
Hoofdstuk 22

DE DUN-FACTOR

Zie hoofdstukken 2, 3, 5, 6, 8 (voorbeelden 14, 15,
16,17) 9,17.
Zie foto's 16-21, 23, 24, 90-100, 123, 124, 127.

De Dun-factor is eerder, vooral in hoofdstuk 5 reeds
uitvoerig besproken. Tot dusver is steeds het letter
symbool D. gebruikt.
Verschillende onderzoekers, ook zij, die het eerst
de D-letter introduceerden, gaan thans wel over tot
het gebruik van het C-symbool, daar dit meer aankno
pingspunten zou geven met de vererving bij andere
zoogdieren.
De gewoon gekleurde paarden noemt men dan CC.
De C-factor vererft intermediair. De uiterste tegen
stelling van CC wordt aangegeven met cc, de zoge
naamde albino, waarbij in het geheel geen pigment
meer wordt gevormd. Deze albino's hebben dus pig
mentloos haar, huid en ogen. Deze echte albinos
komen bij het paard echter niet voor.
De andere c-allelen werken kleurverdunnend. Hiertoe

behoort dan de onderhavige D-factor, welke omge
doopt wordt in ccr (cream).
Bij het uitwerken van kleurformules als in hoofdstuk
8, is het echter eenvoudiger en duidelijker om met de
letters D en d te werken.

Het komt overigens op hetzelfde neer en doet aan
geen enkel standpunt afbreuk.

De onderzoekers Salisbury & Britton (1941), Castle &
King (1951) en Singleton & Bond (1966) komen tot
de conclusie, dat isabel alleen kan optreden bij vossen
met de A-factor (grote A dus). Op geheel recessieve
vossen aa bb zou de werking van het verdunnings-gen
niet zichtbaar zijn. Ze zouden als zodanig niet op
vallen en kunnen doorgaan voor gewone vossen. Dit
zijn de "crypto-isabellen" van Castle, die wel meende,
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dat de robe wat lichter zou zijn, maar in elk geval
voskleurig (Geurts.)
Deze conclusie gaat echter niet op, want de straks te
bespreken hengst Rheinfeld - hij heeft de formule aa
Bb Dd - gaf bij iedere veulenjaargang steeds isabellen
bij zwarte moeders. Deze isabellen, uiteraard aa bb,
dus zonder grote A, waren duidelijk van vossen te
onderscheiden. (Zie foto's 94, 95, en 96).

Toch komt het wel voor, dat men twijfelt of een
paard isabel- of voskleurig is.
Mogelijk hebben de genoemde onderzoekers zulke
van robe en behang meer egaal gekleurde isabellen
als vossen bestempeld.
Zulke "vermeende" vossen geven uiteraard wel isabel
kleurige veulens.

Sporadisch zijn er ook in Nederland wel isabel- en
valkkleurige paarden geweest.
In 1823 werden door het Staatshengstendepot te
Borculo 8 hengsten en 4 merries in Polen aangekocht.
Hieronder bevonden zich "gele paarden met witte
manen".

Het opnieuw verschijnen van de verdunde kleuren bij
warmbloedpaarden in Nederland werd veroorzaakt
door de hengst Rheinfeld. Het was in de lente van het
jaar 1942 dat de eerste Rheinfeld-veulens werden ge
boren. Tot grote verrassing kwamen hierhij geheel
vreemde kleuren te voorschijn.
Man kan zich voorstellen, dat er wel even met de ogen
zal zijn geknipperd, toen bij een zwarte merrie van
de eveneens als zwart beschouwde hengst Rheinfeld
een a.h.w. geelwit veulen zijn intrede op de wereld
deed.

Eerst later besefte men te doen te hebben met de nog



alleen uit overlevering en literatuur bekende isabellen,
valken en smoky's.
In werkelijkheid was de hengst Rheinfeld ook niet
zwart, maar z.g. muisvaal of smoky-kleurig. Dat was
uiterlijk nog juist waarneembaar.
De afstamming van de uit Duitsland ingevoerde
hengst Rheinfeld staat vermeld als volgt:

Van Rheinfelds moeder Pepita II is bij het Olden
burger stamboek opgave van de overige afstamme
lingen gevraagd en gekregen en daaruit bleek dat van
deze mcrrie 10 veulens te boek stonden, afkomstig
van bruine hengsten. Hieronder komen van de bruine
hengst Till 2760 (een hengst met z.g. "vosbloed")
drie veulens, voor nl.:

geb. 1931: merrie Pepona 50054 - bruin
geb. 1932: hengstveulen - vos
geb. 1933: hengstveulen - valk.

