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Een rotboek of een standaardwerk? 

 
Iedereen mag een boek schrijven, maar of het dan ook meteen “hét standaardwerk” mag 
worden genoemd, is nog maar de vraag.  Wat is eigenlijk een standaardwerk? Een boek dat 
als standaardwerk wordt gezien, wordt geschreven door auteurs die door vriend en vijand 
worden erkend als absolute autoriteiten in hun vakgebied. Ze behandelen hun onderwerpen 
zonder vooroordeel en dragen thema’s aan die objectief en met feiten zijn onderbouwd. Dat 
moeten in ieder geval controleerbare feiten zijn. Daarom maken de auteurs van een boek dat 
als standaardwerk wordt aangemerkt, hun werk toegankelijk voor vakgenoten en andere 
geïnteresseerde lezers door middel van voetnoten en een uitgebreid register. Daar kunnen 
alle teksten, gebruikt archiefmateriaal en geciteerde bronnen worden geverifieerd.  
 
Het boek dat de NVSWH uitbracht over de Saarlooswolfhond is allesbehalve een 
standaardwerk. De met grote stelligheid aangedragen feiten blijken bij nadere beschouwing 
helemaal geen feiten te zijn en worden in een subjectief, zelfs suggestief kader geplaatst. 
Nergens kan de lezer nagaan of de tekst klopt en waar aangedragen archiefmateriaal en 
geciteerde bronnen gecheckt kunnen worden. De “recensie” die de NVSWH op haar website 
plaatst, mag die naam al helemaal niet hebben. De recensent schrijft dat het boek er fraai 
uitziet (dat mag ook wel voor € 14.000) en verder somt hij de onderwerpen op die in het boek 
worden besproken. Dat kun je met de beste wil van de wereld geen recensie noemen.  
 
“Te goeder trouw is een en ander opgeschreven,” zo lezen we in het begin van het boek. De 
schrijvers verontschuldigen zich al bij voorbaat. Zo kunnen we er ons geen buil aan vallen, 
zullen ze hebben gedacht. We hoeven ons niet te verantwoorden. Dat gebeurt dan ook niet. 
Welke schrijver voor welk hoofdstuk verantwoordelijk is, blijft onduidelijk! Heel opmerkelijk 
voor een boek dat als “hét standaardwerk” wordt aangeprezen. Veel wordt duidelijk aan het 
eind, waar we een lijst met schrijvers aantreffen die “een bijdrage” hebben geleverd.  
 
De gedragstherapeut is de enige in dat gezelschap die zijn naam onder zijn bijdrage plaatste. 
Iemand die verstand heeft van hondengedrag en verantwoordelijkheid neemt voor wat hij 
schrijft. Zo hoort het. Verder heeft de ex-secretaris van de NVSWH een bijdrage geleverd. 
Het “voorzittersechtpaar” deed een duit in het zakje. Tja, “voorzittersechtpaar.” Het staat er 
echt! Ik kan het ook niet helpen, maar ik zal ze dan ook maar zo noemen! De webmaster van 
de internetsite mocht ook een stukje schrijven. Welk stukje? Geen idee!  
 
De schrijvers zijn dezelfden die dit boek als “standaardwerk” aanprijzen op internet, in 
advertenties in hondenbladen en in het eigen clubblad. Een zichzelf feliciterend gezelschap 
dus, de slager die zijn eigen vlees keurt. Waar hebben we dat toch meer gehoord in de 
kynologie. 
 
Een verantwoording in de vorm van voetnoten en een register is dus niet opgenomen. Alles 
is “ontleend aan nog bestaande documentatie en mondelinge overlevering.” Ja, ja, dat zal 
best, maar welke documentatie is geraadpleegd en met welke personen de schrijvers 
hebben gesproken, blijft de grote vraag. Dat verklaart misschien ook het vage taalgebruik in 
het boek zoals “men,” “enkelen,” “velen,” “de meesten,” et cetera.  
 
Af en toe melden de schrijvers, blijkbaar om de gedegenheid van hun onderzoek te 
benadrukken, dat ze een archiefstuk hebben gevonden. De lezer moet meteen weten dat 
zo’n “archiefstuk” de schrijvers veel duidelijk maakte. Om welke stukken het gaat? Uw gok is 
net zo goed als de mijne. Geen idee dus! Andere stukken worden afgedaan als onbruikbare 
rommel waarop “Jan en alleman” in de loop der jaren wat heeft gekrabbeld. Weg ermee! 
Maar zonder notenregister van belangrijke of onbelangrijke stukken kan de lezer dat niet zelf 



 
2 

beoordelen en misschien is dat ook precies de bedoeling. Aan het eind worden een paar 
hondenboeken, onbekende referaten en encyclopedieën als “verantwoording” opgegeven. 
Verantwoording voor wat? Om wat meer cachet aan dit “standaardwerk” te geven? Of 
hebben de schrijvers hier en daar wat overgepend en worden deze boeken daarom als 
“verantwoording” opgegeven? Het heeft veel weg van uiterlijke schijn ophouden. De 
schrijvers zwijgen. 
 
De eerste flagrante misleiding geeft meteen aan welke bedrieglijke werkwijze het 
schrijversteam hanteert. Handig wordt van een slimmigheidje gebruik gemaakt om de indruk 
te wekken hoe onkreukbaar met het archiefmateriaal is omgegaan. De schrijvers melden dat 
foto’s in het boek “tenzij anders vermeld” uit het archief van de vereniging of door leden 
beschikbaar werden gesteld (maar waar de historische foto’s oorspronkelijk vandaan komen, 
wordt niet verteld!) De schrijvers melden welke foto’s op welke pagina’s door derden zijn 
aangeleverd. Het blijkt te gaan om de foto’s van één mevrouw. Dat ziet er op het eerste 
gezicht best integer uit.  
Maar in werkelijkheid hebben de schrijvers verschillende foto’s van het internet gejat zonder 
bronvermelding en zonder vermelding van de naam van de maker! Je stopt dit onrechtmatig 
verkregen materiaal zogenaamd in het "archief" van de NVSWH en meldt vervolgens dat dit 
beschikbaar werd gesteld “door het archief” van de NVSWH. Snapt u wel? Dit trucje moet 
verhullen dat hier sprake is van regelrechte schending van de auteurswet, anders gezegd: 
van ordinaire diefstal van andermans eigendom. Een professionele fotograaf die zijn aldus 
gejatte foto ontdekte in dit “standaardwerk” en protest aantekende, kreeg als antwoord: sorry, 
we zullen het niet meer doen. Agent: ‘heeft u een verklaring hoe u aan die gestolen spullen 
komt, meneer?’ Man: ‘Sorry agent, ze werden aan mij beschikbaar gesteld’. Zoiets. Niet fraai, 
om het maar zacht uit te drukken. In ieder geval een echt standaardwerk onwaardig. 
 
Achterin vinden we dus de namen van de schrijvers die een bijdrage hebben geleverd. Dat 
verklaart misschien ook de erbarmelijke stijl van het boek, om over de ontelbare spelfouten 
maar niet te spreken. Wat moet je met een zin als: “Met veel moeite en steun van 
geïnteresseerden loodsde men de populatie kennelhonden door de oorlog heen.” Het is 
maar een van de talloze voorbeelden. Voor die veertienduizend Euro kon een tekstredacteur 
er kennelijk niet af. Het is een mooie illustratie van het feit dat men een broertje dood heeft 
aan mensen die ergens verstand van hebben. Men weet het zelf altijd veel beter. Maar laten 
we niet op de zaak vooruitlopen. 
 
De lijst van schrijvers maakt in ieder geval duidelijk dat geen van hen ooit zelf met Leendert 
Saarloos heeft gesproken. Simpelweg omdat ze hem geen van allen hebben gekend. Ook 
zeker is dat ze voor de research van dit boek nooit hebben gesproken met degene die 
Leendert Saarloos bij leven, dag in dag uit, als geen ander heeft gekend: zijn dochter Marijke. 
De lezer wordt gaandeweg duidelijk waarom ze niet met haar hebben gesproken. 
Medewerking van Marijke Saarloos zou aan de talloze kwetsende passages over haar vader, 
haar moeder en niet in de laatste plaats over haarzelf, de werking hebben ontkracht die de 
schrijvers er zo gretig aan willen geven. Een afwijkend geluid past niet in dat straatje.  
 
Saarloos wordt in het boek afgeschilderd als een onbehouwen bruut, een kynologische leek 
die maar wat aanklooide in zijn achenebbisje dierentuin achter zijn dijkhuisje. Een paar 
bastaarden, gefokt uit een scharminkelig wolfje en een Duitse herder van onduidelijke 
afkomst, maakte hij onderwerp van richtingloze fokexperimenten, zo moet de lezer geloven. 
Zijn weduwe is een harteloze, halsstarrige geldwolf met teveel eerzucht die alleen uit was op 
geldelijk gewin en roem. Dochter Marijke wordt weergegeven als een onbeduidend wicht. Ze 
doet er niet toe en heeft geen enkele visie op de fokkerij. Het zal je maar gezegd worden. 
Erger: het staat hier zwart op wit. Later zullen die respectloze, van onfatsoen getuigende 
passages nog worden besproken.  
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Daarentegen wordt het “voorzittersechtpaar” (nogmaals, ik kan het ook niet helpen, het staat 
er echt!) de hemel in geprezen en vol ontzag geroemd om hun buitengewone kennis, hun 
haast bovenmenselijke inzet voor het ras, hun enorm kynologisch inzicht en uitzonderlijke 
ervaring. Ze worden zelfs afgeschilderd als degenen die de fokkerij van de Saarlooswolfhond 
(letterlijk!) “hebben opgestart.” Nou mogen de schrijvers in hun enthousiasme om hier en 
daar de waarheid geweld aan te doen best wat overdrijven, maar de regelrechte 
geschiedvervalsing dat dit echtpaar de fokkerij van het ras “opstartte” is zelfs voor de meest 
gedweeë leden wat al te veel van het goede. En natuurlijk was het zonder dit echtpaar 
allemaal op niets uitgelopen. Eenmaal op dreef walmen schrijvers nog wat na over een 
“zeldzame combinatie” van belangeloze inzet, kynologische kennis, bestuurlijke kwaliteiten 
en “menselijke nabijheid.” Je wordt er stil van. Er zijn echter ook leden (veelal ex-leden) die 
over die “menselijke nabijheid” een heel ander geluid laten horen. De lezer zou, met enig 
recht van spreken, kunnen concluderen dat dit echtpaar, dat ook voorkomt op het lijstje 
schrijvers, er niet in is geslaagd zelfs maar de schijn van zelfverheerlijking te hebben willen 
vermijden. 
 
Al deze passages geven duidelijk aan met welke intentie het boek is geschreven. Daarom is 
dit boek allesbehalve een standaardwerk, maar een rotboek dat respectloos uithaalt naar de 
grondlegger van het ras en een forse trap nageeft aan zijn weduwe en dochter. Saarloos’ 
reputatie in de kynologie stond kennelijk een paar ego’s in de weg die ook een deel van de 
eer opeisen. Daarvoor wordt dit boek - en daarmee het contributiegeld van de leden van de 
vereniging - misbruikt. Begrijpelijk dat de recensent op de website van de NVSWH zich 
hieraan niet wilde branden. Het is een klein wereldje, dat wereldje van de kynologie. Een 
bloemlezing mijnerzijds dan maar, want iemand zal deze demagogische lariekoek hier en 
daar van een kritische kanttekening moeten voorzien. En om het een rotboek te noemen, 
zonder daar de argumenten voor te geven, is niet fair. Ik kan u geruststellen. Er zijn niet een, 
niet drie, niet vijf, maar tientallen argumenten aan te dragen, maar er is geen beginnen aan 
om alle flauwekul uitentreuren te bespreken. 
 
Ik heb het boek met groeiende tegenzin en walging gelezen. Het is een boek met een 
haatdragende, negatieve ondertoon waar niemand vrolijk van wordt. De schrijvers hebben 
dat effect totaal niet begrepen. In hun ogen hebben ze er alles aan gedaan om de 
geschiedenis van de Saarlooswolfhond naar eigen hand te zetten. De schrijvers letterlijk:  
“in de hoop op meer inlevingsvermogen en begrip voor het standpunt van de Nederlandse 
Vereniging van Saarlooswolfhonden.”  
Het is ijdele hoop. Ze deinzen er niet voor terug anderen volstrekt onnodig willens en wetens 
te beschadigen om hun eigen gelijk te halen! Inlevingsvermogen en begrip is voor hen 
kennelijk van minder belang als het om anderen gaat. Al met al hou je er een vieze smaak 
aan over.  
 
