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Klein verslag Wim Boevink
Ik schets u een voorval, zoals dat zich voordeed in een gewone straat in Nederland, zo'n straat zoals u hierboven ziet.
Het is een klein voorval, er zijn belangrijker dingen in het leven, maar juist die kleine zaken, die zijn hardnekkig en ze
treffen ons het meest. De getroffene in dit geval was een Senegalese man, die zeventien jaar in Nederland woont. Hij
heet Ibou. Hij deelt een dochter van dertien met een Nederlandse vrouw, Gem-ma, met wie hij niet samenwoont. Van het
voorval heeft hij aangifte gedaan. Op een late avond in september - het was bijna middernacht-was hij in zijn auto met
Frans kenteken naar Gemma op weg. Ibou is regel-matig in Parijs: hij is oprichter en bedenker van www.global-Linq.org,
een site die mondiaal via muziek en educatie wil bijdragen aan een bete-re wereld, want Ibou gelooft in het 'positieve in
ieder mens'. Daarom organiseert hij komende maand een vrolijke reggae-rally tussen Parijs en Dakar. Vlakbij het huis
van Gemma zag Ibou een auto midden op de rijweg staan. Het linkerportier stond open en de bestuurder sprak met een
jon-gen op een scooter. Ibou passeerde de auto langs de rechterzijde maar zag toen in zijn spiegel hoe de be-stuurder
achter hem het portier dichttrok en hard achter hem aan reed. Een paar honderd meter verder en met een opgewonden
man vlak op zijn bumper stopte Ibou voor het huis van Gemrna. In een oogwenk stond de opgewonden man" naast zijn
auto. "Wat moet dat met die kut-Franse auto van je, zwarte aap, je haalde me rechts in, wat moet je hier? Ga terug naar
je smerige apen-land." De man, zoveel was duidelijk, was dronken. Ibou bewaarde zijn kalmte. Zei tegen de man dat hij
zich erg onbeleefd gedroeg. Waarop de man in nog grotere woede ont-stak. "Wacht maar, zwarte aap, ik ga je pakken,
wacht maar." Daarop beende hij een paar huizen verder-op een voordeur in en drong het tot Ibou door dat hij kennelijk
een buurtgenoot was. Ibou belde bij Gemma aan om hulp en ook elders in de straat werd in menig slaapka-mer het licht
ontstoken. De dronken man kwam weer naar buiten, liep op Ibou's auto af en stak een briefje achter de ruitenwisser.
Daarop bedacht hij zich, griste het briefje weer weg en frommelde het onder het uiten van de grofste ver-wensingen in de
hand van Ibou. "Ik kom je halen, ik ken de onderwe-reld hier", fulmineerde hij. Op het briefje stond wanneer. De volgende
ochtend half negen. 'Wie is hier on-beleefd?' had hij er nog onder ge-schreven. Toen de inmiddels gealar-meerde politie
arriveerde, trok de man zich terug in zijn huis. De agenten namen verklaringen op, ook van getuigen, maar niet van de
man want die was niet meer aan-spreekbaar. Thuis bij Gemma op de bank vernam Ibou, die als een kind zat te huilen,
wie zijn belager was. Die man, zei Gemrna, is Ad Ver-donk, de broer van Rita. Misschien moet de minister van integratie
weer eens iemand vragen zijn excuus aan te bieden.
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