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BEELD VAN DE DAG

Natuurlijk, in Dagelijkse 
Kost op Eén draait alles 
om koken, maar Jeroen 
Meus (foto) durft voor zijn 
passies ook wel eens bui
ten de potten te kijken. 
Zoals gisteravond toen hij 
Mexicaanse soep op 
Vlaanderens dagelijkse 
menu zette. Terwijl hij zijn 
maïs liet afkoelen, nam de 
tvkok tijd voor wat af
leiding. Meus viste zijn 

tablet van de boekenplank 
en bekeek een fragment uit
de match RuslandBelgië 
van het memorabele WK 
1996. Glunderend zag 
Meus Jan Ceulemans de 
22 scoren op de legenda
rische woorden van Rik 
De Saedeleer Gol de 
Bélgicaaa! ‘Daar kan ik 
blijven naar kijken’, mij
merde Meus voor hij naar 
zijn maïs terugkeerde. (jdr)
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De winnaar
Mede door Loïc Nottet 
werd het Songfestival een 
kijkcijferkanon. Met de 
finale in zicht scoort Mijn 
Popuprestaurant prima 
op VTM: 721.209 kijkers  
op donderdag. De mini
reeks Dossier K. trok, net 
nu Jef Geeraerts overle
den is, 644.803 kijkers. 

De verliezer
VTM kende een lauwe za
terdagavond door het 
Songfestival. Terzake ver
dient meer kijkers op Can
vas dan de gemiddelde 
140.000 op een weekdag.  
Op Vier doet Piet Huysen
truyts Piet aan Huis het 
iets beter met donderdag
avond 85.308 kijkers.  (jdr)

1. Thuis (maandag) Eén 1.251.539

2. Eurovisiesongfestival (zaterdag) Eén 1.246.367

3. Iedereen Beroemd (maandag) Eén 1.039.504

4. Het Journaal 19 uur (maandag) Eén 990.610

5. Dieren in Nesten (zaterdag) Eén 785.375

6. Sportweekend (zondag) Eén 762.127

7. Loslopend Wild (dinsdag) Eén 761.714

8. Tegen de Sterren op Live (woe.) VTM 756.078

9. De Zoo Achter de Schermen (zon.) Eén 747.971

10. Familie (maandag) VTM 736.000
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ZAPPEN MET TOM

En ik maar denken dat
ik met mijn wespentail
le een toonbeeld van ge
zondheid ben. Niet, 
dus. Ik zag deze week 
een documentaire op 
Canvas over hoe de 
voedingsindustrie onze 
gezondheid de voorbije 
veertig jaar naar de 
filistijnen heeft gehol
pen. Men Who Made Us 
Fat, luidt de ondubbel
zinnige titel van de 
driedelige documentai
re: de mannen die ons 
dik hebben gemaakt. In 
het eerste deel kwam ik 
te weten dat ik mogelijk 
een ‘tofi’ ben. ‘Tofi’ 
staat voor ‘thin on the 

outside, fat on the insi
de’ of ‘dun langs de bui
tenkant, vet vanbin
nen’. Blijkbaar slaat ons 
lichaam niet alleen vet 
op dat je langs de bui
tenkant ziet – denk aan 
de bierbuik en de 
zwembandjes – maar 
ook inwendig. Dat is 
toch een beetje door 
mijn hoofd gaan spo
ken. Vanbuiten een 
tempel, vanbinnen een 
kerkhof: ik moet er niet 
aan denken. Gelukkig 
hoef ik de schuld niet 
bij mezelf te leggen, 
maar bij een ander. De 
schuld ligt zelfs bij één 
man: Earl Butz. Hij 

werd door de Ameri
kaanse president Nixon 
tot minister van Land
bouw benoemd in een 
periode waarin niet 
alleen tegen de oorlog 
in Vietnam betoogd 
werd, maar ook tegen 
de torenhoge voedsel
prijzen in de VS. Butz 

