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Erwan, een 45-jarige weduwnaar en 
onverstoorbare Bretoense mijnenruimer, 
verneemt het schokkend nieuws dat de man 
die hem liefdevol heeft opgevoed niet zijn 
biologische vader is. Hoewel hij een innige 
band met hem heeft, gaat hij discreet op 
zoek naar zijn echte pa. Weldra ontmoet hij 
Joseph die rond de zeventig is en blijkbaar 
een kortstondige relatie met zijn moeder had. 
Erwan ziet in hem een zeer innemende man, 
voor wie hij onmiddellijk affectie koestert.  
En dan kruist hij het pad van Anna die een 
wederzijdse aantrekkingskracht op hem 
uitoefent. Maar de dag dat hij zijn biologische 
vader bezoekt slaat bij hem in als een 
onontmijnbare bom: ze blijkt zijn halfzuster 

te zijn. Zij is daar echter eerst niet van op de hoogte en begrijpt zijn 
afstandelijkheid niet. Tot overmaat van ramp is Erwans dochter Juliette 
zwanger en weigert ze te vertellen wie de vader is.  
Het probleem achter de twee onderling verbonden verhalen wordt 
verwerkt tot een charmante en lichtvoetige vertelling die in fel contrast 
staat met het bloedernstige onderwerp. Waar in de eerste twee films ( La 
Tête de Maman’ en ‘ Du Vent dans mes Mollets’) van regisseur Carine 
Tardieu het moederschap centraal stond, is het deze keer het vaderschap. 
De doordachte film is fraai in beeld gebracht en wordt opgesmukt door de 
levendige muziek van Eric Slabiak. Het duo François Damiens en Cécile De 
France zorgt voor een schitterende acteursprestatie. Tardieu leert ons op 
een gezonde manier lachen met “tragische gebeurtenissen”.  
‘Ôtez-moi d’un doute’ werd vertoond op het Filmfestival van Cannes 
binnen de competitie ‘Quinzaine des réalisateurs’. Het was een van de 
grootste smaakmakers op het festival van Oostende. 
 
Schijnbaar lichtvoetige film over een mijnenveld van relaties  
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