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‘I
 n oktober vorig jaar moest 

ik voor de promofi lm van 

‘De Collega’s 2.0’ stevig 

doorstappen met een doos in 

mĳ n handen. Dat was moeilĳ k, 

mĳ n benen wilden niet mee. 

‘Mĳ n mismeesterde knie of 

slechte rug’, dacht ik toen nog. 

Was het dat maar geweest.’ 

 Actrice Nora Tilley lacht wat 

groen. Vandaag, tien maanden 

later, kent ze haar vonnis. Nora 

Actrice NORA TILLEY getroff en door dodelijke        

‘De fi lm van Jan Verheyen is mijn laatste rol. Zo 
eindigt het waar het begon: met ‘De Collega’s’.’ 

Nora Tilley (66) stopt met acteren. 
Noodgedwongen, want ze lijdt aan de dodelijke 

spierziekte ALS, waar geen behandeling voor 
bestaat. Hieronder: haar aangrijpende verhaal.

en maak het 
mooiste van de tijd 

die me nog rest’

‘IK NEEM AFSCHEID 
 VAN M’N PASSIES

heeft ALS of Amyotrofi sche 

Laterale Sclerose, een dodelĳ ke 

neurologische ziekte die zowat 

alle spieren aantast. De oorzaak 

kent men niet en er is geen be-

handeling mogelĳ k. 

 ‘De eerste keer dat de ziekte 

zich manifesteerde, moet een 

jaar geleden zĳ n geweest’, zegt 

Nora, terwĳ l ze met enige moei-

te haar koffi  ekop op het 

schoteltje plaatst. Zo goed als 

Nora (met witte jurk) als typiste 
Caroline in ‘De Collega’s’, de serie 
die haar doorbraak betekende als 

tv-actrice.
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        neurologische ziekte ALS

Nora tussen René 
Verreth en Jaak Van 
Assche bij de 
opname van het 
promospotje voor 
‘De Collega’s 2.0’. 
‘Ik had het moeilijk 
om gewoon met die 
doos in m’n handen 
rond te stappen’, 
zegt Nora. ‘Toen 
werd ik ongerust.’

zonder pauzes vertelt ze moedig 

haar verhaal. ‘Ik liep met vrien-

den over straat en ineens, pats, 

lag ik plat op mĳ n gezicht op de 

grond. Door m’n  knieën en spie-

ren gegaan. Van dan af voelde ik 

me onzeker en was er altĳ d die 

neiging om te vallen.’ 

 ‘Bĳ  de opname van de trailer 

van ‘De Collega’s 2.0’ werd ik 

al iets meer ongerust. Maar pas 

toen mĳ n schoonbroer, die oste-

opaat is, zei: ‘Nora, ge stapt zo 

raar’, ging ik naar de dokter. Een 

oogarts, want ‘met een bril op 

mĳ n neus zal ik beter zien waar 

ik mĳ n voeten zet’, dacht ik.’ 

WANDELSTOK
 ‘In december ben ik uiteindelĳ k 

bĳ  een neuroloog beland’, gaat 

Nora verder. ‘Hĳ  stuurde me 

door naar een neurochirurg, en 

van dan af werd ik door een 

resem dokters binnenstebuiten 

gekeerd. Volgens al die tests 

bleek ik, halleluja, zo gezond als 

een visje. Maar mĳ n intuïtie zei 

me: dit is ernstig.’   
 ‘Temeer omdat mĳ n toestand 

verergerde. Begin februari be-

gon mĳ n linkerhand raar te 

doen. Ook het stappen ging 

steeds moeizamer. Ik kreeg meer 

en meer opmerkingen. ‘Wat is er 

mis?’ Mĳ n zus vroeg nog: ‘Ben 

je zeker dat het niet iets psycho-

somatisch is?’ Maar volgens de 

artsen had ook mĳ n hoofd er 

niets mee te maken.’ 

