
Het is, omkijkend, een van de leukere sin-
terklaasvieringen in ons gezin vol meisjes

en één acne-rijke jongen. Wat mij betreft, dan.
In de aanloop naar het ’heerlijk avondje’ is het
ritueel van het trekken der lootjes al twee keer
niet goed gegaan. En bij de derde ronde gaat
het opnieuw mis: ik trek mijzelf. 
Terstond valt het besluit om mezelf te houden.
In de dagen voor het feest ontspruit er een
kneiterhard gedicht, waarin ik mezelf in woes-

te kleuren én op rijm afschilder als ’lui’, ’lang-
harig’ en ’onvriendelijk’. Het presentje ver-
dwijnt in een glazen pot, verder afgevuld met
een cementachtige substantie. Ja, zou Herman
Finkers zeggen, ’wij zijn ons er eentje!’ 
Op de pakjesavond zelve krijg ook ik - met een
’vol verwachting kloppend hart’ - mijn cadeau
toegestopt. De toon van het gedicht doet mijn
zusjes geschokt overeind schieten. En de on-
mogelijkheid om het pakje open te krijgen -

het spul moet uiteindelijk kapot worden gesla-
gen op het stoepje achter het huis - roept hun
deernis op. Ik draag grootmoedig en mild
glimlachend mijn lot. 
Na afloop begint het Grote Rondkijken: wie
had nu toch wie? Mijn zusjes komen er aan-
vankelijk niet uit. Na verloop van tijd tover
ikzelf de aap maar uit de mouw. Ze kunnen er
om lachen, natuurlijk. En ik heb precies het
cadeau dat ik wil hebben.

In 60 seconden Arie Bergwerff ✱ a.bergwerff@hollandmediacombinatie.nl

Sint
Vorig jaar april werd een homostel
in Arnhem door vijf tieners in
elkaar geslagen. Justitie beschouwt
deze ernstige mishandeling niet als
een uiting van homohaat. 
Het Openbaar Ministerie vervolgt
vier van de vijf minderjarige jon-
gens wel voor mishandeling, maar
voor discriminatie van het homos-
tel zijn geen aanwijzingen gevon-

den. Homohaat is lastig te bewij-
zen volgens hoogleraar strafrecht
Theo de Roos, omdat er niemand
bij was toen de jongens de twee
mannen gruwelijk in elkaar sloe-
gen. 
’Twee mannen kunnen om meer-
dere redenen hand in hand lopen
en dat maakt dat het motief niet
duidelijk kan worden aangetoond

als er geen getuigen zijn of bij
collectief zwijgen’. Dan blijft alleen
de mishandeling over als strafbaar
feit.
Begrijpelijk en tevens vreemd dat
deze redenering gevolgd wordt
door het Openbaar Ministerie. Als
er Nederlanders met een migratie-
achtergrond worden mishandeld
door een groep tieners, is dat wel

discriminatie en wordt het ook
racisme genoemd. Ook als er geen
getuigen zijn of als de daders zich
beroepen op hun zwijgrecht.
Iedereen is gelijk maar sommigen
zijn meer gelijk dan anderen, lijkt
het wel.

R. SCHOUWVLIEGER
Alkmaar

Sommigen zijn meer gelijk dan anderen
Brief van de dag
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Alkmaar ✱ Vastberaden stappen ze
door Alkmaar. Bijna dertig vrijwil-
ligers hebben zich gemeld na de
oproep van de Stichting Zoekje-
mee. Ze zijn op zoek naar Michael
Haver, de 22-jarige man uit Zaan-
dijk die sinds vorige week maan-
dag wordt vermist. Al negen dagen
geeft hij geen teken van leven. Het
doet geen afbreuk aan het enthou-
siasme waarmee de groep Alkmaar
uitkamt. ,,Michael leeft nog
steeds’’, zegt Petra Blankwaard
zonder enige twijfel in haar stem.
De Haagse is de drijvende kracht
achter Zoekjemee, een stichting die
helpt vermiste personen op te
sporen. Via haar website en oproe-

