
66

OUDE RASSEN

Windhonden en 
Halfwindhonden
Dit artikel en de volgende vormen een deel van de serie Volg het spoor terug, waar – aan 
de hand van een groep hondenrassen – bijvoorbeeld de Molossers, Spaniels, Terriers of 
Herdershonden – wordt teruggegaan in de geschiedenis, op zoek naar verre voorouders. 
Veelal zijn die uitgestorven of opgegaan in ‘nieuwere’ rassen.

Op vleugels van de wind…

Zeldzame typen in Brazilië en China

TEKST EN ILLUSTRATIES: RIA HÖRTER

schillende types goed zijn gerang-
schikt en dat de juiste namen zijn 
gebruikt, duikt er weer een type 
op met net iets andere kenmerken, 
maar met dezelfde naam of 
namen. Net als bij de Staghounds 
in Australië worden, vooral bij de 
Veadeiro’s in Latijns-Amerika, 
namen over en weer gebruikt en 
dat geldt soms ook voor de afbeel-
dingen ervan. Kortom, de geschie-
denis van de Braziliaanse wind-
honden en halfwindhonden is 
verre van duidelijk. Echter, één 
thema komt bij vrijwel allemaal 
terug: de kolonisten uit Europa 
brengen hun windhonden mee 
naar Brazilië en zij worden daar 
verder ontwikkeld en/of vermen-
gen zich met lokale honden. 

GALGO DA CAMPANHA
Een jong windhondenras, gecreëerd 
in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw als fokkers van jachthonden 
in het gebied van de Rio Grande do 
Sul zich realiseren dat de gewone 
jachthonden voor de hazenjacht 
niet effectief zijn. Om snelheid 
en uithoudingsvermogen te ver-

Podengo Crioulo. Bij een erkenning door de FCI zou dit ras in rasgroep 5 
bij de halfwindhonden passen.

Bij Windhonden ligt het anders. De 
rassen in deze groep zijn op zichzelf 
al eeuwenoud en kennen nauwelijks 
of geen traceerbare voorouders dan 
wel hondenrassen die uit hen zijn 
ontstaan. Wat we wel in deze groep 
vinden, is een groot aantal zeld-
zame types, dat – vaak dankzij een 
geïsoleerd bestaan in onherberg-
zame streken – tot op de dag van 
vandaag heeft overleefd en een 
bestaan in de marge leidt. 

Onze Hond zet ze op een rij en 
vertelt in het kort iets uit hun 
geschiedenis. Deel 1 verscheen in 
Onze Hond april 2016.  Nu de 
zeldzame types met een bestaan 
in de marge in Brazilië en China.

BRAZILIË
De geschiedenis van de inheemse 
windhonden en halfwindhonden 
van Brazilië lijkt op een mijnen-
veld. Net als je denkt dat de ver-
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het fenotype leiden er toe dat dit 
initiatief doodbloedt.

PODENGO CRIOULO 
Ook bekend als: Podengo Brasileiro, 
Arambaré, Aracambé, Pé Duro, 
Orelhudo, Coelheiro, Paqueiro, 
Tatuzeiro, Rateiro, Terrier de Minas, 
Terrier Mineiro.
Het tweede deel van de naam van 
dit inheemse Braziliaanse jacht-
hondje, Crioulo, verwijst naar 
Creolen. Dat zijn de in Latijns 
Amerika geboren nazaten van 
een samensmelting van Afri-
kaanse slaven en mestiezen. 
Waarbij mestiezen verwijst naar 
vermenging van Europeanen 
(meestal Spanjaarden en Portu-
gezen) en indianen.
Het ras is verspreid over geheel 
Brazilië en dat is ook de reden 
van het scala aan namen, dat 
verwijst naar zijn jachtkwalitei-
ten of de streek waarin hij 
voorkomt. Zelfs het voorzetsel 
Terrier komt voor, hoewel deze 
hond absoluut niets met Terriers 
zoals wij die kennen te maken 
heeft. De Crioulo staat bekend 
als rattenvanger en is uitzonder-
lijk goed op de konijnenjacht. 
Bij verschillende indianenstam-

men staat de Crioulo bekend als 
Aracambé en Arambaré. 
De Nederlandse schilder Albert 
Eckhout reist in 1636 naar Brazi-
lië, waar hij indianen en slaven 
schildert, waaronder een vrouw 
uit de Tupaya stam met een 
Podengo Crioulo aan haar voeten. 
Met zijn rechtopstaande oren, taps 
toelopende snuit en het lenige 
lichaam doet hij denken aan de 
Spaanse Podenco’s en de Portugese 
Podengo’s. De vacht komt in veel 
kleuren voor en, net als bij zijn Por-
tugese bloedverwant, zijn er drie 
groottes. Bij de FCI indeling zou hij 
prima in de rasgroep van de half-
windhonden passen. 

