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Chuck Berry
De wegen van de erfelijkheid zijn soms heel duidelijk zichtbaar, maar vaak ook volstrekt
onbegrijpelijk. Zo erfden onze dochters beslist het knappe uiterlijk van pa, maar is niet te begrijpen
waar ze die eigenwijze en eigenzinnige karaktertrekjes vandaan hebben. Dat moet vast generaties
zijn overgeslagen, en van een verre, verre overgrootvader afkomstig zijn, die het op zijn beurt weer
van een arme tak van de familie geërfd moet hebben, tegelijkertijd met zijn volle bos haar en zijn
sproeten. Ergens op onnavolgbare wijze is het in de genen terecht gekomen.
Op dezelfde miraculeuze wijze beschikt een drietal van onze pups over een “Palmerston-stip”. Vader
Robin en moeder Jane zijn compleet rood, zonder ook maar een enkel wit vlekje, net als hun vaders
en moeders weer. En toch –ineens en onverklaarbaar- is er dan die witte stip op de kop, en in één
geval ook nog een wit sikje.

Setterkenners raken opgewonden als ze het woord Palmerston horen, maar voor diegenen die niet
zo goed zijn ingevoerd leg gen we het even uit.
Palmerston is voor de Ierse setter wat Chuck Berry voor de rock and roll was. De grondlegger, de
stamvader die zijn invloed onmerkbaar maar onmiskenbaar uitoefent en op alles wat na hem komt
zijn stempel drukt. En net zoals je dan plots in die top-40 plaat van november 2015 zo n typisch
Chuck Berry gitaar-loopje hoort (Chuck scoorde overigens zijn eerste rock and roll hit Maybelline in
1955), zie je dan in datzelfde 2015 plots een drietal Palmerstonstippen in ons Ierse Setter nest.
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Met Palmerston was het bijna slecht afgelopen. Op de leeftijd van 5 jaar werd hij niet meer in staat
geacht om als jachthond zijn topprestaties te leveren op de uitgestrekte Ierse velden, en zou hij –
zoals dat in die tijd rond 1870 heel “aards” ging- worden afgemaakt. Ene Mr. Hilliard –in sommige
glossy’s die het adellijke karakter en voorname afkomst van de Ier wat meer willen benadrukken met
nadruk “sir Hillard” genoemd - ontfermde zich over hem. Palmerston ontpopte zich tot een ware
showkampioen, maar vooral ook als potente “stud”; zijn grote aantal nakomelingen niet alleen
verrijkend met een eerste rasstandaard, maar ook met het hem karakteristieke witte plekje op het
voorhoofd en een witte kin. Palmerstons stond, via zijn zoon Garryowen, model voor de eerste
rasstandaard voor Ierse Setters, en daarmee werd Palmerston, net als Chuck Berry, grondlegger en
rolmodel voor generaties na hem…..De witte Palmerston stip en het witte sikje bleken stevig in het
DNA verankerd, en omdat bijna iedere Ierse Setter vandaag de dag uiteindelijk is terug te voeren op
die oude Palmerston, duikt de stip met enige regelmaat op, zelfs in Liempde, Noord Brabant.
Overigens liep het met Chuck Berry in tegenstelling tot Palmerston niet bijna, maar helemaal slecht
af. Na verschillende rechtszaken werd hij in “the sixties” veroordeeld tot een boete van tienduizend
dollar en een gevangenisstraf van drie jaar……
Chuck Berry is inmiddels 89 en onze pups zijn nu 3 weken oud en gaan hun 4e week in. Vandaag
hebben ze voor het eerst pap gehad. Geitenmelk met rijstepap……Wie zou er niet van smullen??? De
pups in ieder geval wel, zoals je op de foto’s kunt zien vinden ze het heerlijk. Met mes en vork eten
ze nog niet, maar ze houden elkaar wel schoon. Lik jij mijn rechtervoorpoot af, dan maak ik jouw
billen wel schoon………

Het gaat goed met ze!
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O ja en nu natuurlijk de namen nog….nee nee, geen Palmerston, Chuck Berry of Garryowen. Wat dan
wel? Hier komen ze, voor de heren: Brand New Day, Break The Rules, Bold And Beautiful, Bentham
en Big Love. Voor de dames; Bubblegum, Brown Eyed Girl, Billion Dollar Baby en Blue Bell. Ze zijn
nog niet gekoppeld aan de kleuren, wel in het hoofd van Susan, maar dat wordt pas duidelijk als de
chipper is geweest en dat is ongeveer in week 6. Geduld, dus nog even. Geniet wel alvast van de
koppies op de website, allen krijgen hun eigen pagina.
Lieve Groet
Hans en Susan
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