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Abessynië  en de Abessijn 

De Britse  consul Cameron  vangt  zijn  dienst  in Ethiopië  aan in  1862.  Hij  geeft  de keizer 

(Theodoor III (1818-1868)) een koppel pistolen ten geschenke, namens Koningin Victoria. De 

vereerde  vorst  vat  daardoor  de  gedachte  op Hare  Majesteit  een brief  te  schrijven.  In bedekte 

termen roept hij haar hulp in tegen de heidense Turken in de Soedan. Vreemd is de loop der 

geschiedenis. Want deze brief is de onvermoede oorzaak van het ontstaan van onze Abessijnse kat. 

 

De brief komt uiteindelijk wel in Londen aan, maar iemand op Buitenlandse Zaken vergeet hem 

verder   eenvoudigweg. Als  een  antwoord   uitblijft,   vat   Theodoor   achterdocht   op.  Voert 

Engeland soms wat in zijn schild? Beraamt het een heimelijke campagne tegen Ethiopië van de 

Soedan uit? Bij dat denkbeeld ontsteekt de opvliegende en snel in zijn eer aangetaste keizer in 

razende woede. Hij gijzelt de Europese missionarissen in zijn land en slaat hen in de ijzers. Hetzelfde 

lot treft de Engelse consul Cameron en de gezant Kerans. 

Een  reactie  kan  niet  uitblijven.  Luitenant-generaal  Robert  Napier,  bevelhebber  van het Bombay 

leger in India krijgt orders een strafexpeditie te leiden. Hij kijkt niet op een penny. De troepenmacht 

omvat 32000  man en 55000  dieren, waaronder 44 getrainde olifanten. Het British Museum zendt 

een vertegenwoordiger, Richard Holmes, om archeologische opgravingen te verrichten. Ook krijgt hij 

opdracht te bieden op de geplunderde oorlogsbuit. Als landingsplaats wordt de rede van Zula 

uitgekozen; toendertijd in feite binnen de Egyptische machtssfeer.  Daardoor  landt  Napier  

ongehinderd  met  het  stoomschip  Octavia  op 2 januari 1868. 

 

De beslissende  slag wordt  op 13  april  gevoerd  bij  Magdala waar  de gegijzelden  gevangen worden  

gehouden. De gevangenen zijn  echter  een dag daarvoor  al vrijgelaten,  en Theodoor pleegt 

zelfmoord. De plundering van het koninklijke paleis kan beginnen. 

Napier  krijgt  promotie  en wordt  in de adelstand  verheven.  In  Zula gaat  op 10  juni  1868 

Veldmaarschalk Sir Robert Napier, Lord of Magdala aan boord van de zwaar met oorlogsbuit beladen 

Feroze. Door het nog niet officieel geopende Suezkanaal vaart hij naar Engeland. Aan boord  bevindt  

zich  de charmante  vrouw  van een ritmeester,  Mrs  Barrett-Lennard.  In  een mandje   zit   haar   

“oorlogsbuit”.   Het   is  een  kat,   die  naar   het   begin  en  einde  van  de strafexpeditie “Zula” heet. 

Het diertje ziet er uit als een wilde kat en is buitengewoon schuw. Met  veel geduld en liefde  maakt  

Mrs  Barrett  haar  tam  en na verloop  van tijd  is er  geen aanhankelijker dier dan Zula, al blijft zij 

schuw bij derden. 

 

Volgens de  Engelsen is  Zula  de  stamouder  van alle  huidige  Abessijnen.  Alleen  doet  het 

probleem zich voor, dat een litho-grafisch portret van Zula uit 1877 ons een kat laat zien, die in de 

verste verte niet op een Abessijn lijkt. Al even jammer is het dat van het verhaal over Mrs Barrett-

Lennard geen enkel schriftelijk bewijs bestaat. Dat wekt vooral daarom achterdocht,  omdat  deze  

Britse  campagne tot  een der  meest  uitvoerig  gedocumenteerde militaire  ondernemingen  uit  die 

tijd  behoort.  Van een lange rij oorlogscorrespondenten  zijn gedetailleerde ooggetuigenverslagen 

bewaard gebleven. Onder hen bevond zich de beroemde in Wales geboren Amerikaanse journalist 

Henry Morton Stanley. Hoewel hij schreef voor de New York Herald, tuk op nieuwtjes en primeurs, is 

er nergens een letter te vinden over Zula en haar nieuwe eigenaresse. Maar nog vreemder, ook in de 

archieven van de adellijke familie Barrett-Lennard wordt met geen woord over haar gerept. 

