
NORD-OUEST PRESENTEERT 

GUILLAUME CANET – VEERLE BAETENS – ANTHONY BAJON  
RUFUS – SAMIR GUESMI – YONA KERVERN 

EEN FILM VAN EDOUARD BERGEON 

9 OKTOBER IN DE BIOSCOOP
Duur: 1.43 u. - Formaat: Scope - Geluid 5.1 

DISTRIBUTIE 
O’BROTHER DISTRIBUTION 
Tel: +32 2 739 47 20 
info@obrother.be

PERS 
Barbara Van Lombeek 
Tel : +32 486 54 64 80   
barbara@obrother.be 

Persmap en foto's beschikbaar op www.obrother.be 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNOPSIS 
 
Pierre is 25 wanneer hij terugkeert uit Wyoming naar zijn verloofde Claire en 
beslist de familieboerderij over te nemen. 
 
Twintig jaar later heeft de boerderij en zijn gezin zich uitgebreid. In het begin zijn het 
gelukkige tijden ... Maar de schulden stapelen zich op en Pierre raakt uitgeput op het 
werk. Ondanks de liefde van zijn vrouw en kinderen, gaat hij langzaam ten onder... 
 
De film is opgebouwd als een familiesage en gebaseerd op het eigen verhaal van 
de regisseur. Een menselijk portret over de evolutie van de landbouwwereld in de 
afgelopen 40 jaar. 



	

	

 
 
 

INTERVIEW EDOUARD BERGEON  
"Au nom de la terre" is gebaseerd op uw eigen verhaal: Guillaume Canet speelt de 
hoofdrolspeler, Pierre, die rechtstreeks is geïnspireerd op uw boerenvader.  
De film is gebaseerd op mijn verleden. Ik stam af van een boerenfamilie, zoon en kleinzoon van 
boeren, zowel van mijn moeders kant als van mijn vaders kant. Christian Bergeon, mijn vader, 
vestigde zich in 1979 als landbouwer met de gedrevenheid en de passie voor zijn werk. Samen 
met mijn moeder hebben ze hard gewerkt opdat mijn zus en ik een gelukkige jeugd zouden 
hebben op de boerderij.  
« "Au nom de la terre" is een familiesage. Een menselijk portret over de evolutie van de 
landbouwwereld in de afgelopen 40 jaar. 
 
 
U hebt verschillende reportages en documentaires gemaakt voor televisie. Wat heeft u 
ertoe geleid om deze eerste langspeelfilm te maken?  
Het zou nooit in mij zijn opgekomen als ik Christophe Rossignon, de producent van de film, niet 
had ontmoet. In 2012 zag hij "Les Fils de la terre", een documentaire waarin ik Sébastien volg, 
een boer wiens traject me deed denken aan dat van mijn vader. Christophe, zelf een 
boerenzoon en -broer, was geraakt door de film en wilde me ontmoeten. Zijn oudere broer, die 
het bedrijf van zijn vader op de boerderij had overgenomen, werd zelf geconfronteerd met de 
werkelijke situatie van de landbouw die hem had kunnen doen vallen...  
Het ontstaan van een fictieproject, geïnspireerd door de geschiedenis van mijn familie, ontstond 
al vanuit ons eerste gesprek. Christophe en ik hebben veel dingen gemeen, we zijn twee zonen 
van de aarde, we konden meteen goed met elkaar overweg. 
 
 
De structuur van fictie is niet te vergelijken met die van een documentaire. Hoe heeft u 
dit aangepakt? 
 
Mijn producer wilde me niet opjagen. Hij haalde eerst het idee aan om "Les Fils de la terre" 
voort te zetten met een docufictie. Hij overtuigde me om de trajecten van de boeren die tijdens 
mijn documentaires gefilmd waren, te vergeten en me niet langer aan mijn eigen herinneringen 
te hechten. En aangezien hij maar over weinig archiefmateriaal over mijn vader beschikte, 
overtuigde hij mij ook om er nieuwe te maken. De Fransen zijn dit niet gewend maar het is een 
veel voorkomende praktijk onder de Angelsaksen. Ik stemde onmiddellijk in maar had één 
voorbehoud: ik had nog nooit fictie gedaan, kende niemand, maar ik denk dat Christophe 
Rossignon daar geen probleem mee had.  
Ik wist niet hoe ik een scenario moest schrijven, dus werkte ik samen met twee coauteurs - 
eerst Bruno Ulmer, daarna Emmanuel Courcol - beginnend met een blanco vel papier. Ik gaf 
inhoud aan de beelden, zij zorgden voor de opmaak en gaven kracht aan het verhaal. Pas op 
het einde begon ik zelf enkele scènes te schrijven. 
 