pen op tal van Facebook-pagina’s
heeft Blankwaard een aantal en-
thousiastelingen gemobiliseerd.
Gistermiddag rond half twee
spreekt de initiatiefneemster voor
het Albert Heijn-filiaal in de wijk
De Mare de opgetrommelde ’man-
schappen’ toe. Voor de vierde maal
wordt er op grote schaal gezocht
naar Michael en in vogelvlucht laat
ze de afgelopen dagen passeren.
Michael verblijft in Dijk en Duin,
de GGZ-instelling in Castricum.
Daar nam hij vorige week maandag
de benen en via Egmond aan Zee is
hij met een bus van Connexxion in
Alkmaar verzeild geraakt. ,,Hij is
inmiddels in vier verschillende
wijken gesignaleerd: in de binnen-
stad en in De Hoef, De Mare en
Overdie.’’ 
Het gaat om serieuze meldingen,
aldus Blankwaard. ,,Daarom heb ik

ook geen aarzeling. Michael leeft.
De tips concentreren zich op Alk-
maar of nabije omgeving en de
opgegeven signalementen kloppen
met zijn gegevens die de politie
heeft opgesteld. Natuurlijk vinden
we hem het liefst zo snel mogelijk
want hij heeft zijn medicijnen
nodig. Hij is uit Castricum vertrok-
ken zonder jas, geld en een mobie-
le telefoon. Dat baart steeds meer
zorgen.’’ 
De groep splitst zich na de toe-

spraak op en zelf struint Blan-
kwaard het centrum van Alkmaar
af. Nietsvermoedende passanten
krijgen een folder met foto’s van
Michael onder hun neus gedrukt.
Ze vraagt of iemand de man - ge-
kleed in een groen T-shirt, een
spijkerbroek en met zwarte sport-
schoenen van het merk Nike aan
zijn voeten - heeft gezien. De be-
reidwilligheid bij de ondervraag-
den is groot. Veel bezoekers van de
Alkmaarse binnenstad hebben al
lucht gekregen van de vermissing
van ’Mike’, zoals zijn familie en
vrienden hem noemen. Het goede
voorbeeld doet goed volgen. Blan-
kwaard krijgt ook de andere vrij-
willigers zo ver dat ze met de fol-
ders op de mensen afstappen. 
Emmy de Rijk en Jacqueline Ver-
gers, beiden afkomstig uit Alk-
maar, hebben zich direct gemeld

voor weer een georganiseerde zoek-
tocht. ,,Ik heb er zelfs een afspraak
bij de KNO-arts in het ziekenhuis
voor afgezegd’’, meldt Vergers.
Jacco Laan is met de trein uit
Heemskerk gekomen om zijn hulp
aan te bieden. ,,Ik zit momenteel
thuis en voor mij is dit een nuttige
dagbesteding.’’
Resultaat boeken ze niet in het
centrum van Alkmaar. Iedere keer
spreekt de lichaamstaal boekdelen
als de binnenstadbezoekers met
hun hoofd schudden. Nee, niet
gezien.
Linda Haver is het nichtje van
Michael en zij is sinds zijn vermis-
sing dagelijks op zoek. Zij is ervan
overtuigd hem weer in de armen te
sluiten. ,,Mike leeft, maar is op de
vlucht voor ons. Hij is hoogbegaafd
en voelt zich in Dijk en Duin dood-
ongelukkig. Dat is steeds meer aan

hem gaan knagen en daarom heeft
hij dit gedaan. Het liefst zou ik
tegen hem schreeuwen ’laat wat
van je horen’, maar zo makkelijk
gaat het helaas niet.’’ Linda struint
zelf de wijk Overdie af. ,,Daar is
dinsdag de laatste melding van-
daan gekomen en het is ook een
wijk waar je gemakkelijk een plek
kan vinden. Er lopen meer mensen
rond die een zwervend bestaan
leiden.’’
Het wordt een urenlange exercitie.
De dag is al in de avond vergleden
als alle vrijwilligers elkaar rond
half zeven in de duisternis voor
Albert Heijn weer treffen. De zoek-
tocht is ook in de andere wijken
vruchteloos gebleken, maar daar-
mee is de hoop niet vervlogen.
Binnenkort zijn ze weer van de
partij, beloven ze. Opnieuw op
zoek naar Mike.

