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In oude geschriften, documenten en boeken of op prenten en schilderijen 
is de geschiedenis van honden vastgelegd. En ook het werk dat ze doen. 

Meegaan op jacht, het drijven en hoeden van een kudde, het bewaken van 
huis en haard en het gezelschap houden van de mens. Elke maand gunt 
ONZE HOND de lezer een inkijkje in de rijke historie van een rashond. 

Deze maand: de Afghaanse Windhond.
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honden te blijven. Hoewel 
het summiere gegevens 
zijn, gaan de meeste auteurs 
er toch van uit dat dit een 
beschrijving van een 
Afghaan is. 
Als nomadenvolk trekken de 

Yuezhi zuidwaarts en krijgen de heerschappij over Bactrië, 
gelegen in het noordoosten van het huidige Afghanistan. 
Het is mogelijk dat de Yuezhi tijdens de volksverhuizingen 
hun honden hebben meegenomen naar Afghanistan.  
Vroegere duidelijke aanwijzingen over het bestaan van de 
Afghaan zijn er niet. 
Andere rassen uit de groep Windhonden, zoals bij voor-
beeld de Saluki en de Sloughi, lijken veel ouder te zijn en 
worden al afgebeeld rond respectievelijk circa 4200 en circa 
3000 voor Chr. Daarmee is echter niet gezegd dat de 
Afghaan in deze periode niet bestaat. 

In mijn bijna vijftigjarig kynologisch verleden heb ik nooit 
iemand ontmoet die de Afghaanse Windhond geen 
aantrekkelijk ras vond. In tegendeel, men houdt van het 
sierlijke gangwerk, de zijdeachtige, lange vacht, de trotse, 
ranke verschijning en de mysterieuze blik in de ogen. 
Vrijwel elke auteur van een boek of artikel over de Af-
ghaanse Windhond begint zijn relaas met de vermelding 
dat het ras heel oud is, maar op de vraag hoe oud precies, 
moet men het antwoord schuldig blijven. 
De geschiedenis van de Afghaanse Windhond – ik zal hem 
hierna simpelweg Afghaan noemen - is verweven met 
legenden, met halve waarheden, veronderstellingen en 
aannames. Het is daarom dat ik begin bij de min of meer 
traceerbare periode, waarin we kunnen teruggrijpen op 
documenten en afbeeldingen. En dan nog moeten we 
oppassen met de interpretatie ervan. Zo blijkt dat rots-
tekeningen in grotten in de buurt van het Afghaanse stadje 
Balkh wel door veel auteurs worden genoemd, maar 
eigenlijk door niemand zijn gezien.  

Een van de oudste vermeldingen van de Afghaan is te 
lezen in een Chinees manuscript, daterend van 126 voor 
Chr. Daarin wordt een beschrijving gegeven van de Yuezhi 
(ook gespeld als Yuechi), een Indo-Europees nomadenvolk 
uit Centraal-Azië, dat tot circa 250 na Chr. oppermachtig is 
in het noorden van Afghanistan. 
Daarin staat onder andere … Deze honden zijn net zo groot 
als de veulens in hun kudde, zwart en buitengewoon trots. 
Hun vacht is lang en aan hun oren heeft het een zodanige 
kwaliteit dat de vrouwen het haar afscheren en er vilt van 
maken voor hun mooiste hoofddeksels. Als die honden jagen, 
kan geen dier het opnemen tegen hun onstuimigheid. Jagers te 
paard hebben moeite om binnen het gezichtsbereik van deze 

Captain John Barff en zijn 
echtgenote met hun Afghaanse 
Windhonden in India. 
(Foto: collectie William Barff.)

‘Lévrier Afghan ou Tazi’. Afbeelding van André Lagarrigue in 
‘Tous les Chiens’ (1934) door Hubert Heuillet.
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1815 zet hij zijn bevindingen met betrekking tot het 
koninkrijk Kabul op papier. Er zijn, zo schrijft hij: excellent 
greyhounds bred in great numbers amongst the pastoral people 
much interested in hunting.

