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Rijn uit werden gepest
ten bij hen aanbellen, wil Grote Broer hen niet
binnenlaten. Met een machtiging van de officier van justitie treedt de politie later binnen.
Ze houdt er de door de agent herkende inbreker aan, een eveneens minderjarig lid van de
jeugdgroep, als ook Grote Broer. Onder de
bank treffen de agenten de voor de inbraak gebruikte schroevendraaier aan. De twee verdachten worden in deze zaak niet vervolgd.
Het getroffen gezin Bouhtala keert na de inbraak spoorslags terug van vakantie. Zij vertellen de politie dat zij al twee jaar last hebben
van hun buren, maar dat zij, net als hun
straatgenoten, hierover uit angst niets durven
te zeggen.
De woningcorporatie en de politie vinden
het tijd voor een stevig gesprek met de vader
van Grote en Kleine Broer over het gedrag van
zijn zonen. Dit haalt niet veel uit; twee weken
later moet de politie midden in de nacht met
sirenes uitrukken naar hun huis. Vier verdachten van een ramkraak worden er in hun
schuurtje aangehouden. Vader zegt later dat
hij er ook niets aan kan doen dat criminelen
zich verschansen in zijn schuur. Ook op andere momenten wast hun vader zijn handen in
onschuld.

FEBRUARI 2011
’DE WIJKAGENT MOET DOOD’

Februari 2011, de auto en de woning van de
familie Bouthala worden vernield.
Foto’s RTV Utrecht

De politie heeft het gezin Bouhtala op het
hart gedrukt overlast van hun buren vooral te
melden. Dat doen de Bouthala’s in februari
2011, en daarna begint voor hen de ellende pas
echt. In de dagen erop wordt hun auto bekrast, gaan de autoruiten aan diggelen en
vliegt een baksteen door hun voorruit. De vernielingen worden vaak voor dag en dauw gepleegd. Veel leden van de Componistengroep
hebben een krantenwijk. De getroffen familie
vertrekt halsoverkop uit de wijk. De zwangere
vrouw des huizes heeft last gekregen van hoge
bloeddruk door de stress.
De onrust en de angst onder de omwonen-
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den zijn groot, blijkt uit buurtonderzoek. Een
van opvallendste incidenten wordt niet publiek gemaakt. Het betreft de tekst die een bewoonster op haar muur aantreft in de eerste
weken van 2011, nadat er in haar woning is ingebroken. Met een dikke stift is er de naam
van de wijkagent opgeschreven, met de toevoeging ‘gaat dood binnenkort’.
Er volgt wederom veel negatieve publiciteit
over de buurt, die sinds de commotie rondom
het weggepeste homostel Hans en Ton landelijk bekend is. In het weekend van 19 en 20 februari pakt de politie Kleine Broer op voor betrokkenheid bij de inbraak van hun buren,
waarvoor hij later wordt veroordeeld. Hij
wordt naar een internaat gestuurd. Grote
Broer wordt aangehouden voor een autokraak.

MAART 2011
GROTE EN KLEINE BROER UIT HUIS GEZET

Voor woningcorporatie Mitros is de maat

vol. Zij besluit Kleine en Grote Broer en hun vader uit hun woning te zetten wegens ernstige
overlast. In maart krijgt de corporatie hiervoor toestemming van de rechter. Mitros zet
dan nog een bewoner van de Heinrich Bertéstraat uit zijn woning wegens overlast. Het betreft een Iraakse jongen. Sinds zijn ouders waren teruggekeerd naar hun thuisland gebruikte de zoon, ook lid van de Componistengroep,
de woning als buurthuis waar zijn vrienden
ongestoord konden blowen. Ook verhuurde
hij er kamers aan Polen.
Na deze acties besluit het gezin Bouhtala terug te keren naar de straat. De kust blijkt niet
veilig. Vrienden van Kleine en Grote Broer zinnen op wraak. Ze nemen het de familie kwalijk
dat Kleine Broer naar een internaat is gestuurd.
Nog in diezelfde maand wordt er een baksteen tegen hun achterruit gegooid. De zoon
des huizes ziet een jongen wegrennen die hij
herkent als Leider J. In de verhoren van de
buurtjongens worden dezelfde namen genoemd van betrokkenen. Over de daad blijkt
bovendien te zijn gechat via MSN.

APRIL-JUNI 2011
DE BOUHTALA’S KONDIGEN VERTREK AAN

In april pakt de politie Leider J. op, die meerdere malen is aangehouden voor woninginbraken en diefstallen. De volgende dag komt
hij weer vrij. De zaak wordt geseponeerd. Leider J. was eerder in beeld als kwelgeest van
Hans en Ton. Het is de vader van Leider J. die
schreeuwend en spugend naar agenten het
politiebureau is uitgezet. De politie maakt
zich grote zorgen over de twee kleine broertjes van Leider J.
In juni gaat de auto van de Bouhtala’s in de
fik en wordt hun huis met gele verf beklad.
Het gezin heeft dan al besloten dat het definitief de wijk Terwijde de rug wil toekeren. Zij
voelen zich in de steek gelaten door de politie.

