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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 types in Egypte, Frankrijk en Griekenland

TEKST EN ILLUSTRATIES: RIA HÖRTER

geven aan dat dit type wel eens veel 
ouder zou kunnen zijn. 
Muurschilderingen in Egypte tonen 
honden met grote staande oren, 
ranke ledematen, een gekrulde 
staart en een opgetrokken buik. Dat 
zijn de kenmerken van de Tesem, 
een halfwilde pariahond op het 
platteland van Egypte. Een van de 
oude afbeeldingen uit Egypte is de 
Khufu hond, die voorkomt op de 
tombe van koning Khufu; hij regeert 
Egypte tussen 2609 en 2584 v. Chr. 
Tesems worden door handelaren uit 
Carthago, Rome en Fenicië vanuit 

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 
rasgroep vinden, is een groot aantal 
zeldzame types, dat – vaak dankzij 
een geïsoleerd bestaan in onher-
bergzame 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, deel 2 in 
Onze Hond oktober. 2016. Dit is 
deel 3: zeldzame types, met een 
bestaan in de marge, in Egypte 
via Frankrijk naar Griekenland.

EGYPTE – TESEM
De meeste auteurs beschrijven de 
Tesem als een oud Egyptisch ras, 
bekend van afbeeldingen die 
dateren van 3800 tot 3600 voor 
Christus. Echter, rotstekeningen in 
oostelijk Afrika, daterend van de 
Neolithische periode (de nieuwe 
steentijd, ca. 11.000 jaar voor Chr.) 

Reliëf met twee Windhonden bij de tombe van Seren but. Anoebis ligt uitgestrekt op de tombe van Nefertari.
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Canarische Eilanden, de Pharaohond 
van Malta en de Cirneco dell’Etna 
van het eiland Sicilië. 
Daarnaast ook van oude Afrikaanse 
rassen als de Basenji, Manboutou, 
Niam-Niam en de Shilluk. Met de 
laatstgenoemde zou vooral op 
antilopen en hazen zijn gejaagd. 
In de Egyptische mythologie is voor 
de god Anubis (of Anoebis) een 
grote plaats ingeruimd. Hij wordt 
afgebeeld met het hoofd van een 
hond – hetzelfde type als de Tesem 
– of met dat van een jakhals. De 
Tesem is ouder dan de verering van 
de god Anubis, hetgeen betekent 
dat de Egyptische mythologie 
hoogstwaarschijnlijk een god schept 

Man met kalf (niet te zien) en hond. Let op de krulstaart en de staande oren. Circa 2400 voor Chr.

Twee Windhondentypes op de tombe van Inherkhau in Luxor (Egypte), 
daterend van 1150 voor Chr.

Egypte meegenomen op hun reizen 
en komen zo op de (ei)landen rond 
en in de Middellandse Zee terecht. 

De Tesem is de voorvader van onder 
andere de Podenco Ibicenco van 
Ibiza, de Podenco Canario van de 
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De Charnaigre op een gravure van de Franse kunstenaar Paul Mahler.

Niam-Niam honden op een primitieve tekening.

Egyptische Windhond nu in de 
Sinaï woestijn.
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Kameel en Windhondentype in de 
Sinaï woestijn. 

met het hoofd van een hond die in 
Egypte bekend is, de Tesem. De 
Raad van Beheer heeft die oeroude 
hond, de Tesem, als logo gekozen. 

FRANKRIJK – MÂTIN 
Een uitgestorven Windhond, ge-
bruikt voor de jacht op wilde zwijnen 
en wolven, die ook wel Franse Mâtin 
wordt genoemd. Sommige schrijvers 

vergelijken die Mâtin met de Engelse 
Lurcher, een kruising tussen Wind-
honden onderling of tussen een 
Greyhound en een ander ras. Opzet-
telijke kruisingen om bepaalde 
kenmerken te versterken. Desmond 
Morris schrijft in zijn boek Dogs 
(2008) dat het hier gaat om een 
typische Windhond met een lange 
schedel, een taps toelopende snuit en 

half rechtop staande oren. De vacht-
kleuren zijn wit, fawn en rood maar 
ook twee kleuren komen voor: wit 
en bruin.
De Franse Mâtin is een gespierde 
hond, nogal woest van temperament 
en is ongeveer 61 cm hoog. 

