
 

 

 

 

 

 

 

Woorden letterlijk vertalen is af en toe best lastig. Uitleggen wil prima, maar één woord voor één woord 

ruilen is soms simpelweg onmogelijk. 

Hebt u al eens voor een Engelse vriend het woord ‘gezelligheid’ proberen te vertalen? Lukt niet. 

Het valt wel uit te leggen, maar een goede vertaling is er gewoonweg niet. Het dichtstbij komt 

‘cosy’, maar dit woord dekt niet helemaal de lading. 

Het Duitse woord fingerspitzengefühl werd letterlijk overgenomen van het Duits omdat wij er 

geen vertaling voor hebben. Het betekent een goed ontwikkeld gevoel of vaardigheid om een 

situatie juist in te schatten en erin op te treden. 

 

Hieronder werden een aantal onvertaalbare woorden op een rijtje gezet.  

Het bleek een leerzame zoektocht, zo bijvoorbeeld is ‘Gokotta’ niets voor mij.  

Ik betrap mij, hoe kan het anders op mijn leeftijd, op een ‘pana poz’o’. ‘Neen’ jullie denken 

waarschijnlijk onmiddellijk dat dit woord ‘penopauze’ betekent maar jullie hebben het mis.   

Terwijl ik op een warme zomerdag op een terras geniet van een ‘utepils’ kan ik mij vergapen op 

een ‘Bakku-shan’. En soms heb ik, om het goed te maken bij mijn vrouw, een ‘drachenfutter’ 

nodig.  

 

Gökotta (Zweeds): vroeg opstaan om simpelweg de eerste vogels te horen zingen. 

Dépaysement (Frans): het gevoel dat je hebt als je niet in je eigen land bent. 

Bakku-shan (Japans): een prachtige vrouw, maar wel alleen van de achterkant. 

Prozvonit (Tsjechisch): iemand bellen en de telefoon maar één keer laten overgaan, zodat de 

ander terugbelt en jij kosten bespaart. 

Culaccino (Italiaans): de kring die een vochtig glas achterlaat. 

Utepils (Noors): buiten in het zonnetje genieten van een biertje. 

Pochemuchka (Russisch): iemand die veel vragen stelt. 

Jayus (Indonesisch): een dusdanig slechte (of slecht vertelde) grap dat je alsnog in lachen uitbarst. 

Pana Poz’o (Hawaiiaans): aan je hoofd krabben om iets te herinneren. 

Backpfeifengesicht (Duits): een gezicht dat wel een vuistslag kan gebruiken. 

Shemomedjamo (Georgisch): Door blijven eten terwijl je al vol bent, gewoon omdat je het zo 

lekker vindt. 

Iktsuarpok (Inuit): naar buiten gaan om te controleren of er iemand aan komt. 

Tartle (Schots): aarzelen om iemand aan iemand anders voor te stellen omdat je zijn of haar naam 

vergeten bent. 

Gagung (Kantonees): een man die weinig kans heeft om te trouwen of een gezin te starten wegens 

het éénkindbeleid in China. 

drachenfutter (Duits): bosje bloemen of cadeautje waarmee een man iets probeert goed te maken 

bij zijn vrouw. 
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