 
De familie speelt een bijna overheersende rol in deze film: alle gebeurtenissen worden 
gezien door de ogen van de familieleden...  
Deze film wordt vanuit een ander perspectief bekeken dan "Fils de la terre" of dan het 
gelijknamige theaterstuk van Elise Noiraud. Ik wilde de liefde tonen die de vier leden van deze 
familie bindt. "Au nom de la terre" is in de eerste plaats een familiesage, waarin iedereen, of ze 
nu wel of niet deel uitmaken van de landelijke wereld, zichzelf kan herkennen. 
 



	

	

Gedurende het eerste uur ervaren we het geluk van deze mensen die hard werken, maar gebonden 
zijn door een ongelooflijk cement waar tederheid samengaat met een bepaalde levensstijl... 
Claire, de moeder en Pierre, de vader, werken de hele tijd, maar Thomas, hun zoon, helpt 
zodra hij kan op de boerderij. Emma, het kleine meisje, zit tijdens de oogst van de tarwe op de 
kar en elk jaar bouwen ze een zwembad met strobalen, ze nemen altijd de fiets om vrienden op 
andere boerderijen te bezoeken. Er wordt samen gekeken naar de Tour de France en de 
voetbalwedstrijden op tv, populaire entertainment dat behoort tot zowel het collectieve 
onderbewustzijn als het Franse erfgoed. Ik stond er echt op om de kleine momenten van geluk 
in beeld te brengen, meer dan alleen het vermoeiende werk dat een landbouwbedrijf met zich 
meebrengt. 
 
 
Zeventien jaar later is er de globalisering en heeft Pierre, die al schulden heeft, geen andere 
keuze dan een nieuwe liquiditeitslening aan te vragen aan zijn bank. Na zijn afspraak geraakt hij 
opgezadeld met een zware nieuwe lening om zijn productie te diversifiëren met de oprichting van 
een kippenboerderij.  
Het perverse karakter van het systeem wordt hier duidelijk! Pierre is geen megalomaan! Maar 
hoewel de bank hem een liquiditeitslening weigert, toont ze zich wel bereid om hem te volgen en 
zelfs te pushen in grandioze projecten omdat de Landbouwkamer en de Coöperatie achter het idee 
staan. 

 
Het wordt een "turnkey"-fokkerij: zelfs het kippenvoer wordt geleverd. Medhi, de 
landbouwarbeider (Samir Guesmi), spreekt zich hier dan ook over uit: “Maar waarom 
geven we ze onze granen niet?"  
Dat komt door de overeenkomst die werd afgesloten met de landbouwbedrijven en wordt 
"integratie" genoemd. U tekent een contract en, of het nu kalveren, varkens of pluimvee betreft, 
het bedrijf levert u de jonge dieren met voedsel en brengt ze terug naar het slachthuis voor de 
verkoopprijs die het bedrijf zelf heeft vastgesteld. De veehouder heeft over de prijs helemaal 
niks te zeggen.  
Eens het industriële kippenatelier van mijn vader goed draaide, verdiende hij een frank per kip! 
Dat wil zeggen, bijna niets! Heel snel, en om het op de boerderij geteelde graan te benutten, en 
niet afhankelijk te zijn van het voedsel dat door de Coöp werd geleverd, koos hij ervoor om 
tegelijkertijd boerenkippens te fokken: natuurlijk vlees van betere kwaliteit, dus duurder voor de 
consument, maar voor mijn vader, als boer, gaf het vooral veel meer voldoening. 
 
Door een korte opmerking van een vriend en buurman van Thomas (Anthony Bajon), de 
zoon van Peter, meten we de jaloezie van de buren ten opzichte van het nieuwe gebouw.  
Het was belangrijk om de rivaliteit tussen de boerenvaders en hun zonen over te brengen. “Ah, 
jullie vergroten jullie boerderij ... ", zegt Rémy tegen Thomas, en we zien meteen het gebrek 
aan solidariteit tussen de boeren. Er heerst veel jaloezie. Het draait allemaal om wie de 
modernste boerderij heeft of wie de andere gaat opslokken. De boeren uit de buurt staan altijd 
klaar om het land van de ene of de andere over te nemen, juist om alsmaar meer te bezitten. 
De boeren onderling kunnen elkaar ook verraden ... en dan zijn er nog de nare geruchten die 
door dezelfde buren op het platteland worden verspreid. 
 
 
De reactie van Jacques, de vader van Pierre, geïnterpreteerd door Rufus, wanneer hij het 
nieuwe gebouw bezoekt, is verre van bemoedigend. We vinden trouwens dezelfde 
houding terug bij de vader van Sébastien, de landbouwer die in moeilijkheden verkeert in 
de film "Fils de la terre"... 



	

	

 
Het maakt deel uit van de overdracht. De meeste patriarchen die ik ontmoette, lijken op hen. Er is, 
ondanks alles, veel liefde tussen Pierre en hem. Vader Jacques is ontroerend en soms zelfs 
grappig. Maar, zoals alle oude mensen van zijn generatie, heeft hij een compleet gebrek aan 
psychologie en kan het niet nalaten steken te geven aan zijn zoon. Het probleem van deze twee is 
dat ze niet weten hoe ze met elkaar moeten praten, laat staan "Ik hou van jou" te zeggen. 
 
