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In	  de	  naam	  van	  de	  Oom	  
	  
	  
	  

Anthony	  (nadat	  de	  Oom	  is	  gevlucht)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
‘Oké,	  waar	  hou	  je	  van?’	  
	   ‘Hoe	  bedoel	  je?’	  
	   ‘Muziek,	  dansen,	  katten,	  de	  wereld	  redden,	  waar	  hou	  je	  van?’	  
	   ‘Dansen?	  Peppino,	  je	  denkt	  toch	  niet	  dat	  ik	  een	  nicht	  ben?’	  	  
	   De	   vetzak	   smeet	   bij	   wijze	   van	   antwoord	   zijn	   .44	  Magnum	  met	   korte	   loop	   op	   het	  
smerige	  bureau,	  waarna	  hij	  met	  de	  rug	  van	  dezelfde	  hand	  de	  jongen	  tegenover	  hem	  in	  zijn	  
gezicht	  sloeg.	  Hij	  was	  dan	  misschien	  geen	  nicht,	  maar	  zijn	  gezicht	  was	  roodverbrand	  van	  de	  
zonnebank,	   zijn	   wenkbrauwen	   waren	   dunne	   streepjes	   en	   zijn	   overhemd	   stond	   open	   tot	  
halverwege	   zijn	   bruine	   borst,	   die	   vol	   zat	  met	   piepkleine	   zwarte	   stoppels.	   Daar	   kon	   je	   aan	  
zien	  dat	   zijn	  borsthaar	  weer	  begon	   te	  groeien,	  nadat	  hij	  het	  kort	  geleden	  heel	   secuur	  had	  
afgeschoren.	   In	   het	   halfduister	   van	   het	   souterrain,	   waar	   de	   luiken	   gesloten	   waren	   en	   de	  
stilte	  af	  en	  toe	  werd	  onderbroken	  door	  het	  gebrom	  van	  scooters,	  leken	  de	  twee	  wel	  een	  slap	  
aftreksel	   van	   de	   Dikke	   en	   de	   Dunne.	   De	   jongen	   stond	   paf	   dat	   hij	   was	   geslagen.	   Hij	   wilde	  
opstaan,	   maar	   toen,	   de	   vetzak	   hoefde	   niet	   eens	   zijn	   pistool	   van	   het	   bureau	   te	   pakken,	  
begreep	  hij	  dat	  dat	  geen	  slimme	  zet	  zou	  zijn.	  

Peppino	  de	  Smeerlap	  zat	  op	  een	  gammel	  houten	  stoeltje,	  zijn	  vet	  blubberde	  over	  de	  
zijkanten	  van	  de	  stoel	  alsof	  hij	  hem	  helemaal	  opslokte,	  en	  hij	  schudde	  zijn	  hoofd.	  ‘Nee,	  dit	  is	  
niet	  goed.	  Hier	  maak	  je	  me	  niet	  blij	  mee.	  We	  hebben	  je	  een	  belangrijke	  taak	  toevertrouwd,	  
en	  in	  plaats	  van	  dat	  je	  je	  vereerd	  voelt,	  zit	  je	  tegen	  me	  te	  zeiken.’	  

De	   ogen	   van	   de	   jongen	   waren	   vochtig.	   Hij	   deed	   zijn	   mond	   open	   en	   wilde	   iets	  
terugzeggen	  maar	  Peppino,	  die	  al	  wist	  wat	  hij	  wilde	  zeggen,	  was	  hem	  voor:	  ‘We	  doen	  het	  zo:	  
ik	   ga	   je	   voor	   de	   vierde	   keer	   vragen	   stellen,	  maar	   alleen	   omdat	   ik	   je	   aardig	   vind.	   Als	   je	   je	  
misdraagt,	  dan	  geef	   ik	   je	  er	  nog	  eentje	  met	  de	   loop	  van	  de	  44.	  Als	   je	   je	  dan	  nog	  een	  keer	  
misdraagt,	  dan	  krijg	  je	  een	  echte	  knal.’	  Hij	  knikte	  met	  zijn	  hoofd	  in	  de	  richting	  van	  het	  wapen,	  
toen	  veegde	  hij	  de	  rug	  van	  zijn	  hand	  af	  aan	  zijn	  spijkerbroek	  maat	  XXXL	  en	  leunde	  met	  zijn	  
volle	  gewicht	  tegen	  de	  rugleuning	  van	  de	  stoel.	  

