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De robuuste Roman is een zeer even-
wichtgebouwde hengst met een opval-
lend hooggelegen boeggewricht en 
schuine schouder, een diepe romp, goed 
fundament en een fraai gewelfd front 
met een goed geprononceerde nek.     

Er zijn maar weinig springpaardenfokkers die zijn 
naam niet kennen. Maar daar houdt het dan wel 
vaak bij op. Deze laatst overgebleven Holsteiner 
Ramzes-zoon is een fokhengst die de fakkel van zijn 
beroemde vader met groot succes in de vrouwelijke 
lijnen verder droeg. Zijn bloed is tot op de dag van 
vandaag terug te vinden in meer dan 17 % van 
de Holsteiner hengstenstapel. Aan dat percent-
age kunnen maar weinig hengsten zich spiegelen. 
Zijn invloed op de fokkerij is indrukwekkend, 
terwijl talloze van zijn nazaten zich op de zwaarste 
internationale concoursen hebben onderscheiden. 
Een zekere laatrijpheid, erfenis van zijn Shagya 
grootmoeder Jordi, kenmerkt Roman als prototype 
uit de Ramzes lijn. Eenmaal volwassen, ook qua 
sportaanleg, een ware zoon van zijn vader. 
Romans specialisme was het produceren van 
fokmerries. Wanneer zijn naam opduikt in een 
pedigree – en dat geldt voor zowel de sport als 
fokkerij – is dat steevast via moeders- of groot-
moeders kant. Zijn naam leeft voort in bekende 
sportpaarden en hengsten. Om er enkele te 
noemen: Cantus, Carry, Carolus I en II, Cristobal, 
Classic Touch, Calvaro V, Little Rock, Calido I, Tin 
Rocco, Lasino en de in Rheinland veel gebruikte 
Larome. Zijn nalatenschap is, kenmerkend voor 
een merriemaker, verdeeld over een groot aantal 
legitieme porties. Daarom zal het ‘Roman Empire’ 
blijven voortbestaan omdat de natuur hier een 
wonderlijke schikking via de vrouwelijke lijnen heeft 
gemaakt terwijl de fokleiders in al hun wijsheid 
hebben gemeend de mannelijke lijn rüchtsichtslos 
te kunnen elimineren.    

                Roman
   De laatste zoon van 
Ramzes bleek een merriemaker 
van ongekende klasse 

Pas jaren na zijn dood ontdekte men de 
enorme invloed die Roman in de vrou-
welijke lijnen van de ’s wereld beste in-
ternationale spring paarden uitoefende. 
Links Classic Touch (Os goud 1992) en 
rechts Little Rock met Jenny Zoer in het 
zadel.     

Thuisbasis
Buiten zijn thuisbasis, Holstein, blijkt Roman minder 
bekend te zijn bij het grote fokkerspubliek. Wellicht 
is dit te wijten aan de kenmerkende eigenschap van 
zijn specialisme, het op de wereld zetten van uit-
stekende fokmerries. Zulke hengsten vertonen hun 
verervingskwaliteiten en via de vrouwelijke lijnen 
dragen zij veel meer aan de prestaties bij dan de 
directe vaders. Bovendien bestaat in de fokkerijkrin-
gen nog steeds de neiging om meer nadruk te leg-
gen op de vaders dan op de moeders. Overigens 
dient zo’n instelling ook vaak het gemak. Als ver-
erver heeft Roman zijn sporen nagelaten en het is 
inmiddels uit de prestaties van zijn nafok gebleken 
dat hem een postuum eerbetoon toekomt. 
 
