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L’enfant_____________________ 
 
Speelfilm, 100 min.,  Frans gesproken, Ned. ondertiteld 
Regie en scenario: Jean-Pierre en Luc Dardenne 
Productie Les Films du Fleuve, Archipel 35, België/Fr.  2005  
Met Jérémie Renier, Déborah François, Jérémie Segard, Fabrizio 
Rongione, Olivier Gourmet   
Te huur op dvd & vhs 
Film 35mm Cinéart 
Thema’s: kansarme jeugd, (kinder)verwaarlozing…  
 
Bruno, is twintig jaar. Sonia, pas achttien. Ze leven allebei van 
het kindergeld van Sonia maar ook van de diefstallen van Bruno’s 
jonge bende.  Sonia is net bevallen van Jimmy, hun kind.  
Hoe kan Bruno nu al vader worden? Hij heeft geen enkele 
stabiliteit. Hij kijkt nooit verder dan één dag vooruit.  
Hij die enkel oog heeft voor geld en zijn kleine deals…  
 
 
Zes jaar na Rosetta sleepten de gebroeders Dardenne met deze film in mei jongstleden een tweede 
Gouden Palm in de wacht, de ultieme beloning die tegelijk ook meteen de bekroning is van hun werk. 
Buitengewoon geslaagd, is L’Enfant ongetwijfeld ook toegankelijker dan de recente werken van de 
cineasten. Hoofdrolspelers Jérémie Renier en Déborah François, het jonge koppel op de drempel van 
de zelfkant zijn beiden subliem in hun rol. 
 
Gouden Palm, Cannes Film Festival 2005 

Jean-Pierre et Luc Dardenne 
 

Pers 
 
"L’Enfant, het nieuwste socio-drama van de gebroeders Dardenne, is een steengoede film. (...) briljant 
in zijn bedrieglijk eenvoudige mise-en-scène.  (…)  Het is geen chauvinisme, maar gewoon een 
onomstotelijke waarheid: nergens ter wereld wordt er zo’n goeie neorealistische cinema gemaakt als 
in het productieatelier van Jean-Pierre en Luc Dardenne."  (Focus Knack) 
 
"L’Enfant" is een van de meest aangrijpende films van het jaar. Wie bij het intense, een straaltje hoop 
biedende einde geen brok in de keel heeft met de grootte van een steenkool, heeft geen hart. 
...een formidablele Jérémie Renier. 
De Dardennes bewijzen andermaal dat een ijzersterk verhaal en dito vertolkingen geen stemmige 
muziek, lyrische cameravoering of valse sentimentele manipulatie nodig heeft."     (De Standaard)  
 
De broers hebben zichzelf naar een volstrekt unieke filmstijl toegewerkt, en kijk : vijftien jaar later, vier 
films, en twee Gouden Palmen later zijn ze uitgegroeid tot het belangrijkste wat België sinds Brel op 
artistiek vlak heeft voortgebracht en hebben ze een œuvre bijeengefilmd waarvan de door 
schuifelende bejaarden en Hollywoodkonterfeitsels voorlopig alleen maar kunnen dromen. (...)  
Een adembenemende en ultrawaarachtige atmosfeer. Jérémie Renier lijkt uit hetzelfde iconische hout 
gesneden als de jonge Belmondo.   (HUMO) 
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Interview met de gebroeders Dardenne 
 
L'Enfant       (Focus Knack 04/09/2005) 

'De Waalse cinema bestaat niet' 
Voor hun jongste prent 'L'Enfant' kregen de Waalse broertjes Dardenne op het filmfestival van Cannes 
een fonkelende Gouden Palm in hun handen gestopt. Naar aanleiding van de Belgische avant-première 
van hun nieuwe meesterwerk trakteren zij ons op een nuchter gesprek over de smeerlappen van het 
Vlaams Blok, de toekomst van Wallonië en zinloos communautair gezwets. 
 
