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“��De criticasters moeten
maar hun ogen sluiten”

VILVOORDE - Opmerkelijke deelneemster bij ‘Benelux 
Next Topmodel’. Een van de twaalf finalisten in deze 
jaargang is Aïcha, een moslima uit Antwerpen.

Reinaart voor het
eerst in het Chinees
HASSELT - 750 jaar nadat ene 
‘Willem die Madoc maakte’ de 
Middelnederlandse literatuur de 
Reinaart schonk, leren ook de 
Chinezen het beroemde dieren-
verhaal kennen. Voor het eerst 
komt er een Chinese vertaling 
van de Vlaamse Reinaart, in 
de navertelde versie van Henri 
Van Daele, op de markt. Ook 
deze editie van China Times 
Publishing is geïllustreerd met de 
platen van Klaas Verplancke in de 
oorspronkelijke uitgave uit 2006 
(in 2007 goed voor de Plantin 
Moretusprijs voor het mooist 
uitgegeven boek). KD

Acteurs ‘The Killing’
wisten niet wie de
moordenaar was
KOPENHAGEN - De VS heeft 
‘Twin Peaks’, Denemarken heeft 
‘The Killing’ (‘Forbrydelsen’).  
Deze knappe en verslavende mis-
daadserie start vanaf vanavond 
op Canvas. Søren Sveistrup, be-
denker en hoofdscenarist, vertelt 
meer over zijn hitreeks.

Zoals ‘Twin Peaks’ begint ‘The 
Killing’ met de moord op een 
meisje en gaat een detective, in dit 
geval Sarah Lund (Sofie Gråbøl), 
op onderzoek uit. En dat duurt 20 
dagen en 20 episodes lang. 
De heldin Sarah Lund is niet echt 
sympathiek. “Een probleem met 
vele televisieseries is dat schrij-

vers de protagonist aardiger 
willen maken. Soms worden ze 
zo aardig dat ze niet meer echt 
zijn. De meeste mensen maken 
compromissen in hun leven. Sa-
rah niet. Ze leidt aan tunnelvisie. 
En het wordt alleen maar erger,” 
vertelt Sveistrup.
De acteurs in de serie kenden 
de afloop niet. “Tot de laatste 
twee episodes wisten de acteurs 
niet wie de moordenaar was. De 
acteur of actrice die de moorde-
naar speelde, kreeg wat vroeger 
een waarschuwing. De vertolkers 
van de detectives moesten tijdens 
de scènes echt onderzoek doen. 
Want ze wisten dus nooit of ze 
de echte killer voor zich hadden. 
Achteraf was iedereen het erover 
eens dat we de juiste beslissing 
hadden genomen. Het was ook 
noodzakelijk voor de geheimhou-
ding. Want iedereen praatte over 
de serie.” CC

‘The Killing’,                       
Canvas, 23.40 uur
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Gisteren kreeg ik Johan Schouteden 
uit Helchteren op bezoek. Hij is één 
van de weinige schaapherders in ons 
land.  Met z’n 600 schapen nam 
hij deel aan een estafettetrektocht 
waarbij herders doorheen Duits-

Cynthia Reekmans Naam

Boten, kinderen en dieren zijn naar 
het schijnt het moeilijkst om op 
foto vast te leggen of om te filmen. 
En dat blijkt vooral bij dieren zo te 
zijn. Of het nu een haan, een konijn, 
een hond of schapen zijn, telkens 
slagen de beesten erin om onze stu-
dio onder te plassen of te kakken.

2 schapen: 200 keutels2 schapen: 200 keutels

land en de Benelux trekken.  Dit 
alles in het kader van een universi-
tair onderzoek over biodiversiteit.  
Met veel plezier kwam Johan zijn 

ervaring delen in onze studio en hij 
had op onze vraag wat schaapjes 
meegebracht. Maar Marcelleke en 
Rudi, want zo heten de schapen, 

Heb je een interview gemist? Kijk dan vandaag van 10 tot 12 uur naar de herhaling van studioTVL

waren precies wat zenuwachtig om 
op de Limburgse televisie te komen. 
Want de herder was nog maar net 
binnen of Marcelleke begon al keu-
teltjes te leggen. Tijdens het gesprek 
werd daar nog het nodige vocht 
aan toegevoegd. En ook Rudi, het 
andere schaapje voor alle duide-
lijkheid, vond het nodig om onze 
studio zeker niet proper te houden. 
Daardoor was onze vloer dus op 
korte tijd zeer vruchtbaar, maar 
begon het wel te stinken.  Gelukkig 
vroeg de herder spontaan achter een 
blik en dweil en hoefden wij het niet 
op te kuisen.  Ik moest alleen maar 
aantonen waar er nog vuil lag.  Bij 
deze bedankt Johan!

