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Fartkontrol 
Weerloos ben ik, tegen vreemde woorden in andere 

talen. Woorden die ik niet helemaal kan duiden, 
maar die toch erg op een mogelijke vorm van on-

derbroekenlol lijken.
 Het is een kinderachtige karaktertrek van mij, zegt mijn 
vriend, met wie ik in denemarken was. denemarken is een 
leeg land, vrij uitgestrekt, en de mensen zijn lief, maar niet 
ontzettend uitgesproken. Maar met de woorden die op allerlei 
verkeersborden, in tijdschriften en kranten, en zelfs op de was-
machine staan, kon ik uren pret hebben.
 Het was heel erg. Vooral voor de medereizigers.
 Ik vertel het toch maar. Het begon met aarsleff. dat stond, 
werkelijk, op alles. Op een container, op vrachtwagens, op bor-
den. Een aars die lef heeft, daarbij stel je je van alles voor. dat 
hij een gigantische scheet laat, bijvoorbeeld, die de hele we-
reld opschrikt. Het kind in mij, voor wie ik blijkbaar niet in 
een intensieve rebirthingtraining hoef om er contact mee te 
maken, begon al onbedaarlijk te lachen toen we langs al die 
aarsleffs reden. Toen had ik de andere borden, langs dezelfde 
deense snelweg, nog niet gezien. Fartkontrol, stond daar 
steeds heel groot op. Fartkontrol. dat betekent, letterlijk, 
scheetcontrole, als je het tenminste als Engels opvat. En dat 
deed ik dus maar.
 In het huis aangekomen dat wij hadden geruild met een 
paar denen, bestudeerde ik hun wasmachine. Op reis met klei-
ne kinderen ben je immers een aanzienlijk deel van je vakantie 
bezig met de was, net als thuis. Vertrouwd is dat.
 Om de draaiknop heen stonden de namen van de diverse 
wasprogramma’s. In sommige gevallen begreep ik, jammer  
genoeg, wel wat er stond, zoals bij Automatic Plus en Bomuld – 
dat laatste zou wel ‘katoen’ betekenen.
 Maar wat was, vroeg ik mij af, Slut? En Overdosering? En 
Cowboytøy? Wat waren Vandtilløb en, nog leuker, Vandafløb?
 Een wijze vriendin van mij, die ik later een foto van die 
deense wasmachine liet zien – ja, ik had als vakantiefoto een 
foto van de plaatselijke wasmachine – opperde dat cowboytøy 
vast ‘spijkerbroeken’ waren. dat moest vast zo zijn. Maar Slut 
en Overdosering leken me allebei iets voor een viezige film 
over de zelfkant. Niet termen die thuishoorden op een proper 
apparaat als een wasmachine.
 Op de laatste dag kwam ik het woord Slut weer tegen, ter-
wijl ik langs de deense straten jogde. “Slut Spurt”, stond er in 
grote gele letters op de etalage van een kledingwinkel geschre-
ven. Ik betrok het maar niet op mezelf.
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Wie vertaalt, loopt onvermijdelijk tegen de grenzen van de  

taal aan. in deze rubriek presenteert elke maand een vertaler  

zijn of haar weerbarstigste vertaalprobleem – en de uiteinde- 

lijke oplossing.

Dennis 
Keesmaat

Wat is het grootste vertaalprobleem dat u 
bent tegengekomen?
“Het huidige probleem is altijd het leukst én het 
grootst. Ik werk momenteel aan de vertaling van  
My Salinger Year van Joanna Rakoff, haar herinne-
ringen aan de tijd waarin ze werkte voor de literair 
agent van de in 2010 overleden Amerikaanse auteur 
J.d. Salinger. In dat boek zit een puzzel waarbij je 
meteen al weet: daar ga ik een paar maanden op 
kauwen, vooral ook omdat het in het boek een paar 
keer terugkomt.”
 “Salinger wenste geen brieven van lezers te ont-
vangen, en Rakoff had de taak die lezerspost te  
beantwoorden. Een jongen schrijft Salinger een bru-
tale brief in de stijl van Holden Caulfield, de hoofd-
persoon uit Salingers bekendste boek, The Catcher 
in the Rye. In de brief vertelt de jongen dat hij soms 
‘quiet emotional’ is. Quiet (‘stil’), terwijl hij quite 
(‘tamelijk’) bedoelde. dat vindt de schrijfster ont-
roerend én veelzeggend, want Salinger maakte ook 
weleens tikfoutjes, tikfoutjes die niet verbeterd 
mochten worden, in elk geval niet zonder overleg 
vooraf.”

Hoe hebt u het opgelost?
“Een oplossing afdwingen vind ik lastig; ik heb de 
vraag laten sudderen. Het moest een aannemelijke 
vertikking zijn, beide woorden moesten nog steeds 
iets betekenen, en als het allebei bijvoeglijke naam-
woorden konden blijven: graag. Misschien liet het 
verlossende woord een tijdje op zich wachten omdat 
ik moest loslaten dat het nieuwe woord óók ‘stil’, 
‘kalm’ of ‘rustig’ zou moeten betekenen, of iets in die 
hoek, maar ik was toch blij toen het woord dat ik 
zocht zich onder de douche – daar gebeurt het wel 
vaker – aandiende. deze jonge bewonderaar van  
Salinger was af en toe ‘bekoorlijk emotioneel’.”   <

Dennis Keesmaat (1975) 

vertaalt uit het engels en 

woont en werkt in londen. 

hij vertaalde werk van  

onder anderen DBC Pierre, 

Douglas Coupland, helen 

walsh en Richard Mason.

vertaald door ...
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