
Z even maanden per jaar reist de Franse actrice Cécile Bois heen en weer 
tussen Sète – een havenstadje aan de Côte d’Azur waar de serie  Candice 
Renoir wordt opgenomen – en haar woonplaats Parijs. “Ik ben alleen in de 
weekenden thuis en werk niet tijdens school vakanties. Dan heb ik eindelijk 

alle tijd voor mijn dochters van 6 en 4. Maar dat maakt het van huis zijn niet minder 
moeilijk”, vertrouwt de 44-jarige actrice toe. In Frankrijk is de detectiveserie 
– in elke afl evering weet Candice op verrassende wijze een moord op te 
 lossen – een  regelrechte hit. Met gemiddeld 4,5 miljoen kijkers per 
 uitzending heeft Candice Renoir de harten van de Fransen veroverd. 
“Waarschijnlijk omdat Candice een heel herkenbare vrouw is”, zegt 
Cécile. “Ze is geen Hollywood-achtige, dappere heldin. In haar werk- 
en privéleven maakt ze regelmatig  fouten, dat spreekt mensen aan. 
En aangezien Candice zichzelf niet te serieus neemt, vergeven we 
haar dat ze niet perfect is.”
Candice Renoir is geen standaard politiecommandante. Neem alleen 
al haar politieoutfi t: een knalroze handtas, dito laarzen en politie-
brevet in roze etui. “Voordat ik deze rol speelde, hield ik helemaal 
niet van die kleur, maar nu past het goed bij mijn rol”, erkent de 
actrice. De verschillen zijn niet alleen in kledingkeuze terug te 
 vinden. “Ik heb weinig gemeenschappelijk met Candice. Sowieso 
zou ik nooit voor een beroep als politieagent kiezen. Elke ochtend 
naar kantoor? Mij niet gezien! Daarnaast ben ik een heel ander 
soort moeder. Maar net zoals zij heb ik een heel grote fantasie. 
Verder leeft Candice haar leven niet volgens gangbare regels. 
Zelf benader ik dingen ook op een niet al te  orthodoxe 
manier. Wat dat betreft lijken we zeker op elkaar.”
Cécile heeft goede herinneringen aan de tweede afl evering 
van dit nieuwe seizoen, waarin ze samen speelt met de 
Franse actrice Eva Darlan. “Dat was een feestje! Eva heeft 
de rol van Francesca, een vrouw die in Sète een kamer 
 verhuurt aan een student biologie. Als zijn lichaam wordt 
gevonden in een oesterkwekerij, doorboord met een har-
poen, is Francesca een van de verdachten. Dit is ook een 
episode waarin Candice zich ontwikkelt; ze gaat nog een 
stapje verder in haar fantasiewereld. In de afl everingen die 
volgen gaat dit aspect een steeds grotere rol spelen.”
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Vanavond gaat het tweede  seizoen van de detectiveserie 
Candice Renoir verder met  afl evering vijf. De eerste vier 
afl everingen waren al in de Detectivemaand te zien. 
Wat heeft actrice Cécile Bois gemeen met deze opmerkelijke 
politiecommandante uit de titel? 
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“CANDICE IS 
GEEN HELDIN” 
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