 ‘Vrĳ  snel had ik een wandelstok 

nodig: mĳ n ‘Mister Eagle’ met 

zĳ n mooie, zilveren kop van een 

adelaar. Alleen op stap gaan 

werd gevaarlĳ k. Ik was ook 

doodsbenauwd om weer te val-

len, want dan geraakte ik 

onmogelĳ k recht.’ 

 TSUNAMI VAN VERDRIET 
 ‘Uiteindelĳ k ben ik in het uni-

versitair ziekenhuis in Leuven 

terechtgekomen en al onmiddel-

lĳ k opperde de prof twee 

mogelĳ kheden. De eerste was 

dat het van mĳ n rug en mĳ n nek 

kwam en in dat geval zouden 

het twee operaties worden. De 

tweede was een hele uitleg die 

zeer wetenschappelĳ k klonk en 

waar ik weinig van begreep.’ 

 ‘Toen vroeg ik: ‘En wat als het 

dat tweede is? Een operatie? 

Chemo? Medicatie?’ ‘Nee’, zei 

ze. ‘Er bestaat geen remedie.’ 

‘Ah, dat gaat dus vanzelf over’, 

besloot ik. ‘Nee.’ ‘Moet ik dan 

de rest van mĳ n leven zo blĳ ven 

voortsukkelen?’ ‘Nee, het gaat 

erger worden.’ ‘Is het dodelĳ k?’ 

‘Ja.’’ Maar zekerheid zouden we 

pas hebben na een hele rist 

 nieuwe onderzoeken.’ 

 ‘Eens in de auto keken mĳ n 

man Jean-Pierre en ik mekaar 

aan en zeiden: ‘Moeten we ons 

nu voorbereiden op het ergste?’ 

We zĳ n beginnen te huilen, 

hoopten nog dat het anders zou 

uitdraaien, maar diep in ons 

binnenste wisten we dat we ons 

vonnis hadden gekregen. Thuis 

begonnen we een zoektocht op 

het internet en het was alsof er 

een F16 door ons leven vloog. 

De twee dagen die volgden, 

waren een tsunami van verdriet. 

We brachten onze zoon en 

dochter op de hoogte en het was 

bĳ zonder emotioneel, ook al 

hadden we toen nog niet de 

bevestiging van de diagnose.’ 

 ‘Op 20 april volgde ons verdict. 

Het was wel degelĳ k het ‘worst 

case scenario’ ALS. Ik was er in 

feite al op voorbereid, maar 

zelfs tegen beter weten in was ik 

blĳ ven hopen. ‘Laat het toch 

een hersentumor zĳ n’, dacht ik 

zelfs heel irrationeel. Waarom? 

Omdat dat meestal nog behan-

deld kan worden.’ 

‘Ik liep met vrienden over 
straat en ineens lag ik, pats, 
op mijn gezicht op de grond’

Nora en haar 
zoon Jan. 
‘Ik maak enkel 
nog plannen 
voor de nabije 
toekomst. 
Naar Jan z’n 
huwelijk in 
september kijk 
ik enorm uit.’

Met haar man 
Jean-Pierre. 
‘Hij is mijn rots, 
ik hoop dat hij 
er niet onder-
door gaat.’
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 ‘Sedertdien verleg ik meer en 

meer mĳ n grenzen. Ik focus mĳ  

op wat ik wél kan en neem 

noodgedwongen afscheid van 

een paar passies.’ 

‘ZOVEEL WARMTE’
 ‘Het eerste dat wegviel, was het 

golfen. In Spanje speelde ik in 

januari nog 18 holes, een paar 

maanden later kon ik mĳ n golf-

club niet meer vasthouden. 

Keramiek ben ik blĳ ven maken 

tot ik met mĳ n vingers los door 

de pot priemde. Ondertussen zit 

ik niet meer aan de draaitafel 

maar blĳ f toch elke dag een stuk 

maken en experimenteren met 

glazuren. Een ochtendritueel, 

zolang het nog kan.’ 

