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In oude geschriften, documenten en boeken of op prenten en schilderijen is de 
geschiedenis van honden vastgelegd. En dan vooral het werk dat ze doen. Meegaan 
op jacht, het drijven en hoeden van een kudde, het bewaken van huis en hof 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 Barsoi.

Historisch portret

Barsoi
Adellijke wolvenjager uit Rusland

‘On leash’, detail van een schilderij van Maud Earl (1864-1943). 
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In Rusland is de naam van de Barsoi Russkaya Psowaya 
Barzaya; ook de FCI hanteert deze naam. Alleen al bij het 
horen en lezen ervan komen beelden naar voren van be-
sneeuwde toendra’s, jagers te paard met Barsoi’s op wolven-
jacht. In het Russisch betekent Barzaya windhond. Psowaja is 
afgeleid van het Russische woord voor behaard en daarmee 
betekent Russkaya Psowaya Barzaja zoveel als Russische 
behaarde windhond. 

Grote, glanzende ogen en een zijdeachtige vacht
Aan het eind van de 19de eeuw zijn er verschillende types. 
Het verschil betreft niet alleen de beharing, maar ook is er 
verschil in grootte en bouw. Het behaarde type maakt een 
massievere indruk dan het type met minder haar. Een van de 
bekendste windhondenkenners in de 19de eeuw, P.M. 
Matschewarianoff, beschrijft in zijn Notities van een Barsoijager 
de ideale Barsoi als volgt: Grote, donkere, glanzende, prach-
tige, markante ogen, zachte, zijdeachtige en glanzende vacht, 
droog hoofd en droge benen vanaf de ellebogen tot aan het 
puntje van de tenen. (Droog betekent geen gram vet te veel, 
niet zwaar of plomp.)
Een van de oudste berichten over de Barsoi dateert van het 
eerste kwart van de 16de eeuw. Sigismund Freiherr von 
Herberstein, gezant aan het hof van grootvorst Wassilij III 
van Moskou, bericht in 1549 hoe de grootvorst de hazenjacht 
het liefste ziet. Nadat de hazen binnen netten zijn gedreven, 

worden de aangelijnde Barsoi’s losgela-
ten. De hond die de meeste hazen pakt is 
de winnaar. 
Dat windhonden afstammen van 
Egyptische honden of van turfhonden 
uit de steentijd zijn niet te bewijzen 
veronderstellingen. Het meest aanneme-
lijk is dat Aziatische volkeren hun 
windhonden meebrachten naar Rusland, 
die zich daar vermengden met reeds 
aanwezige honden.

Bruidsschat
Als Anna van Kiev in 1051 trouwt met de 
Franse koning Henri I, zijn drie Russi-
sche windhonden onderdeel van haar 
bruidsschat. In een 16de-eeuws misboek 
staat een afbeelding van grootvorst 
Wassilij Iwanowitsch (1503-1533) op 
pelgrimstocht. De daarbij afgebeelde 
honden hebben smalle hoofden, kleine 
oren, een sikkelvormige staart en een 
gekrulde vacht. Meer houvast geeft een 
kroniek waarin wordt vermeld dat 
koning Christiaan van Denemarken 
koning François I van Frankrijk in 1519 
drie Russische windhonden cadeau 
deed. Maar de eerste uitvoerige beschrij-
ving van de Barsoi komt van de Baltische 
edelman Christian von Lessing uit Riga 
in zijn in 1635 verschenen boek met 
regels over de jacht. 
In de 14de en 15de eeuw is de Barsoi de 
hond van Russische grootgrondbezitters. 
In een land zo uitgestrekt als Rusland is 
de ontwikkeling van diverse typen 
jachthonden niet verwonderlijk. 
In 1630 gebruikt prins Mikhail Fyodoro-
vich Romanov de kennelnaam Romanov. 
Zijn familielid prins George M. Romanov 
gebruikt dezelfde naam in 1880 en in de 
loop der jaren komen er meer kennels 
met de naam Romanov. Tot halverwege 
de 19de eeuw wordt vrijwel uitsluitend 
gefokt op werkeigenschappen voor de 
jacht. Meutes van honderden Barsois zijn 
geen uitzondering; zo bezit generaal 
Aleksandr Vasiljevitsj Samsonov (1859-
1914) uit Smolensk zo’n 500 Barsoi’s. Als 
in 1861, onder tsaar Alexander II de 
lijfeigenschap wordt afgeschaft, kunnen 
grootgrondbezitters niet meer beschik-
ken over goedkope arbeidskrachten. Dit 
betekent voor de meeste meutes de 
doodssteek.Een groepje Barzoi’s in 1879. (Uit: Musée du Chien.)
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Bastaarden
Het streven naar één type Barsoi komt langzaam op gang 
en niet iedereen is ervan overtuigd dat dit een noodzaak is 
om het ras voor de toekomst te bewaren. Als de Russische 
Barsoikenner generaal George de Meyer in 1913 op een 
tentoonstelling in Kassel, Duitsland zijn commentaar op de 
honden geeft, schrijft hij: ‘Omdat bij ons (in Rusland) de 
Barsoi hoofdzakelijk als jachthond wordt gebruikt, richten 
wij onze aandacht op een juiste bouw van de voeten, de 
rug en de borstkas. Als wij het hoofd, de ogen en de oren 
als slecht beoordelen, dan kan, ondanks deze fouten, de 
hond toch een voortreffelijke renner zijn.’ 
Een van de grootste fokkers/jagers in de 19de eeuw is 
Béréznikoff; hij fokt Barsoi’s met een zwart-rode vacht. In 
1887 begint grootvorst Nikolai Nikolajevitsch Romanov 
– opperbevelhebber van het Russische leger – op zijn 
landgoed Perchino een Barsoifokkerij die zijn weerga niet 
kent. In deze tijd worden Barsoi’s met zwart-rode vachten 
nog steeds als bastaarden gezien of op z’n minst als 
onadellijk. Deze grootvorst is zo bezeten van jagen en 
Barsoi’s dat hij op zijn inspectiereizen paarden en honden 
meeneemt in zijn privétrein.
 
