
Afbeelding van een 

oeros in Qurta i. 

Detail van afb. 2.

‘IJstijdkunst’ in Qurta
De paleolithische ouderdom bewezen

De in 2005 door een archeologische missie van de Belgische Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschiedenis (kmkg) herontdekte Qurta-rotskunst 
maakte al het onderwerp uit van een eerdere bijdrage in Ta-Mery 2 (2009, 
p. 2-6). Intussen hebben verder veldwerk en laboratoriumanalyses in 
2008-2009 het wetenschappelijke bewijs geleverd voor de pleistocene, 
laat-paleolithische ouderdom van deze rotstekeningen. Een korte update 
van het lopend onderzoek!

Een gewaagde toeschrijving
Zoals de trouwe lezer van Ta-Mery wellicht al weet, bevinden de rots-
kunstsites van Qurta zich tussen Luxor en Aswan op de oostelijke oever 
van de Nijl, ongeveer 15 km ten noorden van de stad Kom Ombo (afb. 1). 
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In 2005 herontdekte de archeo-

logische missie van de Belgische 

Koninklijke Musea voor Kunst en 

Geschiedenis (kmkg) rotskunst in 

Qurta. Een update over het onder-

zoek naar de oudste bekende 

kunst in Noord-Afrika.

Ta-Mery 2013



Afb. 1 Satellietbeeld 

van de Bovenegyp-

tische Nijlvallei 

met lokalisatie van 

Qurta, el-Hosh en 

Wadi (Chor) Aboe 

Soebeira. Naar: 

Google Earth 2013.
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Drie verschillende plaatsen met rotstekeningen (ook wel petrogliefen 
genoemd), uitgevoerd op steile zandsteenrotsen, werden in Qurta terug-
gevonden: Qurta i, ii en iii. Op elk van deze drie sites werden ver-
scheidene locaties met rotstekeningen geïdentificeerd, die verder zijn 
onder te verdelen in panelen en individuele figuren. Het totale aantal 
afzonderlijke figuren bedraagt nu bijna 200. De hoofdmoot bestaat uit 
naturalistisch getekende wilde runderen (afb. 2) of oerossen (Bos primi-
genius); meer dan driekwart van het totale aantal tekeningen. Daarnaast 
komen ook afbeeldingen van nijlpaarden, antilopen, gazellen, watervogels, 
vissen en enkele monsterlijke, niet nader te identificeren wezens voor 
(afb. 3). Verscheidene zeer gestileerde afbeeldingen van menselijke 
figuren completeren het ensemble. Op basis van de aard van de afge-
beelde fauna, de stijl waarin de tekeningen zijn uitgevoerd, hun intense 
patinering (verkleuring) en verweringsgraad, en de waarschijnlijke 
samenhang met paleolithische jachtkampementen in de onmiddellijke 
omgeving werd de Qurta-rotskunst gedateerd in het Laat-Paleolithicum, 
de periode van ongeveer 23.000 tot 11.000 jaar geleden. Ze werd veron-
dersteld min of meer gelijktijdig te zijn met de Europese rotskunst uit 
de laatste ijstijd, zoals bekend van onder meer de beroemde grotschilde-
ringen van Altamira in Spanje en Lascaux in Frankrijk. Hoewel maar 
weinig collega’s de laat-paleolithische datering voor de Qurta-rotskunst 
hebben aangevochten, was echt wetenschappelijk bewijs voor de hoge 
ouderdom nog niet voorhanden. Zulk bewijs is erg moeilijk te leveren: 
de rotskunstvoorstellingen staan namelijk open en bloot op de rots-
wanden en onweerlegbare natuurwetenschappelijke technieken om de 
petrogliefen rechtstreeks te dateren zijn er niet.
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Afb. 2  Linksboven: 

Afbeeldingen van 

oerossen in Qurta i. 

Dit detail van een vier 

meter lang paneel 

toont hoe de makers 

van de rotskunst het 

reliëf van de wand 

hebben gebruikt om 

dynamiek en volume 

aan hun tekeningen 

te verlenen. Foto: 

Dirk Huyge © kmkg, 

Brussel.

Afb. 3 Linksonder: 

Rotskunstpaneel in 

Qurta i met oerossen, 

gazellen (onderaan 

links) en een water-

vogel, ongetwijfeld 

een gans (bovenaan 

rechts). De totale 

lengte bedraagt on-

geveer 3,20 meter. 

