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Label Europa Cinemas en Prijs van de 
Ecumenische Jury op het Festival van Berlijn 
2009,  

‘Ik wilde een film maken over de gebeurtenissen die zich 

afspelen aan de Franse kusten,’ aldus de Franse regisseur 

Philippe Lioret (o.m. Je vais bien, ne’t en fais pas en 

L’Equipier). Hij wou een verhaal maken over jonge migranten 

die na een lange tocht hoe dan ook in Engeland wilden 

geraken. Daarnaast wou hij ook een beeld schetsen van de 

vrijwilligers die in de mate van het mogelijke die jongeren 

willen helpen. Dit doen ze uit solidariteit met deze mensen bij 

overtreding van de Franse wetgeving, die stelt dat als je 

illegalen helpt, je vijf jaar cel riskeert. Philippe Lioret maakte 

van deze thematiek een ontroerend, klassiek verfilmd 

romantisch verhaal op basis van reële feiten. Kernpersonage is 

Bilal (Firat Ayverdi), een jonge Koerdische migrant, die 

absoluut naar de overkant wil omdat hij vreest dat zijn 

vriendin er zal worden uitgehuwelijkt. Nadat al zijn pogingen 

om de oversteek te halen mislukt zijn, besluit hij om het al 

zwemmend te wagen. Met de moed der wanhoop traint hij 

zich daartoe, bijgestaan door de zwemcoach Simon 

(schitterend vertolkt door Vincent Lindon), die de jongen 

traint en daardoor ook hoopt zijn vrouw die als vrijwilligster 

werkt opnieuw voor zich te winnen… Welcome werd gedraaid 

in Calais. De regisseur, die met de migranten heel wat 

gesprekken voerde en hun vertrouwen wist te winnen, mocht 

evenwel om juridische redenen geen vluchtelingen casten. Hij 

liet dus naspelen wat echt gebeurde. Niettemin ontketende de 

film een politieke rel omdat Lionel de vluchtelingenpolitiek 

van de regering aanklaagt. Tussen haakjes: de filmtitel 

‘Welcome’ prijkt op de deurmat van Simons 

buurman/informant. Deze film leert ons veel meer over de 

migrantenproblematiek dan de korte oppervlakkige shots die 

we kennen uit onze t.v.- journaals. Knap verfilmd, meer dan 

overtuigend vertolkt en geënsceneerd. (WdP)  
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Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt1314280/ 
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