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Autoruitenkrasser strijdt tegen de rest van de wereld
ROB ZIJLSTRA

GRONINGEN Ruim een uur praten de
rechters met de verdachte en dat
maakt één ding duidelijk: de ver-
dachte, de 40-jarige Peter B. uit
Groningen, is flink van het padje.

Afgelopen zomer werden in ver-
schillende straten in Groningen
tientallen, misschien wel honder-
den, auto’s vernield: krassen op de
ruiten. Meer ontzettend vervelend
en zuur voor de gedupeerden dan
heel ernstig.

Peter B. ontkent alles. Het bewijs-
materiaal is door de politie vervalst,
is zijn overtuiging. Ook de camera-
beelden waarop is te zien dat hij au-

toruiten bekrast? Jawel, met name
die.

Er is nog iets. Peter wil Marianne
worden genoemd. Hij is liever
vrouw dan man. In de rechtszaal is
dat geen probleem. Peter wordt met
‘zij’ aangesproken en met mevrouw.
Maar niet consequent.

Ze is gefrustreerd en wil aandacht,
luidt een diagnose van een gedrags-
deskundige. Peter en Marianne vin-
den dat haar veel onrecht wordt aan-
gedaan. Sowieso is er veel onrecht:
de huizenprijzen stijgen, dat hoorde
ze als kind vroeger al op de radio, ter-
wijl de pensioenen alleen maar min-
der worden.

De rechters doen een uur lang
hun best. Was u boos en zo ja, hoe

boos was u, of is het zo dat u altijd
boos bent? Bij de aanhouding kre-
gen agenten te horen dat ze op het
punt stond een aanslag te plegen.
Dat hadden de rechters gelezen. Een
van de rechters: ,,Dan moet u dus
wel heel boos zijn geweest.’’

Kort voordat de vernielingen be-
gonnen, was Peter als Marianne het
Ommelanderhuis (voor daklozen)
uitgezet. Ten onrechte, zegt ze: ,,Er
worden daar gestolen spullen ver-
handeld, bolletjes cocaïne gedeald
en dan doen ze moeilijk over mij
omdat ik plasproblemen heb.’’

De vernielingen hadden plaats in
de omgeving van de Kraneweg, Pa-
terswoldseweg en de Radesingel.
Toen ze werd aangehouden in de

Herman Colleniusstraat, op heter-
daad, telde de politie meer dan 120
meldingen van bekraste autoruiten.
De verdachte: ,,Ze vinden mij een
vervelende rotzak en die willen ze
uit de weg ruimen.’’

Een behandeling is noodzakelijk
om herhaling te voorkomen. Maar
Peter wil een huis waar ze dan als
Marianne gelukkig kan zijn. Een be-
handeling in een kliniek ervaart ze

als een straf. Dat ze paranormale ga-
ven heeft, staat voor haar vast. ,,In
jullie systeem wordt daar het label
gestoord opgeplakt. Maar dat is jul-
lie probleem.’’

Het probleem van nogal wat ge-
dupeerden: bekraste autoruiten val-
len in de categorie vandalisme en
dan geven veel verzekeraars niet
thuis. De schade, honderden euro’s
per auto, is voor eigen rekening.

De officier van justitie moet wat.
Behandeling is een must om herha-
ling te voorkomen. De strafeis: zes-
tien maanden gevangenisstraf,
daarvan vijf maanden voorwaarde-
lijk. Een van de voorwaarden: een
verplichte behandeling.

Uitspraak over twee weken.

‘Was u boos en zo
ja, hoe boos was u,
of is het zo dat u
altijd boos bent?’