Het	   luide	  gekraak	  leek	  hem	  totaal	  geen	  zorgen	  te	  baren	  en	  de	  jongen	  brandde	  van	  
verlangen	  om	  hem	  achterover	  op	  de	  grond	  te	  zien	  pletteren.	  Maar	  dat	  was	  misschien	  beter	  
van	   niet,	   want	   dan	   zou	   zijn	   kwelgeest	   nog	   geïrriteerder	   worden,	   en	   dat	   was	   niet	   de	  
bedoeling.	  

‘Oké,	  waar	  hou	  je	  van?	  Dansen,	  muziek,	  hippe	  dance-‐pop?	  Ben	  je	  extrovert?	  Hou	  je	  
van	  de	  zee	  of	  van	  de	  bergen?’	  

De	   jongen	   veegde	   zijn	   ogen	   droog,	   keek	   stuurs	   naar	   de	   grond	   als	   een	   leerling	   die	  
straf	  krijgt,	  en	  antwoordde:	  

‘Ik	   ben	   een	   mooiboy.	   Ik	   hou	   van	   de	   zee,	   ik	   hou	   van	   disco	   en	   ik	   vind	   liedjes	   die	  
gezongen	  worden	  heel	  leuk.’	  
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De	   Smeerlap	   keek	  hem	  plotseling	   aan	  met	   zijn	   gezicht	   op	  onweer.	  Hij	  mocht	   toch	  
hopen	  dat	  hij	  niet	  hoefde	  uit	   te	   leggen	  dat	  dat	  nogal	  dubbelop	  was.	  De	   jongen	  probeerde	  
het	  goed	  te	  maken:	  ‘Ik	  bedoel	  Napolitaanse	  liedjes.	  Maar	  ook	  Italiaanse.’	  

‘Heel	   goed!’	   jubelde	   de	   vetzak	   terwijl	   hij	  met	   zijn	   vuisten	   op	   het	   bureau	   roffelde.	  
‘Heel	   goed,	   zo	  moet	   je	   doen.	   Je	  moet	   doen	   of	   je	   een	   leeghoofd	   bent,	   die	  mensen	  willen	  
leeghoofden.’	   Toen	   deed	   hij	   hem	   met	   een	   nichterig	   en	   theatraal	   stemmetje	   na:	  
‘“Napolitaanse	   zangers,	   maar	   ook	   Italiaanse.”	   Heel	   goed,	   hier	   word	   ik	   blij	   van.	   We	   gaan	  
verder.’	  Hij	   fatsoeneerde	   zijn	  witte	  hemd,	  waar	  gelige	  vlekken	  op	   zaten,	  hij	   vond	  het	  echt	  
leuk.	  

‘Je	   hebt	   een	   aparte	   naam,	   Engels	   of	   zo.	   Waarom	   hebben	   je	   ouders	   je	   Anthony	  
genoemd?’	  

‘Nou,	  kijk,	  mijn	  vader	  heette	  Antonio,’	   zei	  de	   jongen,	  die	  met	  de	  knoopjes	  van	  zijn	  
overhemd	   speelde	   en	   blij	   was	   dat	   hij	   de	   zegen	   van	   de	   Smeerlap	   had	   gekregen.	   ‘De	   wet	  
verbiedt	  het	  om	  een	  kind	  dezelfde	  voornaam	  te	  geven	  als	  zijn	  vader,	  maar	  hij	  wilde	  het	  heel	  
graag,	  dus	  heeft	  hij	  dit	  met	  die	  Engelse	  naam	  gedaan.’	  

‘Heel	  goed!’	  jubelde	  de	  bolle	  nog	  een	  keer,	  en	  hij	  roffelde	  weer	  met	  zijn	  vuisten	  op	  
het	  bureau.	   ‘Zo	  moet	   je	  doen.	  Echt	  een	   leeghoofd.’	  De	   jongen	  glimlachte	  even,	  maar	   toen	  
kreeg	  hij	   twijfels.	  Misschien	  was	  het	  wel	  helemaal	  geen	  compliment,	  en	   trouwens,	  hij	  was	  
nog	  altijd	  een	  maffioso,	  die	   respect	   verdiende.	  Niet	  op	  het	  niveau	   van	  Peppino	  natuurlijk.	  
Het	   zou	   jaren	   duren	   voordat	   hij	   capopiazza	   werd,	   de	   baas	   van	   een	   dealersplek.	   Vijf,	   zes,	  
misschien	  wel	  tien.	  Het	  respect	  van	  de	  clan	  komt	  met	  ervaring,	  hard	  werken	  en	  opofferingen.	  

