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Er gaan veel verhalen rond over de kleuren van de Saarlooswolfhond. Om te begrijpen wat 
er klopt en wat niet, moet je weten hoe kleuren genetisch in elkaar zitten. Dat is simpeler dan 
veel mensen denken. 
 
Eén van de fabels is, dat de genetica van de kleuren zo ingewikkeld is, dat “gewone 
mensen” dat niet zouden kunnen snappen. 
In dit artikel wil ik je laten zien dat genetica prima te begrijpen is, ook voor mensen die weinig 
van zulke dingen weten. 
 
Een korte basisuitleg 
 
Elke hond heeft 39 genenparen. In die genen zitten de erfelijke eigenschappen. 
Bij de bevruchting krijgt de pup de helft van de genen mee van de vader en de andere helft 
van de moeder: de paren gaan letterlijk doormidden en die twee helften, een van vader en 
een van moeder, komen bij elkaar, versmelten en vormen zo het nieuwe genenpaar, en 
daarmee het nieuwe dier. 
Er gebeurt natuurlijk nog meer, maar de erfelijke eigenschappen worden op deze manier 
verdeeld. 
 
De deling is willekeurig, met andere woorden: je weet nooit van te voren welke helften de 
vader en de moeder meegeven van hun eigen genenparen. En aangezien het om 
onvoorstelbaar veel verschillende eigenschappen gaat, is dat de reden voor de gevleugelde 
uitspraak: fokken is gokken. 
 
Maar als je van een aantal van de eigenschappen de genetische eigenschappen kent, kun je 
wel heel aardig voorspellen wat er uiterlijk – fenotypisch – uit een combinatie geboren zal 
worden. 
 
Om kleurvererving te begrijpen zijn enkele basisbegrippen nodig: er zijn meerdere kleuren en 
er zijn meerdere patronen. Daarmee zijn er dus ook meerdere genen die deze kleuren en 
patronen doorgeven. 
Die genen hebben onderling invloed op elkaar: sommige kleuren kun je alleen aan de 
buitenkant zien als andere genen de kleur niet tegenhouden, en ook voor sommige patronen 
gaat dat op. 
Gelukkig hebben we bij de Saarlooswolfhond met een beperkt aantal genen te maken als het 
de kleuren betreft. 
 
Het verschil tussen kleuren en patronen 
 
Een patroon is de manier waarop pigmenten zich uiten. Er zijn vaststaande patronen, zoals 
het welbekende tanpoint dat we kennen van de Dobermann, en er zijn willekeurige patronen. 
Denk hierbij aan bonte honden: waar de vlekken komen en hoe groot ze worden is niet te 
voorspellen.   
Onder een patroon kan een ander patroon aanwezig zijn, dat zich niet kan tonen door het 
dominante patroon. 
 
Kleuren zijn anders: Er zijn in de kleurengenetica eigenlijk maar twee hoofdkleuren: donker 
pigment (zwart en bruin) en licht pigment (rood, geel, wit).  Ook hier kan het zo zijn dat een 
kleur zich niet kan tonen doordat er een andere kleur “overheen” zit. 
 



De plaats waar een gen zich bevindt noemen we locus, meervoud loci. Op zo’n locus liggen 
twee eigenschappen: zoals bekend gaan genen altijd in paren, twee stuks dus.  
Er zijn loci waar verschillende eigenschappen aanwezig kunnen zijn, maar meer dan twee 
kunnen er nooit tegelijk aanwezig zijn.  
De verschillende eigenschappen tonen zich niet tegelijk: degene die zichtbaar is, is altijd de 
meest dominante. Dat betekent niet dat de minder dominante er niet is, je kunt hem alleen 
niet zien. 
Ik kan je vervelen met alle bekende kleuren en patronen, maar dat ga ik niet doen: 
Bij de Saarlooswolfhond is sprake van een zeer beperkt aantal kleuren en slechts één 
patroon. In dit artikel houden we het bij die eigenschappen. 
 
Het patroon dat de Saarlooswolfhond kent is het zogenaamde wolfspatroon. 
Dit patroon ligt op de A-locus. Daar liggen ook andere eigenschappen, maar die heeft de 
Saarloos niet. 
Het is voor fokkers belangrijk te weten dat de Saarloos dus fokzuiver is voor wolfspatroon. 
De manier waarop deze eigenschap wordt aangeduid als aw.  
 

