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aangename temperaturen zagen
we al aan de shirts wie de echte
headliner van de avond was. Niet 
‘Within Temptation’ op Main
Stage 1, maar wél Slayer op het
tweede hoofdpodium. De Ameri-
kaanse trashmetalband gaf van-
avond zijn laatste concert in de Be-
nelux na een carrière van bijna 40
jaar.

Viking
De hele dag was trouwens gevuld
met oude trash-goden. We zagen
een ijzersterk Testament en min-
stens even fris van de lever was 
Anthrax. Toch allemaal bands
van begin jaren ’80 die niks aan
snelheid of kracht hebben inge-
boet. Joey Belladonna (58) van
Anthrax zingt beter dan ooit en 
kreeg het publiek helemaal op zijn
hand bij de klassiekers ‘Antisoci-
al’ en ‘Indians’.
Glenn Hughes was ooit bassist
van Deep Purple, maar heeft nu 
een eigen carrière als zanger. Op
Graspop kwam hij bewijzen dat
hij nog steeds een gouden stem
heeft. Iets teveel naar onze zin,
maar we werden wel getrakteerd 
op prima versies van Purple-klas-

siekers zoals ‘Burn’, ‘Smoke On
The Water’ en vooral het magis-
trale ‘Highway Star’.
Het mooie aan Graspop is dat al-
les kan. Zolang er maar ergens een
gitaar mee gemoeid is. Zo stonden
we - samen met een heel stel jonge
metalheads - mee te brullen op 
‘Sweet Home Alabama’ van Ly-

nyrd Skynyrd of wat er nog van 
over was gebleven. Toch al een hit
uit 1974. De Southern rock van de
Amerikaanse band stond een 
beetje haaks op die van het podi-
um daarnaast, de viking-metal 
van Amon Amarth, maar net die
verscheidenheid maakt van Gras-
pop zo’n leuk festival. 

Het 27-jarige Beringse naaktmodel 
Marisa Papen is het allereerste 
Belgische model dat de cover van 
de Amerikaanse Playboy haalt. Het 
is een onderwaterfoto van Marisa 
tussen twee andere naaktmodellen.
“Dit nummer van Playboy staat 
volledig in het teken van naaktheid, 

seksualiteit en genderidentiteit”, 
vertelt Marisa. “En ik ben vereerd 
dat ik aan de wieg sta van deze 
revolutie. Ik werd voor deze shoot 
gecontacteerd door fotograaf Ed 
Freeman, een goede vriend van mij. 
Hij belde me en zei: ‘Marisa, ik 
denk dat ik de Playboy aan de haak 

heb. Als dat zo is, wil ik dat je erbij 
bent, want zonder u, kan ik dat 
niet’.”
Het Berings model kwam eerder al 
verschillende keren in de proble-
men door haar controversiële 
naaktfoto’s op openbare plaatsen. 
(ayko)

Beringse Marisa Papen eerste Belgische model op Amerikaanse Playboy
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Alabama’ uit 1974. FOTO JEF MATTHEE

Nora Tilley (67) gestorven 
na strijd tegen ALS

Actrice Nora Tilley heeft via 
euthanasie ervoor gekozen om 
haar leven te beëindigen. De 
bekende televisieactrice maak-
te iets meer dan een jaar gele-
den bekend dat ze aan de dode-
lijke spierziekte ALS leed. Die 
diagnose werd gesteld nadat ze
op de set van ‘De Collega’s 2.0.’
merkte dat ze voortdurend 
struikelde, of dat haar benen 
niet altijd mee wilden.  Omdat 
ze niet wou aftakelen, vertelde 
ze destijds dat ze bewust voor
euthanasie zou kiezen als de 
ziekte te zwaar om dragen
werd. “Ik zal er het beste van 
maken. De ziekte zal niet win-
nen. Ik win”, zei ze daarover.
De voorbije maanden kon ze 
haar armen en benen al niet
meer gebruiken, en sinds kort
kon ze ook niet meer spreken. 
Toen ze in 2018 interviews gaf 
over haar ziekte, maakte ze zich
er boos over dat vele tegemoet-
komingen komen te vervallen
voor mensen die ouder zijn dan
65 jaar. Tilley en haar gezin be-
sloten hun huis te verbouwen
zodat ze zich beter kon ver-
plaatsen, maar moesten dat zelf
bekostigen.

‘De Collega’s’
Tilley brak door bij het grote
publiek rond 1980 met de tv-se-
rie ‘De Collega’s’, waarin ze
Caroline Van Kersbeke speel-
de. Halfweg de jaren tachtig 
speelde ze mee in ‘Het Pleintje’.
In 1994 werd ze Claire in ‘Fami-
lie’, van 1997 tot 2004 Sam in 
‘Wittekerke’, en van 2005 tot
2006 speelde ze Betty Van Gin-
deren in ‘Thuis’. Daarnaast
waren er vele gastrollen en
speelde ze veel theater.
Regisseur Jan Verheyen was de
laatste met wie ze samenwerk-
te, en hij roemt haar doorzet-

tingsvermogen. “Eerst borstkan-
ker overwinnen, en dan ALS krij-
gen. Hoeveel pech kan je
hebben?”Johnny Voners, tegen-
speler uit ‘Het Pleintje’, zegt ver-
rast te zijn door haar positivisme.
“Het is verbazend dat je in zo’n 
toestand de moed niet verliest’.
De uitvaartdienst zal op zaterdag
29 juni in besloten kring plaats-
vinden. Nora laat haar man Jean-
Pierre, kinderen Kim, Jan en So-
raya en vier kleinkinderen achter.
(tove)
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