 

Hoe   het   ook   zij,   reeds   in   1882   wordt   het   ras   officieel   erkend.   Van  de   hoogste 

kattenautoriteiten  uit  die  tijd  kwam daarentegen  felle  tegenstand.  Namelijk  van Harrison Weir, 

de eerste voorzitter van de National Cat Club en van diens kunstbroeder, de beroemde 



kattenillustrator Louis Wain, die hem in 1890 als voorzitter zou opvolgen. Deze beide keurmeesters 

meenden dat het ging om een kruising van gewone Britse straatkatten. Omdat het nieuwe ras naar 

hun mening bovendien in geen enkel opzicht leek op Zula, zou het in geval van een onverhoopte 

erkenning in ieder geval niet “Abessijn” mogen heten. Hun zin kregen de heren  echter  niet;  de 

erkenning  vond gewoon doorgang.  De Abessijn  is daarmee  één van de oudste kattenrassen. 

 

Behalve zijn  indrukwekkend  sierlijke  en adelijke  lichaamsbouw heeft  de Abessijn  nóg een 

prachtige  uiterlijke  eigenschap: zijn  vacht.  Deze wordt  gekenmerkt  door  een dubbele  of zelfs  

driedubbele  bandenmarkering   in  elke  afzonderlijke  haar,   waarin  zwart,   rossig   en zandkleur 

elkaar afwisselen. Deze oorspronkelijke Abessijnenkleur is rechtstreeks afkomstig van de Afrikaanse 

Gele kat of “Felis Caffra”, die ook thans nog voorkomt in Noordoost Afrika, Arabië, Syrië en Israël. Dat 

de Abessijn zijn wortels heeft in het gebied van de Blauwe Nijl en Ethiopië is daarmee echter 

geenszins bewezen, want de Gele kat heeft een hoofdrol gespeeld in de ontwikkeling  van al onze 

huidige huiskatten.  In  de 20ste   eeuw is men zo ver gegaan expedities uit te rusten, om in het 

gebied van de Boven-Nijl te speuren naar katten die voldoende op de Abessijn leken om zijn 

voorouder te kunnen zijn; steeds met teleurstellend resultaat. Aan de andere kant lijkt de Abessijn 

toch wel als twee druppels water op de heilige katten uit de tijd van de farao’s. Maar ook hier 

ontbreekt elk spoor van bewijs. Jammer van al die kleurrijke verhalen. 

 

Een tipje  van de sluier  zou kunnen worden  opgelicht  doordat  in 1951 de mummies werden 

ontdekt van 192 katten. Ze lagen sinds 1907 verpakt in een krat in de kluizen van het British 

Museum. Het  krat  was op een verkeerde  plaats  neergezet  en nooit  geïnventariseerd.  Alle katten  

waren  oorspronkelijk  afkomstig  uit  Gizeh  in  Egypte  en naar  schatting  gedateerd tussen  600  en 

200  voor  Christus.  Op drie  na leken  ze oppervlakkig  gezien op de huidige Abessijn.  Ze  zullen  wel  

niet  hebben  behoord  tot  Holmes’  aankopen uit  de  veldtocht  van Napier.  T.S. Morrison-Scott  

heeft  ze weliswaar  allemaal gemeten  en beschreven,  maar  ook zijn  wetenschappelijk  onderzoek  

heeft  de afkomst  van de Abessijn  niet  onomstotelijk  vast kunnen stellen. Voorlopig is zijn afkomst 

omhuld in de nevelen der mysteries. Zeker is dat de Abessijn  zoals wij  hem thans  kennen het  

resultaat  is van zorgvuldige  kruisingen  met  nauw geselecteerde inheemse Engelse katten. 

 

Een der eerste geestdriftige fokkers aan het eind van de vorige eeuw was Sam Woodiweiss. Hij  was 

de eigenaar  van “Sedgemore  Peaty”  en “Sedgemore  Bottle”,  beide  door  de vurige bewonderaar 

Brooke in het korte boekje “the Abyssinian Cat” enthousiast beschreven. Brooke kreeg  Peaty  ten  

geschenke en ze  bleef  bij  hem tot  haar  dood. De zoon van Woodiweiss, majoor   Sydney   

Woodiweiss   zette   het   werk   van  zijn   vader   voort   met   de   cattery “Woodrooffe”. Zij voerden 

al spoedig veel Abessijnen uit naar de Verenigde Staten, waar het ras tot ongekende hoogte werd 

opgevoerd. 