Ligt het probleem bij Jacques ook niet dat hij moeite heeft zijn boerderij over te laten? 
 
We blijven nog steeds in de problematiek van de overdracht. Sommige toeschouwers zijn zelfs 
verrast dat hij het aan hem verkoopt. Hij verkoopt aan zijn zoon? Tegen een hoge prijs? Wel, ja! 
Waarom moeten we in de landbouw ons werktuig geven? Hoe dit rechtvaardigen tegenover de 
andere kinderen? Deze boeren hebben gewerkt, ze hebben hun pensioen opgebouwd, kapitaal 
gecreëerd en doorverkocht, net als de ambachtslieden en handelaars. 
 
 
Naarmate de jaren verstrijken, lijkt de oude man niet te willen begrijpen met welke 
problemen zijn zoon worstelt. In zijn plaats, vertelt hij hem, zou hij zich wel raad weten; 
en hij blijft zijn huur op zijn land innen.  
De boeren van deze generatie waren voorspoedig. Ondanks de uitbraak van mond-en-
klauwzeer in 1952 en ondanks perioden van droogte, zoals vader Jacques zegt. En vooral, ze 
hebben in de oorlog gevochten. Ze begrijpen niet dat hun kinderen medicatie nemen tegen 
depressies. Ze hebben maar één motto: arbeid maakt vrij! 
 
 
Men voelt veel tederheid in de scène waarin Pierre, die in de put zit, komt lunchen bij zijn 
vader.  
"Wat wil je me vragen?" vraagt zijn vader. "Wel, niets." antwoordt de zoon. Hij heeft zich 
opgedoft, zijn vrouw Claire heeft hem gevraagd er iets aan te doen, hij ziet het portret van zijn 
dode moeder, die tot dan toe een buffer tussen hen was. Hij is van slag. Hij vraagt geen geld, 
maar liefde. En zijn vader kan niet op zijn verzoek ingaan. Het enige dat hij hem kan zeggen is: 
"Het is niet dat je niet werkt, maar je werkt niet goed. Het is een van mijn favoriete scènes.  
Mijn vader ging ook heel vaak naar zijn vader toe. Maar mijn grootvader, die in mijn 
herinneringen een nogal trotse figuur was, in zijn driedelig pak en zijn hoed op zijn hoofd toen 
hij naar de markt ging, was gewelddadiger. Hij vertelde zijn zoon dat hij nergens goed voor was 
en dat hij de beste was. 
 
 
De neergang van Pierre is verschrikkelijk. Een brand verwoest zijn exploitatie, 
antidepressiva bedwelmen hem...  
De huisarts schrijft hem onmiddellijk chemische pillen voor. Twintig jaar geleden hielden we ons 
nog niet bezig met alternatieve therapieën. Net als Pierre kreeg mijn vader te veel medicatie. 
 
 
In de rechtbank, die hen een gerechtelijke sanering verleent van 12 jaar, worden Pierre 
en zijn vrouw omringd door andere exploitanten in dezelfde situatie als zij. Het lijkt alsof 
de agrarische wereld maar twee oplossingen lijkt te hebben - gerechtelijke sanering of 
zelfmoord...  
Of beide. De MSA (sociale verzekeringsstelsel voor de landbouw) schat dat om de dag een 
landbouwer zelfmoord pleegt in Frankrijk. Er zijn er waarschijnlijk meer. Sinds "Les Fils de la 
terre" ontvang ik regelmatig e-mails van families die getuigen van de dood van een ouder. 
Bovendien weten we nu ook dat elk jaar tienduizend boerderijen verdwijnen in Frankrijk. 
 



	

	

 
In deze context zijn de vrouwen nogal indrukwekkend. Zij werken buitenshuis, er moet 
wel geld op de plank komen, zorgen voor de kinderen, beheren de boekhouding en zijn 
er ook nog om hun partner te steunen. Nochtans komen zij nog steeds terecht in het 
kruisvuur van de kritiek van de oudere generatie. Als er iets misgaat, is het hun fout.  
“Het wijf!”, zoals mijn grootvader hen noemde... Volgens hem kan een vrouw geen boerderij 
runnen. Hij heeft mijn moeder nooit aanvaard. De vrouwen van het land spelen een zeer 
belangrijke rol. Ze vormen de buffer tussen generaties die elkaar niet begrijpen, die niet 
dezelfde visie hebben op het beroep, tussen man en zoon. Het zijn vechters. Wanneer Pierre in 
de film het noorden kwijtraakt, kost het haar bergen energie om met haar kinderen naar een 
psychiater te gaan en de beslissing te nemen om haar man te laten interneren. Veerle Baetens, 
die Claire speelt, de vrouw van Pierre, brengt dit op een prachtige manier over. 
 