Maar	  die	  klap	  in	  zijn	  gezicht,	  het	  achterlijke	  gedoe	  met	  die	  vragen	  en	  nu	  het	  verhaal	  
over	  voor	   leeghoofd	  spelen,	  werden	  echt	   te	  erg.	  Als	  hij	  ervan	  uit	  ging	  dat	  hij	   zich	  niet	  kon	  
verzetten	   tegen	   iemand	  die	  boven	  hem	  stond,	  was	  de	  enige	  oplossing	  dat	  hij	  hem	  zijn	   zin	  
moest	  geven,	  ook	  al	  betekende	  dat	  dat	  hij	  moest	  doen	  alsof	  hij	  een	  compleet	  leeghoofd	  was.	  

Door	  mee	  te	  doen	  aan	  Big	  Brother	  zou	  hij	  tenslotte	  flink	  hogerop	  kunnen	  komen.	  En	  
misschien	  zou	  de	  boss	  hem	  wel	  direct	  benoemen	  tot	  capopiazza.	  Deze	  hele	  schijnvertoning	  
had	  gewoon	  alleen	  tot	  doel	  dat	  de	  boss	  niet	  gepakt	  zou	  worden.	  
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Het	  verraad	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Politiebureau	  Napels	  
Via	  Medina	  75	  
80133	  Napels	  
	  
Mobiele	  Eenheid	  	  
Sectie	  I	  –	  Georganiseerde	  misdaad	  en	  voortvluchtigen	  	  
	  
Ondergetekende	  rechercheur	  verklaart	  dat	  op	  10	  maart	  te	  10:27	  uur,	  op	  het	  politiebureau,	  
Via	  Medina	  75	  te	  Napels,	  Mobiele	  Eenheid	  –	  Sectie	  I,	  voor	  hem	  is	  verschenen	  de	  persoon	  die	  
hem	   opgaf	   te	   zijn:	   …………………	   De	   hier	   aanwezige	   persoon	   verklaart,	   uit	   vrije	   wil,	   de	  
volgende	  	  verklaringen	  te	  willen	  afleggen:	  
	  
‘Ik	  leerde	  ………….………,	  die	  ook	  wel	  ‘de	  Oom’	  wordt	  genoemd,	  jaren	  geleden	  kennen	  tijdens	  
een	   vergadering	   van	   de	   capo’s,	   de	   onderwereldbazen	   van	   de	   Spaanse	   wijk,	   die	   werd	  
gehouden	   in	   Via	   Speranzella	   29,	   waar	   nu	   een	   ijzerwarenwinkel	   zit.	   Vroeger	   woonde	   daar	  
Felice	  Cavallaro,	  die	  bij	  u	  welbekend	   is.	  Het	  doel	   van	  de	  bijeenkomst	  was	  om	  de	  opvolger	  
van	  don	  Felice	  aan	  te	  wijzen,	  die	  ernstige	  gezondheidsproblemen	  had	  en	  ieder	  moment	  de	  
ogen	  kon	  sluiten.’	  
	  
ANTWOORD	   OP	   VRAAG:	   ‘Ja,	   ik	   bedoel	   dat	   hij	   ieder	  moment	   kon	   overlijden	   vanwege	   zijn	  
gezondheidsproblemen.’	  
	  
AOV:	  ‘Nee,	  ik	  weet	  niet	  meer	  wie	  er	  aanwezig	  waren	  bij	  de	  vergadering	  waar	  ik	  het	  over	  heb.	  
Hij	   was	   een	   jonge	   crimineel	   die	   steeds	   hogerop	   kwam	   en	   ik	   wilde	   ook	   geld	   en	   een	   goed	  
bestaan,	   maar	   toch	   ruzieden	   we	   door	   onze	   verschillende	   rollen	   niet	   over	   wie	   don	   Felice	  
moest	   opvolgen.	   Ik	   zou	   het	   bovendien	   niet	   in	  mijn	   hoofd	   hebben	   gehaald	   om	   een	   stokje	  
voor	  de	  carrière	  van	  de	  Oom	  te	  steken	  als	  de	  aanwezigen	  hem	  als	  opvolger	  wilden	  kiezen.	  
De	  Oom	  had	  bij	  iedereen	  een	  goede	  naam,	  en	  zijn	  benoeming	  was	  precies	  waar	  de	  mensen	  
al	  een	  tijd	  op	  wachtten.	  Hij	  heeft	  veel	  charisma,	  de	  Oom.’	  
	  