Tot slot een vierde verwijzing naar de aanwezigheid van 
windhonden in Afghanistan, afkomstig van Edward 
Balfours (1813-1889), die in zijn boek Cyclopaedia of India and 
of Eastern en Southern Asia (1885) vermeldt: De windhond van 
Bamyan (ook Bamiyan, Centraal Afghanistan) is snel. Hij heeft 
een lange, ruigharige vacht aan de benen en op het lichaam.    
En hoe zit het dan met de andere windhonden, die – als we 
kijken naar hun bouw en hoofdtype – verwantschap tonen 
met de Afghaan? De meeste auteurs veronderstellen dat de 
Afghaanse Windhond is ontstaan uit een kruising tussen 
de Tibetaanse Berghond en de Sloughi. Uit die kruisingen 
ontwikkelen zich karavaan begeleiders, waakhonden, 
jachthonden en herdershonden. 

Opvallend is het aantal namen waarmee de oude Afghaan 
wordt aangeduid: Tãzĩ, Balkh Greyhound (naar het stadje 
Balkh), Barukzhy Hound (naar de gelijknamige stam), Kabul 
Greyhound (naar de hoofdstad), Shalgar Hound, Galanday 
Hound, Kurram Valley Hound en Kurrum Hound (naar de 
gelijknamige rivier en vallei) en Baluchi Hound (naar 
Baluchistan, een provincie in Pakistan).
In 1907 verschijnt J.S. Turners The Kennel Encyclopaedia, 
waarin bij het hoofdstuk Eastern Greyhounds de Arab 
Hound, Persian Hound en Afghan Hound worden vermeld. 
Daarin staat een afbeelding van de reu Zardin, die bij de 
Engelsen als model zal gaan dienen voor de eerste rasstan-
daard! Turner is van mening dat al deze windhonden 
afstammen van de Egyptische windhond, de Tesem. Maar 
dat is een discussie die we hier niet aangaan. 

GROTE KATTEN
Timur of Tamerlane (1336-1405) is een Mongoolse verove-
raar van het kaliber Genghis Khan. Hij heerst onder 
andere in Perzië, Koerdistan, Klein-Azië en Afghanistan. 
Uit zijn tijd is er een document met de volgende informa-
tie: Het volk van dit land bezit een hondenras dat zo groot is 
als hengstveulens. Dit hondenras heeft in grote mate de 
belangstelling van de Tartaren gewekt. Het was voor ons 
onmogelijk er een te bemachtigen. In de nacht komen zij als 
grote  katten van bergen van 1000 meter hoog naar beneden. 
Een van hen is geraakt door een pijl uit Dojhurs boog. Ver-
baasd hebben wij het dier onderzocht. Behalve de snuit is de 
vacht lang en ook de oren zijn overvloedig behaard en hangen 
lager dan bij welk dier ook. 

GROTE GREYHOUND
Afghanistan is vanaf 1839 tot 1919 een Engels protectoraat. 
Een niet bij naam genoemde Engelsman, die rond 1850 de 
grenspost Chaman, tussen Afghanistan en Pakistan bezoekt, 
schrijft onder het pseudoniem ‘Mali’: … Wat de nieuwkomer 
opvalt, zijn de opmerkelijk uitziende honden die overal verspreid 
liggen te slapen. Ze lijken enigszins op een grote Greyhound 
maar die gelijkenis wordt verstoord door de haarlokken die ze 
allemaal hebben. Sommige hebben behaarde oren, sommige 
behaarde voeten en andere behaarde staarten. Ze staan bekend 
als Baluchi honden en maken geen contact met vreemden. 
‘Mali’ vertelt ook dat de honden geen enkele training 
krijgen of hebben gehad en ... dat de mens geen enkele 
zeggenschap over hen heeft. (Eigenaars van Afghanen zullen 
dit absoluut herkennen!) ‘Mali’ is werkelijk stomverbaasd 
over de soepelheid waarmee ze hun plichten – bewaken 
en jagen – uitvoeren.
Mountstuart Elphinstone (1779-1859) is een Schots staats-
man, diplomaat, oriëntalist en historicus in Brits-India. In 

