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In oude geschriften, documenten en boeken of op prenten en schilderijen is 
de geschiedenis van hondenrassen 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 hondenras. 

Deze maand de Sloughi; een toonbeeld van gratie.

Historisch portret

Sloughi
Toonbeeld van gratie

Sloughi of Arabische Windhond. Tekening van André Lagarrigue in Tous les Chiens (1934) van Hubert Heuillet.
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Als er iets is waarin kynologen kunnen verdwalen, is het wel 
in de wereld van de windhonden. Hun geschiedenis is vaak 
net zo mysterieus als hun uiterlijk. Het begrip windhond is 
soms verwarrend; de Engelse naam geeft precies aan waar 
het bij deze jachthonden om gaat: sighthound. Een ‘zichthond’ 
die bij het jagen niet zijn neus, maar zijn ogen gebruikt: jagen 
en achtervolgen in open veld met zicht op de prooi. 

Windhondenrassen hebben veel uiterlijke kenmerken met 
elkaar gemeen. Ze staan hoog op de benen en hebben een 
slank, gestroomlijnd en wendbaar lichaam. Vaak hebben ze 
een opgetrokken buiklijn en een diepe borst met veel ruimte 
voor de longen. Kernwoorden zijn snelheid en uithoudings-
vermogen. De woestijnen, steppes en prairies van het 
Midden-Oosten, Rusland en Noord-Afrika bieden windhon-
den van oudsher de ruimte. Daar kan in grote, open terrei-
nen worden gejaagd. 

Sjeiks, tsaren en adel
Uit de geschiedenis van hondenrassen blijkt dat in vroeger 
tijden slechts de bovenlaag van een bevolking (ras)honden 
hield, maar nergens is dat zo duidelijk als bij de windhon-
den. Het was eeuwenlang aan de rijken en vooraanstaanden 
voorbehouden om windhonden te bezitten en ermee te jagen. 
Oeroude afbeeldingen tonen sjeiks, tsaren, royalty en adel 
met hun windhonden. Pas in de 20ste eeuw gaan ook burgers 
en soms zelfs boeren zich met windhondenrassen bezighou-
den. Jagen, tentoonstellen en het racen met windhonden 
worden dan ook bereikbaar voor de gewone man.

Er zijn afbeeldingen die dateren van 
duizenden jaren voor onze jaartelling 
waarop honden staan die moeiteloos 
kunnen worden gekoppeld aan het 
type windhond zoals wij dat nu 
kennen. Let op: dit zijn geen directe 
voorvaderen, maar voorlopers van 
‘onze’ windhonden. Er zijn rotstekenin-
gen in Algerije uit het neolithicum, 

afbeeldingen uit het Egypte van 3000 
jaar voor Chr., jachttaferelen uit het 
oude Griekenland, Romeinse mozaïe-
ken, wandtapijten en schilderstukken 
uit de 14de en 15de eeuw, middeleeuw-
se boeken over de jacht en honderden 
schilderijen uit vorige eeuwen die ons, 
zonder enige twijfel, windhonden 
tonen. Allemaal met dezelfde uiterlijke 
kenmerken als de moderne, 21ste–
eeuwse windhonden.

Timeless type
Er zijn verschillende (verzamel)namen 
voor de windhond: sighthound, gaze-
hound, greyhound, wolfhound, hound, 
enzovoort. In feite heeft sight dezelfde 
betekenis als gaze, namelijk iets zien of 
het oog erop fixeren. Tel daar bij op dat 
een windhond in het Italiaans een 
levriero is, in het Spaans een galgo, in het 
Pools chart, in het Hongaars agár en in 
het Frans een lévrier. Ook dat kan 
verwarrend zijn, zeker als steeds 
hetzelfde type hond wordt bedoeld. 

Net als The Kennel Club (Engeland), 
kent de American Kennel Club (AKC) 
geen Sighthound groep, maar wel een 
Hound groep. De Fédération Cynologi-
que Internationale (FCI) kent wel een 
windhondengroep. 