AOV:	   ‘Ik	  bedoel	  dat	  hij	  niet	  alleen	  lef	  had,	  dat	  hij	  moedig	  was,	  maar	  dat	  hij	  ook	  een	  goede	  
ondernemer	  was.	  Hij	  kwam	  uit	  een	  familie	  van	  eerlijke,	  hard	  werkende	  mensen,	  die	  beslist	  
geen	   maffiosi	   waren.	   Zijn	   vader	   was	   ‘dozenman’	   (hij	   haalde	   kartonnen	   dozen	   tussen	   de	  
vuilcontainers	   vandaan	   en	   verkocht	   ze	   per	   kilo),	   zijn	  moeder	  was	   naaister.	   En	   toch	   is	   het	  
hem,	  zonder	  familietraditie,	  in	  een	  paar	  jaar	  gelukt	  om	  zich	  op	  te	  werken	  en	  bij	  de	  top	  van	  
de	  clan	  te	  komen.’	  
	  
AOV:	  ‘Hoe	  het	  de	  Oom	  is	  gelukt	  om	  hogerop	  te	  komen?	  Nou,	  ik	  zal	  u	  een	  verhaal	  vertellen	  
waardoor	  u	  het	  misschien	  meteen	  snapt.	  Toen	  de	  Oom	  en	  ik	  klein	  waren,	  liepen	  er	  mensen	  
met	  karretjes	  door	  de	   stegen	  van	  de	  Spaanse	  wijk	  die	   citroenlimonade,	   sinaasappelsap	  en	  
rattatelle	  (Napolitaanse	  granita)	  verkochten.	  De	  mensen	  die	  de	  karretjes	  duwden	  leken	  altijd	  
armoedzaaiers,	  slecht	  gekleed,	  dom	  en	  zo,	  maar	  in	  werkelijkheid	  lagen	  er	  stapels	  geld	  onder	  
hun	  matrassen.	  Een	  sinaasappelsap	  voor	  meneer,	  een	  rattatella	  voor	  mevrouw,	  niets	  aan	  te	  
geven	  bij	  de	  belasting,	  en	  zo	  hielden	  ze	  bergen	  geld	  over.	  Maar	  van	  de	  ene	  op	  de	  andere	  dag	  
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liepen	  de	  zaken	  van	  de	  ‘waterverkopers’	  (zo	  noemden	  we	  ze)	  niet	  zo	  goed	  meer.	  Ze	  kwamen	  
naar	  buiten,	  pakten	  hun	  kar	  en	  na	  een	  paar	  meter	  waren	  hun	  banden	   leeg.	  Dan	  gingen	  ze	  
naar	  de	  fietsenmaker,	   lieten	  de	  banden	  repareren,	  en	  als	  ze	  gemaakt	  waren,	  dan	  liepen	  ze	  
direct	  weer	  leeg.	  En	  iedere	  keer	  kwam	  dat	  door	  stekels.’	  
	  
AOV:	  ‘De	  stekels	  van	  bloemen,	  die	  op	  de	  steel.	  De	  waterverkopers	  wisten	  dat	  het	  daardoor	  
kwam	   want	   dat	   vertelde	   de	   fietsenmaker.	   Trouwens,	   de	   stekels	   bleven	   heel	   vaak	   in	   de	  
buitenband	  zitten,	  dus	  ze	  konden	  ze	  met	  eigen	  ogen	  zien.	  Precies	  in	  die	  tijd	  liep	  de	  Oom	  (die	  
toen	  tien	  was	  en	  nog	  niet	  zo	  heette)	  altijd	  naar	  het	  centrum,	  naar	  Piazza	  Trieste	  e	  Trento,	  en	  
kwam	   terug	   in	   de	   Spaanse	   wijk	   met	   een	   pakje	   van	   krantenpapier	   en	   plakband.	   Later	  
vertelden	  ze	  me	  dat	  in	  die	  pakjes	  honderden	  stekels	  zaten.	  De	  Oom	  ging	  naar	  het	  park	  van	  
het	  Koninklijk	  Paleis	  en	  plukte	  de	  stelen	  van	  alle	  rozen	  kaal,	  en	  daarna	  gooide	  hij	  de	  stekels	  
tussen	   de	   straatstenen	   in	   de	   stegen	   waar	   de	   waterverkopers	   doorheen	   liepen.	  
Voorbijgangers	  merkten	  het	  niet	  eens,	  want	  schoenzolen	  hebben	  daar	  geen	   last	  van,	  maar	  
de	  wielen	  van	  de	  karretjes	  wel.	  Ook	  al	  kwamen	  er	  niet	  direct	  gaatjes	  in,	  de	  stekels	  bleven	  in	  
de	  band	  en	  hoe	  langer	  de	  wielen	  draaiden,	  hoe	  dieper	  ze	  zaten.	  Uiteindelijk	  ging	  de	  band	  lek	  
en	  dan	  was	  de	  waterverkoper	  de	  pineut.’	  
	  
