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Normaal gesproken was Kamil geen nagelbijter. Nu waren zijn nagels 

echter zo ver afgekloven dat zijn vingertoppen pijn deden. Morgen zouden 

er vast zweertjes op zitten. 

'Kom nou op,' zei hij tegen zijn telefoon. Die lag voor hem op tafel. Hij zat 

in zijn eentje in een verlaten eettent in Zevenhuizen, Rotterdam. De 

uitbater achter de bar bemoeide zich niet met hem en keek naar een 

Arabisch programma op de tv.  

Kamil had een broodje kebab besteld, maar dat nauwelijks aangeroerd. 

Hij kreeg geen hap door zijn keel. 

Hij wist dat hij op het punt stond iets heel belangrijks te doen. Iets groots 

te onthullen. Hij dacht terug aan het moment dat hij in de hoek van de 

kamer had gestaan. Er waren altijd wel geruchten geweest over het 

bestaan ervan… maar toen hij het in de praktijk had gezien, wist hij het 

zeker. Dit was groots. En zijn ticket naar een vrij leven. Een leven zonder 

over zijn schouder te hoeven kijken. 

Kamil zat met zijn rug naar de muur. Hij wist dat de letters op het raam 

Bolzano vormden. De naam van het eettentje. Maar hij had hier de beste 

plek, want hij kon zien wie er binnen kwam.  

Een gestalte liep door het steegje en Kamils hart maakte een sprongetje. 

Maar toen de gestalte doorliep, zuchtte hij diep. Hij prikte in zijn kebab en 

dacht terug aan wat hij gezien had. Nu het geen mythe meer was, kon de 

politie in actie komen. Ze konden de top van de Rotterdamse onderwereld 

oprollen. 

De deur ging zo onverwacht open dat Kamil zijn cola omstootte. De 

frisdrank droop van de tafel over zijn broek en hij vloekte. 



'Knul,' zei de man die binnenkwam. De man schonk geen aandacht aan de 

uitbater en liep direct door naar Kamil. 'Ik heb weinig tijd. Het moet wel 

heel belangrijk zijn wat je te melden hebt.' 

'De database,' zei Kamil. 

'De database?' vroeg de man.  

'Jij werkt bij de politie, Ernst. Jij moet weten wat ik bedoel. De database 

van Pink. Hij bestaat en is nu in handen van Verdonk.' 

Rechercheur Ernst Grindbudel zakte achterover en keek Kamil schamper 

aan. 'Jaap Verdonk?' 

'Ken jij een andere Verdonk die er in deze kwestie toe doet?' sneerde 

Kamil.  

'Goed, goed,' suste Grindbudel, wapperend met zijn handen. 'Maar weet je 

zeker dat het die database is?' 

'Ja,' zei Kamil. 'Honderd procent.' 

'En nu?' 

'Nu wil ik een deal. Ik wil eruit stappen en zal die database overhandigen 

aan wie je maar zegt. Maar dan wil ik geld en een nieuwe identiteit. Dan 

kan ik ergens ander opnieuw beginnen.' 

'Je wil in het programma,' merkte Grindbudel op. 

Kamil trok zijn schouders op. 'Ik wil hier weg. Het is de enige manier om 

dit wereldje de rug toe te keren.' 

'Je bent twintig,' zei Grindbudel.  

'Ja en?' 

Grindbudel zuchtte. 'Kun je bewijzen dat het de database is?' vroeg hij.  



'Ja.' Kamil viste zijn smartphone tevoorschijn en duwde die onder 

Grindbudels neus. 'Ik heb op de foto ingezoomd.' 

Op de foto was een beeldscherm van een laptop te zien. Ernaast de arm 

van een man.  

'Heb je die foto genomen waar ze bij waren?' Grindbudel klonk vol 

ongeloof.  

'De helft van de tijd letten ze niet op ons. We zijn loopjongens, trouwe 

hondjes. Weten zij veel of ik met mijn vriendin sta te appen, porno aan 

het downloaden ben of een katjesfilm likes geef.' 

Grindbudel kon een glimlach niet onderdrukken. Hij keek nieuwsgierig 

naar het scherm. 'Weet je van wie die info is?' 

'Dat kon ik niet goed zien,' zei Kamil. 'Ene Detmers, Jacob Detmers. Zegt 

je dat iets?' 

'Jazeker,' zei Grindbudel. 'Hij is een van de grootste vastgoedondernemers 

in de stad. Heeft onlangs nog onderhandeld om de Euromast over te 

kopen. Misschien dat het hem nog gaat lukken ook.' 

'Tenzij die info uitlekt,' zei Kamil droog.  

'Precies.' 

