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Bij de geboorte van zijn zoon zweert kersvers 
vader en jeugddelinquent Robbie dat zijn 
zoon nooit het tragische leven zal kennen dat 
hij heeft geleid. Tijdens zijn werkstraf 
ontmoet hij Rhino, Albert en Mo, die net als 
hij door hun criminele verleden moeilijk werk 
vinden. Hun reclasseringsambtenaar wijdt 
hen in, in de wereld van whisky. Robbie blijkt 
van nature een ‘neus’ te hebben om 
whiskysoorten te herkennen en te 
appreciëren. Op een veiling wordt een zeer 
exclusief vat voor een waanzinnig bedrag te 
koop aangeboden. Robbie bedenkt met zijn 
makkers wel een erg speciale manier om hun 
share van die peperdure drank te 
bemachtigen. Ken Loach en Paul Laverty 
maken van bij het begin duidelijk dat de 
miserie niet de bovenhand zal halen. De film 
opent bijvoorbeeld met een scène in een 
station, waar een zatlap van het perron 
dreigt te sukkelen. De 
stationsverantwoordelijke probeert hem via 
de luidsprekers van de sporen weg te houden, 
maar de dronkaard heeft geen idee waar de 
stem vandaan komt. Waarop de 
stationsverantwoordelijke zegt: “This is God 
speaking!” Dat heerlijke gevoel voor humor 
zal de film blijven drijven, ook al schuiven 
Loach en Laverty er genoeg schrijnende 
scènes tussen. Maar het is alsof die tegenslag 
en achterstand voor één keer helemaal 
mogen verdampen, zoals de 2% alcohol die 
tijdens het gistingsproces van whisky 
verdwijnt, het zogenaamde ‘Aandeel van de 
Engelen’. Halverwege verandert ‘The Angels’ 
Share’ van een sociale tragikomedie in een 
overvalkomedie, en plots lijken alle zorgen 
van de baan. Er spreekt een kinderlijke 
naïviteit uit ‘The Angels’ Share’ die we niet 
gewoon zijn van Loach en Laverty, een blind 
geloof dat alles hoe dan ook goed komt. Je 
twijfelt er niet aan dat ze wel beter weten. 
Misschien hadden ze gewoon zin om voor één 
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keer een lief en mooi verhaal te vertellen. 
Het zij hun gegund.  

Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt1924394/ 
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