
Waar hebben jullie elkaar leren kennen?
Esther: “Heel cliché, op het werk. Janette was die-
renartsassistent in de praktijk waar ik als dieren-
arts ging waarnemen. Van het een kwam het ander 
en drie jaar later zijn we getrouwd.”

Hoe is stichting Signi Zoekhonden ontstaan?
Esther: “Ik werkte al heel lang met zoekhonden 
in verenigingsverband. Toen is Janette zich er 
ook in gaan verdiepen en in 2004 hebben we deze 
non-profit stichting opgericht. Bij een vereniging 
staat iets leuks doen met de hond voorop en de 
kwaliteit van de honden loopt daardoor erg uiteen. 
Slachtoffers vinden is onze hoogste prioriteit, dus 
onze honden moeten van topkwaliteit zijn.”

Hoe komt het dat jullie zoekhonden zo goed 
presteren?
Esther: “Wij zijn heel vooruitstrevend, want in te-
genstelling tot wat de meeste hondentrainers doen, 
geven wij juist geen structuur. Als je een hond na-
melijk de vrijheid geeft om naar eigen inzicht te 
handelen, dan merk je dat hij tot veel meer in staat 
is dan je dacht. Vaak wordt dat onderschat. Wij 
hebben honden die een spoor kunnen volgen van 
twee maanden oud, midden in een drukke stad.”
Janette: “Toen we dat ontdekten, waren we zelf 

ook helemaal verbaasd. 
Hoe is het mogelijk? Ik 
verwacht dat dit zich in 
de loop der jaren nog ver-
der gaat ontwikkelen.”

Dus de honden volgen 
geen commando’s op?
Esther: “Er zijn een paar 
regels waar ze zich aan 
moeten houden. Ze mo-
gen niet achter wild aan 
gaan, want daar heb ik 
een hekel aan. Ze mogen 
niet knokken. En ze moe-
ten op commando komen 
als er bijvoorbeeld gevaar 
dreigt. Voor de rest zijn ze 
vrij.” 
Janette: “En als je ergens 
met ze bent, zijn ze zo 
braaf! Ze passen zich overal 
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aan, naar eigen inzicht. In de televisiestudio, in 
het vliegtuig. Dat hebben wij ze niet geleerd, hoor! 
Maar we beginnen wel met de zoektraining als de 
honden nog heel jong zijn.”

Fokken jullie ze zelf?
Esther: “We hebben twee keer zelf een nestje ge-
had, maar inmiddels hebben we ook honden van 
goede contacten. Daarbij kijken we altijd naar de 
voorouders, dus naar wat er genetisch gezien inzit. 
Zodra de honden uit het nest komen, beginnen ze 
al met het zoekwerk, want wat ze als jonge hond 
leren, vergeten ze nooit meer. Wij leren ze om spe-
cifiek te zoeken naar de lucht van dode mensen, 
zodat we vermiste personen kunnen vinden en 
achterblijvers niet langer in onzekerheid hoeven 
te zitten.”

Waar komt die sterke betrokkenheid bij de na-
bestaanden vandaan?
Esther: “Het is ons een beetje met de paplepel 
ingegoten. We komen allebei uit een idealistisch 
gezin, waardoor je meekrijgt dat het goed is om 
klaar te staan voor anderen. Wij zijn ook heel clo-
se met nabestaanden en dat versterkt onze drive  
nog meer.”
Janette: “Het zit natuurlijk sowieso al in ons werk 
als dierenarts. Als er een ziek dier binnenkomt, 
kijk je ook naar het verhaal en de persoon erachter. 
Bij het zoeken naar slachtoffers kom je datzelfde 
gevoel tegen en als je dan iets voor anderen kunt 
betekenen, dan is dat fantastisch mooi.”

Vaak voelen jullie al aan of het bij een ver-
missing wel of niet om een zelfdoding gaat. 
Hebben jullie daar inmiddels een zesde zin-
tuig voor?
Esther: “Door ons contact met de nabestaanden 
komen we al veel te weten over de persoon en de 
omstandigheden. Het tijdstip van vertrek zegt bij-
voorbeeld veel. De meeste mensen die een einde 

aan hun leven maken, doen dat bijvoorbeeld als 
het buiten donker is, nadat ze hebben lopen pie-
keren of alles grondig hebben voorbereid. Overdag 
is het licht en dan zijn mensen anders gestemd. 
Natuurlijk geldt dat niet voor iedereen. We houden 
alle vermissingszaken die plaatsvinden in Neder-
land bij en zo worden we ook beter in het aanvoe-
len van dingen.”

