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‘Vergismoord?
Daar zit geen
enkele logica in’
Janke Verhagen had nog nooit
van het woord gehoord, tot ze
er zelf mee te maken kreeg: vergismoord. Haar partner werd
in 2014 doodgeschoten in zijn
auto. De kogels waren bedoeld
voor een ander, die in eenzelfde
auto reed. Verhagen verkeerde
in een soort shock, al had ze dat
zelf eerst niet door. ‘Mijn hoofd
en mijn lijf communiceerden
niet meer met elkaar. Wat ik
zag en hoorde, kwam niet meer
binnen.’
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‘Er zit geen
enkele
logica in ee
en
vergismoorrd ’
Janke Verhagen had nog nooit van
het woord gehoord, tot ze er mee te
maken kreeg: vergismoord. Haar
partner werd doodgeschoten in zijn
auto. De kogels waren bedoeld voor
een ander, die in zo’n zelfde auto reed.

Tegenslag
In Tegenslag vertellen
ondernemers,
bestuurders, politici
en kunstenaars over de
dieptepunten in hun
loopbaan. En hoe zij
die te boven kwamen.

Janke Verhagen
geeft nu voorlichting
over wat er gebeurd
is en de impact van
de onderwereld op
andermans leven.
‘Na afloop ben ik
altijd kapot, omdat ik
steeds opnieuw door
die emoties heen ga.’
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et is de nacht van 13 juli 2014. Het
Nederlands elftal heeft die avond de
troostﬁnale van het WK met 3-0 van
Brazilië gewonnen. Stefan, de man
van Janke Verhagen, heeft de wedstrijd bij zijn broer gekeken en appt
dat hij eraan komt. Het is dan 11 uur ’s avonds.
‘Om 2 uur ’s nachts was ik er klaar mee. ‘Leef
je nog?’ appte ik. Aan zijn broer vroeg ik of het
nog lang ging duren. Die belde me onmiddellijk
terug. Ze hadden samen nog wat gedronken,
maar Stefan was ruim een uur eerder vertrokken. Hij had er allang moeten zijn. Ik ben naar
buiten gelopen om te zien of zijn auto er stond.
Toen ik bij de plek kwam waar hij altijd parkeert, zag het er blauw van de zwaailichten. Aan
een agent vroeg ik wat er aan de hand was en die
zei: “Er is iemand doodgeschoten”.’
Nu ze er met meer afstand op terug kan kijken, realiseert Janke Verhagen, toentertijd
teammanager bij het UWV, zich dat ze toen al in
shock verkeerde. ‘Mijn hoofd en mijn lijf communiceerden niet meer met elkaar. Wat ik zag
en hoorde, kwam niet meer binnen.’
Rondom de auto was een rood-wit afzetlint
gespannen. Ze kon zien dat daarachter iemand
onder een laken lag en zei tegen de agent: ‘Dat
is mijn auto’. “Bent u dan mevrouw Verhagen?”
reageerde die. ‘Het drong niet tot me door hoe
raar het was dat hij mijn naam kende.’
Pas toen hij tegen een andere agent zei ‘neem
mevrouw maar mee naar het bureau’, begon
er iets te dagen. Ze dook onder het lint door en
rende naar het laken, maar werd tegengehouden voor ze daar aankwam. Die agent wilde niet
zeggen wie eronder lag, alleen wat hij aan had.
‘Toen hij de witte sneakers noemde, zakte ik in
elkaar. Die had Stefan op vakantie gekocht en hij
droeg ze sindsdien elke dag.’
ONTWEKEN