Begrijp me goed. Het kan me weinig schelen als een vereniging €14.000 wil neertellen om 
de voorzitter en zijn vrouw te bewieroken. De schrijvers gaan hun gang maar als ze dit boek 
“hét standaardwerk” over de Saarlooswolfhond willen noemen. Maar sta mij toe dat ik wèl de 
vinger op de zere plek zal leggen, om aan te tonen dat het een benaming is die nergens op 
slaat. Er zijn veel liefhebbers van het ras, dus het gaat niet alleen mij wat aan. Ik zal het boek 
stapsgewijs bespreken en in delen op mijn weblog publiceren. Om met de voorzitter te 
spreken: u bent gewaarschuwd.  
 
Johan Berends. 
December 2010.  
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Recensie van een “standaardwerk” 
 
Het boek ‘De Saarlooswolfhond’ dat de NVSWH als “hét standaardwerk” van dit ras 
kenschetst, is dat allesbehalve. De schrijvers merken in het begin op dat in 1975 de groep 
wolfhonden die Saarloos naliet, gehomogeniseerd moest worden. Hier gaat het al mis! Het 
wordt meteen duidelijk welke tunnelvisie op de fokkerij nog steeds heerst bij de personen die 
verantwoordelijk zijn voor het fokbeleid van de NVSWH. 
 
Dit betekent namelijk dat de fokkerij slechts op het uiterlijk van de honden werd gericht. Van 
dat uiterlijk moest een eenheid worden gemaakt. Kennelijk was het een rommeltje. Op de 
vraag waarom de Raad van Beheer besloot op voordracht van internationaal gerespecteerde 
kynologen het ras te erkennen omdat het zulke schitterende honden waren die niet voor de 
kynologie verloren mochten gaan, komt echter geen antwoord. In ieder geval werd de 
genenpool van het ras in één klap verzwakt, toen het centraal fokbeleid in 1982 werd 
ingevoerd. Men royeerde de lastpakken die in de weg stonden en toen eenmaal de weg vrij 
was gemaakt, werd volop incest toegepast om het doel van gelijkvormigheid (homogeniteit) 
te bereiken (waarover later meer). Met grote stappen snel thuis, een euvel waar wel meer 
rassen aan ten onder dreigen te gaan. De tot dan toe aanwezige variatie in het ras werd 
vakkundig om zeep geholpen. Geen woord hierover in het boek. Dit roekeloze, van elk besef 
van verantwoordelijkheid gespeende fokbeleid zou generaties later ernstige consequenties 
hebben voor de fertiliteit en vitaliteit van het ras. Deze zorgwekkende ontwikkeling kunnen de 
schrijvers missen als kiespijn en wordt daarom (als vanzelfsprekend) niet aangestipt.  
 
De statuten van de vereniging, zo lezen we, zijn geschreven “in dienst van de 
Saarlooswolfhond.” Hoe we dat moeten interpreteren wordt niet uit de doeken gedaan. De 
lezer moet er maar naar gissen en het allemaal voor lief nemen, want de statuten zijn niet 
opgenomen in het boek (heel merkwaardig voor een standaardwerk) en ook op de website 
van de NVSWH zal de lezer tevergeefs naar de statuten zoeken waar het boek zo hoog van 
opgeeft. 
 
Nog merkwaardiger is dat het voorwoord anoniem is. Of misschien heeft iemand dit 
voorwoord geschreven, maar wilde zijn naam er niet onder hebben omdat hij wist wat er nog 
zou komen. De lezer zal het nooit weten. De schrijvers geven geen verantwoording. In het 
voorwoord wordt gesuggereerd dat de centrale fokkerij meteen bij de start van de NVSWH 
werd ingevoerd. Niets is minder waar. De vereniging NVSWH werd in 1975 opgericht. Het 
centraal fokbeleid werd pas in 1982 ingevoerd met de komst van een nieuwe voorzitter (de 
mannelijke helft van het “voorzittersechtpaar”) die bij zijn aantreden de leden van de pas 
erkende hondenclub laat weten geen verstand van de fokkerij te hebben. Om misverstand te 
voorkomen, over deze voorzitter gaat het in het boek. Hij werd in 1982 gekozen en gaf de 
voorzittershamer pas na 28 jaar (in 2010) over aan iemand die in de vereniging bekend staat 
als een volstrekt kritiekloze, slaafse volger van zijn voorganger. 
 
Het voorwoord meldt verder dat het ras “beschermd” moest worden. Een heldenrol die de 
voorzitter, zonder kennis van zaken, graag voor zichzelf ziet weggelegd waarbij de leden 
gezamenlijk als beschermridders van het ras worden afgeschilderd. Het is niet meer dan een 
eretitel om ze te paaien, want elke verantwoordelijkheid ten aanzien van de fokkerij wordt 
hen vanaf nu ontzegd. Meneer de voorzitter, en niemand anders, krijgt het voor het zeggen. 
Maar hij is niet helemaal malle Eppie. Er wordt opgenomen dat “de eigenaar van een fokdier 
zelf volledig verantwoordelijk is voor later opduikende genetische afwijkingen.”  
Ja, ja, alle zeggenschap over de fokkerij naar je toetrekken, maar er niet de 
verantwoordelijkheid voor nemen als het erop aankomt. Kost dat misschien teveel, als een 
lid het in z’n hoofd zou halen de verantwoordelijken voor dit centrale fokbeleid echt 
verantwoordelijk te stellen? Dat hebben de schrijvers zich terdege gerealiseerd. Ze doen een 
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halfslachtige poging deze centrale fokkerij uit te leggen als een samenwerkingsverband van 
leden, maar de leden zelf weten wel beter. 
 
In het jargon van het boek heet het dat “alleen die personen voor de vereniging interessant 
zijn die niet eigenzinnig aan het fokken slaan, maar mee willen werken om de gewenste 
eigenschappen vast te leggen.” Ja, zo kun je een autoritair opgelegd fokbeleid ook uitleggen! 
Maar wat zijn eigenlijk die “gewenste eigenschappen?” We komen het niet te weten. De 
schrijvers  zwijgen in alle talen. En wat als een eigenaar een ander idee heeft over die 
gewenste eigenschappen? Geen antwoord. 
 
De schrijvers vinden dat een “moedige stap” werd genomen. (“moedig” past weer goed bij 
“ridder,” begrijpen we) De moedige stap was dat een groep honden voor de fokkerij 
“vanwege hun eigenschappen” werd uitgesloten. Ook nu weer moeten we raden welke 
eigenschappen dat waren. In ieder geval moeten het ongewenste eigenschappen zijn 
geweest, want we hebben net gelezen dat de leden moeten meewerken om “gewenste 
eigenschappen” vast te leggen. Maar net zomin als die “gewenste eigenschappen” worden 
uitgelegd, krijgen we inzicht in de “ongewenste eigenschappen” van de groep honden die 
werd uitgesloten voor de fokkerij. ’t Valt nog niet mee dit allemaal door te worstelen. Het 
roept meer vragen op dan antwoorden, terwijl je het laatste toch van een standaardwerk mag 
verwachten.  
 
Pas later wordt duidelijk dat het uitsluitend om honden ging van leden die zelf wilden fokken. 
De schrijvers hebben het over “het besef” dat deze honden moesten worden uitgesloten voor 
de fokkerij. Maar wat waren dan de criteria voor deze uitsluiting? De lezer komt het niet te 
weten. Er wordt geen aanwijsbare genetische afwijking of iets anders genoemd. Dat kan ook 
niet, omdat de honden niet zelf de reden waren. De werkelijke reden was dat de opvatting 
van hun baasjes niet strookte met die van de voorzitter. Deze fokkers wilden hun 
onvervreemdbare recht niet aan hem afstaan. Het feitelijke recht van een eigenaar is nou 
eenmaal dat hij met zijn hond mag fokken! De uitsluiting had dus niets met de 
eigenschappen van de honden te maken! Meneer de voorzitter - met het door hemzelf zo 
vurig beleden centraal fokbeleid - wilde graag van een paar lastpakken af die zelfstandig 
ideeën bleken te hebben over de fokkerij. Weg ermee! Dat dit een negatief effect had voor 
de overgebleven populatie van de rasvereniging, omdat de zo noodzakelijke genenvariatie 
nu nog meer werd beperkt, mag duidelijk zijn. Maar dat deed er kennelijk niet toe. 
 
De schrijvers merken op dat “naar onze beleving buiten de Nederlandse Vereniging van 
Saarlooswolfhonden vrijwel alleen rasonzuivere honden worden gezien.” Dat moet dan 
inderdaad “naar onze beleving” zijn, want nationale en internationale keurmeesters van 
Saarlooswolfhonden denken daar een slag anders over. Saarlooswolfhonden gefokt buiten 
de NVSWH behalen op nationale en internationale tentoonstellingen veelvuldig de beste 
kwalificatie Uitmuntend of Zeer Goed. Nationale en internationale keurmeesters van 
Saarlooswolfhonden delen de mening van de schrijvers dus helemaal niet! Maar ook 
hierover wordt gezwegen. Het is kennelijk niet de bedoeling de lezer volledig en onpartijdig in 
te lichten. 
 
Opmerkelijk is dat de schrijvers zich regelmatig tegenspreken. Het meest onthullende in dit 
verband is wel het feit dat het voorzittersechtpaar hun eerste Saarlooswolfhond kocht uit de 
erfenis van Leendert Saarloos die toen reeds lang was overleden. Ze kochten deze hond dus 
rechtstreeks van zijn dochter Marijke. (maar dat wordt vanzelfsprekend niet in het boek 
vermeld.) Deze hond wordt nu tot stamvader van vrijwel alle Saarlooswolfhonden van de 
NVSWH gebombardeerd! Vanuit deze hond werd, zo lezen we, “veel wolfachtige kenmerken” 
teruggefokt. Hij was zelfs een “enorme steunpilaar” voor het ras. En dat terwijl de schrijvers 
niet nalaten keer op keer te melden dat de erfenis die Leendert Saarloos naliet een grote 
puinhoop was. Saarloos’ weduwe en zijn dochter hadden na zijn dood geen idee waar ze 
mee bezig waren. Natuurlijk was Leenderts fokkerij altijd al richtingloos en zonder visie 
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geweest. Saarloos stond ook al geen “vastomlijnd type hond” voor ogen. Maar een hond uit 
zijn erfenis werd steunpilaar van de NVSWH. Een beter voorbeeld van jezelf tegenspreken, 
werd niet veel vaker gezien. Zou het iets te maken kunnen hebben met het feit dat deze 
hond toevallig het eigendom was van het voorzittersechtpaar? (meer hierover verderop) 
 
Een ander voorbeeld. Stellig wordt beweerd dat er tegenstrijdigheden zijn in de 
overleveringsverhalen over Leendert Saarloos en dat sommige bronnen informatie 
aanleverden terwijl deze personen niet “van de hoed en de rand wisten.” Dat kan zijn, maar 
waarom deze mensen niet “van de hoed en de rand wisten” wordt niet duidelijk. Het is 
slechts een persoonlijke invulling van de schrijvers. Deze verhalen zijn, naar het oordeel van 
de schrijvers, dan ook “vaak geromantiseerd.” Dat kan, maar welke verhalen geromantiseerd 
werden en op basis van welke informatie de schrijvers geromantiseerde van niet-
geromantiseerde verhalen onderscheiden, wordt niet duidelijk. Niemand die het weet en, 
alweer, niemand die er verantwoording voor neemt. Hoe dan ook, in één adem door wordt 
Leendert Saarloos een gedreven en markant man genoemd. Is dit nou een geromantiseerd 
beeld van iemand die niet van de hoed en de rand wist of komt dit uit een betrouwbare bron?  
 