Laat er geen misverstanden over bestaan: L'Enfant, het nieuwste socio-drama 
van de gebroeders Dardenne, is een steengoede film. Het tienerdrama over 
een marginaal koppeltje (Jérémie Renier en Deborah François) dat zopas een 
eerste kind op de wereld heeft gezet maar nauwelijks weet wat er mee aan te 
vangen, is niet alleen aangrijpend in zijn asentimentele uitbeelding van 
tienerschmerzen en bitterzoete romantiek. 
 
De film is evengoed secuur in zijn evocatie van Seraing als sociaal 
gedraineerde modderpoel, slim in het toegankelijk maken van complexe 
thema's als jeugddelinquentie, werkeloosheid en kinderhandel, maar ook en 
vooral briljant in zijn bedrieglijk eenvoudige mise-en-scène. 
 
Het is geen chauvinisme, maar gewoon een onomstotelijke waarheid: nergens 
ter wereld wordt er zo'n goeie neorealistische cinema wordt gemaakt als in het 
productieatelier van Jean-Pierre en Luc Dardenne. L'Enfant is trouwens geen 
geïsoleerde uitschieter, maar wel de consequente verderzetting van een 
geëngageerd, humanistisch en weldoordacht arbeidsethos, waaruit eerder al 
pareltjes voortvloeiden als La Promesse (1996), Rosetta (1999) en het benauwend intense Le Fils (2002). 
Toch roept het internationale succes van de Waalse broertjes ook enkele vragen op. Waarom kan zoiets niet in 
Vlaanderen, bijvoorbeeld? Bestaat de 'Belgische cinema' eigenlijk wel? En waarom blijven de Dardennes 
steevast inzoomen op Wallonië als postindustriële ruïne? Sommige inwoners van Seraing zijn niet echt in de 
wolken met het - volgens hen - al te eenzijdige beeld dat de Dardennes van hun geboortestad ophangen: een 
sociaal ontwricht hellegat, bevolkt door chronisch werklozen, lijpe sjoemelaars en engelachtige marginalen. 
Wanneer de alom gefêteerde Jean-Pierre en Luc Dardenne zich voor ons neervleien in een fauteuil van het 
statige Brusselse Hotel Métropole - de Waalse banlieus lijken plots wel érg veraf - willen we hen uiteraard deze 
en andere heikele topics voorleggen. Kwestie van het ook eens over de sceptische boeg te gooien en hen - na 
hun champagnedronken triomftocht door Cannes - op een nuchter gesprek te trakteren. 
Wees gerust: achteraf hebben we het - een krat Rochefort in de aanslag, met de tricolore zwaaiend en luidkeels 
de Brabançonne brullend - ruimschoots bijgelegd. 
 
Is het scenario van 'L'Enfant' uit het leven gegrepen, of is het een fictief verhaal met een documentair 
karakter? 
 
Luc: Beide, hoop ik. Toen we onze vorige film Le Fils aan het draaien waren in een achterbuurt van Seraing, 
kwam er op zekere dag een meisje voorbijgewandeld met een baby in de armen. Ze was nog piepjong, hooguit 
een jaar of zeventien, en ze zag er compleet verwilderd uit. Ongewassen haren, ongeïnteresseerde blik en 
gescheurde kleren. 
 
Dat beeld, die aangrijpende combinatie van schoonheid en tristesse, liet ons niet meer los en we begonnen er 
allerlei vragen rond te stellen: waar is de vader van dat kind? Staat dat meisje er helemaal alleen voor? Zal ze 
erin slagen om die baby op te voeden? En wat zal er met haar gebeuren indien ze besluit haar kind af te staan? 
Uit die vragen vloeide uiteindelijk het scenario van L'Enfant voort, maar we besloten om van het hoofdpersonage 
een jongen en dus een vader te maken. 
 
Jean-Pierre: Dat is trouwens steeds onze manier van werken geweest. Ook La Promesse, Rosetta en Le Fils 
kwamen op die manier tot stand. Het zijn geen documentaires, dus gaan we zeker niet alles tot in het kleinste 
detail researchen. Wat we wél steeds doen, is vertrekken vanuit een reële anekdote, of een beeld uit de realiteit 
dat ons sterk heeft aangegrepen. Daar proberen we dan een plausibel verhaal rond te creëren. Dat doen we door 
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zoveel mogelijk details te schrappen, door ons voortdurend de vraag te stellen waar dat verhaal in zijn meest 
humane kern om draait, en door vaak maandenlang te discussiëren. 
 
