
SORRY WE MISSED YOU 
Beste Europese film San Sebastian International Festival 2019  

Hoewel tweevoudig Gouden Palmwinnaar (‘The Wind That Shakes the 
Barley’ en ‘I, Daniel Blake’) Ken Loach (83!) al meermaals zijn 
pensioen aankondigde, laat hij opnieuw een felle, openhartige en 
ontroerende film op ons los. Zijn trouwe scenarist Paul Laverty focust 
op de benarde situatie van enkele nauwkeurig getekende personages, 
individuen die vechten voor wat ze verdienen: waardigheid en 
eerlijkheid. 
Ditmaal zijn we er getuige van hoe de steeds toenemende werkdruk 
een doorsneegezin uit Newcastle financieel kraakt. Sinds de 
bankencrisis van 2008 zitten Ricky Turner (Kris Hitchen) en zijn gezin 
in geldnood. Hij verloor zijn job als bouwvakker en klust waar en 
wanneer hij maar kan. Hij is een hardwerkende man, soms wat 
opvliegend en knorrig, en houdt van een stevige pint. Op aanraden 
van een vriend stort hij zich op een nieuwe baan als pakjeskoerier bij 

Maloney. Die heeft het niet begrepen op arbeidscontracten en  sociale rechten en verplicht hem 
een eigen bestelwagen te kopen. Ricky’s vrouw Abbie (Debbie Honeywood) werkt in de 
thuiszorg. Tegen de klok brengt zij maaltijden rond, wast en verzorgt ze dagelijks een twaalftal 
ouderen, mindervaliden en kwetsbare mensen, en geeft ze zo hun dagelijkse portie  menselijke 
warmte. Haar job vergt zoveel van haar dat ze voor hun eigen kinderen Seb en Lisa Jane weinig 
tijd en affectie overhoudt.  

De professionele ratrace en de financieel precaire situatie zorgen voor spanningen binnen het 
gezin. Met een nagenoeg onervaren cast uit het Britse arbeidersmilieu legt Loach in zijn 
typerende en geprezen documentaire stijl het failliet van de West-Europese samenleving bloot. 

Vlijmscherpe aanklacht tegen “wat politiek doet met een mens” (sic)
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