De eerste poging om Saarloos’ morele integriteit in twijfel te trekken, komt te voorschijn als 
de schrijvers opmerken dat het bestaansrecht van een hond naar Saarloos’ mening 
“uitsluitend ontleend kon worden aan zijn dienstbaarheid.” Dat is waar, maar er wordt niet 
gemeld dat de tijdgeest, in de periode dat Saarloos zich met zijn experimentele fokkerij 
bezighield, totaal anders was dan in onze tijd. Honden, en ook andere dieren, moesten in die 
tijd dienstbaar zijn, anders waren het nutteloze uitvreters waar de toen nog lang niet in 
weelde badende bevolking bepaald niet op zat te wachten. Honden waren in die tijd dus 
rattenvangers, beschermers van erf en goed of veedrijvers. En anders hielpen ze bij de jacht 
of trokken ze de hondenkar. Het was een andere tijd waarin het ongebreidelde sentiment 
voor dieren, dat in onze hedendaagse samenleving zo de boventoon voert, vrijwel geheel 
afwezig was. Flappie werd gewoon met Kerstmis door vader in de schuur gevild. Niet zeuren, 
Youp! Dooreten en ook de botjes afkluiven! 
 
Hoewel ze nooit één woord met hem hebben gewisseld, melden de schrijvers zonder een 
spoor van twijfel dat Saarloos geen prater was. Leendert zou niemand hebben verteld over 
zijn fokkerij en de vorderingen die hij maakte. Het boek letterlijk: “Leendert was geen prater, 
maar is ook nooit van plan geweest ook maar iemand deelgenoot te maken over het hoe en 
waarom van zijn vorderingen.” Dit is weer een schitterend staaltje van de erbarmelijke stijl 
van het boek. Maar afgezien daarvan is dit regelrechte kletskoek. Het is in flagrante 
tegenstelling met de persoonlijkheid die Saarloos werkelijk was. Leendert Saarloos was een 
enorme prater. Met gedegen research - een echt standaardwerk waardig – hadden de 
schrijvers het radio-interview gevonden dat de kynoloog de Josselin de Jong (die vaak in het 
boek wordt opgevoerd!) met Leendert Saarloos heeft gehad. Zonder dralen en zonder 
onderbreking vertelt hij, in accentloos Nederlands, over zijn grote passie. Saarloos preciseert 
in dat gesprek uiterst gedegen en welluidendheid welk doel hij met zijn fokexperiment wil 
bereiken! Het is een merkwaardige ervaring de stem van de man te horen die je nooit hebt 
gekend, maar die je toch zo na aan het hart ligt door de prachtige erfenis die hij ons heeft 
nagelaten.  
 
Vanzelfsprekend heeft Saarloos het niet over de Saarlooswolfhond, maar over de Europese 
wolfhond. Hij vond het kennelijk niet nodig zijn kennelknecht, waar de schrijvers (als enige?) 
mee spraken, van de vorderingen van zijn experiment op de hoogte te stellen. Het valt echt 
niet mee goede research te verrichten als dat je vak niet is. Daar waren de schrijvers ook al 
snel achter. Deze verhaaltjes worden dus “te goeder trouw” opschreven. Van de lezer wordt 
verwacht dat die het allemaal voor zoete koek slikt. Het past mooi in het plaatje dat het boek 
van Saarloos wil schilderen: een zonderling die zijn mond hield tegen anderen en maar wat 
aanprutste. Het is een kwalijke leugen! 
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De schrijvers hadden met goede research een professionele, in opdracht van Saarloos 
gemaakte, 16-mm film kunnen vinden waarin Saarloos weer uitgebreid laat zien wat hij deed 
en wat hij met zijn fokkerij nastreefde. Als de schrijvers al op de hoogte waren van deze film, 
paste het alweer niet in het plaatje dat ze willen schetsen, want ook dit wordt niet gemeld. 
Met betere research had men zelfs een televisie-interview kunnen vinden met Leendert 
Saarloos, dat vlak voor zijn dood, eind jaren 60 werd uitgezonden, toen zijn fokkerij inmiddels 
landelijke bekendheid had gekregen.  
 
De schrijvers hebben al dit archiefmateriaal dus niet gevonden. Ze concluderen snel dat het 
zo langzamerhand tijd wordt om Saarloos “in het juiste perspectief te plaatsen.” Dus 
schrijven ze dat Saarloos nooit de ambitie heeft gehad “een omschreven individu te fokken” 
en dus bleef het een “samenraapsel van types” waardoor zijn honden niet erkend werden als 
ras. In het radio-interview wordt dat duidelijk door Saarloos zelf weerlegd. De werkelijke 
reden voor de afwijzing van de erkenning was de machtige tegenlobby van de Duitse 
herderfokkers in de Raad van Beheer. Zij vreesden voor de reputatie van hun ras omdat een 
Duitse herder de grondslag vormde van Saarloos´ fokkerij. Er is ook een 16-mm film  waarin 
Saarloos zijn wolfhonden presenteert voor de commissie die over de toekenning van de 
status van erkend ras moest adviseren. Maar een fokbeleid dat een eenheidsworst van de 
populatie wil maken ziet al gauw een “samenraapsel van types.” Feit is dat Leendert 
Saarloos veel honden naliet die ook vandaag nog als zeer rastypisch bestempeld zouden 
worden. 
 
Maar natuurlijk is er altijd een stok te vinden om de hond te slaan. Het ontbrak de honden 
dus aan `samenhang´ en de dienstbaarheid was niet genoeg aanwezig. De andere kant van 
het verhaal is dat het in die tijd ondenkbaar was dat een onbekende, wat dovige voormalig 
scheepskok uit Dordrecht (een ‘kynologische leek’ zoals de schrijvers steeds benadrukken) 
het voor elkaar zou krijgen wat een voor Duitse herderfokkers bijna heilige, heroïsche figuur 
als Max von Stephanitz wèl was gelukt. En in het rijtje van internationaal beroemde 
kynologen van Nederlandse bodem, zoals een P.M.C. Toepoels met zijn Hollandse 
Schapendoes, mocht Saarloos al helemaal niet voorkomen! Toen ging het in de kynologie 
ook al om macht en aanzien (en vooral om het verwerven en het behoud ervan) dan waar 
het werkelijk om zou moeten gaan: de honden. 
 
Toen het hem duidelijk werd dat hij kansloos was tegen de Duitse lobby, gooide Saarloos het 
over de boeg van dienstbaarheid. Wilde men dienstbaarheid, dan kreeg men dienstbaarheid. 
Saarloos fokte dus op die eigenschap door en selecteerde zijn honden er voortaan streng op. 
Met veel doorzettingsvermogen lukte het hem tenslotte honden te fokken die geschikt waren 
als blindengeleidehond en speurhond. De schrijvers kunnen hier niet omheen, maar spreken 
wat zuur en badinerend van “enige succesjes.” 
 
Het “juiste perspectief” waarin de schrijvers Leendert Saarloos steeds willen plaatsen, is dat 
van een man met een armzalige beestenbende achter zijn huis, die maar wat aanrotzooide 
en daar “een samenraapsel van types” bij elkaar fokte. Dit is regelrechte karaktermoord op 
iemand die geen weerwoord meer heeft! Niet alleen wordt hiermee het beeld van Leendert 
Saarloos zorgvuldig gemanipuleerd, de schrijvers vinden dat de lezer ook goed moet 
begrijpen dat de voorouders van de Saarlooswolfhond, Gerard en Fleur, maar armzalige 
scharminkels waren. Een beschrijving die niet is gebaseerd op eigen waarneming en ook 
niet op de waarneming van de al eerder genoemde kennelknecht, want die was nog lang niet 
in beeld toen Saarloos aan zijn fokexperimenten begon. Hoe is het toch mogelijk dat uit dit 
“samenraapsel van types” zulke schitterende Saarlooswolfhonden tevoorschijn konden 
komen? Hoe dat kan, wordt de lezer verderop duidelijk. 
 
Maar eerst wordt Saarloos nog meer neergezet als iemand er geen verstand van had, want 
hij “verzuimde voorstudie” te doen. Op basis waarvan deze uitspraak wordt gedaan blijft, 
zoals zoveel in dit boek, onduidelijk. Iemand heeft het gezegd, het werd gretig opgeschreven 



 
8 

en daar moet de lezer het verder mee doen. Leendert legde zijn prioriteit volgens de 
schrijvers bij “meegaandheid, toegankelijkheid, stabiliteit en betrouwbaarheid.” Goddank zou 
je denken, maar dit hebben we dan helemaal verkeerd. We moeten goed begrijpen dat 
schuwheid (een karaktereigenschap die Saarloos elimineerde door deze honden te 
euthanaseren) volgens de schrijvers heel iets anders is dan vluchtdrift. Maar wat is eigenlijk 
het verschil tussen schuwheid en vluchtdrift? De rasstandaard heeft het over een 
“terughoudend” karakter, omdat schuwheid moeilijk te rijmen valt met een “trots en 
onafhankelijke karakter”, eigenschappen die ook in de rasstandaard worden genoemd. Maar 
vraag een kind een Saarlooswolfhond te beschrijven en het zal zonder aarzelen zeggen dat 
de hond een beetje bang is.  
 
We moeten schuwheid niet met vluchtdrift verwarren, wijst het boek de lezer streng terecht 
die misschien nu op verkeerde gedachten komt. Maar is vluchtdrift niet het gevolg van 
schuwheid? Wat noemen we schuw? Om dat te bepalen zijn er woordenboeken om 
verwarring te voorkomen over een verschillende uitleg. Handig.  
 
Van Dale’s Woordenboek der Nederlandse Taal is glashelder en zegt over het begrip schuw:  
“geneigd te vermijden, geneigd te vluchten of zich verborgen te houden, vreesachtig, 
schrikachtig, met name de nabijheid van mensen vrezend, mensenschuw, beschroomd, 
verlegen, schichtig.” Een verrassend adequate beschrijving van het karakter van de 
hedendaagse Saarlooswolfhond, nietwaar? Een kind kan de was doen. Vluchtdrift wordt ook 
in van Dale genoemd, maar niet geduid. 
 
Er zijn Saarlooswolfhonden, zowel binnen als buiten de NVSWH, die geen spoor van 
vluchtdrift of schuwheid vertonen. Uitleg van een wetenschapper, gespecialiseerd in gedrag, 
zou in dit geval veel hebben kunnen bijdragen aan de geloofwaardigheid van dit boek. De 
lezer zou dan hebben kunnen vernemen dat schuwheid, uitlopend in vluchtdrift, door veel 
meer factoren wordt veroorzaakt dan uitsluitend dominantie van de vluchtdrift over de 
aanvalsdrift. Maar wat kun je verwachten van schrijvers die spreken van erfcoördinaten (dat 
klinkt wel gewichtig, maar is genetisch kinderlijke kletspraat) en genenpoelen. In de 
Nederlandse taal kennen we het woord poel als synoniem voor vijver of moeras. In de 
genetica spreekt men van de (van het Engels afgeleide) genenpool, in de betekenis van 
verzameling. De schrijvers hebben misschien ooit een boekje over genetica doorgebladerd, 
maar het werd kennelijk na pagina 4 wat al te ingewikkeld. Het verwijt aan Leendert Saarloos 
dat hij “een gemis had aan de benodigde kennis basisgenetica” is ook op henzelf van 
toepassing.   
 
De aanvalsdrift van de wolf wordt dominant overheerst door de aangeboren vluchtdrift, 
stellen de schrijvers, waarmee de wetten van de genetica volgens hen voldoende zijn 
behandeld. Ach, laten we eerlijk zijn, het is ook een lastige materie, maar laat het hoofdstuk 
genetica en de gevolgen daarvan dan over aan deskundigen. Bij aandachtig en kritisch lezen 
krijgt de lezer echter de indruk dat deskundigen juist worden gemeden.  
 