Oost en west.
Net als bij Roman, bekeek de Duitse jury ook 
Ramzes uit de Shagya-Arabermerrie Jordi aanvan-
kelijk met heel veel scepsis. In zijn nieuwe thuisland 
Westfalen kwam hij terecht in de ‘Zuchtwertklasse 
3’. Toen Ramzes op 14 jarige leeftijd arriveerde 
in Elmshorn (Holsteiner Verband), had niemand 
daar nog het vermoeden dat deze Anglo-Arabische 
hengst met de Shagya-Aabische uitstraling van een 
onbekende Poolse vluchteling zou uitgroeien tot 
een legendarisch en wereldberoemd vaderpaard. 
De Duitse Landstallmeisters en ruiters waren voor 
de oorlog al op de hoogte van de signatuur van 
Ramzes’ genetische achtergrond. In weerwil van het 
bekende spreekwoord was de hengst het geslaagde 
resultaat van een rendez-vous tussen oost en 
west. Jordi was in de derde generatie ingeteeld op 
Amurath ox en was een prototype van Oosten-
rijks-Hongaarse fokkerskunst. Maar er was al een 
eerder ontmoeting tussen oost en west aan vooraf 
gegaan – deze Amurath ox was ook de vader van 
de beide halfbroers, die rond 1900 in Holstein 
respectievelijk Hannover invloedrijke hengstenlijnen 
stichten. Voor de tweede wereldoorlog hadden ze 
reeds een hele reeks eersteklas rijpaarden op hun 
naam staan en hun genen hebben zich vervolgens 
als een computervirus door de hedendaagse Duitse 
sportpaardenfokkerij verspreid.

Reeds voor de oorlog hadden de zonen 
en kleinzonen van de Shagya-AraberA-
murath 1898 zich in Duitsland een naam 
verworven als leveranciers van goede 
springpaarden. Links: Aumund (v.Amos) 
die o.a. de vader van het GP-springpaard 
Armagnac van Willi Schulteis was. Rechts: 
Aller een zoon van Amateur I die vooral 
als moedersvader van de Hannoveraanse 
hengst Gotthard en als overgrootvader 
van de moeder van Cantus de Shagya-
Arabische genen stevig in de spring-
paardenfokkerij heeft verankerd. Beide 
hengsten vallen op door hun evenwich-
tige model, de harmonische verhoudin-
gen met de diepe, ronde romp en het 
goedgewelfde front en bovenlijn.        
 
De Habsburger monarchie.
Ramzes’ eigenaar baron Clemens von Nagel had 
zijn hengst weliswaar na de oorlog gekocht van 
een Poolse officier, maar hij had hem tijdens de 
oorlog al gezien bij zijn fokster, de gravin Maria 
Plater-Zyberk (stoeterij Wojcieskow, 100 km ten 
zuidoosten van Warschau). Deze aristocrate was 
een bekende van de laatst regerende (1891-1918) 
vorst Wilhelm II van het koninkrijk Würtemberg. In 
januari 1940 kocht Rau vier R-hengsten (Ramzes, 
Rybak, Rumian en de vrij snel daarna overleden 
Rapsod) van hun fokker gravin Plater. Ramzes heeft 
in ‘40 en ‘41 bij de gravin ter dekking gestaan 
en ‘42 t/m ‘44 in Sokolow Podlaski, ca 70 km. 
noordelijker. Van deze vier R-hengsten (v. Ritter-
sporn xx) heeft alleen Ramzes, uit de Shagyamerrie 
Jordi, internationale faam gemaakt! Von Nagel 
kende reeds de kwaliteiten van Ramzes van de 
befaamde jachtritten op Janow Podladski.
Amurath ox was in 1881 geboren op de Koninklij-
ke Württembergse stoeterij Weil. De hengst wordt 
in de literatuur meestal aangeduid als ‘Amurath 
1881’ of ‘Amurath Weil’ ; hij stond van 1885 t/m 
1894 aldaar te dekking waarna de koning hem 
verkocht aan de Oostenrijks-Hongaarse ‘kaiserlich-
königliche Gestütsbranche’. Van 1895 tot zijn 
dood in 1910 stond Amurath ox op de legen-
darische stoeterij Radautz (nu Roemenië). Daar 
bracht hij de twee Noordduitse Shagya-Arabische 
stamvaders voort. Amurath Weil zelf was inteelt op 
Amurath 1829 en Amurath 1829 was een zoon 
van Bairactar, in 1814 ‘in de woestijn’ geboren en 
het lievelingspaard van de Württembergse koning 
(1816-1864) Wilhelm 1, bijgenaamd ‘de fokker 
op de koningstroon’. Aanvankelijk hield de animo 
van de Holsteiner fokkers voor Ramzes geen gelijke 
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tred met diens Koninklijke connecties. De 1.66 m. 
grote schimmel week nog al af van het Engelse 
Volbloedtype waarop de fokleiding na de oorlog 
alle kaarten had gezet. De interesse begon pas te 
groeien op het moment dat zijn eerste kinderen 
Ramona, Retina en Romanus in de springsport 
verschenen.