beteren worden, onder andere, 
kruisingen gemaakt tussen de 
Galgo Español, Whippet en Saluki. 
Kortom, men fokt op functionali-
teit. Ondanks verzoeken is de 
Galgo da Campanha – vrij vertaald 
‘Windhond van het platteland’ – 
nog niet erkend door de Brazili-
aanse Kennel Club. 
In 2003 wordt een poging tot 
erkenning gedaan en wordt in 
Sante Vitória do Palmar, in het 
uiterste zuiden van het land, een 
eerste werkgroep van Greyhound 
liefhebbers opgericht. 
Ongeveer dertig fokkers nemen 
er aan deel en behalve werken 
aan de ontwikkeling van het ras, 
organiseert men ook races en 
tentoonstellingen. Gebrek aan 
financiën en verschil van inzicht 
over het belang van de functio-
naliteit versus verbetering van 

Merlin, een Podengo Crioulo met 
een gladde vacht. (Foto: Wikipedia). 

Tapuia vrouw, geschilderd door 
Albert Eckhout in 1641. Haar 
kannibalisme kunnen we zien aan 
het been in haar rugtas en de arm 
in haar hand. Aan haar voeten een 
Podengo Crioulo. 

Tekening van Jean-Baptiste Debret. Een eigenaar-planter keert terug naar de 
stad. Ook hier weer een Podengo Crioulo.
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Het ras is nog niet erkend door de 
Braziliaanse Kennel Club, maar 
een tweetal biologen heeft, onder-
steund door een rasbeschrijving 
en oude foto’s, een aanvraag voor 
erkenning ingediend. 

VEADEIRO CATARINENSE
Ook bekend als: Braziliaanse 
Greyhound, Braziliaanse Deerhound, 
Veadeiro Paulista. 
Deze Veadeiro wordt een antiga 
raça canina brasileira de caça ge-
noemd – een oud jachthondenras 
in Brazilië – en is ontstaan door het 
kruisen van geïmporteerde Grey-
hounds en Foxhounds. Veadeiro 
betekent ‘hertenhond’ en deze 
types komen mee met de Portu-
gese, Spaanse en Franse kolonis-
ten. Het achtervoegsel Catarinense 
geeft aan dat deze hond vooral in 
Santa Catarina voorkomt, een van 
de 26 deelstaten van Brazilië. 
Hetzelfde geldt voor Paulista, 
verwijzend naar São Paulo.
Het is soms onduidelijk waar de 
Catarinense eindigt en de Brasi-
leiro en Pampeano (zie hierna) 
begint. Het door elkaar gebruiken 
van de namen en het door elkaar 
fokken van deze hertenhondjes 
leidt tot verwarring. 

Veadeiro Pampeano met pups.
(Foto: Silvia Corbucci). 

Veadeiro met de toevoeging ‘puro’. De windhondenschedel met de rozen-
oortjes is goed te zien.

Veadeiro Brasileiro. De vachtkleur varieert van wit naar geel.
(Foto: Angela Finocchario). 
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VEADEIRO BRASILEIRO
Ook bekend als: Veadeiro Pampeano, 
Cerveiro Pampeano, Cerveiro Brasili-
ano, Perdigueiro Brasileiro, Perdiguei-
ro Gaúcho, Perdigueiro Tradicional, 
Veadeiro, Cerveiro, Bianchini.
Er zijn twee theorieën over de 
geschiedenis van dit type. De 
eerste is dat hij afstamt van 
groepen primitieve honden, die 
vanuit het Iberisch schiereiland 
door vroege immigranten zijn 
meegebracht en daarbij wordt 
met name de Podenco Ibicenco 
genoemd, de halfwindhond van 
het Spaanse eiland Ibiza. In het 
midden-westen van Brazilië komt 
hij voor met staande oren; in het 
zuiden zijn ook Veadeiro’s met 
halfstaande oren, een soort 
kleine, puntige rozenoren. De 
tweede theorie is dat we hier te 
maken hebben met een echt 
Zuid-Amerikaans inheems ras. 
Discutabel, want nergens elders 
in Zuid-Amerika of in andere 
regionen van Brazilië bestaan 
soortgelijke types uit de tijd voor 
de vroege immigranten. 
Dit type is over een groot gebied 
te vinden, namelijk in verschil-
lende regio’s in Brazilië, het 
noorden van Argentinië en 
Uruguay en dan in het bijzonder 
op de pampa’s van deze landen. 
Het Biologisch Centrum van de 
Universiteit van Rio Grande do 
Sul en het Wetenschapsmuseum 
van de Katholieke Universiteit 
van Rio Grande doen onderzoek 
naar dit ras. De honden die 
binnen de norm van het ideaal-
beeld vallen worden voorzien van 
een microchip. Dit moet leiden 
naar voldoende onverwante 
bloedlijnen, zodat internationale 
erkenning kan worden aange-
vraagd. Ze worden op grote schaal 
gebruikt voor de jacht en omdat 
de jagers uitsluitend fokken met 

De Veadeiro Nacional is geliefd bij jagers. 

