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verbeelding als Jeroom. Die ziet 
een doos en zegt: ‘Oké, we gaan 
nu helmen maken. Jĳ  bent de uil 
en ik ben de ridder.’ En dan zĳ n 
ze vertrokken met z’n tweeën. 
Ik ben daar soms wel ’n beetje 
jaloers op, ja. Ik wil óók de 
 coole mama zĳ n.’ 
 Voor haar eigen sportkledinglĳ n 
reist Élodie de wereld rond. ‘Ik 
ben vaak en soms voor langere 
periodes weg. Dan zĳ n Jeroom 
en Remus alleen. Logisch dat ze 
zo’n goede band hebben.’ 

 CHAOTISCH 
 ‘Ik ben enorm chaotisch, maar 
verrassend genoeg ben ik een 
gestructureerde, vrĳ  goed geor-
ganiseerde mama’, besluit Élo-
die. ‘Mĳ n zoon is jong en heeft 
structuur nodig. Ik moet hard 
werken om de chaos van m’n 
eigen leven niet te laten over-
stromen in zĳ n opvoeding. 
 Maar Remus is bĳ na vier en 
heeft nog niks ergs voorgehad. 
Dus ja, ik vind van mezelf dat ik 
dat goed doe.’  (lacht)  
 ‘Als het nodig is, zĳ n we wel 
streng’, zegt Élodie gedeci-
deerd. ‘Zĳ n ouders zĳ n zeker 
niet zĳ n beste vrienden. Je doet 
er je kind geen plezier mee door 
heel fl exibel te zĳ n. We hebben 
wel geluk. Het krĳ sende kind in 
de Delhaize, dat hebben we met 
hem nooit meegemaakt.’ 
 Élodie vindt zichzelf een 
 bezorgde mama. ‘Als Remus 
beneden zit en ik ga douchen, 
zeg ik: ‘Mama gaat douchen, 
oké?’ Voordat ik de douche in 
stap, herhaal ik dat nog ’ns en 
als ik eruit kom, roep ik: ‘Mama 
is klaar met douchen.’ ‘Jahaaa’, 
roept hĳ  dan. Hĳ  is dat dan echt 
beu. Maar ik denk: ‘Er moest 
maar ’ns iets gebeuren terwĳ l ik 
er niet ben.’ Dat is een kant die 
niemand van mĳ  kent, omdat ik 
meestal denk van...  whatever . 
Maar bĳ  Remus kan ik niks aan 
het toeval overlaten.’  n

ÉLODIE OUÉDRAOGO
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‘Over Moeders’
Nog te zien op hln.be/showbizz

OP TV

EEN VOORBEELD 
VOOR IEDEREEN’

BV-VRIENDEN NEMEN 

AFSCHEID VAN 

‘N
  ora had haar gren-
zen al een paar keer 
verlegd, maar toen 

na het gebruik van armen en 
benen ook haar stem weg-
viel, nam ze het voor haar 
onvermĳ delĳ ke besluit’, liet 
haar familie weten. 
‘Wat nu gaat volgen, is niet 
mooi meer’, bekende Nora 
toen aan haar goede vriendin, 
journaliste Frieda Joris. ‘Ze 
heeft daarop zelf het moment 

van haar dood bepaald’, aldus 
Frieda. ‘Nog in de lente, voor 
het begin van de schoolva-
kantie. Ik wist het, en ik 
besef nu pas wat voor impact 
het heeft om de sterfdag te 
kennen van iemand die je 
graag ziet. Mĳ n hart krimpt 
als ik eraan denk hoe haar 
man en haar kinderen die 
datum zagen naderen.’
‘Het afscheid met Nora en 
haar gezin staat voor altĳ d in 

het hoofd en het hart geprent 
van de vrienden die erbĳ  
mochten zĳ n’, zegt Frieda. 
‘Zo warm, zo emotioneel. En 
wat zei Nora? ‘Ik ben geluk-
kig. Ik had nooit verwacht 
zoveel liefde te krĳ gen.’’

 POSITIEVE VIBES 
 Nora kreeg pas in april vorig 
jaar te horen dat ze aan ALS 
leed, nadat ze bĳ  de opnamen 
van een promofi lmpje voor 

Nora Tilley
° ��/��/���� - = ��/��/����

 ‘Vlaanderen heeft een grote 
dame verloren.’ Zo vertolkt 
acteur Karel Deruwe (63) het 
verdriet en de verslagenheid 
van het hele Vlaamse 
acteursgild bij het overlijden 
van Nora Tilley. De actrice, 
die we kennen van onder 
meer ‘De Collega’s’, 
‘Wittekerke’ en ‘Thuis’, leed 
aan de ongeneeslijke 
spierziekte ALS en koos 
voor euthanasie.   

    ‘Hoe zij met die 
vreselijke 

ziekte omging... 
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‘De Collega’s 2.0’ plots de con-

trole over haar benen verloor. 

Ze hield de moed er lang in. 

 ‘Ik krĳ g niks dan positieve vi-

bes’, zei ze in augustus vorig 

jaar. ‘Mĳ n man Jean- Pierre is 

mĳ n rots. Hĳ  heeft ook nu ge-

zegd: ‘Dit doen wĳ  samen.’ Da’s 

een groot geluk voor mĳ . En 

m’n vier kleinkinderen tussen 7 

en 13 staan altĳ d klaar om me 

een handje te geven zodat ik 

steun heb.’ 

