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De Moeder Teresa 
in Frances Lefebure
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et is nog tot na de zomer wachten op een nieuw
seizoen van Make Belgium Great Again, maar toch
haalde presentatrice Frances Lefebure deze week
al het nieuws. Ze verzamelde haar troepen in Leu-
ven om daar sigarettenpeuken van straat te halen.
Niet meteen de meest glamoureuze tijdsbesteding,
zeker niet in examentijd, maar Frances slaagde er
toch in een legertje vrijwilligers op de been te bren-
gen. Met resultaat. In totaal plukten Lefebure en
co. meer dan 50.000 peuken van de Leuvense stra-

ten. Goed voor alweer een paar pluspunten op de schaal
van Moeder Teresa.

Want laten we eerlijk zijn, als paus Franciscus ook maar
een klein beetje de vinger aan de pols houdt, dan moeten
de verrichtingen van Frances hem toch al opgevallen zijn?
In amper een paar afleveringen van Make Belgium Great
Again kreeg ze bijna 50.000 Vlamingen zover zich te laten
registreren als orgaandonor. Maakte ze de herbruikbare
drinkfles in haar eentje hip, en slaagde ze er in haar kijkers
massaal postkaartjes met complimentjes te laten sturen.
Dat ze tussen de bedrijven door ook een verloren gelopen

hondje terug wist te vin-
den, is misschien minder
spectaculair maar moet
toch ook een paar bonus-
Teresa-punten kunnen op-
leveren.

Akkoord, officiële mira-
kels zijn dat misschien nog
niet. Maar voor een zalig-
verklaring – net een trapje
onder heilig – moet Frances
toch stilaan in aanmerking
komen? Bovendien lijken
ook die echte mirakels
hoogstens een kwestie van
tijd. Ik zou er alvast niet
van opkijken mocht Fran-
ces in seizoen twee van
Make Belgium Great Again
een paar rolstoelpatiënten
opnieuw aan het wandelen
krijgen, om daarna even

over het water van het Zilvermeer te lopen en vervolgens
met vijf broden en twee vissen de catering te verzorgen op
het personeelsfeest van VTM. 

Frances en haar programma gingen het afgelopen jaar
al met televisieprijzen lopen in Cannes en Hamburg, maar
voor de opperste bekroning moeten we toch richting Vatic-
aanstad kijken. Vorig seizoen werden de Amerikaanse pre-
sident Trump en toenmalig minister van Leefmilieu Joke
Schauvliege op simpel verzoek van Frances met tweets en
e-mails bestookt. Misschien moeten we dat nu een keer
met paus Franciscus proberen? Want geef toe, de heilige
Frances, dat klinkt toch goed? Misschien moeten ze aan de
Medialaan nu al een voorraadje kaarsen en gepersonali-
seerde paternosters in beginnen slaan. 

Het tweede seizoen van Make Belgium Great Again
is dit najaar op VTM te zien.
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zet deze week 
de blik op oneindig. 
Vandaag: de nakende 
zaligverklaring van 
Frances Lefebure.

‘Toy Story 4’ zal niet de laatste sequel van de originele trilogie zijn

Hoe plastic
speelgoed

in goud
veranderde

Op technologisch vlak
heeft Toy Story
de animatiewereld 
voor goed veranderd. 
En narratief kwam de 
trilogie tot een prachtig
eind. Is een deel vier 
dan wel verstandig? 
Toch wel, zo blijkt.
ROBIN BROOS

John Lasseter. “Toen we aan Toy Story begon-
nen, wilden we in de eerste plaats een goede
film maken”, vertelde hij ooit aan De Morgen.
“Ik heb snel beseft dat het niet de computerani-
matie was die het publiek zou entertainen,
maar wat we daarmee zouden doen: het ver-
haal en de personages. Was onze eerste film
slecht geweest, dan zou het vast decennia heb-
ben geduurd eer het publiek die nieuwe tech-
niek had aanvaard.”

Het beste bewijs zag de bedenker in de per-
sonages, die al snel werden omarmd door het
jonge publiek. Lees: de speelgoedfiguren die in
de film tot leven komen, verkochten al snel als
zoete broodjes. Lasseter: “Vier dagen na de

première was ik op de luchthaven. Vlakbij zat
een jongetje met een Woody-pop in zijn han-
den. Met grote trots liet hij zijn nieuwe stuk
speelgoed aan zijn vader zien. De blik in de
ogen van dat kind zal ik nooit meer vergeten.
Op dat moment besefte ik dat het figuurtje dat
ik had bedacht, nu niet meer van mij was. Het
was van hem.”

En precies dat is het hele punt waarom er de
afgelopen jaren zoveel ongerustheid was over
de vierde Toy Story. Dat een filmfranchise er
drie hoofdstukken op rij in geslaagd was om
zichzelf te overtreffen, was vrij uitzonderlijk. Ze
leken een natuurlijke trilogie, die begon met
een piepjonge Andy en zijn speelgoed. 