Petra Blankwaard van de Stichting Zoekjemee laat passanten in de Alkmaarse Langestraat foto’s van Michael Haver zien. JJFOTO.NL/JAN JONG

’Mike leeft, maar vlucht voor ons’
Hans Brandsma
h.brandsma@hollandmediacombinatie.nl

Zoektocht door
Alkmaarse wijken
levert niets op

Alkmaar/Oudkarspel ✱ Hij heeft
een obsessie voor gereedschap, die
hij zelf niet kan verklaren, zegt-ie.
De politie vond na een tip een grote
collectie bij Jasper B. (29) thuis, in
zijn chaletje op een camping in
Oudkarspel. Daar zat veel gestolen
waar tussen. Zelfs de splinternieu-
we kruiwagen van zijn buurman
werd er teruggevonden. Woensdag
stond B. voor de rechter.
Hij was zonder advocaat naar de zit-
ting gekomen. „Die vragen alleen
maar geld.” Hij ontkende dat hij ook
maar iets had gestolen. Nou ja, hij
kon alleen niet uit onder het heter-
daadje in Heerhugowaard, waar hij
in december 2015 was betrapt in een
autorecyclingsbedrijf terwijl hij
stond te grasduinen tussen de ge-
reedschappen.

Foto’s
De politie vroeg of ze bij hem thuis
mochten kijken. Dat mocht. Daar
vonden ze zes waterpassen, vijftien
hamers en vier kruiwagens. Later
die maand werd hij nog een keer be-
trapt tijdens een inbraak. De politie
ging weer bij hem thuis kijken en
trof daar toen 35 hamers, acht schep-
pen en vijftien waterpassen aan. De
buit werd gefotografeerd en ver-

spreid onder bedrijven en tuincom-
plexen in Heerhugowaard en Oud-
karspel. En veel aangevers herken-
den hun spullen aan defecten, merk-
jes en beschadigingen.
In juni van dit jaar was hij via vide-
obeelden betrapt bij diefstal in een
autowasstraat. Daarbij gebruikte hij
de auto van zijn toenmalige baas,
die hem op de beelden herkende en
vervolgens ontsloeg.
Jasper B. bleef zeggen dat hij nooit
heeft geweten dat de omvangrijke
gereedschapscollectie als (deels) ge-
stolen te boek staat. Hij had het een
en ander gekocht op de zwarte
markt, op marktplaats en van vage
kennissen, luide zijn verweer. Na-
men wilde hij niet noemen, bonnen
kon hij niet laten zien. „Ik neem de
verantwoording wel.”
Daar werd meewarig om gelachen
door een klein clubje gedupeerden
dat naar de zitting was gekomen. En
officier van justitie A. van Loon leek

ook niet echt overtuigd te zijn. Ook
de kritische vraagstelling van de
rechters, die tegenstrijdigheden za-
gen met eerdere verklaringen tij-
dens politieverhoren, voorspelden
weinig goeds.
Officier van justitie Van Loon eiste
vier maanden cel, waarvan twee
voorwaardelijk. Een werkstraf was
geen optie meer, want die heeft hij al
eerder gehad. 
Gedupeerden hadden voor een flin-
ke som aan vorderingen ingediend.
Die werden –op een na- niet ontvan-
kelijk verklaard door de officier. Dat
betekent dat de gedupeerden zelf
een rechtszaak tegen B. moeten aan-
spannen. Dat leidde tot een hoop
onbegrip op de publieke tribune.
„Ik wil Jasper graag feliciteren met
zijn overwinning’, zei een veronge-
lijkte ondernemer, bij wie de ver-
dachte jarenlang had gewerkt voor-
dat drugs zijn leven gingen beheer-
sen.

Buit vernietigd
De stemming werd er niet beter op
toen bleek dat het Openbaar Minis-
terie een deel van de buit al had la-
ten vernietigen, zodat die niet aan
de gedupeerden is terug te geven.
„Daar komt een vergoeding voor”,
beloofde de officier.
Uitspraak 12 december.

Obsessie voor gereedschap
brengt Langedijker voor rechter
Gerard van Engelen

Acht scheppen,
15 waterpassen
en 35 hamers

Egmond aan den Hoef ✱ Werknemers van een Italiaanse
fabrikant zijn bezig met het installeren van grote bier-
brouwketels in Egmond aan den Hoef. 
De roestvrijstalen gevaarten zijn goed voor een productie
van driehonderdduizend liter bier per jaar. De Italianen zijn

bijna klaar, maar het zal nog wel een paar maanden duren
voor het abdijbier Sancti Adalberti uit de eigen ketels
stroomt. Bij het brouwen worden biologisch geteelde gra-
nen gebruikt, aldus Peter Lassooy van de brouwerij.

FOTO JJFOTO/JAN JONG

Brouwen Nieuwe ketels voor Egmonds abdijbier 


