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Voorwoord 
 

Na een goede ervaring met het brengen van een ‘Inleiding op de petrogliefen in Centraal-

Azië’ werd besloten deze tak in de archeologie verder te bewandelen. De titel evolueerde tot 

‘Het Paard en de mens op de Cetraal-Aziatische petrogliefen. De plaats van het paard in 

Centraal-Aziatische samenlevingen, wordt benaderd aan de hand van petrogliefen in het 

Altajgebergte. 

 

Graag zou ik mijn promotor, Professor Doctor Jean Bourgeois, willen bedanken om mijn 

onderzoek te steunen, te richten en herhaaldelijk te bespreken. Wouter Ghyle en Davy 

Herremans wil ik danken voor hun hulp bij het opzetten van een databank.   

 

Verder wil ik mijn vriendin en vrienden bedanken die klaarstonden om me te helpen en te 

motiveren. Met bijzondere dank aan mijn moeder voor haar verbeterwerk en voor de weg die 

zij opende naar Centraal-Azië. 

 

 

Ik zou deze scriptie willen opdragen aan mijn vader, Prof. Dirk Beke. Hij zou dit werk graag 

en met interesse besproken en gelezen hebben.  
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Abstract 
 
Le cheval et l’homme sur les pétroglyphs d’asie cenral 
 
De nos jours le cheval garde une place particulière dans les civilisations de l’Asie Centrale : 

c’est le reflet d’une alliance de longue date. En effet, des recherches scientifiques récentes ont 

permis d’établir que ces civilisations furent très probablement à l’origine de la domestication 

du cheval.  Cela constitua un atout et une force d’importance pour ces peuples nomades.  

Ce travail a pour objet une analyse de la place et du rôle du cheval dans les civilisations 

d’Asie Centrale avant la période moyenâgeuse, et ce en partant de l’étude des pétroglyphes 

des montagnes de l’Altaï.  Il est précédé, en guise d’introduction,  d’un rappel de la 

géographie de la région considérée, d’un aperçu des savoirs actuels concernant l’art rupestre 

en Asie Centrale, ainsi que d’une analyse de la domestication du cheval et des avantages que 

confère son utilisation primaire.    

 

Le travail consiste en une analyse des résultats d’une base de données conçue spécialement 

pour tenter de caractériser les particularités physiques du cheval aux époques considérées. 

Cette base de données regroupe les pétroglyphes du complexe Tsagaan Salaa et Baga Oigor, 

publiés dans : ‘Mémoires de la mission Archéologique Française en Asie Centrale; Répertoire 

des  Pétroglyphes  d’Asie Centrale : Fascicule N°6 Mongolie du Nord-Ouest Tsagaan 

Salaa/Baga Oigor ; Jacobsson E., Kubarev V., Tseveendorj D.’. 

Afin d’obtenir des résultats plus précis, les chevaux ont été répartis en trois groupes: les 

chevaux montés, les chevaux de trait ou de charge et les chevaux autonomes.  L’analyse porte 

sur les pourcentages de pétroglyphes, classés par périodes, représentant un cheval, sur 

l’importance relative de la présence de l’un ou l’autre groupe dans chaque période, ainsi que 

sur certaines caractéristiques telles que le sexe, la forme de la crinière, la perspective de 

représentation, le mouvement… 

 
 
Mots-clés :  

Pétroglyphe ; Art rupestre ; Centre d’Asie, cheval; l’Évolution des civilisations nomadiques. 
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Abstract 
 
 
The Horse and the men on the Petroglyphs of Central Asia 
 
 
The horse takes a special place in present Central Asian societies; this is the consequence of 

long time relationship. The last researches place the origin of the domestic horse in Central 

Asia. In the ages that follow the domestication, the horse will be the power of these Central 

Asian nomadic tribes. This research analyses the place of horses in Central Asian societies 

before the Middle Ages. The research is approached by petroglyphs of the Altai Mountains. 

The script starts with an introduction on the geography of Central Asia, the Altai Mountains 

and the rock art complex of Tsagaan Salaa and Baga Oigor and is followed by a chapter on 

the petroglyphs of Central Asia. The introduction ends with a general overview of the horse 

domestication and its early use.  

 

The research itself is based on a database that was specially set up to characterise horses. The 

data are the petroglyphs of the Tsagaan Salaa and Baga Oigor complex published in: 

‘Mémoires de la mission Archéologique Française en Asie Centrale; Répertoire des  

pétroglyphes  D’Asie Central : Fascicule N°6  Mongolie du Nord-Ouest Tsagaan Salaa/Baga 

Oigor ; Jacobsson E., Kubarev V., Tseveendorj D.’ 

For more accurate results better identifiable horses where divided up into three groups: horse 

and rider, draft or pack horse and common horses. The percentage of petroglyphs with horses 

is analysed by period. In the same way, the presence of each group is analysed within each 

period, as well as its characteristics such as: the sexe, the form of manes, the view position, 

the movement, … .  

 

 
Keywords :  

Petroglyphs; Rock art; Central Asia; Horse; Evolution of nomadic societies. 
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Inleiding 
 

Tot vandaag wordt het paard door de Centraal-Aziatische volkeren nog steeds met aanzien 

behandeld. Dit is een gevolg van een eeuwenoude band dat wordt bevestigd in de laatste 

onderzoeken op paardomesticatie en de oorsprong tussen mens en paard in Centraal-Azië. Na 

de domesticatie zal het paard een drijvende kracht worden voor deze volkeren. Deze scriptie 

onderzoekt de plaats van het paard in Centraal-Aziatische samenlevingen voor de 

Middeleeuwen. Het onderzoek wordt benaderd aan de hand van petrogliefen in het 

Altajgebergte.  

 

De eerste drie hoofdstukken geven de context aan dit onderzoek. Het eerste hoofdstuk 

beschrijft de geografie van Centraal-Azië, het Altajgebergte en het onderzochte 

petrogliefencomplex: Tsagaan Salaa en Baga Oigor. Het tweede hoofdstuk spitst zich toe op 

de petrogliefen van Centraal-Azië. Een bondig overzicht van de hierover verschenen 

publicaties illustreert de historiek van het onderzoek op petrogliefen in Centraal-Azië. Het 

huidige onderzoeksklimaat wordt geschetst aan de hand van de activiteiten van enkele 

internationale onderzoeksteams. Het derde hoofdstuk geeft een chronologische opsomming 

van de hypothesen van en onderzoeken naar de oorsprong van het gedomesticeerde paard. Dit 

hoofdstuk sluit af met de economische en militaire voordelen van het paard voor de 

steppevolkeren.  

 

Het onderzoek zelf wordt gevoerd aan de hand van een databank die specifiek werd opgesteld 

om het paard in de petrogliefen te kunnen karakteriseren. De data bestaan uit de petrogliefen 

van het Tsagaan Salaa en Baga Oigor complex, en werden gepubliceerd in: ‘Mémoires de la 

mission Archéologique Française en Asie Centrale; Répertoire des  pétroglyphes  D’Asie 

Central : Fascicule N°6 Mongolie du Nord-Ouest Tsagaan Salaa en Baga Oigor ; Jacobsson 

E., Kubarev V., Tseveendorj D.’. Deze databank wordt uitgebreid besproken in het vierde 

hoofdstuk. Dit hoofdstuk eindigt met een opsomming van de resultaten per periode en wordt 

geïllustreerd aan de hand van figuren en grafieken. Deze laatste werden als bijlage 

toegevoegd. 

Het vijfde en laatste hoofdstuk tracht de resultaten van deze databank te interpreteren of te 

koppelen aan hypothesen. Dit gebeurt per periode van de steentijd tot en met de Turkse 
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periode. Naast een algemene schets van de leefomstandigheden, worden specifieke thema’s en 

onderwerpen besproken.  

Enkele voorafgaande verduidelijkingen zijn essentieel. De hierboven vermelde publicatie 

hanteert een nomenclator die duidelijk en toegankelijk is voor de lezer, ongeacht zijn 

moedertaal of cultuur. De databank neemt deze Engelse termen over om de toegankelijkheid 

te behouden en om problemen met termen te reduceren. In deze scriptie worden naast de 

Nederlandse vertaling de Engelse termen tussen haakjes behouden. 

Ook de chronologie en de termen die hiervoor worden gebruikt zijn overgenomen uit de 

bovenvermelde publicatie. Voor de weergave van een datering in getallen wordt gekozen voor 

de minste politiek geladen weliswaar Engelse term,  Before Common Era (BCE) en Common 

Era (CE). 
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 Hoofdstuk 1: Geografie 

1.1 Geografie van Centraal-Azië 
 
Welke landen of regio’s Centraal-Azië omvat verschilt naargelang de gebruikte definitie en 

kan best geïllustreerd worden aan de hand van een kaart (Figuur 1). De twee belangrijkste 

gangbare definities voor dit onderzoek zijn deze van Unesco, die minder rekening houdt met 

huidige landgrenzen, en de definitie overeengekomen na de val van het USSR in Tashkent 

door de vijf Aziatische Republieken. Volgens deze laatste definitie bestaat Centraal-Azië uit 

Kazachstan, Oezbekistan, Turkmenistan, Tadzjikistan en Kyrgyzstan. Op de kaart is deze 

regio aangeduid door ‘Common modern definition’ (Wilson J., 2005, p.1). Om deze gebieden 

te duiden komt naast Centraal-Azië ook ‘Middle-Asia’ of ‘Inner-Asia’ voor (Dani A.H., 

Masson V.M., Harmatta J.,  Litvinovskii B. A., Bosworth E., 1999, pp. 479-480). Voor dit 

werk zal ik mij baseren op de definitie van Unesco die eerder cultureel gebonden is. 

Het landschap van Centraal-Azië wordt gedomineerd door uitgestrekte steppen, plateaus en 

gebergten. De steppen zijn onderdeel van de Euraziatische steppengordel en spreiden zich 

over een strook van meer dan 5000 km. Van de monding van de Donau rivier in de Zwarte 

Zee tot aan Mantsjoerije, een streek in het noordoosten van China.  

De vier grootste gebergteketens in Centraal-Azië zijn het Pamirgebergte, het Upper 

Indusgebergte, het Tien Shangebergte en het Altaj-Sayangebergte (Bourgeois I., Cammaert 

L., Massart C., Mikkelsen J.H., 2000, pp. 13-14)  (Figuur 2).  

De belangrijkste rivieren in Centraal-Azië zijn de Amu Darya, de Syr Darya, de Ob en de 

Irtysj. De Amu Darya ontspringt in het Pamirgebergte, vloeit langs de grens tussen 

Oezbekistan en Afghanistan en vormt nadien de grens tussen Oezbekistan en Turkmenistan. 

De Syr Darya of ontspringt in het Tien Shangebergte, vloeit door Kyrgyzstan, Oezbekistan en 

Kazachstan. Beide rivieren monden uit in het Aralmeer (Abazof R. 2008). De Amu Darya en 

de Syr Darya worden door klassiek Griekse auteurs vermeld als de Oxus en de Jaxartes  

(Kuzmina E.E. 2008 p. 2). De Katoen en de Bieja zijn de bronrivieren van de Ob en 

ontspringen in het Altajgebergte. De Irtysj rivier ontspringt in het Chinese deel van het 

Altajgebergte nadien, nadat ze door de Kazachse steppen stroomt, mondt ze uit in de Ob. De 

Irtysj wordt vaak op kaarten vermeldt met zijn Kazachse naam: Ertis. De Ob zal uiteindelijk 

uitmonden in de Karazee (Figuur 3). 
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Centraal-Azië wordt ingedeeld in vijf grote zones die losstaan van de landgrenzen. De 

noordelijke steppen en de bossteppen vormen de eerste zone; samen omvatten ze de helft van 

het Centraal-Aziatisch grondgebied. Het continentaal klimaat met extreem koude winters en 

warme zomers karakteriseert deze steppen. Door geografische omstandigheden hebben grote 

gebieden in deze zone een permafrost. De tweede zone ligt in het westen: een droge 

woestijnzone. Deze zone kent bijna geen regenval. In de winter is het erg koud met sterke 

winden, in de zomer stijgt de temperatuur tot 40 en 50°C. De Karakum, Kyzylkum en 

Taklamakan zijn de belangrijkste woestijnen in deze zone. In het zuiden en zuidoosten vormt 

zich een derde zone door het hoogland en de gebergten. De hoogte zorgt voor een extremer 

klimaat. De hoogste toppen steken boven de 5000m en kunnen bedekt zijn met ijs. Een vierde 

zone situeert zich in de dichtbevolkte, vruchtbare valleien en oasen tussen de Amu Darya en 

Syr Darya rivieren. Deze streken kennen een relatief mild en droog klimaat. De laatste zone 

wordt gevormd door verschillende licht verheven valleien met een aangenaam continentaal 

klimaat. Deze gebieden zijn vandaag het meest geschikt voor menselijke bewoning (Abazof 

R. 2008) (Figuur 4).  

Het cultureel landschap en de bevolkingsverspreiding in Centraal-Azië verschillen en 

fluctueren sterk doorheen de tijd. De oorzaken zijn verscheiden, maar klimaatsveranderingen 

en menselijke activiteiten zijn de voornaamste (Kuzmina E.E. 2008 pp. 8-17). Centraal-Azië 

wordt ingedeeld ter hoogte van het Aral meer. Het noordelijke gedeelte in deze opdeling 

bestaat voornamelijk uit steppen. Deze steppen zijn extreem gevoelig en hebben een 

vergankelijk ecosysteem met als gevolg dat ze enkel geschikt zijn voor veeteelt. De kuddes 

van de nomadensamenlevingen bestaan voornamelijk uit schapen, geiten, paarden, runderen, 

kamelen en yaks. In het zuidelijk deel heeft zich een intensieve landbouw ontwikkeld. Naast 

vele fruitsoorten en groenten worden voornamelijk granen en katoen verbouwd. Vee houden 

is hier van secondair belang (Hanks R.R. 2005, pp. 15-20). 

Centraal-Azië is met zijn hoge bergketens en gevaarlijke woestijnen geografisch moeilijk 

toegankelijk en toch is deze regio doorheen de geschiedenis een contactgebied van 

omliggende volkeren en beschavingen. Centraal-Azië was de ontmoetingsplaats van zowel het 

nomadische noorden en het agrarische zuiden als het oosten en het westen (Lewis R. A. 1992, 

pp. 1-6). Gedurende 2000 jaar zal Centraal-Azië een kruispunt zijn van internationale handel 

tussen Oost-Azië, het Midden-Oosten en Europa. Deze regio is ook het trefpunt van drie 

wereld religies/maatschappijen: het boeddhisme, de islam en het christendom. De doorstroom 

van zowel goederen, technieken, ideeën als de politieke expansies stimuleerden de 

ontwikkeling Centraal-Azië en de omliggende rijken (Abazov R. 2008). 

 9



1.2 Altajgebergte 
 
Het Altajgebergte ligt in het hart van Centraal-Azië en vormt de grens tussen de Russische 

Federatie, Mongolië, China en Kazachstan. Het gebergte scheidt de Mongoolse steppe van de 

Kazachse steppe (Figuur 5). 

Het klimaat van het Altajgebergte is complex. Algemeen kan men zeggen dat er een extreme 

variant van het continentale klimaat heerst: korte warme zomers en lange koude winters. 

Onder invloed van het reliëf zijn er echter veel unieke klimaatomstandigheden.  

Drie hoogtezones worden onderscheiden. In het noordwesten ligt het laagland tussen 400-600 

meter, het middenland heeft bergen tot 1500meter en in het zuidoosten ligt het hoogland met 

bergen die snel boven 2000 meter uitsteken. De hoogste toppen in de Altaj behoren tot het 

Katunbergketen en de zuidelijke- en de noordelijkeChuyaketen. Intermontale depressies 

bevatten plateaus en uitgestrekte rivierbekkens, vele van deze gebieden hebben een 

permafrost (http://www.archaeology.ugent.be/altai/) (Figuur 6). 

Bebossing komt, buiten de Tolgoi regio, bijna niet voor. Uitzonderingen zijn enkele 

beschermde valleien of hooggelegen en noordelijk gerichte hellingen. Het Altajgebergte 

bestaat voornamelijk uit dorre steppebegroeiing. Op hogere elevaties en langs de rivieroevers 

ligt goed weiland (http://darkwing.uoregon.edu/~altay/ htm). 

Zoals eerder vermeld ontspringen de Irtysh en de bronrivieren van de Ob (de Katoen en de 

Bieja) in het Altajgebergte. De Katoen heeft haar bronnen in de vele gletsjers die op de 

zuidelijke helling liggen van de Beloecha, de hoogste berg van de Altaj. De Bieja ontspringt 

in het Teletskojemeer (Saidazimova G. 2006 pp. 1-3). 

Gedurende duizenden jaren dienden de valleien van het Altajgebergte als doorgang en tot 

schuilplaats voor volkeren op zoek naar nieuwe graaslanden. Talrijke volkeren hebben 

doorheen de geschiedenis vele, interessante, archeologische monumenten en sporen in dit 

contactgebied nagelaten. Door hun afgelegen ligging en de afwezigheid van landbouw, 

industrie of bewoning zijn vele archeologische restanten intact gebleven 

(http://www.archaeology.ugent.be/altai/). 

 

 

 

 

 

 10

http://www.archaeology.ugent.be/altai/
http://darkwing.uoregon.edu/%7Ealtay/region.htm
http://www.archaeology.ugent.be/altai/


1.3 Tsagaan Salaa & Baga Oigor 
 

De archeologische data die verwerkt wordt in volgende hoofdstukken zijn afkomstig van het 

petrogliefencomplex Tsagaan Salaa en Baga Oigor.  Dit complex is gelegen in het Mongoolse 

deel van het Altajgebergte, in het noordwesten van Bayan Ölgiy Aimag (Figuur 7). 

 

De sites ligt op 49'25 noorderbreedte en 88'15 oosterlengte. Het petrogliefencomplex spreidt 

zich uit langs valleien gevormd door de rivieren Tsagaan Salaa en Baga Oigor. In het westen 

ligt op 2200 meter het hoogste punt, 20 kilometer verder eindigt het petrogliefencomplex 

ongeveer 400 meter lager. De regio kan vandaag best omschreven worden als bergsteppe. De 

valleien werden gevormd door de Tsagaan Salaa en Baga Oigor rivieren samen met hun 

bijrivieren en kreekjes. Naast deze rivieren zijn er in de zomer een aantal kleine meertjes die 

voor een overvloed aan water zorgen (Jacobsson E., Kubarev V. D., Tseveendorj D., 2001, 

pp. 7-13) (Figuur 8 & 9). 

 

De rotsachtige ondergrond is één tot twee miljard jaar oud, en bestaat vooral uit 

gemetamorfoseerde kleisteen. De valleibodem ligt bestrooid met rotsblokken, afkomstig uit 

hogere gelegen gebieden. Die uit een hardere granietsteen bestaan. Al deze fysieke 

kenmerken zijn gebruikt om het complex in tien sites op te delen (Figuur 10 & 11). Door 

begrazing zijn alle wilgen en heesterbosjes reeds lang verdwenen. Tijdens de zomer zijn de 

hellingen bedekt met gras dat schaarser wordt naargelang de hoogte toeneemt en de valleien 

worden goede weidelanden (Jacobsson E., Kubarev V. D., Tseveendorj D., 2001, pp. 7-13). 