had de oplossing: hij 
liet de Amerikaanse 
boeren massaal voedsel 
produceren. Er werd 
massaal vee geteeld, 
maar er werd ook zwaar 
ingezet op maïs. De 
boeren passeerden met 
hun maïs twee keer 
langs de kassa, want 

met het overschot werd 
maïsstroop gemaakt dat 
suiker zou vervangen in 
alle frisdranken. De 
rest is geschiedenis, 
natuurlijk: vandaag is 
anderhalf miljard 
mensen te zwaar, een 
half miljard is obese. Ik 
ga hier niet vertellen 
dat ik randje obese ben, 
maar ik zou toch graag 
weten of ik al dan niet 
een ‘tofi’ ben. Ik heb so
wieso lang geleden te
gen mijn vrouw gezegd: 
de dag dat mijn borsten 
groter zijn dan de jou
we, hebben we een pro
bleem. Voorlopig heb ik 
nog marge. 

 Foto: vtm

Tom de
Leur keek

naar
Canvas en

telt de
calorieën

En maar maïs eten

The Subs maken vanaf het na
jaar deel uit van het vernieuw
de Canvas. U zult hen niet op
het scherm zien, maar de Gent
se electroband tekende eigen
handig de ‘auditieve identiteit’ 
uit van de opgefriste zender. 
De jingles en de zogenaamde
‘muzikale tapijtjes’ onder de
trailers of tussen de program
ma’s door, die zijn dan allemaal
van hen. ‘Canvas zocht muziek
met een hoek af, waarmee het
tegelijk ook meer jongeren kan
aanspreken’, zegt Jeroen De
Pessemier van The Subs. 

Canvas contacteerde een aan
tal bedrijven die zich bezig

houden met audio en enkele
muzikanten, onder wie De
Pessemier. Zijn voorstel haal
de het uiteindelijk. ‘Een hele
eer, omdat het tenslotte toch
een soort van competitie was
waarin meerdere partijen stre
den om een opdracht. Maar ons
idee, om akoestische instru
menten met elektro te mengen,
bleek het juiste. Verwacht 
catchy oorwurmen met jazz
drums als rode draad’, aldus De
Pessemier.  

De doorwinterde fans van The
Subs zullen op Canvas evenwel
niet aan hun trekken komen.
‘Als je niet weet dat het The

Electroband maakt muziek 
die niet op die van hen lijkt 

The Subs schrijven jingles 
voor vernieuwde Canvas

JEF CAUWENBERGHS EN BENJAMIN PRAET

The Subs: ‘Als je niet weet 

dat het The Subs zijn, herken 

je ons niet.’ Foto: Joost Vandeburg

De Gentse electroband The Subs bepaalt 

mee de identiteit van het vernieuwde 

Canvas. De band levert alle jingles en 

sounds die u vanaf dit najaar hoort op de 

zender. ‘Ze zochten muziek met een hoek 

af, die ook meer jongeren kan aan

spreken.’

Subs zijn, herken je ons niet.
Het was ook niet onze opzet
om als The Subs te klinken. Op
zo’n moment zijn we producers
en werken we in opdracht. Het
is de eerste keer dat ik zoiets
doe. En eerlijk? Ik vind het 
heerlijk. Je maakt muziek die
je anders nooit maakt. Tien
jaar geleden had ik dit niet ge
kund, want het vergt een zeke
re mate van maturiteit. Jij 
bepaalt namelijk de identiteit
van iemand anders. Het was
even zoeken en we zitten nog
geregeld samen met de mensen
van Canvas voor feedback,
maar de samenwerking ver
loopt heel vlot.’

Geen tv

Of De Pessemier nu vaker
naar Canvas zal kijken? ‘Ik zou
wel willen, maar ik heb helaas
geen tv meer’, zegt hij lachend.

