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Dankjewel, 
Hautekiet

Wanneer iemand met pensioen gaat, hoor je 
plaatsvervangend blij te zijn. Maar soms 
heb je ook het recht even te treuren. Dat 

deed ik toen eind maart werd bekendgemaakt dat de 
Vlaamse radiopresentator Jan Hautekiet in juni de 
laatste afleveringen van zijn razend populaire pro-
gramma Hautekiet zal presenteren. 
 Jan Hautekiet is in Vlaanderen een levende legende. 
Het is alsof ik zijn stem al mijn hele leven heb gehoord 
– en eigenlijk is dat ook zo. Toen ik nog een tiener 
was, presenteerde hij Hallo Hautekiet op de rebelse  
radiozender Studio Brussel. Ik denk niet dat er in de 
Vlaamse radiogeschiedenis een programma is geweest 
waarop zo veel jongeren afstemden als dit. Het werd 
live uitgezonden op een moment waarop de school-
gaande jeugd vrijaf had: woensdagmiddag. Hautekiet 
legde een durf aan de dag die ongezien was in Vlaan-
deren, en die mij, als prille taalliefhebber, meteen 
voor hem won: wanneer bellers – het ging om een ver-
zoekprogramma – taalfouten maakten, corrigeerde hij 
hen op een grappige, ironische manier. Maar hij liet 
ook zijn liefde voor taal zien, bijvoorbeeld door dialec-
ten van mensen na te doen. De luisteraar wist dat hij 
dat niet deed om hen belachelijk te maken, maar om-
dat hij dialecten zo mooi en ondergewaardeerd vond. 
Hautekiet ontpopte zich op Studio Brussel tot een man 
die zijn volk beter leerde spreken. Wie naar hem luis-
terde, kwam altijd iets te weten over het Nederlands, 
en lette daarna beter op zijn taalgebruik. 
 Omdat het leven – gelukkig maar – niet te voor-
spellen valt, kon ik toen niet weten dat ik twintig jaar 
later door Jan Hautekiet gevraagd zou worden om mee 
te werken aan zijn programma. Hij en zijn redactie 
hadden mijn taalcolumns opgemerkt, en toen ze in 
2015 startten met een campagne voor helder taalge-
bruik, mocht ik daarvan de ambassadeur worden. De 
ochtend waarop ik voor het eerst door Jan werd opge-
beld, was ik bloednerveus. Geen fouten maken, dacht 
ik. Maar dat deed ik wel, door een dialectwoord in de 
mond te nemen. Jan, milder geworden met de jaren, 
vond het prachtig. Het klikte meteen tussen ons en 
nog geen jaar later schreven we samen het boek Heer-
lijk Helder. Weg met krommunicatie. 
 Jan Hautekiet zal een grote leemte achterlaten op 
de radio. In maart nog werd in zijn programma twee 
weken lang aandacht besteed aan spelling, en op  
6 april werd in de Belgische Senaat het Hautekietdictee 
der Nederlandse Taal gepresenteerd. Ik kan me niet 
meteen voorstellen wie nu op de Vlaamse radio nog 
aandacht zal besteden aan het Nederlands. Hautekiet 
zelf heeft gezegd dat zijn pensioen niet het einde bete-
kent. Moge hij een deel van zijn vrije tijd aanwenden 
om zijn liefde voor het Nederlands te blijven belijden. 

ANN DE CRAEMER

Een vertaler over zijn of haar weerbarstigste vertaalprobleem,  
en de oplossing ervan.

Jeanne Holierhoek
Wat is het grootste vertaalprobleem dat u bent 
tegengekomen?
Ik vertaal tegenwoordig vooral non-fictie. Als daar filo-
sofische termen in voorkomen, probeer ik die zo veel 
mogelijk conform de traditie te reproduceren, anders 
verliezen de lezers hun houvast. In Peau noire, masques 
blancs (1952) van Frantz Fanon, een essay waarvan ik de 
hervertaling nu bijna heb voltooid, stuit ik op de term 
salaud: “Le Juif tombe sous le coup du ‘salaud’.” In 
niet-filosofisch Frans is salaud een scheldwoord: 
‘schoft, schurk, pokkenvent’. Maar in deze zin staat het 
woord tussen aanhalingstekens, en kort voor de ver-
schijning van Fanons essay had Jean-Paul Sartre het 
woord salaud de filosofie binnengetrokken. Voor Sartre 
zijn de ‘salauds’ degenen die terugdeinzen voor de vrij-
heid van het bestaan. Angst en onzekerheid maken hun 
opvattingen onwrikbaar. Ze brengen hun medemensen 
graag in hokjes onder, generaliseren en kritiseren er 
ongegeneerd op los. Hoe salaud herkenbaar te vertalen, 
nu het existentialisme niet meer zo actueel is?

Hoe hebt u het opgelost?
Ik kijk in Nederlandse teksten over Sartre, in Neder-
landse vertalingen van zijn werk, en ik vind van alles: 
schoft, hufter, fatsoensrakker. In de oude vertaling van 
Peau noire … uit 1971 is het geworden: “De Jood bezwijkt 
onder de slag van de ‘smeerlap’.” Werd smeerlap inder-
tijd gemakkelijker dan nu geassocieerd met Sartre? Ik 
kies toch maar voor wat misschien als de weg van de 
minste weerstand kan worden gezien, door het Franse 
woord te laten staan, wel met een korte uitleg erbij: “De 
Jood wordt een gemakkelijke prooi van de salaud, het 
woord dat Sartre in petto heeft voor verstarde mensen 
met kant-en-klare opvattingen.” Misschien een ver-
keerd streven naar toegankelijkheid? Ik aarzel nog, zo-
als altijd. En ik troost me met de gedachte dat tomber 
sous le coup in ieder geval iets helderder is vertaald dan 
in de oude vertaling.

Jeanne Holierhoek (1947) vertaalde vele boeken uit het 
Frans. In maart jl. werd haar vertaaloeuvre bekroond met  
de Martinus Nijhoff Vertaalprijs.
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