 

Tsagaan Salaa en Baga Oigor zijn in het Altajgebergte één van de grootste en rijkste, in 

termen van chronologie, petrogliefencomplexen. Er werden ongeveer 100.000 ingehouwen 

beeltenissen de gedocumenteerd gevonden. Zij geven de evolutie weer van vermoedelijk 10 

000 jaar menselijke activiteit in het Altajgebergte (Jacobsson E., Kubarev V. D., Tseveendorj 

D., 2001, pp. 7-13).  
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Hoofdstuk 2: Petrogliefen in Centraal-Azië 

2.1 Petrogliefen en rotskunst 

Rotskunst is een verzamelnaam voor verschillende door mens gecreëerde artistieke expressies 

dat bestaat uit een design of patroon ontstaan door het graveren, schilderen, pikken of op een 

of andere manier fysiekee in het oppervlak van rotsen is aangebracht. Rotskunst omvat 

petrogliefen, pictogrammen, geogliefen en petrovormen (Fagan B.M.,1996, p.593). 

 

De term petroglief verwijst naar een beeltenis die gehakt, gekrast, gekerfd, geschuurd is in een 

rotsoppervlak. Afbeeldingen ontstaan door schilderingen op rots worden pictogrammen 

genoemd. Geogliefen worden in het landschap gevormd door het verwijderen of verplaatsen 

van oppervlaktemateriaal op de grond of op met rotsbedekte hellingen tot patronen. 

Petrovormen worden gevormd door aan het oppervlak rotsen te positioneren in patronen 

(Fagan B.M., 1996, p. 593 en 763). 

 

Deze definities over de rotskunst zijn echter ver van algemeen aanvaard. Het begrip ‘Rock 

art’ wordt door vele onderzoekers als te westers beschouwd. ‘Rock art’ houdt niet steeds 

kunst in, zeker niet in de westerse betekenis van het woord (Whitley D.S., 2001, pp. 22-24). 

Dit werk hanteert de term petrogliefen om te verwijzen naar in rots gehouwen beeltenissen. 

 

Rotskunst is één van de eerste kunstvormen die de mens maakte en is verspreid over de hele 

wereld. De afbeeldingen variëren sterk zowel in onderwerp als in complexiteit. Het zijn allen 

de expressies van de mens en dus waardevol zowel voor de archeologie als de antropologie. 

Ze representeren oude volkeren , hun waarden, hun levensstijl en vermoedelijk ook hun fauna 

en flora (Jacobsson E., Kubarev V. D., Tseveendorj D., 2001, p. 17). Een ‘natuurlijke’ 

beeltenissen interpreteren is moeilijk, de betekenis achterhalen van abstracte beeltenis zoals 

de vele geometrische vormen in de petrogliefen is nog complexer. Indirect geven 

petrogliefsites informatie over verspreidingspatronen, het cultureel landschap en gekende 

technieken (http://arkarcheology.uark.edu/rockart/index.html). 
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2.2 Centraal-Azië 
 
Centraal-Azië wordt ook wel ‘the state of the rock art’ genoemd. Ongeacht de gebergten, de 

woestijnen of uitgestrekte steppen zijn duizenden petrogliefen wijd verspreid over deze regio. 

Petrogliefen vormen in deze stepperegio, samen met de funeraire archeologie, de meest 

bruikbare archeologische data. (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-

france_830/archeologie_1058/les-carnets-archeologie_5064/asie-oceanie_5069/kazakhstan-

altai_5485/petroglyphes-1-origines-age-du-bronze_15069.html ).  

Deze petrogliefen zijn een belangrijke getuigenis van de geschiedenis van Centraal-Azië en 

vertellen indirect hoe bevolkingsgroepen in Centraal-Azië omgingen met nieuwe ideeën, 

religies, dieren en politieke regimes (Lewis R. A., 1992, pp 1-6).  

 

2.3 Onderzoek op Centraal-Aziatische petrogliefen 

Onderzoeksklimaat 

Nu globalisering een menselijker gezicht begint te krijgen, wordt meer rekening gehouden 

met lokale samenlevingen, overheden en ook universiteiten. Het belang van huidige 

internationale onderzoeksteams ligt ook in het betrekken van lokale instellingen bij 

rotskunstonderzoek. Deze internationale samenwerkingsverbanden zijn echter nog 

uitgebreider, daar verschillende departementen binnen de wetenschappelijke instellingen en/of 

universiteiten ook intern samenwerken en elk eigen, specifiekere kennis, ervaring en 

materialen meebrengen. Gespecialiseerde apparatuur en de hantering ervan kan worden 

uitgewisseld en de nauwe betrekkingen vormen vaak de basis van nieuwe 

onderzoeksmethoden, technieken en theorieën. De publicaties en resultaten krijgen door dit 

alles een hoger wetenschappelijk niveau en een grotere erkenning. Tevens vormt er zich een 

educatief perspectief zowel rond het onderzoeksthema als de technieken, met een mogelijke 

internationale uitwisseling. Deze (internationale) betrekkingen uiten zich ook in conferenties, 

belangrijk voor de ontwikkeling en acceptatie van deze nieuwe onderzoekstechnieken en -

theorieën. Als laatst, maar niet minder belangrijk, worden de eindverslagen en rapporten 

gepubliceerd in een internationale omgangstaal, waardoor onderzoeken en resultaten 

toegankelijker worden. 

 

UNESCO is bijzonder actief in Centraal-Azië, vooral uit politieke overwegingen. Vanuit het 

programma voor het bewaren en beschermen van de zijderoute, promoot en financiert de 
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organisatie verschillende petrogliefprojecten. Ook ICOMOS (International Council on 

Monuments and Sites) , CAR (Comité International d'Art Rupestre) en het Oezbeekse IICAS 

(International Institute for Central Asian Studies) hebben het onderzoek en de bescherming 

van Centraal-Aziatische petrogliefen opgenomen in hun programma.  

 

Door een toenemende samenwerking met internationale onderzoeksteams krijgen de lokale 

partners ook meer erkenning. Het belang van internationale onderzoeksteams zal in de 

toekomst enkel toenemen, met dit inzicht worden er enkele besproken. 

 

Enkele internationale onderzoeksteams 
 
1) The Altai Mountain Survey project.  

Dit project is gegroeid uit de samenwerking tussen een Mongolisch, een Russisch en een 

Amerikaans team. In 1994 ging deze samenwerking van start met als doel de ecologie van 

oude culturen in het Altay gebergte te onderzoeken. De hoofdverantwoordelijke voor het 

Amerikaanse team is prof. Esther Jacobson van de vakgroep kunstgeschiedenis aan de 

Universiteit van Oregon. Het Russische team wordt geleid door Vladimir Dmitrievich 

Kubarev, senior onderzoeker bij het departement etnografie en archeologie aan de Russische 

Academie van wetenschap te Novosibirsk. D. Tseveendorj is directeur van het archeologisch 

instituut aan de Mongolische academie van de wetenschap te Ulaanbaatar, en 

verantwoordelijk voor het Mongolische team in het project. Het onderzoek richt zich op de 

sites Tsagaan Salaa/Baga Oigor, Tsagaan Gol, en Aral Tolgoi dat rijk aan archeologische 

oppervlak restanten is. Alleen al gedurende zes jaar werden 100 000 ingehouwen beeltenissen 

geregistreerd. Het onderzoek geeft een goed beeld van de ecologie en de cultuur in de 

Mongolische Altay van het Laat Pleistoceen (11,000 cal B.P.) tot de Turkse periode (het 

eerste millennium CE.) (http://darkwing.uoregon.edu/~altay). 

 

2) Mission Archéologique Française en Asie Centrale, (MAFAC) 

La Mission Archéologique Française en Asie Centrale, werd gesticht in 1980.  

Vandaag staat H.P. Francfort aan het hoofd van dit Franse team. Er wordt samengewerkt met: 

de Universiteit van Kémérovo (Siberië), het archeologisch en etnografisch instituut aan de 

Russische wetenschappelijke academie van Siberië, het Kazachse archeologische instituut 

Margulan te Almaty, de Universiteit Gent en verschillende Oezbeekse en Kirgizische 

archeologische instituten. Vanaf 1990 richt het onderzoek zich specifiek op rotskunst en 
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(vervroren) grafheuvels in de steppen in Centraal-Azië. Sinds 1992, wordt ieder jaar een 

campagne georganiseerd. De onderzoeksgebieden zijn Siberië (bassin van de Minousinsk, 

Altaj), Kazachstan (Alatau, Alatau de Djoungarië), Kyrgyzstan (Tianshangebergte), en 

Oezbekistan. Een van de belangrijkste verwezenlijkingen is de lancering van een reeks 

boeken waarin de resultaten van nieuwe maar ook oude, ongepubliceerde, petrogliefsites 

worden verwerkt, ondertussen zijn er zes volumes verschenen ‘Mémoires de la Mission 

Archéologique Française en Asie Centrale : le « Répertoire des Pétroglyphes d’Asie centrale » 

(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/archeologie_1058/les-carnets-

archeologie_5064/asie-oceanie_5069/kazakhstan-altai_5485/index.html).  

 

3) Universiteit Gent in het Altajgebergte. 

Deze Belgische samenwerking ging van start in 1991 door contacten die werden gelegd 

tijdens de tentoonstelling ‘Het goud der Scythen’ in de Koninklijke Musea voor Kunst en 

Geschiedenis te Brussel. De projectcampagnes beperken zich niet tot landgrenzen of aan vaste 

partners maar wel aan het onderzoeksgebied: het Altajgebergte. Verantwoordelijke zijn: Prof. 

Dr. Jean Bourgeois en Dr. Wouter Gheyle, van de vakgroep Archeologie aan de Universiteit 

Gent, Prof. Dr. Rudi Goossens en Prof. Dr. Alein De Wulf van de vakgroep Geografie aan de 

Universiteit Gent. Enkele vertrouwde partners zijn Prof. Victor Lukyanenko en Dr. Alexander 

V. Ebel van de Staatsuniversiteit van Gorno-Altajsk te Rusland, het Vlaams UNESCO 

trustfonds en A.P. Derevyanko van het Instituut voor etnografie en archeologie aan de 

Siberische tak van de Russische Wetenschappelijke Academie te Novosibirsk.  

Slechts een deel van het verrichtwerk richt zich op petrogliefenonderzoek. Het 

multidisciplinair archeologisch onderzoek werkt vooral rond prospectie en de registratie aan 

de hand van passende geografische methodes, ook werden er enkele grafheuvels opgegraven. 

Rotskunstonderzoek werd verricht in de Sebystei en de Kalanegir vallei, en werd gepubliceerd 

in: Bourgeois I., Cammaert L., Massart C., Mikkelsen J.H., 2000, Ancient Nomads of the 

Altai Mountains, Royal Museums of Art and History, Brussel. 

 

4) Rotsgraveringen en inscripties langst de Karakorum snelweg 

De samenwerking tussen Duitse archeologen aan de Wetenschappelijke Academie van 

Heidelberg en Pakistaanse specialisten van de Quaid-i-Azam universiteit te Islamabad ging 

van start in 1979. De hoofdverantwoordelijke van deze samenwerking zijn Prof. K. Jettmar 

(Heidelberg, Duitsland) en Prof. A.H. Dani (Quaid-i-Azam Universiteit Islamabad, Pakistan). 

Het onderzoeksgebied ligt in het noorden van Pakistan aan de grens met China. Het gebied 
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werd 1978 bereikbaar met de aanleg van een verbindingsweg tussen Pakistan en China door 

het Himalaya en het Karakorum gebergte. De voornaamste sites concentreren zich rond 

Chilas, een dorp in het noordelijke Pakistan. De bedoeling van de samenwerkingis het 

systematisch registreren, documenteren en het publiceren van de voornaamste petrogliefsites 

in de regio. Een archief van het verzamelde materiaal is samengebracht in de academie van 

Heidelberg; ook een kopie hiervan zal ondergebracht worden in Pakistan 

(http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~u71/kara/intro.html). De onderzoeken werden 

gepubliceerd in twee reeksen. “Antiquities of Northern Pakistan, Reports and Studies” (1989 

tot 2004) en ‘Materialien zur Archäologie der Nordgebiete Pakistans 

(http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~u71/kara/anp.html).  

2.4 Een overzicht van invloedrijke publicaties over petrogliefen in 
Centraal-Azië 

Vanaf de jaren 90 is er binnen het archeologisch onderzoek een stijgende trend waar te nemen 

van het aantal studies op rotskunst. De rapporten en publicaties, als gevolg van deze trend, 

werpen nu hun vruchten af. Er is een globale, niet altijd wetenschappelijke, interesse ontstaan 

binnen de rotskunst. Ook Centraal-Azië deelt deze trend. Een bondig chronologisch overzicht 

van de voornaamste publicaties op Centraal-Aziatische petrogliefen volgt.  

In 1980 verscheen: “The Petroglyphs of Center and Inner Asia” geschreven door Y.A. Sher. 

Zijn werk zorgde voor een keerpunt binnen het Centraal-Aziatische onderzoek naar 

petrogliefen. Het belang ligt voornamelijk in zijn voorgestelde methodologie van 

rotskunstonderzoek.  

Eind 20ste eeuw evolueerden de publicaties binnen het rotskunstonderzoek naar syntheses van 

specifieke regio’s. In 1992 publiceerde Z. Samashev “Synthesis of the rock art of the Upper 

Irtysh River Valley”. Martynov, Mariyashev en Aetekov brachten nog in datzelfde jaar 

“Summary of the Saimaly-Tash Petroglyphs” uit. De “Syntheses of the rock art of the western 

Tien Shan” door  Khudjanazarov verscheen in 1995.  

In 2001 zorgden K. Tashbayeva, M. Khujanazarov, V. Ranov en Z. Samashev voor een 

opvolging van het werk van Y.A. Sher uit 1980. Hun werk “Petroglyphs of Central Asia” 

werd gepubliceerd door het International Institute for Central Asian Studies te Samarkand. 

Voor het eerst werden de belangrijke petrogliefsites, verspreid over geheel Centraal-Azië, in 

één werk samengebracht. Zowel algemene problemen met betrekking tot de petrogliefsites als 

specifieke kwesties rond rotskunstonderzoek werden per land behandeld.  
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Vanuit de instelling ‘La Mission Archéologique Française en Asie Centrale’ werd een serie 

publicaties gelanceerd : ‘Les Mémoires de la Mission Archéologique Française en Asie 

Centrale,  Répertoire des Pétroglyphes d’Asie Centrale’. In de ondertussen zes verschenen 

volumes worden de resultaten gepubliceerd van nieuwe maar ook oude, ongepubliceerde, 

petrogliefsites. Centraal Aziatische petrogliefen worden sinds lang gekoppeld aan symboliek, 

esthetiek, mythologie en sjamanisme. Deze onderwerpen zijn erg populair, ook bij niet 

wetenschappelijke onderzoeken. In 2001 publiceerde H.P. Francfort in samenwerking met R. 

N. Hamayon, en P. G. Bahn, “Shamanism. Uses and abuses of a concept”, een werk dat 

duidelijk het sjamanisme niet onderschat maar wel wijst op de gevaren van het concept. 

Rozwadowski bracht in 2004 “Interpreting the rock art of Central Asia, Symbols through 

time” uit, een werk dat toegankelijk is voor een breed publiek. E. Jacobson tracht rotskunst te 

beschrijven op esthetisch vlak in een nog te verschijnen boek ‘the art of rock art’.  

Online publicaties dienen ook vermeld te worden. International Newsletter On Rock Art 

(INORA ) besteedt regelmatig aandacht aan het onderzoek en aan de publicaties van Centraal-

Aziatische petrogliefen: http://www.bradshawfoundation.com/inora/index.html. Op de 

website http://www.centralasian-rockart.org wordt gewerkt aan een algemene toegankelijke 

Centraal-Aziatische databank van rotskunst. Dit project is mogelijk door de steun van Unesco 

en ‘La Mission Archéologique Française en Asie Centrale’.  

2.5 Conservatie en toerisme 
 
Er is duidelijk een positieve evolutie in de toegankelijkheid van Centraal-Azië. Ook 

buitenlandse (ttz. buiten de voormalige Sovjetunie) activiteiten worden mogelijk en het 

toerisme neemt toe. Het is daarom uiterst noodzakelijk om, in de nu onafhankelijke landen, 

een goed beheer van het erfgoed te steunen, zodat de openheid en vrijheid van Centraal-Azië 

niet wordt misbruikt en kan leiden tot het plunderen of beschadigen van het erfgoed.  

Naast het toerisme zijn ook de industrie, de economie en de militaire activiteiten 

verantwoordelijk voor de vernieling van de petrogliefen. Naast hun directe invloed wordt 

indirect de historische waarde aangetast. Het landschap is namelijk de context van 

petrogliefen, en belangrijk in het onderzoek. Het culturele landschap in Centraal-Azië dat 

gedurende eeuwen onaangetast bleef, wordt nu bedreigd en vernield door grote bouwwerken, 

stadsuitbreidingen en de aanleg van wegen en dammen 

(http://www.international.icomos.org/risk/2002/rockart2002.htm). 
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Hoofdstuk 3: Het Paard in Centraal-Azië, een overzicht. 

3.1 Het wilde paard 

Het wilde paard behoort tot de oneven gehoefde zoogdieren (Figuur12). Tijdens het laat-

pleistoceen zijn grote kuddes wilde paarden talrijk aanwezig op de open vlakten in Europa, 

Azië, Noord-Amerika en Noord-Afrika (Kavar T. & Dovc P., 2008 p. 1). Op de Euraziatische 

steppe was het wilde paard, Equus caballus het dominante zoogdier. Deze wilde paarden 

waren stevig gebouwd, hadden zware poten, een tonvormig bovenlichaam en stugge manen. 

Vermoedelijk geleken ze op het moderne Przewalski paard. In de nattere, westelijke steppe 

van Oekraïne en ten noorden van de Zwarte Zee bevond zich de Equus hydruntinus, een 

kleiner wild paard. De soort werd tot zijn uitsterven bejaagd. De laatste van de Equus 

hydruntinus werd gedood tussen 4000 BC-3000BC. In de drogere steppe van de Kaspische 

depressie leefde een derde gelijkaardig wild paard, de Equus hemionus, met kenmerkende 

lange oren. Deze drie wilde paardensoorten werden bejaagd door de voedselverzamelaars die 

leefden in de steppen (David W.A., 2007, pp. 135-136). Algemeen is er een sterke daling van 

diverse wilde paardenpopulaties na de laatste ijstijd. In Eurazië zullen slechts twee wilde 

paardsoorten overleven: het Tarpan paard (Equus ferus ferus) en Przewalski paard (Equus 

ferus Przewalskii) (Figuur 13). De Tarpan werd nog beschreven in de 19de eeuw maar de 

laatste van zijn soort stierf in Polen rond 1918-1919. Het Przewalski paard zou ook 

uitgestorven zijn als er geen kleine groep gevangen werd in het begin van de 20ste eeuw. De 

soort leeft nu nog steeds in wildparken en dierentuinen (Kavar T. & Dovc P., 2008, pp. 2-3). 