De schrijvers vinden het verder onbegrijpelijk, zelfs “nauwelijks te bevatten” dat er bijna geen 
documentatie is te vinden over Saarloos’ fokkerij . Men had uitpuilende ordners en kasten 
verwacht. De schrijvers hebben het niet gevonden en concluderen dat het dus niet aanwezig 
is. Bij degene die de meeste archiefstukken in haar beheer heeft, de dochter van Leendert 
Saarloos, kon men vanzelfsprekend niet te rade gaan, gezien de modder die naar haar en 
haar ouders wordt gesmeten. Maar voor een echt standaardwerk zou het vanzelfsprekend 
zijn geweest deze meest voor de hand liggende bron aan te boren. In plaats daarvan  heeft 
men wat oude edities van het blindenorgaan van Leendert Saarloos bij elkaar weten te 
sprokkelen en met de voormalig kennelknecht van Saarloos gesproken. Een pover resultaat. 
Ook vinden de schrijvers dat er “veel geromantiseerd” is over de “schitterende half- en 
kwartwolven.” Alles wordt uit de kast gehaald om de lezer te laten geloven dat de honden 
van Saarloos maar scharminkeltjes waren. Op welke bronnen de feiten zijn gebaseerd, wordt 
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nooit duidelijk. Het wordt een beetje een saai verhaal. Een laatste citaat in dit verband: “men 
dient te beseffen dat de eerste nakomelingen in de verschijningsvorm noch wolf noch Duitse 
herder toonden.” Alsof ze er zelf naast hebben gestaan! 
 
Ook met deze suggestieve zin wordt de lezer bewust op het verkeerde been gezet :  
“Leendert wist de geneticus professor Hagendoorn zover te krijgen dat deze een studie 
maakte van de tot dan toe gefokte honden.” 
We moeten hieruit concluderen dat Saarloos Dr. Hagendoorn zo ongeveer smeekte zijn 
fokkerij te onderzoeken. Precies het tegendeel was het geval. Dr. Hagendoorn was zeer 
geïnteresseerd in de fokkerij van Leendert Saarloos en samen hebben ze ontelbare uren en 
dagen met elkaar van gedachten gewisseld. De in het boek opgevoerde de Josselin de Jong 
spreekt over Saarloos als een “belezen doordenkertje” Dat citaat vinden we in dit boek niet 
terug. Het past niet in het beeld dat de schrijvers willen schetsen van Leendert Saarloos als 
een zonderling en kynologische leek. Dat laatste moet volgens de schrijvers voornamelijk 
blijken uit het feit dat tot twee maal toe zijn aanvraag voor erkenning werd afgewezen. 
  
Intussen gaat men rustig door Saarloos te vernederen, te kleineren en zijn fokkerij in 
diskrediet te brengen. “Tot aan zijn dood heeft hij zijn populatie door foutief beheer veel 
schade berokkend.” De lezer moet begrijpen dat Saarloos aan een experiment begon en tot 
aan zijn dood geen idee had waarmee hij bezig was. Hij berokkende de populatie zelfs veel 
schade! Hoe bont kun je - nee, wíl je - het maken. 
 
Maar welke schade werd door Saarloos aan het ras berokkend en welk foutief beheer voerde 
hij? De schrijvers hebben geen idee! Omdat een antwoord op deze vraag ontbreekt, blijven 
het loze opmerkingen die nergens worden onderbouwd met feiten en bewijzen. Dat hoeft ook 
niet, want we weten inmiddels hoe alles in stelling wordt gebracht om Saarloos af te 
schilderen. Dat zullen we verderop in het boek nog veel vaker tegenkomen. Hoe is Leendert 
Saarloos er toch in hemelsnaam in geslaagd zoveel schitterende Saarlooswolfhonden door 
een foutief beheer na te laten? Zo schitterend zelfs dat mevrouw de voorzitter in 1973 een 
Saarlooswolfhond van zijn dochter Marijke kocht die in dit boek de hemel wordt in geprezen 
als steunpilaar van de huidige populatie. In ieder geval kan deze hond niet op het conto van 
de voorzitter van de NVSWH worden geschreven, hoe graag hij dat ook zou willen. Degenen 
die de moeite nemen foto’s van toen en nu te vergelijken, zullen uiteraard wel verschillen 
ontdekken. Maar een foutief beheer? Het enige verschil tussen de honden van Leendert 
Saarloos en hedendaagse honden is dat Saarloos’ honden zijn afgebeeld in zwart wit en de 
andere honden in kleur. Wel kun je zeggen dat Saarloos meer oog had voor dienstbaarheid 
dan voor rastype.  
 
De paar mensen die nog honden uit de fokkerij van Saarloos hebben gekend, zeggen dat de 
honden toen aanmerkelijk minder schuw waren dan de honden van tegenwoordig. Is dit het 
verschil tussen het fokken op karakter en het fokken op uiterlijk?  
Lees in dit verband het interview (in de tweede nieuwsbrief van de AVLS) met mevrouw 
Brooijmans. Zij is oud-voorzitter van de Raad van Beheer en stond aan de wieg van de 
erkenning van het ras. Brooijmans is ook dierenarts, keurmeester vanaf het eerste uur en 
groot kenner van de Saarlooswolfhond. Het interview is te vinden op de website van de 
AVLS. Haar opvatting is glashelder en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar! Maar na dat 
interview werd zij door de secretaris van de NVSWH lastig gevallen. (nota bene een van de 
schrijvers van dit boek!) Hij vroeg haar op haar uitspraken terug te komen! Eigenlijk te bizar 
voor woorden, maar het is wel tekenend voor de verbetenheid waarmee men de mythe in 
stand wil houden dat Leendert Saarloos er een rommeltje van maakte en dat de glorietijd van 
de Saarlooswolfhond pas begon toen de NVSWH, in casu het “voorzittersechtpaar,” zich met 
het ras ging bemoeien.  
 
Maar we kunnen nuchter vaststellen dat Leendert Saarloos zo’n 35 jaar lang, met enorm veel 
inzet en uithoudingsvermogen, uiteindelijk een bloeiende fokkerij van Saarlooswolfhonden 



 
10 

heeft opgezet. De NVSWH, naar eigen zeggen de “bewaker en beheerder van zijn genetisch 
erfgoed” is na 35 jaar centraal fokbeleid zo ongeveer uitgefokt. We hoeven alleen maar te 
wijzen op de dramatisch slechte resultaten van de afgelopen jaren, om op te merken dat het 
sterftecijfer van de honden het aantal geboorten ver overstijgt. Een ontwikkeling die nog 
steeds gaande is. Een opmerking als “een foutief beheer dat de populatie veel schade heeft 
berokkend,” komt daarmee in een heel ander daglicht te staan. 
 
Een aantal passages zal ik nog de revue laten passeren. Niet allemaal, want zoals gezegd: 
er is geen beginnen aan. 
 
De heer G. de Josselin de Jong, vermaard kynoloog die als huisvriend tijdens de Tweede 
Wereldoorlog bij Saarloos zat ondergedoken, was degene die samen met onder andere 
mevrouw Brooijmans in 1975 ijverde voor erkenning van de Saarlooswolfhond. Toen dat 
eindelijk bereikt was, heeft de Josselin de Jong destijds in een artikel in het officiële orgaan 
van de Raad van Beheer “De hondenwereld” Marijke Saarloos aangewezen als het centrale 
punt in de fokkerij van Saarlooswolfhonden. De schrijvers beweren echter dat de Josselin de 
Jong “hemel en aarde bewoog om in het bijzonder de dochter van Leendert de erfenis te 
ontfutselen.” Maar de Josselin de Jong geeft in zijn artikel zelfs het toenmalige adres en 
telefoonnummer van Marijke Saarloos als centraal punt voor rasinformatie en 
pupbemiddeling. Heeft hij daarmee “hemel en aarde bewogen” om Marijke Saarloos de 
erfenis te ontfutselen?  
 
Op die vraag wordt geen antwoord gegeven. Dat kan ook niet want de Josselin de Jong 
wilde Marijke helemaal niets ontfutselen. Het is de voorzitter van de NVSWH zelf die, nota 
bene op voordracht van Marijke en haar moeder naar voren geschoven, later aan Marijke de 
erfenis van haar vader zal ontnemen door haar botweg uit de vereniging te zetten. Marijke 
had zich totaal vergist in deze man. Ze kon niet tegen hem op. Niet zo gek in het besef dat 
deze man in staat is geweest bijna 30 jaar de voorzittershamer voor zichzelf te claimen. 
Toen hij de NVSWH overnam, heeft ze hem in haar naïviteit alle contacten gegeven. Samen 
brachten ze de populatie in kaart. Toen meneer de voorzitter eenmaal alle gegevens en 
contacten had, kon Marijke vertrekken. Er werd een smoes gevonden om zich van haar (en 
andere fokkers) te ontdoen. Zij was het immers niet met zijn voorstel eens dat hij voortaan 
uitsluitend zelf de fokkeuzes mocht maken? 
 
Even een voorbeeld van vaag taalgebruik, waarvan het wemelt in dit boek: “Meer en meer 
durft men de vraag te stellen of er wel een geschiedschrijving op te tekenen is over de tijd 
die vooraf gaat aan de erkenning als rashond van de door hem (Saarloos) genoemde 
Europeesche Wolfshond.”  Toe maar, “meer en meer” en wie is “men” die deze vraag “durft 
te stellen?” De schrijvers van dit boek? G. de Josselin de Jong spreekt van een “voortreffelijk 
bijgehouden administratie” door Leendert Saarloos in het hiervoor reeds aangehaalde artikel! 
Maar dit past niet in het straatje en de Josselin de Jong kan het ons niet meer vertellen. 
Gelukkig heeft hij het destijds opgeschreven. 
 
Nog een fraai voorbeeld van zichzelf tegenspreken is dit: “De Nederlandse Vereniging van 
Saarlooswolfhonden heeft over het verleden het meeste wel weten te ontrafelen en open te 
leggen.” Nou breekt m'n klomp. Eerst beweren dat er geen geschiedschrijving is op te 
tekenen, maar de NVSWH heeft alles weten te ontrafelen en open te leggen? 
 
Een ander voorbeeld. Eerst wordt beweerd dat Marijke Saarloos helemaal geen zin had om 
de fokkerij van haar vader over te nemen. Later wordt weer beweerd dat Marijke en haar 
moeder de fokkerij zagen als een veilige broodwinning en om die reden zelfs “hun veto” 
uitspreken om de fokkerij in andere handen te leggen. En ach, zo kun je wel doorgaan. Bijna 
elke zin in het boek smeekt om een nuancering. Maar die zal de lezer vergeefs in het boek 
aantreffen.  
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“De ontrafeling van het tot mythe verheven tijdperk van vijfendertig jaar fokken en trainen kon 
uitsluitend tot stand komen dankzij de getuigenissen van velen die deze periode hebben 
meegemaakt.” 
Alweer dat vage taalgebruik. Getuigenissen van “velen?” Van wie? Geef de lezer de namen 
van deze “velen,” ook al zijn het er maar een paar. Maar er is geen register opgenomen. De 
lezer kan niets zelf beoordelen en dat is precies de bedoeling. Feit is dat de meeste mensen 
die deze periode hebben meegemaakt, op een enkeling na, reeds lang zijn overleden. Deze 
“geschiedschrijving” is gebaseerd op gesprekken met de toenmalige kennelknecht van 
Leendert Saarloos, die, op z’n zachts gezegd, niet op erg goede voet met de familie 
Saarloos stond. Trouwens, ontrafeling van een "tot mythe verheven tijdperk?" Welke mythe? 
 
“Er werd meermalen verwezen naar de tanende bevlogenheid in de nadagen van Saarloos.” 
“Er” werd? Alweer, door ‘wie’ werd daarnaar verwezen? Wie is die ‘er?’ Wie het weet mag 
het zeggen. Het boek zwijgt.  
 
“De fokkerij is onder Saarloos altijd zeer winstgevend geweest. Wanneer een elders 
geplaatste teef was aangewezen voor de fokkerij, werden de pups rond de 5e levensweek 
opgehaald. De geboekte winst van de verkoop pups ging vervolgens in de eigen knip en 
hield de kennel in stand; protesteren was zinloos en kon vordering van de hond inhouden.” 
“Protesteren was zinloos.” Werd er dan geprotesteerd? Feit is dat aan blinden gratis een 
blindengeleidehond ter beschikking werd gesteld. In het verenigingsblad voor 
blindengeleidehonden “De Wolfhond” staan diverse stukjes van blinden aan wie Saarloos 
een getrainde geleidehond gratis ter beschikking stelde. Ze vertellen allemaal enthousiast 
hun verhalen. Niets hierover in dit boek. De eerste passage is een regelrechte beschuldiging 
dat het Leendert Saarloos alleen maar om het geld te doen was. Over karaktermoord hoef je 
dit gezelschap niet meer bij te spijkeren. “Zeer winstgevend” is een toonzetting die de lezer 
suggereert dat Leendert Saarloos het er bijzonder goed van kon nemen met een zijn 
winstgevende handeltje in honden. In werkelijkheid kon hij zijn gezin er amper van 
onderhouden. Wrang is dat het laatste deel uit het citaat een praktijk is die we ook 
tegenkomen bij de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden. Een deel van de 
opbrengst van de pups verdwijnt in de knip van de vereniging. Dit heeft men kennelijk van 
Saarloos’ werkwijze overgenomen. Het dreigen met het invorderen van de honden (zie 
verderop) is ook al een door de NVSWH toegepaste tactiek om leden te intimideren. Bij 
aanhoudend protest, of een al te kritische opstelling, volgt royement. Niet zo verwonderlijk 
dat hierover wordt gezwegen. 
 