CHARMAIGRE
Ook bekend als: Charnaigue, Charnai-
gre, Charnigue, Charmaigre, Charmè-
gre, Charnique. Wel heel veel namen 
voor zo’n onbekende en onbeteke-
nende hond, die vandaag de dag niet 
meer bestaat. Een verdwenen 
jachthond, die voorkomt in de 
Provence, Languedoc en Roussillon. 
In het Provencaals wordt hij ook wel 
Charnego en Charnigou genoemd. 
Franse bronnen melden dat het een 
Windhond – een lévrier – of een 
Lopende Hond – chien courant is, 
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Kritikos Lagonikos. De Windhond van het eiland Kreta in de Middellandse Zee.

Kritikos Ichnilatis. Een teef, eigendom van Nikos Anetakis Kre.

      Dit ras is niet uitgestorven, 
maar leidt een bestaan
  in de marge 

wiens oude geschiedenis in Spanje en 
Portugal begint. Een hond speciaal 
gefokt voor de jacht op konijnen en 
die mede daardoor populair is bij 
stropers. De schofthoogte van de 
reuen is circa 70 cm en van de teven 
circa 65 cm. Een forse hond dus. In 
1844 bevestigt het Hof van Cassatie 
(het hoogste rechtscollege) dat met 
de Charnaigre niet meer mag worden 
gejaagd en daarmee verdwijnt dit 
type langzamerhand uit beeld. 
De bekende Franse kunstenaar Paul 
Mahler tekent een afbeelding van 
deze hond, waar op te zien is dat de 
Charnaigre gelijkenis vertoont met 
de Podenco Ibicenco en de Chirneco 
dell’Etna. Zou hij nu nog bestaan, 
dan zou hij worden ingedeeld in 
Rasgroep 5 bij de halfwindhonden. 

GRIEKENLAND – KRITIKOS 
LAGONIKOS 
Ook bekend als: Kritikos Ichnilatis, 
Kretense Hound, Kretense Brak. Dit 
ras is niet uitgestorven, maar leidt 
een bestaan in de marge en wordt 
gezien als een van de oudste jacht-
hondenrassen in Europa, waarbij we 
praten over zo’n 4000 jaar historie. 
Het ras heeft veel talenten, want 
behalve bij de jacht wordt hij ook 
gebruikt als herdershond bij de 
kudde en ook ziet men hem af en toe 
op hondententoonstellingen op het 
Griekse vasteland. De Kritikos 
Lagonikos is nationaal erkend door 
Griekenland en door Duitsland. 
Zijn uiterlijk houdt het midden 
tussen een Lopende Hond en een 
Windhond en binnen de FCI erkende 
rassen zou hij een halfwindhond zijn 
en dus passen in rasgroep 5. 
Volgens de overlevering liggen de 
wortels van de Kretense Brak in 
Egypte. Het verhaal wil dat de 
‘Egyptische Pointer’ naar het eiland 
Kreta is gebracht en dat het ras zich 
daar ten tijde van de Minoïsche 
beschaving (3000-1050 v. Chr.) heeft 
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Kritikos Lagonikos op een internati-
onale show in Athene, 1997. 

Kritikos Lagonikos, de hazenhond 
van het Griekse eiland Rhodos.

ontwikkeld. Er is een zekere gelijkenis 
met de Pharaohond en de Canaän-
hond, zodat een oude verwantschap 
kan worden verondersteld. Klassieke 
Griekse schrijvers geven in hun 
geschriften hoog op van de ‘Kressai 
Kynes’ en noemen hen de beste 
jagers op hazen en konijnen. Het ras 
wordt voornamelijk op het eiland 
Kreta ontwikkeld, maar verspreidt 
zich over het gehele Midellandse 
Zeegebied. 

OERSTERKE MINDERHEID
De Kretenzers, zoals de bevolking 
van Kreta heet, hebben veel strijd 
geleverd met vijanden van buiten. 
Dat heeft hen achterdochtig, 
vrijheidslievend en koppig gemaakt. 
Tot op de dag van vandaag worden 
de beste honden voor vreemden ver-
borgen gehouden. Hun fokpraktij-
ken worden ‘wreed’ genoemd, want 
honden die het laten afweten bij de 
jacht worden gedood. Veel reuen 
worden gecastreerd en dat betekent 
dat er een kleine, oersterke minder-