AOV:	  ‘Waarom	  de	  Oom	  de	  handel	  van	  de	  waterverkopers	  om	  zeep	  wilde	  helpen?	  Nou,	  hij	  
wilde	  hun	  handel	  helemaal	  niet	  om	  zeep	  helpen.	  Toen	  de	  waterverkopers	  doorhadden	  dat	  
het	  een	  dagelijks	  probleem	  was	  en	  zich	  serieus	  begonnen	  af	  te	  vragen	  hoe	  ze	  verder	  
moesten	  met	  hun	  handel,	  kwam	  dat	  kind	  van	  tien	  naar	  ze	  toe	  en	  zei	  dat	  het	  jammer	  was	  dat	  
hij	  geen	  sinaasappelsap	  meer	  kon	  kopen,	  en	  dat	  het	  vooral	  voor	  hen	  jammer	  was	  dat	  ze	  het	  
niet	  meer	  konden	  verkopen,	  aangezien	  het	  ze	  eerst	  voor	  de	  wind	  ging.	  De	  jongen	  bood	  aan	  
om	  het	  probleem	  van	  de	  stekels	  op	  te	  lossen	  voor	  het	  luttele	  bedrag	  van	  duizend	  lire	  per	  
dag.	  Duizend	  de	  man,	  natuurlijk.	  Hun	  eerste	  reactie	  was	  negatief:	  ze	  schopten	  hem,	  ze	  
dreigden	  dat	  ze	  alles	  aan	  zijn	  ouders	  zouden	  vertellen,	  ze	  scholden	  hem	  de	  huid	  vol.	  Maar	  
toen	  bedachten	  ze	  zich	  dat	  duizend	  lire	  per	  dag	  eigenlijk	  een	  heel	  bescheiden	  vergoeding	  
was	  voor	  iemand	  met	  bergen	  geld	  onder	  zijn	  matras.’	  
	  