De foto geeft typisch voorbeeld van het wolfspatroon. 
 
Het wolfsgrauwe patroon wordt gevormd door donker 
pigment, ook eumelanine genoemd. Dit pigment kan zich 
uiten door toedoen van een ander gen, dat zich op de K-
locus bevindt. Daar vinden we drie eigenschappen in totaal, 
waarvan de Saarloos er twee kan hebben. 
De ene is KB, die staat voor het uiten van donker pigment. 
De tweede, die ondergeschikt is aan  KB , is  ky, die staat 
voor licht pigment. 
Voor het zichtbaar zijn van een dominante eigenschap 
hoeft maar één gen van die eigenschap aanwezig te zijn: 
doordat het een dominante eigenschap is, kan de 
ondergeschikte (recessieve) eigenschap zich niet uiten. 
Wanneer een hond dus het wolfspatroon toont wil dat 
zeggen dat hij aw heeft op de A-locus, en dat hij KB heeft op 
de K-locus . 
 
Of een hond wolfsgrauw is of bosbruin, zoals dat bij de 

Saarlooswolfhond genoemd wordt, hangt af van een andere locus: de B-locus. 
Als een hond B heeft, is hij wolfsgrauw, heeft hij b/b, dan is hij bosbruin. Omdat zwart 
dominant is over bruin, kan een zwarte hond bruin dragen zonder dit te tonen. 
Is een hond bruin, dan is hij fokzuiver bruin: immers, wanneer er een zwarte eigenschap 
was, kon het bruin zich niet uiten. 
Vertalen we dit naar patronen en kleuren, dan kun je zeggen: 
Een Saarloos heeft altijd het wolfspatroon, en dat kan zich tonen in bruin (bosbruin) en in 
zwart (wolfsgrauw). 
 
Tot zover is het allemaal vrij simpel. 
Maar: hoe zit het dan met die witte honden? 
 
E-locus 
 
Op de E-locus bevindt zich een aantal eigenschappen, waarvan er voor de Saarlooswolf-
hond één van belang is: recessief geel, geschreven als e. 
Recessief geel is een kleur die gevormd wordt door licht pigment, ook wel eumelanine 
genoemd. Dit lichte pigment kan zich alleen uiten als een hond op de K-locus ky/ky heeft. 
Deze eigenschap moet fokzuiver aanwezig zijn, omdat KB  dominant is over ky . 



Als een hond ky/ky heeft, wordt opeens zichtbaar wat we eerst niet konden zien: de lichte 
pigmenten die aanwezig zijn in een dier. 
Bij de Saarloos is dat het recessief geel van de E-locus. 
 
Zo vreemd is het niet dat een Saarlooswolfhond dat heeft: tenslotte werden deze honden 
gefokt uit wolven en Duitse herders, en dat het recessief gele gen in de Duitse herder 
aanwezig is, weten we allemaal. 
Ook daar is het jarenlang verguisd, tot er iemand opstond en besloot dat het afgelopen 
moest zijn met het afmaken van verder prima dieren. Dat was het begin van een nu apart 
erkend ras, de Zwitserse witte herder. 
 
Dat wit bij de Saarlooswolfhond voorkomt is dus niet vreemd: blijkbaar droeg een van de 
dieren waarmee de fokkerij gestart werd deze eigenschap.  

Hoewel veel mensen denken dat er iets mis is 
met deze honden, is dat niet het geval. Ze 
missen geen pigment, integendeel. De 
oogranden, lippen en voetzolen van deze 
dieren zijn normaal gepigmenteerd, en de 
kleur ervan is afhankelijk van de kleur die het 
dier draagt op de B-locus. De honden die daar 
bruin dragen zullen  een wat lichtere neus 
hebben, de honden die zwart dragen op de B-
locus zullen een donkerder neus hebben. 
Helemaal gitzwart zal die neus nooit zijn bij 
een witte Saarloos: op de K-locus ligt immers  

ky/ky,  waardoor donker pigment zich niet of onvolledig kan uiten. 
Maar ziektes zijn geen kenmerk van een witte Saarloos, en wit is hij feitelijk ook niet. 
Deze kleur is exact dezelfde als de kleur van de Golden Retriever. Dat verklaart meteen 
waarom er nuanceverschil in de witte vachten te vinden is. Sommige recessief gele dieren 
zijn goudachtig van kleur, en wie selecteert op een donkergele hond, zal na verloop van tijd 
een steeds donkerder dier fokken. 
Als voorbeeld zetten we enkele recessief gele rassen op een rij, die kleurgenetisch identiek 
zijn aan een witte Saarloos: 
 

