
Apeldoornse Courant/Noord Veluws Dagblad

I  DOORKARELVANDELFT

Baruch Kolthoff werliÍ als het even
kan alleen met een ouderwetse vul-
pen. En anders met een typemachi-
ne. Een tekswerwerker is aan hem
niet besteed. ,,Ik weet dat ik een
grote stommeling ben, maar geluk-
kig zijn er nog opdrachtgevers die
de kwaliteit van een vertaling belang-
rijker vinden dan het feit dat de in-
formatie op floppy wordt aangele-
verd".

Als jongen groeide de Apeldoornse ver-
taler Kolthoff op in Almelo in een niet-reli-
gieus joods middenstands gezin. Al
woeg toonde het kereltje een grote belang-
stelling voor zijn latere professie. .Mijn
moeder was lerares Duits. In de kast ston-
den allerlei boeken en het frustreerde
me al op jonge leeftijd dat ik een aantal van
die boeken niet kon lezen omdat ze in
een andere taal waren geschreven. Bijvoor-
beeld de sproo$es van Wilhelm Hauff
die in een prachtige Oud-Gotische letter
waren gedrukt".
De HBS-B bracht enige verlichting aan-
gezien Duits, Engels en Frans verplicht ge-
steld waren. -Dat 

was nog ver voor de
Mammoet-wet van Cals en het was een de-
gelijke opleiding". In 1940 werd de HBS
vermild voor de Gemeentelijke Universiteit
van Amsterdam, waar Kolthoffzich
wiidde aan de studie van het ltaliaans en
Fráns. Als bijvak lioos hij psychologie.
Ruim een jaar, waaronder een tijdje on-
der valse naam, kon hij in Amsterdam stu-
deren. Op bevel van de nazi's was hij als
jood al spoedig niet gewenst op de universi-
teit en de toekomst werd steeds onge-
wisser..,,Ik dook onder in TWente met hulp
van Wiek Horvath, die het bedrijne van
mijn vader in naam had overgenomen. Zo
goed als het ging, wilde ik mij via zelF
studie verder ontwikkelen", zegt hij. .Ik
heb de tijd doorgebracht met Italiaans
leren, het vertalen van verhalen van Zola en
het schrijven van een kinderboek ,Het
goud van den Zeerover'".
Na de oorlog werd Kolthoff wijwilliger
bii het Rode l(ruis, totdat hij binnen een
jaár werk vond bij de uitgevers Schelte-
ma en Holkema in Amsterdam en later
Meulenhoff. John R. Meulenhoff, de
zoon van de oprichter, was een geweldig
erudiet man, die cornmereleel_ouye-rant-
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niet of ik het kanl
Daar komt meer je techniek als beëdigd
vertaler bij kijken. Bij romans moet je sfeer
aanbrengen en je moet je inleven in de
tijd en de context waarin het verhaal zich
afspeelt. Je vertaalt namelijk meer naar
de geest dan naar de letter. Dat kost veel
energie. Bij technische vertalingen valt
het me trouwens op hoe slecht velen tegen-
woordig hun eigen taal beheersen. Je
struikelt af en toe over onjuist woordge-
bruik en slechte zinsconstructies. Soms
denk ik ook .wat bedoelt die kerel in he-
melsnaam'. Maar ja, dat is het moderne
onderwijs."

FAX
Hoewel Koltloffzich in alle bescheiden-
heid in de Gouden Gids presenteert als beë-
digd vertaler Engels, is hij ook erkend
als vertaler Frans, Duits en ltaliaans. ,,Toch
verwijs ik mijn opdrachtgevers ook wel
door naar collega's als ik die voor een be-
paalde vertaling beter gekwalificeerd
acht", zegt Kolthoff. Hij toont zich daarbij
uiterst enthousiast over de uifirinding
van de fax. Hij mag zich ook verheugen
over het bezit van een dergelijk appa-
raat, maar voor het overige moet hij niet
vele hebben van moderne middelen. -Ik
weet dat het stompzinnig is, maar een
tekstverwerker is aan mii niet besteed.
Ik heb wel een cursus bij-Pitman gedaan,
maar bij mij gaat het gewoon vier keer
zo langzaam als wanneer ik op de schrijf-
machine werk. Het best kan ik me con-
centreren als ik met de hand schrijf op de
achterkant van een oude envelop.o

.lk doe dat nog steeds met een Swan-
vulpen die ik in 1929 van mijn grootmoe-
der heb gekregen. Gelukkig zijn er nog
steeds opdrachtgevers die de kwaliteit van
een vertaling belangrijker vinden dan
dat het op een floppy wordt aangeleverd".
Taal is Kolthoffs lust en leven. Ook het
Spaans levert geen onoverkomelijke pro-
blemen voor hem op. Eén taal wil hij
zich in de toekomst nog wel eigen maken.