“De bedreven fokkerij door de dochter van Saarloos was pover en getuigde niet van enige 
visie. Het jaar 1978 is in dit opzicht een rampjaar met betrekking tot geboorte aantallen en 
duidelijk werd dat zij de fok bemoeilijkte.” 
Fouten in de spelling en merkwaardige stijlfouten, maar daar moet de lezer intussen maar 
overheen kijken. Belangrijker is dat dit rancuneuze kletspraatjes zijn omdat de dochter van 
wijlen Leendert Saarloos de ambities van de nieuwe voorzitter van de NVSWH in de weg 
stond. Marijke en haar moeder, de weduwe van Leendert Saarloos, gingen niet akkoord met 
zijn voorstel alle leden de zeggenschap over de fokkerij te ontnemen en aan hem over te 
dragen. De tekst is hier geplaatst om het latere royement van Marijke, haar moeder en 
anderen te rechtvaardigen. Over de recente rampjaren met betrekking tot de geboortes van 
pups wordt wijselijk gezwegen. Deze ramp is het regelrechte gevolg van het fokbeleid van 
het voorzittersechtpaar. Op miraculeuze wijze viel de keus steeds op de honden van 
mevrouw de voorzitter. De laatste jaren wordt deze volkomen vastgelopen fokkerij pijnlijk 
duidelijk. Met veel meer recht van spreken zou je dit resultaat "pover" en "niet getuigen van 
enige visie" kunnen noemen. De enige visie die de voorzitter heeft is: ik doe het zelf. Wat? 
Nou gewoon, alles! 
 
“Inteelt moet je niet willens en wetens bevorderen maar je moet ook niet schromen dit pad af 
en toe te bewandelen.” 
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Pijnlijk komt hier de ouderwetse, reeds lang achterhaalde opvatting over de hondenfokkerij 
aan de oppervlakte die nog altijd wordt gehuldigd door de voorzitter en dus door het bestuur 
van de NVSWH. Af en toe een ietsie pietsie inteelt kan helemaal geen kwaad, begrijpen we. 
Hier komt de aap uit de mouw. Met name de onverantwoorde inteelt met de reu van het 
voorzittersechtpaar dat in het begin van het centraal fokbeleid zoveel genenvariatie 
verwoestte, wordt hier goedgepraat. Goddank heeft de Raad van Beheer deze fokpraktijken 
in 2010 verboden. Dit "pad" kan dus, helaas voor de voorzitter, niet meer bewandeld worden. 
Ook niet meer "af en toe."  
 
De voorzitter van de NVSWH merkte ooit op een ledenvergadering op dat de papieren 
werkelijkheid van de stambomen van de eigen honden wel eens anders zou kunnen zijn dan 
de echte werkelijkheid. De schrijvers melden in het boek dat de consument met een 
stamboom ‘het’ bewijs van echtheid in handen denkt te hebben. Letterlijk: “Een stamboom is 
niet anders dan een afstammingsbewijs op basis van door de fokkers verstrekte gegevens 
aan de stamboekhoudende instantie.” Dat klopt als een zwerende vinger, maar er hoort nog 
iets bij. Er is slechts één manier om die afstammingsgegevens onweerlegbaar te bewijzen. 
Dat is met DNA opslag. En welke rasvereniging neemt geen DNA van de fokdieren af? Juist, 
de NVSWH! Intussen maakt deze rasvereniging graag het verwijt aan fokkers buiten de 
eigen club dat zij met stamboomgegevens sjoemelen, terwijl die fokkers juist wèl DNA van 
de ouderdieren afnemen en laten opslaan!  
 
Veel fokkers willen snel resultaat zien. Overal, dus ook hier! Zie de inteelt met Timber 
verderop in dit artikel. Fokkers willen niet vijftig jaar of langer wachten voor ze (een beetje) 
resultaat zien van hun fokkerij! De moderne opvatting is dat deze manier van fokken voor elk 
ras, maar nog veel meer voor rassen met een kleine genenpool, extreem negatieve gevolgen 
heeft en daarom onverantwoord is! Een opmerking die je in dit verband zeker zou mogen 
verwachten in een standaardwerk. Maar niets hierover. Wel wordt de fixatie op het uiterlijk 
van de honden pijnlijk duidelijk als we lezen dat de rasvereniging nog lang niet bij de perfecte 
hond is aanbeland. Er kan nog veel meer geprutst worden. Bijvoorbeeld aan de kleur en de 
stand van de ogen, de grootte en de plaatsing van de oren. Ook het gangwerk kan nog veel 
beter. We zijn er nog lang niet, maar ooit zal de perfecte Saarlooswolfhond bereikt worden, 
zo laten de schrijvers ons weten. Nou, reken maar.  
 
“De Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden wist dat er op de hele wereld geen 
andere Saarlooswolfhonden voorkwamen dan de door haar gefokte populatie en had deze 
daarom afgesloten voor invloeden van buitenaf.” 
Een rampzalige beslissing, waar tegenwoordig talloze wetenschappers en kynologen voor 
waarschuwen. Juist omdat de fokbasis van het begin af aan al zo smal was en men inteelt 
pleegde (“niet schromen dit pad af en toe te bewandelen”), had men van het begin af aan 
moeten ijveren voor het verbreden van de genenpool in plaats van deze in te perken! Dan 
was de fokkerij vandaag de dag een stuk gezonder geweest en zou men niet kampen met de 
problemen van nu. Maar zoals de voorzitter al aangaf in zijn brief aan de leden in 1982: hij 
had geen enkel verstand van de fokkerij. Helaas, helaas, wat weg is, is weg en komt niet 
meer terug! En de Saarlooswolfhond maakt geen uitzondering op deze regel.  
 
Het voorzittersechtpaar blijkt even later in het boek het ideale schrijversduo te zijn om 
rasstandaard te herzien. Opmerkelijk is dat de schrijver van de oorspronkelijke rasstandaard 
niet wordt genoemd. Ere wie ere toekomt? 
 
Een poging om dit voorzittersechtpaar in de vaart der volkeren op te stoten, konden we al 
eerder lezen, namelijk in het eerste boek over de Saarlooswolfhond. Maar het kan altijd nog 
beter. Zo lezen we in deze herziene versie dat Leendert Saarloos de grondlegger was van 
het ras, maar dat het voorzittersechtpaar de “mogelijkheden van zijn schepping tot wasdom 
liet komen.” En eindelijk komen we tot de kern van dit boek. Want hier draait het allemaal om. 
Het zou al te wrang zijn voor de schrijvers om alle eer aan Leendert Saarloos te laten. Er 
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staan veel foto’s van honden in de eerste uitgave van het boek, maar er wordt van geen 
hond de naam genoemd. Behalve van één. Timber! Timpie, de reu die de vrouw van het 
voorzittersechtpaar kocht van Marijke Saarloos. Hij wordt in deze uitgave zonder slag of 
stoot tot stamvader van alle Saarlooswolfhonden gebombardeerd! Zonder met de ogen te 
knipperen wordt gesteld dat de basis van de Saarlooswolfhond in het jaar 1974 ligt. In één 
klap weg, die 40 jaar fokkerij van Leendert Saarloos.  
 
Dezelfde Timber van de Kilstroom geeft de kennel van het voorzittersechtpaar een naam: 
Timberley. Het wekt de indruk dat, toen het voorzittersechtpaar eenmaal een eigen kennel 
had, Marijke Saarloos, de weduwe Saarloos en andere leden van het eerste uur, de 
vereniging konden worden uitgezet. Zij waren niet meer nodig om de ambities van het 
voorzittersechtpaar waar te maken. De schrijvers zwijgen in alle talen over de volgende 
geschiedenis. De constatering dat de populatie een rommeltje was (wat door de meeste 
leden werd onderschreven) bracht de voorzitter tot de conclusie dat “iemand die zijn sporen 
in de kynologie had verdiend” voortaan bij de fokkerij moest adviseren. Echter, de voorzitter 
weigerde de naam van deze fokker te noemen. De leden moesten dus aan een hun 
onbekend persoon de zeggenschap over hun honden afgeven. Logisch dat lang niet 
iedereen hiermee zonder slag of stoot akkoord ging. Nu is bekend wie die geheimzinnige 
fokker was.  Het was de kunstschilder Ido Vunderink, iemand die toen nationaal en 
internationaal als een zeer gerenommeerd fokker van Ierse Wolfshonden bekend stond. Hij 
veroverde met zijn honden alle prijzen die er maar te winnen waren. Dat was de voorzitter ter 
ore gekomen. Hij zocht Vunderink op om zijn voorstel te bespreken hem te helpen bij de 
fokkerij van Saarlooswolfhonden. (zie nieuwsbrief nummer 3 op de AVLS website waar 
Vunderink zelf zijn verhaal doet over deze geschiedenis onder de titel “Buigen onder de 
macht van domme mensen”).  
 
Vunderink stemde in met het voorstel, maar kreeg al snel conflicten met de voorzitter. De 
reden was dat de voorzitter niet aan Vunderink had verteld dat zijn fokadviezen niet voor 
anderen waren bedoeld. Vunderink gaf op verzoek ook fokadviezen aan andere fokkers van 
Saarlooswolfhonden. De voorzitter verbood Vunderink dit nog langer te doen. Die weigerde 
en dus werd deze topfokker de laan uitgestuurd. Geen woord hierover in dit boek. 
 
Vunderink gaf later ook fokadviezen aan Corrie Keizer. De fokkerij van Keizer werd daarna 
de grootste doorn in het oog van het voorzittersechtpaar. Feit is dat Keizer met haar kennel 
“de Louba-Tar” de grootste concurrent van het voorzittersechtpaar was op (inter)nationale 
hondenshows. Nog steeds worden Keizers honden regelmatig kampioen. De redactie 
beschuldigt Keizer in het clubblad van de NVSWH voortdurend van het inkruisen van andere 
rassen. Het clubblad wordt uitsluitend door mevrouw de voorzitter geredigeerd. Daarbij wordt 
Keizers naam zorgvuldig vermeden om een proces wegens lasterlijke smaad te ontlopen. 
Mevrouw heeft intussen leergeld betaald en is door de jaren heen gepokt en gemazeld door 
rechtszaken van en tegen leden en ex- leden. 
 
Dus wordt er gesproken van een “commerciële fokster uit Frankrijk,” waarmee iedereen weet 
wie er wordt bedoeld. Keizer zou dus stelselmatig andere rassen inkruisen, maar enig bewijs 
voor deze stelling werd nooit geleverd, hoewel de NVSWH keer op keer aangaf met hard 
bewijs te zullen komen. Vreemd voor een vereniging die zelf geen DNA van de honden laat 
opslaan, waarmee de raszuiverheid van de eigen fokkerij in een oogwenk kan worden 
aangetoond. Overigens is er over de fokkerij van Keizer, met een populatie van meer dan 
honderd Saarlooswolfhonden en Tsjechoslowaakse wolfhonden (gehouden in grote kennels 
bij haar huis) wel een kritische opmerking te maken. Geholpen door slechts een handvol 
vrijwilligers, is een dergelijke fokkerij met zulke aantallen honden heel moeilijk verantwoord 
te bedrijven. Pupkopers die hun honden bij Keizer halen, spreken echter, op een enkeling na, 
vol lof over haar. Keizer is zonder twijfel een groot kenner van het ras en internationaal een 
gewaardeerd keurmeester van de Saarlooswolfhond. Daar horen we het boek niet over. Een 
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echt standaardwerk over de Saarlooswolfhond zou op z’n minst aandacht besteden aan de 
grootste fokker van het ras. 
 