Deze laatste werd als 2-jarige ruin uit de tweede
hand voor goede prijs verkocht aan een landbouwer
in de buurt, die het paard enige jaren later weer zeer
duur met bestemming als rijpaard, naar het Oosten,
vermoedelijk Oostenrijk, doorverkocht. Alleen de
hoge prijs had hem kunnen doen besluiten van dit
zeer mooie paard, ook wat exterieur betreft, afstand
te doen.

Op 23~arige leeftijd, in 1942, gaf Pepita II haar
laat,ste veulen, weer een valkkleurig hengstveulen van
de bruine hengst Ortwin. Dit veulen is verder uit de
aandacht verdwenen.

De overige veulens staan vermeld als bruin (2 stuks)
en zwart (4 stuks). Tot de laatste behoort onze
Rheinfeld. Dus minstens één van deze zwarten

was een muisvale = smoky.
Ook de als donkerbruin geregistreerde Pepa 50221
is volgens eigen waarneming een zeer, zeer donkere
valk of een smoky, het is haast nict uit te maken
welke kleur. Volgens de eigenaar zou hct in 1949 als
bruin geboekt merrieveulen in werkelijkheid de valk
kleur gehad hebben, een bewijs, dat, evenals bij de
moeder, de kleur onjuist werd geboekt. Bij een
dochter van deze Pepa, genoemd Pepa II, kan men
ook de D-factor constateren (zeer donkere valk,
grauwe snuit, gele ogen).
Al deze factoren gaven dus wel de aanwijzing, dat
de kleurfactor aan moederszijde was te vinden.

Bij de nummering volgens het Oldenburger stam
boek valt het op, dat de beide Pepita's, moeder en
grootmoeder, direct opeenvolgende stamboeknum
mers hebben. Deze merries zijn destijds ingeschreven
in het z.g. Eutiner fokgebied, een afgezonderd fokge
bied van het Oldenburger paard, ± 40 km benoorden
Lübeck en door een afstand van meer dan 200 km

gescheiden van het bekende Oldenburg in Oldenburg.
Dit kleine gebied, heeft na de eerste wereldoorlog
al zijn Olderburger fokpaarden in heteigcnlijke
Oldenburger stamboek laten inschrijven (beter gezegd
overschrijven). En zo kregen in 1924 de beide Pepita's
haar no's 32654 en 32655.

Alleen de toen nog in leven zijnde paarden werden
overgeschreven, de nummers van paarden van één
eigenaar volgen als regel op elkaar.
Reeds van oudsher bezaten de erfgroothertogen
van Oldenburg in dit gebied uitgebreide bezittingen
en bevorderden zij ook de paardenfokkerij in deze
streek. Een plaats, eveneens de naam voerende
"Oldenburg" , in Holstein, wijst reeds op de grote
invloed van dit vorstenhuis.

Het slot Guldenstein, met zijn honderden hecta
ren groot landbouwbedrijf, is eigendom en woonplaats
van Zijne Koninklijke Hoogheid de Erfgroothertog
van Oldenburg.

{Rcctor

merrie
van

----

Ambos

van

epita
326540ld

epita II
326550ld

Rheinfeld
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Wij ontvingen de gunst om in de oude archieven
op Guldenstein te mogen speuren en navorsen, en
niet zonder resultaat.

In het kort gezegd waren de bevindingen, dat reeds
meer dan 100 jaar geleden, nog vóór het eerste Olden
burger stamboek werd samengesteld, men hier reeds
bezig was met de registratie niet alleen van de
hengsten, maar ook van de beste fokmerries, die men

door een voor die tijd goed werkend stelsel bevorder
de tot premiemerries.
En onder deze premiemerries bevond zich behalve
de moeder van Rheinfeld - Pepita 1I, ook de groot
moeder v. Rheinfeld - Pepita en de overgrootmoeder
v. Rheinfeld Wally I, en verder.
We vonden voor Rheinfeld de onderstaande afstam

ming, waarbij eenvoudigheidshalve alleen van moe
derszijde de lijn wordt gevolgd.

DE AFSTAMMING VAN RHEINFELD 199 D.

V: Magnet=
Meisel1184zwart

IAmbos
3380zwart

I V: Neger =
Wally (1)

Rector 604
no. 118

zwart
Premie-m.

