
LE BONHEUR DES UNS… 
 

“… fait le malheur des autres.”  Dat wordt pijnlijk duidelijk in 
deze film die regisseur Daniel Cohen baseerde op zijn eigen 
toneelstuk. 
Léa (Bérénice Bejo, ‘The Artist’) is een eerder ingetogen 
verkoopster in een kledingzaak. Ze is samen met Marc (Vincent 
Cassel, ‘Hors Normes’), een belangrijk kaderlid in een 
aluminiumbedrijf. Tijdens een gezellig etentje verrast Léa haar 
man en haar goede vrienden Karine (Florence Foresti) en 
Francis (François Damiens, ‘Ôtez-moi d’un doute’) met het 
nieuws dat ze een roman aan het schrijven is. Aanvankelijk zijn 
hun reacties maar lauw: ze zetten Léa meteen met beide 
voetjes op de grond.  

Maar Léa vindt - tegen alle verwachtingen in - een uitgever en 
haar boek wordt een bestseller. Als nieuwe literaire sensatie 
staat ze volop in de schijnwerpers. Haar succes stelt de liefde 
en vriendschap op de proef. Haar man en vrienden gunnen 
haar uiteraard het succes, maar zijn tegelijk ook jaloers. Léa 
wordt verweten naast haar schoenen te lopen, maar eigenlijk 

zijn het net de anderen die beginnen te zweven.  
Macho Marc verliest zijn dominante positie als kostwinner, voelt dat Léa uit zijn schaduw treedt 
en is bang dat ze vreemd zal gaan. De “vrienden” voelen de onweerstaanbare drang zich op hun 
beurt artistiek te ontplooien om erkenning te krijgen. Karine begint ook te schrijven, terwijl 
Francis zich met veel overgave stort op muziek, beeldhouwen en de kweek van bonsais. Zijn 
“moment de gloire”: een vernissage in zijn eigen tuin. 
De Franse topacteurs vergroten de kleine kantjes van hun personages met glans. Of hoe de 
omgeving van een succesrijke persoon omgaat met dat succes. Niet alleen in de nood kent men 
zijn vrienden…  

Zedenkomedie over vriendschap en hypocrisie met bitsige dialogen.
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