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Na jaren van afwezigheid dook onlangs bij de Saarlooswolfhond weer de witte vachtkleur op. 
Een nogal onverwachte gebeurtenis, want niemand had hier rekening mee gehouden. 
Iedereen dacht dat het witte gen voorgoed uit de populatie was verdwenen, maar het was 
niet weg! Er doen nogal wat geruchten de ronde over de witte vacht van de Saarlooswolf-
hond. Zo zou er een verband bestaan tussen deze kleurslag en “ongewenste erffactoren.” 
Het wordt hoog tijd deze mythe te ontzenuwen en dat kan het best – zoals altijd - door ons te 
baseren op feiten. Want hoe komen al die geruchten in de wereld en hoe zit dat nou met die 
vererving van de witte vacht bij de Saarlooswolfhond? Daarvoor moeten we eerst een beetje 
theorie doornemen. Een verhaal dat begint bij de ballenbak van Ikea. 
 
Blauwdruk 

 
In de kern van elke lichaamscel van je hond zitten 
chromosomen. Bij de hond 78 stuks om precies te zijn. 
In zo’n chromosoom zitten genen. Genetici houden van 
overzicht, dus hebben ze die genen in hokjes verdeeld. 
Omdat ze willen weten dat ze hebben doorgeleerd, 
noemen ze zo’n hokje een locus. In elk locus zit een 
gen dat informatie bevat over een bepaalde eigen-
schap. Eén paar of meerdere paren genen beslissen 
hoe jouw hond eruit ziet. Welke vachtkleur krijgt hij? 
Hoe lang wordt zijn staart? Krijgt hij staande of han-
gende oren? In de genen ligt het antwoord, ze zijn als 
het ware de blauwdruk van je hond. Genen zijn rare 
dingen. Ze mengen niet met elkaar. Meng rode en witte 
verf en je krijgt roze verf. Bij genen werkt dat anders. 
Zoiets als de ballenbak bij Ikea. Het mengt wel, maar 

elk balletje behoudt toch zijn eigen kleur. Genen zijn ook altijd met z’n tweeën, een van de 
vader en een van de moeder. Dan heb je nog de originele uitvoering en een paar varianten 
die net even iets anders werken dan het origineel. Dat zijn gemuteerde genen. Om het 
ingewikkeld te houden wordt een gemuteerd gen een allel genoemd. Het zit op hetzelfde 
locus als waar eerst het originele gen zat. Genen veranderen niet zo snel, maar door straling 
of geneesmiddelen kunnen ze soms toch zodanig veranderen dat lichaamscellen anders 
gaan werken. Extreme voorbeelden zijn Tsjernobil en Softenon, maar zonnestraling, een 
virus of iets anders kan op den duur ook genmutaties veroorzaken. 
 
Bruine en zwarte neuzen 
 
Tot zover de theorie. Nu over de neuzen van onze honden, want die verraden hun basis-
kleur. Voor een zwarte neus is het gen op het B-locus verantwoordelijk. De B van Black, dat 
is gemakkelijk te onthouden. Heeft je hond een bruine neus dan zit het b-allel in dat gen-
hokje. De b van brown, de leverkleur. Men neemt aan dat b het gemuteerde gen is van B. 
Het geeft de lichaamscel opdracht een ander pigment dan zwart aan te maken, in dit geval 
bruin. Een bruine hond heeft twee b genen, een zwarte hond twee B genen. Een Bb hond 
toont zwart, maar hij heeft ook een bruin gen. Waarom zien we dan geen bruine neus? Dat 
komt omdat B (zwart) dominant is over b (bruin), dat recessief wordt genoemd. Een hond 
met BB genen is fokzuiver (homozygoot) voor zwart, een bb hond is fokzuiver voor bruin en 
een Bb hond is fokonzuiver (heterozygoot). Een kruising tussen BB en BB kan alleen maar 
BB puppen opleveren. Hetzelfde geldt voor bb honden, daar komen alleen fokzuivere bruine 
puppen uit. Dat gaat ook op voor bosbruine Saarlooswolfhonden: die zijn altijd fokzuiver voor 
b.  
 