Adel en upper class
De eerste pogingen om tot een rasstandaard te komen, 
worden gedaan op initiatief van graaf Visily Alexandro-
vich Sheremetiev uit Moskou. Daartoe wordt in 1873 de 

‘Keizerlijke Vereniging ter Vermeerdering 
van Jacht- en Landbouwhuisdieren voor een 
goede Jacht’ opgericht. Men organiseert 
snelheidswedstrijden, jachtproeven en 
tentoonstellingen. Uit deze vereniging 
ontstaat in 1888 de ‘Vereniging van Barsoi-
fokkers’ en in hetzelfde jaar schrijft Nikolai 
Petrowitsch Jermolow de eerste echte 

rasstandaard. Daarin wordt als schofthoogte 
minimaal 62 cm en maximaal 81 cm vastge-
legd. Rechtopstaande oren worden niet 
alleen toegestaan, maar zijn zelfs gewenst. 
Meer dan elk ander ras, is de Barsoi de hond 
van de hoge adel en upper class; in de 
geschiedenis is het een komen en gaan van 
tsaren, (groot)vorsten, prinsen, graven, 
baronnen, grootgrondbezitters en hoge 

Van 1887 tot 1913 beheert grootvorst Nikolai Nikolajevitsch Romanov het landgoed Perchino. Hij begint daar een Barsoifokkerij die 
zijn weerga niet kent.
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Niet alleen de Russische adel had Barsois, ook in andere Europese landen was het ras favoriet bij de 
royals. Zo had onder anderen keizer Wilhelm II van Duitsland (zie afbeelding), Barsoi’s. 

De Barsoi’s worden 
in 2022 op Crufts 

gekeurd door André 
van de Broek. Het is 

de eerste keer dat 
een Nederlandse 

keurmeester dit ras 
op Crufts keurt. 

Links: Sh Ch 
Korsakov Radost 

Power of Love 
Menigma (Imp. 

USA), beste reu en 
beste van het ras. 
Rechts beste teef: 