“Wij willen er niet aan voorbijgaan wijlen de heer van Rhijn te noemen. Hij stond bekend als 
een sympathisant van Saarloos maar bekritiseerde zijn harde opstelling naar de dieren toe. 
Vond Saarloos het voldoende zijn honden af en toe een homp droog brood toe te werpen, 
deze oud kolenhandelaar was begaan met het lot van de kennelhonden.” 
Dit is ronduit onbehoorlijk! Over deze passage, en over andere zaken, was het commentaar 
van de dochter van de heer van Rhijn dat haar vader zich in zijn graf zou omdraaien als hij 
van deze pertinente leugens zou weten. De heer van Rhijn droeg, volgens zijn eigen dochter, 
Leendert Saarloos op handen! Saarloos wordt hier genadeloos door de schrijvers 
afgeschilderd als een harteloze bruut die geen gevoel voor zijn honden had. Niets is minder 
waar. Leendert Saarloos ging door het vuur voor zijn honden! Ook anderen die van Rhijn 
goed hebben gekend, bevestigen dit. G. de Josselin de Jong schrijft dat Leendert Saarloos 
alles voor zijn honden overhad. Hij fietste altijd door weer en wind naar het abattoir in 
Dordrecht om slachtafval voor zijn honden te halen! Voor “een homp droog brood” had hij bij 
de bakker moeten zijn! De gotspe.  
 
De modder die postuum naar de reeds lang overleden weduwe van Leendert Saarloos en 
zijn dochter Marijke wordt gesmeten is werkelijk weerzinwekkend. Het boek letterlijk: “De 
dames Saarloos hadden echter meer aandacht voor de financiële kant, lapten de 
africhtingrompslomp aan hun laars en gingen voor de winst.” 
Let wel, dit is geschreven door mensen die deze periode niet zelf hebben meegemaakt en 
niet met controleerbare feiten aantonen hoe ze aan deze informatie komen. Dit is een 
regelrechte, onbeschaamde aanslag op iemands integriteit die reeds lang is overleden. Zou 
het ook zo kunnen zijn dat mevrouw Saarloos-Jonkergouw er na de dood van haar man 
helemaal alleen voorstond? Zij was blind en haar opgroeiende dochter was ernstig visueel 
gehandicapt.  
 
De weduwe Saarloos was getrouwd geweest met een zeer dominante persoonlijkheid. Het 
kan best zijn dat zij daarom niet de makkelijkste persoon was in de omgang. Dat ze echter 
alle reden had om de heren te wantrouwen wordt duidelijk op pagina 32 en 56. Het enige wat 
uit de erfenis overbleef, was een populatie honden die haar man haar had nagelaten. Nu 
eiste een groep mensen dat zij het enige wat haar restte - het eigendom van deze honden - 
moest loslaten en overdragen! Om toch de vinger aan de pols te houden wat er met de 
erfenis van haar man zou gebeuren, was Mevrouw Saarloos bereid dit te doen in ruil voor 
twee bestuursplaatsen in de nieuw op te richten vereniging. Dit werd (zo lezen we letterlijk) 
“opgelost” door de weduwe “aan de zijlijn te parkeren” met de “vage belofte” van een 
erelidmaatschap. Ook daar kon de weduwe van Leendert Saarloos naar fluiten. Voorwaar 
een betrouwbaar gezelschap heren waar ze in terecht was gekomen.  
 
Zij “gingen voor de winst.” Voor welke winst? De enige broodwinning die de blinde weduwe 
overbleef was de schamele opbrengt uit de fokkerij van de honden van haar overleden 
echtgenoot. De auteurs stellen het voor alsof een berg gouden dukaten voor het grijpen lag, 
waar de weduwe en haar dochter gretig in graaiden. Een voorstelling van zaken die druipt 
van rancune en te schandelijk is voor woorden! Kennen de schrijvers dan geen enkel gevoel 
van piëteit? De vraag stellen is hem beantwoorden! Een beetje meer begrip voor de 
omstandigheden waarin de weduwe Saarloos verkeerde, had dit boek gesierd. 
 
Genoeg hierover. De schrijvers gaan over naar het nieuwe clubblad. We lezen dat drie leden 
van de kersverse vereniging voor Saarlooswolfhonden anderhalf jaar het clubblad samen 
hebben geredigeerd, maar dat mevrouw de voorzitter dit werk daarna “als eenmansfractie 
moest voortzetten.” “Moest” voortzetten (sic). Het is de twee andere redactieleden dus 
anderhalf jaar gelukt de dominante bemoeizucht van deze eenmansfractie te weerstaan. Een 
hele prestatie op zich, maar toen was de koek echt op. Zorgvuldig wordt achterwege gelaten 
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waarom mevrouw de voorzitter alleen kwam te staan in de redactie van het clubblad. Dit is 
het zoveelste staaltje van het selectief weergeven van feiten. Niet zo verwonderlijk omdat we 
in het lijstje met schrijvers van het boek ook de naam van deze “eenmansfractie,” oftewel het 
vrouwelijk deel van het voorzittersechtpaar, tegenkomen.  
 
De feiten dan maar weer. Dit wordt niet verteld in het boek: op een gegeven moment 
redigeerde mevrouw de voorzitter samen met een goede vriendin het clubblad. De teef van 
deze vriendin werd loops. De vrouw van de voorzitter was echter de eigenaresse, zoals zij 
dat destijds van vrijwel alle teven was die in het centraal fokbeleid werden ingezet. Daarmee 
krijgt het woord "centraal" een iets andere betekenis. (De in het boek opgesomde lijst met 
kampioenen toont aan dat mevrouw de voorzitter destijds eigenaresse was van vrijwel alle 
Saarlooswolfhonden in de vereniging. Volgens de schrijvers is dit “een goed kynologisch 
gebruik.” Het kan dan niet meer verbazen dat de lijst wordt afgesloten met een foto van haar 
eigen reu die later zo onverantwoord vaak zou worden ingezet, ook in incestparingen met 
zijn eigen dochters, waarover later meer). 
Mevrouw de voorzitter wilde de teef van haar vriendin  laten dekken, maar de omstandighe-
den lieten dit niet toe. Haar vriendin stelde een aantal oplossingen voor, maar dat was 
kennelijk niet naar genoegen, want plotseling kondigde mevrouw de voorzitter via advocaten 
een rechtszaak aan als de zaak niet zou worden afgehandeld zoals haar voor ogen stond! Ik 
kon dat eerst niet geloven, maar heb inmiddels de hele correspondentie tussen mevrouw de 
voorzitter, haar vriendin en de betrokken advocaten in mijn bezit. De vriendschap met deze 
vriendin is voorgoed voorbij. De “eenmansfractie” kon vanaf dat moment weer alleen verder.  
 
Het is verrassend hoeveel mails met allerlei correspondentie over rechtszaken je krijgt 
toegespeeld, als je een weblog begint over Saarlooswolfhonden en de mensen (meestal 
geroyeerde leden van de NVSWH) merken dat de geschiedenis nu van een heel andere kant 
wordt belicht. De haren rijzen je ten berge als je al die correspondentie leest. Niet zeker is of 
de advocaat van het voorzittersechtpaar betaald werd uit de kas van de vereniging. Zeker is 
dat uit de correspondentie zonneklaar blijkt dat de leden in feite lid waren van de particuliere 
kennel Timberley. De eigenaar van deze kennel, het voorzittersechtpaar, had de touwtjes 
strak in handen en kon alle kosten afschrijven op de vereniging. De voorzitter was niet voor 
niets ook penningmeester!  
 
“Het 25-jarig jubileum van de vereniging werd op 9 april 2000 groots gevierd in ‘De Heidehal’ 
in Nieuwegein. De evenementencommissie had daarbij onder meer gezorgd voor een grote 
fotocollage met afbeeldingen van Saarlooswolfhonden vanaf 1975. Veel leden ‘van het 
eerste uur’ herkenden de ‘oudjes’ nog, terwijl de jongere garde vol bewondering en 
verwondering keek naar het verschil in uiterlijk in de afgelopen vijfentwintig jaar.” 
“Groots gevierd.” Ach, de “grote fotocollage” bestond uit een paar foto’s die op een wandje 
waren geplakt en op een tafel in de hoek lagen wat oude clubbladen. De al eerder 
genoemde kennelknecht hield een praatje over Leendert Saarloos waaruit de toehoorders 
moesten opmaken dat Saarloos een boertige man was. Het bestuur kende de voorzitter, de 
kennelknecht en de eerste schrijver van de rasstandaard een zilveren erespeld toe wegens 
“hun grote verdiensten” voor de vereniging. Een gouden erespeld was weggelegd voor 
mevrouw de voorzitter, maar die was niet op komen dagen. De leden waren over de 
toekenning van deze kettingen en kraaltjes niet geraadpleegd. Waarom ook. De bijeenkomst 
was een matte bedoening, waar iedereen het al snel voor gezien hield. Een lid van de 
evenementencommissie klaagde later dat, na de oproep aan de leden, niemand iets had 
bijgedragen aan deze ‘grootse viering.’ 
 
Dan vinden de schrijvers het nu de hoogste tijd om Timpie eens flink in het zonnetje te zetten, 
de al eerder genoemde reu Timber van de Kilstroom van mevrouw de voorzitter. Zij kocht 
hem in 1973 van Marijke Saarloos nog voor de erkenning van het ras. Een hond die, zo 
lezen we, “op iedereen die hem heeft leren kennen een ongelooflijk sterke en onuitwisbare 
indruk heeft gemaakt.” Alsof we met de reïncarnatie van Mahatma Gandhi en Jack Kennedy 
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in hondenland te maken hebben. Iedereen moet enorm dankbaar zijn deze geweldige hond 
te hebben gekend.  
 
Even terug naar de werkelijkheid. Meer dan 10 jaar lang was het voorzittersechtpaar zeer 
bevriend met Marijke Saarloos. In 1973 kochten zij een Saarlooswolfhond van Marijke met 
de naam Timber van de Kilstroom. Zij kwamen regelmatig bij elkaar over de vloer waarbij de 
fokkerij uiteraard onderwerp van gesprek was. Marijke kocht later een van de pups van 
Timber. De voorzitter en zij brachten gezamenlijk de populatie in kaart, aan de hand van 
gegevens waar Marijke over beschikte. Na de splitsing in 1982 veranderde dit allemaal.  
 
“Timber werd een der grootste steunpilaren van het ras,” lezen we. Ja, als vader van 7 
nesten met 39 nakomelingen word je – in een zeer kleine populatie -  een der grootste 
steunpilaren tegen wil en dank. En gekocht van een onbetekenend wichtje dat geen enkele 
visie op de fokkerij had! Toch? 
 
“Voor het terugfokken van wolfachtige kenmerken is Timber van de Kilstroom een van de 
Saarlooswolfhonden geweest die van uitzonderlijk grote betekenis voor het ras waren.” 
Ja, ja, nou weten we het wel. Een foto van Timber is erbij geplaatst. Wie er objectief naar 
kijkt, begrijpt deze passage niet helemaal. Of liever gezegd: helemaal niet! Maar dat geeft 
niets, want enkel het feit dat de hond eigendom was van mevrouw de voorzitter, was reden 
genoeg hem in zes jaar tijd zeven keer voor de fokkerij in te zetten. Geen woord daarover in 
het boek.  
 