De beide Shagya-Araber zonen van 
Amurath1881 ox. Links Amurath ShA 
1896 die In Holstein zich permanent in 
de vrouwelijke lijnen heeft genesteld en 
rechts Amurath ShA 1898 die in Han-
nover naam als springpaardenleveran-
cier maakte en vandaag de dag zowel 
genetisch als fenotypisch nog steeds een 
rol speelt.   
 
Mythische proporties
Baron von Nagel had Ramzes in 1951 uitgeleend 
aan het Holsteiner stamboek. In het tweede jaar 
had de fokleiding echter al besloten dat zijn 
kinderen niet aan hun verwachting voldeden en 
mocht Von Nagel zijn oogappel weer ophalen. 
Het duurde echter nog een jaar of zes voordat de 
eerste Ramzes-kinderen op concoursen verschenen. 
En hoe primitief die concoursen achteraf bes-
chouwd ook waren, Ramzes’ naam was meteen 
gemaakt. Dankzij Ramona (mv. Heimatdichter) 
onder Alwin Schockemöhle, Retina (mv. Lopshorn) 
onder Fritz Thiedemann en Romanus (mv. Heinzel-
mann) onder Hans-Günter Winkler. Aan hun 
prestaties viel direct op te maken dat ze atletische 
springers waren met de juiste mentaliteit tussen 
de oren. Allengs begon de sportkwaliteit van de 
Ramzes kinderen steeds meer in de smaak te vallen 
zodat het Holsteiner Verband als de weerlicht bij 
Von Nagel aanklopte om Ramzes nogmaals voor 
het Holsteiner Verband ter beschikking te stellen. 
Aan het eind van Ramzes’ loopbaan was zijn bloed 
alom begeerd en begon zijn faam, met slechts 80 
kinderen, mythische proporties aan te nemen. 

De invloed van Ramzes (1937-1963) in 
de sportpaardenfokkerij is na zijn dood 
onvoorstelbaar toegenomen. Geen 
enkele hengst evenaart hem op dit ter-
rein. Van alle deelnemende paarden aan 
de WEG (World Equestrian Games) in 
Kentucky 2010 voerde 48 % Ramzes in 
de pedigree. Inmiddels is er geen enkel 
Duits internationaal sportpaard dat niet 
zijn bloed of dat van Amurath voert.      