Om de evolutie van de depressie van Pierre te verklaren, aarzelt u niet om de eigen dagboeken van 
uw moeder te gebruiken waarin ze de toestand van uw vader beschrijft: dat is heel intiem...  
Ik heb nooit moeite gehad met het tonen van deze dagboeken, foto's van ons of de video van 
het feest georganiseerd door mijn vader in 1994. Het zijn kostbare documenten die een periode 
beschrijven. Ik had dit materiaal al gebruikt in mijn documentaire "Les Fils de la terre". 
 
 
Hoe reageerde uw moeder op de film en het gebruik van dit materiaal?  
Ik heb mijn zus en mijn moeder willen beschermen, ik heb ze op de hoogte gebracht van de film 
in de maak, maar ze hebben het script niet gelezen. Mijn moeder is trots omdat deze film een 
eerbetoon is aan mijn vader, aan onze familie, en hem een stem geeft. Het beschrijft een deel 
van de pijn die we hebben gekend in alle stilte en in een sfeer van totale onverschilligheid van 
de regeringen en van een deel van de uitgebreide familie. Omdat mijn vader, toen hij op straat 
kwam, zijn beste kant liet zien, en zelfs de rol speelde van de strijdende boer die hij eerder was. 
Hij wilde geen gezichtsverlies lijden of het minste teken van zwakte tonen. Thuis was het een 
ander verhaal. Hij zocht er zijn toevlucht in het donker, in zijn kamer ... Hij wilde zijn boerderij 
niet meer zien, hij wilde geen landbouwer meer zijn ...  
Mijn moeder kwam drie keer langs op de set. Ze hield van de sfeer. En haar uitwisselingen met 
Guillaume Canet en Veerle Baetens waren kostbaar. Zij konden haar ervaring gebruiken om 
hun respectieve rollen op te bouwen.  
Mijn zus had het er waarschijnlijk wat moeilijker mee. 
Maar hoe dan ook, mijn film is een fictiefilm en geen therapeutische bemiddelaar voor mij en 
mijn familie. 
 
 
Is het een film met een sociale betrokkenheid? ...  
“Au nom de le terre" heeft duidelijk een politieke boodschap, maar in de subtekst. Het was heel 
belangrijk om dit niet te benadrukken, maar om precies te zijn bij de reconstructie van de 
decors, het materiaal en de toenmalige praktijken. We zien bijvoorbeeld dat de grootvader zijn 
schapen inspuit met antibiotica. Dit zijn kleine details maar ze spreken voor zich. Als de film het 
bewustzijn bij onze medeburgers zou kunnen vergroten, dan zou dit geweldig zijn. 
 
 
Vertel ons over de rollenverdeling.  
Ik heb het geluk gehad met acteurs te kunnen samenwerken die zich betrokken voelden zodra 
ze het script hadden gelezen. Natuurlijk heeft mijn verhaal hen allemaal geraakt, maar ze 



	

	

wilden ook de politieke boodschap van de film verdedigen. Guillaume had mijn documentaire 
toevallig ontdekt door zijn tv aan te zetten. Hij was de film "Mon garçon" van Christian Carion 
aan het draaien, waarvan Christophe Rossignon de producent was, toen hij viel op een 
herhaling van "Fils de la terre". Hij sprak onmiddellijk Christophe aan met het idee om er een 
fictie van te maken die hij zou regisseren. "De film is al geschreven, antwoordde Christophe, en 
ik zal er de producer van zijn.” Guillaume heeft het script gelezen en voelde zich meteen 
betrokken. Hij omarmde onmiddellijk de landbouwkwestie. Hij voelt zich tot de aarde 
aangesproken; hij kent de mannen die het land bewerken omdat hij in de buurt van hen is 
opgegroeid (zijn vader fokte paarden in de Yvelines). Guillaume kent de landbouwers, hun 
attitudes, welke houding ze aannemen, hun stijfheid, hun hardheid tegenover de discipline van 
het werk. Dankzij deze kennis en aanvullende informatie die ik hem over mijn vader heb 
gegeven, heeft Guillaume een levensechte landbouwerrol opgebouwd, die stapt als een man 
van het land, gebroken door jarenlange arbeid. Erg inspirerend ook. Zijn spel was zeer 
nauwkeurig, met een krachtige verpersoonlijking, ook in de gebaren. Met een hooivork in de 
hand of achter het stuur van een tractor, het plaatje klopte volledig. Om een scène opnieuw te 
draaien en weer op zijn plaats te komen, was Guillaume in staat om een aanhangwagen vol 
graan achteruit te rijden zo snel als een landbouwer zou hebben gedaan. Tijdens de 
oogstnamiddag kwam hij niet eens uit de cabine van zijn machine, hij ging helemaal op in zijn 
rol! Wanneer een film gemaakt wordt over landbouw, is er geen ruimte voor fouten, de boeren 
observeren alle details en zijn de eersten om te oordelen. We wilden de toeschouwers niets 
wijsmaken. 
 