De feiten. Timber wordt voor de scheuring in 1982 vier keer voor de fok ingezeten en daarna 
nog eens drie keer. In 1982 en 1983, op respectievelijk negen- en tienjarige leeftijd, wordt 
Timpie ingezet in incestcombinaties met drie dochters!  Mevrouw de voorzitter liet Timber 
met zijn eigen dochters Beryl, Elzah en Bora paren! Maar het verhaal is nog niet uit. 
Dochters en zonen uit de incestparingen van hun vader werden daarna weer met elkaar 
gekruist! Timbers dochter Gajouchka paarde met haar halfbroer Taljochkin, een zoon van 
Timber. Dochter Elinka paarde weer met haar halfbroer Gajouchkin, een andere zoon van 
Timber en zo gaat het maar door. Hoe ver wil je gaan! Het lijkt erop dat met deze teelt het 
voorzittersechtpaar er op uit was de populatie Saarlooswolfhonden voornamelijk uit klonen 
van Timber te laten bestaan. Zoveel is duidelijk, na 1982 had het voorzittersechtpaar het 
helemaal alleen voor het zeggen en niemand hield hun tegen. Enorm veel genetisch 
materiaal, dat het ras absoluut niet kon missen, is door deze incestparingen verwoest. Des te 
merkwaardiger dat we onder het kopje “De nadagen” op pagina 35 het volgende verwijt aan 
Leendert Saarloos lezen. Letterlijk:  
“Een te eenzijdig gebruik van fokdieren, waaronder de buitensporige inzet van zijn geliefde 
reu, versmalde de genenpoel.”  
Tja, wat moet je daarop zeggen. En weer genenpoel. Ach. 
 
Even terug naar de pijnlijke vraag: is dit de opbouw van een ras? Dat mag iedereen voor 
zichzelf bepalen. De kille feiten geven ernstige incestteelt aan. Daarover zwijgt het boek. Is 
hier sprake van het “terugfokken van wolfachtige kenmerken,” waarbij Timber “van 
uitzonderlijke betekenis” is geweest? Of kunnen we beter spreken van de moedwillige 
verwoesting van de genenpool om van het ras een eenheidsworst te maken? Want het was 
niet zomaar incest, het was incest óp incest! Dat de incestueuze nakomelingen van Timber 
weer in incestparingen met elkaar werden gekruist, daar valt toch je mond van open? Er zijn 
mensen die hebben doorgeleerd op dit gebied en hier héél boos over worden.  
We hebben het over de jaren meteen na de splitsing in de vereniging, toen het centraal 
fokbeleid werd ingevoerd. De jaren 1982 en 1983, toch niet de middeleeuwen in de 
kynologische geschiedenis zou je zeggen. En wie is hier eigenlijk de kynologische leek? De 
voorzitter die bij zijn aantreden in 1982 de leden meedeelde geen verstand van de fokkerij te 
hebben?  
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“Het ras is gehomogeniseerd. Veel van de geliefde wolfachtige kenmerken zijn teruggefokt 
en bovenal is de populatie van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden gezond. 
Ook de fokbasis ervan heeft een gezonde verbreding mogen meemaken.” 
Gehomogeniseerd? Zeker! Wie de vorige alinea’s goed tot zich door laat dringen, weet nu op 
welke manier dit is gebeurd. Gelijkvormig is het ras dus zeker geworden. We weten nu ten 
koste van wat. Een “gezonde verbreding” van de fokbasis? Wanneer? En vooral: hoe? En 
met welke fokcombinaties? Dit “standaardwerk” geeft geen antwoord op deze vragen. Het 
antwoord is namelijk dat een fokbasis uit zichzelf niet verbreed kán worden. Daar is nieuw 
bloed voor nodig. Er moet gefokt worden met dieren die het minst aan elkaar zijn verwant om 
de populatie gezond te houden!. Maar door de incest- en lijnteelt (en als gevolg daarvan de 
enorme onderlinge verwantschap) en het uitsluiten van honden, zijn onverwante dieren niet 
meer te vinden. Vooral dit laatste aspect is desastreus geweest. Dát is de realiteit waarvan 
nu de wrange vruchten worden geplukt! 
 
Maar niets van dit alles wordt zelfs maar aangestipt. Integendeel. In één adem door wordt 
met droge ogen beweerd dat de populatie “gezond” is. Over erfelijke afwijkingen die in de 
loop der jaren opdoken zoals onder andere epilepsie, patella luxatie, criptorchidie en OCD 
wordt gezwegen! Ook de erfelijke oogziekte PRA, die op latere leeftijd blindheid veroorzaakt, 
wordt terzijde geschoven. Toen leden tegen dit probleem opliepen en het aankaartten bij de 
vereniging, werden de symptomen meteen gebagatelliseerd. Bestuursleden hebben zich 
destijds, toen het probleem PRA opdook, de blaren op de tong gepraat om het meteen 
grondig aan te pakken en te laten onderzoeken door deskundige oogartsen van de faculteit 
Diergeneeskunde in Utrecht. Dit zijn nu ex-bestuursleden; hun termijn zat er voortijdig op, 
vond het echtpaar. Ze werden uitgezwaaid omdat hun bijdrage aan de discussie als kritiek 
op het centrale fokbeleid werd gevoeld. Er werd aan het aftreden van deze ‘dissidente’ 
bestuursleden zo weinig mogelijk ruchtbaarheid gegeven. Uiteraard zwijgt het boek over 
deze affaire. Natuurlijk werd ook nu een stok gevonden om de hond te slaan. Er is altijd een 
stok te vinden als je hem nodig hebt en je van lastige bestuursleden (of gewone leden) afwilt. 
Er wordt het voorzittersechtpaar nog steeds geen strobreed in de weg gelegd en dat weten 
ze maar al te goed. 
 
De fokkerij wordt dus nog steeds strak door het voorzittersechtpaar geregisseerd. Daarbij 
werden ook nog eens witte Saarlooswolfhonden stelselmatig uitgesloten van de fokkerij, 
waardoor de roofbouw op de genenpool nog meer toenam. Maar het moet gezegd: niemand 
van de leden deed zijn mond open. Het overgrote deel van de honden stond immers op 
naam van mevrouw de voorzitter geregistreerd. Deze honden werden onder de leden 
uitgezet “ter verzorging.” Een prima manier om de wind eronder te houden. Dat bleek!  
 
Door de jaren heen werden leden geroyeerd die het waagden kritische geluiden te laten 
horen of er een andere mening op nahielden. Vanzelfsprekend is ook geen passage 
opgenomen over de, volgens de eigen statuten van de vereniging onreglementaire en 
volgens het Nederlands verenigingsrecht onwettig verlopen royementen van het jaar 2006. In 
dat jaar werd een grote groep leden geroyeerd die het had gewaagd, gelet op de povere 
resultaten en de opduikende erfelijke afwijkingen in de populatie, het tot dan toe gevoerde 
centrale fokbeleid ter discussie te stellen. Zij hadden moties ingediend, omdat een voorstel in 
een vorige ledenvergadering zonder pardon door de voorzitter van tafel was geveegd. De 
groep wilde de populatie door diverse specialisten laten onderzoeken, deden daartoe 
voorstellen en vroegen tegelijkertijd om meer openheid, verantwoording en communicatie 
vanuit het bestuur. Het werd allemaal gedraaid in de richting van “deloyaal gedrag” 
tegenover diegenen die zich in het verleden zo enorm hadden ingezet voor de vereniging. 
Dus hadden de indieners volgens de voorzitter “geen liefde voor de Saarlooswolfhond.”  
 
Hij ontnam hen elk woord om de moties toe te lichten. Andere leden die tegen de moties 
waren, kregen van hem  echter volop het woord. Het was een kwalijk, tot in detail 
geregisseerd toneelstukje dat niets met een ledenvergadering te maken had. De aanwezige 
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leden konden volgens de voorzitter alleen van “hun liefde voor de Saarlooswolfhond” 
getuigen door tegen deze moties te stemmen. Om voorgoed van deze kritische leden af te 
zijn, las een voormalig bestuurslid een brief voor, waarin hij schreef dat naar zijn mening 
voor de indieners van de moties geen plaats was in de vereniging. De voorzitter vroeg of 
iedereen het daarmee eens was en klaar was Kees. De voorzitter wist heel goed dat leden 
helemaal niet collectief, staande een ledenvergadering kunnen worden geroyeerd. Oók niet 
als de voorzitter de vergadering vraagt of ze het eens is met de inhoud van een brief. Als een 
lid geroyeerd wordt, dient hij eerst individueel een aangetekende brief van het bestuur te 
krijgen, waarin de reden van zijn royement wordt genoemd en met de mededeling erbij dat 
hij tegen deze beslissing beroep kan aantekenen, met een termijn van (meestal) vier weken.  
Het lid mag vervolgens een verweer houden in de eerstvolgende ledenvergadering, waarna 
de leden over het royement zullen stemmen. Deze regels, nota bene volgens de eigen 
statuten van de NVSWH, werden met voeten getreden. Zelden werd een beschamender 
vertoning opgevoerd in het Nederlandse verenigingsleven.  
 
Een tekstredacteur had de schrijvers voor de volgende uitglijder kunnen behoeden. De 
schrijvers waarschuwen de lezer dat er rondom de Saarlooswolfhond nu ook andere 
“liefhebbers van verenigingen” opduiken. Misschien wordt hier de AVLS bedoeld, zonder dat 
de schrijvers deze door de Raad van Beheer erkende rasvereniging willen noemen. Nu kun 
je veel van de AVLS zeggen, maar niet dat de leden liefhebbers van verenigingen zijn, 
misschien een enkeling daargelaten. De AVLS is echt een vereniging van liefhebbers en niet 
andersom.  
 
Dan nog een paar opmerkingen over de vachtkleuren en de vererving daarvan. Er worden 
enkele stellingen geponeerd die op z’n zachts gezegd bij genetici de wenkbrauwen doen 
fronsen. Het is soms pijnlijk. Maar goed, in het land der blinden is Eenoog koning, nietwaar. 
Een paar voorbeelden maar weer: 
 
“Het wit laat zich zonder problemen ontleden, waardoor er al op gefokt was dat deze niet 
meer op zou duiken.” 
Een hoogleraar genetica diergeneeskunde zou deze zin eens moeten projecteren in de 
collegezaal “ter leringhe ende vermaeck” van zijn studenten. Gegarandeerd succes. Men 
bedoelt hier te zeggen dat witte Saarlooswolfhonden zonder pardon werden uitgesloten van 
de fokkerij waardoor de vachtkleur niet meer zou terugkomen. Het wit laat zich zonder 
problemen ontleden? Iedere eerstejaars student diergeneeskunde weet dat dit onzin is. En 
het is op z'n zachts gezegd een weinig intelligente beslissing voor het behoud van de 
genenvariëteit om hierop bewust te fokken. Als men wil zeggen dat de vachtkleur wit 
gemakkelijk was weg te fokken door witte honden uit te sluiten van de fok (in de hoop dat 
deze later “niet meer op zou duiken”) geeft men blijk van een enorm gebrek aan kennis.  
 
Recessieve eigenschappen laten zich niet wegfokken, simpelweg omdat je ze niet ziet! 
Ondanks het morbide beleid om witte Saarloosjes uit te sluiten van de fokkerij, doken de 
laatste jaren toch weer witte exemplaren op. Terwijl de voorzitter de leden in de vorige 
uitgave van het boek nog zo had beloofd dat witte Saarlooswolfhonden in de toekomst niet 
meer te zien zouden zijn omdat “gezondheid belangrijker is dan een kleurslag.” Wat is er 
ongezond aan een witte Saarlooswolfhond? Er kwam geen antwoord! Ook niet in deze 
herziene versie van het boek! Wèl is nu zorgvuldig weggelaten dat de witte vacht van de 
Saarlooswolfhond samenhangt met erfelijke gebreken. Iets wat in het vorige boek nog stellig 
werd beweerd! Toch wat geleerd? 
 
Een zin als: 'de voor u staande hond liegt niet' wordt nergens genuanceerd. Dat kan ook niet, 
want aan de buitenkant van een hond zien we maar een klein deel van de uitwerking van zijn  
genen. Dit heet het fenotype van de hond, een deftig woord voor “de buitenkant.” Maar de 
buitenkant van de hond zegt weinig over zijn genotype, zijn binnenkant! Een beter houdbare 
stelling zou dus zijn: de voor u staande hond liegt, want u ziet maar een klein deel van de 
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werkelijke hond. Maar zo'n stelling past niet in de mantra van de fokzuiverheid van de eigen 
populatie. Zoals we nu weten worden daarmee de leden steeds weer bestookt om het 
'centrale fokbeleid' te blijven steunen. 
 
