Griet Teck in haar geliefde Gent. © Wannes Nimmegeers

Griet (38) maakte een film waarin ze drie mensen volgt in
de laatste momenten van hun leven: “Er is niets
romantisch aan aftakelen, maar toch kan het nog een hele
mooie periode zijn”
GENT Afscheid nemen is triest maar het kan tegelijk ook heel mooi zijn. Dat
bewijst de Gentse filmmaker Griet Teck (38) met haar nieuwste film ‘Touching
Infinity’. Daarin volgt ze twee vrouwen en een man in de laatste momenten van
hun leven. We spraken haar over hoe dat voor haar aanvoelde om zo’n intense
momenten van zo dichtbij mee te volgen.
Jill Dhondt 25.09.21

Hoe ben je op het idee gekomen om een film te maken waarin je drie mensen
volgt in de laatste momenten van hun leven?
“Daarvoor moet ik een heel eind teruggaan. Voor ‘Touching Infinity’ heb ik ‘Feel My
Love’ gemaakt. Dat is een film waarin ik mensen met dementie volg in Huis Perrekes
in Geel. Daar werd ik voor de eerste keer geconfronteerd met de dood. Voor veel
mensen die ik volgde, was dat hun laatste stop. Maar de manier waarop dat
stervensproces begeleid werd, heeft me enorm geraakt. Sterven was daar deel van
het leven, en dat heeft me aan het denken gezet. Waarom hebben we zoveel angst
voor de dood? Waarom kunnen we er zo moeilijk over praten? Ja, afscheid nemen is
erg moeilijk. Er is niets romantisch aan aftakelen. Maar toch kan het nog een mooie
periode zijn.”

