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Speciale Prijs van de Jury op het Festival van de 

Franstalige film in Namen 2008 & Prix Louis Delluc,  

Dit verhaal speelt zich af in het ongerepte heuvelachtige 

landschap van Franse departement Haut-Doubs in de 

Jura. ‘L’apprenti’ (de leerling-stagiar) is de vijftienjarige 

Mathieu die school loopt aan een landbouwschool. Zijn 

schoolresultaten zijn allesbehalve denderend te noemen. 

Toch heeft hij zijn zinnen gezet op een later leven als 

landbouwer, dit in weerwil van zijn moeder. Maar 

Matthieu heeft de echtscheiding van zijn ouders nog 

steeds niet verteerd. Hoewel hij zijn vader mist, wil hij 

die nauwelijks bezoeken. Op de boerderij vindt hij in 

boer Paul de vaderfiguur die hij in wezen erg mist. Maar 

ook deze relatie is voor de puber Mathieu niet steeds 

vanzelfsprekend… De theorie van de landbouwschool 

botst nogal met de praktijk van het dagelijkse leven op 

een boerderij. Of is er hier sprake van een 

generatiekloof? Of van de typische conflicten tussen een 

vaderfiguur en een puber die zijn weg zoekt? De film is 

semi-autobiografisch. Filmmaker Samuel Collardey 

verloor zelf op vrij jonge leeftijd zijn vader… Hoewel de 

film ook het thema van het deeltijdse beroepsonderwijs 

aanstipt, gaat om nog veel meer: over volwassen worden 

en over hoe moeilijk dit vaak is, over verlies en leemte, 

over incasseren en toch voort moeten, en vooral over 

hoe belangrijk het is met beide voeten op de grond te 

staan. Kortom, L’apprenti is een pretentieloos, eerlijk en 

boeiend portret van het leven in La Douce France van 

vandaag. De camera observeert stijlvol de amateurcast 

die met een uitzonderlijk naturel de personages vertolkt, 

de montage is even rustig als het landschap, waarin het 

coming-of- age verhaal van een jongeman discreet 

dramatisch wordt verbeeld.(WDP) Een innemende 

hommage aan het boerenleven!  
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