© kmkg, Brussel.

Afgedekt door zand
De Belgische archeologische missie heeft in Qurta echter buitengewoon 
veel geluk gehad. Op één van de drie rotskunstsites, Qurta ii (afb. 4), 
werden in 2008 enkele panelen met tekeningen teruggevonden die nog 
gedeeltelijk door rotsig hellingspuin en zand waren afgedekt (afb. 5-6). 
Microscopisch onderzoek uitgevoerd door geoloog Florias Mees, werk-
zaam aan het Belgische Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in 
Tervuren, toonde onder meer aan dat deze sedimenten door de wind
waren afgezet. Dat feit maakte het sediment uitermate geschikt voor 
datering aan de hand van een techniek die ‘optisch gestimuleerde lumi-
nescentie’ (‘osl-datering’) heet. Met behulp van deze complexe natuur-
wetenschappelijke dateringsmethode kan het tijdstip van de laatste 
blootstelling van zandkorrels aan het zonlicht worden nagemeten. 
De ouderdomsbepalingen, verricht door geochronoloog Dimitri 
Vandenberghe van de Vakgroep Geologie en Bodemkunde aan de 
Universiteit van Gent, toonden aan dat de sedimenten die de Qurta ii-teke-
ningen bedekken, gedurende een periode van ongeveer 10.000 tot 15.000 
jaar geleden zijn afgezet (afb. 7-8). Deze ouderdomsbepalingen geven 
onomstotelijk bewijs voor een minimale ouderdom en bevestigen het paleo-
lithische karakter van de rotskunst. Ze dateert dus wel degelijk uit het 
Pleistoceen, een geochronologisch tijdvak waarvan de laatste fase in Noord-
Afrika een ongewoon droge periode was en die min of meer samenvalt met 
het hoogtepunt van de laatste ijstijd zoals we die toen in Europa kenden. 
We schatten de ware ouderdom van de Qurta-rotskunst nu op ongeveer 
19.000 tot 17.000 jaar en dat maakt haar tot de oudste bekende kunst 
in Noord-Afrika. De volledige dateringsresultaten zijn in 2011 gepubli-
ceerd in het Britse archeologische vaktijdschrift Antiquity.
Omdat we verwachtten dat Qurta ii mogelijk nog meer verborgen rots-
kunstpanelen zou herbergen, werd in 2011 een tweede veldwerkcampagne 
georganiseerd. Deze leidde inderdaad tot de ontdekking van nog meer 
bedolven tekeningen (afb. 9-11). Hiermee is het mogelijk – maar voor-
alsnog niet zeker – dat de ouderdom van de rotskunst nog verder in de 
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Afb. 4 Op de terugweg 

van Qurta ii. Zicht 

naar het noorden. 

Foto: Dirk Huyge © 

kmkg, Brussel.



Afb. 5  Zicht op Qurta 

ii met aanduiding van 

het rotskunstpaneel 

qii.4.2, dat nog ge-

deeltelijk door rotsig 

hellingspuin en zand 

was afgedekt. Foto: 

Dirk Huyge © kmkg, 

Brussel.

Afb. 6 Morgan de 

Dapper (Vakgroep 

Geografie van de 

Universiteit Gent), die 

het geomorfologisch 

onderzoek van de 

Qurta-sites en hun 

omgeving voor zijn 

rekening neemt, graaft 

voorzichtig bedolven 

rotstekeningen vrij in 

Qurta ii in 2009.

Afb. 7 Rechtsboven: 

Rotskunstpaneel 

qii.4.2 in Qurta ii. 

De rode lijn geeft de 

oorspronkelijke top 

van het hellingspuin 

aan. Het osl-monster 

in situ leverde een 

ouderdom op van 

16.000 ± 2000 jaar. 

