
De Penozekrant
De krant die het daglicht niet kan verdragen 

JARENLANG VERMISTE VROUW NOG NIET
GEVONDEN, GIJZELAAR TROTS

Door Rutger Boots
DOETINCHEM - Heel Nederland stond op 
z’n kop toen op 11 oktober 2007 de toen-
dertijd 41-jarige Evelien Vergezocht in 
het openbaar werd neergeslagen en 
gegijzeld door gijzelaar Jorik T. Inmiddels 
is het 11 oktober 2017 en keert de rust in 
Nederland langzamerhand weer terug; 
Evelien is echter nog steeds niet gevon-
den. Uiteraard kan Jorik zijn geluk niet op 
met dit 10-jarige jubileum, en daarom 
leek het de redactie een goed moment 
om de geluksvogel uit Doetinchem te 
verblijden met een bosje bloemen en een 
bezoekje. 

Na de overhandiging van het bosje bloe-
men valt er gelijk iets op aan Jorik; iets 
wat hem onderscheidt van de gemiddelde 
Nederlander. In plaats van een sierlijke 
vaas pakt Jorik een grijs koekblik, stopt 
het bosje bloemen erin en legt het koek-
blik in zijn tv-kastje met het deurtje op 
slot. Het sleuteltje legt Jorik onder de 
kattenbak en met een voldane blik maakt 
hij een huppelend dansje terug naar de 
woonkamer. 
‘Weet je, ze noemden mij vroeger altijd de 
verstopper... en nu nog steeds!’, giechelt 

Jorik, met diezelfde voldane blik. ‘Het 
begon al vroeg in mijn jeugd. Ik verstopte 
dan de schoolboeken van de juffrouw en 
ze zat er echt uren naar te zoeken, weet 
je? Da’s toch het mooiste wat er is! Sinds-
dien wou ik meer. Ik zocht naar die 
voldoening... die adrenaline-scheut was 
onbeschrijflijk. Ik begon alles te verstop-
pen: potloden, mobieltjes, m’n problemen, 
noem maar op!’, somt T. op. 
‘Op een dag besloot ik dat het nóg meer 
moest zijn. Het liefst iets waarmee ik 
anderen lastigval, voor die extra kick, 
lachen toch? Toen kwam ik op het idee om 

mensen te gaan verstoppen. Mijn 
voorkeur ging uit naar een oude, weerlo-
ze vrouw; iemand als Evelien Vergezocht.’ 
Jorik gaat op een stoel staan en staart 
met volle borst vooruit naar de muur. ‘Na 
de klap moest het dan gebeuren; het 
vinden van de ultieme verstopplek. Een 
plek die al mijn vorige verstopplekken 
zou overtreffen. Een plek waar het 
daglicht niet zou schijnen en je je hond 
nog niet zou laten snuffelen’, glundert 
Jorik. ‘En zie het resultaat, tien jaar 
later!’.
Plots gaat de bel. Jorik doet open en dan 
valt ook zijn mond open. Hij krimpt in 
elkaar en al het zelfvertrouwen van net 
lijkt uit zijn ziel te zijn getrokken. Het was 
Evelien, in tien jaar oude kleding en een 
lelijk litteken. Ze geeft Jorik een stoot 
met een lege fles wijn en sleept hem in 
de kofferbak van haar roestige BMW. ‘Hoe 
heeft u hem gevonden, mevrouw Verge-
zocht? Wist u z’n adres?’, vroeg uw repor-
ter vol ongeloof, waarop Evelien kalm 
antwoordt: ‘Ik heb geen adres nodig. Van 
wie je denk dat die malle jongen dit 
allemaal geleerd heeft?’. Evelien rijdt de 
straat uit, naar een plek die vermoedelijk 
niemand ooit zal terugvinden. 

WINKELDIEF EIST GELD TERUG VAN GESTOLEN PAK VLA
re, klantvriendelijke supermarkt om 
mijn dagelijkse boodschappen te stelen. 
En dan blijkt alles ineens een leugen!’, 
reageert Van S. gefrustreerd. De mar-
kante winkeldief eist een flinke schade-
vergoeding: een vergoeding voor men-
tale schade, de totale rekening van de 
gemaakte dokterskosten en de euro 
voor het pak vla. ‘Het was nog een duur 
pak vla ook, voor die prijs verwacht je 
een bepaalde kwaliteit, die ik duidelijk 
niet heb gekregen bij die witteboorden-
criminelen. Ik kan ze in ieder geval ver-
tellen dat ze een klant verloren zijn.’ De 
supermarkt weigerde te reageren op de 
zaak.

BEST - In het Brabantse dorpje Best 
heeft zich gisteren een opmerkelijk inci-
dent voorgedaan: de 62-jarige Henk van 
S. meldde zich bij de klantenbalie van de 
plaatselijke buursuper VeelVoorVeel met 
de mededeling dat zijn pak vla, die hij de-
zelfde dag uit de winkel gestolen had, 
over datum was. De dader heeft inmid-
dels aangifte gedaan voor poging tot 
zware mishandeling en dreigt juridische 
stappen te ondernemen tegen de super-
markt. 

‘Het is toch van de zotte!’, schreeuwt 
Henk tegen uw reporter. Al die jaren 
voelde VeelVoorVeel als een betrouwba-
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I’m lovin’ it

Jorik poseert op geheel eigen wijze voor uw fotograaf