Wanneer ben je precies gestart met filmen?
“Nog voor ik begon te filmen, heb ik heel veel besprekingen bijgewoond van de
palliatieve thuiszorgequipe van Gent-Eeklo. Ik wou me goed voorbereiden. Na heel
veel gesprekken, brachten zij me voorzichtig in contact met mensen voor wie een
een film over de laatste maanden of weken van hun leven iets kon betekenen. Zo
ben ik bij Fernand, Delphine en Rebecca terecht gekomen, maar eigenlijk heb ik veel
meer mensen ontmoet en gevolgd die niet in de film zitten. Maar het kan plots zeer
snel gaan. Van de andere mensen die ontmoet heb, had ik helaas niet genoeg
beeldmateriaal om hun verhaal genuanceerd in beeld te brengen.”
Fernand en zijn vrouw Emma, Delphine en haar dochter Emma en Rebecca en
haar man Bart en hun dochters Helena, Elodie, Feline werden het gezicht van
Touching Infinity.
“Inderdaad. Fernand en zijn vrouw Emma heb ik in de lente van 2016 leren kennen.
Ik heb hen een jaar gevolgd, maar ik kwam er ook vaak zonder camera. Daardoor is
er een hechte band ontstaan. Toen Fernand overleden is, zat ik mee aan tafel met
Emma en de begrafenisondernemer als steun. Ik ben een filmmaker, maar ook
gewoon een mens. Niet veel later heb ik Delphine, een oudere vrouw, leren kennen.
Zij werd met veel liefde verzorgd door haar dochter Myriam. Hen heb ik enkele
maanden mogen volgen. Een hele tijd later heb ik Rebecca, haar man Bart en hun
drie dochters Helena, Elodie en Feline ontmoet. Ook hier werd ik door de tijd
ingehaald. In oktober 2018 heb ik hen leren kennen en in januari 2019 is Rebecca
overleden.”
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In het begin van de film kom je erachter dat Rebecca kanker heeft. Ergens
middenin de film hoor je dat Delphine problemen heeft met haar nieren, maar
je weet als kijker nooit precies waaraan ze aan het sterven is. Hetzelfde met
Fernand. Was dat een bewuste keuze, om hun ziektes niet te benoemen?
“De focus van de film ligt niet op hun ziekte, maar op hoe ze met afscheid omgaan.
Dat heeft me keer op keer geraakt. Het gaat over zorg dragen voor elkaar. De film
gaat eigenlijk over liefde.”
Het is niet het soort film waar je antwoorden krijgt. Je bent eerder een vlieg
aan de muur in hun leven?
“Het was een bewuste keuze om niet in beeld te komen als maker, om geen
interviews of voice-over te gebruiken. Ik wou de film zo open mogelijk houden, zodat
je als kijker de ruimte hebt om zelf te voelen. Iedereen weet hoe de film eindigt, maar
je weet niet hoe. Ik leg die laatste weg samen met hen af vanuit de zijlijn, waardoor
je als kijker meegenomen wordt in het moment. Maar puur ‘vlieg op de muur’ zou ik
het niet noemen. De stijl is wel observerend, maar vergis je niet: ik kwam heel
dichtbij.”
Hoe deed je dat? Ben je even ingetrokken bij die mensen om die bijzondere
momentjes vast te leggen?
“Het gaat om wederzijds vertrouwen scheppen bij elkaar. Er zijn dagen geweest dat
ik een halve dag aanwezig was. Dan nam ik mijn camera mee met de gedachte ‘we
zien wel wat er gebeurt’. Het intieme gesprek tussen Fernard en Emma aan het
begin van de film, heb ik zo kunnen vastleggen. Of toen Rebecca zei: kom je even
mee naar boven? Ik ga mijn dochters instoppen. Maar er waren evengoed geplande
momenten, zoals Rebecca die een boek voorleest over een zieke moeder voor de
klas van haar dochter.”
Had je nooit het gevoel gehad dat je een indringer was in een heel kwetsbaar
moment in hun leven? Of anders gezegd: heb je nooit je camera naar je hoofd
geslingerd gekregen?
“Nee, nooit. Je vertrekt vanuit goede afspraken en wederzijds vertrouwen. Ik vind het
erg belangrijk dat de mensen die ik volgde zich er goed bij voelen. Zij hadden
uiteraard hun eigen motivatie om mee te doen. Ze vonden het een mooi en
maatschappelijk relevant thema, en het beeldmateriaal is natuurlijk een prachtige
herinnering voor de nabestaanden.” (Wacht even.) “Ik heb wel zelf momenten gehad
dat ik het moeilijk vond om aanwezig te zijn, op heel intieme momenten. Maar als ik
dat achteraf aangaf, zeiden ze: och nee, geen probleem voor ons. Zoals het gesprek
op het einde van de film tussen Bart en Rebecca in haar ziekenhuisbed. Dat was
een heel intiem moment. Op zo’n momenten maak je je als filmmaker heel klein,
maar het heeft hen nooit gestoord dat ik er was.”
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Is het ooit gebeurd dat de families even vergeten waren dat je daar was?
“Ja, toch bijna. Bart, de man van Rebecca, zei me eens dat ik de gave heb om op te
gaan in het behang.” (Lacht.)
Heb je je ooit teruggetrokken omdat het te zwaar werd?
“Zeker en vast. Ik ben meermaals naar huis gekeerd zonder opnames. Soms was
het gewoon niet het moment. Waardigheid is heel belangrijk voor mij. In mijn werk
ga ik altijd op zoek naar intimiteit, maar ik wil geen voyeur zijn.”
Is er iets doorheen die verschillende verhaallijnen dat jou is opgevallen?
“Vooral dat het nog een hele intense, maar mooie periode kan zijn. En dat dat niet
beangstigend hoeft te zijn. Het kan zo verbindend en louterend zijn om erover te
praten. Dat is iets wat we niet leren op school. Meer dan de helft van de Vlamingen
sterft in een ziekenhuis of in een woonzorgcentrum achter gesloten deuren,
waardoor het iets vreemd wordt terwijl het zo wezenlijk verbonden is met het leven.
Ik moet dan meteen denken aan dat gesprek tussen Fernand en Emma op de bank.
Toen ik dat achteraf aan Emma toonde zei ze mij: ‘heel ons leven zit daarin’. Het
moment waarop Rebecca herinneringskistjes aan haar dochters gaf, vond ik ook
heel bijzonder, alsook dat gesprek tussen Rebecca en haar man in haar
ziekenhuisbed. Vaak vat ik pas achteraf, als ik de opnames herbeluister, wat daar
precies gebeurd is. Op het moment zelf moet ik ook op technische aspecten letten
zoals beeld en klank.”
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De film is uitgekomen in oktober 2020. Wat is er sindsdien mee gebeurd?
“Touching Infinity werd genomineerd voor een Ensor voor Beste Belgische
Documentaire en kreeg ook een nominatie op Docville. In oktober 2020 was hij
welgeteld tien dagen in de bioscoop te zien over heel Vlaanderen, tot de tweede
lockdown. Heel jammer. Op dit moment is er een release gepland in Spanje en ZuidAmerika. Ze hebben de film al gedubd in het Spaans, ik houd mijn hart al vast. Op
zondag 31 oktober wordt de film vertoond op Canvas, om 22 uur, en er volgen ook
nog enkele vertoningen in Aalst, Heist-op-den Berg en Laken. Wie niet kan wachten
tot dan, kan hem ook online bekijken via VOD. Op de site van de film vind je alle
informatie terug.”
Ben je intussen al bezig met een nieuw project?
“Ja, maar daar kan ik nog niet heel veel over zeggen.” (Wacht even.) “Zes maand
geleden is mijn broer overleden, mijn grootmoeder een maand ervoor. Hun beide
overlijdens kwamen erg onverwacht: mijn oma is overleden ten gevolge van Covid,
mijn broer is uit het leven gestapt. Ironisch genoeg heb ik van allebei geen afscheid
kunnen nemen. Dat doet nog steeds veel pijn. Bij wat ik gezien heb bij mijn oma,
denk ik dat de film toont hoe belangrijk het is om afscheid te kunnen nemen. Het
heeft een grote impact op het rouwproces achteraf. Verder laat ik me begeleiden. Ik
vind dat er in onze samenleving veel te weinig ruimte en aandacht is voor verdriet.
Je kan rationeel veel plaatsen en trachten te begrijpen, maar soms kan het hart niet
volgen.”
“Mijn broer heeft ooit prachtige gedichten geschreven. We waren van plan om daar
samen ooit iets mee te doen. Dat gaat nu niet meer, maar het geeft me hoop en
inspiratie voor mijn volgende projecten. En ondanks het ruwe afscheid heeft hij ons
als familie dichter bij elkaar gebracht. Ik vind hem dagelijks terug in hele kleine
dingen. Daar schuilt ook schoonheid in.”