Cynthia
wijst
schaapher-
der Johan
waar te
kuisen.

Foto VRT 

Ook dit jaar bestaat de jury van 
de 2BE-modellenjacht onder meer 
uit Jani Kazaltzis en Bastiaan Van 
Schaik, de Nederlander die vorig 
jaar nog in opspraak kwam toen 
hij tegen twee magere modellen zei 
dat ze te dik waren. Model-in-spe 
Aïcha, dochter van een Senegalese 
moeder en een Mauretaanse vader, 
zal vanaf zaterdag strijden om de 
felbegeerde overwinning. 
“Ik ben 23 jaar, maar de interesse 
om model te worden is zo’n acht 
jaar geleden al ontstaan”, zegt Aï-
cha die al haar hele leven in hartje 
Antwerpen woont. “Als tiener op 
de middelbare school leek het mij 
al enorm boeiend om model te zijn. 
De voorbije jaren heb ik reeds een 
aantal keren mogen proeven van 
modellenwerk, maar dat was nooit 
erg intens. Met mijn deelname aan 
het programma hoop ik nu mijn 
carrière in de modellenwereld ver-
der uit te bouwen.” 

“Geen commentaar”
Krijgt Aïcha reactie uit haar omge-
ving op het programma? “Mijn moe-
der heeft al laten weten dat ze me zal 
steunen. Mijn vader is helaas zeven 
jaar geleden gestorven. Verder heb 

ik drie broers en vier zussen. Maar 
zij blijven nogal neutraal over mijn 
deelname. Haar verschijning in dit 
programma, waarin de meisjes soms 
met weinig kleren om het lijf moeten 
poseren, kan voor commotie zorgen 
in de moslimwereld. In de eerste afle-
vering zegt Aïcha daarover: Ik weet 
dat ik enorm veel reactie ga krijgen 
uit de moslimgemeenschap, maar 
die kritiekgevers zou ik antwoorden 
met ‘sluit uw ogen of zap naar een 
andere zender’. 
Maar blijkbaar wil Aïcha niet te veel 
doordrammen over dit onderwerp. 
Als we zelf om een reactie vragen, 
klinkt het kort en bondig dat ze daar 
“geen commentaar op geeft”.
Hoe ver ziet Aïcha zich komen in 
het programma? “Ik heb nog maar 
weinig ervaring, maar dat is voor 
de meeste andere meisjes ook het 
geval. Uiteraard heb ik ook aan 
het programma meegewerkt om 
ervaring op te doen. Zo heb ik te 
horen gekregen dat ik nog flink 
moet werken aan mijn gezichtsuit-
drukkingen.” 
Modellen moeten er ook op hun 
best uitzien. Aïcha heeft één groot 
voordeel. “Het klopt dat ik amper 
aan sport moet doen om slank te 

blijven. En ik kan gerust junkfood 
eten. Ik zal nooit echt verzwaren. 
Dat is meegenomen, maar dat 
kan later nog veranderen hoor.” 
Hoever wil Aïcha gaan om aan 
het schoonheidsideaal te 
beantwoorden? “Als het 
om twee of drie kilo gaat 
die er af moeten wil ik dat 
gerust overwegen, maar 
ze moeten niet afkomen 
met de eis om 10 kilo 
te vermageren. En ik 
zal ook nooit naar een 
plastisch chirurg stap-
pen.”

Internationaal 
scoren 

Voor Aïcha is het 
menens in de model-
lenwereld. Ze wil ver 
raken. “Als het kan, zou 
ik internationaal willen 
scoren. Maar met min-
der ben ik ook tevreden. 
En ik zal altijd kunnen 
terugvallen op mijn studies. 
Ik studeer voor vertaler-tolk 
omdat ik een talenknobbel heb. 
Ik spreek al vijf talen en voor 
mijn dertigste zou ik er daar nog 
graag vijf bijdoen.”

 Tom VETS

‘Benelux Next Topmodel’, 
2BE, zaterdag 19.25 uur
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Antwerps moslima-model Aïcha (23) blikvanger 
in 2BE-modellenjacht ‘Benelux Next Topmodel’
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 (23) blikvanger 
in 2BE-modellenjacht ‘Benelux Next Topmodel’
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