 
De gelijkenis met uw vader, van wie u op het einde enkele foto's toont, is opvallend... 
 
Naast de juistheid van het verhaal wilde Guillaume ook absoluut op mijn vader lijken. Hij ging 
heel ver! Een snor en vooral een kale hoofd. En het dragen van een prothese was niet aan de 
orde!!! We hebben veel met elkaar gepraat om tot deze ongelooflijke transformatie te komen. 
De eerste keer dat ik heb hem zien buitenkomen van de make-up, had ik kunnen zweren dat 
het mijn vader was! Echt waar! Ze lijken als twee druppels water op elkaar. 
 
Op alle niveaus, het was een ongeziene kans dat zo’n grote acteur besloot om mijn vader te 
spelen met een dergelijke betrokkenheid. Guillaume is de beste metgezel geweest die ik mij kon 
wensen tijdens het maken van de film. 
 
 
Hoe ben je tot de andere acteurs gekomen?  
Heel eenvoudig, met de hulp van Gigi Akoka, de casting director. Vanaf onze eerste 
ontmoeting, en hoewel we allemaal lijsten van actrices in gedachten hadden om de rol van de 
moeder te spelen, kwam ze af met de naam van Veerle, de actrice uit "The Broken Circle 
Breakdown". Dit was zo'n goed idee dat onze lijsten niet over onze lippen kwamen. Dat gold 
ook voor Anthony Bajon.  
Minder dan vierentwintig uur na onze ontmoeting belde Rufus, die ik erg apprecieerde omdat hij 
een populaire acteur is en zo'n droge en ruwe kant heeft die me aan mijn grootvader doet 
denken, me op: "Ik heb het script gelezen, ik wil vader Jacques, de landaristocraat, spelen!". 
Anthony Bajon, die net de Zilveren Beer had ontvangen voor "La Prière" van Cédric Khan en 
veel gevraagd werd, heeft ook direct ja gezegd. Ik heb veel geluk gehad. Ik vind het 
gemeenschappelijke DNA tussen de drie mannen voor de hand liggend. 
 
U had nog nooit met acteurs gewerkt. Hoe hebt u ze op voorhand voorbereid? 
 



	

	

We hebben samen een lezing gedaan en ik heb vooral tijd doorgebracht met elk van hen om 
hen een maximum aan elementen te geven over hun rol, met hen over mijn familie gepraat, 
want in deze film wordt alles een beetje door elkaar gehaald.  
En tijdens de opnames?  
Iedereen was anders. Soms overliep ik 's morgens voor het draaien enkele dialogen met 
Guillaume en Veerle. Rufus kon zeer aandachtig zijn, maar soms was hij zodanig enthousiast 
dat men hem wat moest afremmen - op z'n zevenenzeventigste rent hij als de beste. Ik heb 
naar iedereen geluisterd. Ze hebben me steeds gerustgesteld. 
 
 
Hoe voelt het om voor het eerst op een set te staan met vijftig mensen om u heen?  
De set was een ontdekking en ik vond het geweldig! Het was alsof ik een divisie, waarvan ik de 
generaal zou geweest zijn, naar de oorlog bracht. Een generaal in opleiding: ik ging het 
onbekende in. Maar Christophe Rossignon was aanwezig voor het geval de zaken complexer 
werden. Hij besteedde veel tijd op de set "Au nom de la terre"; meer dan op vele anderen. Maar 
alles verliep heel goed en Christophe kon vooral veel plezier hebben.  
We hebben "Au nom de la terre" in twee fasen gedraaid, vier weken in de zomer en vier in de 
winter. Voor de tweede opname was ik beter voorbereid: al mijn scènes waren uitgeknipt, ik had 
het eerste deel van de film al bewerkt, ik wist wat werkte en wat niet werkte, de tijd die nodig 
was om een draaischema voor te bereiden, hoe snel de set kon reageren en bovenal vond ik de 
goede intuïtie terug die me had begeleid tijdens mijn documentaires, die ik altijd zelf filmde. Ik 
heb steeds meer en beter mijn enscenering vervuld. 
 
U spreekt over intuïtie. Alles, in de gebaren, de decors, lijkt paradoxaal erg nauwkeurig. 
 
De film is zeer gedetailleerd. Het decor, de kostuums, alles wat kenmerkend is voor die jaren 
was belangrijk voor mij. Er waren veel herinneringen. Elk hulpmiddel, elk gebaar moest exact 
zijn. 
 
 
De landschappen zijn absoluut grandioos.  
Ik wilde dat de film iets had van een moderne western; dat we de landadel en het beroep van 
landbouwer zouden voelen en dat we plezier zouden hebben om de personages te zien 
rondrijden op de fiets, de motor, de tractor of te paard. Ze waren moeilijk te vinden omdat ze 
werden bepaald door de keuze van de boerderij die we uiteindelijk aan de grenzen van de 
Mayenne hebben gevonden, in de regio die de Alpes Mancelles wordt genoemd. Het is een 
prachtige boerderij. De landschappen rechtvaardigen, indien nodig, de keuze van het 
scoopformaat. 
 
