
LE JEUNE AHMED 
Beste Regie Filmfestival van Cannes. Genomineerd voor Gouden Palm.  

Radicalisering is hét brandende thema in de nieuwe film van Jean-Pierre en Luc 
Dardenne. 
De 13-jarige Ahmed ( sterke vertolking van Idir Ben Addi) is een doodnormale 
schooljongen. Wanneer hij de lokale imam hoort spreken, besluit hij alles op alles 
te zetten om een goede moslim te zijn en de Koran tot in de puntjes te volgen. 
Vanuit deze fundamentalistische visie vindt hij dat iedereen met wie hij omgaat 
geen goede moslim(a) is. Alles moet wijken. Hij verwijdert posters en zijn 
PlayStation uit zijn kamer en wil niks of niemand meer aanraken want alles is 
onrein. Hij besluit zelfs zijn schooljuf te vermoorden. Van een 13-jarige puber 
verandert Ahmed in een miniterrorist. Zijn moeder, zijn begeleiders noch 
psychologe kunnen hem van zijn plan afhouden. 

De gebroeders Dardenne focussen op de weg die Ahmed aflegt om zijn doel te 
bereiken. Dat hij nog maar een kind is, verliezen ze niet uit het oog, en dat doen 
ze verbluffend met enkele scènes die de film naar een hoger niveau tillen. 
Daarbij speelt de jonge Louise (Victoria Bluck) een belangrijke rol. ‘Le Jeune 

Ahmed’ wordt vergeleken met hun vroegere werk en wordt bestempeld als een 
Dardenne-film Grand Cru, geliefd op het prestigieuze filmfestival van Cannes. Helaas kwam het niet tot een 
derde Gouden Palm.  

Hoe een miniterrorist u toch zal weten te ontroeren. 

*************************************************************************************************************************** 

Extra: TOETNOASTEKI! (van Nicolas Daenen) 
De Opex is een wijk in verandering. Steeds meer cafés en winkels verdwijnen en Jefs krantenwinkel sluit binnenkort zijn 
deuren,tot groot ongenoegen van de vaste klanten. Tegelijkertijd zijn er de laatste jaren ook veel nieuwkomers in de wijk 
komen wonen en ook daar hebben veel inwoners het moeilijk mee. Eén van die nieuwkomers is Zozan, een Syrische 
vrouw die als poetsvrouw werkt in de winkel van Jef…” ’ 

’Toetnoasteki!’ is een productie van kleinVerhaal. In september 2018 startten ze in de Vuurtorenwijk (“Den Opex” in de 
volksmond) met de voorbereidingen van hun nieuwe kortfilm. Regisseur Nicolas Daenens en scenariste An De Gruyter 
schreven samen met een 25-tal buurtbewoners een scenario gebaseerd op de verhalen die ze in den Opex te horen 
kregen. De buurtbewoners spelen zelf ook de hoofdrol in de film.

!    Filmclub 62   !  
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG  17 OKTOBER 2019                                                 17:45 & 20:15

INFO 
Regie    Jean-Pierre & Luc Dardenne  
Scenario   Jean-Pierre & Luc Dardenne 
Fotografie   Benoît Dervaux 
Cast    Idir Ben Addi, Victoria Bluck, Myriem Akheddiou, e.a.  
Duur   90 min  
Taal   Frans, Arabisch / Nederlands ondertiteld  
2019   België 
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