Een kruising tussen bosbruine Saarloosjes levert dus uitsluitend bosbruine puppen op en de 
praktijk wijst dat ook uit. Astor en Borrha, beiden bosbruin, leverden in1980 maar liefst 10 
bosbruine puppen af. Eijke, een van de puppen, werd drie jaar later aan de bosbruine Tarno 
gepaard. Dit keer was het resultaat vier bosbruine 
puppen. In 2003 vond, voor zover ik weet, de laatste 
kruising tussen bosbruine honden plaats. De kruising 
van Bionda Tibris met Ylang Ylang leverde weer 
alleen maar bosbruintjes op. Als beide bosbruine 
ouders het witte gen hebben, dan kunnen we ook 
nog crèmewitte pups in het nest zien. Wat voor 
bosbruine Saarlooswolfhonden geldt, gaat ook op 
voor wolfsgrauwe Saarloosjes. Maar hier stuiten we 
op een probleem. We weten niet met zekerheid 
welke wolfsgrauwe hond fokzuiver is. Dus BB of Bb. 
Fokken is gokken, zegt het spreekwoord en daarom 
zien we in kruisingen tussen twee wolfsgrauwe 
Saarloosjes af en toe bosbruine puppen. Beide 
ouders hebben dan het b gen; beiden zijn dus met 
zekerheid fokonzuiver (heterozygoot) voor zwart.  
 
Hoe weet je nu dat beide ouders fokonzuiver zijn en 
waarom niet één van de twee? Omdat bij een 
kruising tussen een fokzuivere en een fokonzuivere 
wolfsgrauwe hond alle puppenneuzen zwart zijn. Zwart is immers dominant over bruin. Beide 
ouders zijn dus fokonzuiver. (eenvoudiger gezegd: beide ouders hebben het b gen, anders 
kan er nooit een bruin neusje tussen zitten) 
 
Het is een stuk lastiger om zwarte honden (in ons geval dus wolfsgrauwe honden) fokzuiver 
te krijgen. Een zwarte hond kan immers het b gen bij zich dragen. Hij onderscheidt zich niet 
van een fokzuivere zwarte hond. En met alle vachtkleuren en patronen die bij alle honden-
rassen zo van elkaar verschillen, begint het behoorlijk ingewikkeld te worden. Zeker met al 
die fokonzuivere genenparen. 
 
Vlekjes 

 
Kijk eens naar de vacht en de vachtkleuren. Er zijn veel 
genenparen die daar verantwoordelijk voor zijn. Ik noem er 
een paar. Op het A-locus liggen talrijke allelen. Bijvoorbeeld 
ag dat de agoutireeks wordt genoemd, naar een Zuid-
Amerikaans knaagdiertje, zo groot als een haas met een 
uitgesproken wildkleur (foto links). Over het B-locus hebben 
we het net gehad. Op het C-locus wordt de mate van 
pigmentatie bepaald. Een allel op dit locus zorgt zelfs voor 

totale afwezigheid van pigment. We kennen het allemaal als albinisme. Witte vacht, rode 
ogen. Niet rood omdat de kleur rood is, maar omdat alle pigment ontbreekt en je daarom het 
bloed rechtsreeks in het weefsel ziet. Albinisme komt veel voor bij konijnen en ook relatief 
vaak bij mensen (1:15.000). Bij honden nauwelijks, het is niet duidelijk waarom. Terug naar 
de genen. Op het D-locus liggen genen die de vachtkleur kunnen verdunnen. Het E-locus 
geeft de hond een zwart masker, waarvan de Boxer een mooi voorbeeld is. Het gen op het 
G-locus zorgt ervoor dat je hond grijs wordt, naarmate hij ouder wordt. Het recessieve gen g 
zorgt juist voor een intensief pigment. Op het T-locus ligt een gen dat bij Dalmatiërs die 
zwarte vlekjes maakt, maar volledig witte Dalmatiërs hebben ook zwarte vlekjes. Die kun je 
alleen niet zien omdat een allel op het S-locus de werking van het T-gen tegengaat. Dan heb 
je nog het M-locus voor het Merle effect, het G-locus, het P-locus en ga zo maar door. 
Allemaal hebben ze invloed op de vachtkleur en -patronen.  