Zweeds/Deens/
Noors Kamp. Lynx 

Purple Rain.
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Nikolai hecht grote waarde aan moed bij zijn 
honden; schoonheid komt op de tweede plaats. 
Zijn Barsoi’s nemen in Moskou en Sint-Peters-
burg deel aan tentoonstellingen. In 1892 worden 
16 van zijn Barsoi’s ingeschreven op Crufts in 
Londen en in 1895 komen zijn honden op de 
show in Parijs. In een publicatie van Henri 
Sodenkamp uit december 1912 lezen we daar-
over: ‘De Barsoi’s van de grootvorst, zittend in 
speciale benches versierd met de kleuren van 
Zijne Keizerlijke Hoogheid en met de bedienden 
in uniform, waren opmerkelijk en trokken een 
menigte bezoekers.’
Nikolai’s kennelmanager is Dimitri Walzoff, een 
gerespecteerd fokker, keurmeester en auteur 
van een boek over de Perchino-jacht. Hij 
ontvangt bezoekers uit alle windrichtingen, die 
een Perchino-Barsoi willen kopen. De honden 

militairen. Zo ook Karl Friedrich van Pruisen, wiens 
honden op de tentoonstelling in Berlijn-Charlottenburg 
verschijnen. Hij heeft ze in 1860 cadeau gekregen van ‘de 
Russische tsaar’. Dat zou Alexander II (1818-1881) kunnen 
zijn. In beschrijvingen van de Barsoi beperken nogal wat 
auteurs zich tot ‘de tsaar’, zonder daarbij te vermelden om 
wie het gaat. Ook worden leden van de keizerlijke familie 
Romanov ten onrechte ‘tsaar’ genoemd. 

Eerste Wereldoorlog
Perchino, de naam is al gevallen, is in het jaar dat groot-
vorst Nikolai Nikolajevitsch Romanov het koopt (1887) een 
vervallen herenhuis. Het wordt gerestaureerd tot een 
luxueus jachthuis, van waaruit de grootvorst de jacht en de 
fokkerij met windhonden naar ongekende hoogtes tilt. 
Behalve Barsoi’s worden er ook paarden, runderen, 
varkens en pluimvee gefokt, en er worden jachtproeven, 
agressietesten en snelheidswedstrijden georganiseerd. 

Wolf met Barzoi’s, een schilderij van Efim A. Tikhmenev uit 1904.
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vinden hun weg naar onder andere Duitsland, Oosten-
rijk, België, Frankrijk, Roemenië, Servië en Amerika. Alle 
informatie over Perchino-Barsoi’s komt grotendeels uit 
het boek van Dimitri Walzoff. 
Drie graven, A. Boldareff en Dimitri en Boris Schereme-
tjeff, fokkers van Barsoi’s, vluchten aan het begin van de 
Russische Revolutie naar België. Zij krijgen in 1923 van 
de internationale windenhondenvereniging Union 
Internationale des Clubs de Lévriers de opdracht een 
rasstandaard te schrijven, die in 1925 van kracht wordt. 
In 1926 keurt dit drietal 85 Barsoi’s (andere bronnen 88) 
op de Winner Tentoonstelling. 

Verzamelwoede
Als na de Februarirevolutie (1917) het Perchino-jachtbe-
drijf ophoudt te bestaan, leven daar honderden honden 
en paarden, en personeel om te dieren te verzorgen. De 
‘verzamelwoede’ van grootvorst Nikolai kende geen 
grenzen. De groothertog ontsnapt in 1919 aan het Rode 
Leger en gaat aan boord van het slagschip dat koning 
George V van Engeland heeft gestuurd om Nikolai’s 
gezin en andere Romanovs te redden. 

De Russische drijfjachten verdwijnen en in 
de jaren twintig en dertig komt een einde 
aan de grote aantallen Barsoi’s op tentoon-
stellingen. In het interbellum is er geen 
plaats meer voor ‘luxe’ honden; de associatie 
met de adel en grootgrondbezitters vormt in 
deze jaren een bedreiging. Er gaat veel 
fokmateriaal verloren en in deze periode 
steunt het ras op slechts drie reuen en vier 
teven. Op één na zijn ze afkomstig uit de van 
rond 1800 daterende keizerlijke kennel 
Gatchina, waarvan prins Dimitri Borisso-
witch Galitzin kennelmanager is. 
Tussen beide wereldoorlogen en daarna houdt 
de kennel van E.F. Desor in Saratow stand. De 
eigenaresse moet weliswaar accepteren dat 
haar fokkerij onder staatstoezicht komt, maar 
de honden worden volgens de standaard 
gefokt en ook wordt vastgehouden aan de 
werkeigenschappen. Helaas vernietigt de 
Tweede Wereldoorlog vrijwel alles dat na de 
Eerste Wereldoorlog is opgebouwd. 
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De Barsoi in Nederland
Wanneer de eerste Barsoi naar 
Nederland kwam is niet precies 
bekend, maar in 1890 verschijnt er een 
op de tentoonstelling van ‘Cynophi-
lia’. De inschrijver is G.J. Baron van 
Heemstra uit Den Haag. Louis 
Dobbelmann uit Rotterdam komt in 
1894 met drie Barsoi’s naar de Cynop-
hilia-tentoonstelling. De eerste Barsoi 
die in het Nederlands Hondenstam-
boek wordt ingeschreven (1896) is 
Olga (Shamrok x Sibérie), geboren in 
1892, in Frankrijk gefokt door Ch. 
Cuvelier en eigendom van Y. Siepman 
van den Berg uit Soestdijk. Op de 
gecombineerde Nimrod-Cynophilia 
tentoonstelling (1898) worden maar 
liefst 32 Barsoi’s ingeschreven. In het 
boek Hondenrassen van L. Seegers 
(1914) worden de tentoonstellingen en 
de fokkerij vanaf 1890 tot 1910 zeer 
uitvoerig beschreven.