heid overblijft. Heel zelden ziet men 
dit ras op tentoonstellingen en als 
dat al gebeurt is het op de internati-
onale show in Athene. 
Het ras heeft het wigvormige hoofd 
van een Windhond, de beweeglijke 
oren staan rechtop en, net als bij de 
Greyhound, vouwen de oren zich 
iets naar achteren tijdens de jacht. 
Het meest karakteristieke aan deze 
hond is de staart: lang en naar 
binnen gekruld en voorzien van een 
borstelige beharing. Het lichaam 
van de Kritikos Lagonikos is heel 
lenig en krachtig. Net als bij andere 
Windhonden onderscheidt hij zich 
door een groot uithoudingsvermo-
gen. De vachtkleur kent een breed 
scala: van helder wit, naar zandkleu-
rig, fawn, grijs, zwart of getijgerd 
naar twee- en driekleurig. Reuen 
meten 60+ centimeter, teven 50+. 
Als de hond de buit in het oog of in 
de neus krijgt, gaat de staart 
rondjes draaien. Net als bijvoor-
beeld de Deerhound zit er een 
verschil tussen het temperament als 
de hond in ruste is, maar hij is 
deadly on the chase. Er is enige 
gereserveerdheid in de benadering 
van vreemden, maar hij is zachtaar-
dig voor kinderen en kan goed met 
andere huisgenoten samenleven. 

Er zou een oude verwantschap kunnen bestaan tussen de Canaänhond en 
de Griekse Kritikos Lagonikos. 
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Kritikos Ichnilatis. Een teef, eigen-
dom van Nikos Anetakis Kre.
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De Kritikos Lagonikos in zijn natuurlijk leefgebied.

LAGONIKOS TIS RODOU
Ook bekend als: Hound van Rhodos, 
Harehound van Rodos. De Lagonikos 
tis Rodou, wiens naam ‘hazenhond 
van Rhodos’ betekent, is een 
middelgrote hond. De foto’s die van 
hem bekend zijn munten niet uit in 
helderheid en zo is het ook gesteld 
met de historie van dit ras. In de 
streek van herkomst wordt het ras 
‘Tazi’ genoemd, merkwaardig 
genoeg dezelfde naam als de Grey-
hound in Afghanistan. Het ras 
balanceert op uitsterven; op Rhodos 
en op Kreta zijn nog maar weinig 
exemplaren bekend. Net zoals de 
Kritikos Lagonikos is ook dit ras 
onderdeel van een beschermings-
programma om uitsterven te 
voorkomen. Aangenomen wordt dat 
het de Ottomaanse bezetting van 
Griekenland in de 16de eeuw heeft 
overleefd, omdat ze onder bescher-
ming stonden van de Johannieter-
ridders van Rhodos. De Lagonikos 
tis Rodou zou afstammen van de 
‘Kamiraikos’, een hond van de 
stad Kamiros op Rhodos. Andere 

bronnen melden dat zijn geschiede-
nis begint op de grens van Kazach-
stan, Turkmenistan en Oezbekistan. 

UITERST ZELDZAAM
Als deze hond bij de fokkerij wordt 
gekruist met andere rassen betekent 
dat bijna de ondergang; de redder is 
ene Stergos Pasouvanis die zich met 
het ras gaat bemoeien. Men schat dat 
er nu tussen de 50 en 100 exempla-

ren zijn. Helaas zijn er maar weinig 
mensen die zich met de fokkerij van 
de pure Lagonikos tis Rodou bezig-
houden. Hij is uiterst zeldzaam en 
men heeft zelfs gedacht dat hij 
uitgestorven was. De Lagonikos tis 
Rodou wordt zelden in boeken 
(behalve Griekse) genoemd en buiten 
het eiland is hij onbekend. De 
bewoners van Rhodos gebruiken 
hem om op hazen te jagen, maar ook 
op kwartels en patrijzen. Hij is licht 
gebouwd, is zeer snel en heeft een 
vriendelijk temperament. De vacht 
komt voor in twee variëteiten, heel 
kort en glad en iets langer maar wel 
glad. De kleur varieert van geelachtig 
tot roodachtig. Ook zwart komt 
voor. Net als de Kritikos Ichnilatis 
jaagt hij achter het wild aan. Het is 
een type hond dat precies past in het 
beeld van de primitieve halfwind-
honden uit het Middellandse Zeege-
bied, zoals bijvoorbeeld de Cirneco’s 
en de Podenco’s. 
De beste honden zijn op Rhodos te 
vinden, bij de schapen, waar ze de 
gehele dag vrij rond kunnen lopen. 
De reuen zijn 56-64 cm hoog en de 
teven 47-52 cm. 
Volgende keer in deel 4: Zeldzame 
types in India, van de Banjara tot de 
Mudhol Hound.  

Lagonikos tis Rodou: de Windhond van Rhodos.


