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Rome - Italië, 27 februari  
 

Met gebalde vuisten en een grimmige trek om de mond keek 
commissaris Matteo Venuti, het hoofd van de Romeinse antimaffiacel, 
naar het verbijsterende tafereel dat zich voor zijn ogen afspeelde op het 
plein voor de San Giovanni Bosco. 

De basiliek werd kort na de Tweede Wereldoorlog gebouwd op een 
steenworp afstand van de wereldberoemde Cinecittàfilmstudio’s. En dat 
kon geen toeval zijn, dacht de commissaris cynisch. Want wat hij zag, leek 
recht uit een film geknipt. 

Een fanfare die de herkenningsmelodie speelde van de Godfather, 
de filmklassieker over de New Yorkse maffiafamilie Corleone, kwam het 
halfronde plein voor de basiliek op gestapt, gevolgd door een zwarte 
lijkkoets die getrokken werd door acht gitzwarte paarden. 

Toen de koets halt hield, vormde een menigte van zwaar 
opgemaakte dames in zwarte kanten jurkjes en heren met zonnebrillen en 
donkere maatpakken een erehaag voor de ingang van de basiliek. 

Ze waren commissaris Venuti niet onbekend. Want minstens een 
derde van hen had hij meer dan eens persoonlijk aangehouden in zijn 
jarenlange onderzoek naar het doen en laten van hun baas, Don Luigi Di 
Castania, de man die nu in een gouden kist het plein op werd gedragen. 

Een flink aantal onder hen mocht daar trouwens helemaal niet zijn 
omdat ze huisarrest hadden, wist hij. Maar tot zijn grote frustratie mocht 
hij niet tegen hen optreden. Want vandaag konden ze allemaal rekenen op 
immuniteit. Een beslissing van de procureur van Rome, waar de 
commissaris allerminst mee ingenomen was en waar de leden van de Di 
Castaniaclan duidelijk van op de hoogte waren. Want enkelen onder hen 



 

keken de commissaris niet alleen met een uitdagende grijns aan, maar 
trokken zelfs hun broekspijpen op om hem hun enkelband te tonen. 

Om zich niet te laten provoceren wendde de commissaris zijn blik 
af en focuste hij zich op de kist, die nu langzaam, tussen de erehaag door, 
naar de imposante bronzen poort van de basiliek werd gedragen. 
Tegelijkertijd werden er vanaf het dak twee grote banners ontrold. Op een 
ervan prijkte een afbeelding van Don Luigi met een gouden lauwerkrans 
onder de titel ‘De keizer van Rome’. De andere banner beschreef de 
toekomst van de Don: ‘Je veroverde Rome. Nu verover je het 
hiernamaals!’ Een luid applaus steeg op uit de menigte. 

Een applaus dat vrijwel onmiddellijk werd verstoord door een snel 
naderend geluid hoog in de lucht. 

‘Helikopter nadert plein’, kraakte het in commissaris Venuti’s oor. 
‘Ik herhaal, helikopter nadert plein vanuit noordoostelijke richting!’ 

De commissaris vloekte. Er waren geruchten geweest dat de 
Montelli’s, de aartsrivalen van de Di Castania’s, de begrafenis zouden 
verstoren. Daarom was de omgeving in een straal van een kilometer 
afgezet en was er een aanzienlijke politiemacht aanwezig om eventuele 
rellen te voorkomen. Maar niemand had eraan gedacht dat de dreiging 
weleens uit de lucht zou kunnen komen. 

Het geluid zwol aan en leek plots uit alle richtingen tegelijk te 
komen. 

‘Tweede helikopter nadert basiliek uit tegenovergestelde richting’, 
klonk het. 

Tussen de gebouwen door zag de commissaris beide helikopters 
dichterbij komen. Automatisch greep hij naar zijn pistool om het 
dreigende gevaar het hoofd te bieden, maar hij begreep dat het weinig zin 
had. 

De deuren van de helikopters gingen open en twee grote bazooka’s 
werden zichtbaar. 

De commissaris verstijfde, zijn keel plots helemaal droog. Op het 
plein was het intussen muisstil geworden. Een seconde lang leek de 
wereld stil te staan. Toen klonken er kort na elkaar twee enorme knallen 
gevolgd door een felle lichtflits en werd het plein bedolven onder 
miljoenen witte en rode rozenblaadjes. 