 
Had u cinematografische referenties in gedachten?  
Ik ben geen grote cinefiel, ik kom niet uit de elite. Hoewel ik van films hou, haal ik inspiratie uit 
het leven. Nogmaals, ik vertrouw op mijn instinct. 
 
 
De muziek is van de hand van Thomas Dappelo...  
De muziek roept landschappen en countrymuziek uit Wyoming op waar mijn vader van hield. 
Tegelijkertijd is de muziek erg ingehouden en opent zich pas tijdens de eindgeneriek. Thomas 
heeft tien jaar lang alle muziek van mijn documentaires gemaakt. Hij begon als geluidstechnicus 
na zijn studies aan het Nationaal Conservatorium van Parijs en deed opnames voor de grootste 
labels met muzikanten zoals Marc Minkowski, John Elliot Gardiner, Grigory Sokolov, Ann-Sofie 



	

	

von Otter... Hij werkt al enkele jaren ook als componist voor film en televisie, werkt samen aan 
soundtracks en tekent zijn eigen partituren. "Au nom de la terre" is de eerste die hij componeert 
voor een langspeelfilm. 
 
Heeft u op jongere leeftijd nooit overwogen om landbouwer te worden?  
In tegenstelling tot zijn vader, heeft mijn vader me nooit gedwongen er een te worden. Goed 
mijn best doen op school was belangrijker. Ik heb toen sportstudies gedaan, maar ik realiseerde 
me al snel dat ik nooit wielerkampioen zou worden en besefte dat ik hierin geen carrière zou 
maken. Ik begon sportartikelen te schrijven en vervolgens ben ik verslag beginnen uitbrengen 
voor France 3 Poitou-Charentes en naar Parijs gegaan om stage te lopen bij France 2, waar ik 
drie jaar gebleven ben voordat ik overstapte naar tijdschriften over andere onderwerpen dan 
sport.  
Weet u, het land is verliefd. We laten haar niet zomaar achter. Toen ik journalist was, en nu ik 
regisseur ben, volg ik mijn weg door te praten over landbouw, film ik de mannen en vrouwen die 
werken om ons te voeden. Het land is voor mij een onuitputtelijke bron van inspiratie. 



	

	

 
 

ENKELE REFERENTIES OVER DE 
LANDBOUWCRISIS VAN 1979 TOT VANDAAG 
DOOR EDOUARD BERGEON 
 
1979, het einde van de gouden eeuw van de landbouw ...  
“1979. De glorieuze jaren dertig, waarin landbouwers geld hebben verdiend, liepen ten einde. 
De meeste landbouwers hebben nieuw land kunnen verwerven - sommigen hebben zelfs 
paviljoens gebouwd. Ze wisten te kapitaliseren. Hun leven was eenvoudig: ze fokten hun dieren, 
verkochten ze op de lokale markt en streken het geld op. In die tijd hadden ze bedienden - een 
goedkope arbeidskracht - en werkten ze op structuren die tien keer kleiner waren dan die van 
hun kinderen. Ze hadden geen grote administratieve zorgen. Hun boekhouding was heel 
eenvoudig. Voor een zeer korte tijd waren het zorgeloze jaren en jaren van volledige 
werkgelegenheid.” 
 
Begin 1990, het begin van de globalisering en de aanpassingsvariabelen...  
“Met de globalisering kwamen de afspraken van de WHO (Wereldhandelsorganisatie), de 
hervorming van het GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) ... Richtlijnen inzake de 
productie werden nu opgelegd aan de landbouwers. Landbouwgrondstoffen werden op de 
wereldmarkt verhandeld tegen een wereldprijs, en de Europese Unie "compenseerde" de daling 
van het inkomen van de landbouwers via een steunsysteem berekend per hectare en per 
productie. Ze kregen compenserende vergoedingen. Het ging om het verlagen van prijzen 
zodat consumenten goedkoper konden kopen. Om rond te komen, in de modelstructuur van die 
tijd, hadden landbouwers geen andere keus dan te investeren om uit te breiden en op die 
manier schaalvoordelen te boeken: alles werd vermenigvuldigd met tien - de dieren, de 
gewassen, de gebouwen ... Behalve dat bij het minste probleem - koersen die te veel zakten, 
een jaar van droogte, een brand, of allemaal tegelijkertijd - alles instortte.  
Tegelijkertijd, en omdat ze gedwongen werden om steeds geavanceerdere uitrustingen te 
kopen, konden ze zich niet langer veroorloven om te dure werknemers te betalen en werkten ze 
nog slechts met een of twee werknemers. De meesten verdienden geen geld meer en waren 
zelfs verlieslatend. Enkel in de landbouw is verkoop met verlies toegestaan." 
 
