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Genomineerd voor de Oscar Beste Buitenlandse Film 

2005,  

Voor de Amerikaanse Oscarnominaties viel de Vlaamse 

filmproductie De zaak Alzheimer buiten de prijzen. Les 

choristes van Christophe Benatier haalde het wel. En wie 

weet een Oscar. Inmiddels vernam u het wel. Les 

choristes heeft als onderwerp de opvoeding van 

delinquente jongeren in een heropvoedingsinstituut. Het 

thema is niet nieuw. Denk maar aan de klassieker Les 

quatre cents coups (1959) van wijlen François Truffaut. 

In 1949 krijgt Clément Mathieu als werkloze 

muziekleraar een job van onderdirecteur aangeboden in 

een heropvoedingsinstituut. De repressieve directeur kan 

met moeite zijn ‘lastige’ scholieren in de toom houden. 

Sommigen komen inderdaad van heel ver 

…Allesbehalve doetjes dus. Aanvankelijk lijken 

Mathieu’s pogingen om orde in de chaos te brengen uit 

te komen op een vernedering van hemzelf. Uiteindelijk 

haalt hij het wel via zijn anti-autoritaire instelling en het 

oprichten van een zanggroep (vandaar de titel Les 

choiristes) om niet alleen de jongeren voor zich te 

winnen, maar hen bovendien hun eigenwaarde te leren 

ontdekken. Tot groot ongenoegen van directeur Rachin, 

die met zijn repressieve methodes het tegendeel 

bereikte… Achter deze klassiek gefilmde productie 

schuilt Jacques Perrin (1941). Hij komt aan het slot van 

de film een paar keer in beeld. Kenners van de Franse 

film zullen hem zich herinneren van films als Les 

tricheurs (1958), Cronica familiare (1962), Les 

demoiselles de Cherbourg (1966) en Le juge (1984). 

Hoe dan ook, een film die het F62-publiek beslist zal 

waarderen... Immers, ontroerend actueel, in zijn 

klassieke eenvoud.  
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Link Allo Ciné: http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=50325.html 

Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt0372824 
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