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Het paard is een van de belangrijkste die-
ren dat ooit door de mens tot huisdier is 
gemaakt (gedomesticeerd). tot de uit-
vinding van de stoommachine, maar ook 
daarna in landen overal ter wereld, speel-
de het paard een grote 
rol als transportmid-
del, lastdier, trekdier, 
hulp in de landbouw 
of oorlogsvoering en 
voor sport en ontspan-

ning. ook tegenwoordig 
is het paard nog bijzon-
der populair en je ziet ze 
dan ook niet voor niks 
overal in de wei staan.

wilDe paar-
Den
er zijn nogal wat paar-
denrassen, variërend van 
enorm klein tot 
reu s a chti g . 
ze stammen 
af van in 

het wild levende paarden, 
maar deze komen te-
genwoordig niet meer 
voor. ze zijn allemaal 
uitgestorven. De wilde 

pa arden 
die je in documen-
taires ziet, zijn 
allemaal verwil-
derde dieren en 
stammen af van 

onstnapte, gefokte paarden. er is echter 
één uitzondering: het przewalskipaard. 
Dit wilde paard is vrijwel alleen nog in de 
dierentuin te zien, waar hij wordt gefokt. 
De in het wild levende przewalski's stier-
ven in 1960 uit, maar worden sinds 1990 
weer in het wild uitgezet.
leken de prehistorische wilde paarden 
dan op przewalskipaarden? er is een op-
vallend genetisch verschil tussen deze 
przeswalski's en de gedomesticeerde: 

przewalskipaarden hebben 66 
chromosomen en het huis-

paard 64. 

  Paleontologie  

Hoe zagen 
prehistorische wilde 
paarden eruit?

ouDe scHilDerin-
Gen tonen ZWar-
te of GeVlekte, 
korte PaarDen

paarden zijn er in allerlei ras-
sen en vormen. van de piep-
kleine falabella tot het enor-
me shire-paard, en bovendien 
in allerlei kleuren. maar hoe 
zagen de wilde paarden 
eruit waar al deze ras-
sen van afstammen?
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mensen met een 
gehoorapparaat 
hebben vaak moeite 
met het volgen van een 
speech of een preek. ook 
in eigen huis kunnen gesprekken 
wel eens lastig verstaanbaar zijn. 
gelukkig bestaan er ringleidin-
gen. zij maken het leven van een 
slechthorende een stuk prettiger. 
maar… hoe kan het dat kabels 
in de grond iemands gehoor 
kunnen verbeteren?

Hoe we rken 
ringleid ingen? 

Beter Horen Door    kabelS in De gronD

   tekst joke Heikens

Weet meer:
n  ludwig, a. e.a. 2009: ‘coat color variation at 
the beginning of horse domestication,’ science 
324: 485.
n  Pruvost, m. e.a. 2011: ‘Genotypes of pre-
domestic horses match phenotypes painted in 
Paleolithic works of cave art,’ Proceedings of the 
national academy of sciences 108: 18626-18630.

een ringleiding is een kabel die voor een 
magnetisch veld zorgt (zie kader). Dit 
veld strekt zich aan beide kanten van de 
kabel uit over een afstand van vijf tot zes 
meter. De ringleiding is van koperdraad, 
vergelijkbaar met het stroomdraad in het 
lichtnet.

hoe werkt het?
lagarde in putten is een bedrijf dat ge-
specialiseerd is in de aanleg van ringlei-
dingen. gemiddeld gebeurt dat dertig 
keer per jaar. „Het handigst is als dat in 
een nieuw gebouw gebeurt, als er nog 
gebouwd wordt. Dan hoeven we niet te 
frezen om de kabels in de grond te krij-
gen. we kunnen ze dan neerleggen voor-

toch behoren ze tot dezelfde soort, want 
ze kunnen samen veulens krijgen. prze-
walskipaarden zijn echter niet de voorou-
ders van onze gedomesticeerde paarden.

grotSchilDeringen
je kunt niet in de tijd reizen om te kijken 
hoe de wilde paarden eruitzagen waar 
onze paarden van afstammen. Dat hoeft 
ook niet, want onze voorouders hebben 
ze af en toe afgebeeld. je komt paarden 
tegen in grotschilderingen, en soms tref 
je ze aan als terra-
cottabeeldjes. ze 
stammen uit een tijd 
voordat het paard 
tot huisdier was ge-
maakt. 
er zijn veel grotschil-
deringen van paar-
den bekend, en vele 
daarvan lijken op de 
huidige przewalskipaarden. ze hebben 
korte benen, opstaande manen en een 
aalstreep (een donkere lijn, die van de 
manen naar de staart loopt). 
maar er zijn ook andere voorbeelden, zo-
als zwarte paarden in de Chauvetgrot en 
de opmerkelijke afbeeldingen van gevlek-
te paarden in de pech merle-grot, beide in 
frankrijk. Deze paarden lijken op het hui-
dige appaloosa-ras. in de prehistorie zie 
je dus ook al een aanzienlijke variatie bij 
de wilde paarden die door mensen wer-
den afgebeeld.

invloeD van De menS
geven deze prehistorische kunstwerken 
een goed beeld van hoe de oorspronkelij-

ke paarden eruitzagen? om dit te onder-
zoeken hebben wetenschappers Dna ge-
analyseerd van botten van wilde paarden 
uit dezelfde tijd als de grotschilderingen. 
van de 31 paarden waren er 18 roodbruin, 
7 zwart en 6 hadden een gevlekte vacht. 
witte paarden en paarden met kleuren-
patronen konden op basis van het Dna-
profiel niet worden aangetoond.
pas rond de tijd dat het paard door vee-
houdende volken in Centraal-azië tot 
huisdier werd gemaakt, vond er een 

grote toename in 
het aantal vacht-
kleuren en -patro-
nen plaats. Dan 
verschijnen er 
bijvoorbeeld ook 
kastanjekleurige, 
crèmekleurige en 
zilvergrijze paar-
den.

ook andere stippen- en vlekkenpatronen 
doen dan hun intrede, zoals sabino en to-
biano. Het lijkt er dan ook op dat de grote 
variëteit aan vachtkleuren in de heden-
daagse paarden het resultaat is van het 
door de mens bewust kruisen van paarden 
met bepaalde vachtkleuren en patronen. 
De zwarte en gevlekte paarden in de grot-
schilderingen zouden daar best eens  voor 
gebruikt kunnen zijn geweest..        

schilderingen in de Pech 
merle-grot tonen paarden die 
lijken op het appaloosa-ras.

in De PreHistorie 
Zie je Dus ook al 
een aanZienlijke 
Variatie bij De 
WilDe PaarDen
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