• de Golden Retriever 
• de Zwitserse Witte Herder 
• de gele Labrador 
• de West Highland White Terrier, maar ook:  
• de Ierse Setter 
 

Zoals blijkt uit dit rijtje is er nogal wat variatie in de witheid van deze “witte” honden, hetgeen 
veroorzaakt wordt door het simpele feit dat ze niet wit zijn, maar geel.  
 
Selectie 
 
Kun je selecteren tegen bruin of wit?  Het antwoord is simpel: nee. Je kunt niet gericht tegen 
iets selecteren dat je niet kunt zien. Want iets dat je niet ziet, kun je ook niet benoemen. 
Als je wilt weten of een hond wit vererft, kun je hem paren aan een witte partner. Komt daar 
geen wit uit, dan mag je er van uit gaan dat de hond geen drager is van  ky.  
Hetzelfde principe geldt voor bruin. De volgende redenering geeft altijd uitsluitsel: 
Een hond draagt bruin wanneer hij: 

• Bruin heeft gegeven 
• Een bruine ouder heeft 
• Bruin is 



En dus ook: een hond draagt ky  wanneer hij: 
 

• Wit heeft gegeven 
• Een witte ouder heeft 
• Wit is. 

 
Masker 
 
In de vroege Saarloos-populatie waren er honden die duidelijk 
masker hadden. 
De hond op de foto is hier een duidelijk voorbeeld van. 
Bij de Duitse herder zijn er diverse patronen die een voorkeur 
kunnen hebben, en de voorkeur lijkt enigszins tijdgebonden: in 
sommige periodes wil men graag lichtere honden, in andere 
jaren vraagt het publiek naar donker. Op die manier wordt er 
vaak onwillekeurig of zelfs helemaal per ongeluk geselecteerd 
op een bepaalde genetische eigenschap. 
De eigenschap van de maskeraftekening ligt ook op de E-locus, 
en het is dominant over recessief geel. Het wordt geschreven 
als Em. Masker is waarschijnlijk het meest dominante van de 
eigenschappen op de E-locus, en zelfs als er was geselecteerd 
op maskeraftekening, had dat niet kunnen voorkomen dat de 
recessief gele eigenschappen van de witte honden ongezien 
waren “meegereisd” in de fokkerij. 
Want wat je niet ziet, daartegen is het onmogelijk selecteren. Doordat masker dominant is 
over geen masker, is een dergelijke eigenschap snel weg te fokken, of dat nu bedoeld is of 
onbedoeld. 
 
En dan tot slot het zadel 
 
Op oude foto’s zien we honden die een zadelpatroon op de rug lijken te hebben. De 
tegenwoordige Saarlooswolfhond vertoont dat patroon eigenlijk niet meer. 
Hadden die honden van vroeger nu een zadelpatroon, ja of nee? 
 
De waarheid is dat we het niet weten. De eigenschap voor zadel is om te beginnen nog niet 
gevonden: we weten niet welk gen het betreft of waar het zich bevindt. 
En ten tweede is het zeer goed mogelijk dat een wolfspatroon een verdieping geeft in de 
nuances van het patroon dat sterk lijkt op een zadelpatroon. 
 
Het vermoeden is dan ook dat de gebruikte honden geen zadelpatroon hadden, en als ze het 
wel hadden, dan is het verdwenen. 
Van wolven is bekend dat ze geen zadelpatroon hebben en dat ook niet doorgeven, met 
andere woorden: dat ook niet verborgen meedragen. 
We mogen er dus vanuit gaan, dat als er al ooit een zadelpatroon bestond bij de 
Saarlooswolfhond, dit inmiddels is verdwenen. 
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De geplaatste foto’s bij dit artikel komen uit het privéarchief van Gerard de Moor en Marijke Saarloos en werden speciaal voor 
dit artikel ter beschikking gesteld. Waarvoor onze hartelijke dank! De foto van de witte Saarlooswolfhond is van Didier Prongué.  

 


