
TRUE MOTHERS 
Oscar voor Beste Vertolking en Scenario  

Na ‘An’, ‘Radiance’ en ‘Still the Water’ is de Japanse regisseur Naomi 
Kawase helemaal terug met een ontroerend verhaal over familie en 
moederschap. Het scenario is een bewerking van Mizuki Tsujimura's 
roman uit 2015. 

Wanneer ook medische hulp hun kinderwens niet kan vervullen, 
besluiten  Satoko en Kiyokazu uiteindelijk tot adoptie over te gaan. 
Het adoptiebureau zoekt geschikte ouders voor baby’s van wie de 
ouders niet in staat zijn ervoor te zorgen. Zo ontmoet het koppel de 
14-jarige Hikari, die in de steek gelaten door haar vluchtige vriendje 
en onder druk van haar familie, haar zoontje ter adoptie afstaat.  
Satoko en Kiyokazu hebben het goed met hun zoontje Asato. 
Wanneer Asato zo’n jaar of 6 is, krijgt Satoko een reeks mysterieuze 
telefoontjes van iemand die beweert Asato’s biologische moeder 
Hikari te zijn. Ze besluit de confrontatie met haar aan te gaan en ze 

spreken met elkaar af. Zo zijn we getuige van een emotionele rollercoaster. 
 
‘True Mothers’ is geenszins een melodrama geworden. Naomi Kawase gaat op intieme en 
dramatische wijze in op de gevolgen van de beslissing voor beide partijen, die sociaal en 
cultureel sterk van elkaar verschillen. Dat doet ze op subtiele, ingetogen manier. De dialogen 
zijn rustig maar efficiënt en blijven zelfs in conflictsituaties licht verteerbaar.  De sterke inhoud 
combineert de regisseur met lichteffecten en fotogenieke beelden van pittoreske Japanse 
landschappen.  
‘True Mothers’ evolueert van sociale film tot huiselijk drama, van thriller tot een rustige reflectie 
van bevrijdende confrontatie.  
Een aanrader die de vergelijking met Hirokazu Koreeda’s films makkelijk doorstaat. 

Lyrisch drama met een fijnbesnaarde kijk op het moederschap.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8
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INFO 
Regie    Naomi Kawase 
Scenario   Naomi Kawase, Izumi Takahashi, Mizuki Tsujimura 
Fotografie   Naomi Kawase, Naoki Sakakibara, Yûta Tsukinaga 
Muziek   Akira Kosemura, An Ton That 
Cast    Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Taketo Tanaka 
Duur    140 min 
Taal    Japans / Nederlands en Frans ondertiteld  
2020    Japan 
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