  

Aan het begin van de 20ste  eeuw werden er op een der vermaarde Londense National Cat Club 

shows in het niet minder vermaarde Crystal Palace elf Abessijnen tentoongesteld. “Een record 

aantal”, vermeldt  een commentator. Maar  op de National Cat Club  show in de Olympia hal in 

1970, waren er dertig. In zeventig jaar is het aantal dus verre van spectaculair toegenomen. In 1929 

stichtte majoor Woodiweiss de “Abyssinian Cat Club”. De eerste president werd Mrs Stables. In het 

boek “Cats, their points and classifications” van haar echtgenoot Dr W Gordon Stables  wordt  voor  

het  eerst  uitvoerig  over  de Abessijn geschreven.  Het  dateert  uit  1877. Het  portret van Zula staat  

er  in, op een ere plaats tegenover  het titelblad. Een der  eerste leden waren de heer en mevrouw 

Basnett. Ook zij voerden een groot aantal kittens uit naar de Verenigde Staten. Maar juist als een 

tiental jaren later de Abessijnenfok in Engeland goed op gang is gekomen en voorspoedig loopt, 

breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Het betekent de nekslag voor  de raskattenfok  in het  algemeen 

en voor  die van de Abessijn  in het  bijzonder. Vrijwel   alleen  de  Basnetts   houden  vol.  Na  de  

oorlog   kon  hun  dochter   een  paar   nog overgebleven Abessijnen ten toon stellen. Mede door de 

hulp van Amerikaanse fokkers waren de zorgen  gelukkig spoedig voorbij  en weldra  ging het  de 



Abessijn  ongekend voor  de wind. Daartoe heeft het echtpaar Sidney en Helen Denham van de 

“Frensham” cattery veel bijgedragen. Zij waren de gezaghebbende autoriteiten van die dagen. Samen 

schreven zij het bijzonder informatieve en helaas niet meer te krijgen boekje over de Abessijn: “Child 

of the Gods”; Kind der  Goden. Het  dateert  uit  1951. Zij  konden toen  niet  voorzien dat  in de jaren 

zeventig het ras bijna met uitroeiing is bedreigd door leukemie. In een gegeven jaar stierven er  meer  

dan acht dekkaters; ruim de helft  van het totale aantal in Engeland. Het ras heeft zich gelukkig 

voorspoedig hersteld. 

 

In Nederland was er voor de Tweede Wereldoorlog één Abessijnse poes, de in 1937 uit Engeland 

ingevoerde  “Selesdune Buntibou”  van mevrouw  Kreunen-Mees.  Van de in Frankrijk levende 

Abessijnse dekkater “Woodrooffe Zeus” kreeg ze wel een nestje van twee katertjes, maar  na de 

oorlog  waren  er  geen Abessijnen  meer  in Nederland.  In  1961  namen mevrouw Falkena-Röhrle  

en Dr  Jebbink het  voortouw  met  de door  Mrs  E. Menezes gefokte  “Taishun Cleoni”  –  een nazaat  

van de  werkelijk  wereldberoemde  kater  “Taishun  Leo”  –  en “Nigella Simba” uit  de cattery  van 

Miss F. Bone. Na aanvankelijke  tegenslagen  door  inteelt,  volgde verdere import  en vanuit  een 

gezonde brede  basis van vers bloed, kon de grondslag  worden gelegd voor een thans bloeiende 

Abessijnenfok. 

 

Daaraan hebben in de loop der jaren verscheidene voortreffelijke dieren bijgedragen. Eén in het 

bijzonder moet worden genoemd: Assunta von Ras-Daschen. Van binnen en van buiten was deze  op  

7  december  1960  geboren  dochter  van  de  beroemde  kater  Snorrehus  James werkelijk 

beeldschoon. Mevrouw Falkena kocht haar in de lente van 1962 van mevrouw Dietze uit  de 

Bondsrepubliek.  De in 1970  overleden  Assunta  en haar  vader  komen voor  in de grote 

meerderheid der Nederlandse Abessijnen stambomen. De Abessijn heeft in ons land een hoge vlucht  

genomen en komt  meer  en meer  in de belangstelling.  Inmiddels  vertoont  het  ras  een wijd palet 

van kleurslagen dat thans al zo’n vijftien variëteiten omvat. 