 ‘Mĳ n tamelĳ k druk sociaal 

leven hou ik nog vol en dat 

vind ik geweldig. Ik merk wel 

dat veel mensen het er onge-

loofl ĳ k moeilĳ k mee hebben, 

veel moeilĳ ker dan indertĳ d 

toen ik zei dat ik borstkanker 

geen buitenaards wezen.’  

   ‘De enige keuze die ik kon ma-

ken, heb ik gemaakt. Ofwel 

wordt het gruwelĳ k en onmen-

selĳ k voor mĳ  en voor iedereen 

in mĳ n omgeving. Ofwel maak 

ik nog een warme, mooie tĳ d 

van de periode die me rest. Ik 

héb gekozen: om van de tĳ d die 

me rest het beste te maken, en 

dat lukt. Ik word omringd door 

zoveel warmte, dat had ik nooit 

durven verwachten. Er zĳ n veel 

mensen op wie ik continu kan 

rekenen. Ik krĳ g niks dan posi-

tieve vibes.’ 

 ‘Mĳ n man Jean-Pierre is mĳ n 

rots. Hĳ  pakt mĳ n werk over, 

bĳ gestaan door onze onmisbare 

hulp in de huishouding Nancy. 

Hĳ  heeft ook nog een verant-

woordelĳ ke job, een bĳ na 

onmogelĳ ke combinatie. Ik 

hoop dat hĳ  er niet onderdoor 

gaat, maar zĳ n werk is heel 

belangrĳ k voor hem en is nu 

ook een uitlaatklep. Ik wist al 

van die borstkanker tien jaar 

geleden dat we een stevige tan-

dem vormden. Hĳ  heeft ook nu 

gezegd: ‘Dit doen wĳ  samen.’ 

Dat is een groot geluk voor mĳ .’   

 ‘DE TETTENCLUB’ 
 ‘Het kan zĳ n dat het binnen een 

jaar afgelopen is met mĳ , maar 

het kan ook zĳ n dat de ziekte 

stabiliseert. Ik heb nu het gevoel 

dat mĳ n benen hetzelfde blĳ -

had. Iedereen zoekt naar de 

juiste woorden en vindt die 

niet. Logisch, voor zoiets zĳ n 

er geen woorden. Ik begrĳ p 

dat heel goed. Maar zelf praat 

ik er heel open over. Ik ben 

tenslotte nog altĳ d Nora en 

NORA TILLEY

 ‘NÉT TE OUD VOOR EEN PREMIE ’
 Wie aan ALS lijdt en hulpmidde-

len nodig heeft of z’n woning 

moet aanpassen, kan een tege-

moetkoming van de overheid 

krijgen. Helaas kan Nora Tilley 

daar géén beroep op doen. 

 ‘Ons huis moet nochtans ver-

bouwd worden, want ik raak de 

trap niet meer op’, zegt Nora. 

‘Beneden moet een badkamer 

en een slaapkamer komen, en 

de deuropeningen moeten ver-

breed worden voor een rolstoel. 

Een dure zaak waarvoor de 

overheid een tussenkomst 

voorziet, maar ik kom niet in 

aanmerking. Ik ben 66, net één 

jaar te oud voor een premie. Een 

schande, dit is discriminatie op 

basis van leeftijd.’ 

SPONSORING
 ‘Dat klopt’, zegt  voorzitter Danny 

Reviers van de ALS Liga . 