L'Enfant is dus wel degelijk een fictiefilm, maar één die zijn fictieve verhaal bijna documentair ontleedt en 
analyseert. 
 
Hebben jullie dan écht met niemand gesproken? Jongeren die in een gelijkaardige situatie zitten? Louche 
figuren die baby's verkopen? 
 
Jean-Pierre: Eigenlijk niet. Het meeste is uit onze verbeelding voortgevloeid. We hadden wel enkele artikels 
gelezen over het illegaal smokkelen van kinderen en over één specifiek geval dat in Wallonië aan het licht 
gekomen was, maar daar is het bij gebleven. Pas achteraf, toen er plots allerlei verhalen in de pers opdoken over 
dergelijke praktijken in Rusland en Bulgarije, is het ons opgevallen hoe dicht we uiteindelijk bij de realiteit bleken 
te zitten. Blijkbaar worden baby's écht verhandeld zoals in L'Enfant, en zelfs de kostprijs bleek te kloppen: 6.000 
euro voor een jongetje, 5.000 euro voor een meisje. 
 
Luc: Dat verhoogt uiteraard de geloofwaardigheid van de film. We informeren ons dus wel, maar het is beslist 
niet het belangrijkste. Wat écht telt, zijn de personages, de emoties die ze ondergaan en vooral het morele 
parcours dat ze doorlopen. Onze 'neo-realistische' stijl is dus eigenlijk maar decorum. 
 
Als de morele kern dan toch het belangrijkste is, waarom kiezen jullie dan telkens weer voor personages 
die aan de zelfkant van de maatschappij leven? Uit een rondvraag bleek bijvoorbeeld dat sommige 
inwoners van Seraing bepaald niet blij zijn met jullie films. 
 
Luc: Dat is een begrijpelijke reactie. Als je zelf ellende meemaakt en het financieel niet breed hebt, heb je ten 
eerste het geld niet om naar de bioscoop te gaan. En ten tweede: als je dan toch gaat, dan kan ik me voorstellen 
dat je liever een ontspannende actiefilm ziet dan een sociaal drama dat je aan je eigen situatie herinnert. Toch 
zou ik het erg spijtig vinden als de inwoners van Seraing ons er zouden van verdenken hun ellende te exploiteren. 
Tenslotte is dat zeker niet de reden waarom we er draaien. 
 
We draaien in Seraing omdat het onze stad is, omdat we er zielsveel van houden en omdat we die het beste 
kennen. Bovendien is het niet onze schuld dat er nogal wat sociale ellende is. We zoeken de miserie heus niet 
op: ze is helaas alomtegenwoordig. Vroeger was het een welvarende industriestad, en nu zit dertig procent van 
de bevolking er zonder werk. Triest, maar zo is het nu eenmaal. Als filmmakers vind ik het onze morele plicht om 
daar aandacht aan te schenken. Goeie, relevante cinema, zelfs al gaat het om fictie, hoort de maatschappij een 
spiegel voor te houden, zelfs al is wat in die spiegel te zien is niet altijd even mooi. 
 
Jean-Pierre: Bovendien hebben we ook al in Luik, Parijs en zelfs in Duitsland gefilmd. Ik maak me sterk dat onze 
films zich bijna eerder waar zouden kunnen afspelen. Tenminste, zolang er maar ouwe fabrieken te vinden zijn, 
en er een rivier doorheen loopt (lacht). 
 
Luc: Ik hoop écht dat de mensen die ons nu bekritiseren de film straks ook gaan bekijken. Ze zullen ontdekken 
dat het een hoopvolle film is, een menselijk verhaal over een jongen die volwassen wordt en moreel ontwaakt. 
We stigmatiseren Seraing absoluut niet als een somber oord voor verdoemde zielen. Integendeel, we tonen dat 
het een plek is waar ondanks alle wantoestanden ook humanisme, solidariteit en liefde te vinden is. 
 