Recent genetisch onderzoek op het Przewalski paard doet vermoeden dat het eerder een 

zustersoort is van de voorouder van het gedomesticeerd paard waarvan de beste kandidaat het 

Tarpan paard is (Olsen S.L., 2006,  p. 246). 

3.2 Domesticatie van het paard 

Tijdens de 20ste eeuw krijgt het domesticatieproces van het paard veel aandacht. Er 

ontwikkelden zich vele, al dan niet wetenschappelijke, theorieën. Veel theorieën zijn thans 

verworpen maar nog steeds loopt de discussie, zowel tussen zoölogen als archeologen, over 

wanneer, waar en hoe het wilde paard gedomesticeerd werd (Levine M.A., 2002, pp.1-3). 

Er zijn geen gekende, sluitende criteria voor de vroegste domesticatie van het paard vast te 

stellen. De discussie draait vooral rond wat het belang is van indirect bewijsmateriaal (Olsen 

S.L., 2006, p. 271). 
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Temmen en domesticatie 

In eerste instantie moet een verschil gemaakt worden tussen een getemd dier en een 

gedomesticeerd dier. Criteria verschillen maar een gangbare definitie is: de morfologie en het 

gedrag van een diersoort is zodanig veranderd dat bepaalde aspecten van het leven van het 

dier, zoals voortplanting, onder controle staan van de mens (Diamond J., 2006, pp. 83-90;  

155-172). Het staat echter ter discussie of deze richtlijnen ook gelden in een vroeg stadion van 

domesticatie (Olsen S.L., 2006, p. 256). Een getemd dier is een wild dier dat werd afgericht 

en bedwongen is door de mens. Het heeft geen genetische of morfologische verschillen met 

een wild dier. Een getemd dier is niet afhankelijk van de mens maar zal bij hem blijven uit 

eigenwil. Etnografische data over de hele tonen aan dat jagerverzamelaars een 

verscheidenheid aan wilde dieren temden en hielden als huisdier (Levine M.A., 2002, pp.3-4). 

Het domesticatieproces en haar sporen in de archeologie 

V.I. Gromova kwam in 1949 tot de conclusie dat de vroegste paarddomesticatie had 

plaatsgevonden in het gebied gelegen tussen de Djeper stroom en het Oeral gebergte, de 

natuurlijke habitad van het Tarpan paard. In de jaren 1970 steunden de voornaamste 

paleozoölogen: Bibikova (1970), Tsalkin (1970), Bökönyi (1959), Necrasov (1971), deze 

hypothese. Hierdoor wordt ze algemeen erkend. De oudste paardenbeenderen werden 

gevonden op de sites van Dnjeper-, Donau- en Samara culturen. De voornaamste site waarop 

deze stelling werd gebaseerd heette de Dereivka site in Oekraïne. Er werden ook sporen 

geïnterpreteerd van een aanwezige paardencultus, die later werden gekoppeld aan de 

mythologie van Indo-Europese volkeren. Hierop baseerd Shnirelman in 1989 “The Single 

Center Hypothese”. Paarden zouden in de natuurlijke habitat van het Tarpan paard voor het 

eerst gedomesticeerd zijn door steppevolkeren die door het houden van een veestapel bekend 

werden met domesticatie. De veestapel zou verkregen zijn door het lenen en adopteren van 

gedomesticeerd vee afkomstig uit West-Azië. De steppenvolkeren zouden het 

gedomesticeerde paard uitgeleend hebben aan boeren in Zuidoost-Europa. Bewijsmateriaal 

voor deze stelling werd gevonden te Körös, Boian en Gumelnitsa. Het kleine percentage 

paardenbeenderen wijst op de onbeduidende rol van paardkweken in deze cultuur (Kuzmina 

E.E., 2008, pp 25-26). De vraag waneer en waar het paard werd gedomesticeerd bleek 

opgelost tot in 1992, tijdens het colloquium “The Indo-Germanen and The Horse” te Berlijn, 

J. Mallory, M. A. Levine en H. P. Uerpmann de betrouwbaarheid in twijfel stelden van de 

Dereivka site. Er wordt gewezen op de problemen om domesticatie indicaties bij paarden te 

definiëren en op de contaminatie van de site Dereivka. J. Mallory wees erop dat er in het 
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gebied tussen de Oeral en Kaspische zee onvoldoende bewijsmateriaal aanwezig was om van 

rituele begravingen te spreken voor de Pit-grave periode (Kuzmina E.E., 2008, p. 26). Recente 

dateringen plaatsten de gedomesticeerde paarden van Dereivka in de ijzertijd, 1ste eeuw BCE 

(Olsen, S.L., 2006., p.245). Nieuw archeologisch materiaal op de Euraziatische steppen maakt 

het mogelijk de vraag waneer en waar het paard werd gedomesticeerd weer op te nemen.  

Genetisch onderzoek toont in eerste instantie onduidelijke patronen. Bij nader onderzoek op 

het MtDNA bleken de onduidelijke patronen het gevolg van een proces waar het paard niet 

eenmaal maar verschillende keren werd gedomesticeerd. Recent onderzoek wees op 17 

fylogenetische groepen; dit betekent dat het paard meermaals op verschillende plaatsen en in 

verschillende perioden werd gedomesticeerd. Het is dus nutteloos één punt van de herkomst 

van paarddomesticatie te zoeken ( Olsen S.L., 2006., p. 245). 

In de zoektocht naar gedomesticeerde paarden heeft ook morfologisch onderzoek haar 

beperkingen. In tegenstelling tot de beenderen van runderen en schapen zijn de 

domesticatiekenmerken op de beenderen van paarden miniem en onduidelijk (Kuzmina E.E., 

2008, p. 26). Beenderonderzoek heeft aangetoond dat tijdens het pleistoceen en het holoceen, 

zowel de lichaamsgrote als de schedelgrote van wilde paarden konden variëren. Deze variëren 

naargelang de regio en de klimaatzones. Hieruit kan geconcludeerd worden dat variatie in de 

grootte ook aanwezig zal zijn bij de eerste gedomesticeerde paarden (Olsen, S.L., 2006., p. 

245).  

Het onderzoek van Benecke en von den Driesch (2003) toont dat de grote van het paard rond 

het jaar 2500 BCE in toenemende mate varieerde. Deze toename wordt vaak aanzien als een 

gevolg van menselijke selectie en dus een indicatie voor het begin van de paarddomesticatie. 

Kritiek op deze stelling is dat deze methode sterk afhankelijk is van de staalname. 

Vermoedelijk gebeurde het selecteren van paarden op basis van typen en grotes niet 

noodzakelijk in het eerste stadium van domesticatie, daarbij konden Oost-West migraties van 

wilde paardenkuddes zorgen voor bijkomende complicaties in deze resultaten (David W.A. & 

Brown D. R., 2007, p.1). Ook wijzigingen in de geografische verspreiding en densiteit van 

paarden, wat een argument voor domesticatie kan zijn, wordt met dit argument verworpen. 

 

De sterke toename van paardenelementen kan wijzen op paarddomesticatie. Bibikova (1986) 

onderzocht dit op de neolithische en bronstijdsites in Roemenië, Moldavië, Oekraïne en West-

Rusland. Hoewel de staalname op de sites klein is, vormen zich interessante algemene 

patronen. Critici wijzen op de invloed van de natuurlijke trek van paarden en van bijvoorbeeld 

de selectieve jacht op deze patronen (Olsen, S.L., 2006, p. 253). 
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Levine onderzocht de mortaliteitspatronen op de sites Dereivka en Botai, twee sites die als 

cruciaal worden beschouwd voor het vaststellen van paarddomesticatie. Op basis van tanden 

werd de sterfteleeftijd bepaald. De mortaliteitspatronen van de sites blijken typerend voor een 

jachtkamp en Levine besluit dat het merendeel van de paarden op beide sites wild geweest 

zijn (Levine M.A., 2002, pp.2-3). Kritiek hierop wordt gegeven door het mortaliteitsprofiel 

van Dereivka te vergelijken met dit van de Romeinse site Kesteren, waar de paarden zeker 

gedomesticeerd waren. De patronen blijken bijna identiek (David W.A. & Brown D. R., 2007, 

p.1). Morfologische patronen waren een goed hulpmiddel bij het onderscheiden van andere 

gedomesticeerde herbivoren. Om graasland te sparen worden de jonge mannetjes uit een 

kudde voor consumptie gedood zodra ze de volwassen grote bereikt hebben. Vrouwtjes 

worden van consumptie gespaard aangezien zij (eerst) voor nakomelingen en melk moesten 

zorgen. Dit patroon is normaal gezien archeologisch terug te vinden; bij paarden zijn er echter 

enkele problemen. Volwassene mannetjes zouden kunnen gehouden worden voor secondaire 

producten zoals om te berijden en voor trekkracht. In verschillende culturen zoals bij de 

Scythen, Grieken en Romeinen maar ook nog bij de huidige Mongolische veehoeders is er een 

sterke voorkeur voor het berijden van een hengst. Hengsten zouden bijvoorbeeld ook een 

rituele functie kunnen hebben, in latere perioden zullen bijna uitsluitend hengsten 

teruggevonden worden in rituele begraafplaatsen (Olsen, S.L., 2006., pp. 248-251). 

Het berijden van het paard wordt ook als bewijs aanzien van paarddomesticatie. Volgens 

Levine is het mogelijk dat paarden individueel gevangen, getemd en bereden werden, zonder 

het kweken van kuddes. Het argument dat het berijden een indicatie van domesticatie is, 

wordt door hem in twijfelgetrokken. Twee reacties komen hierop. Archeologisch zal het erg 

moeilijk zijn een grens te trekken tussen het temmen en de vroege domesticatie. Hiernaast 

lijkt het erg onwaarschijnlijk dat wilde hengsten en merries gevangen, getemd en bereden 

werden maar het onderling paren verhinderd werd (Olsen, S.L., 2006, pp. 256).  

Onderzoek op het wilde Przewalski paard heeft echter aangetoond dat het fokken van wilde 

paarden in gevangenschap niet vanzelfsprekend is (Lau A.N., Peng L., Goto H., et. All., 2008, 

pp. 199-200).  

Het dragen van een last en zadels zorgen voor pathologieën op het skelet van het moderne 

paard. Volgens Levine moet naargelang de vorm van het zadel en de rug van het paard, de 

wijze van het berijden en het gewicht van de ruiter, het berijden niet noodzakelijk resulteren 

in pathologieën op het skelet van het paard of zijn ruiter (Levine M.A., 1999, pp. 67-74). Een 

van de meest besproken pathologieën bij paarden is de invloed van het mondstuk op de tanden 

van het paard. David en Brown onderzochten de site Botai in het noorden van Kazachstan op 
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deze pathalogiën. Op de tanden van minstens drie paarden waren de typische afslijting door 

een mondstuk aanwezig. Experimentele archeologie van David en Brown hebben de slijtage 

van verschillende mondstukken getest, waarbij de resultaten, ook bij de organische 

mondstukkenwaren, positief waren. Critici wezen erop dat gelijkaardige sporen kunnen 

teruggevonden worden bij onbereden wilde paarden (David W.A., 2007, pp., 206-220). Ook 

waneer het paard niet regelmatig bereden wordt verdwijnt de slijtage op de tanden (Levine 

M.A., 1999, pp. 32-33). 

Artefacten en structuren zoals kralen zouden ook kunnen wijzen op de aanwezigheid van een 

gedomesticeerd paard. Verschillenden artefacten worden geassocieerd met het berijden van 

paarden, maar rond de vroege exemplaren verschillen de interpretaties sterk. De oudst 

gekende en onbetwiste artefacten die rechtstreeks kunnen geassocieerd worden met het 

gedomesticeerd paard zijn terug te vinden in de kargraven van Petrovka en Sintashta. Deze 

artefacten worden gedateerd in de midden bronstijd 2100-1700 BCE (Olsen, S.L., 2006, pp. 

253-254). Opgravingen die Olsen (2003-2006) verrichtte in Botai en Krasnyi Yar bracht lagen 

van paardenstront in woonkuilen aan het licht. Dit zou kunnen wijzen op een stal die werd 

uitgekuist of een dak datermee waterdicht werd gemaakt (David W.A. & Brown D. R., 2007, 

p. 4). Op Botai-aardewerk werden restanten gevonden van wat vermoedelijk de vetten van 

paardenmelk is. Het residu werd ook gedateerd met een Koolstof-14 datering. De analyse 

besluit dat rond 3500 BCE er zich een secondair product van het paard had ontwikkeld 

(Outram A. K., Stear N.A., Bendrey, R., et al., 2009, pp. 1332-1335). 

 

Aangezien datering van petrogliefen gebaseerd is op archeologische bronnen zal dit ook geen 

uitsluitsel kunnen brengen over de periode en de plaats van paarddomesticatie in de steppen. 

Om een duidelijk onderscheid te maken tussen het wild en het gedomesticeerd paard is een 

interdisciplinair en multi-dimensioneel onderzoek nodig (Levine M.A., 2006,  pp.4-5).  

 

3.3  Het economische en militaire gebruik van het gedomesticeerde paard in 
de Euraziatische steppen. 

Het paard maakte het de Euraziatische nomaden mogelijk om ook in woeste gebieden grote 

afstanden te overbruggen ( Samashev Z. & Francfort H.P. 2002, pp. 1-2). Het lag ook aan de 

basis van het typische nomadenleven. Het paard werd gehouden voor zijn vlees, zijn leer, en 

in het bijzonder voor zijn melk (Bourgeois I, Cammaert L., Massart C., Mikkelsen J. H., 

2000, p. 17).  
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Een persoon te voet kan samen met een goede herdershond, ongeveer 200 schapen hoeden. Te 

paard en met de zelfde hond kan de herder ongeveer 500 schapen hoeden. Het paardrijden 

vergroot de efficiëntie en dus ook schaal van het veehouden. Doordat meer runderen en/of 

schapen kunnen gehouden worden stijgt de welvaart van deze ruiter/herder ten opzichte van 

de herders te voet. Grotere kuddes hebben natuurlijk ook grotere graaslanden nodig, dit zou 

aanleiding hebben geven tot de algemene herziening van tribale grenzen (Anthony D. W., 

2007, p. 222).Het klimaat in deze steppen brengt koude winters en sneeuw met zich mee. 

Kuddes van schapen, geiten en runderen zijn hier niet aan aangepast en de mens zal voedsel 

moeten opslaan om deze dieren door de winter te helpen. Paarden zijn aan dit klimaat 

aangepast, door met hun voorpoten over de grond te schrapen kunnen zij zich zelfstandig 

voeden met het gras onder de sneeuw (Anthony D. W., 2007, p. 221).  

 

Behrens poneert dat dieren met een belangrijke rol in de economie zich tot een cultusobject 

ontwikkelen. De oudst gekende rituele begravingen van paarden worden gedateerd op 4000 

BCE, zijn ontdekt in de Wolga regio te Syezzheye en behoren tot de Samaracultuur. Het 

hoofd en de benen van twee paarden liggen samen begraven en zijn bestrooid met oker. Een 

ander element dat kan wijzen op een paardencultus zijn de scepters, met zoömorfe 

afbeeldingen, waaronder ook van het paard (Kuzmina E.E., 2008, pp. 28-29). 

Het militaire gebruik van het bereden paard zal zich pas ontwikkelen na 1500-1000 BCE. 

David W.A. maakt een onderscheid tussen ‘mounted raidingen ‘dat veel ouder is en de 

‘cavalerie’ die zich pas ontwikkelt bij de Scythen in de ijzertijd. Rooftochten komen in tribale 

steppen veel voor, paarden zijn namelijk waardevol maar kunnen gemakkelijk gestolen 

worden. Hoewel er te voet gevochten en geroofd werd kon men zich te paard veiliger en 

sneller terugtrekken (Anthony D. W., 2007, pp. 222-223). Archeologisch materiaal toont aan 

dat het paard hoog gewaardeerd wordt en blijft bij de steppevolkeren uit Centraal-Azië. 

Paarden worden gevonden in vele kurgans die dateren uit de Scytho-Siberian periode. Het 

paard ging mee met zijn eigenaar op de laatste reis, net zoals hij de eigenaar steeds had 

vergezeld tijdens die zijn aardse leven (Bourgeois I., Cammaert L., Massart C., Mikkelsen J. 

H., 2000, p.17). 
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Hoofdstuk 4: Onderzoek, het paard in petrogliefen 

4.1 Doel onderzoek  

Vraagstelling 

Kan de plaats van het paard in Centraal-Aziatische samenlevingen voor de Middeleeuwen, 

onderzocht worden aan de hand van petrogliefen in het Altajgebergte? 

  

Gebruikte bronnen 

Data voor dit onderzoek werd gekozen op volgende criteria. Tussen de petrogliefpanelen 

moeten er voldoende paard beeltenissen aanwezig zijn. De sites moeten representatief zijn 

voor de (steppen) van Centraal-Azië en aansluiten bij mijn bachelor scriptie. De publicatie, de 

taal, illustraties en registraties moeten toegankelijk zijn.  

De publicatie Mémoires de la mission Archéologique Française en Asie Centrale; Répertoire 

des  pétroglyphes  D’Asie Central : Fascicule N°6 Mongolie du Nord-Ouest Tsagaan Salaa en 

Baga Oigor door Jacobsson E., Kubarev V. en Tseveendorj D. voldeed aan deze eisen. Deze 

publicatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat een aantal artikelen die een overzicht 

geven van het rotkunst onderzoek in Mongolië, de gehanteerde onderzoekmethode en de 

geografie van de onderzochte sites. Hierna volgen de illustratie registraties van de sites 

Tsagaan Salaa I, Tsagaan Salaa II, Tsagaan Salaa III, Tsagaan Salaa IV, Tsagaan Salaa V, 

Baga OigorI, Baga Oigor II, Baga Oigor III, Baga Oigor IV, Baga Oigor V. In het totaal 

worden er 1489 petrogliefpanelen kort beschreven en geïllustreerd. Het tweede deel bevat de 

kaarten, landschapsmodellen, grafieken en een selectie kleurfoto’s (Jacobsson E., Kubarev V. 

D., Tseveendorj D., 2001, p. 4). 

 

Onderzoekmethode 

De vraagstelling in dit onderzoek wordt in eerste instantie gestart door een databank op te 

zetten. De databank is op die wijze samengesteld dat zo veel mogelijk elementen die paarden 

typeren vermeld kunnen worden.  
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De gebruikte publicatie1 bestaat uit getekende, gedateerde en geïnterpreteerde illustraties.2 Er 

is getracht in deze database kenmerken op te nemen waar de publicatie zelf veel aandacht aan 

besteedt. De databankgegevens bestaan hierdoor hoofdzakelijk uit de rechtstreekse 

interpretaties van de authentieke petrogliefen en in mindere mate uit interpretaties van 

illustraties van deze publicaties. Wanneer interpretaties verschillen, wordt dit vermeld. 

Wanneer de exacte lokalisatie van het petrogliefpaneel niet beschikbaar is wordt deze niet 

opgenomen in de database.3 Het onderzoek wordt hierdoor herleid tot de analyse van de 

fysieke karakteristieken van het paard, de ruiter, het last- en trekpaard met al dan niet 

aanwezige artefacten.  

