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Ken Loach (80) is helemaal terug! Zijn speech bij de 
ontvangst van zijn tweede Gouden Palm ging niet 
onopgemerkt voorbij. Hij blijft de gepassioneerde rode ridder 
op de barricades. Ditmaal komt hij met een ontroerende 
tragedie over de mislukkingen en tekortkomingen van het 
hedendaagse Groot-Brittannië. Hij werkte opnieuw samen 
met scenarist Paul Laverty, die zijn scenario baseerde op 
zijn research en interviews. De film is opnieuw een 
universeel politiek statement: de kwetsbaren – en dat is 
heus geen minderheid!- moeten inleveren en bezuinigen, de 
rijken ontspringen de dans. 
‘I, Daniel Blake’ is het fictieve verhaal over de tedere 
vriendschap tussen Katie (Hayley Squires), een 
alleenstaande moeder uit Londen met twee kinderen en 
Daniel (Dave Johns), een schrijnwerker van 59 die herstelt 
van een hartaanval en werkloos wordt. 
Vanaf het begin bevindt hij zich in het oog van een 

bureaucratische storm. In zijn bekende en fel gesmaakte, rechttoe rechtaan- stijl gaat Loach 
direct in de aanval. 
Zowel Katie als Dan worden het slachtoffer van de besparingen in de krimpende 
welvaartstaat. Katie is met haar kinderen naar Newcastle verhuisd om een flat te vinden. 
Daniel zit gevangen in een bureaucratisch web van werken, ziekte en uitkeringen. Volgens 
zijn dokter is hij te ziek om te werken, volgens de FOD Werk en Pensioenen niet ziek genoeg 
om van een uitkering te genieten. Kafka domineert de sociale zekerheid en de 
jobbemiddeling. Zowel bij het personeel als in de troosteloze gebouwen en ‘de instanties’ zijn 
onpersoonlijkheid, onverschilligheid en zwartgalligheid troef.  
Empathisch maar zonder franje, met humor en een grote dosis passie en woede schetst 
Loach de groeiende vernedering die Dan en Katie stilaan verandert.  
 
“Er zijn honderden verhalen zoals dat van Daniel Blake.” (KL)  
 
Schraal en krachtig sociaal drama, een echte Ken Loach!  
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