Schilderij uit circa 1660 van Jacob Jordaens waarop de kalief van Bagda een 
eerbetoon brengt aan Karel de Grote. Rechts vooraan een Sloughi, waarover de 
hofdichter van de kalief schrijft dat hij zijn baas als een slaaf ziet. 
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‘Een goede valk, 
een snelle hond en 
een edel paard zijn 
meer dan twintig 
vrouwen waard.’
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Het valt op dat het aantal FCI-erkende rassen in de 
windhondengroep – 13 in totaal – vele malen kleiner is 
dan de niet-erkende types, waarvan er wereldwijd rond 
de 50 zijn. Zij hebben, met enige variatie, dezelfde 
uiterlijke kenmerken, jagen ook op zicht, zijn op snel-
heid en uithoudingsvermogen gebouwd en lijken soms 
als twee druppels water op de honden die zich hebben 
ontwikkeld tot erkende hondenrassen. 
Ook bij de Sloughi ontstonden er rond de jaren dertig 
van de vorige eeuw diverse types, zoals de Shami, 
Yamani, Omani en Neidi. Het is zoals David Hancock in 
zijn boek Sighthounds, their Form, their Function and their 
Future schrijft: Sighthounds have retained their timeless type 
– Windhonden hebben hun tijdloos type behouden.

Trotse krijger of onverschillig en onwillig?
De hofdichter van Harun al Raschid, van 786 tot 809 
kalief van Bagdad (Irak), zegt over de Sloughi: ‘De 
Sloughi ziet zijn baas als zijn slaaf, die ’s nachts bij hem 
slaapt en hem bedekt met zijn eigen deken. De Sloughi 
loopt als een trotse krijger aan de lijn. Als een havik die 
in zijn vlucht de korhoen overvalt, zo snel jagen zijn 
voeten over de grond. Zo snel dat wanneer hij loopt, zijn 
voeten de grond nauwelijks raken.’
Eeuwen later, in 1899, is de kynoloog Max Siber in zijn 
boek Die Hunde Afrikas minder vleiend: ‘De Sloughi is 

niets anders dan een grote windhond. Hij is 
dom en heeft een langzaam, slepend gang-
werk. Hij begeleidt zijn baas met een norse 
uitdrukking, is onverschillig en onwillig en 
interesseert zich voor niets om hem heen.’
Wie is deze hond waarover zo verschillend 
wordt geschreven?

Sloughi en Saluki
De noordelijke Sahara, in het huidige Algerije, 
Tunesië, Libië en Marokko, wordt als de 
bakermat van de Sloughi gezien. De FCI wijst 
in 1934 Marokko aan als land van herkomst en 
dat land is daarmee ook verantwoordelijk voor 
de rasstandaard.  
De Sloughi was eeuwenlang de favoriete 
jachthond van verschillende nomadische 
stammen. DNA-onderzoek heeft aangetoond 
dat deze windhond zich gedurende duizenden 
jaren in Noord-Afrika als een min of meer 
geïsoleerde stam heeft ontwikkeld. 

Naast de Sloughi verspreidt zich een andere 
windhond, afkomstig uit Perzië (nu Iran), in de 
richting van Noord-Afrika: de Saluki, ook wel 
Perzische Windhond genoemd. Vandaag de 

Schilderij uit 
1882 van Jean 
Leon Gérôm. 
waarop een 
moslim een 
waterpijp rookt 
in gezelschap van 
een Sloughi. 
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begint de ontwikkeling van honden voor onder andere jacht, 
bewaking, bescherming van vee of de verdelging van onge-
dierte. Deze rassen gaan zuiver gefokt worden en rond 1859 
komen de eerste hondententoonstellingen. Tussen 1845 en 1869 
verschijnt er een vijfdelig werk, getiteld Les Chevaux du Sahara et 
les Moeurs du Désert, waarin de Franse generaal Eugène Daumas 
een gedetailleerde beschrijving geeft van de Algerijnse Sloughi 
en diens rol in de Noord-Afrikaanse maatschappij. Daumas 
studeerde Arabisch en was een kenner van Algerijnse zeden en 
gewoonten. Zijn boek vormt voor latere kynologische auteurs 
een basis voor hun boeken over windhonden. 

dag is het verschil tussen beide wind-
honden goed te zien: de Saluki heeft 
franjes aan de oren en de benen, de 
Sloughi niet. Als de zoöloog K. Keller in 
1906 over een langhaarigen Spielart 
(variant) des algerischen Sloughis schrijft, 
bedoelt hij de Saluki.  
In een Arabisch dialect heet een wind-
hond een sluqi en aan twee verschil-
lende rassen hebben de bedoeïenen geen 
boodschap. Zij kennen slechts een 
windhondenras: de Saluqui, waarover 
het spreekwoord luidt: ‘Een goede valk, 
een snelle hond en een edel paard zijn 
meer dan twintig vrouwen waard.’ De 
huidige verschillen tussen de Sloughi en 
de Saluki waren er dus niet altijd. Ze 
ontstonden geleidelijk.