Woody, Buzz Lightyear en Jessie: oude getrouwen in de Toy Story-franchise. © PHOTO NEWS

oy Story was in 1995 een absolute ga-
mechanger. Ja, mensen waren intus-
sen wel gewend aan eenvoudige
computeranimatie. Ook in ons land
werden al reclamespotjes of de logo’s
van zenders als VTM en TV1 digitaal
gemaakt. Maar een volledige film, dat
was ongezien. En met zoveel detail,
dat klonk bespottelijk.

In de begindagen was het dan ook
onmogelijk om organische zaken ge-

loofwaardig tot leven te wekken. Geometrische
figuren waren veel eenvoudiger, al zagen die er
vaak erg plastiek uit. Maar speelgoed, dat móést
er plastiek uitzien. Pixar speelde zo de grootste
zwakte van de technologie uit als sterkhouder.
En het zag er geweldig uit.

In de lovende kritieken ging het niet over die
mijlpaal, maar vooral over het hartverwar-
mende verhaal. Missie geslaagd, vond regisseur
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De Vlaamse actrice Nora
Tilley (67) is overleden. Ze
leed aan de ongeneeslijke
spierziekte ALS en had om
euthanasie gevraagd. Tilley
is onder meer bekend van
rollen in tv-series als De col-
lega’s, Wittekerke en Thuis.

Tilley verwierf eind jaren 70 be-
kendheid in Vlaanderen door
haar rol als ‘dactylo’ Carolien
Van Kersebeke in de BRT-reeks
De collega’s (1979). In de jaren
90 en begin jaren 2000 speelde
ze in de soaps Wittekerke, Thuis
en Familie. In De collega’s 2.0 van
Jan Verheyen speelde Tilley haar
laatste rol. “Zo eindigt het waar
het begonnen is: met De colle-

Actrice Nora Tilley overleden
ga’s” zei ze daarover. Ze was ook
actief in het toneel, onder meer
bij het Mechels Miniatuur Thea-
ter, het Raamtheater en het Ant-
werpse gezelschap Theater aan
de Stroom.

Ze heeft er nooit een geheim
van gemaakt dat ze dodelijk ziek
was. “Ze is het gezicht geworden
van de ALS-Liga, de patiënten-
organisatie die wetenschappelijk
onderzoek ondersteunt en gratis
hulpmiddelen ter beschikking
stelt, zoals de gesofisticeerde rol-
stoel waarmee Nora zich ver-
plaatste”, zo klinkt het in een
persbericht van haar familie.
“Ze was ook heel verontwaar-
digd dat wie een handicap krijgt
na zijn 65 jaar, geen recht heeft

op vele tegemoetkomingen.”
“Ik heb ervoor gekozen om

van de weinige tijd die me rest
het beste te maken” zei Tilley.
“Elke minuut duurt een uur. Ik
ben mezelf gebleven. De ziekte
heeft niet gewonnen. Ik heb ge-
wonnen!”

“Nora leed aan ALS (Amyo-
trofische Laterale Sclerose) en
vroeg euthanasie, een beslissing
die ze al had genomen toen de
ziekte in april vorig jaar werd
vastgesteld. Nora had haar gren-
zen al een paar keer verlegd,
maar toen na het gebruik van
armen en benen ook haar stem
wegviel, nam ze het voor haar
onvermijdelijke besluit”, gaf de
familie nog mee. (BELGA)

Nora Tilley speelde vorig jaar
nog mee in De collega’s 2.0
van Jan Verheyen. © KRISTOF
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David Gilmour veilt 
gitaren voor klimaat
De veiling van een collectie gi-
taren van David Gilmour (73)
in New York heeft 21,5 miljoen
dollar (zo’n 19 miljoen euro)
voor het goede doel opge-
bracht. Het klapstuk was de fa-
meuze ‘Black Strat’, die voor
bijna 4 miljoen dollar (3,5 mil-
joen euro) van eigenaar wis-
selde. Nooit is zoveel geboden
voor een gitaar, weet het ma-
gazine Guitar World.

De iconische Black Strat da-
teerde van 1969 en is te horen
op Dark Side of the Moon, Wish
You Were Here, Animals, The
Wall en soloalbums. 

Andere gitaren die geveild
werden, waren een akoestische
1969 Martin D-35 (971.600 euro),

een akoetische Martin D12-2812
(469.000 euro), een witte Fen-
der Stratocaster (160.300 euro).
Een Gibson Les Paul uit 1955
ging voor omgerekend 394.843
euro naar een andere eigenaar
– ook al een record voor dit 
gitaartype. Een zeldzame
Gretsch White Penguin leverde
een record voor een elektrische
Gretsch op.

De opbrengst van de mon-
sterveiling gaat naar de ngo
ClientEarth. “De wereldwijde
klimaatcrisis is de grootste uit-
daging die de mensheid ooit zal
kennen, en binnen een paar jaar
zullen de effecten van de opwar-
ming onomkeerbaar zijn”, ver-
klaarde Gilmour. (BELGA)


