QUO VADIS SLOUGHI, WAAR GA JE HEEN?
Een verslag uit de oorsprongslanden van de Sloughis

De herder met zijn Sloughi reu in Tunesië.

Herkomst
De Sloughi behoort tot een van de oudst bekende hondenrassen. Hij wordt tot de
oosterse windhonden gerekend. Honden van dit type werden al meer dan drieduizend
jaar geleden als reliëf op Egyptische muren getoond. Nog oudere getuigenissen van
kortharige windhonden met hangend oor zijn afkomstig uit de hoogtijdagen van het
Mesopotamische rijk 6000 jaar geleden.
Zelfs op oude historische Noord-Afrikaanse mozaïeken, rond de tijd van de geboorte
van Christus, waren zandkleurige, zwarte en gestroomde windhonden
vertegenwoordigd bij de jacht op Afrikaans wild. De Sloughi is traditioneel gezien de
jachthond van Noord-Afrikaanse nomadische stammen, de Berbers en de Arabische
bedoeïenen. Aanzienlijke sjeiks onderhielden grote Sloughi fokkerijen. De Sloughis
werden, begeleid door getrainde haviken en verblijvend in het zadel voor de rijders,
meegenomen tijdens de jacht.
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In Europa kwamen de eerste berichten over de Sloughi van de ontdekkingsreizigers en
reizigers die begin 19e eeuw de toen nog gesloten Arabische wereld verkenden.
De oorsprong van de Sloughi ligt vermoedelijk in het nabije Oosten, maar het exacte
gebied van herkomst laat zich niet nauwkeurig definiëren. In de gevolgen van de
Arabische veroveraars kwam de Sloughi waarschijnlijk mee naar Noord-Afrika, en paste
zich aan in Egypte, Libië en Mauritanië, maar ook in de verste uithoeken van de
woestijn. Keerde de Sloughi terug van de jacht, dan mocht hij uitrusten in de tent van
zijn meester. De huidige, erkende herkomstlanden zijn Marokko, Algerije, Tunesië en
Libië. De eerste Sloughi in Europa kwam naar Frankrijk.
De sjeiks en hun grote Sloughifokkerijen bestaan de dag van vandaag niet meer in
Noord-Afrika. Zo zijn de beelden die door het hoofd gaan als je denkt de Arabische
wereld en Noord-Afrika, als een fata morgana. Verhalen uit 1001 nacht verschijnen voor
het geestesoog: een Sloughi ligt op een kostbaar oosters tapijt. Maar twee andere
traditionele statussymbolen mogen ook niet ontbreken: het Arabisch paard en de valk
voor de jacht. De omgeving kan een bedoeïenentent of zelfs een paleis zijn. Deze
romantische fantasie past niet bij de kale, minimalistische omgeving waarin men de
Sloughi vandaag de dag vindt. Wie op dit moment opzoek gaat naar goede Sloughis,
ziet een heel ander beeld.

Een lichtzandkleurige Tunesische Sloughi dekreu.
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Houding van Sloughis in land van herkomst
De Sloughis in Tunesië, die ik ontmoet heb, worden meestal in oude gebouwen in de
buurt van het huis van de eigenaar, of oude boerderijen met de typische hofjes, of op
terrassen en in kleine tuinen gehouden. Op de grens met Algerije leven nog enkele
bedoeïenen die een nomadenleven leiden tussen Tunesië en Algerije, en maar weinig
kenners weten ongeveer waar zij regelmatig verblijven. In Algerije, leven veel meer
nomaden, maar ze zijn zeer moeilijk te lokaliseren en in kaart te brengen vanwege de
enorme omvang van het land. Ze houden hun Sloughis nog steeds voor de
vleesbehoefte, en om de eeuwenoude traditie in stand te houden. In Marokko, ziet het
houden van Sloughis er weer iets anders uit.
Veruit het grootste aantal Sloughis leeft in kleine dorpen op het platteland, en ze leven
meestal buiten, als gevolg van het veel warmere klimaat is dat geen groot probleem.
Maar het is geen leven in luxe, zoals velen denken. Veel jagers en herders zorgen zeer
goed voor hun Sloughis en geven ze wat ze hebben en kunnen missen. Het is zeker een
harder en meer gericht op de functionaliteit bestaan dan in Europa.
In de Maghreb-landen is het de gewoonte om de voeten van Sloughis met henna te
kleuren om de pezen te versterken en lichte blessures te voorkomen. Dit is zowel
bescherming als decoratie, en er worden zelfs symbolen zoals de hand van Fatima
aangebracht op het lichaam van de Sloughi.