'L'Enfant' is in elk geval toegankelijker dan jullie vorige films: er zit spanning in, romantiek, en zelfs een 
achtervolging. 
 
Jean-Pierre: Klopt. Het is zeker geen reflexieve cinema die enkel bedoeld is voor een select clubje intellectuelen. 
We maken films voor een zo groot mogelijk publiek, en dus zitten er ook ontspannende elementen in. Alleen 
proberen we de realiteit nooit uit het oog te verliezen, en tussen het amusement door ook stof tot nadenken mee 
te geven. 
 
Waar komt dat engagement vandaan? 
 
Jean-Pierre: Moeilijke vraag. Misschien heeft het met onze opvoeding te maken. We komen zelf niet uit de 
arbeidersklasse, maar zijn wel tussen de industriële complexen en de cités opgegroeid. Elke dag werden we om 
zes uur gewekt door de sirenes van de staalfabrieken. De meeste van onze kameraadjes waren kinderen van 
arbeiders, en die hadden het thuis niet breed. Misschien is daar onbewust wel een zeker schuldcomplex uit 
voortgevloeid, dat we nu als filmmaker trachten te compenseren. Maar ik ben cineast, geen psychiater (lacht). 
 
Luc: Ik denk dat het simpeler is. Als kind kijk je door het raam naar de wereld, en je stelt je er vragen bij. Alleen 
heb je vaak pas de antwoorden wanneer je volwassen bent. Wat wij als kind door dat raam zagen waren 
arbeiders, fabrieken en stakingen. Die indrukken bleven op ons netvlies gegrift, maar toch bleven we altijd 
buitenstaanders. 
 



Ik denk dat ons engagement veel te maken heeft met die dubbelzinnigheid: het gevoel die wereld te kennen en te 
begrijpen, zonder er ooit zelf deel van uit te maken. Het is trouwens opvallend dat de meeste sociaal bewogen 
cineasten - Ken Loach, Mike Leigh, en noem maar op - zelf niet uit de arbeidersklasse komen, maar wel in die 
omgeving opgroeiden. 
 
Jean-Pierre: Vergeet ook niet dat we Seraing in de jaren zestig voor onze ogen hebben zien ineenklappen. 
Steeds meer fabrieken gingen dicht, mensen raakten aan de drank, families groeiden uiteen. We leefden in een 
sociaal laboratorium dat, zo voorspelden we twintig jaar geleden al, tot voorbeeld ging dienen voor grote delen 
van Europa. Helaas kregen we gelijk. 
 
Kan Wallonië nog uit dat dal klauteren? 
 
Luc: Tuurlijk, als het erin slaagt een andere economische basis te vinden. Het probleem is dat die nieuwe 
industrieën vaak een hogere opleiding vereisen. Veel Walen zijn laaggeschoold en werkloos, en hebben de 
mogelijkheden en het geld niet om hun kinderen naar de universiteit te sturen. Dan dreig je in een vicieuze cirkel 
te belanden. Ik vrees dat we minstens een volle generatie geduld zullen moeten hebben vooraleer Wallonië 
Vlaanderen economisch zal kunnen bijbenen. Maar ik ben hoopvol gestemd. Vlaanderen biedt een inspirerend 
voorbeeld. Zij zijn erin geslaagd als underdog hun economische achterstand weg te werken, maar dat duurde in 
hun geval ook dertig, veertig jaar. 
 
Sommige stemmen in Vlaanderen beweren dat het niet zozeer een economisch maar vooral een politiek 
probleem is. 'Wallonië krijgt al dertig jaar subsidies', zo heet het, 'terwijl er op het terrein nog steeds niets 
is veranderd'. 
 
Luc: Dat is te makkelijk. Je moet weten dat Wallonië decennialang door de mijn- en staalindustrie werd bepaald. 
Op alle niveaus: politiek, onderwijs, sociale stratificatie, noem maar op. Op twintig jaar tijd is die bron van 
inkomsten, de ruggengraat van de Waalse maatschappij, helemaal opgedroogd. Je kan onmogelijk verwachten 
dat Wallonië er op één generatie in slaagt een volledige metamorfose te ondergaan. Mensen zijn nu eenmaal 
gewoontedieren, Vlamingen maar ook Walen, arbeiders maar ook politici. 
Wees gerust: er is beterschap merkbaar, maar er is geduld nodig en solidariteit. Als dat laatste wegvalt, dreig je in 
een maatschappij te belanden waarin niemand nog een gemeenschappelijk doel heeft, en waarin het ieder voor 
zich is. 
 