De ribbenkast van deze Veadeiro is te zien. Een teken dat hij niet royaal 
wordt gevoerd. 

De kolonisten uit Europa 
brengen hun windhonden

   mee naar Brazilië.
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de beste jachthonden dragen zij bij 
aan de vorming van een uitstekend 
jachthondenras. 

VOLGZAME KINDERVRIEND
De Veadeiro Brasileiro kent drie 
landen van herkomst: Brazilië, 
Uruguay en Argentinië. De inspan-
ningen in Brazilië hebben in 2000 
geleid tot een erkenning door de 
Confederação Brasileira de Cinofilia 
ofwel de Braziliaanse Kennel Club. 
Een volgende wens is om erkenning 
van de FCI te krijgen. 
Deze hond jaagt in een pack en 
wordt beschreven als een meedo-
genloze achtervolger, maar ook als 
volgzaam en een kindervriend. Hij 
blijft de prooi achtervolgen, ook al 
duurt de achtervolging twee dagen. 
De 20ste eeuw wordt als de eeuw 
van ontwikkeling genoemd en rond 
1950 legt men de karakteristieken 
vast in een soort rasstandaard. Er 
wordt gestart met de registratie en 
de honden die aan het beeld 
voldoen worden voorzien van een 
microchip. Zo hoopt men uit de 
vele types voldoende lijnen te 
kunnen creëren waarmee het ras 
kan worden opgebouwd. In 2001 
hebben liefhebbers een inventari-
satie gemaakt met stambomen en 
foto’s, met het doel het ras op 
nationaal niveau te beschermen. 
Recentelijk is er al sprake van 
300 geregistreerde honden, die 
samen 15 bloedlijnen voeren.
Deze middelgrote Veadeiro straalt 
kracht uit en draagt zijn staart, 
die niet over het spronggewricht 
mag vallen, laag. De schedel is die 
van een typische windhond: 
weinig stop en teruggevouwen 
oren, de zogenoemde rozenoor-
tjes. De ogen zijn hazelnootkleu-
rig. De vacht is kort, dicht en grof, 
er is geen ondervacht en de kleur 
varieert van licht beige tot grijs en 
wit; ook van wit naar geel wordt 

Twee windhonden vallen een tijger aan. Uit: Collier, ‘The Dogs of China 
and Japan’ (1921). 

Veadeiro verkoop in de openlucht.
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Aan het hof van de Quian Long keizer (1711-1799) wordt deze Chinese 
Windhond geschilderd door Giuseppe Castiglioni. De naam van deze 
windhond is Cangshuiqiu.

genoemd. Wit op borst en benen is 
toegestaan. De kennel club geeft 
als grootte ‘medium’ aan. 
Alle kenmerken van windhondach-
tigen zijn aanwezig. Hij is de 
vriendelijkste van allemaal: 
‘Agressividade baixa’ vermeldt de 
kennel club en dat betekent zoveel 
als ‘zacht temperament’. Jagende 
Veadeiro’s doen dat zowel alleen, 
in een koppel als in een meute. We 
hebben met een manusje van alles 
te maken, want behalve uitstekend 
jagen kan hij ook de kudde hoeden 
en is hij een gewaardeerde ‘snuffel-
hond’ bij de Braziliaanse politie.

VEADEIRO NACIONAL
Het begint eentonig te worden maar 
de Veadeiro Nacional lijkt dezelfde 
hond te zijn als de Brasileiro en de 
Pampeano. Hij heeft in ieder geval 
een gedeelde geschiedenis, namelijk 
dat zijn Portugese voorouders door 
de kolonisten zijn meegenomen 
naar Brazilië. De Nacional komt veel 
voor in het zuidoosten van Brazilië 
en in twee deelstaten, de Minas 
Gerais en São Paulo.
Bij jagers op het platteland, die 
onder andere op herten en jaguars 
jagen, is hij een geliefde jachthond 
vanwege zijn scherpe zicht en de 
hoge snelheid waarmee hij de 
prooi achtervolgt. In de jaren dat 
de wet ten aanzien van de jacht 
wordt aangescherpt en de com-
merciële jacht wordt verboden, 
verminderen de aantallen en 
wordt het ras met uitsterven 
bedreigt. Bij de verkoop via 
internet wordt vaak puro achter de 
naam van het ras vermeld 
om te benadrukken dat men 
het over een zuivere Veadeiro heeft. 
De Nacional is gereserveerd ten 
opzichte van vreemden, onafhan-
kelijk en luistert niet altijd naar 
bevelen, tenzij die met het jagen 
te maken hebben… 