 

Somalië en de Somali 

De  kortharige   Abessijn   komt   misschien  wel,  misschien  niet  uit  Ethiopië,   het  vroegere 

Abessynië. Kan zo ook zijn langharige tegenhanger, de Somali bogen op een – zij het misschien ook 

omstreden – afkomst uit het roerige buurland Somalië? Het antwoord kan kort zijn: nee. 

  

In  1967  werkte  de Amerikaanse  Abessijnenfokker  Mrs  Evelyn Mague als vrijwilliger  in een 

dierenasiel  in  de  buurt  van haar  huis  in  New  Jersey.  Iemand  bracht  een volwassen kater 

binnen. Het  ongelukkige dier  had in korte  tijd  vijf  bazen achter  de rug.  Mrs  Mague was er 

meteen weg van. “De mooiste kat die ik ooit heb gezien”, riep ze uit. Het was een langharige 

Abessijn. Ze noemde hem George, liet hem castreren en vond een liefdevol tehuis voor hem. Het 

bijzondere dier kon ze maar niet uit haar gedachten bannen. Ze ging op speurtocht naar zijn 

herkomst. Wie schetst haar stomme verbazing, toen ze erachter kwam, dat beide ouders in haar 

cattery verbleven. De vader van George was de Abessijn Lynn-Lee’s Lord Dublin, een door haar zelf 

gefokte kater. De moeder was ook een Abessijn. Ze heette Lo-Mi-R’s Trill-by, een poes die ze kort 

geleden had gekocht. Uit het paartje fokte ze nog zes langharige kittens. Als hulde aan de Abessijn 

doopte zij zijn langharige nazaten Somali. Zij begon te werken aan de erkenning  van het  ras.  In  

1972  richtte  ze de Somali Cat  Club  of  America,  SCCA, op. Ze werd er ook meteen voorzitter van. 

Met ingang van 1 mei 1979 gaf Amerika’s grootste kattenorganisatie,  de Cat  Fanciers’  Association  

(CFA) het  nieuwe ras  kampioenschapsstatus. Daarmee was de Somali officieel erkend. 

 

Hoe is het nu mogelijk dat opeens een langharige Abessijn uit de lucht is komen vallen? In de loop 

der  tijden  zijn  daarop  verschillende  antwoorden  gegeven. Voor  de meest  aannemelijke 

verklaring  gaan we terug  naar  het  Engeland van de  tweede  helft  van de  19de   eeuw, het 

Victoriaanse tijdperk, de tijd van die aardige ritmeestersvrouw, Mrs Barrett-Lennard en haar 

lievelingskat Zula. In 1871 werd in het Londense Hyde Park ’s werelds eerste tentoonstelling 



gehouden, die uitsluitend was gewijd aan katten. De initiatiefnemer  was de kunstschilder  en 

illustrator  Harrison  Weir.  Vanzelfsprekend  bezat  op die eerste  tentoonstelling  geen enkele kat 

een stamboom. Katten werden toendertijd eenvoudigweg niet belangrijk genoeg gevonden, om boek 

te houden van hun afkomst. In 1887 echter werd Harrison Weir de eerste voorzitter van de in dat 

jaar opgerichte National Cat Club, de eerste organisatie ter wereld die een lijst ging bijhouden van de 

afkomst der katten: de “raskat” was ontstaan. 

Toen de  Engelse fokkers  kennis maakten  met  de  bevindingen  van Gregor  Johann  Mendel (1822-

1884,  grondlegger  van de moderne  erfelijkheidsleer)  gedroegen  zij  zich  als een kind met nieuw 

speelgoed. Hun grootste genoegen was allerlei verschillende katten met  elkaar  te kruisen,  

benieuwd naar  wat  het  resultaat  nu weer  zou zijn.  Het  begrip “raszuiver”  was toen nog niet zo 

strikt als heden ten dage. 