 Nora overleed op 20 juni, daags 

voor Wereld ALS-dag. Haar 

familie deelde haar laatste bood-

schap met de wereld: ‘Ik ben 

mezelf gebleven. De ziekte 

heeft niet gewonnen. Ik heb 

gewonnen!’  

 VEEL BETEKEND 
 ‘Wat een warme vrouw, wat een 

goeie actrice, wat een grote 

dame hebben we nu verloren’, 

zegt  Karel Deruwe , die als Gui-

do in ‘Familie’ een relatie had 

met Nora’s personage Claire. 

‘Ze heeft heel veel betekend 

voor mĳ . Op de set, maar ook 

daarnaast. Dit afscheid grĳ pt 

me enorm aan. Sta me toe te 

vermelden hoe pĳ nlĳ k ’t was 

dat de VRT net op de dag van 

haar overlĳ den besliste om een 

campagnefi lm van de ALS-Liga 

niet uit te zenden, vanwege ‘te 

hard’. ALS ís een vreselĳ ke 

ziekte, het is niet aan een zender 

om de pĳ nlĳ ke waarheid te 

verbergen voor de kĳ kers.’ 

 SUPERMEISJE 
  Greet Rouff aer  en Nora waren 

bĳ  ‘Wittekerke’ twee handen op 

één buik, en dat bleven ze tot op 

de laatste dag. Een geëmotio-

neerde Greet heeft ’t heel moei-

lĳ k met het afscheid van ‘een 

onwaarschĳ nlĳ k moedige, grap-

pige, lieve, intelligente, meele-

vende vriendin.   Ik heb het haar 

geschreven in een brief, die ze 

nog heeft kunnen lezen. Ze was 

een ongeloofl ĳ k aanstekelĳ ke 

 bon vivant . Een fantastische 

madam, een supermeisje, en een 

bĳ zonder goeie actrice. Ze zal 

keihard gemist worden.’ 

 ‘Hoe ze omging met haar vrese-

lĳ ke diagnose... een voorbeeld 

voor iedereen’, zegt Greet. ‘Ze 

heeft het laatste jaar nog zó 

intens geleefd. Ik wil haar leven 

vieren, er een glas op drinken. 

Maar er moet tĳ d over gaan, nu 

ben ik er te kapot van...’ 

 DIAMANTEN MAN 
 ‘Mĳ n gedachten gaan uit naar 

Nora’s echtgenoot Jean-Pierre’, 

zegt  Johny Voners,  die vooral in 

‘De Collega’s’ en ‘Het Pleintje’ 

intens met Nora samenwerkte. 

‘Hĳ  heeft zichzelf in 1.000 stuk-

ken gesneden het laatste jaar, 

niets was te veel om het Nora 

aangenaam te maken. Ze zei het 

mĳ , de laatste keer dat ik haar 

zag: ‘Mĳ n Jean-Pierre, die is 

niet van goud, ’t is ’n diamant.’’ 

 De laatste jaren was Johny Nora 

wat uit het oog verloren. ‘Jam-

mer, want ik heb altĳ d genoten 

van onze samenwerkingen. In 

‘Het Pleintje’ lachten en zwans-

den we nogal wat af. Ik ben blĳ  

dat we weer wat meer contact 

hadden. Ik heb haar bezocht en 

toen ze ’t moeilĳ k kreeg met 

praten, stuurden we elkaar ge-

animeerde mails. ‘Hey mateke’, 

schreef ze dan. En ik: ‘Hey 

matinneke’. Ik ga haar missen.’ 

 KNAPPE SECRETARESSE 
 Nora maakte haar tv-debuut in 

de jeugdserie ‘Magister Maesi-

us’ maar werd vooral bekend als 

de knappe secretaresse Carolien 

in ‘De Collega’s’. Ze speelde in 

‘Het Pleintje’, ‘Thuis’, ‘Familie’ 

en ‘Wittekerke’ en had gastrol-

len in heel wat succesreeksen. 

Nora laat haar man Jean-Pierre, 

dochter Kim, zoon Jan en 

schoondochter Soraya, en vier 

kleinkinderen achter.  n 

JOHNY VONERS

‘Nora’s man Jean-Pierre deed 
het laatste jaar álles om 

het haar aangenaam te maken’
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In een rolstoel woonde Nora afgelo-
pen winter de première van ‘De 
Collega’s 2.0’ bij, omringd door haar 
man Jean-Pierre, haar dochter Kim en 
zoon Jan met zijn partner Soraya.

Greet Rouff aer en Nora speelden 
 samen in ‘Wittekerke’ en waren twee 

handen op één buik.

Als Claire in ‘Familie’ had ze een 
relatie met Guido (Karel Deruwe).

Met haar 
tegenspeler 
Johny Voners 
in ‘Het Pleintje’. 
‘We hebben wat 
afgezwanst’, 
zegt Johny.

De rol die haar beroemd maakte in Vlaanderen: dactylo Carolien 
in ‘De Collega’s’, naast Tuur De Weert (Gilbert Van Hie), Jaak Van 

Assche (Jean De Pesser) en Jacky Morel (Hilaire Baconfoy).