Een belangrijk schilderij van Frede-
rick Thomas Daws, 1933. Geportret-
teerd zijn Ch Asri Havid of Ghazni, 
Ch Sirdar of Ghazni, Ch Westmill 
Omar of Prides Hill en Ch Badshah 
of Ainsdart. Links staat de beroemde 
Sidar of Ghazni, meegebracht door 
Mrs. Amps naar Engeland in 1925. 
Hij wordt gezien als de meest in 
vloedrijke hond binnen het ras. Ch 
Asri Havid is de eerste Afghaan die 
een BIS wint in Engeland en de eerste 
black-and-tan kampioen. Champion 
Omar (in het midden) staat aan de 
wieg van de kennel Prides Hill, een 
van de eerste kennels in Amerika. Ch 
Badshah (rechts) is de eerste Afghaan 
die Best-in-Show in Amerika wordt. 
(Collectie: AKC Museum.)

HISTORISCH PORTRET

ONZE HOND 4 | 2020 | 51



SIDAR, GESCHENK VAN DE KONING 
Het ras krijgt pas echt voet aan de grond als in 1920 
Majoor en Mrs. G. Bell Murray een groep van 12 Afgha-
nen importeren, die in eerste instantie ‘Bell Murray 
Afghan Hounds’ worden genoemd. Vijf jaar later doen 
Majoor en Mrs. M.C. Amps hetzelfde met een groep van 
negen Afghanen, die bekend worden als ‘Ghazni Afghan 
Hounds’, waarbij Ghazni verwijst naar een stadje in het 
zuidoosten van Afghanistan. In een land zo groot als 
Afghanistan – 19 x Nederland en 31 miljoen inwoners – 
ontwikkelen hondenrassen zich in diverse delen van het 
land, zo ook de Afghaan. Aan het begin van de twintig-
ste eeuw zijn er – dankzij Bell Murray en Amps - twee 
types, die worden onderscheiden door hun streek van 
herkomst. De Afghanen van Bell Murray worden vlakte- 
of steppen-Afghanen genoemd en die van Amps worden 
bekend als berg-Afghanen. De berg-Afghanen zijn over 
het algemeen meer vierkant van bouw, hebben zwaarder 
beenwerk en meer vacht. Ook de prooi waarop wordt 
gejaagd verschilt; de vlakte- of steppen-Afghanen jagen 
voornamelijk op hazen en gazellen, de berg-Afghanen op 
steenbokken en ‘bergherten’.  
In 1925 brengen Majoor en Mrs. Amps nog meer Afghanen 
naar Engeland. Onder hen de beroemde reu Sidar, afkom-
stig uit de kennel van de Emir Gazi Amir Amanoellah Khan 
(1892-1960). Sidar wordt ingeschreven op tentoonstellingen 
in Engeland als Sidar of Ghazni en wint 8 CC’s. Majoor 
Amps koopt ook de reu Khan, die door Mrs. Amps met 
groot succes op de Indian Dog Show in Kabul wordt 
geshowd. Het is ook in Kabul dat het echtpaar Amps 
besluit een kennel te starten onder de naam Ghazni. De 
echtparen Bell Murray en Amps kunnen zich de aankoop 
van en de zorg voor zoveel honden permitteren. Zo is 
Majoor Amps attaché van de Britse Ambassade in Kabul 
en van Mrs. Amps is een foto waarop negen ‘native 
handlers’ zijn te zien, haar kennelpersoneel.    
In 1925 wordt in Engeland de Afghan Hound Club 
opgericht en een jaar later worden de eerste kampioen-