 
"Integratie" in de intensieve veehouderij: een ondeugdelijk contract tussen de 
landbouwer en de landbouwbedrijven 
 
“Landbouwbedrijven leveren alles - uitrusting, dieren en voedsel - maar zijn de enigen die 
bevoegd zijn om de verkoopprijs van de dieren vast te stellen. De exploitant betaalt voor de 
gebouwen, verzekeringen, water en veterinaire producten. En neemt het risico om met verlies te 
produceren of 20% of meer van zijn productie te verliezen in geval van een epidemie. Hij is ook 
verantwoordelijk voor het naleven van gezondheids- en milieunormen die meer en meer 
kosten..." 
 
De exploitanten krijgen een koekje van eigen deeg  
“Na de oorlog kozen de landbouwers ervoor om lid te worden van coöperaties, omdat ze 
dachten dat ze door zich te verenigen, meer geld zouden verdienen. Ze deden het des te meer, 
omdat ze in het begin aandeelhouders waren! Maar dan kwamen mensen uit HEC en, van 



	

	

algemene vergadering tot algemene vergadering, verloren ze de macht en lieten zich doen. Het 
zijn niet langer de landbouwers die vandaag de prijzen bepalen, maar de Graanbeurs van 
Chicago, de Europese Unie, de belangrijkste geostrategische handelsovereenkomsten. Melk 
wordt verkocht tegen garnalen of Rafale. De financiële wereld regeert." 
 
Van statuut van landbouwer tot die van ondernemer  
“Vanaf het begin van de jaren negentig worden landbouwers beschouwd als ‘agri-managers’. 
Brussel en de beurs van Chicago hebben het overgenomen. Nu moeten ze balanceren tussen 
het papierwerk, de administratie, de cijfers, de aandelenmarkt, de normen. Als ze dat niet doen, 
tekenen ze hun doodvonnis. Vandaar de noodzaak om op de boerderijen een bureau te hebben 
dat goed in orde is, met een computer voor de boekhouding." 
 
 
Van het fokken tot de hormonen en pesticiden: onze grootouders hadden geen idee... 
 
“In de jaren zeventig en tachtig waren de landbouwers zich niet bewust van de gevaren van 
antibiotica, hormoonbehandelingen en pesticiden. Monsanto en de andere bedrijven verkochten 
deze laatsten als ‘geneesmiddelen voor de planten’. Vandaag, met de fusie met Bayer, brengen 
ze ook medicijnen op de markt om kankers die het gevolg zijn van hun gebruik, te behandelen. 
Hetzelfde bedrijf! Ik weet dat het cynisch klinkt, maar het is de waarheid... Onze grootouders 
zeggen vaak dat de landbouw in hun tijd geweldig was. Nee, dat was het niet, ze 
introduceerden chemie en automatisering. Zoals ze niet wisten dat tabak dodelijk was! In 
Europa gaan we vlees consumeren (als de nieuwe commerciële overeenkomst met Amerika 
wordt ondertekend), dat met hormonen behandeld is en dat al jaren verboden is in Europa en 
nog steeds toegelaten in Canada, de VS en vooral in Latijns-Amerika (het beroemde 
Argentijnse vlees geserveerd in de chique restaurants van grote steden!)" 
 
Twintig jaar om alles te veranderen  
“Nadat landbouwers jarenlang werden opgeleid om te produceren wat we vandaag eten, vragen 
consumenten zich nu af wat er op hun bord ligt, hoe het wordt geproduceerd en waar het 
vandaan komt. De consument heeft de sanitaire schandalen van nabij gevolgd over het 
paardenvlees dat over verschillende landen werd getransporteerd voordat het werden verwerkt 
in bereide gerechten, en de dioxinekippen, hij maakte de gekke-koeiencrisis mee en kent de 
gevaren van pesticiden (glyfosaat van Monsanto), hormoonontregelaars, het verdwijnen van 
insecten en watervervuiling... Hij beseft dat zijn gezondheid in gevaar is als hij niet terugkeert 
naar de basis: minder maar beter eten, lokaal kopen, hoeveproducten, biologisch, 
seizoensgebonden. Deze verandering is niet alleen voor hem levensreddend. Maar ook voor de 
boeren, voor de planeet en dus voor de mensheid. Maar als we niet snel aan deze ecologische 
overgang beginnen, worden de hele planeet en de menselijke soort bedreigd. We hebben 
twintig jaar om alles te veranderen." 
 
Nee tegen chemie  
“De uitdaging van de toekomst is om de twee vormen van landbouw die we kennen te 
transformeren - een kleine, directe, met tuinbouw voor de lokale bevolking en de rijken, en de 
andere, bestaande uit zeer grote structuren en die nog groter worden - en de chemie op te 
geven. Het is abnormaal dat Frankrijk de Europese kampioen is van de gespoten 
bestrijdingsmiddelen! Maar daarvoor is tijd, wil en politiek nodig. De omschakeling naar 
biologische landbouw zorgt onvermijdelijk voor een daling van het inkomen gedurende een paar 



	

	

jaar: dit vereist solidariteit en hulp; maar de steun wordt geblokkeerd onder het voorwendsel dat 
er te veel omschakelingskosten zouden zijn...  
Uiteindelijk ligt de sleutel bij de consument. Het is aan hem om te beslissen of hij wil controleren 
wat er op zijn bord ligt, door de Franse boeren te laten leven of door goedkoop en potentieel 
gevaarlijk voedsel te importeren." 
 