Moderne geschiedenis
De moderne geschiedenis van de 
Sloughi begint in 1830, als de Franse 
strijdkrachten Noord-Afrika binnenval-
len en het huidige Algerije veroveren op 
het Ottomaanse Rijk. In de 19de eeuw 
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‘De Sloughi ziet zijn baas 
als zijn slaaf, die ’s nachts 
bij hem slaapt en hem bedekt 
met zijn eigen deken. 
De Sloughi loopt als een 
trotse krijger aan de lijn.’



Ten tijde van de koningen Hassan I (1836-1894) en 
Hassan II (1929-1999) worden in Marokko op grote 
schaal Sloughi’s gefokt. Kennels waarin meer dan 200 
honden zijn gehuisvest komen voor. Echter, als 
Hassan II de macht van de sjeiks inperkt, verdwijnt 
de Sloughifokkerij voor een groot deel. Vanwege de 
ongebreidelde jachtpartijen raken de gazelles – de 
favoriete buit van de Sloughi – vrijwel uitgestorven. 
Ook Mohammed VI, sinds 1999 koning van Marokko, 
heeft belangstelling voor het nationale ras. Zo 
bezoekt hij in 2007 een landbouw- en veeteelttentoon-
stelling in Meknes, waar hij wordt gefotografeerd met 
een viertal Sloughi’s en hun fokkers/eigenaren. 

Europa en Amerika
Twee namen moeten hier nog worden genoemd: die 
van het Duitse echtpaar Ingeborg en Eckhard 
Schritt, die in het Duitse Hünstetten-Bechtheim 
sinds 1971, met als kennelnaam Schuru-esch-
Schams, Sloughi’s fokken. Zij maken verschillende 
reizen door Marokko en Tunesië, maken veel foto’s 
en zien dat de Sloughi-fokkerij aan het eind van de 
20ste en het begin van de 21ste eeuw in handen is 
van Europese bewoners en Arabieren uit de hogere 
lagen van de bevolking. 

In 1952 publiceert de Franse Windhonden Club een 
rasstandaard, waarvan in 1938 een meer gedetail-
leerde versie verschijnt. Het is logisch dat in Frank-
rijk, de koloniale macht in Noord-Afrika, de meeste 
publicaties over de Sloughi en de Saluki verschijnen, 
zoals Les Races de Chiens (1897 en 1900) van de beken-
de Franse kynoloog Pierre Mégnin. Maar het zijn de 
Arabieren die zich het meest bekommeren om de 
fokkerij van- en de jacht met de Sloughi. 

Sultans en koningen
Terug naar Marokko, waar niet alleen de Marokkanen 
zich met de Sloughi bezighouden, maar ook de 
Europese bewoners. Ene dr. Waizenegger bezoekt 
voor de Eerste Wereldoorlog het paleis van sultan 
Moulay Hafid, waar hij een Sloughi-meute van 60 tot 
70 volwassen honden en 40 tot 50 pups aantreft. 
Samen met de aanwezige paarden worden de 
Sloughi’s getraind voor de jacht.  
Op de Wereldtentoonstelling van 1975 in Rabat, 
Marokko zijn 500 honden ingeschreven, waaronder 48 
Sloughi’s. Op de tentoonstelling in Casablanca, in 
1989, zijn dat er al 130(!). Deze en andere tentoonstel-
lingen zijn voor eigenaars van Sloughi’s een aanmoe-
diging om volgens de rasstandaard te gaan fokken.