(Wally)M:

geb. 1897
geb. 1876gele merrie

grauw

1904geb. 1864
grauwvos

= isabel

smoky

=of

gele ogen

donkereM:
isabel

Thusnelda

geb. 1871Premie-m.geel metwit behang
isabel

- V. Regent!

- V. Regent?
(vermoede
lijk)

Omtrent deze gegevens werd de boerderij opgezocht
waar Rheinfeld werd gefokt. Daar werd gesproken
met de familie W. Kloth, man, vrouwen dochter.
Ook werd een bezoek gebracht aan de boerderij, waar
de merriestam haar oorsprong vond.
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Dit boerderijtje werd bewoond door de weduwen
Reese en Hansen.

In het woonvertrek van de boerderij hingen nog de
ingelijste premieschilden van de oude Thusnelda en
Wally I aan de wand. De kwaliteit dezer premiemer-



ries werd nog bevestigd, doordat b.v. van Wally, die
14 veulens heeft gehad, 4 afstammelingen aan het
slot Guldenstein werden verkocht.

Deze koper kocht alleen het allerbeste.
De oudste Wally, geboren in 1876, stierf in 1904,
omdat zij onvruchtbaar was geworden, dus op 28
jarige leeftijd, de genadedood. Een deugdzame merrie.
Interessant is, dat in 1954 de toen 86-jarige wedu
we Reese (geb. 1868), de schoondochter van de in
1814 geboren Diedrich Nipp (overleden1895), zich de
Wally's nog goed wist te herinneren. Ook haar
dochter, de weduwe Hansen, herinnerde zich beide
nog en bevestigde, dat het oude vrouwtje in haar
jongere jaren meermalen dezelfde verhalen had ge
daan. Zo zou de oude heer Nipp haar verteld hebben,
dat hij, toen hij boer was, steeds gele paarden met wit
behang (isabellen) op zijn boerderij had gehad. Op
één moment zelfs 4 stuks tegelijk.

Het eerste als zodanig in de archieven opgediept
gegeven betreft een in 1864 (dit jaartal is vrij zeker)
geboren gele merrie. Daarna komt de in 1871 geboren
isabel-premiemerrie. Thusnelda. Beide merries stam
men zeer vermoedelijk af van de kwaliteitshengst
Regent. Ik kon nagaan, dat deze hengst Regent de
D-kleurfactor niet voerde, zodat de mededeling van
de heer Nipp omtrent zijn gele paarden hierdoor
wordt bekrachtigd.

Verder blij ft het uiteraard een gissing waar deze
eerste isabelmerrie van de heer Nipp vandaan komt.
Daar in die eerste tijd Oost-Holstein veel Hannoverse
paarden telde en ook in de Hannoverse fokkerij steeds
sporadisch isabellen voorkwamen, is het mogelijk,
dat in Hannover de oorsprong ligt.
De erfgroothertog van Oldenburg zei nog een schil
derij te hebben van een vierspan isabellen, afkomstig
van het verwante Hannoverse vorstenhuis.
Een oude bron vermeldt dat in Hannover vanaf het

jaar 1729 isabellen werden gefokt in de stoeterij te
Radbrück. De schepper dezer groep was de hengst

Rutiner, aldus genoemd naar de bisschop van wie hij
in 1728 was gekocht.

Een tweede hengst door de hertog van Brunswijk
aan de Koning van Hannover geschonken, kroonde
het werk van Rutiner.

Deze paarden hadden een ramshoofd, kleine oren,
iets weke rug, iets lange lendenen en droog beenwerk,
de buik middelmatig ontwikkeld.
Opmerkelijk dat ook bij de Rheinfeld-afstammelingen
sommige dezer kenmerken vaak opvallen.
Deze isabellen-fokkerij is in het laatst der vorige
eeuw opgelost, toen één hengst in 1894 aan de vorst
van Bückeburg werd afgestaan en een andere in 1896
afgemaakt, terwijl de enige overgebleven isabelmerrie
verder als werkpaard te Herrenhausen werd gebezigd.

Dat ook voorheen en elders men met de benaming
dezer aparte kleur geen raad wist en weet, blijkt wel
uit de kleuropgave bij bovenopgestelde afstammings
tabel.

Het eerst heb ik bij de tabel vermeld hoe de kleur
officieel is geregistreerd, daaronder de kleur, die oog
getuigen mij mededeelden of bij de beide eerste gele
merries welhaast kon worden afgeleid.

