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De documentaire heet Mijn geniale 
broer Harry. Wat maakte uw broer 
geniaal?
,,Hij kon erg goed leren, hij had een 
groot talent voor bètavakken, zoals 
wis- en natuurkunde. Op zijn twin-
tigste deed hij al onderzoek voor 
de NASA. Ik was de man van de zes-
minnetjes, dus ik keek tegen hem 
op. De titel Mijn geniale broer Harry 
is overigens niet van mij, maar van 
degene die de film gemonteerd 
heeft. De tegenstelling arm en rijk, 
daar dacht mijn broer veel over na, 
en ook over de uitputting van de 
aarde. Je had toen alleen nog de Club 
van Rome, geen milieubeweging 
of zoiets. In die zin was hij zijn tijd 
vooruit. Hij heeft me geïnspireerd 
tropische landbouw te studeren. Ik 
ben de ontwikkelingshulp ingegaan, 
naar India en Brazilië geweest, maar 
het bleek allemaal complexer dan 
ik dacht, ik had ook eigenlijk geen 
feeling met landbouw. Toen ben ik 
filmmaker geworden, aanvankelijk 
heel idealistisch om minderbedeel-
den te helpen, maar zo simpel lag 
dat ook niet.”

Hebt u ook beeldmateriaal gebruikt van 
de periode waarin hij nog leefde?
,,Ja, mijn vader heeft wat gedraaid 
destijds en we hebben sommige 
dingen nagespeeld. We zijn heel ka-
tholiek opgevoed. Als je mij vraagt: 
waar gaat deze film over?, zeg ik: ik 
heb mijn hele leven gezocht naar 
een zin van het leven. Voor mij-
zelf. Ik vroeg me ook af wat er na 
de dood is. Ik heb er zelfs vrijwilli-
gerswerk voor gedaan onder termi-
naal zieken. Dat was ook naar aan-
leiding van de dood van mijn broer, 
die overleed aan een hersentumor. 
In die tijd werd daar niet over ge-

praat. Als je kanker had zeiden ze 
hooguit k.”

In de documentaire volgen we uw zoek-
tocht naar ‘wat er na de dood komt’. Hebt 
u daar een antwoord op gekregen?
,,Nou nee dus. Als dat zo was had ik 
een wereldprimeur. De aanleiding 
voor mijn zoektocht waren de laatste 
twee weken van het leven van mij 
broer. Hij kon niet meer praten door 
zijn ziekte, hij lag daar te lijden en 
ik vroeg me af of hij toen steun heeft 
gehad van God. Heeft hij tot het eind 

geloofd? Hij was heel gelovig. Je ziet 
in de documentaire ook daadwerke-
lijk iemand doodgaan, een fragment 
uit een eerdere film van mij. Alle-
maal om het te begrijpen. Maar daar 
kom ik natuurlijk niet uit. Ik laat an-
deren aan het woord, een priester, 
een hoogleraar. Ik hoop dat er iets is. 
Maar ik kom niet verder dan dat. Ik 
denk dat niemand verder komt, ook 
niet de mensen die zeggen van wel.”

‘De kerk en het katholieke geloof waren 
een heel wezenlijk onderdeel van ons 
leven’, schrijft u over de film. Is dat zo 
gebleven?
,,Voor mezelf wel. Niet dat ik vaak 
naar de kerk ga. Maar het hoort 

wel bij mij, de cultuur, de rituelen. 
Cultureel voel ik me christen of ka-
tholiek, hoewel in mijn omgeving 
bijna niemand gelooft. De verhalen 
vind ik heel mooi maar als je vraagt: 
klopt het wetenschappelijk, dan 
denk ik van niet. Ik ben heel naïef. 
Als er een wonder gebeurt, geloof ik 
dat meteen, ook al blijkt dat achteraf 
onzin. Ik houd van de hemel, ik wou 
dat het waar was. Ik bekijk het maar 
met humor en een glimlach. Het ka-
tholicisme, daar zit alle slechtheid 
van de mens in. Incest, de maffia. 
Maar ja, dat zit nu eenmaal in de 
mens en dus ook in de kerk. Je vindt 
wél naast elke kerk een kroeg.”

De documentaire start in de kerk in Be-
verwijk waar gisteravond ook de première 
was. Wat is er zo bijzonder aan die kerk?
,,De Goede Raad Kerk in Beverwijk 
wordt zoals zoveel kerken met slui-
ting bedreigd. Wij zijn in die kerk 
gedoopt en opgegroeid, dat maakt 
hem voor mij bijzonder. Eerst wilde 
ik een film maken over de dreigen-
de sluiting van die kerk. Die komt 
er nog steeds, we blijven gewoon 
draaien. Er is veel protest tegen de 
sluiting, maar het heeft natuurlijk 
financiële redenen, ook omdat het 
kerkbezoek terugloopt. Ergens is die 
kerk een symbool voor al die sluiten-
de kerken.”

Moet je alles zeker weten om te kunnen 
geloven?
,,Ik ben bang dat ik uiteindelijk bib-
berend doodga, met een gevoel van: 
o jee, wat nu. Ik ben daarom ook 
lang bezig geweest met het script 
van deze film over mijn broer. Is het 
zo dat als je goed doet, je dan ook 
goed terechtkomt? Of maakt het al-
lemaal niets uit wat je doet? Is er zo-
iets als goed en kwaad? Ik hoop het 
wel, ik wilde dat ik het wist.”

Hoeveel scheelde u met uw broer, en hoe 
verhoudt u zich nu tot hem?
,,Wij schelen anderhalf jaar, dus we 
waren echt broers. Ik praat af en toe 
met hem. Is het wel goed wat ik doe. 
Als ik te veel gedronken heb, zeg ik 
sorry. Ik droom ook veel over hem. 
Nachtmerries dat hij dood gaat. Nog 
steeds, na veertig jaar. Misschien 
komt het omdat je er destijds niet 
over mocht praten.”
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