
Beeld: Zahra Reijs

Daar zit ik dan, emotioneel op het trouwfeest van mijn dochter. 
Na de heilige ceremonie, gaan de gordijnen open en worden 
de mannen en vrouwen herenigd. Ik draai me om en kijk naar 
het podium, waar de luide muziek vandaan komt. Andrea, mijn 
dochter, danst met Filip, haar kersverse man. Filip is aardig, 
in tegenstelling tot zijn familie, de Bonanno’s. Hoe zijn al deze 
mensen zo blind? De wagens, de kleren, op zo’n leeftijd? Het 
is toch overduidelijk dat Filips familie hun brood niet legaal 
verdient. Om eerlijk te zijn, hoopte ik juist dat ik ongelijk had, 
zodat er niks zou gebeuren met onze geliefde David. David is 
de ex-verloofde van Andrea, een eerlijke man van een goede 
familie met een goede baan.

20 april 2020, de verlovingsdag:  De Bonanno’s kwamen 
toeterend in grommende bolides aan bij ons in de straat en 
strooiden met geld uit de open daken. De hele straat stonk naar 
benzine. ‘Dat is Filip, mama, hij komt mijn hand vragen’, zei 
Andrea. Er viel een doodse stilte in het goed geïsoleerde huis. 
Op straat was het chaos. ‘Wie is Filip? Je bent toch al verloofd 
met David?’, vroeg ik verbaasd. ‘David is een vreemdgaande 
rat!’, riep Andrea en ze liep stampvoetend naar haar kamer. Ik 
wilde mijn dochter steunen en ontving Filips familie hartelijk. 
Terwijl een grote jongeman trots vertelde over de krachtige 
motor van zijn auto, kreeg ik mijn twijfels. Nette David gaat 

vreemd en niet veel later komen deze vreemde mensen 
aankloppen. Ik nam het zekere voor het onzekere en plaatste 
een GPS-systeem op de auto. Ik deed hetzelfde bij Davids 
auto. Noem me gek, maar mijn acties waren niet tevergeefs. 
Vijf uur later vond ik beide GPS-systemen op dezelfde locatie, 
een warenhuis. Ik kreeg er geen goed gevoel bij. Wat doet 
Andrea’s ex-verloofde bij haar nieuwe verloofde? Ik snelde naar 
het warenhuis, sloop naar binnen en daar hing David bloedend 
aan een ketting. Plotseling werd ik bij mijn nek gegrepen. ‘Ik 
heb haar hier!’, riep één van de grote neven van Filip. ‘Dacht 
je nou echt dat keurige David vreemd zou gaan?’ Ik hoorde 
de helft van wat hij zei niet, omdat ik nog in shock was. ‘Filip 
houdt ook van haar, dus wij hebben het verhaal verzonnen. Je 
houdt je mond hierover tegen Andrea en Filip, anders eindig jij 
ook zo!’, schreeuwde de man, wijzend naar David. ‘Wat doen 
we met haar?’, vroeg een jongen. ‘Omdat jij haar moeder bent 
laten we je gaan, maar denk er niet aan om ons geheimpje te 
delen met Andrea of het is het laatste wat je doet. Wegwezen!’, 
schreeuwde de man dreigend. Ik haastte me daarna naar huis, 
waar Andrea me bij aankomst omhelsde. ‘Ik heb ja gezegd!’ 
Het is te laat. Als ik het haar nu vertel zal ze alleen maar meer 
pijn lijden. De Bonanno’s weten nog niks over mijn crimineel 
verleden. Ze hebben de verkeerde voor zich. Dit is nog lang niet 
over.
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