Zal België die sperperiode overleven of dreigen Wallonië en Vlaanderen alsmaar verder uit elkaar te 
drijven? 
 
Luc: Pffff, mensen hebben vaak de neiging de dingen op te blazen, en 
onder politici wordt er nogal wat over en weer geprovoceerd. Het Vlaams 
Blok speelt daar in Vlaanderen gretig op in. Het zijn echte smeerlappen. Ze 
profiteren van de situatie, roepen holle slogans en zoeken een makkelijke 
zondebok - of dat nu Walen, homoseksuelen of buitenlanders zijn. Alles wat 
het conformisme van de gegoede, Vlaamse middenklasse ook maar 
enigszins zou kunnen verstoren, moet eraan geloven. 
 
Ik hoop echt dat ze op federaal niveau nooit aan de macht zullen komen. 
Dat hoeft ook niet, want de gemeenschappen kunnen, als ze dat écht willen, 
wel degelijk goede afspraken met elkaar maken. In de filmbranche werken 
we toch ook samen met Vlamingen? We hebben Daens mee geproduceerd, 
en we gaan de volgende film van Patrice Toye produceren. En omgekeerd 
hebben we geld ontvangen van het Vlaams Audiovisueel Fonds voor een documentaire. 
 
Kijk, ik wil de communautaire problemen zeker niet ontkennen, maar ik vertik het om de nationalistische toer op te 
gaan. Dat loopt enkel op ellende en nog meer gezeur uit. 
 
Vrezen jullie niet met films als 'L'Enfant' het sterotiepe beeld te voeden dat Vlaamse nationalisten hebben 
van Wallonië? 
 
Luc: Ach, da's precies hetzelfde wat de Italiaanse bourgeoisie indertijd beweerde over het neo-realisme: dat het 
een compleet vertekend beeld schetste van hun land. Ongetwijfeld hadden ze gelijk, behalve dan dat Italië er in 
de werkelijkheid toen écht beroerd aan toe was. Iedereen ziet altijd zijn eigen waarheid; die waar hij het meeste 
profijt uit kan halen. Er is ook een andere houding mogelijk: je kunt aangegrepen zijn door de ellende die je te 
zien krijgt, beseffen dat zoiets ontoelaatbaar is en besluiten er iets aan te doen. 
 
Jean-Pierre: Bovendien tonen we geen arbeiders, maar mensen die in de marge verzeild zijn geraakt; mensen 
die een enorme vrijheidsdrang hebben, van wie een enorm vitalisme uitgaat. 
 
Luc: Klopt. Vergelijk onze personages desnoods met the tramp, het typetje van Charlie Chaplin. 

Jérémie Renier en Deborah 
François in L'Enfant.



 
Chaplin was een notoir communist. Zit er een politieke ideologie achter jullie films? 
 
Luc: Eigenlijk niet. Tuurlijk hopen we dat je gaat nadenken over de sociale context en uiteraard houden we 
impliciet een pleidooi voor een meer egalitaire maatschappij. Maar we vertrekken steeds vanuit een persoonlijk 
verhaal, niet vanuit een sociaal probleem. 
 
Is film nog steeds een geschikt medium om sociale boodschappen over te brengen? 
 
Jean-Pierre: Meer dan je zou vermoeden. Toen we L'Enfant aan het draaien waren, kregen we heel veel vragen 
van werkloze jongeren die Rosetta hadden gezien, en er duidelijk heel goed over nagedacht hadden. Dat doet 
deugd, zeker nu de filmindustrie veel commerciëler is geworden en artistieke films het alsmaar moeilijker hebben 
om het reguliere bioscoopcircuit binnen te geraken. Het is erg geworden, maar blijkbaar hoef je daarom nog niet 
te wanhopen. (lacht) 
 
Is de kunstfilm niet marginaal geworden? 
 