AOV:	  ‘Ja.	  Het	  verhaal	  wil	  dat	  het	  succes	  van	  de	  Oom	  hiermee	  begon.’	  
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De	  Oom	  (voordat	  hij	  vlucht)	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
De	  Oom	  had	  een	  ontzettend	  druk	  leven,	  zijn	  agenda	  stond	  vol	  met	  afspraken	  en	  
vergaderingen	  met	  zijn	  onderknuppels,	  hij	  voerde	  controles	  en	  onaangekondigde	  inspecties	  
op	  dealersplekken	  uit	  en	  hij	  maakte	  elke	  dag	  drie	  rondjes	  door	  de	  wijk.	  Hij	  moest	  dag	  in	  dag	  
uit	  laten	  merken	  dat	  hij	  de	  boel	  in	  de	  gaten	  hield,	  zo’n	  beetje	  net	  als	  politici	  vlak	  voor	  de	  
verkiezingen.	  Er	  werd	  behoorlijk	  wat	  geproduceerd	  en	  de	  lokale	  economie	  draaide	  rond	  de	  
clan,	  wat	  te	  danken	  was	  aan	  de	  leden,	  maar	  ook	  aan	  alle	  anderen	  die	  direct	  of	  indirect	  
bijdroegen	  aan	  het	  spekken	  van	  de	  kas.	  
	   Zijn	  vrouw	  Gessica,	  wiens	  naam	  in	  het	  bevolkingsregister	  met	  een	  ‘g’	  in	  plaats	  van	  
met	  een	  ‘j’	  stond	  geschreven	  omdat	  haar	  vader	  analfabeet	  was	  en	  ook	  flink	  op	  de	  
gemeenteambtenaren	  had	  ingepraat,	  zat	  in	  haar	  eigen	  wereldje	  en	  las	  romans	  van	  Carlos	  
Ruiz	  Zafón.	  
	   De	  Oom	  ging	  om	  tien	  uur	  ’s	  ochtends	  de	  deur	  uit	  en	  was	  niet	  voor	  achten	  thuis.	  Dan	  
had	  hij	  net	  nog	  even	  tijd	  om	  haar	  gedag	  te	  zeggen,	  te	  vragen:	  ‘Hoe	  gaat	  het	  met	  je?’,	  zijn	  
schoenen	  uit	  te	  doen	  en	  zich	  klaar	  te	  maken	  voor	  het	  ritueel.	  In	  al	  die	  twaalf	  jaar	  had	  hij	  er	  
nog	  nooit	  eentje	  gemist.	  Er	  deden	  allerlei	  verhalen	  de	  ronde	  over	  zijn	  gewoonte	  die	  je	  met	  
een	  understatement	  gerust	  maniakaal	  kon	  noemen.	  In	  de	  stegen	  van	  de	  Spaanse	  wijk	  ging	  
het	  verhaal	  dat	  de	  Oom	  op	  een	  dag,	  zes	  of	  zeven	  jaar	  geleden,	  vanwege	  zijn	  verslaving	  een	  
ontmoeting	  had	  verkloot	  met	  de	  capo	  van	  de	  Strangio-‐familie,	  een	  boss	  van	  de	  Calabrese	  
‘Ndrangheta	  die	  naar	  Napels	  was	  afgereisd	  om	  een	  belangrijk	  akkoord	  over	  drugsleveringen	  
te	  sluiten.	  
	   De	  afspraak	  stond	  gepland	  om	  zeven	  uur	  ’s	  avonds,	  maar	  de	  bejaarde	  boss	  uit	  
Calabrië	  had	  twee	  uur	  met	  zijn	  chauffeur	  vastgezeten	  in	  het	  verkeer	  op	  de	  rondweg.	  
Oorzaak:	  een	  megabotsing	  met	  een	  heleboel	  doden	  en	  gewonden.	  Dus	  het	  was	  al	  negen	  uur	  
toen	  Strangio	  bij	  de	  Oom	  voor	  de	  deur	  stond.	  Hij	  had	  drie	  kwartier	  lang	  aangebeld	  terwijl	  de	  
chauffeur	  de	  Oom	  tevergeefs	  op	  zijn	  mobiele	  telefoon	  belde	  (‘Het	  telefoonnummer	  dat	  u	  
probeert	  te	  bereiken	  geeft	  geen	  gehoor’)	  en	  aan	  de	  buren	  vroeg	  waar	  hij	  uithing.	  Niemand	  
wist	  iets,	  de	  Oom	  gaf	  geen	  teken	  van	  leven,	  de	  luiken	  van	  zijn	  huis	  waren	  gesloten	  en	  in	  de	  
steeg	  heerste	  een	  doodse	  stilte.	  
	   Na	  een	  uur	  ging	  de	  boss,	  die	  zich	  vernederd	  voelde	  en	  compleet	  over	  de	  rooie	  was,	  
terug	  naar	  huis.	  Vanwege	  wat	  de	  Oom	  hem	  geflikt	  had,	  had	  de	  capo	  besloten	  om	  twee	  
Calabrese	  huurmoordenaars	  te	  sturen	  die	  het	  hem	  betaald	  zouden	  zetten.	  Daarom	  had	  de	  
Oom,	  bij	  wijze	  van	  preventie,	  zijn	  mensen	  op	  pad	  gestuurd	  om	  de	  man	  uit	  de	  weg	  te	  ruimen,	  
maar	  dat	  lukte	  niet.	  Zo	  was	  er	  een	  vete	  ontstaan	  tussen	  de	  Napolitaanse	  clans	  en	  die	  van	  
Locride,	  die	  eindigde	  met	  zes	  doden	  (drie	  aan	  elke	  kant)	  en	  een	  spanning	  tussen	  de	  twee	  
kampen	  die	  nooit	  helemaal	  was	  overgegaan.	  Bij	  het	  Openbaar	  Ministerie	  liepen	  er	  nog	  
steeds	  onderzoeken	  naar	  die	  moorden	  en	  niemand	  kon	  er	  na	  jarenlang	  speuren	  een	  touw	  
aan	  vastknopen.	  Men	  dacht	  dat	  ze	  elkaar	  misschien	  wel	  vermoordden	  omdat	  mensen	  bij	  
hun	  eigen	  clan	  wegliepen	  of	  elkaar	  verraadden.	  	  
	   Maar	  de	  waarheid,	  buiten	  de	  kantoren	  van	  het	  OM,	  was	  geen	  mysterie:	  iedereen	  in	  
de	  wijk	  wist	  maar	  al	  te	  goed	  dat	  de	  Oom	  gewoon	  thuis	  was	  geweest	  toen	  Strangio	  aanbelde,	  
met	  de	  hoorn	  van	  de	  intercom.	  Zijn	  ‘afwezigheid’,	  om	  negen	  uur	  ’s	  avonds,	  had	  een	  naam:	  
Big	  Brother.	  
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Peppino	  de	  Smeerlap	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
‘Zet	  eens	  een	  muziekje	  op	  met	  je	  telefoon.’	  
	   Anthony	  dacht	  dat	  de	  vetzak	  wilde	  pauzeren,	  maar	  hij	  had	  het	  helemaal	  verkeerd	  
begrepen.	  Hij	  kwam	  overeind	  zodat	  hij	  zijn	  rechterhand	  in	  de	  zak	  van	  zijn	  skinny	  jeans	  kon	  
steken	  en	  haalde	  er	  een	  technologisch	  wonder	  uit	  dat	  bezaaid	  was	  met	  diamantjes.	  ‘En	  jij	  
maar	  beweren	  dat	  je	  geen	  nicht	  bent’,	  zei	  zijn	  folteraar.	  
	   De	  jongen	  ging	  weer	  zitten	  en	  begon	  op	  zijn	  telefoon	  te	  tikken.	  Binnen	  een	  paar	  
seconden	  schalde	  de	  slecht	  gecomponeerde	  melodie	  van	  de	  nieuwste	  smartlap	  ‘Zoete	  liefde’	  
door	  de	  ruimte.	  De	  bas	  pompte	  uit	  de	  minuscule	  speakers	  van	  het	  bizarre	  hi-‐tech	  ding,	  de	  
telefoon	  trilde	  op	  het	  bureau	  waardoor	  het	  geluid	  werd	  versterkt.	  Zonder	  het	  zelf	  door	  te	  
hebben,	  tikte	  Anthony	  met	  zijn	  rechtervoet	  mee	  op	  de	  maat.	  
	  