'Luister Ernst, ik weet wat ik in handen heb. Die database is niet langer 

een mythe. Hij bestaat echt. Een database boordevol informatie over 

prominenten. Overspel, drugsgebruik, gokverslaving, kinderporno, 

buitenechtelijke kinderen, fraude, valsheid in geschrifte, moord zelfs… 

Jaap en Mick houden met die database iedereen onder de duim die ertoe 

doet. Maar als die info bij de juiste personen terecht komt, gaat er een 

beerput open.' 



'Een beerput,' knikte Ernst. 'Dat is een understatement. Er staan hoge 

officieren in die database. De burgemeesters van de grootste steden, 

staatssecretarissen en wie weet wie nog meer.' 

'Het land gaat op zijn kop,' zei Kamil. 'De bezem gaat overal doorheen. Ik 

kan je dat leveren. Jij bent de rechercheur wiens informant aan die info 

gekomen is. Dat levert je eindelijk een promotie op. Dat mag onderhand 

wel, vind je niet? Hoe oud ben je? Vijftig? Vijfenvijftig?' 

'Ho maar. Je bent duidelijk,' zei Grindbudel. 'Ik eh… ik ga kijken wat ik 

voor je kan doen, Kamil.' De rechercheur stond op, knikte en liep naar de 

deur. Toen kwam hij terug, aarzelde even en deed zijn mond weer open. 

'Goed werk, Kamil. Goed besluit.' 

Kamil glimlachte. Grindbudel verdween in de avond.   
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Half acht.  

De afgesproken plek, de afgesproken tijd. 

Kamil zoog voor de laatste keer aan zijn sigaret en wipte de peuk toen 

met zijn middelvinger van zijn duim de straat op. Hij blies de laatste rook 

uit, keek nog eens op zijn iPhone en zag dat hij geen bericht had gemist. 

Aan de andere kant van de straat kwam een auto aanrijden. Kamil 

glimlachte. Grindbudel. Hij herkende de oude Opel van de agent uit 

duizenden. Wat baalde die vent ervan dat hij in dat aftandse barrel moest 

rijden, terwijl de criminelen op wie hij joeg de ene Porsche een maand 

later inruilden voor de andere. 

Aan de hemel stond de zon. Het was halverwege juli en nog behoorlijk 

warm. 

Kamil dacht terug aan het telefoontje van Grindbudel, een paar dagen 

eerder. Grindbudel had oren naar de database, maar enkel als Kamil een 

kopie kon regelen. Het origineel stelen leek hem te risicovol.  

'Kamil,' groette Grindudel zijn informant. 

Kamil antwoordde niet, maar liep om de auto heen en ging naast 

Grindbudel zitten.  

'Heb je het?' 

Kamil knikte en klopte op zijn borstzak. Het was nog verrekte makkelijk 

geweest ook, dacht hij. De laptop van Jaap stond bijna altijd aan. Toen 

Jaap en Mick waren vertrokken om een deal te sluiten, was Kamil gewoon 

in het kantoor blijven zitten. Zogenaamd verdiept in een spelletje 



CandyCrush. Nadat de auto van Jaap en Mick de straat op was gereden, 

had hij razendsnel een lege USB-stick uit zijn kontzak gehaald en die in de 

laptop geplugd. Het overzetten van de mapjes had nog geen tien minuten 

gekost. Lang leve de snelle wifi-verbinding van Jaap Verdonk. 

'Ik wil het zien,' zei Grindbudel. 

'Hier heb je het,' zei Kamil. Hij viste de USB-stick uit zijn borstzak. 

'Niet hier, idioot. Ik wil de inhoud zien.' 

'Ho even,' zei Kamil. 'Je weet wat mijn eisen zijn. Nieuwe identiteit, zak 

met geld. Ik wil opnieuw beginnen. Vanavond nog.' 

Grindbudel was even stil. 

'Ernst? Ik stap uit, hoor.' Ook al reed de auto van Grindbudel stapvoets 

door de haven, Kamil opende de deur en maakte een dreigend gebaar. 

'Nee, wacht,' zei Grindbudel. 'Natuurlijk krijg je wat je wil, maar dat gaat 

niet zo snel. Een officier van justitie moet toestemming geven en de 

rechter moet bepalen of het bewijs voldoende is.' 

'Dat hebben we niet afgesproken.' 

'Je hebt mijn woord,' zei Grindbudel. 'We kijken naar die stick, jij houdt 

hem bij je en je duikt onder tot ik je bel. Als ik bel, heb ik het geregeld. 

Zullen we het zo afspreken?' 

Kamil gaf niets om Grindbudels woord. Hoezo zou hij een agent 

vertrouwen? Maar had hij een keuze? In feite niet. Hij kon niet zelf naar 

een officier van justitie stappen, want hij wist niet wie er in Jaaps zak zat. 