Van dit mooie voorbeeld van het Europese continent
stappen we over naar Groot-Brittannië en later naar
Amerika.

Groot-Brittannië.

Allereerst zij weer vermeld, dat men in dit land de
term "dun" ook gebruikt voor alle variaties wild
kleurige pony's. Als men bij deze dan, zoals in hoofd
stuk 21 is bewezen, ook nog verzuimt de bijzondere
wildkleurkenmerken als aalstreep enz. te registreren,
wordt de verwarring wel compleet.
De gewone verdunningsfactor, zich uitend in de kleur
vormen isabel, valk, enz. komt bij meerdere Engelse
ponyrassen voor, maar wel het meest bij de Welsh
pony's.
Van de hand van de bekende fokker der Ceulan

Welshpony's, Dr. Wynne Davies verscheen zomer
1973 een artikel in het Engelse blad "Palomina".
Hij merkt op, dat vóór ongeveer het jaar 1950 de
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Winston, Cwm-Cream of Eppynt (geen familie van de
eerder genoemde naamgenoot) en Coed Coch Madog.
Het artikel van Dr. Davies bevat verder een grote op
somming van invloedrijke isabel- en valk kleurige
Welshpony's.
We hebben zo onze eigen visie over de herkomst van
de dun-factor bij vele van deze genoemde ponies en
ook onze twijfel aan de juiste registratie van hun
kleuren.

Daarom plaatsen we bij de volgende afstammingen
zowel ons idee omtrent de kleuren, als de kleur van

de Engelse registratie.
We beginnen met de hengst Cream of Eppynt 344,
geboren in het jaar 1906, daarbij als uitgangspunt
kiezende de isabel-producerende grijze merrie 10154
Coed Coch Anwyled.

Grijs + Eng. Registratie:
D-factor

= 10154 Coed Coch

Anwyled (merrie)
light-grey

M= Isabel -
9229 Snowdon

Arian 11
cream

M= Isabel -
8918 Snowdon

Arian
cream

M= Valk
7945 Snowdon

Mousie
dun

M= Valk
5783 Grove Renetdun

M= Valk
4425 Grove Curdsdun

V= Isabel
Cream of Eppynt

344
cream

V= Valk
Llew Llwydd 162dun

M= Valk
760 Gwesyn Girldun

V=
?-zoon van Young

Flying Cornet

term "palomino" bij de registratie niet werd gebruikt.
Zulke pony's werden betiteld als "creams", in de
Welshtaal: "llew llaeth a chwrw", de kleur van melk
en bier.

Zinspelingen op dieren met de kleur van hout komen
voor in middeleeuwse literatuur uit Wales, o.a. in het

werk van Guto's Glyn (circa 1445-1475) en Tudor
Aled, een beroemde Welsh dichter uit het begin van
de 16e eeuw.

Aan dit artikel ontlenen we nog gaarne in beknopte
vorm de volgende gegevens.
Een hengst, die van blijvende invloed is geweest in de
Welsh-Cob-fokkerij, meer speciaal van het rijtype, was
de valkkleurige Cymro Llwyd, geboren in 1850, ge
fokt door een Arabische hengst, in Wales gebracht
door Mr. Crawshay van Cyfartha CastIe . te Merthyr
Tydfil in Zuid-Wales.
De moeder was een Welsh-Cob-dravermerrie, beschre

ven als de snelste van haar tijd.
Op deze Cymro Llwyd is ook ingeteeld de latere in
1948 geboren donker-isabel Welsh-Cob-hengst Lla
narth Braint 1854. Deze zorgde voor de vele isabel
kleurige Welsh Cobs van deze tijd.

In deel Ivan het Welsh Studbook zijn van de 391
merries beneden de stokmaat van 1.37 meter er 14

isabel of valk, meermalen terugvoerende op de hengst
Cymro Llwyd. Sommige zijn beschreven als cream
met zwart behang (valk).

De Cnewr-pony's worden dikwijls omschreven als
"mouse-coloured", wat wijst op smoky, De Cnewr
fokkerij bestaat heden nog en bezit een meer dan
gebruikelijke variëteit van kleuren.
Onder de pony's, meer dan 1.37 meter groot, dat zijn
er totaal 180, bevinden zich 5 creams en duns. Een
Cnewrmerrie, wordt beschreven als "Khaki".
De in 1906 geboren isabel-hengst Cream of Eppynt
344, beneden 1.22 meter, een kampioen-hengst in
zijn tijd, had tot vader Llew Llwyd, hetgeen dun
leeuw betekent.