Jij	  bent	  mijn	  liefje	  
mijn	  hartendiefje	  
Blijf	  bij	  mij	  
en	  ik	  maak	  je	  blij	  
	  
Hij	  leunde	  ontspannen	  tegen	  de	  stoelleuning	  en	  keek	  op	  om	  te	  zien	  of	  de	  Smeerlap	  net	  als	  
hij	  van	  echt	  goede	  muziek	  hield.	  Maar	  de	  vetzak	  was	  onaangedaan	  en	  keek	  naar	  hem	  met	  de	  
ongeïnteresseerde	  blik	  van	  iemand	  die	  testformulieren	  voor	  een	  nieuw	  stuk	  speelgoed	  invult.	  
Vlak	  voordat	  het	  tweede	  refrein	  begon,	  beval	  Peppino	  hem:	  ‘Hup,	  opstaan	  jij.	  Laat	  je	  passie	  
voor	  dansen	  maar	  eens	  zien.’	  
	   Even	  stond	  de	  jonge	  Anthony	  op	  het	  punt	  om	  te	  zeggen	  dat	  hij	  nooit	  iets	  had	  verteld	  
over	  een	  passie	  voor	  dansen,	  maar	  toen	  besefte	  hij,	  voor	  de	  zoveelste	  keer,	  dat	  hij	  zich	  in	  dit	  
vochtige,	  stinkende	  souterrain	  echt	  niet	  moest	  gaan	  verzetten.	  Hij	  ging	  weer	  staan.	  Met	  een	  
chagrijnig	  gezicht	  begon	  hij	  met	  zijn	  rechtervoet	  op	  de	  maat	  mee	  te	  tikken,	  terwijl	  zijn	  hoofd	  
naar	  voren	  en	  naar	  achteren	  bewoog,	  als	  een	  duif	  die	  op	  zoek	  is	  naar	  eten.	  
	   Het	  tweede	  refrein	  werd	  ingezet	  en	  hij	  liet	  zich	  helemaal	  gaan.	  Hij	  deed	  zijn	  ogen	  
dicht	  en	  droomde	  dat	  hij	  op	  het	  podium	  van	  het	  Ariston-‐theater	  in	  Sanremo	  stond,	  
aangemoedigd	  door	  presentatrice	  Bélen	  Rodriguez	  en	  wijlen	  Michael	  Jackson.	  Het	  publiek	  
ging	  uit	  zijn	  dak,	  alle	  voeten	  waren	  van	  de	  vloer	  en	  meisjes	  met	  gulle	  rondingen	  stonden	  in	  
blote	  jurkjes	  met	  hun	  naaldhakken	  op	  de	  stoelen	  van	  de	  beroemdste	  zaal	  van	  Italië	  te	  
dansen.	  
	  