 

Met het verwerken van deze datagegevens, aan de hand van query’s, worden paarden met 

zelfde karakteristieken in groepen opgedeeld. Door deze groepen te vergelijken met elkaar en 

te koppelen aan chronologische perioden, wordt er nagegaan of er zich een typologie of 

patronen manifesteren. Deze query’s worden geëxporteerd naar Microsoft Excel4 om 

verwerkt te worden. De typologie en patronen worden vergeleken met derde literatuur om de 

positie van het paard en zijn relatie met de mens in de Centraal-Aziatische steppen te 

bespreken.  

 

4.2 Opbouw van de databank 

De databank werd opgebouwd in het programma Microsoft Access5, dit computerprogramma 

is toegankelijk en het gebruik ervan behoort tot het onderwijspakket van een archeoloog aan 

de Universiteit Gent. De databank werd opgebouwd en ingevuld in het Engels. De publicatie 

hanteert een nomenclator die duidelijk en toegankelijk is voor de lezer ongeacht zijn 

moedertaal of cultuur. De databank neemt deze termen over om de toegankelijkheid te 

behouden en problemen met termen te reduceren. In deze uitzetting bevinden zich naast de 

Nederlandse termen de in de database gebruikte Engelse termen. De naar het Nederlands 

vertaalde termen krijgen hierdoor een referentie naar algemeen aanvaarde Engelse vaktermen. 

Hoe de databank is opbouw, hoe begrippen worden gedefinieerd, wordt hier besproken.  

                                                 
1 Jacobsson E., Kubarev V. D., Tseveendorj D., 2001. 
2 De tekeningen werden gemaakt door het traceren van de petroglief op een plastieken folie. Tijdens dit proces 
werden de aanhangende korstmossen niet verwijderd.  
3 Door het grote aantal petrogliefpanelen is het onmogelijk om de traditionele methodologie van registratie te 
volgen. In  plaats van ieder petrogliefpaneel te lokaliseren werd gekozen om studiepunten te lokaliseren en 
hieraan een groep petrogliefpanelen of petronodes te koppelen. 
4 Microsoft® Excel 2002 (10.6852.6845) SP3 
5 Microsoft® Acces 2002 (10.6771.6845) SP3. 
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Bij elk topic worden eerst de mogelijke kenmerken opgesomd, nadien wordt elk kenmerk 

gedefinieerd en verduidelijkt in woorden en/of illustraties. 

 

Ieder record start met de algemene gegevens van een petrogliefpaneel (panel record). De 

publicatie licht niet toe op welke manier deze panelen gedefinieerd zijn. Ik interpreteer dat 

een petrogliefpaneel uit één petroglief of verschillende petrogliefen bestaat die een 

samenhang vertonen. De samenhang wordt in eerste plaats bepaald door de aanbrengpositie, 

ze komen steeds voor op het zelfde rotsoppervlak, vervolgens spelen het onderwerp, de 

periode en de stijl een rol. 

Petrogliefpaneel formulier (FM PanelPetroglyphs)  

De databank wordt geopend door een petroglief-paneel-formulier te openen.  

Elk petrogliefpaneel (figuur 14) krijgt een eigen en uniek nummer (Pannel_id) dat 

automatisch wordt toegekend. Het eerste petrogliefpaneelformulier begint met een verwijzing 

naar de lokalisatie van de petroglief zowel geografisch: de site (Site) en het land (Country) als 

de plaats in de publicatie6: bibliografie (Bibliography), pagina (Page), illustratienummer 

(Illustration n°). De sites die onderzocht worden zijn de Mongolische sites Tsagaan Salaa I, 

Tsagaan Salaa II, Tsagaan Salaa III, Tsagaan Salaa IV, Tsagaan Salaa V, Baga OigorI, Baga 

Oigor II, Baga Oigor III, Baga Oigor IV en Baga Oigor V.  

 

De beschrijving (Discription). In dit formulier is plaats voor een algemene beschrijving van 

het paneel. De algemene beschrijving wordt overgenomen uit de publicatie7, extra 

aanvullingen of commentaar hierop is terug te vinden bij opmerkingen (Remarks) onderaan 

het formulier.  

 

De scène (Scene). Indien mogelijk kan een scènetype worden geselecteerd worden. De 

mogelijke scènes zijn: erotische scène, caravanscène, scène van het veehoeden, 

huishoudscène, jachtscène, verhalende scène, roofscène, oorlogscène en andere scène. Deze 

opdeling is sterk gebonden aan subjectieve perspectieven en staat dus open voor interpretatie. 

Dit overzicht beschrijft op welke basis de scènes in de gebruikte publicatie en de opgebouwde 

databank worden gedefinieerd. De Erotische scène (Erotic scene), een definitie van erotiek is 

moeilijk. Het omvat fallus afbeeldingen die vaak het symbool staan voor voorplanting, vrijerij 

                                                 
6 Jacobsson E., Kubarev V. D., Tseveendorj D., 2001. 
7 Jacobsson E., Kubarev V. D., Tseveendorj D., 2001. 
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en pornografie, wat omschreven wordt als beeltenissen waar de intentie bestaat de kijker 

seksueel te prikkelen. In deze database wordt er van een erotische scène gesproken wanneer er 

sprake is van penetratie, ook wanneer dit zich op een dier betrekt. Caravanscène (Caravan 

scene): Is een groep reizigers, voertuigen of pakdieren die samen trekken door een woestijn, 

onherbergzaam of vijandig gebied. Deze scène kan verschillende lastdieren omvatten, meestal 

is er een bewegingsrichting te herkennen doordat er in een kolom gelopen wordt. De 

lastdieren zijn al dan niet vergezeld van mensen en kunnen goederen vervoeren. De scène van 

veehoeden (Herding scene) bestaat uit de afbeelding van een groep gedomesticeerde dieren 

die door de mens samen worden gehouden met een economisch doel. De gedomesticeerde 

dieren in deze petrogliefen zijn paarden, runderen, schapenen, geiten, yakken en kamelen. Ze 

kunnen vergezeld worden door een hoeder en/of honden. De huishoudscène (Household 

scene) verwijst naar een compositie die de weelde van een huishouden illustreert. Dit gebeurt 

in termen van mensen en andere eigendommen: dieren, yurds, woningen, karren. In een 

jachtscène (Hunting scene) jaagt de mens op een prooi. De jager is alleen, in groep, te paard 

en mogelijk vergezeld door honden. De roofscène (Predation scene) illustreert het bejagen 

van een prooi waar zowel de jager als de prooi uit dieren bestaat. In een oorlogscène (war 

scene) wordt de strijd tussen mensen afgebeeld. De verhalende scène (Narrative scène) 

verwijst naar een compositie van taferelen dat complexer is dan een dagelijks tafereel 

(Jacobsson E., Kubarev V. D., Tseveendorj D., 2001, pp. 100-101). De petrogliefpanelen 

waar geen typerende scène aan kan worden gekoppeld, worden in deze databank onder 

‘andere scène’ (Other) ingedeeld. 

 
De chronologie (Chronology).  

De Noord- en Centraal-Aziatische rotskustchronologie heeft met nog een bijkomende 

moeilijkheid te maken. Rotskust kan voorlopig niet rechtstreeks gedateerd worden, men moet 

zich dus baseren op andere indirecte dateringsmethoden8 en dit houdt complicaties in. De 

gebruikte chronologie in de database is overgenomen uit de publicatie9. Een petrogliefpaneel 

kan verschillende elementen omvatten uit verschillende perioden, selectievakjes maken het 

mogelijk de desbetreffende perioden te selecteren. De mogelijke perioden zijn: steentijd 

(Stone Age), Pre Bronze Age (Pre Bronze Age), bronstijd (Bronze Age), vroege bronstijd 

(Early Bronze Age), late bronstijd (Late Bronze Age), late bronstijd/vroege ijzertijd (Late 

Bronze Age / Early Iron Age), ijzertijd (Iron Age), vroege ijzertijd (Early Iron Age), late 
                                                 
8 Dateringtechnieken van rotskunst werden besproken in mijn bachelor proef: (Beke F., 2007, Inleiding tot 
petrogliefen van Centraal-Azië, pp.15-17). 
9 Jacobsson E., Kubarev V. D., Tseveendorj D., 2001. 
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ijzertijd (Late Iron Age), Turkse periode (Turkic period), Middeleeuwse periode (Medieval 

period), etnografische periode (Etnographic period), ongedefinieerde periode (undefined 

period).  

De gehanteerde publicatie 10 stelt een chronologie op, aangezien ik afhankelijk ben van deze 

datering wordt deze overgenomen. 

De steentijd (Stone Age) ook vermeld als de archaïsche periode is gedefinieerd op basis van 

een geologische periode namelijk het Pleistoceen. Op de onderzochte sites is enkel het Laat-

Pleistoceen aanwezig; deze periode loopt tot 11000 cal. BP. De periode kent een droog en 

koud klimaat.  

De Pre Bronze Age (Pre Bronze Age) is een geladen term, die niet algemeen aanvaard wordt. 

Het gebruik ervan wijst op de problemen in de chronologie van Centraal-Aziatische 

petrogliefen. In de gebruikte publicatie wordt deze term gebruikt om de perioden tussen de 

steentijd, en de bronstijd te definiëren. De aanvang van deze periode wordt gebaseerd op de 

geologische tijdrekening namelijk het begin van het Holoceen, dat samenvalt met de aanvang 

van het Mesolithicum. Het Mesolithicum wordt gevolgd door het Neolithicum en wordt ook 

in deze periode opgedeeld. Het Neolithicum vangt aan rond 6000 BCE en duurt tot 4000 

BCE. 

Met het Vroeg- en Midden-Holoceen vangt een algemene opwarming van het klimaat aan die 

eindigt met de komst van de bronstijd. Bronstijd petrogliefen zijn goed herkenbaar, zowel qua 

stijlkenmerken als uitgebeelde onderwerpen. De term Pre Bronze Age is ontstaan om 

petrogliefen voor de bronstijd te dateren zonder de exacte periode te kennen. Omdat dit werk 

afhankelijk is van dateringen uit de gebruikte publicatie wordt deze term overgenomen. 

Wetend dat de term Pre Bronze Age een niet wetenschappelijke aanvaarde periode beslaat, 

wordt in deze uiteenzetting de term niet naar het Nederlands vertaald.  

De bronstijd (Bronze Age) is opgedeeld in de vroege bronstijd (Early Bronze Age) en late 

bronstijd (Late Bronze Age). De bronstijd is gedefinieerd op een culturele overgang en vangt 

aan rond 4000-3500 BCE.. Rond deze periode begint ook het Laat-Holoceen. Tijdens het 

Laat-Holoceen wordt het klimaat kouder. Een scheiding tussen de vroege en de late bronstijd 

wordt gemaakt op basis van economische en sociale veranderingen. Bij petrogliefen uit zich 

dit in thema’s en stijlkenmerken.  

De overgang van de late bronstijd naar de vroege ijzertijd (Late Bronze Age / Early Iron Age) 

wordt in de gebruikte publicatie als een aparte periode beschouwd. Het begin en het einde van 

                                                 
10 Jacobsson E., Kubarev V. D., Tseveendorj D., 2001. 
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iedere periode is steeds gradueel. Wanneer een petroglief niet duidelijk kan gedateerd worden 

tot de bronstijd of de ijzertijd, wordt deze hierin onderverdeeld.  

De ijzertijd (Iron Age) wordt ook onderverdeeld in de vroege ijzertijd (Early Iron Age) en de 

late ijzertijd (Late Iron Age). De aanvangsdatum is opnieuw bepaald door een culturele 

overgang, namelijk de ontwikkeling en het gebruik van het ijzererts. De ijzertijd wordt ook de 

begint rond het eerste milenium BCE en zal duren tot 200 BCE.  

De Turkse periode (Turkic period) behelst de tweede helft van het eerste millennium CE. 

Tussen de ijzertijd en de Turkse periode is er een hiaat van enkele honderden jaren, dit is het 

gevolg van afwezige, gekarakteriseerde stijlkenmerken in beide periode.  

Middeleeuwse periode (Medieval period) volgt op de Turkse periode en loopt tot de 18de 

eeuw.  

De etnografische periode (Etnographic period), omvat de structuren aangebracht in de 19de en 

20ste eeuw. De petrogliefen die niet gedateerd kunnen worden zijn ondergebracht in de 

ongedefinieerde periode (Undefined period).  

 

Opmerkingen (Remarks). Hier is er plaats om bemerkingen en aanvullingen te maken.  

 

Onderaan het petrogliefpaneel formulier staan drie knoppen: paard (Horse), ruiter (Horse 

Rider), trek- lastpaard (Draft/Pack Horse). De paarden afgebeeld op de petrogliefpanelen 

worden in deze drie groepen onderverdeeld. Door een van de drie knoppen aan te klikken 

wordt het paardtype aangeduid en aan betreffende subformulieren gekoppeld. Het 

subformulier wordt bij het aanklikken geopend en gekoppeld aan het petrogliefpaneel. De 

hiervoor gebruikt relatie is ‘één op veel’ aangezien er op één petrogliefpaneel verschillende 

paarden, ruiters of trek- lastpaarden aanwezig kunnen zijn. Elk subformulier is aangepast aan 

typerende kenmerken van deze drie paardgroepen.  

Paard subformulier (FM Horse) 

Bij het openen van dit subformulier krijgt elk record automatisch een uniek nummer 

(Horse_id), eronder bevindt zich het identificatienummer van het perogliefpaneel (Panel_id) 

waarop het paard afgebeeld staat en aangekoppeld is (Figuur 17). Deze groep omvat alle 

paarden die niet tot paarden met een ruiter of tot last en trekpaarden ingedeeld kunnen 

worden. Om verwarring te vermijden zal deze groep in de tekst de ‘zelfstandige’ paarden 

genoemd worden. De term zelfstandig houdt dus niet in dat ze geen band hebben met de 

mens, maar definieert paarden tot een klasse. 
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De beschrijving (Description). Dit topic plaatst het paard op het paneel en in zijn context. 

Zowel de relatie van het paard met andere elementen als zijn positie en plaats ten opzichte van 

die elementen wordt hier beschreven.  

De grootte (Size). Het paard wordt gemeten vanaf de staart tot aan de neus. De afmeting wordt 

steeds tot op de centimeter gemeten en de waarden zijn ook steeds in centimeter uitgedrukt.  

 

De techniek (Technique). Met welke techniek de petroglief in de rots is aangebracht is het 

volgende kenmerk dat wordt aangeduid. De soorten technieken zijn: insnijdingen 

(Engraving), uitkappen (Pecking), schuren (Scratching), onduidelijk (Uncertain), 

verscheidene (Various)  en andere (Other). 

Het graveren door insnijdingen (Engraving) te maken op het rotsoppervlak is typisch voor de 

Turkse periode. Het uitkappen (Pecking) kan rechtstreeks of onrechtstreeks. De rechtstreekse 

percussie zal met een zwaar artefact rechtstreeks de steen verwijderen van de rots. Bij 

onrechtstreekse percussie wordt volgens een hamer en bijtelsysteem gewerkt, dit maakt het 

mogelijk fijner en gerichter te werken. De bijtel kan verschillende vormen aannemen, het 

gebruik van een metalen bijtel voor het uitkappen is typisch voor de bronstijd. Schuren 

(Scratsching) is door hard wrijven de rots verwijderen (Jacobsson E., Kubarev V. D., 

Tseveendorj D., 2001, pp.101-102) & (http://www.ipa.min-cultura.pt/coa/en/Art/Techniques).  

 

De voorstellingspositie (View position). Deze topic duidt op de positie of het perspectief 

waarin het onderwerp is voorgesteld en hoe het door de kijker wordt waargenomen. De 

mogelijke voorstellingspositie zijn: bovenzicht (Above), frontaal (Frontal), zijdelings 

(Sideways), onidentificeerbaar (Unidentifiable) en andere (Other).  

Bovenzicht (Above) wijst op een tekening waar het onderwerp wordt afgebeeld vanuit een 

bovenpositie. In de frontale positie (Frontal) staat het onderwerp op gelijke hoogte en is de 

petroglief in vooraanzicht of achteraanzicht afgebeeld. In de zijdelingse positie (Sideways) 

staat het onderwerp op gelijke hoogte maar niet frontaal. De voorstellingspositie kan ook in 

onidentificeerbaar (Unidentifiable) of tot een andere (Other) positie worden ingedeeld.  

 

De stijl (Style). Verwijst in deze databank op de tekenstijl waarmee de petroglief is 

aangebracht. De mogelijke stijlen zijn: silhouet (Silhouette), contour (Countour), silhouet-

contour (Silhouette-Countour), omtrek (Outlines) en andere (Others).  
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Silhouet (Silhouette) verwijst naar een tekenstijl waar de afbeelding gevormd wordt door de 

schaduwomtrek van het onderwerp, de afbeelding is dus geheel opgevuld. Er wordt van 

contour (Countour) stijl gesproken wanneer de afbeelding gevormd wordt door de omtrek te 

maken van alle elementen die de figuur vormen. Silhouet-contour (Silhouette-Countour) stijl 

is een combinatie van beide tekenstijlen. De omtrek (Outlines) is de tekenstijl waar enkel de 

buitenomtrek wordt aangebracht. Andere stijlen zijn ondervertegenwoordigd en worden onder 

andere (Others) ingedeeld.  

 

Beweging van het paard (Movement Horse). Het paard kent verschillende natuurlijke 

bewegingspassen. In deze databank wordt onderscheid gemaakt in: stilstand (Standing), in 

beweging (Walking), in galop (Galloping), aan het springen (Jumping), andere (Other) en niet 

identificeerbare beweging (Unidentifiable).  

Stilstand wordt aangeduid wanneer alle getekende paardenbenen recht op de grond staan. De 

verschillende paardenpassen worden, met de uitzondering twee, samengebracht in de 

algemene term beweging (Walking). Galop (Galloping) en springen (Jumping) worden 

onderscheiden op basis van de fotoseries van E. Muybridge11 (Harris S.E., 1993, pp. 32-50) & 

(http://americanhistory.si.edu/muybridge/) (Figuur 15 & Figuur16). 

 

Het paard. 

De fysieke kenmerken van het paardenhoofd (Physical aspects head) kunnen de volgende 

zijn: normaal (Ordinary), groot hoofd (Larged sized) opgeheven hoofd (Upwards directed), 

neergelaten hoofd (Lowering), met gewei (Antler), gehoornd (Horns), twee hoofden (Two 

heads), andere (Other). Fysieke 

 

Fysieke kenmerken van de manen (Physical aspects manes) worden onderverdeeld in niet 

geaccentueerd (Not accentuated), geaccentueerd (Accentuated), samen geklitte manen 

(Clipped mane), pieken (Spikes), los haar (Loose hair) en andere (Other). 

Niet geaccentueerde manen (Not accentuated) betekenen dat de manen van het paard afwezig 

zijn. Geaccentueerde manen (Accentuated) wijzen op manen die miniem aanwezig zijn maar 

niet tot een expliciete groep kunnen worden ingedeeld. Samen geklitte manen (Clipped mane) 

zijn afgebeeld door een volle band af te beelden op de nek van het paard. (Figuur.) Manen 

                                                 
11  De Engelsman  Eadweard Muybridge (1830–1904),was een excentrieke fotograaf die wereldfaam kreeg door 
dierlijke en menselijke bewegingen te fotograferen  en zo beelden vast te leggen die voor het menselijke oog 
onwaarneembaar zijn.  
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afgebeeld als pieken (Spikes) worden hieronder ingedeeld. Wanneer de maanharen 

voorgesteld worden door lijnen wordt dit vermeld als los haar (Loose hair). 

