BV-VRIENDEN NEMEN
AFSCHEID VAN

Nora Tilley

ziekte, het is niet aan een zender
om de pĳnlĳke waarheid te
verbergen voor de kĳkers.’
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‘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.

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).

Met haar
tegenspeler
Johny Voners
in ‘Het Pleintje’.
‘We hebben wat
afgezwanst’,
zegt Johny.
Als Claire in ‘Familie’ had ze een
relatie met Guido (Karel Deruwe).

‘N

JOHNY VONERS

het hoofd en het hart geprent
van de vrienden die erbĳ
mochten zĳn’, zegt Frieda.
‘Zo warm, zo emotioneel. En
wat zei Nora? ‘Ik ben gelukkig. Ik had nooit verwacht
zoveel liefde te krĳgen.’’

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

Greet Rouffaer en Nora speelden
samen in ‘Wittekerke’ en waren twee
handen op één buik.

‘De Collega’s 2.0’ plots de controle over haar benen verloor.
Ze hield de moed er lang in.
‘Ik krĳg niks dan positieve vibes’, zei ze in augustus vorig
jaar. ‘Mĳn man Jean-Pierre is
mĳn rots. Hĳ heeft ook nu gezegd: ‘Dit doen wĳ samen.’ Da’s
een groot geluk voor mĳ. En
m’n vier kleinkinderen tussen 7
en 13 staan altĳd 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 boodschap met de wereld: ‘Ik ben
mezelf gebleven. De ziekte
heeft niet gewonnen. Ik heb
gewonnen!’

madam, een supermeisje, en een
bĳzonder goeie actrice. Ze zal
keihard gemist worden.’
‘Hoe ze omging met haar vreselĳke 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 tĳd over gaan, nu
ben ik er te kapot van...’

VEEL BETEKEND

DIAMANTEN MAN

‘Wat een warme vrouw, wat een
goeie actrice, wat een grote
dame hebben we nu verloren’,
zegt Karel Deruwe, die als Guido 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 grĳpt
me enorm aan. Sta me toe te
vermelden hoe pĳnlĳk ’t was
dat de VRT net op de dag van
haar overlĳden besliste om een
campagneﬁlm van de ALS-Liga
niet uit te zenden, vanwege ‘te
hard’. ALS ís een vreselĳke

‘Mĳn gedachten gaan uit naar
Nora’s echtgenoot Jean-Pierre’,
zegt Johny Voners, die vooral in
‘De Collega’s’ en ‘Het Pleintje’

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 Maesius’ maar werd vooral bekend als
de knappe secretaresse Carolien
in ‘De Collega’s’. Ze speelde in
‘Het Pleintje’, ‘Thuis’, ‘Familie’
en ‘Wittekerke’ en had gastrollen in heel wat succesreeksen.
Nora laat haar man Jean-Pierre,
dochter Kim, zoon Jan en
schoondochter Soraya, en vier
kleinkinderen achter. n
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EEN VOORBEELD
VOOR IEDEREEN’
van haar dood bepaald’, aldus
Frieda. ‘Nog in de lente, voor
het begin van de schoolvakantie. Ik wist het, en ik
besef nu pas wat voor impact
het heeft om de sterfdag te
kennen van iemand die je
graag ziet. Mĳn 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 altĳd in

Greet Rouffaer en Nora waren
bĳ ‘Wittekerke’ twee handen op
één buik, en dat bleven ze tot op
de laatste dag. Een geëmotioneerde Greet heeft ’t heel moeilĳk met het afscheid van ‘een
onwaarschĳnlĳk moedige, grappige, lieve, intelligente, meelevende vriendin. Ik heb het haar
geschreven in een brief, die ze
nog heeft kunnen lezen. Ze was
een ongelooﬂĳk aanstekelĳke
bon vivant. Een fantastische

‘Nora’s man Jean-Pierre deed
het laatste jaar álles om
het haar aangenaam te maken’

‘Hoe zij met die
vreselijke
ziekte omging...

ora had haar grenzen 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’, 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

SUPERMEISJE

intens met Nora samenwerkte.
‘Hĳ heeft zichzelf in 1.000 stukken 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: ‘Mĳn Jean-Pierre, die is
niet van goud, ’t is ’n diamant.’’
De laatste jaren was Johny Nora
wat uit het oog verloren. ‘Jammer, want ik heb altĳd genoten
van onze samenwerkingen. In
‘Het Pleintje’ lachten en zwansden we nogal wat af. Ik ben blĳ
dat we weer wat meer contact
hadden. Ik heb haar bezocht en
toen ze ’t moeilĳk kreeg met
praten, stuurden we elkaar ge-

In een rolstoel woonde Nora afgelopen 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.
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