Foto: Dirk Huyge © 

kmkg, Brussel.
tijd kan worden teruggedreven. De osl-analyses zijn echter omslachtig 
en het zal daarom nog verscheidene maanden duren voordat uitsluitsel 
kan worden gegeven over de ouderdom van de Qurta ii-rotstekeningen.
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Afb. 8 Detail van rots-

kunstpaneel qii.4.2 

in Qurta ii. De rode 

lijn geeft de oorspron-

kelijke top van het 

hellingspuin aan. De 

tekening qii.4.2.9, die 

een monsterlijk twee-

benig wezen voorstelt, 

was afgedekt door 

sediment dat hier 

tussen 10.000 ± 1000 

en 16.000 ± 2000 jaar 

geleden door de wind 

werd gedeponeerd. De 

tekening zelf is van-

zelfsprekend ouder. © 

kmkg, Brussel.
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Afb. 9  Verdere opgra-

vingen in Qurta ii in 

2011 hebben geleid tot 

de ontdekking van nog 

meer door sediment 

bedolven petroglie-

fen, die bijkomende 

dateringsmogelijk-

heden bieden. Foto: 

Dirk Huyge © kmkg, 

Brussel.

Afb. 10 In 2011 

ontdekte bedolven 

petrogliefen qii.4.3.1 

en qii.5.1.7-10 in Qurta 

ii. De rode lijn geeft 

de oorspronkelijke top 

van het hellingspuin 

aan. Foto: Dirk Huyge 

© kmkg, Brussel.

Afb. 11 Een van de 

nieuw ontdekte 

bedolven petrogliefen 

in Qurta ii in 2011 is 

deze voorstelling van 

een watervogel, wel-

licht een gans. Foto: 

Dirk Huyge © kmkg, 

Brussel.
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Afb .12 Egyptologe 

en tekenares Isabelle 

Therasse (kmkg) fac-

simileert een afbeel-

ding van een oeros in 

Aboe Tanqoera Bahari 

11 in el-Hosh. Foto: 

Dirk Huyge. © kmkg, 

Brussel.

Afb. 13 Inspecteur 

Adel Kelany (msa 

Aswan) poseert naast 

een fraaie afbeelding 

van een oeros in 

cas-26 in Wadi (Chor) 

Aboe Soebeira. Deze 

vindplaats werd pas in 

januari 2013 ontdekt! 

Foto: Dirk Huyge. 

© Adel Kelany, msa 

Aswan.

Geen alleenstaand geval
De rotskunst van Qurta is geen alleenstaand geval. We kennen intussen 
zeven andere sites in de ruime omgeving van Qurta, alle met een beperkt 
maar erg homogeen ensemble van tekeningen, die een zeer gelijkaardige 
kunst ten toon spreiden, zowel in thematisch, stilistisch als technisch op-
zicht. Eén van deze sites, Aboe Tanqoera Bahari 11 in el-Hosh, ligt ongeveer 
10 km ten noorden van Qurta, maar is op de andere Nijloever gesitueerd 
(afb. 1). De andere zes sites, Wadi (Chor) Aboe Soebeira (cas) 6, 13, 14, 
20, 26 en 27, liggen ongeveer 45 km ten zuiden van Qurta en op dezelfde 
oever van de Nijl (afb. 1). De site in el-Hosh, die door de Belgische archeo-
logische missie in 2004 werd ontdekt (één jaar voor de herontdekking 
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Afb. 14 De rotskunst-

site cas-13 in Wadi 

(Chor) Aboe Soebeira. 

Op het grote zand-

steenblok links van 

de persoon bevindt 

zich de levensgrote 

afbeelding van een 

Nubische steenbok 

(zie afb. 15). Hoger op 

de helling staan nog 

tal van afbeeldingen 

van oerossen, vissen 

en nijlpaarden. Foto: 

Dirk Huyge. © Adel 

Kelany, msa Aswan.

Afb. 15 De imposante 

levensgrote afbeelding 

van een Nubische 

steenbok (Capra nubi-

ana) in cas-13 in Wadi 

(Chor) Aboe Soebeira. 

De lengte bedraagt 

ongeveer 1,50 meter. 