Canvas sleutelt dit najaar ook
aan het zendschema. Eerder
raakte al bekend dat de actuali
teitsprogramma’s Terzake en 
Reyers Laat worden opgevolgd
door De Afspraak en Terzake
Laat. Die worden gemaakt van
uit een gezamenlijke redactie
ploeg en moeten de fundamen
ten vormen van de vernieuwde
zender.
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‘Ik onderga de eenzaamheid 
  en zie wel wat het geeft’

Holy PupUp is al helemaal volgeboekt
Sofie Dumont (foto) is he

lemaal klaar om donderdag 
haar nieuwe popup restau
rant Holy PopUp in het ou
de Dominicanessenklooster 
in Herne te openen. Ze liet 
ons gisteren al even mee glu
ren achter de kloostermuren. 
Wie hier komt eten, komt in 
een andere wereld terecht: 
eentje van rust en onthaas
ting, in een wereld waar tra
ditie en een hippe moderne 
aanpak elkaar kruisen. 
‘Ik ben helemaal weg van dit 
pand’, verklapt Sofie. ‘En dat 
moet wel want anders zou ik 
hier nooit een popup res
taurant openen. Er moet een 
klik zijn tussen mij en de lo
catie. Meer nog, ik ben ervan 
overtuigd dat dit klooster 
mij heeft gekozen en niet 
omgekeerd’. 

de Holy PopUp komt
helaas te laat. 
‘Bij het openen van de
reservaties vorige week
hebben we op ander
halve dag tijd meteen al
500 mensen geboekt.
Ondertussen zitten alle
shiften vol’, lacht Sofie. 
‘We hebben veel men
sen moeten weigeren
en we vinden dat jam
mer. Daarom organise
ren we op zondag 21 ju
ni een bijzondere dag
waar iedereen welkom
is, zonder reservatie.
Niet om te eten, behal
ve dan kleine hapjes,
maar zo kunnen men
sen die nieuwsgierig

zijn wel gewoon eens komen 
binnenwandelen en rondkij
ken.’ (id)

 Foto: yds

Droomvacature voor 
‘Game of Thrones’fans

Het moet zowat de droom 
van elke Game of Thronesfan 
zijn om een rol te krijgen in 
de populaire serie. Voor enke
le gelukzakken kan die droom 
binnenkort wel eens uitko
men. Het productieteam ach
ter Game of Thrones zoekt 
voor het zesde seizoen name
lijk nog enkele mensen om 
een paar personages te vertol
ken. Daarvoor gaat het team 
deze keer niet langs bij een 
bekend agentschap maar wel 
bij Jan met pet mits die past 
in het uiterlijk van het perso
nage dat ze zoeken. Zo zoeken 
ze een gevaarlijk uitziende 
veertiger om een beruchte pi
raat te spelen, een wat nukki
gere oude man om priester te 
vertolken en enkele jongens 

tussen zeven en twaalf jaar 
die moeten sparren met een 
houten zwaard. Alle rollen en 
sollicitaties op de website 
castingcallhub.com. (jc)

 Foto: rr

Evi Hanssen: ‘Reisreportages 

zijn geen plezierreisjes. Dat is 

keihard werken.’ Foto: Guy Puttemans

Je bent ontzettend druk be
zig. Heb je nog tijd om televi
sie te kijken?

Mijn eigen programma’s bekijk 
ik zeker, maar verder … Noch
tans zou je als tvmaker moeten 
weten wat er leeft. Maar ik moet 
bekennen dat ik vroeger veel 
meer keek dan nu. Dat is minder 
geworden sinds de komst van de 
kinderen. Als die eindelijk in bed 
liggen, wil ik liever iets anders 
doen dan tv kijken. 

Beseffen ze al dat mama een 
bekend persoon is?