Die nacht werd Janke uitgebreid verhoord en
is hun hele huis doorzocht. De agenten wilden
weten of Stefan vijanden had en dat vond ze
een heel rare vraag. ‘Ik dacht toen nog dat hij
iemand betrapt had die zijn auto wilde stelen en
dat dat uit de hand gelopen was.’
Twee dagen later las ze het woord voor het
eerst op Twitter: vergismoord. ‘Er werd gesproken over een crimineel die bij ons in de buurt
woonde en in een auto van dezelfde kleur en hetzelfde merk rondreed. Ik wilde het niet geloven.’
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Het duurde zes weken voordat het Openbaar
Ministerie deﬁnitief bekendmaakte dat het inderdaad om een vergismoord ging. In de tussentijd merkte Janke dat mensen haar ontweken.
‘Op het kinderdagverblijf hoorde ik iemand
zeggen dat ik die vrouw van die crimineel was.’
Waar politie en justitie zeer voorzichtig bleven
opereren, drong Janke erop aan dat er zo snel
mogelijk een persbericht naar buiten zou worden gebracht. ‘Ik wilde dat de hele wereld zou
weten hoe het zat, maar het OM wilde weinig
kwijt “in het belang van het onderzoek”.’
Waar een rouwproces normaal gesproken
vaak al uiterst pijnlijk en moeilijk is, was het
voor Janke nog een graadje ingewikkelder. ‘Je
begrijpt het gewoon niet. Stefan was een hardloper. Als hij na de ﬁnish in elkaar gezakt was
door een hartstilstand, bijvoorbeeld, dan kan
dat. Daar zit logica in. Iedereen bedenkt weleens
nare dingen die met je geliefden kunnen gebeuren, maar een vergismoord zit daar niet bij. Die
onwaarschijnlijkheid heeft invloed op de verwerking van je verlies.’
Via de politie kreeg ze twee familierechercheurs toegewezen en een casemanager van
Slachtofferhulp. Die vormden niet alleen een
brug tussen haar en het onderzoeksteam, ze hielpen haar ook haar emoties te begrijpen. ‘Zij vertelden me dat ik in shock was, al vond ik zelf van
niet, en hielpen me bij alle emoties die loskwamen. Maar ook hoe ik het ons zoontje van twee
moest vertellen dat zijn papa nooit meer terug
zou komen en later, wat er precies gebeurd was.’
CRIMINELE WERELD

“

‘Mijn hoofd en mijn lijf
communiceerden niet
meer met elkaar. Wat
ik zag en hoorde, kwam
niet meer binnen’

In die periode stond opeens het eigenlijke doelwit van de moordaanslag bij haar voor de deur.
‘Hij moest huilen en heeft sorry gezegd. Een
halfuur na de schietpartij was hij thuisgekomen
en had zich meteen gerealiseerd dat de kogels
voor hem bedoeld waren geweest. Hij heeft mij
daar bij die auto zien staan. Ik wilde niet dat hij
mijn huis binnenkwam, maar buiten hebben
we lang staan praten. Hij heeft me veel over zichzelf verteld en hoe hij in die criminele wereld
terechtgekomen was.’
Daarna vertrok hij naar het buitenland, ‘want er
stond een prijs op zijn hoofd’ en inmiddels zit hij
een levenslange gevangenisstraf uit omdat hij zelf
opdracht heeft gegeven voor diverse liquidaties.
Dit jaar is het proces van start gegaan tegen
een groep verdachten die verantwoordelijk zou
zijn voor een reeks liquidaties, waaronder ook
de vergismoord. Verhagen voelt zich tegenover
Stefan verplicht om de zaak bij te wonen. Bovendien wil ze in de rechtszaak gebruikmaken van
haar spreekrecht.
Janke verhuisde met haar zoontje — ‘ik wilde
weg uit die buurt’ — zocht een andere baan en
begon opnieuw. ‘De eerste tijd was intens. Ik
heb dingen tegen de muur stuk gegooid, als een
gewond dier op de grond liggen krijsen, ik heb
intense haat gevoeld, woede en de bodemloosheid van verdriet. Die moord is een beslissend
moment in mijn leven; er is een stuk voor en een
stuk na. Er kwam een moment waarop ik dacht:
als het goed is, heb ik nog een jaar of zestig te
leven. Als ik het ooit weer zo leuk wil hebben als
daarvoor, moet ik daar nu mee beginnen.’
Ze schreef haar ervaringen op en inmiddels
geeft ze lezingen over wat haar is overkomen.
‘Na aﬂoop ben ik altijd kapot, omdat ik steeds
opnieuw door die emoties heen ga.’
Hoewel ze optreedt op congressen en inspiratiesessies geeft voor bedrijven en organisaties,
zit haar belangrijkste doelgroep nog op school.
Daar legt ze het accent minder op haar eigen
emoties en meer op de impact die de onderwereld kan hebben op het leven van andere mensen. ‘Al is er maar één kind dat daardoor besluit
een andere keuze te maken; dan heb ik al voldoende verschil gemaakt.’
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1982 Geboren op
8 mei in Almere
2012-2016 Team
manager UWV
2014 Partner Stefan
Eggermont wordt bij
vergissing vermoord.
2017 Opleiding post
bachelor Rouw en
verlieskunde
2016-2019 Interim
manager Vodafone/
Ziggo
2016-heden Freelan
cespreker en schrijver
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Verhagen volgde de
opleiding International
Hospitality Management