In de tegenwoordige tijd kan 50 % van de isabel- en
valk kleurige pony'~ teruggevoerd worden op de
hengsten Criban Cockade, Revel Springlight, Criban
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Grijs -t-

D-factor - Criban Wz'nston 1705

(hengst)
M= Isabel - 8966 Criban Blonde

M= Smoky- 7961 Criban Betsy
M= Smoky- 5449 Criban Bess
M= Smoky- 22 Black Bess 11
M= Smoky- 21 Black Bess

grey
cream
black
black
black
black



Eng. Registratie

dun
dun
dun-cream
dun

dun

- Forest Dun Dandy
1475

- 6337 Forest Dunday
- 5146 ForestDeary
- 2596 Forest Lady Dun
-- 2520 Forest Trecastle

Dun

M= Valk
M= Isabel
M= Valk
M= Valk

V= Valk

Geen oplossing werd gevonden omtrent de hengst
Coed Coch Madog 1981, één der allerberoemdste
vaderpaarden van de laatste tijd. Hij heeft zeer ver
moedelijk de kleurformule Gg Aa Bb Dd Rr.
In zijn afstamming werd geen aanknopingspunt ge
vonden voor de herkomst van de D-factor, door

welke hij toch zoveel verdunde kleuren heeft gegeven.

Amerika.

Evenals overal elders is ook hier aanvankelijk ge
sukkeld met de goede kleurbeschrijvingen. Gewaar
deerd moet echter worden, dat men nergens meer en
dieper onderzoek omtrent de kleurvererving heeft
verricht. Ook de stamboekverenigingen nemen hier
de resultaten van het wetenschapsonderzoek meer ter
harte dan in Europa.
Het is alleen jammer, dat men onderling nog geen een
heid heeft gebracht in de kleurbenamingen.
Zo kunnen ook daar b.v. onder het begrip "dun"
zowel valken (D-factor) als licht wildkleur-bruine
(T + factor) paarden en pony's doorgaan.
Onder het begrip "grullo" of "grulla" zowel smoky's
(muisvalen) als wildkleur-zwarten.
Ook worden gewone valken (Dd) wel betiteld met
"buckskin", de officiële term door het desbetreffend

stamboek gebruikt voor wildkleur-bruine paarden.

In de hoofdstukken 2 en 5 is er ook reeds op gewe
zen, dat de Engelse Registratie der kleuren van de
Welshpony's vaak zeer verward is.
Het blijkt, dat zwart, smoky, vos en donker-isabel,
soms ook nog zwart-bruin, worden gebezigd voor
dezelfde kleurverschijning, al naar gelang de fokker
heeft opgegeven.cream

Eng. Registratie

dun
dark chestnut
chestnut

chestnut
chestnut
black
black

blue-roan

black-chestnut
mouse-black

- Marsh Crusader 2305

(hengst) cream
- 9493 Revel Cream Bun cream
- 9483 Revel Cream cream
- Revel Atom Swell1667 dun

- Revel Springbok 4286 cream
(hengst) (palomino)

- 9768 Revel Spring
Song cream

- 9437 Revel Serenade cream
- Revel Atom Swell

1667 dun

zie verder hierna bij Marsh Crusader

Roan+
D-factor

Valk - Criban Cockade 1627

(hengst)
M= Smoky- 8703 Criban Socks
V= Smoky - Criban Shot 1276
M= Smoky- 5451 Criban Chestnut

Swell

M= Smoky- 3151 Chestnut Dandy
M= Smoky- 22 Black Bess 11
M= Smoky- 21 Black Bess

Revel Sprz'nglight 1696
(hengst) roan

V= Isabel - Gwm Cream of

Eppynt 1586
V= Smoky - Forest Blue Banner

1211

M= Smoky- 6943 Forest Nell
Black Swell black

M= Smoky- 3490 Forest Top Swell black
M= Smoky- 1754 Swell's Tip Top dark chestnut
M= Smoky- 1267 Forest White-

feets Chestnut Swell red-chestnut

M= Smoky- 1268 Forest White
feet Swell

M= Smoky- 249 Swell

M= Isabel

M= Isabel
V= Valk

Isabel

M= Isabel
M= Isabel
V= Valk

Isabel
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In hoofdstuk 21 is deze officiële registratie vermeld
en daar zou het een verbetering betekenen wanneer
het woordje "wild" bij de vier vormen werd toege
voegd, b.v. wild-dun, wild-grulla, wild-red-dun en
wild-buckskin.