schapsprijzen (CC’s) uitgereikt. Twee honden 
van het Bell Murray type winnen: Taj Mahip 
of Kaf en Ranee of Cove. Er wordt ook een 
nieuwe standaard geschreven; hoewel niet 
met zoveel woorden gezegd, leunt die 
standaard sterk op het Bell Murray type. 
Met on-Britse heftigheid wordt de kwestie 
over de twee types ‘uitgevochten’. De 
populariteit van het ras kan worden afgele-
zen van de inschrijvingen op shows; Crufts 
1950 verwelkomt zo’n 100 Afghanen in de 
showring. Tot op heden hebben 2 Afghanen 
een Best-in-Show op Crufts gewonnen: Ch 
Montravia Kaskarak Hitari in 1983 en Ch 
Viscount Grant in 1987. Omdat mijn ruimte 
beperkt is, moet ik nu de overstap naar 
Nederland gaan maken. 

TWEE TYPES
We maken nu een stap in de tijd. Het eerste Europese land 
waarin Afghanen worden geïmporteerd is – niet verwon-
derlijk - Engeland. Meer dan een halve eeuw heeft het 
Britse Rijk het voor het zeggen in Afghanistan; het is 
daarom eigenlijk logisch dat het militairen zijn die Af-
ghaanse Windhonden mee naar Engeland brengen.
De geschiedenis van de moderne Afghaan begint eigenlijk 
met Captain John A. Barff, die in 1907 de legendarische 
Zardin importeert. Zardin komt echter niet uit Afghanistan 
maar uit Perzië, het huidige Iran. Zardin wordt het proto-
type van het ras en de eerste rasbeschrijving wordt 
gemaakt aan de hand van zijn uiterlijk en wordt in 1906 
gepubliceerd in de Indian Gazette.  
Captain Barff neemt meer honden mee naar Engeland, 
want in 1886 schrijft hij zijn teef Motee in op een show in 
Bristol. Motee en haar kennelgenoot Roostam worden de 
ouders van Rajah, die ook wordt tentoongesteld. In 1890 
komt de teef Shahzada naar Engeland;  volgens de Zwit-
serse kynoloog Hans Räber is zij een Afghaan van het 
‘Saluki-type’ en wie de tekening van R.H. Moore bekijkt, 
ziet meteen wat Räber bedoelt.  
Bij zijn terugkeer naar Engeland (1903) neemt Majoor Colin 
MacKenzie de reuen Khulm en Mukmal en de teef Moroo 
mee. Later krijgt MacKenzie van de Sjah van Perzië nog 
een reu cadeau: Mustapha. 

de vlakte- of steppen-
Afghanen jagen voornamelijk 

op hazen en gazellen, de 
berg-Afghanen op steenbokken en 

‘bergherten’

Vanaf 1938 tot 1971 fokt mevrouw 
Eta Pauptit (van de Oranje Manege) heel 
succesvol met het type berg-Afghaan. 
Uit haar 65 nesten komen 25 Neder-
landse kampioenen voort. 
(Fotograaf onbekend.)
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Volgens de rasstandaard zijn 
alle vachtkleuren toegestaan. 

Jipping-Neumann) en Popov’s (Regina D.M. Tromp-Pruijn 
en Faye D.J. Tromp)*** die, met succes, in de showring 
verschijnen.
Tot 1935 bestaat de Algemene Vereniging van Windhon-
denliefhebbers, die in datzelfde jaar wordt gesplist, waarbij 
de Nederlandsche Vereeniging voor Oostersche Windhonden 
ontstaat (later Nederlandse Vereniging voor Afghaanse 
Windhonden en andere Oosterse Windhondenrassen).
Behalve tentoonstellingen bezoeken kunnen met de 
Afghaan ook de sporten racen en coursen worden beoe-
fend. Dat ligt echter buiten het kader van dit artikel. ■

*  Zie:  https://riahorter.com/index_htm_files/Han_Jungeling.pdf
** Zie: http://www.etapauptit.com/history.html
*** Zie: https://riahorter.com/index_htm_files/Regina%20en%20
Faye%20Tromp.pdf  