 

Andere fysieke kenmerken (Other physical aspects). De mogelijkheden zijn: niets 

geaccentueerd (Not accentuated), geaccentueerde hoeven (Accentuated hoof), geaccentueerde 

staart (Accentuated tail), geaccentueerde geslachtsdelen (Accentuated genitals). 

 

Het geslacht van het paard. (Sex of horse). De databank onderscheidt vier opties. De hengst of 

het mannelijk paard (Male). De merrie of het vrouwelijk paard (Female). Het paardenjong of 

veulen (Foal) en de paarden waar het geslacht niet herkenbaar is (Not expressed). 

Vrouwelijke paarden zijn moeilijk te herkennen in petrogliefen, meestal worden ze enkel 

herkend waneer in dezelfde scène de mannelijke dieren wel uitgedrukt worden.  

 

Artefacten van het paard  (Artefacts Horse). Deze topic voorziet plaats om alle artefacten die 

op of aan het paard aanwezig zijn, op te sommen. Veel voorkomende artefacten zijn: teugels 

(Reins), halster (Lead), enz.  

 

Chronologie (Chronology). De mogelijke perioden zijn: steentijd (Stone Age), pre-bronsijd 

(Pre Bronze Age), bronstijd (Bronze Age), vroege bronstijd (Early Bronze Age), late bronstijd 

(Late Bronze Age), late bronstijd/vroege ijzertijd (Late Bronze Age/Early Iron Age), ijzertijd 

(Iron Age), vroege ijzertijd (Early Iron Age), late ijzertijd (Late Iron Age), Turkse periode 

(Turkic period), Middeleeuwse periode (Medieval period), etnografische periode 

(Etnographic period), ongedefinieerde periode (undefined period).  

 

Opmerkingen (Remarks). Hier is er plaats om bemerkingen en aanvullingen te maken.  

 

Nog een paard toevoegen op het zelfde paneel kan met de knop nieuw (New) bovenaan rechts 

in dit formulier. Met de knop erboven verlaat men het formulier en keert terug naar het 

petrogliefpaneelformulier.  
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Ruiter subformulier (FM HorseRider) 

Elke ruiter krijgt een uniek nummer (Horserider_id), dat gekoppeld wordt aan het 

petrogliefpaneel waarop deze aanwezig is. Het identificatienummer van het petrogliefpaneel 

(Panel_id) staat ook op dit formulier (Figuur 18).  

 

De beschrijving (Discripion). Dit topic plaatst de ruiter op het paneel en in een context. De 

plaats ten opzichte van andere elementen wordt bepaald. De relatie tussen de ruiter, het paard 

en andere elementen wordt beschreven.  

 

De grootte (Size). Het paard wordt gemeten vanaf de staart tot aan de neus van het paard. De 

afmeting wordt steeds tot op de centimeter gemeten en de waarden zijn ook steeds in 

centimeter uitgedrukt.  

 

De techniek (Technique): Met welke techniek de petroglief in de rots is aangebracht is het 

volgende kenmerk dat word aangeduid. De soorten technieken zijn: insnijdingen (Engraving), 

uitkappen (Pecking), schuren (Scratching), onduidelijk (Uncertain), verscheidene (Various)  

en andere (Other). 

 

De voorstellingspositie (View position). Dit topic duidt op de positie of het perspectief waarin 

het onderwerp is voorgesteld en dus ook hoe het door de kijker wordt waargenomen. De 

mogelijke voorstellingsposities zijn: bovenzicht (Above), frontaal (Frontal), zijdelings 

(Sideways), onidentificeerbaar (Unidentifiable) en andere (Other).  

 

De stijl (Style). Verwijst in deze databank op de tekenstijl waarmee de petroglief is 

aangebracht. De mogelijke stijlen zijn: silhouet (Silhouette), contour (Countour), silhouet-

contour (Silhouette-Countour), omtrek (Outlines) en andere (Others).  

 

Beweging van het paard (Movement Horse). Het paard kent verschillende natuurlijke 

looppassen. In de databank worden er vier onderscheiden:  staand (Standing), in beweging 

(Walking) , in galop (Galloping) , aan het springen (Jumping). De rest van de paardenpassen 

worden onderverdeeld in andere (Other) en onidentificeerbare beweging (Unidentifiable).  
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De ruiter 

Het geslacht van de ruiter (Sex rider). De drie mogelijkheden zijn: mannelijk (Male) 

vrouwelijk (Female) of niet herkenbaar (Unidentifiable).  

 

Fysieke aspecten ruiter (Physical Aspects Rider). Als er fysieke kenmerken opvallen aan de 

ruiter kan dit hier vermeld worden. Typisch is de vorm van het hoofd of het haar en 

geaccentueerde geslachtsdelen. 

 

Artefacten van de ruiter (Artefacts rider). Dit topic voorziet plaats om alle artefacten die aan 

de ruiter hangen of die hij vast heeft, op te noemen. 

 

Het paard 

De fysieke kenmerken van het paardenhoofd (Physical aspects head).  De mogelijkheden zijn: 

normaal (Ordinary),  groot hoofd (Larged sized) opgeheven hoofd (Upwards directed), 

neergelaten hoofd (Lowering), met gewei (Antler), gehoornd (Horns), twee hoofden (Two 

heads), andere (Other). 

 

Fysieke aspecten van de manen (Physical aspects manes).  De mogelijke keuzes zijn: niet 

geaccentueerd (Not accentuated), geaccentueerd (Accentuated), samengeklitte manen 

(Clipped Mane), pieken (Spikes), los haar (Loose hair) en andere (Other). 

 

Andere fysieke kenmerken (Other physical aspects). De voorgestelde keuzes zijn: niets 

geaccentueerd (Not accentuated), geaccentueerde hoeven (Accentuated hoof), geaccentueerde 

staart (Accentuated tail), geaccentueerde geslachtsdelen (Accentuated genitals), enz. 

 

Het geslacht van het paard. (Sex of horse). De databank onderscheidt vier opties. De hengst of 

het mannelijk paard (Male); de merrie of het vrouwelijk paard (Female); het paardenjong of 

veulen (Foal) en de paarden waar het geslacht niet herkenbaar is (Not expressed). 

 

Chronologie (Chronology). De mogelijke perioden zijn: steentijd (Stone Age), pre-bronsijd 

(Pre Bronze Age), bronstijd (Bronze Age), vroege bronstijd (Early Bronze Age), late bronstijd 

(Late Bronze Age), late bronstijd/vroege ijzertijd (Late Bronze Age/Early Iron Age), ijzertijd 

(Iron Age), vroege ijzertijd (Early Iron Age), late ijzertijd (Late Iron Age), Turkse periode 
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(Turkic period), Middeleeuwse periode (Medieval period), etnografische periode 

(Etnographic period), ongedefinieerde periode (undefined period).  

 

Opmerkingen (Remarks). Hier is er plaats om bemerkingen en aanvullingen te maken.  

 

Nog een ruiter toevoegen op hetzelfde paneel kan met de knop nieuw (New) bovenaan rechts 

in dit formulier. Met de knop erboven verlaat je het formulier.  

Trek- en lastpaarden subformulier (FM Draft/PackHorse) 

Het uniek nummer (Draft/Packhorse_id) koppelt dit trek- of lastpaard aan het 

petrogliefpaneel. Het uniek nummer van het petrogliefpaneel (Panel_id) bevindt zich ook op 

dit formulier (Figuur19).  

 

De beschrijving (Discripion). Het trek- of lastpaard wordt hier in de context van het paneel 

beschreven, ook de plaats van elk paard en zijn relatie tot de andere elementen wordt 

beschreven. 

 

De grootte (Size). Het paard wordt gemeten vanaf de staart tot aan de neus van het paard. De 

afmeting wordt steeds tot de tot op de centimeter gemeten en de waarden zijn ook steeds in 

centimeter uitgedrukt.  

 

De techniek (Technique). Met welke techniek de petroglief in de rots is aangebracht is het 

volgende kenmerk dat wordt aangeduid. De soorten technieken zijn: insnijdingen 

(Engraving), uitkappen (Pecking), schuren (Scratching), onduidelijk (Uncertain), 

verscheidene (Various)  en andere (Other). 

 

De voorstellingspositie (View position).  Dit topic duidt op de positie of het perspectief waarin 

het onderwerp is voorgesteld en dus ook hoe het door de kijker wordt waargenomen. De 

mogelijke voorstellingspositie zijn: bovenzicht (Above), frontaal (Frontal), zijdelings 

(Sideways), onidentificeerbaar (Unidentifiable) en andere (Other).  

 

De stijl (Style) verwijst in deze databank naar de tekenstijl waarmee de petroglief is 

aangebracht. De mogelijke stijlen zijn silhouet (Silhouette), contour (Countour), silhouet-

contour (Silhouette-Countour), omtrek (Outlines)  en andere (Others).  
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Beweging van het paard (Movement Horse). Het paard kent verschillende natuurlijke 

looppassen. In de databank worden er vier onderscheiden:  staand (Standing), in beweging 

(Walking) , in galop (Galloping) , springend (Jumping). De rest van de paardenpassen worden 

onderverdeeld in andere (Other) en onidentificeerbare bewegingen (Unidentifiable). 

 

De ruiter/ drijver 

Het geslacht van de ruiter of drijver (Sex rider/ driver). De vier mogelijkheden zijn mannelijk 

(Male), vrouwelijk (Female), niet herkenbaar (Unidentifiable) of niet van toepassing (Not  

applicable) wanneer er geen aanwezig is. 

 

Fysieke aspecten ruiter (Physical Aspects Rider). Als er fysieke kenmerken opvallen aan de 

ruiter kan dit hier vermeld worden. Typisch is de vorm van het hoofd of het haar, en de 

geaccentueerde geslachtsdelen. 

 

Artefacen van de ruiter (Artefacts Rider). Dit topic voorziet plaats om alle artefacten die aan 

de ruiter of drijver hangen of die hij vast heeft op te noemen. 

 

Het paard 

De fysieke kenmerken paardenhoofd (Physical Aspects Head).  De mogelijk heden zijn: 

normaal (Ordinary), groot hoofd (Larged sized) opgeheven (Upwards directed), neergelaten 

(Lowering), met gewei(Antler), gehoornd (Horns), twee hoofden (Two heads), andere (Other). 

 

Fysieke aspecten van de manen (Physical Aspects Manes). De mogelijke keuzes zijn: niet 

geaccentueerd (Not accentuated), geaccentueerd (Accentuated), samengeklitte manen 

(Clipped mane), pieken (Spikes), los haar (Loose hair) en andere (Other). 

 

Andere fysieke kenmerken (Other physical aspects); Niets geaccentueerd (Not accentuated), 

geaccentueerde hoeven (Accentuated hoof), geaccentueerde staart (Accentuated tail), 

geaccentueerde geslachtsdelen (Accentuated genitals), enz. 

 

Het geslacht van het paard. (Sex of horse). De databank onderscheid vier opties. De hengst of 

het mannelijk paard (Male). De merrie of het vrouwelijk paard (Female). Het paarden jong of 

veulen (Foal) en de paarden waar het geslacht niet herkenbaar is (Not expressed). 
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De kar 

Kar (Cart). Wanneer er een kar aanwezig is, wordt dit aangevinkt. 

Type kar (Type Cart): De kar kan hier worden besproken; aandacht wordt besteed aan het 

aantal wielen en door hoeveel paarden de kar getrokken wordt. 

 

Chronologie (Chronology). De mogelijke perioden zijn: steentijd (Stone Age), pre-bronsijd 

(Pre Bronze Age), bronstijd (Bronze Age), vroege bronstijd (Early Bronze Age), late bronstijd 

(Late Bronze Age), late bronstijd/vroege ijzertijd (Late Bronze Age/Early Iron Age), ijzertijd 

(Iron Age), vroege ijzertijd (Early Iron Age), late ijzertijd (Late Iron Age), Turkse periode 

(Turkic period), Middeleeuwse periode (Medieval period), etnografische periode 

(Etnographic period), ongedefinieerde periode (Undefined period).  

 

Opmerkingen (Remarks): Deze topic laat plaats om bemerkingen en aanvullingen te maken.  

 

Nog een trek- of lastpaard toevoegen op het zelfde paneel kan met de knop nieuw (New) 

bovenaan rechts in dit formulier. Met de knop er boven verlaat je het formulier.  

4.3 Cijfers  

Er werden duizendvierhonderdnegentachtig petrogliefpanelen op het petrogliefencomplex 

Tsagaan Salaa en Baga Oigor geanalyseerd op de aanwezigheid van paarden. 

Driehonderdentwee petrogliefpanelen voldeden aan deze eis. Op deze driehonderdentwee 

petrogliefpanelen bevonden zich vijfhonderdenvijf paarden die werden onderverdeeld in drie 

groepen: driehonderdachtenveertig zelfstandige paarden (69%), achtenzestig paarden met een 

ruiter (13%) en negenentachtig trek- of lastpaarden (18%).  

4.4 De steentijd 

In deze periode zijn slechts acht paarden aangebracht. Er is dus twijfel of deze sites voor deze 

periode representatief zijn om het paard en zijn invloed op samenlevingen te benaderen. 

Voorzichtig worden hier toch enkele resultaten vermeld .  

 

Paarden met ruiter of paarden als trek- of lastdier komen in de steentijd niet voor. Één van de 

petrogliefpanelen bevat een erotische scène, hierop staan twee paarden in paarstand (Figuur 

20). Al de aanwezige paarden worden afgebeeld in zijaanzicht. De gebruikte tekenstijl is 
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steeds de contourstijl, deze is typerend voor deze periode. Er is variatie in de 

bewegingspositie waarin de paarden zijn afgebeeld. Meestal is het paardenhoofd goed 

gevormd, net zoals de rest van zijn lichaam. Manen zijn niet of miniem aanwezig. Gemiddeld 

zijn de paarden groter afgebeeld in vergelijking met de andere periodes. Natuurlijk kan dit 

ook het gevolg zijn van het feit dat misschien enkel de grotere afbeeldingen uit deze vroege 

periode herkenbaar zijn gebleven.  

4.5 De Pre Bronze Age 

Er worden drieëntwintig paarden in de Pre Bronze Age gedateerd. Ook in deze periode komen 

geen ruiters, trek- of lastpaarden voor. Één paard uit deze periode bevat een ruiter, maar deze 

werd op basis van de aanwezige patina en textuurverschillen tot de bronstijd gedateerd 

(Figuur 21). De petrogliefen van de paarden uit deze periode zijn sterk verweerd of sterk 

verkleurd door het zonlicht (Jacobsson E., Kubarev V. D., Tseveendorj D., 2001, pp. 22-23). 

 

De voorstellingspositie van deze paarden is steeds in zijaanzicht. De tekenstijl varieert tussen 

twee stijlen: acht keer contour, dertien keer silhouet en drie paarden werden in een combinatie 

van deze twee technieken afgebeeld. De Pre Bronze Age bestaat uit het mesolithicum en het 

neolithicum. Bij het registeren was het niet mogelijk de petrogliefen in te delen in een 

nauwere tijdsperiode. Paarden worden in de steentijd steeds in contourtekenstijl aangebracht, 

terwijl in de bronstijd bijna uitsluitend de silhouettekenstijl gebruikt wordt. Nader onderzoek 

op deze stijlen kan misschien duidelijkheid brengen over welke petrogliefen tot het 

mesolithicum en welke tot het neolithicum behoren.  

De bewegingspositie waarin paarden zijn afgebeeld bestaat bijna uitsluitend uit stilstaande 

paarden. Slechts twee paarden worden afgebeeld in beweging, twee andere paarden waren 

niet tot een bewegingspositie te definiëren. Van de drieëntwintig paarden die tot de Pre 

Bronze Age behoren, zijn er zes met een duidelijk geslacht: drie hengsten en drie merries. De 

fysieke kenmerken worden in deze periode, met uitzondering van twee paarden, niet 

geaccentueerd. Ook in deze perioden worden de manen van paarden niet of miniem 

aangebracht. 
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4.6 De vroege bronstijd 

Er worden geen paarden tot de vroege bronstijd gedateerd. Vermoedelijk is dit niet het gevolg 

van de afwezigheid van paarden maar moet de oorzaak gezocht worden bij de afwezigheid 

van kenmerken die het mogelijk maken paarden tot deze periode te dateren. 

4.7 De late bronstijd 

Er worden drieënvijftig paarden geregistreerd die dateren uit de late bronstijd. Drie paarden 

hiervan hebben een ruiter en één paard heeft een trekfunctie, de rest van de paarden wordt tot 

de zelfstandige paarden ingedeeld.  

Alle paarden worden in een zijdelingse positie afgebeeld. De silhouetstijl is de voornaamste 

gehanteerde tekenstijl, hiernaast wordt de contourstijl herkend bij vijf paarden. De 

bewegingspositie waarin paarden afgebeeld zijn varieert maar is voornamelijk stilstand. 

Twaalf paarden zijn afgebeeld in beweging, waarvan twee in galop. Van de drieënvijftig 

aanwezige paarden waren er drieëndertig waarvan het geslacht bepaald kon worden. Vijftien 

paarden zijn vrouwelijk, veertien zijn mannelijk, één paard heeft de kenmerken van een 

veulen.  

 

De zelfstandige paarden 

Het hoofd heeft meestal geen bijzondere fysieke kenmerken. Uitzonderingen zijn vijf paarden 

met een gebogen hoofd en één paard waarbij er mogelijk hoorns op het hoofd werden 

getekend. De manen variëren: vijfentwintig paarden hebben geen manen, bij twaalf paarden 

zijn de manen miniem uitgewerkt, vier paarden hebben samengeklitte manen, bij vijf paarden 

zijn de manen in pieken uitgebeeld en bij één paard zijn de manen aangeduid met losse haren. 

Opmerkelijk is dat het paard met de losse haren een gehoornde ruiter heeft. 

Een ander fysiek kenmerk dat opvalt zijn de geaccentueerde geslachtsdelen. Hierbij gaat het 

steeds over de penis van de hengst. Een ander kenmerk is een geaccentueerde staart. De 

uitwerking varieert, meestal zal men bij het tekenen de staart zwaar uitlijnen. Bij drie 

hengsten werd echter een dubbele staart aangebracht (Figuur 22). Slechts twee paarden 

hebben een halster om de nek. 

De late bronstijd omvat een jachtscène waar een paard de prooi is: een gehoornde 

boogschutter met hond en voor hen staat een paard met een pijl in het hoofd. De schietactie 

van jagers wordt meestal voorgesteld door de doorloop van de pijl uit te beelden door middel 

van een lijn.  
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De paarden met een ruiter 

De drie aanwezige ruiters bevinden zich op het zelfde paneel en zijn onderdeel van een 

uitgebreide jachtscène. Slechts één ruiter neemt, met een boog in de hand, deel aan de jacht. 

De twee andere ruiters zijn toeschouwers.  

 

4.8 De bronstijd 

Net zoals het aantal geregistreerde petrogliefen is het aantal paarden het grootste tijdens de 

bronstijd. Er werden honderdvijftig zelfstandige paarden, twaalf bereden paarden en 

achtenzeventig trek- of lastpaarden gedateerd tot deze periode.  

