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HET VERTALENT EN DE RAGOUTMEENSE

Borre, Radijs, Ovi en Elle lopen door supermarkt Superduper. 
Elle kijkt op haar boodschappenlijstje. Ze gaat vegetarische 
hamburgers bakken.
‘Zachte, witte bolletjes, jongens,’ zegt ze. ‘We moeten zachte, 
witte bolletjes hebben.’
‘Is bruin ook goed?’ vraagt Borre en hij houdt een plastic 
zak met zes broodjes omhoog.
‘Wit is lekkerder,’ zegt Elle.
‘Maar bruin is gezonder,’ zegt Ovi.
‘Ik heb laatst gelezen dat het helemaal niet uitmaakt,’ zegt 
Radijs. ‘Ze doen gewoon een kleurstof gemaakt van bruin 
geroosterde mout door het brooddeeg. Niks gezonds aan.’
‘Dan kun je dus net zo goed witte bolletjes nemen,’ zegt Elle.
‘Maar die zijn op,’ zegt Borre.
‘Dan is bruin ook goed,’ zucht Elle.
Ze vergelijkt haar lijstje met de inhoud van haar 
boodschappenkarretje. Sla, uien, tomaten, paneermeel, 
ketchup, mayonaise, bolletjes...
‘Nog een blik kikkererwten,’ zegt Elle, ‘en dan hebben we alles.’
Ze lopen de winkelpaden door, op weg naar de groenteafdeling.
‘Stop!’ fluistert Elle en ze doet met haar karretje snel een stap 
naar achteren.
‘Wat is er?’ vraagt Borre.
‘Shhhhht!’ doet Elle. Voorzichtig kijkt ze om het hoekje van 
het schap. ‘Daar,’ fluistert ze en ze wijst naar een stevige vrouw 
die bij de schoonmaakspullen staat, ‘dat is Frau Gründlich, 
mijn lerares Duits…’

‘Waarom doe je zo?’ vraagt Radijs.
‘Ik wil niet dat ze me ziet,’ fluistert Elle. ‘Frau Gründlich mag 
me niet en dat laat ze maar wat graag merken. Bijna iedere les 
krijg ik een mondelinge overhoring. Dan moet ik voor de klas 
gaan staan en rijtjes Duitse naamvallen opzeggen: der, des, dem, 
den… Die, der, der, die… Das, des, dem, das… Die, der, den, die… 
En als ik dan een foutje maak, moet ik het thuis honderd keer 
opschrijven. Het zou me niet verbazen dat ze, als ze me nu hier 
ziet, me vraagt hoe je het onregelmatige werkwoord sein in de 
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tegenwoordige tijd vervoegt en als ik dan niet direct ich bin, du 
bist, er/es/sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind, Sie sind zeg, dat ik dan 
extra huiswerk krijg.’
‘Leuk mens,’ zegt Borre. ‘Ik ben blij dat ik nog niet op de 
middelbare school zit.’
‘Het is een slavendrijfster,’ zegt Elle.
‘Ze houdt wel van schoon en fris,’ zegt Radijs. ‘Moet je kijken…’
Frau Gründlich laadt heel haar winkelwagentje vol met flessen 
bleekwater en allesreiniger, schuursponsjes en zemen. Even 
heeft ze een pak gele, rubberen handschoenen vast. Ze kijkt 
op het prijsje, haalt haar neus op en hangt ze terug.
‘Ze is knettergek,’ zegt Elle. ‘Wat moet een mens met zoveel 
schoonmaakspullen? Weet je wat, ik wil het niet eens weten. 
Laten we even hier wachten tot ze weg is, dan betalen we de 
boodschappen en maak ik thuis die hamburgers voor jullie.’

Als ze de vegetarische hamburgers net op hebben (ze waren 
voortreffelijk, bijna net zo lekker als die van de Don McOld’s), 
klinkt er geruis en gekraak uit Borres kontzak. Het is de 
walkietalkie, die ze van oud-agent Kops hebben gekregen. 
Borre haalt het apparaat tevoorschijn, drukt de knop in 
en zegt: ‘Hallo, inspecteur Kops. Hier Borre. Zegt u het 
maar. Over.’
‘Borre, ik heb jullie hulp nodig,’ zegt Kops. ‘Vanmiddag heeft 
de politie een jonge vrouw gearresteerd. Ze was op straat in 
elkaar gezakt en met haar hoofd op de stoeprand gevallen. 
Daar heeft ze gelukkig niets ernstigs aan overgehouden, 
slechts een ei van een bult. Een agent zag het gebeuren en 
schoot haar te hulp. Toen ze in zijn armen bijkwam en zag dat 