Alle pogingen zijn in het werk gesteld om namen 
van fotografen te achterhalen. Dit is niet altijd gelukt. 
Wie recht op afbeeldingen meent te hebben, kan 
contact opnemen met de auteur: horter@tiscali.nl

EERSTE EXPORTEN
De geschiedenis van de Afghaan in ons land sluit naadloos 
aan bij de kwestie van de twee types in Engeland. De 
naam die synoniem is voor Afghaanse Windhonden is die 
van Han Jüngeling (1909-1973), journalist, kunstkenner, 
auteur, kunsthandelaar, fokker en keurmeester van 
Afghaanse Windhonden.* Zijn moeder, mevrouw Jünge-
ling-van den Berg, is in het eerste kwart van de 20ste eeuw 
een bekend fokster van Saluki’s en Han loopt aan haar 
hand de kynologie binnen. Zijn moeder heeft ongetwijfeld 
de benodigde contacten in Engeland, waardoor Han – hij is 
dan 17 jaar – in januari 1927 de eerste Afghaanse Wind-
hond kan aanschaffen. De kennelnaam Barukhzy (prefix) is 
voor de Saluki’s gekozen en wordt ook voor de Afghaanse 
Windhonden gebruikt.
De eerste exporten van Afghanen vanuit Engeland gaan 
naar Nederland. Van zijn ouders krijgt Han Jüngeling in 
1927 twee Bell Murray Afghanen: de reu Dal Kanda of 
Frizley en de teef Begum of Cove. Daarna importeren de 
Jüngelings een reu van het Ghazni type, Abdul of Ghazni, 
een zoon van de hiervoor genoemde, beroemde Sidar. Op 
14 februari 1928 wordt er met de beide importen een nest 
gefokt; het resultaat zijn vijf reuen en vijf teven, 100% Bell 
Murray type. Het laatste  Barukhzy nest dateert van 1967.
Han Jüngeling is van mening dat het bij de Bell Murray en 
de Ghazni Afghanen om twee van elkaar verschillende 
rassen gaat. Een standpunt dat hij volhoudt in diverse 
publicaties. Bij de Raad van Beheer probeert hij steun te 
krijgen voor zijn ‘twee rassen’ theorie. En als hij later lid 
van de Standaard Commissie van de FCI is, blijft hij dat 
proberen, maar het is hem niet gelukt. Wel houdt hij, op een 
enkele uitzondering na, in de fokkerij de beide types apart.  
Rond 1930 worden er door de Jüngelings nog vier Af-
ghaanse Windhonden uit Engeland geïmporteerd: twee 
reuen en twee teven. De reu Baber of Baberbagh en de teef 
Shahib of Wahsdarb worden de stamouders van Han 
Jüngelings fokkerij (Barukhzy’s). 

EEN GENOT OM NAAR TE KIJKEN
Behalve die van Han Jüngeling, moet ook de naam van Eta 
Pauptit (van de Oranje Manege) worden genoemd.** Vanaf 
1938 tot 1971 fokt zij heel succesvol met het type berg-Af-
ghaan; uit haar 65 nesten komen 25 Nederlandse kampioe-
nen voort. Een kennel die de berg-Afghanen lijn van 
mevrouw Pauptit continueert is el Kharaman van mevrouw 
Hemmechien Grevelt-Kruize en haar dochter Hetty. In de 
periode van 1966 tot 2005 fokt zij 23 Nederlandse Kampioe-
nen. Talrijke keren heb ik haar Afghanen in de groepskeu-
ring zien ‘optreden’, een genot om naar te kijken! Ook de 
kennel van het Martinihaim van mevrouw Puck Vlieg-
huis-Wijkstra krijgt nationale bekendheid. 
Aan het eind van de 20ste en het begin van de 21ste eeuw 
zijn het onder andere de kennels Toy of Mirror Home (R.W. 
Hanepen), From the House of Daylight (J. Molendijk), Serra 
Parecis (R.O.H. de Meijer-Rammeloo), el Harakat (Sabine 
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