Luc: De kunstfilm is altijd marginaal geweest, behalve misschien in de pionierstijd van Griffith en Chaplin. We 
beseffen dat we James Bond nooit zullen kloppen aan de box-office, maar we proberen wel steeds een zeker 
bereik te halen. Een ideologie hebben we dan misschien niet, maar we blijven ons steeds oprecht interesseren 
voor mensen. Zolang dat het geval is, ben ik ervan overtuigd dat we altijd een zeker publiek zullen bereiken, ook 
al wordt het alsmaar moeilijker om budgetten rond te krijgen en krijgen we steeds meer concurrentie van 
makkelijk vertier als actiefilms en videogames. 
 
Begrijp me niet verkeerd: ik hou ook van een stevige actiefilm op zijn tijd. Ik ben zeker niet zo'n ouwe lul die 
overal loopt te zeuren dat het vroeger toch zoveel beter was. Star Wars, The Matrix ... fantastisch toch? (lacht) 
 
Terwijl de Waalse cinema de successen aaneenrijgt, blijft Vlaanderen achterop hinken. Wat gaat er hier 
fout? 
 
Luc: Niks. Vlamingen moeten gewoon blijven films maken, en dan loopt het heus wel los. Er is talent genoeg. 
Alleen hebben ze vroeger al te vaak films gemaakt over het eigen verleden, over boerenfamilies, over hun 
ontvoogdingsstrijd. Da's een afgesloten hoofdstuk. Gelukkig heeft de jonge generatie dat begrepen, en maken 
Deruddere, Toye, Barman en de anderen films over het Vlaanderen van hier en nu. 
 
Maar het blijft toch ironisch dat de rijkste regio er niet in slaagt de Waalse film bij te benen? 
 
Jean-Pierre: Dat is een kwestie van organisatie. Ik weet niet precies hoe het in Vlaanderen zit, maar in Wallonië 
bestaat er al jaren een nationaal centrum dat filmprojecten ondersteunt van bij het prille begin. Dat centrum heeft 
zich nog nooit de vraag gesteld of een film een succesnummer wordt; wél of een auteur zijn visie kan 
concretiseren en tot bij een publiek kan loodsen. 
 
Luc: Dat systeem zorgt er ook voor dat je niet meteen wordt afgeschreven omdat je een keertje een minder 
succesvolle film hebt gemaakt. Het blijft nu eenmaal een kwestie van trial and error. Kijk maar naar Frankrijk; daar 
worden jaarlijks wel tachtig debuutfilms gelanceerd waarvan er hooguit zes in de bioscoop worden gebracht. Het 
probleem met Vlaanderen is dat het een veel kleinschaliger en dus kwetsbaarder markt is. Als een film niet 
onmiddellijk rendeert, wordt iedereen veel sneller nerveus. 
 
Jean-Pierre: Misschien zijn er ook andere redenen. Waarom munt Vlaanderen al jaren uit in schilderkunst en 
moderne dans? Is het de taal die niet op pellicule pakt? Ik zou het je niet kunnen vertellen, maar misschien 
moeten we er wel eens over nadenken. 
 
We spreken alweer over Vlaanderen en Wallonië? Bestaat de 'Belgische film' eigenlijk wel? 
 
Luc: Misschien nog niet, maar ik weet zeker dat we er steeds meer naar evolueren. De toekomst van de 
Belgische cinema ligt in co-producties tussen Vlaanderen en Wallonië. Via Wallonië kan Vlaanderen aan Franse 
productiepremies geraken, en via Vlaanderen kunnen Walen aan Vlaams geld geraken. Het is dus een win-win 
situatie voor iedereen. 
 
Jean-Pierre: Trouwens, bestaat de Waalse film eigenlijk wel? Wij maken onze films, Van Dormael de zijne, 
Akerman de hare ... Snap je? Bovendien moet je het Waalse succes niet overschatten. Onze taal is een zeker 
een voordeel, maar in Frankrijk blijven Waalse films wel degelijk buitenlandse films. Zo'n Gouden Palm betekent 
hooguit dat L'Enfant in de meeste Europese landen zal worden verdeeld, niet dat we plots steenrijk zijn (lacht). 
 

