
De Zaaie[ een pareltje van een boeh,
over een biizondere geschiedenis

Door
Renate van der Bas

ttop een da g zou er een man komen
als er nog een was - en die zouden we

moeten delen, om leven in onze buiken te
brengen." Zie hier de kern van het waar-
gebeurde verhaal 'De Zaaier': een Frans

manuscript dat onlangs is vertaald door
NVLR-lid Els Hekkenberg uit Montpellier.
Het resultaat: een parel
va n een u itgave waa rva n

de inhoud lang na blijft
gon zen, of je nu vrouw
bent of man.

"Meteen toen ik het
onwaa rsch ij n I ijke verhaa I

L'homme Semence van Vi-
olette Ailhaud las, wist ik:

dit wil ik gaan vertalen",
vertelt de enthousiaste Els

(ll). Sinds 1g98 verdient
ze in onze regio haar
brood met het vertalen
van Franse teksten naar
het Nederlands. "Meestal
gaat het om zakelijke
communicatie, maar het
liefst vertaal ik literaire teksten. Helaas

zijn die opdrachten schaars: het is onmo-
gelijk om daarvan te levefl," âldus Els, die
zelfs niet terugdeinst voor het vertalen van
Fra n se poëzie.

mannen uit het dorp weggevoerd door
Lodewijk Napoleon, als represaille voor
een democratische opstand. De vrouwen
blijven achter en leven twee jaar lang vol-
ledig geisoleerd. Tijdens het boerenwerk
f ilosoferen ze over de vraag wat te doen
mocht er eindelijk weer eens een man ver-

schijnen. Ze besluiten niet
om hem te gaan vechten,
maar om hem te delen.
Wa n t ze willen a llemaa I

kinderen, ze willen het
leven doorgeven. En wan-
neer uiteindelijk ene Jean
het dorp betreedt zijn ze

inderdaad solidair.

Een niet alledaags verhaal
dat door Violette pas

in t 919 aan het papier
wordt toevertrouwd, Ze

woont dan opnieuw in

een ontmande wereld, ru
va nwege de versch rikke -
I ijke G rote Oo rlog. Vio lette

publiceert het manuscript niet maar geeft
het in bewaring bij een notaris, onder de

bepaling dat het pas in t 9i2 gelezen mag
worden en wel door de oudste van haar
vrouwelijke nakomelingen. Uiteindelijk
d u u rt het tot 2006 voordat het boekie

voor het eerst wordt
gepubliceerd.

"sindsdien intrigeert
het vele mensen,
om a llerlei redenen",
aldus Els. "Sommigen
denken dat de naam
Violette Ailhaud een
pseudon iem is of ze

zijn op zoek naar de

ligging va n het dorpje,
dat n iet meer be -
staat," Zelf vindt Els

vooral het taalgebruik

van de schrijfster fascinerend: het is zeer
krachtig en beeldend. Met een belangrijke
rol voor natuurfenomenen zoals onweer.
Els: "Heel bijzonder: laatst stond het ver-
haal centraal tijdens een performance met
een vertelster en een contrabas, terwijl
het bu iten noodweer was. Precies op het
moment dat in het verhaal het onweer
losbarstte, donderde het buiten ook."
'De Zaaier' en alle verhalen eromheen
bijvoorbeeld over die vergeten democrati-
sche opstand van december t B5t lijken
NieuwsNed een uitstekend onderwerp voor
een lezing ergens dit jaar. Al dan niet na

overleg met de weergoden...

Voor meer informatie, ook over de
verkrijgbaarheid van het boekje:
www.violettea i I ha ud - dezaaier. n I of
e I s. h ekken be rg@ora n ge.fr

Naschrift: Een behoorlijk aantal lezers herkenden in mijn

column in de afgelopen /V/V een hun bekend echtpaar. Het

in dit verhaal beschreven gesprek heeft inderdoad met hen

plaatsgevonden, maar is door mij'gebruikt' en uitvergroot

met als resultaat een humoristisch bedoelde, fictieve mix

met een grote dosis dichterlijke vrijheid Het spijt me daarom

erg dat mijn omschrijving van de personen te duidelijk - en

dus ten onrechte - het betreffende echtpaar weergeeft. Dat

was verre von hondig en nergens voor nodig. Daarom hierbij

voor de betrokkenen mijn welgemeende excuses, en ook

donk voor ju I li e sp o rti ev e reacti e !

Renate van der Bas

* Op de filmsite allocine.fr is te zien
waa r 'Le Semeur' momenteel draait. Dit
voorjaar komt hij ook uit in Griekenland
en Spanje, maar wanneer Nederland
aan de beurt is, is nog niet duidelijk.
Vanaf half april is 'Le Semeur' echter te
koop in dvd-versie. Wel zo handig!

\

Haar geluk kon dus ook niet op toen de
gereputeerde uitgeverij Ad. Donker in
Rotterdam met haar in zee ging om het
boekje De Zaaier uit te brengen. En wat
meezit qua publiciteit: op basis van het
verhaal is eind vorig jaar een bioscoop-
f ilm u itgebracht, Le Semeur van regisseu r

Marine Francenx.
Wat is er dan toch zo intrigerend aan

deze kleine roman? Oat zijn in feite twee
dingen:.het verhaal zelf , maar ook de

schrijfster, Violette Ailhaud. ln 1B 52 is zij
een jonge vrouw, levend in een boerenge-
meenschap ergens in de Basses-Alpes en

klaar om te trouwen. Maar opeens wordt
haar verloofde samen met alle andere
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