De horens van het 

dier zijn slechts 

gedeeltelijk op de foto 

zichtbaar. Foto: Dirk 

Huyge. © Adel Kelany, 

msa Aswan.

van de Qurta-rotskunst) werd in 2010 gedetailleerd bestudeerd. El-Hosh 
omvat ongeveer 35 tekeningen, alweer voor het merendeel naturalistisch 
getekende oerossen (afb. 12), maar toont ook enkele mensvormige figuren 
die vergelijkbaar zijn met de gestileerde menselijke afbeeldingen in Qurta. 
De rotskunstsites in Wadi (Chor) Aboe Soebeira werden tussen 2006 en 
2013 ontdekt door het Egyptische Ministry of State for Antiquities (msa 
Aswan). De rotstekeningen zijn daar samengesteld uit verscheidene tiental-
len dierenfiguren met wederom voornamelijk oerossen (afb. 13), maar ook 
vissen en nijlpaarden, alsook een imposante, levensgrote afbeelding van 
een Nubische steenbok (afb. 14-15) en wellicht een paar hartenbeesten en 
een Afrikaanse wilde hond (Lycaon pictus). Geen van de sites in el-Hosh 
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en Wadi (Chor) Aboe Soebeira biedt echter de dateringsmogelijkheden die 
Qurta wel levert. Echter, op grond van de talrijke en nauwe thematische, 
stilistische en technische overeenkomsten is hun gelijktijdigheid met de 
Qurta-rotskunst boven alle twijfel verheven.

Intercontinentaal contact?
De ontdekking van rotskunst met ijstijdouderdom in Noord-Afrika is zeker 
een nieuw, maar geen volkomen onverwacht gegeven. Oudere vondsten 
van kunst zijn immers al geruime tijd van de Afrikaanse landmassa be-
kend. Zo werden reeds in 1969 in een grot in Namibië (de Apollo xi Cave) 
met dieren beschilderde steenplaketten gevonden die ongeveer 26.000 
jaar oud moeten zijn. Nog recenter (in 1999 en 2000) werden op een Zuid-
Afrikaanse vindplaats (Blombos Cave) complexe geometrische motieven 
ontdekt die gegraveerd waren op okerklompjes. Deze tekeningen zijn niet 
minder dan 75.000 tot 100.000 jaar oud! 
Maar hoe kan worden verklaard dat de meer dan 15.000 jaar oude rots-
kunst van Qurta zo goed vergelijkbaar is en stilistisch nauw verwant lijkt 
met de kunst die we op min of meer datzelfde moment uit Europa kennen? 
Kan men spreken van rechtstreekse beïnvloeding of interculturele uitwis-
seling over zo een 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 kunstuitingen in Qurta. Ook in 
het noorden van Libië, vlakbij de kust, is een grot (Caf Eligren) bekend met 
vergelijkbare afbeeldingen van ogenschijnlijk wilde runderen. Als men bo-
vendien 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 worden uitgesloten dat paleolithische mensen een intercon-
tinentaal contact tot stand brachten en zo artistieke en symbolische ideeën 
hebben uitgewisseld. De afstand tussen Europa en Afrika was zonder twij-
fel te overbruggen en het kan bovendien niet uitgesloten worden dat con-
tact tussen beide continenten (eveneens?) via het Midden-Oosten verliep.

Nieuwe problemen en uitdagingen 
De vondsten in Qurta roepen nieuwe wetenschappelijke problemen op 
en vormen uitdagingen voor het archeologische denken. We moeten 
ons namelijk ook buigen over de moeilijke vraag wat deze rotskunst ons 
kan leren over de symbolische denkwereld van haar makers en de orga-
nisatie van de samenleving waarin zij leefden. Het zet zeker tot denken 
dat de makers van deze petrogliefen bij uitstek dieren afbeeldden die 
ze ook daadwerkelijk bejaagden. Beenderresten op paleolithische vind-
plaatsen die ook in de directe omgeving van Qurta bestonden, leren ons 
immers dat niet alleen oerossen en antilopen, maar ook nijlpaarden, 
gazellen, vogels en vissen op het menu stonden. De locaties van de rots-
kunst bieden bovendien een weids panorama over wat ooit de prehisto-
rische jacht- en visgronden waren. Mogen we daarom veronderstellen 
dat de rotskunst een soort jachtmagie weerspiegelt? Dat de makers van 
de rotstekeningen op een bovennatuurlijke wijze het wild en de natuur 
probeerden te beheersen? Als een antwoord op zulke vragen al mogelijk 
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is, dan zal het ongetwijfeld pas op langere termijn en na bijkomende 
vondsten kunnen worden gegeven, maar met de ontdekkingen in Qurta 
is vast en zeker een nieuw en boeiend hoofdstuk in de vroege kunstge-
schiedenis van Afrika ontsloten.
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