We moeten in de toekomst geloven  
“We moeten geloven in een meer deugdzame landbouw door deze keer de mens en de 
ecologie centraal te stellen in de problematiek. We moeten streven naar permacultuur, agro-
bosbouw, biologische landbouw. En we moeten onze praktijken veranderen. Aan het einde van 
de oorlog gaven huishoudens 50% van hun budget uit aan voedsel. Nu geven ze nog slechts 
11% uit. Is de consument klaar om iets meer geld uit te geven om beter te eten? En beter te 
leven? Dat zou goed zijn: goed eten betekent ook besparen op de volksgezondheid." 
 
 
Moest ik minister zijn...  
“We moeten onze kinderen ook voorlichten. Moest ik Minister van Onderwijs zijn, dan zou ik 
moestuinen opzetten in alle scholen omdat we daarrond alles kunnen leren - seizoensgebonden 
groenten en fruit, biologie, gewaswetenschappen, geologie, weersomstandigheden, koken... De 
basiskennis wordt overgebracht via praktijkgericht werk. Kinderen van alle culturele 
achtergronden zouden hun handen in de aarde stoppen om hun eigen eten te kweken. Niets is 
zo verenigend en lonend dan de aarde.  
Maar mijn eerste hervorming zou zijn: landbouwonderwijs onderbrengen in mijn ministerie. Dit 
onderwijs ressorteert onder het Ministerie van Landbouw, dus de lobby's en de FNSEA (Franse 
Nationale Bond van Landbouworganisaties). Het is alsof de artsen zouden worden opgeleid 
door het ministerie van Volksgezondheid en de laboratoria!" 



	

	

 

ARTISTIEKE LIJST 
 

Pierre Jarjeau Guillaume CANET 

Claire Jarjeau Veerle BAETENS 
Thomas Jarjeau Anthony BAJON 

Jacques Jarjeau RUFUS 
Mehdi Samir GUESMI 

Emma Jarjeau Yona KERVERN 
 
 
 

TECHNISCHE LIJST 
 

Regisseur Edouard BERGEON 

Uitvoerende producenten 
Christophe ROSSIGNON en Philip 
BOËFFARD 

Scenario Edouard BERGON, 
 Bruno ULMER, Emmanuel COURCOL 

Coproducenten Patrick QUINET en Guillaume CANET 
Medeproducer Pierre GUYARD 

Productieleidster Eve FRANÇOIS-MACHUEL 
Muziek Thomas DAPPELO 

Beeld Eric DUMONT 

Beeldmontage Luc GOLFIN 
Assistant director Barbara DUPONT 

Script Nicole MARIE 
Productieontwerper Pascal LE GUELLEC 

Geluidstechnicus Philippe VANDENDRIESSCHE 
Geluidsmontage Alexandre FLEURANT 

Soundmixer Fabien DEVILLERS 
Kleurbewerking Mathieu CAPLANNE 

Kostuums Ariane DAURAT 
Styling Sophie ASSE 

Make-up Stéphanie GUILLON en Lisa SCHONKER 
Casting Gigi AKOKA 

Productiehoofd Pierre DELAUNAY 

Locatiemanager Laurent WEITMANN 
Directeur postproductie Julien AZOULAY 

Persagenten André-Paul RICCI en Tony ARNOUX 



	

	

 
 
 
 
 
PARTNERS 

 
Een coproductie NORD-OUEST FILMS, FRANCE 2 CINÉMA, 

 ARTEMIS PRODUCTIONS, CANEO FILMS 
Met de medewerking 

van CANAL +, OCS, FRANCE TÉLÉVISIONS, 
 CENTRE NATIONAL DU CINÉMA 
 ET DE L’IMAGE ANIMÉE 

In samenwerking met PALATINE ÉTOILE 16, SOFITVCINE 6, 
 CINÉMAGE 13, INDÉFILMS 7 

In coproductie met RTBF (Belgische televisie), 
 VOO & BE TV, 
 SHELTER PROD 

In samenwerking met TAXSHELTER.BE & ING 
Met de steun van TAX SHELTER VAN DE BELGISCHE  

 FEDEALE REGERING 

Met de steun van LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE, 
 in samenwerking met de CNC 

En met de steun van BUREAU D’ACCUEIL DES TOURNAGES 
 DES PAYS DE LA LOIRE 

Met de steun van LA PROCIREP 
 

Distributie in de zalen in 
Frankrijk DIAPHANA 

Internationale verkoop WILD BUNCH 
Videobewerking DIAPHANA  