Hoe is het voor nabestaanden als iemand is 
gevonden?
Esther: “Pas dan kunnen ze het afsluiten. Het is 
natuurlijk verschrikkelijk als iemand een kind, 
partner of vriend verliest. Dat verdriet slijt nooit. 
Maar zolang iemand vermist is, is dat onverwerk-
baar. Voor de nabestaanden stopt het nooit. We zoe-
ken voor iemand die al ruim veertig jaar zijn broer 
kwijt is. Hij is daar nog zo fanatiek mee bezig. Voor 
ons is het een uitdaging om in die behoefte te voor-
zien. Als we iemand hebben gevonden, horen we 
de eerste tijd meestal niks, want de familie komt 
dan weer in de volgende fase van verdriet terecht. 
Later krijgen we dan vaak de waardering in de 
vorm van een brief.”

En hoe is het voor jullie?
Esther: “Wij doen al die zaken die gecompliceerd of 
heel oud zijn, dus negen van de tien keer vinden 
we niks. Als we dan wel iets vinden, zijn we heel 
blij dat het gelukt is en dat we iemand kunnen te-
ruggeven aan de nabestaanden.”
Janette: “Natuurlijk denk je als je op een lichaam 
stuit: shit, het is echt zo. Maar je weet waar je 
mee bezig bent en het is ook mooi dat je missie 
geslaagd is en dat de hond het goed heeft gedaan. 
Soms zijn we jaren met een zaak bezig en dan is 
het een enorme opluchting als je eindelijk iets af-
gesloten hebt. Want het blijft maar door je hoofd 
spoken en elke keer pak je het weer op. Zolang 
iemand niet is gevonden, kunnen we het eigenlijk 
niet loslaten. Er is ons helaas weleens verweten 
dat we valse hoop geven aan nabestaanden als we 
een cold case oppakken waar de politie niets meer 
mee doet. Maar we zeggen altijd eerlijk tegen de 
betrokkenen: we kunnen niets garanderen, maar 
gaan wel onze stinkende best doen.”

Ervaart de politie jullie als concurrentie?
Janette: “De samenwerking met de Landelijke 
Eenheid verloopt uitermate stroef, maar we zijn 
in gesprek om te kijken of we de lucht een beetje 
kunnen klaren. We willen niemand voor de voeten 
lopen, dus als zij al met een bepaalde zaak bezig 

zijn, blijven wij uit de buurt. 
Omdat wij op doordeweekse 
dagen in de dierenkliniek 
werken, zijn we afhankelijk 
van de weekends. Dus als wij 
in het weekend gaan zoeken 
naar iemand die op vrijdag 
vermist wordt, dan kan het 
gebeuren dat wij eerder ie-
mand vinden. We dragen de 
zaak dan direct over aan de 
recherche. Toen we na zes-
tien jaar vermissing de auto 
vonden met daarin Jos Mah-
ler en zijn drie Poolse vrien-
den, hebben we meteen de 
coördinaten doorgegeven 
aan de Landelijke Eenheid 
en toen zijn zij gaan duiken. 
Het gaat uiteindelijk om  
het resultaat.”

Ook de vermiste Schot 
Chris Nelson werd na en-
kele weken door jullie ge-
vonden in het water van 
de Oude Schans in Am-
sterdam. Daarbij was een 
zogenoemde mantrail-
hond ingezet. Wat is ‘man-
trailen’ precies?
Esther: “Mantrailen is een 
heel fijne vorm van een spoor 
volgen. Dus niet letterlijk het 
spoor op de grond waar iemand heeft gelopen, 
maar de plekken waar reukdeeltjes zijn neerge-
streken, zoals op muren en struiken. Die blijven 
veel langer liggen, waardoor je ook oude sporen 
kunt volgen.”

