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Rechtbankverslaggever Rob Zijlstra
schrijft vanuit de rechtbank in Gronin-
gen over grote en kleine strafzaken.
Deze week: allerlei onzin in Stadska-
naal.

H
et is niet zo heel moeilijk - wel
verleidelijk - om hem hier, op deze
plek, een beetje belachelijk te

maken. Dan noem ik hem bijvoorbeeld
Bartje die met zijn rare haar en foute
vrienden heel de dagen stoer door Stads-
kanaal paradeert alsof dat het mooiste is
wat er bestaat.

Marcheren door Stadskanaal.
Maar door Bart belachelijk te maken,

doe ik de zaak geen recht. En voor je het
weet denken anderen dat Bart wel eens
een echte stoere Stadskanaalster kan
wezen waarmee je lollig kunt lachen.

Dat is niet zo.
Bart heeft flaporen. Gelukkig voor

hem dat hij op deze uiterlijkheid niet
wordt afgerekend. Zelf doet hij dat wel.
Bart heeft een hekel aan donkere men-
sen.

Aan zwart’n.

Daarom draagt hij zwarte kist’n met
witte veters. Dat is een symbool. Daarom
roept hij ook ’sieg heil’ als hij de Hitler-
groet brengt tijdens vechtpartijen met
anderen, bijvoorbeeld omdat die zijn
broertje hebben ’geslaan’. Zo zegt Bart
dat nou eenmaal. En daarom ook kalkt
hij hakenkruisen en SS-tekens met
(moeilijk verwijderbare) verf op bomen,
muurtjes en op fietspaden.

In november vorig jaar marcheerde
Bart met zijn vrienden vrolijk door
Stadskanaal. Voor de Free Record Shop
kwamen ze anderen tegen. Een van die
anderen had dus zijn broertje ’geslaan’.
’t Was eerst bekvechten, maar al snel
belden stadswachten de politie. Die advi-
seerde de stadswachten vooral aan hun
eigen veiligheid te denken en toen was
er ineens een explosie van geweld. Tij-
dens het geknok sneuvelden ook bier-
flessen om mee te slaan.

De politie greep in, maar Bart wist te
ontkomen. De politie kreeg hem later
wel te zien. Op een foto, met handboei-
en om, op Hyves. Lol. Pas na twee maan-
den, in januari dit jaar, wisten ze hem te
traceren en aan te houden. Op zijn slaap-

kamertje hadden ze nog meer Hitler-
prularia gevonden. Of zoals de rechter
het noemde: allerlei onzin. 

Sinds de aanhouding in januari zit Bart
in de gevangenis in Ter Apel. Dat valt ’m
smerig tegen. Steeds was hij na rottig-
heid weggekomen met werkstrafjes. Nu
zit hij voor het eerst in voorarrest, ach-
ter tralies. En dat had ie niet verwacht.

Want toen ze zijn broertje hadden ’ges-
laan’, had hij zo’n gast maar één keer
een klap gegeven. De rest, de anderen.
Dat hij nu al ruim drie maanden vast zit,
is dus ook de schuld van de politie.

Er waren nog wat dingetjes. Van een
terrein van de gemeente had hij met
twee vrienden drie gasflessen gestolen.
Die flessen wilden ze ergens in de brand
steken. En bij bioscoop Smoky had hij
een blik met films (waarde: 2500 euro)
gestolen en dat voor de lol in het kanaal
gekieperd. Om diezelfde reden jatte hij
fietsen en beelden bij mensen uit de
tuin. Ook die plompte hij in het kanaal.

De rechters: Het is al met al een hele
waslijst, Bartje.

Bart knikt.
Zegt: ’Ik had het nooit moeten doen.’
Zegt spijt.
De rechters vragen of ze het met hem

nog moeten hebben over die ’onzin’ en
die graffity-spuiterij? En of hij ook in de
gevangenis in Ter Apel zwarte kist’n met
witte veters draagt? Dat het bijna 4 mei
is en een dag later 5 mei. Dat hij dan vast
wel snapt wat wij, de rechters, daarmee
bedoelen.

Bart schuift wat heen en weer en ik zie
zijn oren flapperen: Huh?

Rechters: Kunt u zich voorstellen dat
als u met gestrekte arm ’sieg heil’ roept
dat u daarmee mensen beledigt?

Bart: ’Joh, dat wel.’
Bij de reclassering had Bart verteld dat

hij wel een hekel aan donkere mensen,
aan zwart’n heeft, maar dat hij geen
’echte stevige nazi’ is, dat hij er niet
helemaal ’stijf van is’. Tegen de rechters
zegt hij dat hij nu van gedachten is ver-
anderd.

Rechter: Nu net?
Bart: ’Nee, sinds ik in de gevangenis

zit. Daar ga ik ook wel met donkere
mensen om. Want een mens is een
mens. En zij zijn ook wel goeie mensen.’

Rechters: Het is allemaal net niet raak
wat u zegt hè?

Bart knikt maar wat en vertelt dat hij
zijn zwarte kist’n heeft moeten inleve-
ren, dat die in beslag zijn genomen.

Rechters: En als u straks vrijkomt?
Bart, tikkeltje monter: ’Dan komen de

witte veters d’r niet meer in.’
De reclassering is niet gerust. Bart is

20 jaar. Hij drinkt vijftien flessen bier op

een dag. Tussen het drinken door rookt
hij joints. Zijn school heeft hij verprutst.
Nu hangt hij heel de dagen zonder werk
in de rondte of banjert door de straten.
Hij heeft ook schulden, omdat hij wel
mobiel belt, maar dat met z’n uitkering
niet kan betalen.

De reclassering wil dat hij straks niet
weer thuis gaat wonen. Als derde uit een
gezin van tien kinderen, met een moe-
der die het ook niet meer weet, heeft hij
een slechte invloed op broertjes en zus-
jes. 

De officier van justitie zegt dat Bart
wat hem betreft de langste tijd heeft
gezeten. En dat het goed is als hij Stads-
kanaal met zijn extreme vrienden ver-
laat, dat Bart hulp moet krijgen, maar
vooral het besef dat die hulp er voor
hem is, en niet omdat het moet. Daarna
zegt de officier van justitie dat hij zes
maanden celstraf eist waarvan twee
voorwaardelijk en dat hij Bart daarna
nooit weer wil zien in de rechtszaal.

Bart, nu ineens opgewekt: ’Ik heb mijn
lesje wel geleerd.’

Hij flapt het er zo uit.
Misschien net iets te snel.