Jij	  bent	  mijn	  liefje	  
mijn	  hartendiefje	  
Blijf	  bij	  mij	  
en	  ik	  maak	  je	  blij	  
	  
Het	  orkest	  speelde	  als	  nooit	  tevoren,	  de	  kijkcijfers	  stegen	  tot	  ongekende	  hoogten	  en	  in	  de	  
loge	  knikten	  de	  dinosaurussen	  van	  de	  Italiaanse	  popmuziek	  goedkeurend.	  
	   De	  werkelijkheid	  was	  heel	  anders.	  Iedereen	  die	  om	  de	  een	  of	  andere	  vage	  reden	  in	  
het	  souterrain	  van	  de	  Spaanse	  wijk	  zou	  zijn	  geweest,	  had	  een	  magere	  jongen	  met	  een	  
opengeknoopt	  overhemd	  en	  een	  bestoppelde	  borst	  gezien,	  die	  onder	  de	  spottende	  blik	  van	  
een	  vetzak	  in	  een	  hemd	  als	  een	  dronken	  blindeman	  op	  en	  neer	  stond	  te	  deinen.	  
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	   En	  het	  was	  er	  ook	  nog	  warm.	  Tot	  een	  paar	  minuten	  geleden	  was	  de	  drukkende	  hitte	  
hen	  nog	  bespaard	  gebleven	  omdat	  de	  ruimte	  waarin	  ze	  waren	  zo	  laag	  lag.	  Maar	  nu	  de	  zon	  
op	  zijn	  hoogst	  stond,	  werd	  het	  langzaam	  maar	  zeker	  een	  sauna	  en	  smolten	  ze	  helemaal	  weg.	  	  
	   Anthony	  werd	  uit	  zijn	  droomwereld	  gehaald	  toen	  hij	  op	  het	  rechthoekige	  raam	  van	  
de	  kamer	  hoorde	  bonzen.	  Door	  het	  matglazen	  raampje	  dat	  op	  de	  steeg	  uitkeek	  kon	  je	  alleen	  
de	  wielen	  zien	  van	  voorbijrijdende	  scooters	  en	  de	  schoenen	  van	  huisvrouwen	  die	  met	  hun	  
boodschappentassen	  op	  weg	  naar	  huis	  waren.	  Nu	  zag	  je,	  het	  beeld	  was	  extra	  wazig	  doordat	  
het	  raam	  zo	  vies	  was,	  de	  onderste	  helft	  van	  iemand	  die	  buiten	  voor	  het	  raam	  gehurkt	  zat.	  
Anthony	  geneerde	  zich,	  drukte	  op	  zijn	  telefoon	  en	  de	  muziek	  stopte.	  De	  vetzak	  boog	  zich	  
voorover,	  zette	  zijn	  handen	  op	  zijn	  knieën,	  stond	  op	  en	  liep	  naar	  het	  raam.	  Hij	  schoof	  bokkig	  
het	  raam	  open	  en	  Anthony	  stond	  wezenloos	  te	  kijken	  en	  wist	  niet	  of	  hij	  nu	  moest	  gaan	  zitten	  
of	  niet.	  
	   Het	  raam	  ging	  ineens	  makkelijk	  open	  en	  de	  man	  die	  op	  straat	  stond,	  stopte	  een	  
dubbelgevouwen	  vel	  papier	  in	  de	  handen	  van	  de	  Smeerlap.	  ‘Hier’,	  zei	  hij,	  ‘dit	  zijn	  alle	  data	  
van	  de	  audities.’	  Toen	  liep	  hij	  weg,	  en	  Peppino	  liet	  het	  matglazen	  raam	  weer	  zakken.	  Hij	  
vouwde	  het	  papier	  open	  en	  zijn	  blik	  bleef	  hangen	  op	  de	  eerste	  regel	  van	  een	  lange	  lijst	  met	  
data	  en	  plaatsen.	  Hij	  vouwde	  het	  weer	  dicht,	  ging	  zitten	  en	  stopte	  het	  in	  de	  lade	  van	  het	  
bureau.	  
	   Hij	  strengelde	  zijn	  vingers	  ineen	  en	  legde	  zijn	  handen	  op	  zijn	  dikke	  pens.	  ‘Je	  hebt	  nog	  
tien	  dagen’,	  zei	  hij	  tegen	  de	  Big	  Brother-‐deelnemer	  in	  spe.	  	  
	  
	  