 

Ook de Abessijn  kreeg  zijn  deel van deze vrolijke  onderzoekingsdrift  die wel tot  de jaren twintig  

duurde.  Om te  beginnen was men het  niet  eens wat  nu precies  een Abessijn  was. Harisson Weir 

noemt verschillende namen: De Russische kat, de Spaanse kat, de haaskat, en de als inheems 

beschouwde konijnkat of “Bunny”. Allemaal met  de Abessijnse ticking.  Al die uiteenlopende  

benamingen wijzen  op het  feit  dat  het  Abessijnse  type  lang niet  vaststond. Weir ontwierp een 

eerste rasstandaard, die hij “Points of Excellence” noemde. Het vermocht geen eind te maken aan de 

onenigheid. Het echtpaar Denham beschrijft in het boekje “Child of the Gods” dat rond de 

eeuwwisseling Abessijnen werden gekruist met Perzische langharen en de eveneens langharige 

Angora’s. De eigenschap voor  lange haren is bij katten recessief; die voor kort haar dominant. 

Recessieve genen kunnen gedurende verbazingwekkend lange tijd verborgen worden doorgegeven. 

 

Betekent dit nu ook, dat George, de asielkat van Evelyn Mague, na zo’n vijftig jaar kortharige 

Abessijnenfok,  ‘s  werelds  eerste  langharige  Abessijn  was? Natuurlijk  niet!  De  in  1929 opgerichte 

Abyssinian Cat Club hield zich strikt aan zijn nieuwe korthaar standaard. Het kan echter  niet  anders,  

of  ook in die  tijd  moeten  er  af  en toe  Somali kittens  in de Abessijn- nesten zijn opgedoken. Maar 

de ongelukkige fokker die dat overkwam, hield zich muisjesstil. Hij was de ruzies van vroeger tijden 

niet vergeten. Zoals toendertijd een welgesteld meisje met  een kindje  teveel  in haar  buik naar  

“Zwitserland”  ging, zo ook werden  uit  een nest  de langharige Abessijntjes die er immers niet 

hoorden stilletjes in de schemering aan de keukendeur als straatkatje van de hand gedaan. De 

Amerikaanse keurmeesteres en erfelijkheidsdeskundige Rosemonde Peltz schrijft: ‘Het verschijnen 

van langharige Abessijnen zou niemand behoren te verbazen en verbaasde dan ook niemand die op 

de hoogte was van de fok’. En zij gaat zelf zo ver te beweren dat ‘achter gesloten deuren’ Siamezen 

in de Abessijn zijn gefokt, om het type te verbeteren. 

 

Boze tongen  willen dat  de Somali’s  zijn  voortgekomen  uit  recente  kruisingen  met  Perzen  en dat 

hun stambomen zijn vervalst, maar  dat is laster. Mede om die kwade beschuldigingen te 

ontzenuwen, gingen de Somalifokkers op zoek naar de wortels van het ras. Alle lijnen waaruit 

Somali’s waren voortgekomen, bleken terug te voeren op vier katers die in de jaren zestig vele 

nakomelingen hadden verwekt. Hun gezamenlijke voorvader was de door Lady Barnard gefokte kater 

Raby Chuffa. Hij werd op 4 april 1952 in Engeland geboren en in 1953 naar de Verenigde Staten 

uitgevoerd. Naar de Amerikaanse gewoonte kreeg hij de catterynaam van zijn nieuwe eigenares als 

achtervoegsel: “Of Selene”. Op zijn beurt  stamde hij af  van de poes Roverdale Purrkins  die er  wel 

min of  meer  als een Abessijn  uitzag  maar  van onbekende afkomst  was. Tijdens  de Tweede 

Wereldoorlog  had haar  eigenares,  de Engelse Mrs  Robertson,  Purrkins’ moeder  “mrs Mew” van 

een vriendin  gekregen.  Wie Purrkins’  vader  was, wist  Mrs Robertson niet. De moeder van de in 

1944 overleden Mrs Mew kreeg deze vriendin op haar beurt van een Zeeman in 1942. En waar die de 

poes vandaan had? Van een der kusten aan de zeven zeeën…. Mogelijkheden voor onvermoede 

recessieve eigenschappen te over! 