Een gestroomde Tunesische Sloughi met gecoupeerde oren.
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De traditie van het couperen van de oren wordt alleen in Tunesië, Algerije en Libië
uitgeoefend. Dit heeft als doel om verwondingen tijdens de jacht te minimaliseren. Een
andere traditie is het brandmerken. Dit wordt in Algerije, Tunesië en Libië uitgevoerd
om delen van het lichaam te versterken. Afhankelijk van de vorm en het type
"brandmerk", kan de oorsprong van Sloughi bepaald worden.
Het typische, traditionele menu van Sloughis is gemaakt van met olijfolie aangemengd
tarwemeel, dadels en wat overblijft van de tafel van de heer of de eigenaar. Vaak is dit
een beetje vlees, groenten, veel couscous of pasta met groenten. Een zeer voedzaam
en absoluut gezonde, traditionele voedselbron voor de bedoeïenen is melk, zowel
geiten- als schapenmelk. Ook de Sloughis krijgen daarvan. Ik werd tijdens een expeditie
in Tunesië door een herder hiervan overtuigd. De op deze manier gevoede puppy’s
waren in schitterende conditie en zagen er erg gezond uit. Ik voer dus voor enige tijd
mijn moederhond veel geitenmelk, en mijn puppy’s krijgen het drankje later ook
herhaaldelijk.
Zuiverheid versus dreigende vermenging
De voorheen al veilige manier om naar Douz te reizen om daar en in de nabijgelegen
woestijn met nomaden naar goede Sloughis te zoeken, leidt niet langer vanzelfsprekend
tot succes. Ook hier komt men zonder speciale contacten niet aan goede Sloughis. Veel
te veel van de tot voor een paar jaar geleden nog typische elegante “Woestijnsloughis”
zijn zorgeloos verkocht aan vermogende Libiërs of gingen naar het Arabische
schiereiland. Zo verslechterde sinds enige tijd de kwaliteit van Sloughis in Tunesië
aanzienlijk, omdat goed genetisch potentieel gewoon weg werd gegeven, en de beste
dieren dus niet meer voor verdere fok of de jacht beschikbaar waren. De politieke
onrust in de afgelopen jaren en de verdere evolutie van de zogenaamde Arabische
Lente schaden wat nog rest aan oude agrarische tradities. Ook migratie van de jonge
bevolking naar de steden om financiële redenen of zelfs naar Europa draagt daar niet
aan bij.
Zo blijft het behoud van het ras de taak van de nog enkele zeer traditie-bewuste
mannen - en minder bij de Arabisch-Tunesische families - die nog altijd Sloughis houden
om te jagen. Het was in de jaren '50 van de vorige eeuw al gezegd “goede Sloughis zijn
zeldzaam” inmiddels zijn ze tegenwoordig nog zeldzamer.
Zonder goede contacten zal men in Noord-Afrika noch goede Sloughis zien, noch
kunnen verwerven. Dat bewijzen enkele importen in de afgelopen jaren, waarvan er
zeker een deel Sloughi aanwezig is, maar geen eenduidige rastoekenning.
Speciaal in Zuid-Tunesië worden er twee Sloughis onderscheiden: ten eerste, de kleine,
die zeker zeer met paria-hondachtige de “Caniden” is gemengd. Deze zijn van veel
kleinere gestalte en daarom kortbeniger dan de ware Sloughis. De vacht is grover en
iets langer. Omdat ze veel wendiger kunnen lopen, ze zijn vooral geschikt voor de
hazenjacht. Het zijn volgens de standaard geen echte Sloughis. Alleen de echte
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langbenige en meer elegante vertegenwoordigers van Sloughis kunnen een gazelle te
doden.

Een pup uit de fokkerij van de herder, op de achtergrond een Sloughikruising.