hij van de politie was, begon ze wild om zich heen te slaan 
en in een vreemde taal te gillen. Voor ze kon vluchten, heeft 
de agent haar in de boeien geslagen en meegenomen naar 
het bureau. Ze heeft geen paspoort en ze kan of wil geen 
Nederlands praten. Nu dacht ik, Ovi heeft toch zo’n 
machine? Over.’
‘Bedoelt u leugendetector Jok Jok?’ vraagt Borre.
‘Nee, nee, natuurlijk niet,’ zegt Kops, ‘en ik heb ook liever 
dat je het daar nooit meer over hebt. Ik bedoel die machine 
die kan vertalen.’
Borre kijkt naar Ovi.
‘U bedoelt Het Vertalent?’ roept deze in de richting van de 
walkietalkie.
‘Juist, die ja,’ zegt Kops. ‘Kunnen jullie dat apparaat mee naar 
het politiebureau nemen en de jonge dame ondervragen? Over.’
‘Dan moeten we even langs mijn huis, Het Vertalent ophalen,’ 
zegt Ovi, ‘maar dat lijkt me geen probleem.’
Radijs en Elle halen hun schouders op.
‘Oké,’ zegt Borre in de walkietalkie, ‘we zijn er over een half 
uurtje. Over en sluiten.’

Dertig minuten later lopen ze het politiebureau binnen. Ovi 
heeft Het Vertalent onder zijn arm. Het ding lijkt nog het 
meest op een elektrische piano.
‘Kan dat keyboard vertalen?’ vraagt een agente.
‘Ja, en heel goed ook,’ zegt Ovi en hij zet Het Vertalent op 
de balie, ‘maar het is geen keyboard. Het is een sampler. Elke 
taal bestaat uit verschillende klanken. Alle klanken staan als 
samples – dat zijn geluidjes – per taal geordend in de databank 
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van Het Vertalent. Met dit microfoontje,’ hij wijst het even 
aan, ‘kan Het Vertalent horen. Door de klanken die hij hoort 
op te zoeken in zijn databank, weet hij welke taal er gesproken 
wordt. Vervolgens kan hij, door een zeer complex algoritme 
dat ik uitgerekend heb, wat hij hoort omzetten naar welke taal 
dan ook. Die vertaling komt dan uit dit speakertje.’ Hij tikt op 
het roostertje waar de luidspreker onder zit. ‘En er zit ook nog 
een opnamefunctie in, zodat je, als het allemaal te snel gaat, 
alles op je gemak terug kunt luisteren.’ 
‘Handig, hoor,’ zegt de agente. ‘Zeker nu, want wij verstaan 
helemaal niks van wat dat meisje zegt.’
Ze lopen door een gang vol celdeuren achter haar aan, tot ze 
bij de laatste cel zijn. De agente steekt de sleutel in het slot 
en met een luide piep gaat de zware deur open.
Naast een metalen wc zonder bril, op een smal bedje met een 
plastic matras, zit een bleke, magere jonge vrouw met verband 
om haar hoofd. Ze heeft donkere wallen onder haar ogen. 
Ze kijkt haar bezoek verwilderd aan.
‘Hallo,’ zegt Borre en hij steekt zijn hand op.
Radijs, Ovi en Elle groeten met een knikje.
Het meisje zegt niets terug.
‘Nou, dan laat ik jullie maar even alleen,’ zegt de agente en 
ze wil de deur achter zich dichttrekken.
‘Kan de deur niet op een kier openblijven?’ vraagt Ovi. 
‘Ik heb claustrofobie. Ik raak heel angstig in kleine, 
afgesloten ruimtes.’
‘Maar de gevangene dan?’ zegt de agente. ‘Straks ontsnapt ze!’
‘Met de celdeur dicht zal ik te nerveus zijn om Het Vertalent 
goed te kunnen bedienen,’ zegt Ovi en zijn handen beginnen 