‘65-plussers die gehandicapt 

worden, krijgen geen tussen-

komst voor hulpmiddelen of 

aanpassingen van de woning, 

hoe noodzakelijk ook. Enkele 

jaren geleden heeft de gehandi-

captensector hiervoor bij het 

Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens in Straatsburg een 

rechtszaak aangespannen tegen 

de Belgische staat. Tevergeefs, 

de overheid mag zoiets blijkbaar 

ongestraft besluiten.   Met onze 

vzw hebben we daarom een 

uitleendienst voor hulpmiddelen 

opgestart. Wij lenen gratis rol-

stoelen, spraakapparatuur, 

aangepaste besturingssyste-

men en hulpmiddelen uit aan 

ALS-patiënten.’ Maar de ALS 

Liga is niet-gesubsidieerd en 

afhankelijk van steun en spon-

soring. ‘We zitten dus altijd met 

angst dat geldschieters zullen 

afhaken terwijl er, zeker voor 

onderzoek, nog veel geld te kort 

is’, aldus nog Danny Reviers.  n

‘In januari speelde ik nog 
18 holes, enkele maanden 
later kon ik m’n golfclub 
niet meer vasthouden’

Als Betty Van 
Ginderen in 
‘Th uis’, naast 
Leah Th ys 
(Marianne).

In ‘Familie’ speelde Nora 
twee jaar lang Claire, de 

vriendin van Guido Van den 
Bossche (Karel Deruwe).
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l Info:

www.als.be

 ‘Bake Off ’-jurylid HERMAN 

VAN DENDER mag zelfs MELANIA 

TRUMP tot zijn fans rekenen 
  

 Wat Peter Goossens in ons land 

is voor de haute cuisine, is 

Herman Van Dender voor de 

nobele kunst van het taarten 

bakken. Een uithangbord met 

internationale allure. Al jaren 

bakt hij voor de Groten der 

Aarde. Onlangs stond hij zelfs 

oog in oog met Melania Trump 

op de NAVO-top in Brussel, 

toen hij samen met Edouard 

Vermeulen van Natan de 

vrouwen van de wereldleiders 

verwelkomde, mét zijn 

eigengemaakte pralines. ‘Erg 

indrukwekkend, hoe zij daar 

arriveerde’, vertelt hij. ‘Met een 

stoet gepantserde wagens van 

de special services, en 

daarachter de presidentiële 

limousine met Melania op de 

achterbank.’ 

 Hoe verliep je ontmoeting met 

de fi rst lady? 

 Heel aangenaam eigenlijk. We 

sloegen kort een babbeltje, en 

ze zei me dat mijn chocolade de 

beste was die ze ooit geproefd 

had. De chocolade in Amerika is 

van zo’n bedroevende kwaliteit, 

dat Melania’s compliment mis-

schien wel recht uit het hart 

kwam. (lacht)  

 ‘De Amerikaanse special services in je 
winkel voor een bestelling pralines, da’s toch 
bijzonder.’ Herman Van Dender mag zich als 

meesterpatissier wereldtop noemen. De kandidaten 
van ‘Bake Off  Vlaanderen’ halen dus maar beter alles 

uit de (keuken)kast om indruk op hem te maken.  

         HET 
nieuwe
   TV-SEIZOEN

REALITY

Ontdek alle 
najaarsprogramma’s 
vanaf pagina 44

 ‘BAKKEN VOOR 
WERELDLEIDERS, 
DAAR KICK IK OP’ 

‘Melania Trump noemde 
mijn chocolade de 

beste die ze al geproefd 
had’, zegt Herman.

 Wie weet volgt er nog een 

 bestelling. 

 Ah, maar ’s anderendaags 

stonden er al enkele mannen 

van de Amerikaanse special 
services in onze winkel. Ze had-

den nog wat chocolade nodig 

voor de Air Force One (het 
privévliegtuig van de Ameri-
kaanse president, nvdr), die ’s 

middags zou vertrekken. Een 

behoorlijk omvangrijke bestel-

ling, dat weet ik nog. ’t Was een 

bijzondere ervaring.  

 Je mag jezelf ook al tien jaar 

hofl everancier noemen. Zo was 

de bruidstaart van prins Laurent 

en Claire jouw creatie.  