Ook deze passage roept vraagtekens op: “Fokkerij buiten de Nederlandse Vereniging van 
Saarlooswolfhonden verraadt de gelegenheidsfokkerij die als een stuurloos schip rondzwalkt. 
Er duiken bijvoorbeeld kleurslagen op die de raszuivere Saarlooswolfhond niet kan vererven 
waardoor de opgegeven afstammingsgegevens onmogelijk voor betrouwbaar gehouden 
kunnen worden.” 
Gelegenheidfokkerij buiten de NVSWH? Als deze vereniging slechts 1 nest per jaar weet te 
fokken, zoals de laatste tijd het geval is, kun je met een gerust hart spreken van 
gelegenheidfokkerij. Maar dan wel binnen de NVSWH! Er worden helaas nauwelijks nog 
pups geboren! Deze passage wordt gebruikt om fokkers buiten de rasvereniging weer eens 
in diskrediet te brengen. Het bekende liedje. Maar ook een Saarlooswolfhond buiten de 
NVSWH kent maar drie kleurslagen, precies zoals het in de rasstandaard is omschreven: 
wolfsgrauw, bosbruin en (crème-)wit, want ook fokkers buiten de NVSWH moeten zich aan 
de rasstandaard houden.  
 
Wat betreft de fokkerij buiten de NVSWH zeggen de schrijvers dat de consument daar maar 
moet vertrouwen op de oprechtheid van de fokker. Dit is een valse voorstelling van zaken en 
een verdraaiing van feiten. Fokkers van Saarlooswolfhonden buiten de NVSWH laten vrijwel 
allemaal hun fokdieren testen op de voorkomende ziekten in het ras. Binnen de NVSWH 
wordt niet getest op alle in het ras voorkomende afwijkingen! Daar moet de consument 
inderdaad maar vertrouwen op de blauwe ogen van de fokker, of beter gezegd, op de 
blauwe ogen van het centraal fokbeleid van de voorzitter! Gegevens over de gebruikte 
fokdieren zal de consument niet vinden op de website van de NVSWH! Men zwijgt als het 
graf. De NVSWH vindt dat pupkopers bij de NVSWH gewoon vertrouwen moeten hebben in 
de centrale fokkerij van meneer de voorzitter, zelfs al worden de honden op een aantal 
erfelijke gebreken niet gecontroleerd. 
 
Over de fokkerij buiten de NVSWH beweren de schrijvers ook nog het volgende:  
“De resultaten van een in 2007 uitgevoerd DNA-onderzoek waren niet consistent met de 
opgegeven afstamming waarbij er ondermeer genenmateriaal is aangetroffen dat niet tot de 
Saarlooswolfhond behoort.”  
Deze zin suggereert van alles, maar roept bij kritische lezing alleen vragen op. Hoe zagen 
die resultaten eruit? Niet consistent? Niet consistent met wat?  Met de opgegeven 
afstamming? Met welke opgegeven afstamming? Van welke honden?  Bij welk laboratorium 
werd het onderzoek uitgevoerd. Welke honden waren daarbij betrokken? Welk 
genenmateriaal werd daarbij aangetroffen? Van welke honden? Op welke genen werd 
specifiek gezocht? Hoe weten de schrijvers dat dit genenmateriaal niet tot de 
Saarlooswolfhond behoort? Welke geneticus ondersteunt deze conclusies en wie is 
geraadpleegd om de uitslag te bestuderen?  
 
De NVSWH wil heel graag aantonen dat honden buiten de eigen club niet raszuiver zijn. 
Daar gaat dit gebeuzel over, want meer dan dat is het niet. Het is alleen suggestief 
taalgebruik waaraan elke onderbouwing ontbreekt. De schrijvers proberen alsnog hun gelijk 
te halen. Wat er staat is volstrekte onzin! Met afstammingsonderzoek is met behulp van DNA 
alleen aan te tonen dat een bepaalde hond van een bepaald ouderdier afstamt. Niet meer en 
niet minder. Om aan te tonen dat bepaalde honden geen Saarlooswolfhond zijn, zou het 
complete genoom van de Saarlooswolfhond in kaart moeten zijn gebracht. Dat is niet 
gebeurd. Het heeft ook weinig zin, want dan nóg zou een vergelijking van genen van 
individuele honden niets zeggen. Elke individuele, raszuivere Saarlooswolfhond heeft genen 
die niet in andere raszuivere Saarlooswolfhonden worden aangetroffen. Dit geldt ook voor 
Saarlooswolfhonden binnen de NVSWH, want de natuur maakt geen uitzondering en 
discrimineert niet. Het wil dus helemaal niet zeggen dat deze honden rasonzuiver zijn. Pas 
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als alle honden volledig homozygoot zijn, dus als al hun genen volkomen overeenkomen met 
alle andere Saarlooswolfhonden, is dat het geval. Dit is echter uitsluitend in theorie mogelijk. 
Het toeval bepaalt dat elke volgende generatie een iets andere genetische samenstelling kan 
hebben. Dit proces wordt ‘genetic drift’ genoemd. Misschien moeten de schrijvers eens 
praten met een geneticus, die kan dat allemaal haarfijn uitleggen.  
 
In de voorwaarden en criteria voor het lidmaatschap lezen we dat de lezer die in aanmerking 
wil komen voor een pup, eerst lid moet worden van de NVSWH. Wijselijk staat er niet bij dat 
dit volgens de Nederlandse wet is verboden. Het is namelijk ordinaire koppelverkoop. Ook 
lezen we dat de honden onder contract worden verkocht. Als we de schrijvers mogen 
geloven, schijnt het allemaal erg ‘hondvriendelijk’ te zijn, maar wat er precies in het contract 
staat, wordt in dit “standaardwerk” niet vermeld. Begrijpelijk, want degenen die wèl weten wat 
er in dat contract staat, weten ook dat de absurde en rigide bepalingen potentiële kopers 
onmiddellijk zal afschrikken als ze van tevoren zo’n contract mogen inzien. Het komt er in het 
kort op neer dat de eigenaar alle essentiële eigendomsrechten op de hond moet overdragen 
aan de NVSWH. Tot in de meest onzinnige details en met volstrekt idiote boetebepalingen! 
 
Het hoofdstuk “Dekking, dracht en geboorte” beslaat maar liefst 19 pagina’s. Merkwaardig 
dat de NVSWH kort na de uitgifte van het boek een voorlichtingsbijeenkomst organiseerde 
over dit onderwerp, om “eventueel bij de leden aanwezige onduidelijkheden” op te helderen. 
Het was kennelijk nog niet duidelijk genoeg. Maar de leden hadden geen behoefte aan meer 
opheldering, want er kwam die middag vrijwel niemand opdagen. Je zou als lid toch mogen 
verwachten dat je met een dergelijk uitgebreid hoofdstuk wel alles hebt gelezen wat erover te 
weten valt.  
 
Merkwaardig dat het onderwerp over narcose in het hoofdstuk ‘Verzorging’ wordt behandeld. 
De schrijvers suggereren hier dat de Saarlooswolfhond extreem gevoelig zou zijn voor 
narcose. Elke dierenarts in Nederland heeft een lijst met rassen die gevoelig zijn voor 
narcose, dus aantoonbaar gevoeliger dan andere rassen. De Saarlooswolfhond komt op 
deze lijst niet voor. De afdeling Anesthesie van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht 
bevestigt dat. Maar de schrijvers beweren dat in het verleden Saarlooswolfhonden gestorven 
zijn onder narcose. Dat kan zo zijn, maar welke dieren dat waren, hoeveel het er waren  en 
onder welke omstandigheden alles plaatsvond, meldden de schrijvers niet. Ook mensen 
overlijden wel eens aan de gevolgen van narcose. Dat wil niet zeggen dat alle mensen 
gevoelig zijn voor narcose. Maar de schrijvers willen het fabeltje van de narcosegevoeligheid 
van de Saarlooswolfhond graag in stand houden. Ter ondersteuning van hun opvatting is 
achterin het boek een artikel geplaatst van een dierenarts die verbonden is aan het 
farmaceutische bedrijf Pfizer.  
 
Wie het suggestieve voorwoord van de schrijvers even laat voor wat het is en het artikel 
zonder gekleurde bril leest, zal tot de conclusie komen dat hier nergens wordt beweerd dat 
de Saarlooswolfhond extra gevoelig is voor narcose. De dierenarts van Pfizer bespreekt de 
werking van narcose, in het bijzonder de werking van Dormitol®. Een middel dat in 95% van 
de dierenartspraktijken in Nederland wordt gebruikt. Het middel is volkomen veilig. De 
dierenarts concludeert, net als de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, dat niet is 
aangetoond dat het ras Saarlooswolfhond gevoelig zou zijn voor narcosemiddelen. Het is 
dan ook niet duidelijk waarom de schrijvers dit sprookje in leven willen houden. Of het moet 
zijn dat, ik citeer: 
“vanwege haar kennis van, en ervaring met, deze gevoeligheid kan de rasvereniging in deze 
doorslaggevend advies geven. Schroom daarom niet met de rasvereniging contact op te 
nemen wanneer de toediening van sedatie aan de orde is. En dwing in deze uw gelijk bij de 
dierenarts af.”  
Waarom willen de schrijvers de  leden bang maken voor de gevolgen van narcose? 
Misschien om de kennis en de autoriteit van de rasvereniging nog eens te  onderstrepen? 
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Ook op dit terrein? Het is deze vereniging echt onmogelijk iets aan de leden zelf over te laten! 
Misschien moeten die leden eens met Utrecht bellen. Daar zitten echte deskundigen.  
 
Achterin het boek zijn een paar artikelen uit oude hondenbladen overgetypt. 
Bijvoorbeeld een (anoniem!) artikel van iemand die duidelijk tot het kamp van de Duitse 
herderfokkers behoort. De schrijvers maken gretig gebruik van de cynische en kleinerende 
opmerkingen van deze anonieme bewonderaar van Duitse herders om het fokexperiment 
van Leendert Saarloos, waar het maar kan, belachelijk te maken. Gelukkig ook een artikel 
waaruit meer respect voor Saarloos experiment blijkt, en waar ook gewag wordt gemaakt 
van het radio-interview. Echt interessant zou het zijn geweest als de schrijvers de inhoud van 
het radio-interview hadden overgetikt, maar zoals gezegd: ze hebben het niet gevonden.  
 
 Ik ben nog lang niet klaar, maar hou er nu echt mee op. Het stuit me allemaal te veel tegen 
de borst. Is er dan niets positief te zeggen over dit boek? Dat kunt u het best zelf beoordelen. 
We leven in een vrij land, dus iedereen mag vinden wat hij wil, maar mensen die dit boek 
“hét standaardwerk” noemen, hebben niet begrepen wat een standaardwerk werkelijk is. Dit 
boek is geschreven met een bevooroordeelde blik, met het vooropgezette plan Leendert 
Saarloos neer te zetten als een kynologisch onbenul, met het voornemen het 
voorzittersechtpaar te schetsen als de onbetwistbare redders van de Saarlooswolfhond die 
het ras “tot grote wasdom” hebben gebracht. Het is niets meer dan stuitende 
zelfverheerlijking terwijl het bereikte  fokresultaat, onder verantwoordelijkheid van hetzelfde 
echtpaar, in werkelijkheid een heel ander beeld laat zien: erfelijke afwijkingen die verzwegen 
worden en nesten die nauwelijks nog geboren worden. Maar binnen de NVSWH is dat 
vloeken in de kerk. 
 
Is er dan niets dat de titel “hét standaardwerk” rechtvaardigt? Jazeker. De prijs! Een volstrekt 
belachelijke bedrag van € 34,90 voor dit broddelwerkje. Maar wie zo gek is dit bedrag ervoor 
neer te tellen, moet gewoon zijn gang gaan. Ik kan u geruststellen, ik kreeg een exemplaar 
opgestuurd van een lid van de NVSWH en heb het na lezing keurig onder dankzegging 
teruggestuurd. De vereniging heeft ook nog eens het bespottelijke bedrag van € 14.000 
uitgetrokken voor de productie van dit boek. En dan te bedenken dat er volgens diezelfde 
vereniging geen geld is om gedegen PRA onderzoek te doen. Het zou te duur zijn. Je moet 
wel durven! PRA onderzoek kost slechts 35 Euro per hond! Het bedrag voor één exemplaar 
van dit boek. Waar de prioriteit ligt, wordt daarmee ondubbelzinnig blootgelegd.  
Rotboek of “standaardwerk”? Maak zelf uw keus. Ik heb de mijne gemaakt. 
 
Johan Berends, december  2010. 
 