In 1935 richt H.J.M. van der Molen de Nederlandse Barsoi Club (NBC) 
op. Hij is de voorzitter en fokt in 1933 zijn eerste nest. Zijn bekendste 
reu is Polongai Porchei Krasnoje Selo, die een fors aantal dekkingen op 
zijn naam heeft staan. Behalve fokker is Van der Molen ook keurmees-
ter en een enthousiast ‘propagandist’ voor de NBC. Meer dan een halve 
eeuw is hij betrokken bij het ras en de rasvereniging en zijn kennel 
Krasnoje Selo staat aan de basis van succesvolle fokkers in binnen- en 
buitenland. Als hij in 1993 overlijdt, prijkt zijn naam terecht bij de 
ereleden van de club
Net als bij een aantal andere rassen is gebeurd, worden er tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en direct daarna opvallend veel nesten geboren.
De ‘durf’ en ‘moed’ van de Barsoi, waarvan grootvorst Nikolai (Per-
chino) een groot voorstander was, kwam in de jaren zeventig en tachtig 
van de vorige eeuw helaas tot uiting bij een aantal honden in de vorm 
van ongewenste agressiviteit.      

Ataman II, eigendom van Louis R. Dobbelmann in Rotterdam. 
(Uit: L. Seegers, ‘Hondenrassen’, 1914.)
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BEELDMATERIAAL 
BIJ DIT ARTIKEL
Alle pogingen zijn in het werk 
gesteld om namen van 
fotografen/illustratoren te 
achterhalen van het beeldma-
teriaal. Dit is niet altijd 
gelukt. Wie recht op afbeel-
dingen meent te hebben, kan 
contact opnemen met de 
auteur: horter@tiscali.nl 

NAMEN DIE NIET ONVERMELD MOGEN BLIJVEN
-  Net als de heer Van der Molen, haalt ook fokker J. de Boer 

(Van Vredewold) zijn eerste Barsoiteef uit Duitsland (von 

Silberhof). Met een Nederlandse reu fokte hij in 1939 zijn 

eerste nest.

-  De heer Van den Berkhoff (Bessberk) importeerde recht-

streekse afstammelingen van Perchino Barsoi’s. 

-  De kennelnaam ‘Gelria’ van Henri van Haaren uit Nijme-

gen komt voor in vrijwel alle catalogi vanaf 1895 tot 1910.

-  Twee broers, Charly en Clown Beekaal (1939), zijn samen 

goed voor zo’n 50 dekkingen en hadden een behoorlijke 

invloed op het ras. 

-  De honden van kennel van Troijbhiko van mevrouw C.O. 

Matheeuwsen gaan naar alle windstreken. Eind jaren 

negentig treedt haar zoon René in haar voetsporen 

(Perchotin’s). 

-  Kennels Vorenoff (mevrouw Jo Heller), Ardagan’s (H.J.W. 

Karmelk), en Krylataja Ljoebov (Anita M.Th. Gielisse). 

-  Nel Rijff-Rademaker, die jarenlang hard werkte voor het 

bestuur, het clubblad en de pupbemiddeling van de 

Nederlandse Barsoi Club.

-  Mijn favoriete Barsoi is de reu Multi Kampioen Seabury’s 

Konstantinov, vlekkeloos voorgebracht door Anita Gielisse. 

Langs de showring fantaseerde ik de besneeuwde toendra’s 

en de wolvenjacht er moeiteloos bij.