Jullie hebben inmiddels al meer dan vierhon-
derd vermiste personen gevonden. Zouden jul-
lie dit werk niet liever fulltime willen doen?
Janette: “Enerzijds zou ik er veel meer tijd in wil-
len steken. Anderzijds is het ook wel een ideale 
combinatie om dit naast ons werk als dierenarts 
te doen.”
Esther: “Als je het beroepsmatig doet, moet je er 
ook geld voor vragen en de nabestaanden heb-
ben vaak geen cent te makken. Deze mensen zit-
ten emotioneel gezien in een heel zware situatie, 
maar worden daarnaast ook nog geconfronteerd 
met allerlei praktische zaken. Want zolang iemand 

vermist is, keert een levensverze-
kering niet uit en blijven alle reke-
ningen doorlopen, zoals ziektekos-
ten, huur, hypotheek, gas en licht. 
Dat zien wij keer op keer gebeuren. 
Daarom willen wij dit werk gratis 

doen. We werken met ruim vijf-
tig vrijwilligers en zijn afhanke-
lijk van sponsors en donaties.”
Janette: “Los daarvan vinden 

we het ook prettig om op onze 
eigen manier te werken. De Lan-

delijke Eenheid werkt met een hon-
denteam, een sonarteam en een 
duikteam, maar bij ons is het heel 
compact, want wij hebben alles in 
één. Normaal gesproken zit ik op de 
boot met de hond. Als de hond iets 
aangeeft, zeg ik dat tegen Esther, 
die vervolgens op de sonar kijkt. 
Er zijn duikers mee, die indien no-
dig direct inzetbaar zijn. Bij ons is 
ook geen sprake van hiërarchie of 
onderlinge competitie. We hebben 
korte lijntjes met de vrijwilligers en 
hoeven geen verantwoordelijkheid 
af te leggen aan iemand boven ons.”

Kan iedereen bij jullie aanklop-
pen voor hulp?
Janette: “Als iemand vermist is in 
Oeganda, dan is het voor ons niet 

te doen om hier de boel te sluiten en 
daarheen te gaan. Wel proberen we altijd 

mee te denken over een oplossing. En soms heb je 
weleens een onderbuikgevoel dat een zaak niet he-
lemaal fris is, maar daar kom je meestal pas gaan-
deweg achter. Dan werken we extra voorzichtig, in 
stilte. Ook dan gaat het nog steeds om iemand die 
gemist wordt. Dat blijft.”

Jullie zijn ook in rampgebieden geweest, bij-
voorbeeld na aardbevingen, tsunami’s en or-
kanen. Hoe gaat dat in zijn werk?
Janette: “Het kost duizenden euro’s, dus we gaan 
alleen naar een land waar we ook daadwerkelijk 
iets kunnen betekenen. Anders blijft het geld net-
jes in kas. Zo’n besluit hangt samen met een aantal 
zaken. Hoeveel vermisten zijn er? Hoe kunnen we 
daar komen? Hoeveel dagen kunnen we zoeken? 
Welke organisaties gaan er ook naar die ramp toe? 
Zijn we er welkom?”
Esther: “Als we gaan, blijven we meestal een week. 

‘Dagenlang zijn we keihard 
aan het werk om zo veel 

mogelijk slachtoffers onder 
het puin te vinden’

Mijn Geheim mag 5 exemplaren 
weggeven van ‘Het laatste spoor’, 
geschreven door André Hoogen-
boom en uitgegeven door uitgeverij 
Conserve. 
Wil je kans maken op dit boek? 
Ga dan naar

http://aanmelden.mijngeheim.nl/
tussenderegels 

en laat je gegevens achter. 
Meedoen kan tot dinsdag 
17 mei 2016.
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Dan maken we lange dagen en zijn we keihard aan 
het werk om zo veel mogelijk doden en ook over-
levenden onder het puin te vinden. Het is anders 
dan hier. Daar doe je het meteen voor een heel 
grote groep mensen, die dankbaar zijn dat ze hun 
doden kunnen begraven. De laatste keer dat we in 
een rampgebied werkten, was in 2013, na de ty-
foon Haiyan op de Filippijnen.”

