
Televisie Interview Documentairemaakster Hetty Nietsch
 
De wereld door een steeds dunner rietje
 

Nietsch: 'Wat er echt aan de hand is,
beseffen zelfs de mensen in de naaste
omgeving van Machteld nauwelijks.' 
geen credit

Hetty Nietsch en haar dochter Lisa
Bom
geen credit

Hetty Nietsch volgde zes jaar lang
Machteld Cossee, die door een
ziekte langzaamaan doof en blind
wordt. 'Als ik haar alleen maar op
een normale manier zou filmen, zie
je niks aan haar.'

DOOR ESTHER DE ROOS

De wereld van Machteld Cossee
(38) wordt steeds kleiner en
donkerder. Sinds haar 17de
verjaardag weet ze dat ze lijdt aan
de ziekte van Usher, waardoor ze
langzaam blind en doof wordt.

Hetty Nietsch (56), tv-journalist en
documentairemaakster voor de
VARA, vond Machteld in het
tijdschrift Jan. 'Ze stond vrolijk op
een foto, samen met haar man op
een tandem, een kindje achterop.
Dat schijnbare geluk stond in fel
contrast met het bijbehorende
artikel over haar trieste verhaal.'

De documentairemaakster was
gefascineerd, legde contact met
Machteld en volgde haar zes jaar
lang. Nietsch' dochter Lisa Bom
deed het grootste deel van het
camerawerk. Nietsch maakte
veelbesproken documentaires: over
de eerste gevallen van aids in
Nederland en de rol van de KLM
daarbij, en over transgender
Valentijn de Hingh, die ze negen
jaar volgde.

Nietsch' nieuwe documentaire De
kleine wereld van Machteld Cossee
brengt in beeld hoe Machteld en
haar gezin een zo normaal mogelijk
leven proberen te leiden. Machteld
ziet maar weinig (ze kijkt door een
'rietje'), hoort slecht en gaat steeds
verder achteruit. Toch heeft ze een
man, twee kinderen en werkt ze
parttime als vrijwilliger.

De film laat zien dat Machteld bijna
niet praat over haar aandoening, ze
denkt er liever niet aan. Waarom
zei ze ja tegen een documentaire?

'Ze wilde aan de buitenwereld laten
zien wat haar situatie is. Je ziet
niets aan Machteld: ze praat
normaal en heeft een heldere blik.
Wat er echt aan de hand is,
beseffen zelfs de mensen in haar
naaste omgeving nauwelijks. Haar
aandoening is progressief: het
wordt steeds erger. Elke dag tot je
laten doordringen dat je morgen
misschien weer minder ziet en
hoort, is bijna niet te doen.'

Hoe maak je dat voelbaar als
documentairemaker?

'Ik was vanaf het begin bezig met
hoe de kijker zich in haar kan
verplaatsen, want dat is essentieel.
Daarom zie je in de film af en toe
het beeld door een klein kokertje,
zodat de kijker ziet hoe beperkt
haar zicht is. Soms hoor je een
vervormd geluid, zodat je je kunt
verplaatsen in hoe slecht ze hoort.
Als ik haar alleen maar op een
normale manier zou filmen, zie je
niks aan haar.'

Kun je objectief blijven als je je
hoofdpersoon zo lang volgt?

'Om objectief te zijn, heb je de
scherpe randjes nodig. Ik wilde
geen zoetsappige film maken. Ik wil
juist laten zien dat Machteld boos
wordt en uitvalt tegen haar man en
kinderen als ze veel geluid maken.
Voor haar is dat een kakofonie
waar je stapelgek van wordt, zeker
als je niet ziet waar het geluid
vandaan komt. Voor een deel is
Machtelds probleem niet op te
lossen, want ze wordt niet beter.
Maar het is goed om naar Machteld
te kijken en ons te realiseren hoe
haar leven is.'

De kleine wereld van Machteld
Cossee, vanavond om 20.25 uur op
NPO 2.
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