In de hoofdstukken 6 en 31 wordt bij de witgeboren
paarden en pony's gewag gemaakt van de voor deze
in het leven geroepen stamboekvereniging "The
American Albino Association".

Aanvankelijk geraakten tussen de echte witgeboren
dieren ook cremello-kleurigen geregistreerd, tot men
tot de ontdekking kwam (onderzoek Castle-King
1947), dat hier twee erfelijk heel verschillende typen
onder één noemer waren gebracht.

De cremello's e.a. werden er in 1950 uitgelicht en
apart geregistreerd.

Toen de belangstelling groeide, werd de splitsing uit
gedrukt door het kiezen van een nieuwe benaming:
"The American Creme Horse". In deze sektie werden

alle DD, dus homozygoten voor de Dun-factor onder
gebracht in vier klassen.

Geheel overeenkomstig alle kleurformules voor vos,
bruin en zwart, zoals beschreven in hoofdstuk 8, na
het voorbeeld 16, volgt nu een vergelijkend overzicht
van de enkel- en dubbel-D verdunde kleuren met in

de laatste kolom de Amerikaanse indeling der
"creams" in A.B.C. en D klassen.

Body and mane of
blue, skin pink

Body ivory white, mane white
eyes blue, skin pink

Onze veronderstelling is dan als volgt: Klassen
Vos

aa bb dd/sabelaa bb Dd

Gremello aa bb DD ]

Vos
Aa bb dd/sabelAa bb Dd-Cremello Aa bb DD A

Vos
AAbb dd/sabelAAbb DdCremello AA bb DD

Bruin

Aa Bb ddValkAa Bb DdPerlinoAa Bb DD
Bruin

AABb ddValkAABb DdPerlinoAABb DD tB-
Bruin

Aa BB ddValkAa BB Dd-Perlino Aa BB DD
Bruin

AABB ddValkAABB DdPerlinoAABB DD tC

Zwart

aa Bb dd-Smokyaa Bb DdZz"lver-aa Bb DD
Zwart

aa BB ddSmokyaa BB DdSmokyaa BB DD tD

Voor de in de laatste kolom met de letters A, B, C en D genoemde klassen is de Amerikaanse kleurbeschrijving:

Klasse A = Cremello

geeft gepaard met vos, 100% isabel

(lighter than body) Ivoorwitte robe, lichte manen (lichter dan robe)
blauwe ogen, roze huid.

Klasse B = Perlino met donkere ogen.
Body cream, mane darker than body, cinnamon buff Crème robe, manen donkerder dan de robe, kaneel-
to ridgeway, eyes dark zeemkleurig, donkere ogen.

Klasse C = Perlino met blauwe ogen
the same color, pale cream, eyes Licht-crème, robe en manen van dezelfde tint, blauwe

ogen, roze huid.

Klasse D = Zilversmoky
Body and mane of the same color, sooty cream, eyes Robe en manen gelijk van tint, n.l. roetig crème,
blue, skin pink blauwe ogen, roze huid.
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Vergelijken we de beschrijving van deze dubbel
factorige verdunde kleuren - DD - met die gegeven
in hoofdstuk 2, dan stemt dit vrijwel overeen.
De Amerikaanse ervaring zou dan de moeilijkheid
bij de perlino's leren en onderstrepen. Perlino met
donkere ogen is welhaast niet te onderscheiden van
lichte valk; Perlino met lichte ogen bijna niet van
cremello.

Zeer interessant is wat de Engelse circus-directeur,
tevens paarden- en ponyfokker, Sir Garrard Tyrwhitt
Drake schrijft omtrent de oorsprong en de kleur der
"Royal-Creams" van de Koninklijke Stallen Hampton
Court in Engeland.
Dit waren perlino-paarden ter grootte van 1.60 tot
1.67 meter (15.3-16.2 hands) met roze huid en
blauwe ogen.
Deze perlino's werden door de Britse vorsten van
George I tot George V gebruikt voor de Koninklijke
gala-rijtuigen, dit is van 1714-1923.
Ze stonden bekend als "Hanoverians", maar hun oor

sprong gaat veel verder terug.
Tijdens de regering van Koningin Isabella (1474.
1504) waren het de Koninklijke paarden van Spanje.
Koningin Isabella had Duitse huurlegers, die voor haar
vochten.