De voorstellingspositie van paarden is meestal zijdelings, maar er zijn uitzonderingen. 

Wanneer het paard als trekkracht voor een kar wordt gebruikt zal deze steeds in bovenzicht 

getoond worden. Ook paarden die in een omheining worden voorgesteld worden meestal in 

bovenaanzicht afgebeeld. De silhouettekenstijl is bij honderdeenendertig paarden gebruikt, 

slechts tien paarden zijn aangebracht in contourstijl en acht paarden werden in een combinatie 

van beide stijlen aangebracht. De bewegingspositie waarin paarden afgebeeld zijn, varieert: de 

grootste groep, namelijk honderdrieëndertig paarden, bestaat uit paarden in stilstand, 

daarnaast zijn ook vijftien paarden in beweging afgebeeld, acht paarden staan afgebeeld in 

galop, zes paarden al springend en bij negen paarden was het niet mogelijk ze tot een klasse in 

te delen. Bij drieënzeventig van de honderdnegenenveertig bronstijdpaarden is het geslacht 

kenbaar: vierenveertig paarden zijn mannelijk, vijfentwintig van deze paarden zijn vrouwelijk 

en vier veulens werden herkend. Een aantal fysieke aspecten van het hoofd vallen op. 

Negentien paarden hebben een opvallend groot hoofd. Kenmerkend voor deze groep is dat 

hun geslacht meestal duidelijk is en dat ze op het petrogliefpaneel onderdeel zijn van een 

kudde paarden of een troep dieren. Een ander groep paarden heeft een naar beneden hangend 

hoofd, maar aan deze groep paarden  kan geen ander kenmerk gekoppeld worden.  

Hoe de manen zijn afgebeeld bij bronstijdpaarden varieert. Bij drieëntachtig paarden worden 

geen manen aangeduid. De manen van vijf paarden zijn aangebracht door haren te tekenen, 

tien paarden hebben manen in pieken. Opvallend is dat paarden met pieken voornamelijk 

mannelijk zijn. De variatie binnen het tekenen van manen komt zelfs voor op éénzelfde 

paneel, dit kenmerk kan dus niet gekoppeld worden aan perioden binnen de bronstijd. Wat het 

specifiek karakteriseert bij de paarden is niet duidelijk. Er zijn ook andere fysieke kenmerken 

die opvallen. Er zijn zeven mannelijke paarden met een geaccentueerd geslacht. Zes paarden 
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hebben geaccentueerde hoeven. Een laatste groep paarden heeft een geaccentueerde staart; 

deze groep telt zevenentwintig paarden en is beduidend groter dan de andere groepen met 

geaccentueerde fysieke kenmerken. Zeventien paarden hebben een halster om. 

 

Paarden met een ruiter 

Buiten één paard dat zowel in silhouet- en contourstijl getekend is, zijn al de paarden met 

ruiter in silhouettekenstijl. Slechts twee paarden worden niet in stilstand afgebeeld. De 

paarden waarvan het geslacht bepaald zijn, zijn allen mannelijk. In tegenstelling tot de 

gewone paarden, hebben paarden met een ruiter steeds uitgewerkte manen. De uitwerking 

varieert tussen geaccentueerd, samengeklitte manen en manen in pieken. Andere fysieke 

kenmerken worden niet uitgewerkt of vallen niet op. Waneer er ruitersgerei op een paard 

aanwezig is, bestaat deze meestal uit teugels. Slechts één ruiter heeft het paard met een halster 

vast.  

 

Trek- of lastpaarden  

Vijfenzeventig trekpaarden van een rijtuig en één paard dat een last draagt, worden tot de 

bonstijd gedateerd. In silhouettekenstijl worden achtenzestig paarden aangebracht, twee 

paarden zijn afgebeeld in de contourstijl en bij vijf paarden wordt er een combinatie van de 

contour- en de silhouetstijl gebruikt.  

Trekpaarden worden vanuit een bovenaanzicht afgebeeld. Hierop zijn twee uitzonderingen 

waarbij naast het bovenaanzicht ook elementen van het paard in zijdelings positie worden 

afgebeeld. De voorstellingspositie van het lastpaard is zijdelings. Hoofdzakelijk staat het 

paard in stilstand afgebeeld, elf paarden staan afgebeeld in beweging, zeven paarden staan 

afgebeeld in galop en twee paarden staan in sprongpositie. Bij elf paarden is het geslacht 

herkenbaar, deze zijn allen mannelijk. Opvallend is dat de manen van trekpaarden bijna nooit 

worden uitgewerkt. Een groep van acht paarden onderscheidt zich met een benadrukte of dik 

uitgewerkte staart. De hoeven zijn bij vier paarden explicieter uitgewerkt.  

De bronstijd omvat zesendertig rijtuigen, voortgetrokken door paarden. Tweeëndertig 

rijtuigen met twee wielen worden getrokken door twee paarden (Figuur 23). Daarnaast komen 

slechts vier andere rijtuigen voor: één tweewielig rijtuig met één paard, één met drie paarden 

en één met vier paarden, en dan nog één vierwielig rijtuig met twee paarden. 
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4.9 De late bronstijd / vroege ijzertijd 

Deze overgangsperiode omvat één paard en twee ruiters. De paarden onderscheiden zich niet 

wat fysieke of andere kenmerken betreffen.  

4.10 De vroege ijzertijd 

Twintig paarden werden tot deze periode gedateerd: elf zelfstandige paarden en negen 

bereden paarden. Er komen geen trek- of lastpaarden voor. De voorstellingspositie is zonder 

uitzondering steeds zijdelings. Ook de tekenstijl, het silhouet, is uniform.  

 

De zelfstandige paarden 

Zelfstandige paarden uit de voege ijzertijd worden meestal in actie afgebeeld, slechts twee 

paarden worden afgebeeld in stilstand. De andere bewegingsposities zijn: tien paarden in 

beweging, twee paarden in galop, één liggend paard, wat uitzonderlijk is, en bij één paard is 

de positie niet definieerbaar.  

Het hoofd is bij drie paarden groter uitgewerkt. De manen zijn slechts bij drie paarden 

uitgewerkt: samengeklitte manen werden bij twee paarden afgebeeld, terwijl de manen bij het 

derde paard miniem aanwezig zijn. Een ander fysisch kenmerk dat wordt benadrukt, is de 

staart; dit is het geval bij vier paarden. Van de elf zelfstandige paarden kunnen er zes paarden 

op geslacht worden gedefinieerd, namelijk drie mannelijke en drie vrouwelijke paarden. Drie 

paarden worden met een halster door menselijke figuren geleid (Figuur 24). 

 

De paarden met een ruiter 

De bewegingspositie van paarden met een ruiter varieert: stilstand komt voor bij vijf paarden, 

vier paarden zijn in beweging waaronder twee in galop, en één paard waarvan de beweging 

niet gedefinieerd is. De geslachten die bepaald zijn, zijn mannelijke. Tweemaal werd ook het 

geslacht van de ruiter bepaald, ook deze was steeds mannelijk. Eén paard heeft twee ruiters. 

Twee paarden hebben een naar voorovergebogen hoofd. Op twee andere paardenhoofden staat 

een gewei, deze paarden hebben beiden manen die uitgewerkt zijn in pieken (Figuur 25). 

Enkel nog één ander paard heeft manen uitgewerkt in pieken. Drie paarden hebben geen 

manen, bij twee andere paarden zijn de manen miniem aanwezig en één paard heeft 

samengeklitte manen. Andere fysieke kenmerken vallen niet op. Vier paarden worden door 

ruiters met teugels bediend, één paard met een halster. 
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4.11 De late ijzertijd 

Tot de late ijzertijd werden enkel twee zelfstandige paarden gedateerd, een mannelijk en een 

vrouwelijk. Eén van de paarden is maar half afgewerkt. Fysiek zijn er geen opvallende 

elementen.  

4.12 De ijzertijd 

De ijzertijd omvat negenendertig paarden, namelijk negentien zelfstandige paarden en 

negentien paarden met een ruiter. Er komen geen trek- of lastpaarden voor. Buiten één paard 

waarvan de voorstellingspositie onduidelijk is, worden alle paarden in de ijzertijd in 

zijaanzicht afgebeeld. De tekenstijl bestaat met uitzondering van één paard, uit de 

silhouetstijl. 

  

De zelfstandige paarden. 

Van de negentien paarden zijn drie paarden in beweging afgebeeld. De positie van de poten 

wijst op een paard in galop. Bij acht van de negentien zelfstandige paarden is het geslacht 

kenbaar: vijf merries en drie hengsten. De manen worden bij acht paarden niet geaccentueerd, 

bij zeven paarden zijn de manen miniem aanwezig, twee paarden hebben manen in pieken 

uitgewerkt en bij één paard werd het haar door middel van haarlijnen voorgesteld. Zeven 

paarden hebben een geaccentueerde staart en één paard heeft expliciet uitgewerkte hoeven. 

Het hoofd van vier paarden is groter uitgewerkt, deze vier paarden hebben bovendien ook 

allen een halster om de nek. Op het hoofd van één paard werden horens aangebracht, dit is één 

van de paarden waarvan de manen in pieken uitgebeeld zijn (Figuur 26). Bij één paard zijn 

teugels afgebeeld (Figuur 27). 

De paarden met een ruiter. 

Tijdens de ijzertijd is er een variatie binnen de bewegingsposities van de paarden met ruiter. 

De bewegingspositie waarin ijzertijdpaarden met ruiter worden afgebeeld varieert: dertien 

paarden zijn in stilstand afgebeeld, twee in beweging en bij vier is de pas in galop te 

herkennen. Slechts bij één paard kan het mannelijke geslacht bepaald worden, het geslacht 

van de andere paarden kan niet gedefinieerd worden.  

Bij tien paarden zijn de manen miniem aanwezig, bij twee paarden zijn er samengeklitte 

manen. De resterende acht paarden hebben geen manen. Er is opnieuw een groep paarden 

waarvan het hoofd groter is uitgewerkt in vergelijking met de andere paarden. Op één paard is 

mogelijk een gewei aangebracht. Twee paarden van de paarden met ruiters hebben een 

geaccentueerde staart (Figuur 28), hiernaast heeft nog één paard smallere beenderen .  
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Negen paarden hebben teugels aan, één paard wordt bereden met behulp van een halster. 

Twee paarden hebben naast teugels nog ondefinieerbare decoraties aan de nek hangen en 

dragen kostuums (Figuur 29).  

 

In één petrogliefpaneel staat een ruiter afgebeeld die zijn paard bediend met teugels, daarnaast 

heeft hij nog drie halsters vast waarmee hij andere paarden leidt (Figuur 30). Veel ruiters zijn 

gewapend: vijf ruiters met een boog, één met mogelijk een zwaard. Ook decoratie-elementen 

zoals hoeden komen voor. 

 

4.13 Turkse periode 

De Turkse periode is vertegenwoordigd, maar met een gering aantal paarden. In totaal omvat 

deze periode negen petrogliefen met paarden. Zeven paarden hiervan hebben een ruiter en 

twee zijn zelfstandige paarden. Er zijn geen trek- of lastpaarden aanwezig. Deze verhouding is 

opvallend en kenmerkend voor deze periode. Vier van de acht panelen uit deze periode 

bevatten een jachtscène (Figuur31), de vier andere panelen bevatten niet-definieerbare scènes. 

Op één van de panelen, waar een paard op afgebeeld staat, zijn er tevens Turkse inscripties 

terug te vinden.  

 

Alle paarden werden zijdelings afgebeeld. Hoewel in de literatuur over Centraal-Aziatische 

petrogliefen de contourtekenstijl als typerend wordt beschouwd voor de Turkse periode, is het 

merendeel van de paarden in de silhouettekenstijl aangebracht. De stand van de paarden 

varieert, toch worden de paarden meestal in beweging voorgesteld. Jagers of krijgers worden 

in volle actie weergegeven. Ze zijn steeds in het bezit van wapens, namelijk pijl en boog, en 

soms met zwaard. Een petrogliefpaneel beeldt een ruiter uit die een tweede ruiter achtervolgt 

(Figuur 32). De achtervolger heeft zijn slachtoffer geraakt met een pijl, bovendien ligt een 

tweede pijl al klaar om afgeschoten te worden. In een jachtscène bestaat de prooi meestal uit 

steenbokken en herten. Twee ruiters te paard zijn mogelijk afgebeeld in een race of spel. 

Beide ruiters rijden met één hand, met het andere hand houden ze een object vast dat achter 

het zadel, over het paard, is neergelegd. 

Wanneer het geslacht van het paard herkenbaar is, is het mannelijk, dit geldt ook voor de 

ruiters. Manen worden meestal aangeduid, in vier gevallen zijn ze uitgewerkt tot pieken. 

Andere typerende, fysieke kenmerken zijn er niet gevonden op de paarden. Zowel de ruiter als 
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het paard hebben veel artefacten in vergelijking met andere perioden. Zo worden bijvoorbeeld 

de teugels steeds weergegeven. Bij drie paarden zijn er bovendien decoraties aangebracht aan 

het hoofd of de nek van het paard. Bij twee ruiters is het lange haar benadrukt. Verder zijn er 

geen andere fysieke lichaamskenmerken. Ruiters dragen vaak een boog met al dan niet een 

aangelegde pijl. Ook ander objecten worden gedragen maar zijn niet te herkennen, één van 

deze artefacten zou een zweep kunnen zijn.  

 

4.14 De etnografische periode 

Het enige paard dat gedateerd wordt tot de etnografische periode is een paard met een ruiter. 

Zowel de ruiter als het paard zijn tot in detail uitgewerkt. De ruiter draagt een hoed en kijkt de 

toeschouwer aan. De hengst staat stil en is zijdelings afgebeeld. Het paard draagt een 

rijattributen die vandaag nog steeds gebruikt worden. Zowel de manen, de hoeven als de staart 

zijn mooi uitgewerkt (Figuur 33). 
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Hoofdstuk 5: Positie van het paard in vroege Centraal-
Aziatische gemeenschappen  

 

In dit laatste hoofdstuk wordt de positie van het paard in vroege Centraal-Aziatische 

gemeenschappen beschreven. Ik baseer me hiervoor op diverse literatuurstudies en vul dit aan 

met de informatie verkregen uit het databankonderzoek.  

5.1 De steentijd  

Menselijke aanwezigheid op het complex Tsagaan Salaa en Baga Oigor gaat zeker terug tot 

het Laat-Pleistoceen (18000-11000 cal. BP). Een koud steppenklimaat heerst in deze periode 

over het grootste deel van Centraal-Azië. De vegetatie bestaat voornamelijk uit grasland, 

bestrooid met heesterachtige struiken. Dit landschap vormt de leefomgeving van een 

megafauna. 

Tijdens het pleistoceen zijn de Centraal-Aziatische steppen bevolkt door verspreide jager-

verzamelaars. Deze jager-verzamelaars zijn verenigd in kleine populaties met redelijk 

sedentaire basiskampen. De economie bestaat vooral uit het jagen op groot wild, namelijk de 

megafauna (Di Cosmo N., 2004 pp. 22-23). 

 

Deze megafauna is ook afgebeeld in de onderzochte sites. Afbeeldingen van mammoeten zijn 

typisch voor deze periode met daarnaast afbeeldingen van oerossen, edelherten, beren en 

enkele paarden aangetroffen (Jacobsson E., Kubarev V. D., Tseveendorj D., 2001, p.9). De 

oudste afbeeldingen van paarden dateren uit deze periode of zijn mogelijk zelfs ouder (Figuur 

34). Deze paarden zijn allen afgebeeld in een natuurlijke, eenvoudige contourtekenstijl. 

Fysiekee kenmerken zijn een volle buik en een zwaar, goed gevormd paardenhoofd. Dezelfde 

kenmerken zijn ook terug te vinden bij paleolithische paarden afgebeeld in Europese grotten. 

Een voorbeeld hiervan is de Chauvet-grot (White R., 2003, pp. 79-80). De stijl en het 

perspectief van de afgebeelde paarden verschillen van deze uit latere perioden (Pigeaud R., 

2007, pp. 409-418).  

De verspreiding van deze petrogliefen wijst op de aanwezigheid van kleine gemeenschappen 

in de laaggelegen gebieden van dit petrogliefencomplex. Deze plaatsen deden vermoedelijk 

dienst als jachtkampen (Jacobsson E., Kubarev V. D., Tseveendorj D., 2001, pp. 9-10). 
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Met de komst van het Holoceen wordt het klimaat warmer. De gletsjers smelten en het 

waterpeil stijgt waardoor de regio vochtiger wordt. Deze klimaatswijzigingen zijn de 

vermoedelijke oorzaak voor de verdwijning van de megafauna in dit gebied (Jacobsson E., 

Kubarev V. D., Tseveendorj D., 2001, pp. 9-10). 

Het paard wordt in de steentijd bejaagd door Centraal-Aziatische volkeren en dient als 

voedselvoorziening (Beneck N. & Von Den Drisch A., 2003, p. 72-74). In petrogliefen wordt 

het paard echter niet bejaagd afgebeeld. Er is één paneel waarop paarden aan het paren zijn. 

Op de andere panelen staat hij alleen of tussen andere wilde dieren. Er wordt een relatie 

gelegd tussen het aantal keer dat onderwerpen worden afgebeeld op petrogliefen en het belang 

van die verschillende onderwerpen voor een samenleving. Op 29% van de petrogliefen staat 

een paard afgebeeld wat mogelijk wijst op zijn belang als voedselbron. Archeologische 

opgravingen in Kazachstan tonen echter een ander beeld. Onderzoek op beenderassemblages 

uit deze periode wijzen op een veel groter aandeel van paarden (Beneck N. & Von Den Drisch 

A., 2003, p. 72-74). Centraal-Aziatische jager-verzamelaars maken in de aangebrachte 

petrogliefen geen bijzonder onderscheid tussen paarden en andere dieren, vermoedelijk was 

dit ook het geval in hun omgang met deze paarden. Het wilde paard had naast zijn belang in 

de voedselvoorziening geen band met de mens. 

 

5.2 De Pre Bronze Age 

Een graduele opwarming en het natter worden van het klimaat maakt een einde aan de 

steppenvegetatie en de megafauna die hiervan leefde. Vanaf 9000 cal. BCE. ontwikkelen 

valleien en rivieroevers zich tot een bebost gebied. In deze bossen vestigt zich een bosfauna. 

Aan de rand van deze bossen vormt zich een ideale habitat voor elanden, herten, oerrunderen 

en wilde paarden. Het is niet mogelijk petrogliefen tot deze vroege fase van het Holoceen (10 

000-8000 cal BP) te dateren. Door indicaties van het klimaat, de vegetatie en de voorkomende 

fauna, die op de afbeeldingen te vinden zijn, is het wel mogelijk de petrogliefen tot het 

Midden-Holoceen (8000-4600 cal BP) te dateren. Enkele indrukwekkende paardafbeeldingen 

behoren tot deze periode (Jacobsson E., Kubarev V. D., Tseveendorj D., 2001, pp. 22-23). De 

meeste petrogliefen uit deze periode bevatten afbeeldingen van oerrunderen, herten en 

elanden. Op 29%. van de petrogliefpanelen komen paarden voor. Dit komt overeen met het 

percentage uit de steentijd.  
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Met de overgang van het mesolithicum naar het neolithicum verschijnen pastorale 

gemeenschappen in het westen van de Euraziatische steppen (Di Cosmo N., 2004,  p.22). 

