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Festival van Cannes 2010 : Grand Prix (naast diverse 

andere prijzen),  

Dat Xavier Beauvois een bijzonder talentvolle regisseur 

is, wisten we al sedert N’oublie pas que tu vas mourir 

(1995) en Le petit lieutenant (2005). Zijn vijfde 

langspeler Des hommes et des dieux leverde hem zeer 

terecht de Grand Prix du Jury op in Cannes. Het op ware 

feiten gebaseerde verhaal vertelt over zeven Franse 

cisterciënzerpaters die in 1996 uit hun trappistenklooster 

in Algerije werden ontvoerd en vermoord. Wie de 

aanslag pleegde, is voorlopig onduidelijk en het 

onderzoek door de Franse justitie is nog niet afgerond. 

De film eindigt met de kidnapping, waarna we de 

monniken zien verdwijnen in de mist van zowel het 

omringende gebergte als van de geschiedenis. De 

moordpartij komt dus niet in beeld, want Beauvois 

focust vooral op de monniken zelf, zoals broeder 

Christian, prior van het klooster, en even bedreven in het 

citeren van de Koran als van de Bijbel, of broeder Luc, 

een dokter, die zich ondanks zijn zwakke gezondheid 

ontfermt over de lokale bevolking. Eerbied voor anderen 

en humanisme blijken daarbij belangrijker dan dogma’s. 

Hun klooster is een symbool voor vrede en gastvrijheid. 

Nadat in de streek verschillende dodelijke aanslagen 

werden gepleegd, moeten de monniken de dramatische 

beslissing nemen of ze blijven of vertrekken. Ze 

besluiten trouw te blijven aan hun roeping, aan hun 

klooster en aan de moslimbevolking, in het volle besef 

dat dit voor hen het einde kan betekenen. Het leven van 

de monniken wordt door Beauvois sober en uitgepuurd 

gefilmd in beelden vol picturale schoonheid. Een unieke 

en onvergetelijke noodkreet om meer verdraagzaamheid. 

(M.W.) Uniek en onvergetelijk !  
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Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt1588337/ 
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