Na afloop van de veldtocht schonk zij iedere zege
vierende generaal zulk een "royal cream" of wel
Koninklijk perlino-paard als blijk van dank en waar
dering.
Toen deze geschenk-paarden in Duitsland arriveerden
schijnen ze ingepalmd te zijn door de Keurvorst van
Hannover, die zo ook bestemde voor gala-gebruik en
staatsie-ritten.

Toen George I (1660-1727), Keurvorst van Hannover
in 1714, de Engelse troon besteeg, bracht hij perlino
paarden mee maar Londen, waar ze vrijwel onafge
broken tot het jaar 1923 werden gebruikt voor de
Koninklijke staatsie-koetsen.

Er was een onderbreking, die 7 jaren duurde, veroor
zaakt door het volgende incident.
Toen Napoleon ook Hannover had veroverd, nam hij

bij zijn terugkeer naar Frankrijk een aantal perlino
paarden mee en gebruikte ze voor zijn triomfwagen
bij de overwinningsintocht in Parijs.
Uit afkeer liet de Engelse Koning George zijn perlino
paarden 7 jaren ongebruikt.
De schrijver noem t de kleur zuiver cream met
eveneens zuiver roze huid en blauwe ogen. Staart en
manen waren tamelijk donker van kleur.
Van 1920 af en gedurende meer dan 25 jaar had de
zegsman Tyrwhitt-Drake zelf een perlino-pony fok
stal. Deze perlino's waren wat de kleur betreft, het
evenbeeld van de Koninklijke perlino's.
Het waren pony's van ± 12. hands = 1.22 meter.

In hoofdstuk 9 noemden we een drietal Welsh-pony
merries, die erfelijk perlino zijn.
In deze drie gevallen is deze kleur uiterlijk echter niet
van cremello te onderscheiden.

Cusop Foam 104 F.S. gaf van de Arabische vos
hengst Noran een valkkleurig veulen, dus met de let
ters B., welke alleen van de moeder afkomstig kan
zijn. Cusop Foam is dus A. B. DD of wel perlino.

Belvoir Stephanotis 2586 gaf van de Welshvoshengst
Arkelhofs Sunlight in 1974 een smoky-hengst
veulen, dus verdund zwart. De kleurformule van deze
moeder moet dan zijn Aa B. DD, dus weer perlino.
Het veulen kreeg dus van de moeder zowel de B, als
de D-factor enkelvoudig mee. De vader kan alleen de
kleine letter b (vos) meegeven. Het veulen heeft dus
de formule aa Bb Dd.
Uit de kleur van het veulen is weer af te leiden dat

de moeder Aa is en geen AA.

Criban R-Sunset 1668 gaf van vijf verschillende
hengsten telkens een valkkleurig veulen. Een van deze
vaders was weer de vos Arkelhofs Sunlight. Sunset
moet dus ook perlino zijn.
Hier ontmoeten we iets heel merkwaardigs. Een
andere zoon van Sunset is de in 1972 geboren hengst
Forsythia's Sadat 4705 van de grijze vader Penucha
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Pert. Sadat voert zichtbaar de wildkleurfactor op
bruine basiskleur (zie foto 92).
Hij zal de wildkleurfactor hebben geërfd van moeder
Sunset uit de in hoofdstuk 21 beschreven Cwmowen
merriestam .

Maar ook heeft dezelfde Sunset (perlino, dus DD)
hem éénmaal D meegegeven, zodat wildkleur en D
factor gezamenlijk moeten voorkomen in de kleur
formule van Sadat.

Bij de moeder Sunset is de wildkleur als het ware
ondergedoken onder dubbel = DD. Haar kleurfor
mule zal zijn: +. A. B. DD.

Bij de zoon Sadat komt bij enkelvoudig D. de wild
kleur weer te voorschijn en is hij dus een wild kleur
valk met de formule +. A. B. Dd. Zulk een wild kleur

valk noemt men in Noorwegen bij het Fjordenpaard
een Ulsblakk.

Er is in Amerika nog een andere stamboekvereniging,
die alleen paarden met de DD factor registreert,
n.l. de "American Cream Draft Association".