Deze vroege landbouwers en veehoeders zijn eind 6000 cal. BCE ook aanwezig in het 

Altajgebergte (Bourgeois J. & Gheyle W. (ed), 2006, p. 17). De tekenstijl van paarden in de 

Pre Brons Age varieert tussen twee stijlen: acht contour, dertien silhouetten en drie paarden 

werden in een combinatie van deze twee technieken afgebeeld. De Pre Bronze Age bestaat uit 

het mesolithicum en het neolithicum; bij het registeren was het niet mogelijk petrogliefen 

tussen deze perioden op te delen. Paarden worden in de steentijd steeds in contourtekenstijl 

aangebracht. Tijdens de bronstijd zal bijna uitsluitend de silhouettekenstijl gebruikt worden. 

Nader onderzoek op deze stijlen kan misschien duidelijkheid brengen in de herkenning 

petrogliefen in het neolithicum.  

 

De overgang van jager-verzamelaars naar veehouders en landbouwers brengt heel wat 

verandering teweeg in Centraal-Azië. De opkomst van schaaps- en runderkuddes op de 

steppen veroorzaakt sociale ontwikkelingen. Deze gedomesticeerde dieren zullen dienen als 

ruilmiddel, als trouwgiften en als betaalmiddel bij schulden. Hiernaast bepaalt hun aantal de 

sociale status van de eigenaar. Runderen en schapen worden, in tegenstelling tot 

graangewassen, gemakkelijk gestolen. Dit zal leiden tot conflicten en oorlog (Anthony D. W., 

2007, p. 137). Er is weinig geweten over deze vroege boeren in de Altaj. Enkele stenen 

artefacten en versierd aardewerk zijn gekend maar niets is geweten over hun nederzettingen 

(Bourgeois J. & Gheyle W. (ed), 2006, p. 17). Hoewel neolithisatie optreedt, blijft het paard 

tijdens de Pre Bronze Age op de beboste Centraal-Aziatische steppen een belangrijke bron 

van voedsel en materialen (Beneck N. & Von Den Drisch A., 2003, p. 81).  

 

Het aantal petrogliefen die paarden afbeelden neemt toe maar niet percentueel gezien. Buiten 

het verschil in de gehanteerde tekenstijl, zijn er geen veranderingen binnen de scènes en de 

fysieke kenmerken aangebracht op paarden die kunnen wijzen op een veranderende relatie 

tussen het paard en de mens. Mogelijk  kan de afwezigheid van deze kenmerken er op wijzen 

dat in deze periode nog geen sprake was van vroege paarddomesticatie in het Altajgebergte.  
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5.3 De bronstijd 

De overgang van het Midden-Holoceen naar het Laat-Holoceen vindt plaats rond 4500-3000 

cal. BCE. Vanaf 4500 cal. BCE wordt het klimaat droger, de Vroeg-Holoceene bossen 

verdwijnen en worden geleidelijk vervangen door grasvlakten. Deze grasvlakten zullen later 

de grote bronstijdkuddes kunnen onderhouden (Jacobsson E., Kubarev V. D., Tseveendorj D., 

2001, p. 11). Vermoedelijk stabiliseert het klimaat zich rond 3000 cal. BCE tot een klimaat 

gelijkaardig aan het huidige klimaat in Centraal-Azië (Jacobsson E., Kubarev V. D., 

Tseveendorj D., 2001, p. 24). Aan het einde van 4000 cal. BCE vangt de bronstijd aan 

(Bourgeois J. & Gheyle W. (ed), 2006, p.17). 

 

Net voor de bronstijd komt de Afanassieve cultuur op.  Deze cultuur leidt in het Altajgebergte 

de metaaltijden in. Eerst wordt koper verworven en bewerkt, maar al snel zal ook de kennis 

om brons te bewerken verworven worden  (Bourgeois I., Cammaert L., Massart C., Mikkelsen 

J.H., 2000, p. 23). Vanaf 3500 BCE evolueert de jachteconomie er naar een productie-

economie. De steppen worden daarop zowel door diverse neolithische, als jager-verzamelaar-, 

als landbouwgemeenschappen bevolkt. De omgeving ontwikkelt zich tot een milieu waar het 

veehoeden en landbouw samengaan (Di Cosmo N., 2004 p. 22).  

 

Het grote aantal petrogliefen in de valleien van de Tsagaan Salaa en de Baga Oigor doet 

vermoeden dat dit gebied tijdens de bronstijd en de vroege-ijzertijd dicht bevolkt was 

(Jacobsson E., Kubarev V. D., Tseveendorj D., 2001, p. 11). Op het eerste zicht lijkt er ook 

een sterke stijging van het aantal afgebeelde paarden, percentueel is dit echter niet het geval. 

Hoewel paarden op enkele panelen een prominente rol innemen, blijft het paard minder 

afgebeeld dan andere onderwerpen. Gedomesticeerde kuddes doen immers hun intrede bij 

Centraal-Aziatische volkeren die de overgang maken van voedselverzamelaars naar 

voedselproducenten en hun aandacht richten tot deze nieuwe voedselbronnen (Anthony D. 

W., 2007, p. 137).  In archeologische deposities stijgt de aanwezigheid van paarden tussen 

5000 en 3000 cal. BCE. (Levine M.A., 1999, pp. 29-30).  

Zoektocht naar nieuwe graaslanden 

De sterke toename van menselijke aanwezigheid is vermoedelijk te wijten aan de passage die 

Tsagaan Salaa en Baga Oigor gebieden tussen de hoge Altaj creëert en de voedzame 

graaslanden in lager gelegen valleien. De terrassen in deze passagevalleien bieden een 
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gemakkelijke doortocht aan mensen en kuddes en vooral de linker rivierbanken geeft op vele 

plaatsen bescherming tegen het koude winterweer (Jacobsson E., Kubarev V. D., Tseveendorj 

D., 2001, p. 11).  Deze trend kan ook in een bredere context geplaatst worden. Het 

Altajgebergte scheidt de Mongoolse steppen van de Kazachse steppen. Gedurende duizenden 

jaren dienden de valleien van het Altajgebergte als doorgang en schuilplaats voor volkeren op 

zoek naar nieuwe graaslanden (http://www.archaeology.ugent.be/altai/). 

 

Klimaatwijzigingen kunnen een grotere mobiliteit gestimuleerd hebben van de 

steppenvolkeren (Di Cosmo N., 2004 p.27). De invloed van het gedomesticeerde paard is een 

mogelijke bijkomende reden.  

Een persoon te voet kan, samen met een goede herdershond, ongeveer tweehonderd schapen 

hoeden. Te paard en met dezelfde hond kan de herder ongeveer vijfhonderd schapen hoeden. 

Het paardrijden vergroot de efficiëntie en dus ook schaal van het vee houden. Doordat meer 

runderen en/of schapen kunnen gehouden worden stijgt de welvaart van deze ruiter-herders 

ten opzichte van de herders te voet. Grotere kuddes hebben natuurlijk ook grotere graaslanden 

nodig en dit zal de aanleiding gegeven hebben tot een algemene herziening van tribale 

grenzen. Overwinnen in een tribale oorlogsvoering hangt meestal samen met de grote van de 

troepenmacht. De toename van conflicten vergroot dus ook het belang van allianties. De ze 

worden gevormd en verstevigd op basis van feesten, ceremonies, herverdelen van rijkdommen 

en het geven van prestigegiften. Deze vroege fase kan in de archeologie herkend worden door 

de aanwezigheid van scepters uit gepolijste steen en lichaamsdecoraties op basis van koper, 

goud, tanden en schelpen (David W.A., 2007, p. 222).  

Bronstijdkarren 

De zoektocht naar nieuwe gronden en de militaire acties, worden vaak gekoppeld aan de 

opkomst van door paarden getrokken karren. Het verschijnen van karren in Centraal-Azië is 

ook zichtbaar op petrogliefen. De bronstijd is in dit onderzoek de enige periode waar, met 

zekerheid, karren getrokken door paarden, worden gedateerd (Figuur 35 & Figuur 36). 

Oorlogscènes komen in deze periode voor, maar het paard is hierin niet aanwezig.  

 

De vroegste voertuigen op wielen in de Euraziatische steppen zijn een soort zware karren die 

behoren tot de Yamnaya-cultuur aan de Neder-Djepr en worden gedateerd rond 2900 BCE. 

Pas op het einde van het derde millennium BCE - begin tweede millennium BCE komer er 

ook rijtuigen op ten oosten van de Oeral, deze worden gekoppeld aan de opkomst van de 
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Andronovo-cultuur. Deze cultuur bracht mensen naar Centraal-Azië die bedreven waren in 

veeteelt en vakmannen in de kunst van bronzen metallurgie. Deze metaalbewerkers konden de 

hardheid van het brons manipuleren naargelang de specifieke vereisten van gereedschappen 

en wapens. De verschijning van verschillende onafhankelijke ontginningsplaatsen van 

mineraalertsen, de verdere ontwikkeling van de gewielde voertuigen en bronzen objecten 

wijzen op een welvarende economie in de Centraal-Aziatische steppen. De sterk toenemende 

hoeveelheid wapens duidt op toenemende spanningen tussen verschillende gemeenschappen 

en leidt tot een militarisatie van de maatschappij. Het lijkt erop dat er in deze periode een 

gewelddadige strijd gevoerd werd om de herverdeling van de weilanden en verzamelde 

rijkdommen. Rijtuigen die hoofdzakelijk worden gebruikt voor het oorlogvoeren moeten 

onderscheiden worden van de vier- en tweewielige rijtuigen die voor het transport van mensen 

en goederen worden gebruikt. De strijdwagen zou ontwikkeld zijn door mensen uit de 

Androvo-cultuur. Deze rijtuigen zijn licht en snel, de wielen hebben spaken en een achteras 

draagt een bak waarop niet meer dan twee krijgers konden staan, knielen of zitten ( Di Cosmo 

N., 2004, pp. 27-30). De Andronovo-cultuur wordt traditioneel als een agressieve en soms 

militaire verdrukkende gezien. Op de petrogliefen van TS/BO komen een groot aantal karren 

of onderdelen ervan voor. Er is slechts één mogelijke illustratie die verwijst naar het gebruik 

van een rijtuig als strijdwagen (Jacobsson E., Kubarev V. D., Tseveendorj D., 2001, pp. 17-

18).  Oorlogscènes komen in deze periode voor, maar het paard is hierin niet aanwezig.  

 

Het grote aantal paarden dat in functie van een trekpaard werd afgebeeld wijst wel op hun 

belang in de Centraal-Aziatische gemeenschappen.  

Tot vandaag blijft het onduidelijk of het paard eerst werd bereden of eerst als trekkracht werd 

gebruikt. Oorspronkelijk werd geponeerd dat het paard als trekkracht eerst aanwezig was. Dit 

idee groeide uit de vaststelling dat runderen al karren trokken. Hierop kwam echter veel 

kritiek. De morfologie van het paard verschilt sterk met deze van het rund en karren konden 

daar niet zomaar aan aangepast worden. Het ontwikkelen van een trekharnas voor paarden 

was niet eenvoudig. Het paard berijden kan zonder twijfel met minder uitrusting maar vergt 

anderzijds meer kennis van het gedrag van paarden. Het paard voor een kar spannen is minder 

moeilijk. Pathologie op beenderen om één van deze functies te kunnen bepalen of uit af te 

leiden ontbreken of zijn onduidelijk (Dietz U.L., 2003, pp. 189-197). De slijtage op tanden 

wordt door sommige onderzoekers (Brown; Anthony; Bendry) beschouwd als bewijsmiddel 

voor het berijden van paarden met een mondstuk. Dit zou erop kunnen wijzen dat het trekken 

van karren zich later ontwikkelde.  
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Onderzoek op petrogliefen kan mogelijk bijdagen tot dit debat. Het percentage van elk paard 

per functie werd geanalyseerd. Tijdens de bronstijd worden paarden voor 68 % uit 

zelfstandige paarden, 26%  trekt een kar, 1% is lastpaard en slechts 5% bestaat uit paarden 

met een ruiter.12 Deze bronstijdvolkeren hechten meer belang aan lastdieren dan aan ruiters. 

Dit kan erop wijzen dat het paard als trekkracht in een verdere ontwikkeling stond. Het grote 

percentage zelfstandige paarden, kan duiden op het belang van paarden als 

voedselvoorziening.  

Het paard en zijn symboliek  

De voorstellingspositie van paarden is meestal zijdelings, maar er zijn uitzonderingen. Het  

paard als trekkracht voor een kar zal deze steeds in bovenzicht afgebeeld worden (Figuur 37). 

Ook paarden in een omheining worden meestal in bovenaanzicht voorgesteld (Figuur 38). 

Mogelijk wordt deze voorstellingspositie gehanteerd bij gemis aan de kennis van perspectief 

tekenen. Complexe objecten zoals karren zouden immers in zijaanzicht moeilijk herkenbaar 

zijn. Een andere reden kan zijn dat de visuele correctheid of coherentie ondergeschikt is aan 

de symbolische waarde van de afbeelding (White R., 2003, pp. 27-30). De geografische 

verspreiding van petrogliefpanelen neemt tijdens de bronstijd sterk toe. Ook in hoger gelegen 

gebieden komen dan petrogliefen voor wat een grotere exploitatie van dit gebied inhoudt. 

Naast de kuddes die worden gehoed in de valleien wordt op jacht gegaan in deze hoger 

gelegen gebieden. De petrogliefen zouden aangebracht zijn door deze jagers. Zij kijken vanuit 

de hoogte naar de vallei en tekenen wat ze zien (Jacobsson E., Kubarev V. D., Tseveendorj 

D., 2001, p. 26). Naast karren zijn hier ook andere onderwerpen aanwezig die niet zijn 

aangebracht in bovenzicht. Het aantal karren dat op deze hoogtes werd afgebeeld is gering; 

het merendeel staat afgebeeld in lager gelegen gebieden en in de valleien zelf. Het is echter 

mogelijk dat deze situatie geholpen heeft bij het ontstaan van deze nieuwe 

voorstellingspositie.  

 

Het geslacht van paarden wordt voor het eerst aangeduid in de bronstijd. Het gaat hierbij 

steeds over de penis van de hengst. De verklaring waarom enkel het mannelijke geslacht 

wordt aangebracht  kan van praktische aard zijn. Het geslacht van merries is namelijk moeilijk 

te benadrukken. Dit verklaart echter niet waarom het geslacht bij bronstijdpaarden wordt 

onderscheiden of benadrukt (Figuur39). Mogelijk is de hengst een symbool van kracht. In 

verschillende culturen zoals bij de Scythen, Grieken en Romeinen, maar ook nog bij de 
                                                 
12 Deze opdeling is gebaseerd op de afgebeelde functie, niet op gedomesticeerd en wild (zie p.25-26). 
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huidige Mongolische veehoeders is er een sterke voorkeur voor het berijden van een hengst. 

Hengsten zouden bijvoorbeeld ook een rituele functie kunnen hebben. In latere perioden zijn 

bijna uitsluitend hengsten teruggevonden op rituele begraafplaatsen (Olsen, S.L., 2006., pp. 

248-251). Op de onderzochte petrogliefen zijn van deze hypothese sporen terug te vinden. 

Wanneer het geslacht van een paard met ruiter herkenbaar is, is deze steeds mannelijk. Dit 

geldt ook voor de ruiters te paard. Deze stellingen gelden ook voor de paardpetrogliefen uit 

latere perioden. Mogelijk wijst het aanbrengen van het geslacht op paarden op de verkregen 

kennis om paarden te kweken of kan het beheersen van een hengst dat sterker en moeilijk 

tembaar is, de kracht en kennis van de ruiter en bijgevolg van het volk uitbeelden. 

Paarden en ezels 

In Iran wordt de intrede van het gedomesticeerde paard vastgesteld op afbeeldingen en zegels. 

Deze gedomesticeerde paarden worden onderscheiden van aanwezige ezels op basis van 

langere oren, hangende manen en een bossige en volle staart (Anthony D. W., 2007, pp. 412-

413) (Figuur 40 & Figuur 41).  

Deze geaccentueerde staart valt op tussen de andere fysieke kenmerken en is ook terug te 

vinden op de petrogliefen van Tsagaan Salaa en de Baga Oigor en in latere perioden (Figuur 

42). De geaccentueerde staart is mogelijk ook hier aangebracht om een onderscheid te maken 

maar het blijft onduidelijk om welk onderscheid het gaat. Het valt niet uit te sluiten dat een 

onderscheid wordt gemaakt tussen gedomesticeerde en niet-gedomesticeerde paarden of 

tussen paarden en ezels. Beide mogelijkheden brengen problemen mee. Paarden met een 

geaccentueerde staart, komen niet voor op taferelen waar met zekerheid een gedomesticeerd 

of een wild paard vastgesteld wordt. Een geaccentueerde staart interpreteren als onderscheid 

tussen een wild en gedomesticeerd paard zou meebrengen dat paarden zonder geaccentueerde 

staart niet gedomesticeerd zijn; dit klopt zeker niet. Archeologische deposities in de 

Euraziatische steppen tonen aan dat paarden (Equus Caballus) en ezels (Equus Hemionus, 

Equus Hydruntinus) bejaagd worden door mesolithische en neolithische volkeren (Anthony 

D.W. & Brown D.R., 2003, pp. 58-59), (Beneck N. & Von Den Drisch A., 2003, p.72-73). 

Het spreidingsgebied van deze wilde ezel (Equus Hemionus) komt overeen met deze van het 

Przewalski paard (Equus ferus Przewalskii) (Kaczensky P., Ganbaatar O., von Wehrden H., 

Walzer C., 2008, pp. 1762-1764).  

In dit onderzoek werd, net zoals in de gehanteerde publicatie, geen onderscheid gemaakt 

tussen ezels en paarden. Misschien ten onrechte, al lijkt het onwaarschijnlijk dat ezels een 

groot aandeel hebben op de petrogliefen van Tsagaan Salaa en Baga Oigor. In de late 
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bronstijd werden drie paarden met een dubbele staart aangebracht (Figuur 22, p.40b), dit past 

ook niet bij deze hypotheses. Hiernaast zijn er ook andere dieren die mogelijk een ezel 

afbeelden; dit wordt duidelijk door andere fysieke kenmerken (figuur 43). 

Bronstijdpaard en Centraal-Aziatische samenlevingen 

Dateringsproblemen op petrogliefen zorgen ervoor dat petrogliefen van paarden vandaag niet 

kunnen helpen in het onderzoek naar de oorsprong van paarddomesticatie en de ouderdom 

ervan. Tijdens de bronstijd verschijnt het gedomesticeerde paard in Centraal-Azië, mogelijk 

zelfs vroeger. De analyse van hoe paarden worden afgebeeld kan een beeld te geven over hoe 

met het paard werd omgegaan. Hoewel we hier kunnen spreken van veehoeders en 

landbouwers blijft de jacht, ook op paarden, als voedselvoorziening bestaan. Petrogliefen 

schetsen deze jacht. Hiernaast komen jachttaferelen voor waar regelmatig ook paarden samen 

met jagers afgebeeld worden. Deze paarden staan aan de zijkant van het paneel en zijn 

duidelijk vastgelegd wat erop kan duiden dat het paard werd gebruikt tijdens de jacht. De 

jager te paard komt echter niet voor in deze periode (Jacobsson E., Kubarev V. D., 

Tseveendorj D., 2001, p.17).  