En, hoewel sommige Veadeiro’s mis-
schien niet helemaal aan het crite-
rium ‘zeldzaam type’ voldoen, leiden 
zij wel een bestaan in de marge, het 
tweede criterium in deze serie. 
De geschiedenis van de Veadeiro’s 
is zo met elkaar verweven dat de 
beschrijving van de één niet 
zonder de ander kan. 
En als u, lezer, denkt waarom 
hebben ze het in Brazilië niet bij 
minder types kunnen houden, dan 

heeft dat alles te maken met de 
onmetelijke grootte van het land. 
Alleen de deelstaat Minas Gerais is 
al meer dan 586.000 km2 groot, 
tegen Nederland 41.500 km2.

CHINA
CHINESE WINDHOND 
Ook bekend als: Kansu Greyhound, 
Tschika, Tsika en His Yang Min-tzu.
Waarschijnlijk is deze windhond 
gefokt uit Perzische en indiaanse 
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windhonden die aan Chinese adel 
als cadeau wordt aangeboden, 
voornamelijk in de districten 
Shensi en Kansu. De hond wordt 
gebruikt voor coursing, is iets 
kleiner dan de Engelse Greyhound, 
namelijk 50 cm en de staart is 
licht bevederd. In de gloriejaren 
van de British Eastindia Company, 
opgericht in 1600, wordt er vanuit 
China specifiek om Greyhounds 
gevraagd. Niet om te jagen maar 
om te coursen. Chinezen zijn 
fervente gokkers en daar biedt 
coursing alle gelegenheid toe. 
Edward Ash, de bekende Engelse 
kynoloog, schrijft in 1927: The 
Chinese Greyhound is a lank crea-
ture from which a strong hare 
would canter quietly away. 

De kleur van de vacht is gewoon-
lijk fawn of bruin, maar geel en 
crême komen ook voor. 
Veel meer informatie is te lezen in 
het boekje ‘The Dogs of China and 
Japan in Nature and Art’ van 
V.W.F. Collier verschenen in 1921. 
Een eerste afbeelding van de 
Chinese Greyhound dateert van de 
Han dynastie (circa 200 voor Chr. 
tot 200 na Chr.). 
Er is gelijkenis met de Engelse 
Greyhound, maar de Chinese 
versie komt voor in twee haar-
variëteiten, ruwharig en glad-
harig. In Noord-China noemt 
men hem Min-tzu. 
In Colliers boekje is te lezen dat 
Francisco Salvatico, raadsheer 
van de hertog van Milaan, in 
1471 (!) vanuit China de op-
dracht krijgt om in Engeland 
aan te kopen some Greyhounds 
for our hunting. We are giving you 
a thousand gold ducats for the 

purpose of the best and fines horses 
you can find and dogs also. Jammer 
genoeg wordt Salvatico onderweg 
aangevallen door handlangers van 
de hertog van Bourgondië en 
beroofd van zijn geld en opdracht. 
Giuseppe Castiglione (1688-1766) is 
een getalenteerde Italiaanse Jezuïet, 
tevens missionaris en hofschilder, 
die in China prachtige afbeeldingen 
maakt van onder meer Chinese 
windhonden. Een aantal staat bij 
dit artikel. 
De afbeeldingen van die windhonden 
zijn in het ‘Ten Prized Dogs Album’ te 
zien op: https://commons.wikime-
dia.org/wiki/Category:Ten_Prized_
Dogs_Album 
Voor liefhebbers van Chinese rassen 
is het boek van Collier geheel on 
line te lezen: https://archive.org/
details/dogsofchinajapan00collrich 
Men veronderstelt overigens dat 
de zuivere Chinese windhond is 
uitgestorven.  

Oriental Hound rond 1840. Een tekening van Sir William Jardine (1784-
1843) uit: The Naturalist Library. Jardine is een Schotse koopman die in 
Hong Kong een conglomeraat aan bedrijven vestigt, waaronder schepen 
die opium smokkelen. 

De Italiaanse jezuët Giuseppe 
Castiglione schildert de Chinese 
windhonden in alledaagse poses. 