al wat te beven.
‘Laat u de deur maar open,’ zegt Borre tegen de agente en 
hij knikt vertrouwelijk met zijn ogen toegeknepen. ‘Als ze 
wil ontsnappen, wij zijn met zijn vieren.’
‘Nou, vooruit dan maar,’ zegt de agente. Ze laat de deur 
achter zich op een kier.
‘Fijn,’ zucht Ovi. Zijn handen stoppen met trillen. ‘Mag ik 
naast u komen zitten?’ vraagt hij aan de jonge vrouw en hij 
wijst op het plastic matras.
Ze reageert niet, maar toch neemt Ovi plaats op het bed. 
Hij zet Het Vertalent tussen hen in en drukt op een knopje. 
Op de display beginnen lichtjes te knipperen. Het meisje 
kijkt verwonderd naar het apparaat.
‘Prasta prodoe nona muzara?!’ zegt ze verontwaardigd met 
een hese stem.
Het Vertalent denkt even na en dan springt het lampje 
naast de taal Ragoutmeens aan. Ovi drukt op het knopje 
bij de taal Nederlands.
‘Je gaat toch zeker geen muziek maken?!’ vertaalt 
Het Vertalent de woorden van het meisje.
‘Nee, wees maar niet bang,’ zegt Ovi. ‘We willen u gewoon 
wat vragen stellen. Is dat goed?’
Het Vertalent vertaalt: ‘Brana nona zoer. Wara groezoe 
denga zoltof. Sa boem?’
Het meisje haalt haar schouders op. 
‘U spreekt Ragoutmeens,’ zegt Ovi. ‘Komt u uit 
Ragoutmenië?’
Het meisje luistert naar de vertaling en zegt dan: ‘Sada.’
‘Ja,’ zegt Het Vertalent.
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‘Bent u hier op vakantie?’
‘Sada.’
‘Ik geloof er niks van,’ fluistert Elle. Ze gaat ervan uit dat 
Het Vertalent het niet hoort, maar die heeft een zeer 
gevoelige microfoon en doet meteen: ‘Wassa drilno nona me.’
Met haar rode, bloeddoorlopen ogen kijkt het meisje Elle 
fel aan.
‘Ik ben wél op vakantie,’ vertaalt Het Vertalent haar woorden. 
‘Ik ben een onschuldige toerist. Ik heb niets misdaan. 
Waarom zit ik hier?! Laat me gaan!’
‘De politie wil u geen kwaad doen,’ zegt Borre. ‘Maar omdat 
u die agent geslagen hebt en wilde vluchten en geen paspoort 
hebt, denken ze dat u wat te verbergen hebt.’
Het meisje luistert naar de vertaling en pulkt wat aan een 
velletje op haar hand. Ze heeft rode, schrale handen. Ze 
denkt na.
‘Ik heb wel een paspoort,’ zegt ze dan in het Ragoutmeens. 
‘Maar die heb ik verstopt.’
‘Waar?’ vraagt Borre.
Het meisje kijkt hem aan en wijst naar de hoek van de cel.
‘In het toilet,’ zegt ze.
Borre en Elle lopen naar de wc om te kijken en dan gaat 
alles opeens heel snel. De Ragoutmeense jonge vrouw kiepert 
Het Vertalent van het bed.
‘Wat doe je?!’ roept Ovi uit en hij duikt erachteraan.
Het meisje stapt over hem heen, geeft Radijs – voor die goed 
en wel doorheeft wat er gebeurt – een duw, glipt naar buiten 
en trekt de celdeur achter zich in het slot. 
‘Ze is ontsnapt!’ roept Radijs uit en ze krabbelt overeind.

‘Ze heeft Het Vertalent kapotgemaakt!’ gromt Ovi. Dan ziet 
hij pas dat de deur dicht is. Hij springt op, rent ernaartoe en 
probeert de knop. ‘Hij zit op slot!’ piept hij en hij bonst op 
de deur. ‘Help! Laat me eruit! Ik heb claustrofobie!’
‘Sluw wicht,’ zucht Elle.
‘En in heel die wc is geen paspoort te bekennen,’ mompelt 
Borre met zijn rechterarm nat tot aan zijn oksel. 
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MONSTERHOND

Die avond kregen De Kerkhof Kids van Kops op hun kop. 
‘Wat een stelletje prutsers zijn jullie toch!’ had hij door de 
walkietalkie geroepen en nu, de volgende dag, zit het Elle 
alweer niet mee. Omdat ze bij wiskunde voor de grap haar 
buurman met een passerpunt in zijn linkerbil heeft geprikt, 
moet ze nu heel de middag nablijven.
Ze zit alleen in het nablijflokaal, met haar natuurkunde-
boeken voor zich. Ze kauwt op haar pen en kijkt op de 
klok. Het is al na zessen. Het laatste lesuur is allang voorbij. 
Wanneer komen ze eindelijk zeggen dat ze naar huis mag? 
De deur gaat open. Het is Mark Beurn, de conciërge.
‘Sorry, Elle,’ zegt hij. ‘Ik was je helemaal vergeten. Ik heb 
een beetje last van m’n geheugen. Dat komt vast door 
die coma.’
‘Is al goed,’ zegt Elle en ze pakt haar tas in. ‘Of ik nou hier 
m’n huiswerk maak of thuis.’
Ze loopt de lege gangen door, op weg naar de uitgang. Alle 
leraren en leerlingen zijn al naar huis. Op de tweede verdieping 
ziet ze drie schoonmaaksters. Ze is halverwege de trap naar 
de eerste verdieping als er iets in haar hoofd klikt.
Was dat nou…, denkt ze.
Op haar tenen gaat ze weer de trap op. Ze blijft staan en 
gluurt over de bovenste trede naar de drie schoonmaaksters.
Ja, die linker, dat is ’r, denkt ze. Dat is dat Ragoutmeense 
meisje van gisteren.
Ze wil de trap verder op lopen en op haar afstappen, maar 
bedenkt zich dan. Stilletjes loopt ze naar beneden, naar 

de uitgang en gaat dan in het fietsenhok op de bagagedrager 
van haar fiets zitten.