 

Een oorverdovend gejuich brak los en golfde de basiliek binnen. 
Vanaf de met glasramen versierde gaanderij aan de voet van de grote 
koepel keek een oudere man tevreden neer op de nu nog lege basiliek ver 
beneden hem. Het was broeder Carolo, die reeds lang geleden door Don 
Luigi in hoogsteigen persoon was aangeduid als organisator van zijn 
uitvaart, met het verzoek om er een grandioze show van te maken. En aan 
de reactie van het publiek buiten op het plein te horen leek dat behoorlijk 
te lukken. 

Even later werd de nu met duizenden bloemblaadjes versierde 
doodskist de basiliek binnengedragen en met zorg bij de poort opgesteld, 
zodat de kerkgangers een laatste groet konden brengen aan de overledene 
en hun medeleven konden betuigen aan de familie van de Don. 

Broeder Carolo zag Alessandro Di Castania, de zoon van de Don, 
plaatsnemen naast de kist, gevolgd door een ravissante jonge dame in een 
zwart mantelpakje bestaande uit een nauwsluitende blazer en een strakke 
kokerrok. Er ging een warme gloed door zijn hart. Het was Alexandra, de 
kleindochter en lieveling van de overleden Don én de komende maanden 
zijn ‘partner in crime’. 

De begrafenis was immers niet de enige klus die geklaard moest 
worden. Ook het laatste kunststukje van de Don, een spectaculaire roof, 
waar nog tientallen jaren over gepraat zou worden, moest nog tot een 
goed einde gebracht worden. 

Eigenlijk had dat al gebeurd moeten zijn, maar omdat commissaris 
Venuti de Don wel heel dicht op de hielen was komen te zitten, had hij de 
uitvoering ervan uitgesteld. En dat was achteraf gezien geen slechte zaak, 
dacht broeder Carolo. Want met de dood van de Don zou ook het 
onderzoek doodbloeden en had hij de handen vrij om samen met 
Alexandra een fenomenale slag te slaan. 

Vergenoegd keek hij de basiliek rond en zag hij dat het tijd was 
voor het volgende deel van de show. De lichten in de kerk gingen uit en 
een grote spot richtte ieders aandacht op het centrale gedeelte van de 
basiliek, waar midden onder de grote koepel een rode fluwelen doek werd 
weggetrokken en een vreemd kunstwerk zichtbaar werd. Het bestond uit 
verschillende armen die uit de grond leken te komen, waarbij de handen 
naar iets onzichtbaars in de lucht leken te grijpen. 



 

Achter in de kerk zetten de dragers zich in beweging en begeleid 
door het ‘Piu Jesu’ uit Andrew Lloyd Webbers Requiem werd de Don naar 
voren gebracht. Daar lieten ze de kist in één vloeiende beweging van 
schouder naar arm zakken, een halve meter boven het vreemde 
kunstwerk. 

In tegenstelling tot wat iedereen verwachtte, maakten ze geen 
aanstalten om de kist verder te laten zakken. Integendeel. Op een teken 
van de man links vooraan lieten ze de kist plots los. Het publiek hield 
voor de tweede keer in korte tijd de adem in, maar de kist bleef waar ze 
was en zweefde een stuk boven de vruchteloos grijpende handen. Op de 
plaats waar de armen uit de grond kwamen, was nu ook het logo van de 
Italiaanse politie zichtbaar. 

Het was een truc die was bedacht door de Don zelf, die van jongs af 
aan door goochelaars en illusionisten gefascineerd was geweest. Een truc 
die duidelijk gewaardeerd werd door zijn publiek, want na een korte stilte 
brak er onder luid gelach een oorverdovend applaus los. 

Beneden zich zag broeder Carolo de ergernis op het gezicht van 
commissaris Venuti, en hij genoot ervan. Want de begrafenis diende niet 
alleen om aan de clanleden te tonen dat de Di Castania’s nog lang niet 
uitgeteld waren, maar het was vooral ook één grote, langgerekte 
middelvinger naar de Italiaanse politie en naar commissaris Matteo Venuti 
in het bijzonder. 

 


