
Barsoi 
’Nasji Droezja’s Tatja’
Het duikt onverwacht op: een stapeltje negatieven in een doosje met de jaartallen 1938 en 1941. 

Fotograaf A. Weisz uit Voorschoten heeft deze zwart-wit kiekjes van honden op een tentoonstelling 

gemaakt. Rashonden in grootmoeders tijd…

Rashonden in grootmoeders tijd...

•  ’Nasji Droezja’s Tatja’, een Barsoi 
die in 1933 wordt geboren.
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Ruim 60 jaar geleden
De kiekjes geven me een kijkje in de 
wereld van de rashond, ruim zestig 
jaar geleden. Dat de honden zijn 
gefotografeerd op een tentoonstel-
ling of clubmatch, is duidelijk, maar 
welke en waar is (nog) een raadsel. 
Het is een droge en wellicht zonnige 
dag, want de dames zijn gekleed in 
jurken (nog geen broek te zien!) 
met korte mouwen. Sommigen 
dragen een hoed en schoenen met 
hakjes en verschijnen ook in deze 
outfit in de ring. De heren stellen 
hun hond ten toon in een (soms 
driedelig) kostuum en dragen 
allemaal een stropdas. Hier en daar 
zie ik een exposant in een witte 
(dokters)jas, over het kostuum 
gedragen. Zo gaat men dus naar een 
hondententoonstelling anno ruim 
een halve eeuw geleden… 

Wie en wat zien we?
De fotograaf (?) heeft op de zakjes 
van de negatieven een paar gegevens 
vermeld, zoals het ras, de naam van 
de hond en van de eigenaar, en één 
van de foto’s toont een Barsoi: ’Nasji 
Droezja’s Tatja’ (Rasswet’s Disque x 
Bjebedka Rostow). Het is een wit- 
grijze reu, die op 21 augustus 1933 
wordt geboren en op de foto vijf jaar 
oud is. De eigenaresse is mevrouw 
C. de Jonge-Kaiser wonend aan de 
Kastanjelaan 6 te Velp. 
Tatja wordt voorgebracht door een 
heer en op de achtergrond zitten de 
toeschouwers gezellig keuvelend 
aan tafeltjes. Ze praten ongetwijfeld 
over… honden, want in die zin zal 
er weinig zijn veranderd in de 
afgelopen zestig jaar.

Afstamming
Vrij vertaald betekent de kennel-
naam Nasji Droezja ’één van onze 
vrienden’ en Tatja heeft in de vierde 
generatie van zijn stamboom diverse 
Barsois uit de beroemde Russische 

kennel ’Perchino’, gelegen op het 
gelijknamige landgoed niet ver van 
Sint Petersburg. Eigenaar van deze 
kennel is grootvorst Nicolaï Nicolaje-
vitch; hij fokt Barsois van 1887 tot 
1913 en is een oom van de laatste 
Russische tsaar, Nicolaas II. 
De zes generatie stamboom van 
Tatja kan worden bekeken op:
http://borzoi-pedigree.batw.net/
pedstore/n/NasjiDroezjasTatja.html 
Tatja is geboren in een nest van tien 

– 6 reuen en 4 teven – en de meeste 
van zijn broers en zussen dragen 
fraaie Russische namen, zoals 
Iwanof, Petrof, Wladimir, Dimitri 
en  Maruschka. 

Tsaren en grootvorsten
De Barsoi (ook Borsoi en Borzoi) 
heet in Rusland Rousskaya Psovaya 
Borzaya (’Russische snelle hond 
met lang haar’) en is wat men 
noemt een hond van en mét vorste-

•  Koningin Alexandra van Engeland 
(1844-1925) met één van haar Barsois. 
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populaire hond bij de wolvenjacht. 
Daaraan dankt hij ook de naam 
Russische Wolfshond. 
Bij dit ras valt direct het aristocrati-
sche voorkomen, de sterk gebogen 
ruglijn en de lange, dunne snuitpartij 
op. Nu wordt de Barsoi voornamelijk 
gehouden als huishond en als er aan 
hondensport wordt gedaan, is dat 
veelal coursing en windhondenren-
nen. Barsois zijn zeer zelfbewuste 
honden, trots en enigszins gereser-
veerd. Wie een ras zoekt dat blinde-
lings commando’s opvolgt, moet de 
Barsoi absoluut overslaan: dit ras 
bepaalt graag zelf of een verzoek van 
de baas wordt opgevolgd of niet. 

lijke allure. Al in 1650 verschijnt er 
een boek over de jacht met Barsois, 
dat is opgedragen aan tsaar Alexis. 
Tsaren en grootvorsten in Rusland 
zijn grote liefhebbers van dit ras en 
als tsaar Alexander II van Rusland in 
1863 enkele Barsois aan zijn lieve-
lingsnichtje koningin Victoria van 
Engeland cadeau geeft, betekent dit 
dat de Barsoi ook in Engeland 
liefhebbers vindt. 

Perchino
De beroemdste Barsoi kennel is 
ongetwijfeld de al eerder genoemde 
 ’Perchino’; er zijn tijden dat deze 
kennel 300 (!) Barsoi’s herbergt. In 
1892 exposeert de Russische tsaar 
zestien Barsois op Cruft’s in Londen. 
Ze gaan niet terug naar Rusland, 
maar worden allemaal verkocht. 
Kathleen, hertogin van Newcastle, 
koopt de reu ’Oudar’ voor de toen 
astronomische prijs van 200 Engelse 
Ponden! Deze hertogin, eigenares 
van één van de grootste kennels in 
Engeland, is in 1892 betrokken bij 
de oprichting van de eerste Engelse 
rasvereniging.

Bloeitijd
Ook de Engelse koningin Victoria 
(1819-1901) en haar schoondochter 
koningin Alexandra (1844-1925) 
hebben Barsois; de honden worden 
tentoongesteld en vereeuwigd op 
schilderijen. 
In Nederland beleeft het ras een 
eerste bloeitijd rond de overgang 
van de negentiende naar de twintig-
ste eeuw en daarna rond de Eerste 
Wereldoorlog.  
Een aantal Belgische en Duitse 
eigenaren brengen dan hun honden 
onder in het neutrale Nederland. 

 Zelfbewust en trots
Barsoi betekent ’snel’ of  ’de snelle’ en 
dat maakt hem, vooral in de acht-
tiende en negentiende eeuw, tot een 

WIe?
Wie herkent de locatie en weet 
de datum van deze tentoonstel-
ling of clubmatch?
Wie herkent de exposant?
Geef uw suggesties door aan: 
horter@tiscali.nl

In ons land wint een Barsoi in de 
afgelopen jaren regelmatig zijn 
rasgroep en soms een Best-in-Show. 
De belangen van de Barsoi worden 
behartigd door de Nederlandse Barsoi 
Club – www.barsoiclub.nl – die in 
1935 werd opgericht. ❮

•  De Barsoi nu: Dit is de reu Kamp. ’Seabury’s Konstantinov’ van Anita Gielisse. 
Zesenzestig jaar nadat ’Tatja’ is gefotografeerd is hij een grote winnaar op shows.
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