Opvolger
De Holsteiner fokkers keken uit naar een waardig 
opvolger. Daarvoor kwam naast Raimond (vader 
van Ramiro Z) ook Roman in aanmerking. Roman 
zag het levenslicht in 1960. Hij had niet alleen een 
beroemde vader, ook zijn moeder Dorette 
(v. Monarch) had, met Amurath veelvuldig in haar 
pedigree, een hoop te bieden. Zij behoorde tot 
stam 18b-1, waaruit meer goedfokkende hengsten 
zijn voortgekomen o.a. Lagos en Ronald. Het 
jaar voor dat zij het leven aan Roman schonk, 
had zij Farn (v. Fax 1) gebracht. Daardoor zou zij 
dus de grootmoeder worden van Nimmerdor, de 
Nederlandse stempelhengst met 20 goedgekeurde 
zonen en talloze nakomelingen in de sport. De 
robuuste en harmonische Dorette heeft daarmee 
een aanzienlijke inbreng in de ontwikkeling van de 
Nederlandse Warmbloedpaard die tot op de dag 
van vandaag nog springlevend is. Op driejarige 
leeftijd werd Roman gekeurd als Verbandhengst 
en legde hij met een derde plaats een alleszins 
redelijk examen af. Populair was hij echter niet 
bij de Holsteiner fokkers. Net zoals zijn vader 
vonden ze zijn exterieur maar klassiek en het snelle 
achterbeen met weinig draagkracht die ze van de 
Volbloedinbreng gewend waren, misten ze ook al 
bij de kinderen. 
De magere jaren braken aan en het Verband 
besloot om Roman uit dienst te halen. Zijn toen-
malige eigenaar, de heer H. Blohm, besloot om 
hem in te zetten in de sport en dat bleek een schot 
in de roos. Nu pas kon Roman laten zien wat hij 
waard was. Tussen 1965 en 1971 behaalde hij 30 
keer de eerste plaats en sprong hij zich vele malen 
bij de top vijf in springparcoursen klassen M en S 
. Zijn ruiter omschreef hem als een paard met een 
enorme wil om te presteren. Toen ook nog zijn 
zonen Rocco en Risico de concoursen begonnen te 
domineren, keerde voor Roman het tij. 
Het Verband kon niet anders dan de hengst 
opnieuw voor de fokkerij in te zetten en dat heeft 
de Holsteiner fokkerij geen windeieren gelegd. 
Roman kreeg eerherstel. Alleen de deuk die hij 
de eerste dekjaren had opgelopen, kon niet meer 
worden goedgemaakt.   

De klassiek en harmonisch gebouwde 
Dorette drukt via haar zonen Farn en 
Roman en als groot- en overgrootmoeder 
van Ronald en Lagos een enorme stem-
pel op de hedendaagse sportpaardenfok-
kerij. 

Aan haar grootvader Mahdi I is goed te 
zien dat hij is ingeteeld op Amurath ShA 
1896.    

Verkeerde spoor
Het juist spoor hebben de fokkers met Roman nooit 
echt goed gevonden. De heersende gedachte was 
dat de wat klassiek aandoende Roman vooral 
“Blutstuten” als partner moest hebben. Terwijl 
de formule vooral in het combineren van gelijke 
genen en typen ligt. Maar de betekenis van Roman 
voor de fokkerij begon pas duidelijk te worden toen 
zijn eerste kleinkinderen op de concoursvelden 
verschenen. Gecombineerd met hengsten die het 
genenpakket met hem gemeen hadden, leverden 
zijn dochters sportpaarden die zowel nationaal 
als internationaal het hoogste niveau bereikten. 
De laatrijpe Montevideo (v. Marlon xx x Roman) 
vormde een uitzondering en vierde triomfen in de 
dressuurring. Hij werd 7e op de Olympische spelen 
van Los Angeles (1984) en won meerdere gouden 
medailles met de Duitse equipe. Met Ladykilller 
xx nazaten ontstonden paarden die keuringskam-
pioenen werden maar waar in de fokkerij weinig 
van is overgebleven. De doorbraak kwam met 
Classic Touch (Caletto II x Landgraf x Roman) die 
Olympisch goud in Barcelona won. Liguster 
(v. Landsturm) was de verrichtingskampioen van 
zijn jaargang (1973), maar heeft de fokkerij slechts 
een jaar gediend voordat hij vroegtijdig stierf. 
Toch werden nog vijf zonen van hem goedgekeurd 
en vestigde een van zijn kleinzonen het hoogte-
record Indoor (2.35 m.). Uit de combinatie met 
de Cor de la Bryérelijn kwam de grote Cantus 
(v. Caletto I x Roman) die via zijn grootmoeder 
USA Amurath verschillende keren in zijn pedigree 
had staan. Op dertienjarige leeftijd voerde hij de 
Holsteiner dekhengsten aan in termen van winsom 
en nazaten. Hij alleen leverde vijf deelnemers aan 
de wereldbeker finale. Cantus’ zonen Cristobal en 
Candaletto bezetten de eerste en tweede plaats 
op het Bundeschampionat van 1994. Zijn grote 
zoon Calvaro V behaalde met Willi Mellige zilver 
op de Olympische Spelen van Atlanta. Uit dezelfde 
Roman-merrie Monoline (moeder van Cantus) en 
de volle broer van Caletto I, namelijk Caletto II, 
stamt de Zangersheide hengst Calvin Z. Hoewel 
Calvin Z jarenlang in Engeland ter dekking stond, 
voerde hij niettemin in 1994 en 1995 de Duitse 
Zuchtwertschätzung (143 hengsten) aan – op 
grond van slechts 6 nakomelingen uit 1988, zijn 
eerste en enige dekseizoen in Duitsland. Toch 
hebben de fokkers maar weinig begrepen van deze 
unieke fokkerijsuccessen uit de merrie Monoline 
want ze bleven achter de modehengsten aan hol-
len. 

