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Benoît Delépine en Gustave Kervern 

 

 

Cast 

Bénoit Delépine, Gustave Kervern, 

Aki Kaurismäki, Jason Fleming, 

Noel Godin, e.a. 

Camera - Fotografie 

Hugues Poulain 

Muziek 

Les Wampas  

België 

2004 

90min 

Frans, Engels, Duits 

35mm 

zwart-wit 
 

  
17:45  
20:10  

Ben en Gus zijn buren in een klein Belgisch gehucht. Ze 

zijn slecht in hun werk, slecht in hun leven en kunnen 

elkaar niet luchten of zien. Een samenloop van 

omstandigheden leidt tot een hevige ruzie en tijdens een 

vechtpartij komen ze terecht onder de laadbak van een 

landbouwmachine. In het ziekenhuis blijkt dat ze beiden 

tot onder hun middel verlamd zijn en de rest van hun 

leven in rolstoelen zullen moeten doorbrengen. Ze 

verwerpen de mogelijkheid van zelfmoord en 

ondernemen in plaats daarvan een atypische reis naar 

Finland met als doel een schadevergoeding te eisen van 

Aaltra, de constructeur van het werktuig dat hun 

handicap veroorzaakte. Tijdens hun tocht veranderen de 

verhoudingen tussen de twee kemphanen en hun kijk op 

de wereld … Het speelfilmdebuut van regisseurs, acteurs 

en schrijvers Bénoit Delépine en Gustave Kervern is een 

vooral op visuele humor steunende film met een prachtig 

verhaal, voortreffelijke vertolkingen ( Delépine en 

Kervern nemen de hoofdrollen voor hun rekening) en 

een adembenemende korzelige zwart-wit fotografie. 

Medelijden voor de rolstoelgebruikers roept de film niet 

op, integendeel het verfrissende aan de film is namelijk 

dat de twee gehandicapten bepaald geen heiligen zijn : 

ze profiteren vaak van hun weldoeners, en bestelen ze 

zelfs, dit met vaak uiterst komisch gevolg. Als cameo’s 

verschijnen een aantal bekende Belgen waaronder 

Benoit Poelvoorde (C’est arrivé près de chez vous) en 

Jan Bucquoy en de bekende Finse regisseur Aki 

Kaurismäki ( The man without a past). Volgens velen is 

deze Waalse roadmovie nu al de Beste Belgische film 

van het jaar. Niet te missen dus !  
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Allo Ciné: http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=57044.html 

 