Absoluut. Scout (6) en Mac (4) 
zijn al mee geweest naar opna
mes van Beat da Bompaz. On
langs zijn ze hen en mij voor Bes
te Kijkers thuis komen filmen. 
Dat vonden ze tof. Scout wil 
trouwens erg graag op tv komen. 
Hij is nog maar zes, maar zegt 
geregeld expliciet dat hij wil to
neelspelen, acteren, zingen, dan
sen … Op school imiteert hij 
mensen of vertelt hij verhaaltjes. 
Voor zijn leeftijd weet hij don
ders goed wat hij wil.

Onlangs sprak je in een uit
gave van de Gezinsbond vrij
uit over het feit dat je een al
leenstaande mama bent. 
Waarom wou je je verhaal 
kwijt?

Vanwege het taboe rond dat on
derwerp. Er zijn veel jonge men
sen met kinderen die beslissen 
om te scheiden. Die groep groeit 
elke dag. Toch durft men daar 
vaak nog niet openlijk over spre
ken. Ik heb het geluk dat ik uit 
een heel evenwichtige scheiding 
ben gekomen. We hebben dat 
met z’n vieren mooi afgehandeld 
en gaan zonder problemen ver
der met ons leven. Maar ik besef 
al te goed hoe zwaar zo’n schei
ding op iemand kan wegen. Fred 
(di Bono, nvdr.) en ik komen 
goed overeen, maar het is zeker 
niet overal zo. Ik merk ook als 
mensen in mijn omgeving uit el
kaar gaan, ze bij mij terecht
komen om raad te vragen. 

Holland calling! Volgende

week is er de finale van Mijn

PopUprestaurant op VTM,

en daarna is Evi Hanssen

(36) weer reisreporter voor

de Nederlandse tv. 

Ze heeft zelfs een

eigen stek in

Amsterdam.

TOM VETS

Evi Hanssen
leert op eigen

benen staan

Wat zeg je dan?
Mijn advies is altijd: Zet je ego 

opzij en denk aan de kinderen. 
Zij mogen er niet onder lijden.

In het interview zei je ook 
dat je de eenzaamheid hebt 
moeten overwinnen om weer 
gelukkig te zijn. Klinkt hea
vy.

Kijk, het leven is niet alleen 
maar rozengeur en maneschijn. 
Op Facebook wel, maar de reali
teit is anders. Ik sta daar niet al
leen in. Er zijn mensen die een 
partner nodig hebben om hun ei
genwaarde te bepalen. Vroeger 
had ik ook àltijd een vriendje of 
echtgenoot. Ik had óók altijd ie
mand nodig. Ondertussen ben ik 
ongeveer anderhalf jaar alleen en 
ik heb er bewust voor gekozen 
om me niet meteen weer te ver
liezen in verliefdheid. Ik onderga 
de eenzaamheid en zie wat het 
geeft.

En wat heb je al geleerd?
Dat ik voor mezelf ontzettend 

tof gezelschap ben. Ik ben soms 
graag dagenlang alleen. Als er 
één les is die ik heb geleerd, is 
het wel dat je geen partner moét 
hebben om tevreden te zijn met 
jezelf of om je gelukkig te voelen.

Je maakt ook carrière bij 
onze noorderburen. Voor 3 op 
Reis ga je opnieuw reizen. 
Wat staat er op het menu?

Ik heb er zelf bewust voor geko
zen om niet te lang van huis te 
zijn. Daarom ontdek ik Europa: 
Noorwegen, Zwitserland, Azo
ren … Denk niet dat dat plezier
reisjes zijn. Wij doen op enkele 
dagen wat toeristen in twee we
ken doen. Het is keihard werken.

Sinds vorig jaar heb je een 
stek in Amsterdam. Ben je er 
vaak?

Nu iets minder, maar tussen 
half juni en januari weer wel. Ik 
hou ook van de anonimiteit van 
een grootstad. De herkenning is 
een pak minder. 

Maar wie er nu pas aan 
denkt om zijn huisgenoten te 
verrassen met een etentje in 