Lees ook deze week in Focus Knack: 
De vijf lievelingsfilms van de gebroeders Dardenne. 



Dave Mestdach 
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L’enfant   - winnaar in Cannes  
 

Opnieuw prachtfilm van broers Dardenne 
Reygadas levert 'The Mexican Brown Bunny' af 
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Toen Jean-Pierre en Luc Dardenne hun vorige film Le fils opnamen in Seraing, 
zagen ze dag in dag uit dezelfde vrouw voorbijkomen. Ze duwde wild een 
kinderwagen voort waarin een pasgeboren baby lag te slapen. De Waalse broers 
begonnen te fantaseren over de moeder, haar slapende kind en de ontbrekende 
figuur: de vader. 
Drie jaar later is hun fantasie een film: L'enfant - na Rosette (in 1999 bekroond met 
de Gouden Palm en de prijs voor de beste actrice) en Le fils (in 2002 bekroond met 
de prijs voor de beste acteur) hun derde op rij die is geselecteerd voor de 
belangrijkste competitie van het festival van Cannes. 
  
Het prachtige L'enfant gaat over de achttienjarige Sonia, de twintigjarige Bruno en 
hun pasgeboren baby Jimmy. Sonia heeft een uitkering, Bruno verkoopt gestolen 
spullen door -- welvaart is altijd ver weg bij de Dardennes. 'Gaan jullie hem zelf 
opvoeden?', vraagt een heler aan Bruno. 'Als het niet lukt, zijn er altijd mensen die 
jullie willen betalen om hem te adopteren.' 
  
De volgende dag belt Bruno de heler op. Hij wil zijn kind verkopen. Dat gebeurt 
anoniem; hij laat Jimmy, de hele film gekleed in een nylon trappelpakje, achter in 
een lege garage. Een paar minuten later is de baby verwisseld voor een envelop 
met 5 duizend euro. 
  
De verbeten Sonia wordt gespeeld door de debuterende Déborah Francois; Bruno - 
die werkelijk alles terugbrengt tot geld - door Jérémie Reinier, die eerder de hoofdrol 
had in La promesse. 
  
Olivier Gourmet, de vaste Dardennes-acteur, speelt een politieman. Bruno rijdt net 
als Igor in La promesse rond op zijn brommer. Sonia moet net als Rosetta telkens 
de drukke snelweg oversteken. Toch is L'enfant allesbehalve een 
herhalingsoefening. 
  
Als Bruno aan Sonia vertelt dat hij hun kind verkocht heeft, valt zij flauw. Pas dan 
begint bij de kruimeldief het besef door te breken dat hij een abnormaal leven leidt. 
Vanaf dat moment ook weten de Dardennes sympathie te wekken voor de 
ongelukkige egoïst. 
  

De hoofdpersoon in de verrassende Mexicaanse competitiefilm Batalla en el cielo, de gezette chauffeur Marcos, maakt het de 
kijker nóg moeilijker. Samen met zijn vrouw ontvoert hij de baby - van kennissen nog wel. Nog voordat ze om losgeld kunnen 
vragen, sterft het kind. 
  
Batalla en el cielo is de tweede speelfilm van Carlos Reygadas, die in 2002 debuteerde met het existentialistische Japón. Het is 
een indringende, intuïtieve verhandeling over dood en liefde, seks en religie, (on)rechtvaardigheid, schuld en boete, die op 
velerlei manieren te interpreteren valt. Reygadas wil dat de kijker voelt. 'Bij een zonsondergang vragen mensen toch ook niet 
naar de betekenis.' 
  
In Cannes zorgden vooral de begin- en de eindscène voor opwinding. Daarin wordt de dikkige Marcos oraal bevredigd door een 
jonge vrouw. 'The Mexican Brown Bunny', kopte het Amerikaanse blad Variety - een even voorspelbare als onterechte verwijzing 
naar Vincent Gallo's The Brown Bunny, die Cannes twee jaar geleden in rep en roer bracht door een minutenlange fellatioscène.
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