Andere rassen 
 
Het wordt hoog tijd om eens stil te staan bij de witte Saarloos en over de sprookjes die daar-
over de ronde doen. De witte vacht van de Saarlooswolfhond zou bij de Duitse herder van-
daan komen, omdat in dit ras ook een wit gen zit. Dat zou kunnen, maar het zou net zo goed 
een ander ras kunnen zijn.  
 
In het boekje over de Saarlooswolfhond lezen we dat zonder medeweten van Leendert 
Saarloos andere rassen werden ingekruist om zo de inteelt te beteugelen. Het is niet 
duidelijk om welke rassen het gaat, maar er zou zo maar een hond tussen kunnen zitten met 
een wit gen. In theorie zou het gen ook nog van de wolf kunnen komen, want ook wolven 
hebben een wit gen. Dat is niet erg waarschijnlijk. Hoewel? We weten niets van de achter-
grond van de gebruikte wolvinnen in de loop der jaren. Eigenlijk hebben we dus geen idee 
waar het witte gen vandaan komt! 
 
Kijk eens naar je eigen Saarloosje die lekker op zijn 
kleedje ligt te dutten. Misschien is het een bosbruine 
of een wolfsgrauwe. Dat maakt voor dit verhaal niet 
uit. Ik bedoel, sta er niet raar van te kijken als je hem 
of haar voor de fok inzet en er ineens witte puppen 
komen uitrollen! 
Hoe dat kan? Nou, dat is niet erg ingewikkeld. Beide 
ouders hebben in dit geval het witte gen en witte 
honden zijn helemaal geen zeldzaamheid. Veel 
rassen kennen witte exemplaren. De witte herder is 
een goed voorbeeld. Hij was, als niet gewenste 
variëteit, bijna uitgestorven door het fokverbod in de 
30-er jaren, maar werd gered door toegewijde 
fokkers in Canada. Nu is de witte herder ook in 
Nederland geïntroduceerd en als ras erkend. Dat ons 
ras ook een wit gen heeft, is een feit. Het is eigenlijk 
niet zo belangrijk op welk locus het zich bevindt. Het 
ìs er gewoon en daar gaat het om.  
 
De neus van de witte Saarlooswolfhond verraadt ook 
hier zijn basiskleur. Een zwarte neus voor de witte, 
een leverkleurige voor de crèmewitte variant. 
Crèmewitte Saarlooswolfhonden zijn, net als hun bosbruine soortgenoten, altijd fokzuiver. Er 
is maar één manier om erachter te komen of een witte Saarlooswolfhond (dus met een 
zwarte neus) fokzuiver is. Ironisch genoeg heb je daar een crèmewitte voor nodig. Paar deze 
twee variëteiten aan elkaar. Als bij een statistisch voldoende aantal puppen alleen witte 
puppen voorkomen, dan mag je redelijkerwijs aannemen dat de ouder met de witte vacht en 
de zwarte neus fokzuiver is.  
 
Vroeger kwamen witte en crèmewitte Saarlooswolfhonden veel meer voor. Met deze honden 
was niets aan de hand. Toch is bewust geprobeerd deze variëteit te elimineren! Er is echter 
maar één manier om het witte gen definitief uit de populatie te fokken. Dan moeten alle 
ouderdieren die ooit een witte pup hebben voortgebracht, inclusief al hun nakomelingen, 
voor de fok worden uitgesloten. Generatie op generatie. Dit is natuurlijk, op z’n zachtst 
gezegd, volstrekt onverantwoord. Los van het feit dat elke noodzaak om de witte Saarloos-
wolfhond uit de populatie te fokken volledig ontbreekt! De witte Saarloos is gewoon een 
variëteit in de vachtkleur. Niet meer en niet minder. 
 