En dus knikte hij. 'Ik hou de stick,' zei hij. 

'Jij houdt de stick.' 

Grindbudel stuurde de wagennaar een uithoek van de haven en parkeerde 

daar voor een verlaten café.  



'Wat is dit?' 

'Dit is een veilige plek,' zei Grindbudel. 'Of dacht je serieus dat ik je bij mij 

thuis zou uitnodigen?' 
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Grindbudel liep voor Kamil uit het café binnen en Kamil volgde. In het café 

rook het naar verschraald bier, schimmel en frituur. Het café was al een 

tijdje niet meer in gebruik en er had kennelijk een flinke vechtpartij 

plaatsgevonden. Alle meubels lagen ondersteboven en het glas was 

gebroken. Scherven knarsten onder Kamils schoenzolen. 

Op een tafeltje in de hoek stond een laptop klaar. Ook toevallig, dacht 

Kamil. Jaap Verdonk had precies zo'n model. 

Op dat moment bleek het helemaal niet zo toevallig te zijn. Vanuit de 

keuken kwamen twee mannen de ruimte binnen. 

'Dag Kamil,' zei Jaap Verdonk. Hij wierp Kamil een meewarig glimlachje 

toe. 

Mick Atkinson, Jaaps rechterhand en compagnon, zei niets en keek alleen 

maar chagrijnig. Mick ging achter de laptop zitten, terwijl Jaap op Kamil 

afliep. 

Kamil wilde zich omdraaien, maar Grindbudel legde een hand op zijn 

schouder en voorkwam dat. 

'Wilde je alweer gaan?' vroeg Verdonk. 'Dat zou jammer zijn.' 

Mick had de laptop aangezet.  

'Jij vuile verrader,' sneerde Kamil naar Grinbudel, die zijn schouders 

ophaalde. 'Ik dacht echt…' Hij maakte zijn zin niet af, want hij wist ook 

wel hoe die klonk. Die klootzak had hem in de val gelokt. Als een rat. 



'Waarom?' wilde Kamil weten. 'Ik gaf je die database op een 

presenteerblaadje. Je hoefde alleen maar naar je meerderen te stappen 

en je had de hoofdprijs…' 

Jaap Verdonk begon te bulderen van het lachen. 'De hoofdprijs,' zei hij. 

'Hoor je dat, Ernst?' 

Grindbudel glimlachte flauwtjes.  

'Weet je waarom die smeris niet naar zijn meerdere is gegaan?' vroeg 

Mick Atkinson, met zijn zware Britse accent. 'Omdat hij er zelf ook in 

staat. We hebben een compleet dossier van Ernst. Nietwaar Ernst?' 

Kamil keek van Mick naar Grindbudel en schudde toen ongelovig zijn 

hoofd. Wat een stomkop was hij geweest. Hij had de database nog uit 

willen pluizen om te kijken wie er nog meer tussen zaten. Maar het waren 

simpelweg te veel mappen geweest.  

'Goud,' zei Jaap Verdonk. 'Dat is het zeker, deze database. Iedereen staat 

erin. Hoge piefen door het hele land, in alle sectoren. De burgemeester, 

staatssecretarissen, officieren van justitie en zelfs priesters.' Jaap 

grinnikte. 'Wat díe allemaal niet te verbergen hebben, dat wil je niet 

weten.' 

'Een mooie erfenis, die database,' vulde Mick aan. 

'De erfenis van Pink,' zei Verdonk. 'Nou ja, we zorgen in ieder geval goed 

voor zijn bezit.' Verdonk liep op Kamil toe en duwde hem op een stoel. Hij 

gaf Kamil een klap tegen de zijkant van zijn hoofd. De klap dreunde goed 

door en Jaaps gezicht vertrok van woede. 'Je had het ver kunnen 

schoppen, snotaap,' zei hij. 'We hadden je hoog zitten. Heel hoog. Tot 

Ernst ons belde over je plannen om eruit te stappen.'  

'Dat was wat,' zei Mick. 'We schrokken ons een ongeluk. We geloofden 

zelfs niet dat Ernst het bij het juiste eind had.' 



'Nee,' zei Jaap hoofdschuddend. 'Dat konden we niet geloven, Kamil. En 

dus dachten we, we proberen hem eens uit. Dus wij een camera geregeld, 

die in de ventilator aan het plafond  laten installeren en jou alleen gelaten 

met de laptop. En wat gebeurde er?' 

Kamil slikte.  

'Nou?' vroeg Mick. 

Jaap gaf Kamil weer een klap tegen zijn hoofd. 'We vragen je iets, Kamil. 