Is dit werk ook gevaarlijk voor jullie?
Esther: “Als je partner dit werk doet en je zelf 
thuiszit, word je natuurlijk gek van ongerustheid. 
Omdat wij het samen doen, kunnen we goed op 
elkaar letten en we hoeven elkaar niet te missen.”

En is het gevaarlijk voor de honden?
Esther: “We zijn wel honden verloren tijdens het 
werk. Bahco is overleden na een sprong van een 
verdieping en Amber is al heel jong doodgereden. 
Onze honden leven sowieso korter, omdat ze har-
der slijten door het zware werk en meer kans heb-
ben op blessures.”

Hebben jullie verschillende eigenschappen 
die elkaar goed aanvullen?
Esther: “Ik stort me ergens makkelijk in en Janet-
te is wat bedachtzamer. Ze is ook heel technisch. 
Ik ben wel goed in het bedienen van apparatuur, 
maar zij onderhoudt en repareert alles ook. En 
allebei hebben we dat idealisme en die drive om 
door te gaan. We hebben een goede conditie en zijn 
bestand tegen ontberingen, waar je absoluut mee 
te maken krijgt in een rampgebied.”
Janette: “En ik ben ook wel iemand die van zich 
laat horen als iets me niet zint. Vooral in het bui-
tenland, als het allemaal wat stroperig gaat. Dan 
heb je een slechte aan me hoor, want ik ben niet 
voor niks gekomen!”

Zijn jullie anders naar het water gaan kijken?
Janette: “Ik vond water altijd prachtig, maar dan 
vanaf de oever. Je kreeg mij niet in een boot, dus 

dat was in het begin best heftig. Maar nu, als ik 
zie hoe dat water in rivieren tekeer kan gaan… Ik 
heb daar heel veel ontzag voor gekregen. Daar-
naast besef ik nu ook dat er zo veel geheimen 
schuilgaan onder het wateroppervlak. Dat het  
alles toedekt…”

Het lijkt me geen werk waar je vrolijk van 
wordt.
Esther: “We gaan elk weekend met de honden op 
stap en komen op mooie plekken in heel Neder-
land. We hebben een fijne vriendengroep om ons 
heen, waar we het werk samen mee doen. En we 
kunnen iets speciaals voor anderen betekenen. De 
dood is daar een stukje in. Komend weekend gaan 
we met de honden en een groep duikers zoeken 
naar die Poolse jongen die op oudejaarsnacht is 
verdwenen bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Het 
is echt heel mooi werk.”

Welke zaak zal jullie altijd bijblijven?
Esther: “Dat vraagt iedereen, maar elke zaak maakt 
indruk op ons.”
Janette: “Ja, dat kun je niet tegen elkaar afstrepen.”

Hoe laat je dingen los?
Esther: “We kunnen er met elkaar over praten en 
ook met het team. Je ziet natuurlijk dingen waar 
je erg van onder de indruk bent. Zoals laatst met 
een vermiste vrouw die we in Utrecht vonden. Ze 
lag als afval in de bosjes begraven, vermoord door 
haar ex.”
Janette: “Je wroet wat in de aarde en ziet een arm 
en dan denk je: daar lig je dan. Maar de meeste 
moeite heb ik met mensen die zelfmoord plegen 
en het zo ongelooflijk lastig maken om terugge-
vonden te worden. We hebben relatief veel te ma-
ken met zelfdodingen van mensen die met hun 
auto het water in zijn gereden. Het is natuurlijk 
raar om te zeggen, maar je zou graag willen dat 
ze het je iets makkelijker zouden maken. Dat 
mensen het leven niet meer zien zitten is al 
erg genoeg, maar dat ze ook nooit meer gevon-
den worden… Ze beseffen het op zo’n moment 
denk ik niet, maar de achterblijvers hebben dan  
ook levenslang.” 

De website van stichting Signi Zoekhonden 
vind je hier: www.zoekhonden.com. Het boek 
Het laatste spoor (André Hoogenboom) is 
verschenen bij uitgeverij Conserve en hier te 
bestellen: www.conserve.nl.

‘Dat mensen het leven niet 
meer zien zitten is al erg 

genoeg, maar dat ze nooit 
meer gevonden worden…’
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