 Dat was een taart van drie 

 meter hoog, voor zeshonderd 

personen. Een wéék heb ik 

eraan gewerkt. En dan het 

 moment suprême: de taart 

samenstellen op ’t paleis zelf, 

terwijl al die lakeien en veilig-

heidsdiensten toekijken.  

 Voorzie je voor zulke gelegen-

heden een plan B, voor ’t geval 

er iets zou mislopen?  

 Hier en daar had ik een decora-

tiestukje in reserve, meer niet. 

Het móest gewoon goed zijn 

van de eerste keer.  

 Daar zal wel heel wat stress mee 

gepaard gaan. Om die het hoofd 

te bieden, ga je regelmatig wan-

delen met jouw hond, gaf je al 

eens aan.  

 Ging.  (stil)  Eyka is in januari 

overleden. ‘t Beestje is dertien 

jaar geworden. De artsen had-

den hem eigenlijk al twee jaar 

geleden opgegeven. Hij had 

immers een tumor in het aan-

gezicht. Gelukkig vond ik in het 

Nederlandse Utrecht wél een 

ziekenhuis dat hem wilde 

 behandelen. Drie weken lang 

reden we iedere dag op en af 

voor bestralingstherapie.  

 Dat getuigt van een groot 

 dierenhart.  

 Ik heb geen seconde getwijfeld. 

Je ziet zo’n beest graag, hé. Zijn 

dood raakt mij nu nog altijd. 

Maar een nieuwe hond komt er 

voorlopig niet. Daarvoor heb ik 

het nu véél te druk.   n KV

Vanaf woensdag 29 augustus 
opnieuw op VIER.

ven. Alhoewel, mĳ n jongste 

kleindochter Louise zegt dat het 

erger wordt. En de waarheid 

komt vaak uit een kindermond.’ 

 ‘Ik geniet trouwens van mĳ n 

vier  gasten . Ze zĳ n tussen de 7 

en de 13 jaar en ze staan altĳ d 

klaar om me een handje te ge-

ven zodat ik steun heb. ‘Ik vind 

het zo fantastisch dat jullie me 

helpen’, zei ik onlangs. ‘Daar 

zullen jullie later nog dikwĳ ls 

aan denken.’ Waarop Louise: 

‘Later? Ik hoop dat je dan nog 

leeft, maar ik denk het niet.’ 

Daar moet ik dan ondanks alles 

om lachen. ’

 ‘Ik maak ook alleen nog plan-

nen voor de heel nabĳ e 

toekomst. Ik kĳ k uit naar het 

huwelĳ k van mĳ n zoon in sep-

tember. Naar een weekend met 

vrienden in Frankrĳ k en een 

reisje met mĳ n ‘Tettenclub’, zes 

vriendinnen die net als ik borst-

kanker hebben gehad.’ 

ROLLATOR
 ‘Toen ik hoorde dat ik ALS had, 

wou ik afhaken voor de nieuwe 

fi lm van De Collega’s. Maar Jan 

Verheyen vroeg me toch nog 

eens over die rol na te denken. 

Ik heb hem na een week gezegd 

dat hĳ  op me kon rekenen.’ 

 ‘Uiteindelĳ k is die laatste opna-

medag op 12 juni nog heel 

plezant geworden. Toen mĳ n 

werk erop zat, nam ik afscheid 

van de ploeg. Ik had me heel de 

dag goed gehouden maar toen 

vloeiden er traantjes, ook bĳ  

een paar anderen.’ 

 ‘Toch ben ik blĳ  dat ik dat 

nog heb kunnen doen. Nu 

zou dat niet meer gaan. Ik kan 

me alleen voortbewegen met 

mĳ n rollator en mĳ n scootmo-

biel, en ook mĳ n energiepeil 

staat veel lager. Ik zie die rol 

nu als mĳ n afscheid van het 

scherm, en zo eindigt het waar 

het begonnen is: met ‘De 

 Collega’s’.’  n