 



Op   de   in   1956   overleden   Roverdale   Purrkins   moet   het   langhaar   gen  der   moderne 

geregistreerde Somali’s zijn terug te voeren. Het gen is echter al van het prilste begin af aan in  de  

Abessijn   aanwezig.  Wel   zijn   in  de  moeilijkste   situatie   van  vlak  na  de  Tweede Wereldoorlog 

enkele niet-Abessijnen ingefokt om een funeste inteelt te vermijden – getuige Roverdale Purrkins. 

Ook uit die tijd is het recessieve langhaar gen wederom in de bloedlijnen ingeslopen. Somali’s zijn 

derhalve alleen maar  hybriden – een product van de kruising  tussen twee verschillende rassen – 

voorzover Abessijnen als hybriden zijn te beschouwen. 

En de Abessijn, een raskat met een van de oudste papieren, een hybride noemen, dat is een hard 

oordeel. Wie dat uitspreekt, moet bedenken dat als hij deze term in die zin toepast het met des  te   

meer   reden   geldt   voor   ál  onze  kattenrassen   zonder   uitzondering. Het is begrijpelijk  dat  deze  

“smet”  op  het  blazoen  grote  emoties  opriep  en  fel  is  bestreden. Langdurig is de theorie 

verdedigd dat de langhaarvacht een spontane mutatie was, een sporadisch voorkomende genetische 

variatie in de chromosomenstructuur. Maar zo’n opzienbarende gebeurtenis komt hoogst zelden 

voor  en dan nog maar  bij één kat, of op zijn meest enkele katten. De krulharige Rex-kat is zo’n 

mutatie. De Somali echter blijkt over de gehele wereld verspreid te zijn opgedoken, wat tegen deze 

mutatietheorie pleit. Min of meer gelijktijdig verscheen hij op verscheidene plaatsen; in Amerika, 

Canada, Nieuw-Zeeland en Australië.  In  dit  laatste  land is  hij  gedurende  korte  tijd  bekend  

geweest  onder  de naam “Saluki”, naar de halflangharige oosterse windhondjes. 

  

In  Europa  zijn  sinds eind  jaren  zeventig  de eerste  stappen  voor  het  fokken  van Somali’s  gezet.  

In  1977  voerde  de Keulse fokster  mevrouw  Jutta  Broisch  uit  Amerika  het  eerste paartje  

Somali’s  in, Foxtail  Star  Trek  en Junee  Noel. Sinds 1979  wonen er  ook Somali’s  in Nederland. 

Klaas en Saskia van der Wijk van de Onafhankelijken zijn de gelukkige eigenaars van de in 1979  in 

Amerika  geboren  poes Nephrani’s  Royale, die ze Vosje  noemen. Mevrouw Reiny van Haeringen-

Schoo, FIFE keurmeester, bezit er drie: de Somali kater Tiger Lily’s Sir Roger, de door haarzelf gefokte 

poes Rani Anjuli van Candacé en een uit Amerika ingevoerde wildkleurige poes, Nephrani’s 

Dominique. 

 

Aan de onvermoeibare  Evelyn Mague is het  ondertussen  te  danken dat  dit  beeldschone en 

allercharmantste ras, waarvan ten onrechte het licht zo lang onder de korenmaat is gehouden, 

tenslotte in de schijnwerpers in geplaatst. 

 

Noot van de redactie: 

Dit ontzettend leuke en informatieve boekje van Jean-Paul Maas is helaas niet meer verkrijgbaar. 

Mocht u het ooit tweedehands tegenkomen, dan is het zeker de moeite waard. Het ISBN nummer is 

90 6248 291 0 
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Zula, de kat die Mrs Barrett-Lennard vanuit Ethiopië als 

oorlogsbuit meeneemt naar Engeland en die de 

voorouder zou zijn van het Abessijnen ras. 

 

 

 

 

 

 

 

Rechts de kater Woodrooffe Zeus 

 

 

Hieronder de poes Taishun Cleoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder links de poes Assunta von Ras-Daschen met rechts haar vader Snorrehus James, die 

voorkomen in een grote meerderheid van de Nederlandse Abessijnen stambomen 
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 Raby Chuffa, voorvader van de Somali’s, en hiernaast 

zijn overgrootmoeder Roverdale Purrkins 

 

  
 

De Somali kater Tiger Lily’s Sir Roger, en rechts de poes Rani Anjuli van Candacé 
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Belangrijke katten met betrekking tot de zilver Somali fok in NL:  

Arkens Silver Sigismund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkens Sunny Rosebud (sorrelsilver)  

 