Cantus 

en Calvin Z, beide uit de merrie Mono-
line (v. Roman), bevestigen klip en klaar 
dat de beste producten van Roman 
uit hetzelfde genenpakket komen. De 
bovenstaande Mahdi I is de grootvader 
van Dorette en de overgrootvader van 
Monoline.      
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Succes
De successen van zijn kleinkinderen in de sport 
hebben de invloed van Roman op de Holsteiner 
populatie danig vergroot. Het Roman-bloed vinden 
we 52 jaar na zijn geboorte in niet minder dan 
17 % van de geregistreerde Holsteiner hengsten 
(2012). Tot op de dag van vandaag houden Ro-
man-kleinkinderen de naam van hun grootvader 
in ere. Little Rock (Landaris x Roman) bijvoorbeeld, 
die in 1997 in Lanaken de Wereldtitel veroverde 
bij de 6-jarigen en kort daarop die van ‘Coming 
Stallion’, de beste 7-jarige van de Zwolse paar-
dendagen. Carolus II (Capitol I x Roman) was in 
Lanaken zijn 47 concurrenten te snel af in de strijd 
om de titel ‘Sire of the World’. Isas (Carolus 1 x 
Cantus), lijnenteelt op Roman-bloed, werd in 1998 
individueel kampioen op het Europees Rijpaarden-
kamioenschap te Brussel. 
Buiten Holstein maken ook andere stamboeken 
gebruik van het Roman bloed. In het Studbook 
Zangersheide opereert bijvoorbeeld behalve Little 
Rock en Calvin Z ook Catango Z, een zoon van 
Cantus uit een dochter van Capitol I. In 2012 nam 
Bella Donna (Baldini II x Calido I) voor Duitsland 
deel aan de OS te London. 

Bella Donna 

en Calido I. Let ook bij Calido I op het 
hooggelegen boeggewricht dat altijd sa-
mengaat met een opwaartse romp. Weer 
een bevestiging dat het aandeel van Ro-
man bij een gelijke genenmix niet alleen 
tot de beste sportprestaties leidt maar 
fenotypisch ook de mooiste paarden 
geeft. Bella Donna is een kleindochter 
van Bachus (v.Bajar ShA) en haar groot-
vader Calido I voert Roman zowel aan 
de vaders- als aan moederszijde. Met 
meer dan 50 goedgekeurde zonen en 
een levensgewinsom van 2.434.322 Euro 
behoort hij tot de absolute hengstentop 
in Europa.        

Genenmix
Hoewel een garantie op Succes niet bestaat, is de 
kans dat de fokkers met behulp van Romanbloed 
een goed sportpaard kunnen fokken vrij groot. Dat 
de paarden daarbij aan een gelijk genenpakket 
moeten voldoen, komt vooral bij Cantus, Calvin Z, 
Calido I en Bella Donna goed tot uitdrukking. Van 
belang is dus combinaties van hetzelfde genenpak-
ket en de klassieke en harmonische types te maken. 
De receptuur vereist derhalve een grondige analyse 
van de beschikbare pedigrees met een soortgelijke 
synergie waarbij het accent op de vrouwelijke lijnen 
wordt gelegd.  
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