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UIT DE
KUNST
Een felle aanklacht tegen een
wantrouwende overheid
door Rien Fraanje
De auteur is oud-directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het cda. In deze rubriek belicht
hij de politieke actualiteit vanuit de kunsten.

‘Gesprekstechnieken voor de omgang met
lastige klanten’.
* * *
Met I, Daniel Blake heeft de geëngageerde
Britse filmmaker Ken Loach niets minder
dan een aanklacht opgesteld, en wel een te-

De eerste scène zet de toon. Het beeld blijft

gen het bij politiek en overheid dominante

op zwart, zodat de kijkers zich alleen hoe-

beeld van de mens als calculerend wezen die

ven te concentreren op de dialoog die volgt.

zich enkel en alleen laat leiden door eigen-

Een vrouwenstem stelt vragen: ‘Kunt u meer

belang. Als hij kan profiteren van regels en

dan vijftig meter lopen zonder hulp van an-

voorzieningen, ook als die niet voor hem zo

deren? Kunt u uw arm optillen om iets in uw

zijn bedoeld, dan zal die mens dat niet na-

zak te stoppen? Kunt u uw armen en han-

laten. En dus richt de overheid haar proces-

den naar uw hoofd brengen alsof u een hoed

sen en protocollen zo in dat het wantrouwen

opzet? Kunt u de toetsen van uw telefoon

alleen nog door die plichtmatige en op trai-

indrukken? Verliest u weleens de controle

ningen ingestudeerde beleefdheid wordt

waarbij uw darmen totaal leeglopen? Kunt u

verhuld. Uit de gestandaardiseerde vragen-

zoiets eenvoudigs als een wekker instellen?’

lijsten, de gestelde eisen en de heilig ver-

Aan de hand van de antwoorden van haar

klaarde regels spreekt echter onmiskenbaar

gesprekspartner, een man, kan de inter-

argwaan en achterdocht: ‘Jij bent een mens

viewster bepalen of hij nog recht op een uit

dat mogelijk, nee, waarschijnlijk misbruik

kering heeft. Op de eerste twee vragen rea-

maakt van de voorzieningen, en wij zullen er

geert hij nog met onderdrukte tegenzin met

alles aan doen om dat aan te tonen.’

‘Ja’, maar al snel raakt zijn geduld op: ‘Ik heb

Maar Daniel Blake is allesbehalve een frau-

een zware hartaanval gehad, kunnen we het

deur. Hij is een timmerman die heel graag

daarover hebben?’ Ze geeft geen krimp: ‘Op

weer aan het werk wil, maar dat kan nog even

deze manier toont u zich weinig construc-

niet omdat hij herstelt van een hartaanval.

tief. Wilt u de vragen gewoon beantwoor-

‘Geef me een stuk grond en ik bouw een huis

den.’ De vrouwenstem is perfect gecast: die

voor je’, zegt hij trots tegen een medewerker

klinkt plichtmatig vriendelijk, maar door

van de sociale dienst. Vraag hem niet een vra-

de snelheid en dictie waarmee de zinnen

genlijst via internet in te vullen. Hij is goed

worden uitgesproken, wordt duidelijk dat

met zijn handen, maar raakt verstrikt in de

ze ingestudeerd zijn, geleerd op de training

gesprekken met de bureaucraten die zich
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Film: I Daniel Blake (2016). Regie: Ken Loach.

over zijn uitkering moeten buigen. ‘Maar

lezing noteerde dat boze burgers eigenlijk

u luistert niet!’, roept hij enkele keren wan

gewone mensen met zorgen zijn. Daniel Bla-

hopig tegen zijn beoordelaars. Die zijn daar-

ke is zo’n gewone man, die inderdaad meer

voor ook niet opgeleid; luisteren, vragen

wanhopig dan boos is.

stellen en oprechte interesse tonen passen

Daniel Blake kan dan wel niet met computers

niet bij het mensbeeld dat de basis vormt

omgaan en op internet heeft hij nog nimmer

voor het werk dat zij moeten doen. De enige

gesurft, maar met een potlood kan hij prima

reactie die hij met zijn uitroep uitlokt is een

opschrijven waar voor hem de angel zit. Een

zogenoemde interactie-interventie uit de de-

vriendin leest het voor op zijn uitvaart, om-

escalatietraining: ‘U werkt op deze manier

dat de scriptschrijver van de film met iets te

niet mee aan een oplossing.’

veel gevoel voor drama Daniel Blake heeft

Daniel gaat kopje-onder in de ondoorzich-

doen overlijden aan een tweede hartaanval,

tige regels, onbegrijpelijke formulieren en

vlak voordat zijn bezwaar tegen het intrek-

oneerlijke beslissingen die hem depersona-

ken van zijn uitkering wordt behandeld: ‘Ik

liseren en reduceren tot een object, een po-

ben geen cliënt, klant of gebruiker. Ik ben

tentiële oplichter. Hij verliest zijn uitkering,

geen profiteur of dief. Ik ben geen burger-

want: ‘Voor een uitkering moet u 15 punten

servicenummer of een vlek op een scherm.

hebben, maar u komt niet verder dan 12.’

Ik heet Daniel Blake. Ik ben een man, geen

* * *
Ergens halverwege de film ga je begrijpen dat

hond. Ik eis dat u mij met respect behandelt.

mensen razend worden van de wijze waarop

en niets minder.’

de overheid met hen omgaat. Sybrand Buma

‘I, Daniel Blake.’ Het noemen van je naam als

moet Daniel Blake voor ogen hebben gehad

antwoord op de poging tot ontmenselijking.

toen hij ter voorbereiding op zijn HJ Schoo-

Een krachtiger reactie is er niet.

Ik, Daniel Blake, ben een burger. Niets meer

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2017

CDV1703_DEF.indb 157

05-10-17 09:57