Wat. Gebeurde. Er?' 

'Ik deed het,' zei Kamil met een kleine stem. 

'Precies. En dat tuig van een Grindbudel hier bleek gewoon gelijk te 

hebben. Oh, ik weet niet wat ik erger vind. Dat jij ons verraadt of dat de 

klote-agent gelijk heeft. Ik haat het zo als smerissen het goed hebben.' 

'Ik maak het goed met je,' zei Kamil. 'Echt…' 

'Stop alsjeblieft,' zei Jaap sussend. 'Niet doen, niet doen. Je verspilt je 

laatste beetje eer. Nee, Kamil. Voor jou houdt het hier en vanavond op. 

Helaas.' Daarop trok Jaap een pistool tevoorschijn. 

Kamils hart bonkte in zijn keel.  

'Zo, Ernst. Doe je ding.' Jaap stak zijn pistool uit en wilde het aan 

Grindbudel overhandigen. 

De ogen van de rechercheur werden groot. Mick was achter het bureau 

vandaan gekomen en richtte zijn iPhone op Grindbudel. 

'Ik?' Grindbudel deinsde naar achteren. 

'Natuurlijk. Jij hebt hem betrapt. Kom, neem aan.' 

Maar Grindbudel weigerde het pistool aan te nemen. 



Jaap werd kwaad en duwde het wapen in zijn handen. 'Schiet hem dood, 

Ernst. Ik vraag het je niet nog een keer.' 

Verloren bleef Grindbudel staan. Hij keek naar het wapen, alsof hij zoiets 

nog nooit van dichtbij had gezien.  

'Jezus man, waar wacht je op?' drong Jaap aan. 

'Ik heb nog nooit…' 

'Nee, dat zal. Je bent zo corrupt als de neten. Dit kan er ook nog wel bij.' 

'Kom op, Ernst…' Mick kwam dichterbij met de camera, maar Grindbudel 

verroerde zich niet. 

Kamil wachtte in doodsangst af op wat er komen ging. Vooralsnog was het 

in zijn voordeel dat Grindbudel de trekker niet durfde over te halen. 

'Oké, oké,' wuifde Jaap en hij gebaarde naar Mick. Mick zette de iPhone 

uit en Kamil haalde opgelucht adem. 'Bange schijterd dat je er bent.' 

Daarop trok Jaap het pistool uit Grindbudels handen, richtte het op Kamil 

en schoot twee keer. De eerste kogel raakte Kamil in zijn keel, de tweede 

in zijn voorhoofd. Met een van verbazing vertrokken gezicht viel hij 

achterover tegen een paar stoelen aan. 

'Zo doe je dat, Ernst,' zei Jaap, waarna hij het wapen hoofdschuddend 

opborg. 

'Ik zal een aantekening van werkweigering in je dossier maken, Ernst,' zei 

Mick, ook hoofdschuddend. 

'Nou, ruim jij de boel hier op, Ernst,' zei Jaap. 'Ik moet gaan, want mijn 

dochter heeft een afscheidsmusical.' 

Mick lachte terwijl ze het café verlieten en Grindbudel alleen achterlieten 

met het lijk van Kamil. 'Afscheidsmusical,' grinnikte Mick. 'Toevallig, die 

had Kamil ook net.' 



 

 

Leuk dat je de tijd hebt genomen om “De Rat” te lezen. Nog niet 

uitgelezen? Lees dan ook “Dochter van de onderwereld”. 

 

Nikki Verdonk weet dat de verhalen over haar vader 

waar zijn. Jaap Verdonk is een grote drugscrimineel 

en wist op het nippertje aan een fikse 

gevangenisstraf te ontsnappen. Hoewel iedereen 

een mening over haar en haar vader heeft, probeert 

Nikki haar leventje zo normaal mogelijk te leiden. 

Dat gaat prima, totdat op een dag het ergste 

gebeurt. Haar vader wordt geliquideerd. Na zijn 

dood gaat er een beerput open. Haar vader bleek 

meer vijanden dan vrienden te hebben en nu aast 

iedereen op zijn plekje in de onderwereld. Dat 

maakt iedereen verdacht als mogelijke 

moordenaar. Zelfs mensen die dichtbij hem 

stonden. Heel dichtbij. Terwijl Nikki probeert haar leven weer op de rit te 

krijgen, laten de vragen haar niet los. Wie vermoordde haar vader? En 

waarom? 

 

 
Bestel “Dochter van de onderwereld” 

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=43407&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fdochter-van-de-onderwereld%2F9300000097038430%2F&name=Dochter%20van%20de%20onderwereld%20(ebook)%2C%20Theo-Henk%20
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