
hartebeest, birds and fish are also present. Moreover, 
there are also several highly stylized human figures 
with pronounced buttocks. On the basis of the intrinsic 
characteristics of the rock art (subject matter, technique 
and style), its patination and degree of weathering, as 
well as the archaeological and geomorphological context, 
an attribution to the Late Palaeolithic Period has been 
proposed. This has been confirmed by the dating of wind-
blown sediments that covered some of the rock art panels. 
Using Optically Stimulated Luminescence (OSL), it has 
been determined that these sediments were deposited 
about 10,000 to 15,000 years ago, thus confirming the 
Late Palaeolithic age of the rock art. This makes the Qurta 
petroglyphs the oldest found so far not only in Egypt, but 
in the whole of North Africa.

» الحوش « و » كورتا « : تعقب اأقدم الفنون فى مصر 

ديرك هويج و فاوتر كلاس 

منذ 1998 قام المتحف الملكى للفن والتاريخ فى بروكسل باإجراء بحوث عن 
الفن على الصخور فى موقعين مختلفين فى صعيد مصر : » الحوش « و 

» كورتا « . الفن على الصخور فى الموقع السابق اإلى جانب اإحتوائه على كمية 
كبيرة من الصور » الكلاسيكية « قبل بداية سلال�ت ال�أسرات الحاكمة ) القرن 

الرابع قبل الميلاد ( يتميز اأساسا بتصميمات ذات اإنحناءات غريبة مرتبطة فى كثير 
ثنوجرافية ل�  من ال�أحيان اإلى زخارف تجريدية ورمزية ، على اأساس التشابهات ال�إ

يتبقى اإل� قليلا من الشك باأن هذه الصور كثيرا منها عبارة عن فخوخ للاأسماك 
،مظاهر متعلقة بطبقات خارجية وعوامل جوية ومن ناحية اأخرى هذه الصور التى 

يعلوها فى كثير من ال�أحيان طابع الفن على الصخور الذى يعود اإلى فترات ما 
يحاء باأنها تابعة لفترة زمنية متقدمة . الطريقة المتبعة فى  قبل التاريخ ، يعطى ال�إ

التاأريخ للمواد العضوية المنحصرة فى الورنيش المتواجد على الصخور المغطى 
للرسومات تؤكد ذلك وتحمل فى طياتها باأنها ترجع فى الزمن على ال�أقل اإلى 

5300 – 5900 قبل التاريخ . من المحتمل اأن يكون الرسم على الصخور فى حد 
ذاته اأقدم بضعة األوف من السنين ، ويكون قد قام ربما بتنفيذه مجموعات صغيرة 

من الصيادين سكنت وادى البنيل والصحراء المجاورة ، هناك اإحتمال اأنها كانت 
تتجمع فى » الحوش « على اأساس موسمى فى فترة الفيضان  للقيام بال�أنشطة 

المتعلقة بالصيد والتى من المحتمل اأنها كانت مصاحبة باإحتفال�ت وطقوس  
متضمنة اإبداعات الفن على الصخور . وفى 2004 تم العثور فى » الحوش « 

على موقع يحتوى على نوع مختلف تماما من الفن على الصخور . هذا الفن على 
الصخور يتميز بصور للماشية تم تنفيذه باإسلوب طبيعى للغاية متقارب ومشابه 
للفن ال�أوروبى فى العصر الجليدى . صور مشابهة تم اإكتشافها فى 1960 عن 
طريق بعثة اأثرية كندية ، غير اأن هذه الصور ال�أخيرة لم يتم دراستها ونشرها كما 

يجب وظلت فى غالبها غير معروفة على المجتمع العلمى . فى 2005 تم نقلها 
بواسطتنا بجوار قرية » الكورتة «الحديثة ، ومنذ ذلك الحين عدد 185 صورة 

فردية تم تحديدها معظمها تمثل حيوانات برية . الثور البرى ال�أوروبى هو السائد 
ضافة هناك  ولكن يوجد اأيضا فرس النهر والغزال وال�أيائل والطيور وال�أسماك ، بال�إ
اأيضا عدة وجوه ل�أفراد منسقة للغاية ذات اأرداف واضحة . على اأساس الخصائص 
الجوهرية للفن على الصخر ) الموضوعات والتقنية والطراز (الطبقات التى كستها 
ودرجة العوامل الجوية ، اإلى جانب المضمون ال�أثرى والجيومورفولوجى تم اإقتراح 
نسب ذلك اإلى الفترة الحجرية القديمة . وقد تاأكد ذلك بتاأريخ رواسب الرياح التى 

كست بعض اللوحات الفنية الصخرية . باإستعمال المتلاأل�آت البصرية المضيئة 
OSL (Optically Stimulated Luminescence ( فقد تقرر اأن هذه الرواسب 
اأودعت من حوالى 10.000 اإلى 15.000 سنة مضت وبالتالي تم التاأكيد على 
اأن الفن على الصخر يرجع اإلى العصر الحجرى المتاأخر ، ذلك يجعل من نقوش 
آن ليس فقط فى مصر بل فى اأفريقيا  » الكرتة « اأقدم ما تم العثور عليه حتى ال�

الشمالية بكاملها .