Mohammed VI, de koning van Marokko, 
wordt in 2007 gefotografeerd met een 

viertal Sloughi’s en hun fokkers/eigenaren. 
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SLOUGHI – ARABISCHE WINDHOND
Gebruik: jagen, rennen en coursen, tentoonstellen.
Land van herkomst: Marokko.
Rasgroep: 10 Windhonden.
Rasvereniging: www.nvow.nl 
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In 1895 importeert de Engelse Lady 
Florence Amherst (kennel Amhertsia) een 
van de eerste Sloughi’s in Engeland; in 
1923 richt zij The Saluki/Gazelle Hound 
Club of England op, waarna het ras in 1928 
wordt erkend door The Kennel Club. Lady 
Florence en Lucy Bethel importeren 
kortharige maar toch iets bevederde 
Sloughi’s van het Shami-type. Ook deze 
beide dames maken tientallen jaren geen 
onderscheid tussen de Sloughi en de 
Saluki. Opmerkelijk is dat de eerste 
Sloughi’s in Europa lang niet allemaal uit 
Noord-Afrika komen maar uit Syrië en het 
emiraat Transjordanië. Relatief laat, in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw, komen 
de Sloughi’s ook naar Amerika, waar in 
1981 het eerste nest wordt gefokt. 

Sloughi’s in Nederland
Nederland vervult bij de fokkerij van 
Sloughi’s een hoofdrol. Dankzij de in 
Amsterdam geboren en in Blaricum 
wonende kunstschilder Auguste Le Gras 
(1864-1915) – met een Franse vader en een 
Duitse moeder – komen de eerste 
Sloughi’s, afkomstig uit Algerije en 
Tunesië, kort voor de eeuwwisseling naar 
ons land. Le Gras brengt in 1898 drie 
Sloughi’s mee uit Algerije; een teefje, 
Muska, met haar zoon en dochter. Op de 
Winnertentoonstelling van 1899 worden ze 
alle drie ingeschreven. Kort daarna volgen 
de reu Schaab en het teefje Zeina, beide 
afkomstig uit Tunesië. Zij vormden de 
basis van Le Gras’ Beit es Sleg bloedlijn. 
Vrijwel alle Sloughi’s uit de jaren voor de 
Eerste Wereldoorlog stammen af van de 
eerste nesten van Auguste Le Gras. 
De eerste rasvereniging, de Nederlandsche 
Sloeqi-Club, wordt in 1903 opgericht en 
volgens de Zwitserse kynoloog dr. Hans 
Räber (1918-2008) zijn er voor de Eerste 
Wereldoorlog circa 200 zuiver gefokte 
Sloughi’s in Nederland. In 1910 verschijnt 
er een rijk geïllustreerde brochure, getiteld 
Eenige Schetsen en Wetenswaardigheden 
aangaande den Sloeqi, samengesteld door 
Auguste Le Gras en uitgegeven door de 
Nederlandsche Sloeqi-Club. De belangen 
van de Sloughi worden nu behartigd door 
de Nederlandse Vereniging voor Afghaan-
se Windhonden en andere Oosterse 
Windhondenrassen, kortweg de NVOW, 
die in 1935 is opgericht.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn er in Nederland nauwelijks of 
geen Sloughi’s meer, maar rond 1970 worden er weer raszuivere 
honden geïmporteerd. Het resultaat daarvan is een klein aantal 
Sloughi’s van een kwalitatief hoog niveau.
Behalve die van Auguste Le Gras moet ook de naam van Michel 
La Fontijn worden genoemd; hij is de eigenaar van een pup uit Le 
Gras’ eerste nest, Sidi Sheig II genaamd, die de eerste Nederland-
se kampioen wordt. Le Gras en La Fontijn (kennel Sahara) richten 
samen met een aantal andere liefhebbers de eerste Nederlandse 
rasvereniging op en starten met het bijhouden van een stamboek.

Kunst en boeken
Honden hebben kunstenaars al eeuwen geïnspireerd tot het 
maken van schilderijen en beeldhouwwerken; ook bij de Sloughi 
is dat het geval. Onder anderen de Franse kunstschilders Henri-
Emilien Rousseau (1875-1933) en Jean-Léon Gérôme (1894-1904) 
hebben Sloughi’s vereeuwigd in hun natuurlijke habitat. De 
Amerikaanse Dr. Dominique De Caprona publiceert in 2007 het 
boek, The Sloughi 1852-1953, waarin veel kunstwerken zijn 
afgebeeld. De Caprona is al sinds de jaren zestig van de vorige 
eeuw een enthousiaste eigenares van Sloughi’s. In het werk 
Hondenrassen (1904/05) van H.A. Graaf van Bylandt zijn de 
rasstandaard en diverse afbeeldingen van de Sloughi opgeno-
men. In 1934 ruimt L. Seegers in zijn boek Hondenrassen maar 
liefst 8 pagina’s in voor de Sloughi.   

‘Ideale Sloughi’, naar een schilderij van Auguste Le Gras.
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