De moeder van de pup.
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In de meer noordelijke gebieden van Tunesië en Algerije worden nu graag Sloughimixen
(de zogenaamde Behrouches) gebruikt voor de zwijnenjacht. De Sloughi met zijn
extreem korte vacht is bij uitstek niet geschikt voor een gevecht met een extreem
weerbaar zwijn. Er raakten veel Sloughis daadwerkelijk levensgevaarlijk gewond bij zo'n
jacht. De passie voor deze jacht in de Maghreb is onverminderd, en zo worden meer en
meer Sloughis gekruist met krachtige honden die specifiek meer bont te hebben, om aan
de eisen van deze nieuwe jachtvorm te voldoen.
Goede Sloughis zijn verspreid over Tunesië en zijn vaak eigendom van herders met
schapen en geiten die nog steeds nomadische omzwervingen maken. Zelf was ik in staat
om een van deze herder en zijn Sloughis op mijn laatste reis te bezoeken. Het vinden van
deze herders zonder goede binnenlandse contacten of lokale kennis is onmogelijk.
Sommige liefhebbers en fokkers hebben de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd
aan het behoud van het ras.
In Marokko is het verhaal niet veel beter, hoewel het ondertussen het patronaatsland
voor Sloughis is en bij de FCI aangesloten. De lokale ontwikkeling en de voortzetting van
het ras, zal in de toekomst in het bijzonder afhangen hoe er wordt omgaan met de nog
steeds geïmporteerde Galgos of Galgo-achtige windhonden uit Spanje. Deze verdrijven
geleidelijk aan het originele windhondtype, en ze worden steeds vaker met de pure
Sloughis gekruist. Met als doel om snellere honden te creëren voor kortere afstanden.
Juist in het zuiden van Marokko, is er nog een hele reeks van zeer toegewijde jagers en
fokkers, die de traditie van de Sloughis hooghouden en willen behouden zoals het voor
eeuwen was. In het gebied rond Taroudant, Agadir en Massa vindt men nog zeer typische
exemplaren, en tot nu toe geen Galgo's, die kunnen leiden tot vermenging met de
Sloughis.
De situatie in Algerije is veel meer verwarrend als gevolg van de enorme omvang van het
land. Zowel het risico van de reis voor Europeanen, alsmede de ontoegankelijkheid van
sommige regio's, stelt een bezoek zonder lokale ondersteuning ter kwestie. Mijn oude
Facebookcontacten en -vrienden van Sloughiliefhebbers klagen echter ook dat er steeds
meer Spaanse windhonden worden geïmporteerd. Ze dreigen de oorspronkelijke
Sloughis te verdringen.
In Algerije zijn er veel gebieden waar nog gepassioneerd wordt gejaagd volgens de oude
traditie. Daar bevindt zich ook de grootste en beste populatie van pure Sloughis in de
Maghreb. Een bezoek aan dit land en aan mijn vrienden daar, om daar de typische
Sloughis te vinden, blijft een van mijn dromen. Ik hoop dat ik die in de komende jaren kan
vervullen.
Uit Libië komen voor sinds geruime tijd überhaupt geen berichten en foto's meer, zodat
men op dit moment niet kan spreken over een opmerkelijke bestaande traditie van de
jacht en het fokken. Men vraagt zich af waar de vele goede Sloughis, die verkocht zijn uit
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het zuiden van Tunesië naar Libië, gebleven zijn. Wat is er met hen gebeurd, en waarom
is er niet gefokt met hen; en ook wat is er met de oorspronkelijke Sloughis gebeurd?
Heeft het Kadhafi-regime zich losgeweekt van de deze oude tradities? Het was bekend
dat Gaddafi Sloughis in zijn bezit had. Dit blijft voor ons waarschijnlijk in het duister tasten.
Conclusie:
Niet elke hond uit de Maghreb is een Sloughi. Integendeel: er worden nog altijd meer
andere rassen gehouden, en ook met Sloughis vermengd.
Echter, het grootste probleem voor ons
Sloughi-liefhebbers of fokkers in Europa, is de
EU-regelgeving rondom import, waardoor het
onmogelijk is geworden om een Sloughi
spontaan te importeren. Uit angst voor de
invoering van ziekten, in het bijzonder rabiës
uit een dergelijk derde land (zoals de hele
Maghreb wordt aangeduid), is de invoer
zonder rabiëstiterbepaling niet toegestaan.
Deze regels worden zeer streng nageleefd,
zodat het onmogelijk is om een puppy voor 7
maanden in te voeren.
In de afgelegen gebieden, waar de beste
Sloughis vaak wonen, zijn noch dierenartsen noch laboratoria om dergelijke
onderzoeken uit te voeren omhanden, zodat het verzenden naar laboratoria in Frankrijk
of elders nodig is.
Dan heeft men een fokker of contacten nodig die bereid zijn om het dier zo lang te
verzorgen en bereid zijn om alle formaliteiten en dergelijke tests, vaccinaties en
documenten te verzorgen voor het vervoer en vaak ook het organiseren van het veelal
gecompliceerde transport zelf.
Daarom is de import van Sloughis uit een land van herkomst een groot avontuur met
hoge financiële kosten. Vervolgens wordt gehoopt dat als alles rond is, er tijdens het
transport en met de invoerdocumenten niets mis gaat, zodat de Sloughi niet op de
luchthaven in Europa in quarantaine komt of zelfs wordt teruggestuurd.
Dit is allemaal erg spannend, en dan is het nog niet zeker hoe de hond zich aanpast en
zich zal ontwikkelen. Komt men zonder problemen door de fenotypische keuring van de
respectievelijke keurinspectie enz.
En het gebeurt niet zelden dat dan vele Europeanen een mix of een niet raszuivere
honden hebben ingevoerd. Maar dit heeft niets met een beetje geluk te doen, maar met
kennis.
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Men kan alleen maar hopen dat meer liefhebbers en jagers weer bewust worden van
hun oude tradities en niet alleen de innovaties van de westerse wereld als wenselijk
achten. Voor een gezond voortbestaan van de Sloughis is een bestaan in de eigen
omgeving en de uitoefening van haar functie voor de jacht in de landen van herkomst
van het allergrootste belang. Zodat de bron van de genenpool voor vers bloed
uiteindelijk niet droograakt.
Tekst en fotos: Ulrich Rosenzweig, MA
www.sloughis.at (hier is ook het originele artikel volledig terug te lezen)
ÖKWZR Rassebebauftragter Sloughi
Vertaald door Marlou van Dijk

De Tunesische import Chahrazed van Ulrich Rosenzweig. Hiermee wordt eind december een nest verwacht in
combinatie van met de Tunesischen Importreu Ata (Sloughi Balkan Kennel).
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