 



 
 
Doofheid, blindheid en pupsterfte 
 
Er is inderdaad een gen dat bij andere rassen een witte vacht veroorzaakt dat tevens 
gepaard gaat met ernstige lichamelijke problemen. Het is de homozygote vorm van een 
berucht gen op het M locus. Dit locus wordt ook wel het Merle locus genoemd, omdat het in 
bepaalde combinaties bij sommige rassen verantwoordelijk is voor die mooie, blauwe ver-
kleuring van de vacht, het zogenaamde blue Merle. De genen op dit locus zijn ten opzichte 
van elkaar niet dominant of recessief, maar werken min of meer gelijktijdig (intermediair). 
Hier leveren twee M genen een totale verbleking van de vacht op. We zien dus een witte 
kleur tevoorschijn komen. Dit M gen gaat in homozygote vorm (MM) vaak gepaard met blind-
heid, doofheid en soms vroege sterfte. Niet altijd, maar wel vaak. De pups zijn soms mis-
vormd en sommige puppen worden zelfs zonder ogen geboren. Als ze al niet jong sterven, 
worden ze meestal snel na de geboorte geëuthanaseerd. Als ze overleven, zijn de honden 
vaak steriel. Deze ellende zien we bij rassen als de Sheltie en de Collie. Ook albinisme gaat 
in een enkel geval samen met doofheid of blindheid door een gemuteerd gen op het C-locus.  
 
Geen erfelijke afwijkingen 
 
Gelukkig komt al deze misère bij de Saarlooswolfhond niet voor. We weten niet wat de reden 
is geweest om de witte kleurslag bewust uit de populatie te fokken en waarom het verhaal de 
wereld in is gebracht dat de witte of crèmewitte Saarlooswolfhond erfelijke gebreken onder 
de leden heeft. Opheldering hierover is nooit gegeven. Misschien werden ze gewoon niet 
mooi gevonden (zoals sommigen liever wolfsgrauw dan bosbruin zien), misschien waren er 
daarom onvoldoende afzetmogelijkheden voor de witte Saarloos. Het blijft anders moeilijk te 
verklaren dat in het boekje over de Saarlooswolfhond wordt gesteld dat de witte Saarloos-
wolfhond niet meer gefokt zal worden omdat, zo staat er letterlijk: 
 
 “tussen de kleurslag wit en enkele ongewenste erffactoren een duidelijke samenhang was 
geconstateerd. Deze beslissing zullen de liefhebbers van witte wolfhonden misschien 
betreuren, maar gezondheid en betrouwbaarheid zijn belangrijker dan een kleurslag.”  



 
Maar een witte Saarloos is niet ongezonder of onbetrouwbaarder dan een bosbruine of een 
wolfsgrauwe! Elke bezitter van een witte Saarlooswolfhond zal dat onmiddellijk beamen. Een 
witte of crèmewitte Saarlooswolfhond is ook niet meer of minder bevattelijk voor erfelijke 
ziekten dan zijn bosbruine of wolfsgrauwe collega. Dat wordt door elke geneticus bevestigd. 
Behalve de vachtkleur is er geen verschil tussen de honden en voor een samenhang tussen 
de witte vacht en “ongewenste erffactoren” ontbreekt elke wetenschappelijke onderbouwing! 
We moeten gewoon blij zijn met deze genetische variëteit in ons ras. 
 

 
 
Dan nog dit. Mooie, dominante, sterke, ondeugende, speelse, lieve Ajorto Nanouk Anders 
von der Eickeler Burg! Het lot kan soms hard zijn. Je mocht maar 2 jaar leven en dat is 
vreselijk oneerlijk. Niet alleen voor jou, maar ook voor je baasjes Carin en Michel die nog 
zoveel langer van je hadden willen genieten. Maar wie heeft ooit gezegd dat het lot, dus het 
leven, eerlijk is voor iedereen? Saarlooswolfhonden kunnen in je hart kijken en Anders, jij 
weet dat ik dit stukje speciaal voor jou heb geschreven, zodat we alle onzinverhalen over 
witte en crèmewitte Saarlooswolfhonden eindelijk eens achter ons kunnen laten. Een witte 
Saarlooswolfhond is gewoon een Saarlooswolfhond! Dus, lieve, dominante, sterke, ondeu-
gende, speelse en ook nog eens prachtige, crèmewitte Anders met je mooie, bruine neus en 
je melancholieke ogen, rust zacht. 
 
Johan Berends, februari 2008. 

 
 

 