Anderhalf uur later komen de schoonmaaksters eindelijk naar 
buiten. Ze dragen elk twee emmers vol schoonmaakspullen. 
Zemen, sponzen en dat soort dingen. Ze lopen de poort uit 
en slaan linksaf. Elle stapt op haar fiets en rijdt ze stapvoets 
achterna. Ze blijft op een afstand, zodat de schoonmaaksters 
niet doorhebben dat ze achtervolgd worden. Uiteindelijk 
komen ze aan bij een oud, groot huis in de Zadelstraat. Daar 
ziet Elle ze door een poort een zijpaadje in lopen. Ze zet 
haar fiets tegen een boom en loopt erheen. Het is een donker 
paadje, overgroeid door takken van sparrenbomen. Het leidt 
vast naar de achtertuin, maar die kan Elle vanaf hier niet zien. 
Ze voelt aan de ijzeren poort. Die zit op slot. Eroverheen 
klimmen gaat ook niet, want er zitten scherpe ijzeren punten 
op. Ze kijkt of ze door de ramen naar binnen kan gluren, maar 
de zware, donkergroen fluwelen gordijnen zijn dicht. Naast de 
deur hangt geen naambordje, alleen het huisnummer, 33. Elle 
licht voorzichtig het klepje van de brievenbus op en tuurt naar 
binnen. Twee grote bruine ogen kijken haar een secondelang 
strak aan en dan klinkt er vanachter de deur een hard, vals 
blaffen. Tanden blikkeren. Kiezen klappen op elkaar. Kwijl spat 
de brievenbus uit. Elle valt achterover van schrik. Wat is dat 
voor monsterhond? Snel krabbelt ze overeind, haast zich 
naar haar fiets en maakt dat ze wegkomt.

‘Hector, Schnauze!’ roept Frau Gründlich vanuit de keuken naar 
haar Duitse herder.
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Het dier piept een paar keer, loopt dan naar de huiskamer 
en gaat in zijn mand liggen.
Elles lerares Duits bakt een taart met pure chocolade, 
kersen en slagroom.
‘Kaffee und Kuchen,’ zegt ze tegen zichzelf in het Duits. ‘Niets 
is zo lekker bij de koffie als een dikke punt Schwarzwälder.’
Er wordt aarzelend op de achterdeur – tussen de keuken en 
de tuin – geklopt. 
‘Ja?!’ roept Frau Gründlich met een stem als van een sergeant.
De deur gaat langzaam open. Het is het Ragoutmeense 
schoonmaakstertje. Ze blijft zonder iets te zeggen in de 
deuropening staan.
‘Ja, wat moet je?!’ blaft Frau Gründlich.
Het meisje wijst met een magere vinger naar haar buik.
‘Het zal wel weer eens niet,’ gromt Frau Gründlich. Vanonder 
de gootsteen pakt ze een zinken emmer met wat kleine, 
ingedroogde aardappeltjes erin. ‘Jullie vreten de oren van m’n 
kop,’ zegt ze als ze het meisje de emmer geeft. ‘Und jetzt raus!’ 
Ze smijt de deur met een knal dicht.

Het meisje loopt met de emmer verschrompelde piepers 
door de ommuurde achtertuin. Hoge sparrenbomen houden 
de zon weg. Het gras is lang niet gemaaid en komt tot de 
knieën van het meisje. Er groeit onkruid tussen, distels waar 
je je lelijk aan kunt prikken.
In de donkerste hoek van de tuin staat tussen metershoge 
brandnetels een klein caravannetje. Het ding is oud en vies. 
Het dak overgroeid met korstmos. De oranje gordijntjes 
gerafeld en aangevreten door de motten. Het meisje gebruikt 

een omgekeerd bierkratje als opstapje en gaat naar binnen.
Het stinkt in de caravan. Op de vloer liggen schuimrubber 
matrasjes, kriebelige paardendekens en klonterkussens. 
Er zitten negen jonge vrouwen op. Ze kijken naar de emmer, 
de een met ogen nog holler dan de ander.
Het meisje laat de aardappels uit de emmer in een pannetje 
met wat water rollen. Plons, plons, plons, plons, plons, plons, 
plons, plons, plons… Negen schrale krieltjes. Niet eens één per 
persoon. Het meisje zet het pannetje op het eenpitsgasstelletje 
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