"Ik wil nog eens behoorlilk Hebreeuws
leren. Nu spreek ik alleeri maar de paar
woorden van een toerist en ik vind het
eigenlijk een beetje lullig dat ik juist die

taal waar ik enige binding mee heb, niet

beheers'.
Éenma"t heeft KolthoffIsraël' "Het 

plan

had ik altijd wel, maar het kwam er niet
van. Ik had een poes om voor te zorgen
en zo. Op m'n 65ste verjaardag kreeg ik
echter van mijn kinderen een enveloppe
met een ticket naar Tel Aviv. Ze hebben me
daarmee gewoon voor het blok gezet",
zegt hij met een glimlach. Veel stiltes kent
ons gesprek niet. Maar als ik even na-
denk over een paar dingen die hij me heeft
verteld, neemt Kolthoff de gelegenheid
te baat van gespreksonderwerp te verande-
ren. Hij blijkt vegetariër en lid van de
Dierenbescherming en de Anti-Vivisectie-
Stichting. ,Dieren zijn de meest weerlo-
ze schepselen", verklaart hij. "Geld verdie-
nen door vuiligheid van farmaceutische
fabrieken te vertalen, weiger ik dan ook ten
enen male. Een vervolgd ras kan zich
nog verdedigen, maar veel dieren zijn let-
terlijk onderworpen aan de meest waan-
zinnige proefnemingen en folteringen. Eén
zegen van de moderne technologie vind
ik dat mensen niet meer te paard oorlog
voeren. Dat is heel prettig voor de paar-
den".

IíARAIfiER
Een auteur die Kolthoff tot zijn spijt nog
nooit heeft vertaald is Guy de Maupassant.

"Dat is een van de grote naturalisten
van de laat 19de eeuw. Hij laat de mens in
zijn korte verhalen op een manier tot le-
ven komen, waarin je voortreffelijk ziet hoe
hij tot de dingen komt die hij doet. De
Maupassant laat zien hoe mensen tot
wreedheid vervallen en hoe ze gedreven
worden door hun karakter. Maar zijn mooi
ste boeken zijn nooit vertaald, geloof
ik". Een andere auteur die zijn hart gesto-
len heeft, is Pierre Benoit. .Van een van
diens boeken heb ik een vertaling gemaakt.
Hopeli jk dient zich nog eens een uitge-
ver aan, maar anders overweeg ik het boek
in eigen beheer uit te geven'.
Vertaler blijft Baruch Kolthoff,zolang ik
gezond van lijf en leden ben'. Spijt van zijn
beroepskeuze heeft hij nooit gehad.

"Vrijheid is voor mij enorm belangrijk. Als
vertaler moet je wel eens saaie opdrach-
ten aannemen, maar als ik overdag wil sla-
pen en 's nachts wil werken, kan dat. De
keuzewijheid die ik als vertaler heb, heb ik
altijd gekoesterd. Ik wil fen individua-
list kunnen zijn, onaftrankelijk van geest
blijven".

Hoewel hij vertalingen soms van een
doorwrochte inleiding heeft voorzien, is uit
Kolthoffnooit een schrijver geboren. "lk
heb altijd het gevoel, dat wat ik zou willen
schrijven al honderd maal door anderen
veel beter is verwoord', geeft hij als verkla-
ring. ,,De markt wordt al overspoeld
door dingen die beter ongeschreven had-
den kunnen blijven. Maar ja, de mensen
moeten er van leven".

I(ADER
Hoewel hij er nooit een meer dan mid-
delmatig niveau in heeft bereikt, heeft het
schaakspel altijd een grote aantrek-
kingskracht op Baruch Kolthoff uitgeoe.
fend. .Dat begon in 1935, toen Euwe we-
reldkampioen werd. Het schaken was toen
een rage. Mijn vader had een schaakspel
gekocht en een boekje met de regels. Met
m'n zusjes zat ik dagelijks aan de radio
gekluisterd. De partijen die Euwe tegen Al-
jechin speelde, werden voorgelezen en
door ons genoteerd. Die probeerde je dan
mee te spelen. Maar in de theorie heb ik
me nooit verdiept".

Voor Kolthoff is het koninklijk spel zijn
leven lang een welbesteed tijdsverdrijf ge-
bleven. "Ik bezoek geregeld toernooitjes
en clubavonden van het Apeldoorns
Schaakgenootschap. Maar ik doe het
ook graag als ik moe ben of problemen van
me af wil zetten. Je komt via het schaak-
spel in een schitterende wereld van abstrac-
te logica terecht. Enerzijds probeerje
gebruik te maken van bestaande wetrnatig-
heden, anderzijds creëer je iets nieuws.
Daarin onderken ik inderdaad wel paralel-
len met mijn werk als vertaler. Een
mooie stelling is emotioneel en intellec-
tueel heel bewedigend. Winnen vind ik
allerminst belangrijk, behalve als iemand
me probeert te belazeren door op een
toernooi alvast de klok aan te zetten als ik
m'n bord nog loop te zoeken. Dat komt
voort uit mijn rechtvaardigheidsgevoel".
Kolthoff moet opeens denken aan De
Schachnovelle van Stefan Zweíg..Een uit-
spraak van Zweig is dat boeken de beste
universiteit zijn. Daar ben ik het helemaal
mee eens. Je kunt beter uit boeken leren
dan in de collegezalen. Daar worden je dik-
wijls alleen maar dingen voorgekauwd,
die je moet herkauwen".
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