Dit ras ontstond kort na 1900 uit een goedgebouwde
cremello-merrie met de naam Old Granny. Al haar
veulens hadden haar aparte uiterlijk en kleur.
Het ras werd nog verder ontwikkeld door oordeel-
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kundig gebruik van excellente Percherons, Shires en
Belgische Trekpaarden.
Het betreft nu een kleine fokkerij, sedert 1944 In
stamboekverband verzameld en verder gefokt.

Een roze huid is vereist, de kleur is midden-crème.
Enig wit aan hoofd en benen wordt op prijs gesteld,
daar dit een prettig contrast geeft met de robekleur.
Het jonge veulen heeft doorgaans witte ogen, maar
deze worden geleidelijk donkerder van kleur tot een
soort barnsteenkleur is bereikt. Dit is een bijzonder
heid voor alle paarden van dit ras.

Aan het slot van dit hoofdstuk plaatsen we een lijst
met 18 afstammelingen van de Welshmountain merrie
10623 Cusop Comic (Ned. No. = 1266)
Door vergelijking van de kleur van deze moeder
met die van de diverse vaders en van de veulens zijn
de kleurformules zo volledig mogelijk samengesteld.
De openstaande punten (.) kunnen alleen na uit
gebreider onderzoek der afstammelingen, zowel die
van de vaders als die van de kinderen, met de juiste
letters worden ingevuld.
Deze invulling is op de lijst met opzet nagelaten en
er is alleen volstaan met de verwerking van de direct
voorhanden zijnde kleurgegevens. (zie de foto's 18
t/m 21).



196517

1966 18

1962 14

1963 15

196416

1976 118

1975117

1969 111

1974 116

1968110

1973 115

1971113

1967 19

Geb:

1958111960 2

1970 112

1972 114

1961 13

M.

H.

M.

H.

H.

H.

H.

M.

H.

Aabede Cleopatra
M.

Catrien

Commodore

Cesar

zwart
aa Bb dd

zwart
aa B. dd

= isabel Oranjeklant
· a bb Dd

= isabel Claudia
· a bb Dd

= valk Caruso
A. Bb Dd

= isabel Coral
· a bb Dd

= valk Columbus
A. Bb Dd

Veulens Zwart H.

- cremello Cusop Comical
· a bb DD M.

= zwart Cusop Comedy
aa Bb dd M.

= isabel Cusop Comedian
· a bb Dd H.

= zwart Cusop Charcoal
aa Bb dd M.

= cremello Cusop Calamity
· a bb DD M.

= bruin Cusop Colonel
AaB.dd H.

= vos Cusop Compliment
· a bb dd H.

= isabel Codam
· a bb Dd

= smoky
aa Bb Dd

= valk
A.B.Dd

eicel

smoky
ab D

smoky
aBd

smoky
ab D

smoky
aB D

smoky
ab D

smoky
aB d

smoky
ab d

smoky
ab D

smoky
aBD

smoky
aB D

smoky 
aBd

smoky
ab D

smoky
ab D

smoky
aBD

smoky
ab D

smoky
aB D

smoky =
aBd

vos x
· b d +
(vos geb) x
Ab d +
(vos geb) x
ab d +

vos x
· b d +-

isabel x
Ab d +

vos-roan x
· b d +
vos x
ab d +
valk x
A. d +
bruin-roan x
a. D +
isabel x
· b d +

vos x
ab d +
isabel x
· b D +
grijs (?) x
A. d +
bruin x
· b d +

vos x
· b d +

vos x
ab d +

Moeder = Cusop Comic 1266
(Eng. 10623)

aa Bb Dd = Smoky
zaadcel
isabel x
· bD +

Vaders:
Revel Solo
.. dd Dd

Cusop Chanceller
.a bb dd

Cusop Chanceller
.a bb dd

Cusop Chanceller
.a bb dd

Cusop Frontpage
.. bb Dd

Cusop Burgier
A ... dd

Cusop Hoity-Toity
A. Bb dd

Palaris Playboy
.. bb dd

Bryn Craig
. a bb dd

Marsh Gingerpop
A. Bb Dd

Rocky Prins
Aa B. dd

Twickels Toby
.. bb Dd

Bryntowi Prince David
.. bb dd
Tetworth Massine
A. bb Dd

Lockeridge Swan
.. bb dd

Elymas -grijs-
A. bb dd

Brightmore -grijs
Rubyn .a bb dd

De in 1961, 1962 en 1963 geboren veulens zijn volle
zusters en broer.

Gemakshalve zijn de G- en R-letters niet in de for
mules verwerkt.
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