Het belang van het paard verandert met de komst van voedselproducerende samenlevingen in 

Centraal-Azië. Meestal stellen hypothesen dat vanaf de interesse voor het paard toeneemt 

(Anthony D.W. & Brown D.R., 2003, pp. 58-59). Het petrogliefencomplex Tsagaan Salaa en 

de Baga Oigor duiden op een andere tendens. Het percentage petrogliefpanelen waar paarden 

aanwezig zijn is 21 % . Tijdens de steentijd en de Pre Bronze Age is dit 29%. 

De vergankelijkheid van deze steppenecologie en het houden van grotere kuddes runderen en 

schapen zorgen ervoor dat er een constante nood is aan nieuwe gebieden. Petrogliefen 

reflecteren deze zoektocht naar nieuwe graaslanden. Bronstijdpetrogliefen bevestigen het 

belang van gezadelde en lastpaarden binnen dit gebeuren (Jacobsson E., Kubarev V. D., 

Tseveendorj D., 2001, p.17). Vanaf 2000 BCE is het houden en kweken van paarden 

verspreid over de Centraal-Aziatische steppe. Het paard krijgt tijdens de bronstijd 

vermoedelijk ook een rituele functie, het blijft onduidelijk hoe zich dit uit in de petrogliefen. 

Tijdens de bronstijd vinden er grote sociale veranderingen plaats die het paard zeker heeft 

beïnvloed.  
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5.4 De ijzertijd 

In het eerste millennium BCE evolueert de bronstijd naar de vroege ijzertijd. In het 

noordelijke deel van Centraal-Azië ontwikkelde zich het typerende nomadenbestaan dat soms 

zijn naam geeft aan deze periode: de vroege nomadenperiode. Deze vroege nomaden trekken 

continu met grote kuddes over de steppen en begraven hun doden in grafheuvels of kurgans. 

De ijzertijd wordt gekenmerkt door de Scythische cultuur. De Scythen bestaan uit een 

confederatie van tribale nomadenstammen (Rozwakowski A., 2004, pp. 85-86). De 

Scythische periode is archeologisch verdeeld in drie fasen:  Maiemir, Pazyryk en Shibe. Deze 

cultuur zal ook in Centraal-Azië voor een bloeiende periode zorgen. De Scythen worden 

vermeld in vele historische documenten die rapporteren over hun rooftochten en invallen, 

maar ook over hun mooie paarden, harnassen en wapens (Barkova L.L., Domanskij Ja. V., 

Galanina L.K., et. All., 1999, p. 11-13). In de geanalyseerde petrogliefen staan twee ruiters 

afgebeeld in kostuum, ook rond de nek van het paard hangen decoraties (Figuur 29 p.41b). 

Een kenmerk van de Scythische cultuur is de dierenstijl (Rozwakowski A., 2004, p. 87). Deze 

is ook terug te vinden op de petrogliefen. 

 

Tijdens de bronstijd en ijzertijd werd het paard zorgvuldig geselecteerd en gefokt. Het 

resultaat was een paard dat geschikt was om te berijden en bovendien verwierf het volk de 

kennis om met paarden om te gaan. Archeologische opgravingen tonen dat het paard werd 

gebruikt als voedselbron, last- en trekdier maar vooral als rijdier. De hengsten krijgen de 

voorkeur om bereden te worden (Barkova L.L., Domanskij J. V., Galanina L.K., et. All., 

1999, p. 27). Ook tijdens de ijzertijd zullen alle paarden van ruiters, als hun geslacht bekend 

is, mannelijk zijn.  

 

Uit historische bronnen is bekend dat de manen van deze strijdrossen door de Scythen werden 

geknipt (Barkova L.L., Domanskij Ja. V., Galanina L.K., et. All., 1999, p. 27). Een 

geanalyseerde petrogliefscène toont vermoedelijk een kudde van acht paarden gevolgd door 

honden en een ruiter te paard. De manen van het paard met ruiter zijn getekend als 

samengeklitte manen. In de kudde zelf zijn vier soorten manen terug te vinden. Één hengst 

heeft manen dat in haarstrepen. Dit paard is het grootste van de kudde en wordt door een hond 

in de poot gebeten. Het tweede grootste paard heeft manen in pieken en is een merrie. De zes 

andere paarden zijn kleiner en de manen variëren hier tussen niet-geaccentueerd, 

geaccentueerd en één paard heeft net zoals het paard van de ruiter, samengeklitte manen 
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(Figuur 44). Vermoedelijk zit er een symboliek achter deze manen. Het is echter niet duidelijk 

welke. 

Ontwikkeling van het leger 

De overgang van de bronstijd naar de ijzertijd gaat gepaard met vele veranderingen in het 

militaire aspect van de samenleving. Uit opgravingen blijkt dat wapens in de bronstijd sterk 

verschillen met deze van de ijzertijd. Tijdens de bronstijd varieert de lengte van de bogen 

maar deze zal altijd langer dan één meter zijn. Ook pijlpunten variëren sterk in grootte en 

gewicht. In de ijzertijd duikt de standaardisatie van wapens op. De composietboog wordt 

uitgevonden waarvan de lengte het mogelijk maakt om vanuit het zadel met dodelijke kracht 

in drie richtingen te schieten. Deze mobiele boogschutters te paard worden georganiseerd in 

eenheden en worden de schrik van alle buurvolkeren. Deze omschakeling van een heldhaftige 

bronstijdkrijger naar een anonieme soldaat was enkel mogelijk door een 

mentaliteitsverandering (Anthony D. W., 2007, pp. 222-224). Boogschutters te paard komen 

in de bronstijd voor maar ze zijn alleen afgebeeld en bijna nooit in actie. In de ijzertijd komen 

meer ruiters voor. Ook het percentage ruiters (47%) ten opzichte van de zelfstandige paarden 

(53%) is veranderd. Tijdens bronstijd was de verhouding 68% zelfstandige paarden en 5% 

paarden met een ruiter. De ruiters worden soms afgebeeld in groep en hebben bijna allen 

wapens. Deze wapens waren bijna uitsluitend pijl en boog. Dit kan erop wijzen dat ook in het 

Altajgebergte een mentaliteitsverandering plaatsvond.  

De Rituele functie van het paard 

De archeologische opgravingen en historische bronnen bevestigen de belangrijke rituele rol 

van het paard in het Skythische begrafenisritueel. Rijpaarden worden samen met andere 

dieren en soms samen met mensen geofferd en begraven in grafheuvels van belangrijke 

heersers (Barkova L.L., Domanskij Ja. V., Galanina L.K., et. All., 1999, pp. 23-24). De 

onderzochte paardpetrogliefen vertonen een grotere variatie in de fysieke kenmerken van de 

afgebeelde paarden, maar deze uiten zich niet in patronen. Enkel paarden uit deze periode 

hebben hoorns of een gewei op het hoofd, wat op een rituele functie kan wijzen.  

Het ijzertijdpaard in de Centraal-Aziatische gemeenschappen 

De Scythische cultuur spreidt zich uit langs een lange steppestrook. Het paard zal als 

transportmiddel in de handel en als basis van een mobiele en sterke militaire eenheid aan 

belang winnen bij de Centraal-Aziatische samenlevingen. Tijdens deze periode ontwikkelt het 
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nomadisch veehoeden te paard dat het nomadenbestaan Centraal-Aziatische steppenvolkeren 

typeert. Petrogliefen uit deze periode vertonen paarden waarvan de meeste in beweging of in 

actie zijn. In de periodes voordien staat het paard meestal in stilstand. Dit kan erop wijzen dat 

volkeren in de Centraal-Aziatische ijzertijd het paardrijden goed beheersten. Mogelijk duidt 

dit ook op een de beweging of mobiliteit van deze vroege nomaden.  

5.5 De Turkse periode 

De Turkse periode begint aan rond 500 cal CE. en zal duren tot 900 cal CE, wanneer de 

Middeleeuwen aanbreken (Bourgeois J. & Gheyle W. (ed), 2006, p.20). De tribale Turkse 

stammen verenigen zich en regeren over Centraal-Azië zo ook over de aanwezige sedentaire 

gemeenschappen. 

Het onderzochte petrogliefencomplex, Tsagaan Salaa en Baga Oigor, heeft in vergelijking met 

andere sites in deze regio een bescheiden aantal sporen dat wijst op een Turkse aanwezigheid. 

Toch kunnen enkel opmerkingen gemaakt worden. 

Het percentage panelen met paarden neemt sterk toe tot 41%. De variatie die in de ijzertijd 

aanvangt wordt verder gezet: 80% van de paarden draagt een ruiter, de resterende 20% bestaat 

uit zelfstandige paarden (Figuur45). Het paard krijgt een groter belang in deze maatschappij. 

Dit valt te verklaren doordat het paard naast een economisch en militair belang ook een 

statussymbool wordt. Dit kan herkend worden in de scènes die worden afgebeeld. De helft 

van de panelen uit deze periode illustreren een jachtscène (Figuur 31, p. 44b). Tijdens de 

Turkse periode is men al afhankelijk van landbouw en veeteelt. Vermoedelijk ontwikkelde de 

jacht zich als een prestigeactiviteit die te paard diende te gebeuren. 
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Besluit 
 
 
Centraal-Azië is het gebied waar culturen uit oost en west elkaar ontmoeten en vormt de grens 

tussen het nomadische noorden en het agrarische zuiden. Hierdoor ontwikkelt zich een unieke 

cultuur in Centraal-Azië en de omliggende gebieden. Bovendien laat de specifieke geografie 

van Centraal-Azië toe om de sporen van oude beschavingen goed te bewaren.  

 
Petrogliefen vormen in deze stepperegio, samen met de funeraire archeologie, de meest 

bruikbare archeologische data. Petrogliefen zijn, in tegenstelling tot funeraire archeologie, de 

voorstellingen van ‘het leven’, van mythen en sociale waarden van oude volkeren. 

Internationale en interdisciplinaire onderzoeken op deze petrogliefen hebben uitstekende 

resultaten en publicaties voortgebracht. Archeologische en toeristische interesse en 

activiteiten nemen ondertussen sterk toe. Het is daarom uiterst belangrijk om, in de nu 

onafhankelijke landen, een goed beheer van het erfgoed te verzekeren zodat de openheid en 

vrijheid van Centraal-Azië niet misbruikt wordt of leidt tot het plunderen en beschadigen van 

waardevol erfgoed. Petrogliefenonderzoek is daarenboven bijzonder verantwoord aangezien 

het een niet-destructieve archeologische onderzoekstechniek is en een tak in de archeologie 

waarvoor geen reconstructie nodig is om aan een ‘tafereel’ uit het verleden gestalte te geven.  

Het paard en dus ook het archeologisch onderzoek naar de oorsprong van het gedomesticeerde 

paard behoudt in deze gebieden zijn waarde en krijgt ook internationaal alsmaar grotere 

belangstelling. Tot op vandaag kan nog steeds geen duidelijke grens getrokken worden tussen 

wilde paarden, getemde paarden en vroege gedomesticeerde paarden. Enkel een 

interdisciplinair en multi-dimensioneel onderzoek kan mogelijk een uitweg bieden. 

 

De databank, die werd opgemaakt om fysieke kenmerken van de in petrogliefen voorgestelde 

paarden te klasseren, kan resultaten koppelen aan hypothesen. Kenmerken als het geslacht, 

een geaccentueerde staart, de voorstellingspositie of de soort manen komen voor in patronen. 

Deze patronen zijn blijven moeilijk interpreteerbaar. 

De duidelijkste inzichten werden verkregen door per periode het percentage aanwezige 

petrogliefen met de daarop afgebeelde paarden te vergelijken. De geanalyseerde paarden 

werden opgedeeld in drie groepen volgens de afgebeelde functie: bereden paarden, trek- of 

lastpaarden en zelfstandige paarden. Deze laatste groep omvat alle paarden die niet tot de 
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eerste twee groepen behoren. De onderverdeling van deze drie groepen werden naast elkaar 

gelegd per periode en ook hieruit resulteerden interessante conclusies.  

 

Het is mogelijk de voornaamste functie het paard per periode na te gaan. Het paard wordt op 

een bijna identieke manier afgebeeld tot op het moment van de intrede van gedomesticeerde 

dieren in Centraal-Azië. Tot dan dienen paarden enkel als voedselbron. Hoewel aan het einde 

van de Pre Bronze Age en de bronstijd een band ontstaat met het paard, zal zijn afbeelding op 

petrogliefen verminder voorkomen. Tot aan de bronstijd kunnen geen ruiters of trekpaarden 

waargenomen worden. In de bronstijd komen ruiters voor maar petrogliefen leggen de nadruk 

op paarden die als trekkracht van een kar dienen. Tijdens de overgang naar de ijzertijd treden 

veel veranderingen op ook bij het paard. De helft van de afgebeelde paarden zijn bereden 

paarden. Vermoedelijk duurde het tot de ijzertijd om paarden optimaal te berijden. We zien 

dan voor het eerst actieve jagers en krijgers met boog te paard. Dit impliceert niet enkel de 

kennis van domesticatie maar ook de ontwikkeling van berijdingstechnieken, boogtechnieken 

en aldus de uitwisseling van kennis en kunde (zie bijlage 2). Naar de Turkse periode toe zal 

het belang en het voorkomen van deze ruiters enkel toenemen. 

 

Achteraf beschouwd is de keuze om het paard te analyseren interessant gebleken. Het zet 

bovendien aan tot een bredere studie waarbij het manifesteren van het paard op petrogliefen 

en de ontwikkeling ervan onderzocht en gekoppeld wordt aan dit van andere dieren. Dit kan 

slechts leiden tot een vollediger beeld van de positie van het paard en hoe Centraal-Aziatische 

nomadenvolkeren hun naaste dieren benaderden.  
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Figuren 
 
Figuur 1: Definities van Centraal-Azië. 
 

 
 

 
 
Figuur 2: Geografische kaart van Centraal-Azië  
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Figuur 3: Rivieren in Centraal-Azië.       
 

 
 
Figuur 4: Centraal-Azië.  
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Figuur 5: Altajgebergte 
       

 
  
 
Figuur 6:  Topografische kaart van het Altajgebergte  
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Figuur 7: Het petrogliefencomplex Tsagaan Salaa en Baga Oigor    
  

 
 
 
Figuur 10: Opdeling van het Tsagaan Salaa en Baga Oigor petrogliefen complex in tien sites. 
 

 
 
 

Figuur 11: 3D voorstelling van het Tsagaan Salaa en Baga Oigor petrogliefen complex. 
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Figuur 8: Zicht op de Tsagaan Salaa rivier    
 

 
 
 
 
Figuur 9: Kleine meertjes aanwezig in de valleien. 
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Figuur 12: Het wilde paard behoort tot de oneven gehoefde zoogdieren, zijn evolutie. 
      
 

 

 
 
Figuur 13: Przewalski paard: Equus ferus Przewalskii. 
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Figuur 14: Onderdeel databank in access, petrogliefpaneelformulier.   
   

 74



Illustratie 15: Paard in galop, Eadweard Muybridge
 

 
 

 
Illustratie 16: Paard in sprong, Eadweard Muybridge
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Figuur 17: Onderdeel databank in access, het paardformulier.     
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Figuur 18: Onderdeel databank in access, het paard met ruiterformulier.   
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Figuur 19: Onderdeel databank in access, het trek- lastpaardformulier. 
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Figuur 20: Erotische scène, steentijd. 
 

 
 
Figuur 21: Pre Bonze Age paard met bronstijdruiter.  
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Figuur 22: Jachtscène, paarden met een dubbele staart, late bronstijd. 
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Figuur 23: Tweewielig voertuig met drijver getrokken door twee paarden, bronstijd. 
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Figuur 24:  Confronterende boogschutters met paarden, (ruiter?), vroege ijzertijd. 
 

 
 
 
Figuur 25:Paard met  ruiter, honden, paard heeft een gewei van een hert, vroege ijzertijd. 
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Figuur 26: Paard en honden, het paard heeft manen in de vorm van haarlijnen en horens 
werden aangebracht, ijzertijd. 
 

 
 
Figuur 27: zelfstandig paard met teugels, ijzertijd 

 
 
Figuur 28: Gehoornde ruiter, met geaccentueerde staart, ijzertijd. 
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Figuur 29: Twee paarden in kostuums met ruiters, ijzertijd. 

 
 
 
 
 
 
Figuur 30:  Paard met ruiter leidt drie paarden met halsters, ijzertijd.  
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Figuur 31: Jachtscène, boogschutter jaagt op hert, ruiter, figuur houdt kameel geknield, 
Turkse periode 

 
 
Figuur 32: Twee ruiters waarvan de ene twee keer schiet in de richting van de eerste ruiter, 
Turkse periode. 
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Figuur 33: Paard met ruiter, etnografische periode. 
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Figuur 34: Steentijd paard. 
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Figuur 35: Kar, vierwielig getrokken door 2 paarden, bronstijd. 

 
 
 
 
 
Figuur 36: Kar met drijver, tweewielig getrokken door 2 of 3 paarden, bronstijd.  
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Figuur 37: Kar met drijver, tweewielig getrokken door 2 paarden, ruiter, bronstijd 
 

 
 
 
Figuur 38: Paarden in een omheining geleid door figuren, in de omheining zelf worden de 
paarden in bovenzicht afgebeeld, bronstijd 
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Figuur 39: Paarden met een geaccentueerd geslacht en benadrukte staart.  
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Figuur 40: Paardachtige: heeft morfologische kenmerken van een paard, geaccentueerde staart 
en manen, zegel teruggevonden op kleitablet of Sun-Sin (2037-2039 BCE.). 

 
 
 
 
 
 
Figuur 41: Afbeeldingen van ezel en van een ruiter op een paardachtige, afkomstig van 
Kultepe Karum II.  
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Figuur 42:  Kudde paarden met een verschillende staart, bronstijd. 

 
 
Figuur 43: Lang gehoornd dier, dat eerder als een ezel kan geïnterpreteerd worden, periode 
niet gedateerd. 
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Figuur 44: Ruiter te paard en kudde paarden, manen zijn verschillend uitgewerkt, ijzertijd. 
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Figuur 45: Paard met ruiter gevolgd door tweede paard, Turkse periode. 
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Bijlagen 
 
Bijlage1: Percentage petrogliefpanelen waar paarden aanwezig zijn, per periode. 
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Bijlage2: Interpretatie van het percentage petrogliefpanelen waar paarden aanwezig zijn. 
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Bijlage3: Percentage soorten paarden, per periode. 
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Bijlage4: Soort paarden, per periode. 
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Bijlage 5: Percentage paarden per soort 
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Bijlage 6: Verspreiding aantal paarden per site, per periode. 
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Bijlage 7: De gemiddelde grootte van paarden per periode 
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Bijlage 8: De herkenbare scènes per periode. 
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Bijlage 9: Het aantal karren met een bepaald aantal paarden. 
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Bijlage 10: Het aantal karren met een bepaald aantal paarden. 
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