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Drie zussen, twintigers, vernemen op de uitvaart van 

hun vader dat ze nog een halfzus hebben en besluiten  

het 13-jarige meisje in hun midden op te nemen. Ze 

tronen haar mee van het platteland, waar de 

begrafenis plaatsvond, naar het familiehuis in de 

Japanse stad Kamakura. Dit veroorzaakt natuurlijk 

een aantal spanningen. Ook het onverwerkte verleden 

komt boven water, zoals de relatie van de drie oudste 

kinderen met de moeder die haar gezin in de steek 

liet. Sachi, Yoshino, Chika en Suzu mogen dan nog 

een leven buitenshuis hebben (de een werkt in een 

ziekenhuis, een tweede zus werkt voor een bank, een 

derde in een winkel van sportzaken, de jongste loopt 

nog middelbare school), toch gaat Koreeda's aandacht 

bijna voluit naar de tijd die ze samen doorbrengen en hoe ze voor elkaar zorg 

dragen. Ondanks de tegenvallers van het bestaan, genieten ze van het leven en 

van elkaars gezelschap. Iets wat ze overigens met de toeschouwer delen. Altijd 

heerst in het huis een opgewekte en vredige sfeer. Het enige wat de broze 

harmonie een beetje bedreigt, is het vooruitzicht dat een van de zussen alleen 

zou gaan wonen…  

Als één regisseur zich de voorbije twintig jaar met hart, ziel en vooral heel veel 

kunde aan het portretteren van het moderne, Japanse familieleven heeft gewijd, 

of beter: het gebrek daaraan, dan is het Hirokazu Koreeda (‘Nobody Knows’, ‘I 

Wish’, ‘Like Father, Like Son’) wel. ‘Our Little Sister’ dankt zijn charme niet alleen 

aan de subtiliteit van de regisseur maar ook aan de prachtige vier actrices. 

 

 

 

Hirokazu Koreeda’s vierde gevoelige, eervolle melodrama 
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