
ANTON JOHANNES GERRIT CORBIJN
van Willenswaard (Strijen, 1955) begon zijn 
fotografiecarrière bij tijdschrift OOR, waar-
in hij in 1972 debuteerde. Hij verhuisde naar 
Engeland en fotografeerde veelvuldig Joy 
Division, om vervolgens een diversiteit aan 
mensen te portretteren: van Robert de Niro 
tot Herman Brood en prinses Beatrix. Ook 
ontwierp hij platenhoezen (onder meer van 
U2) en regisseerde hij videoclips (Depe-
che Mode, The Killers, Coldplay). In 2007 
maakte hij zijn eerste speelfilm, Control, 
over Joy Division-frontman Ian Curtis. Ge-
volgd door de thriller The American (2010) 
met George Clooney. Op 4 september gaat 
zijn nieuwe film A Most Wanted Man in pre-
mière, met een laatste optreden van de 
overleden Philip Seymour Hoffman. In 2012 
verscheen de documentaire Anton Corbijn 
Inside Out, van Klaartje Quirijns.

Met een derde prachtfilm op komst (en een 
vierde in post-productie) is Anton Corbijn meer 

dan ooit zelf A Most Wanted Man.

— ANTON CORBIJN— 
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zijn dingen waar ik toevallig in ben gerold. Áls ik 
bewust een beslissing maak met de gedachte dat 
het mijn carrière helpt, dan mislukt het altijd.’ 

Bachmann, het hoofdpersonage in A Most 
Wanted Man, verwaarloost zichzelf. Philip 
Seymour Hoffman was vast je gedroomde 
invulling voor die rol. 
 —‘Hij is zonder twijfel de beste acteur van zijn ge-
neratie. Waanzinnig om te zien hoe hij zich inleef-
de. Ik keek ooit met Philip een rough cut van de 
film. Ik zie hem nog zo zitten, op de bank, met zijn 
baseball cap. De man die ik op het scherm zag, leek 
in niets op de persoon naast me. Ik wist dat het zo 
was en tóch kon ik me niet voorstellen dat het om 
dezelfde man ging. Philip had zijn flaws, essenti-
eel voor een goede kunstenaar, maar daardoor be-
greep hij goed hoe mensen in elkaar zitten.’

Hoe was hij op de set? 
 —‘We hadden onze meningsverschillen, maar 
dat je af en toe botst is niet erg. Zoiets maakt een 
film alleen maar sterker. Zijn perfectionisme viel 
me op. Vooral op het gebied van geluid. In de film 
speelt hij een Duitser die Amerikaans spreekt met 
een Duits accent. Heel moeilijk om dat onder de 
knie te krijgen. Als hij een take bekeek, dan ging 
het hem alleen om het geluid. Of het accent goed 
klonk. Naar het beeld keek hij vaak amper.’

Hoe was hij op de set? Compleet in character?
 —‘Deels. Hij kon heel makkelijk switchen, als hij 
dat wilde. Perfectionistisch ook.  Maar goed. Zon-
der perfectionisme kom je ook niet zo ver als hij. 
Hij heeft zulke diverse rollen gespeeld. Van Capote 
tot Along Came Polly. Waanzinnig.’

Wat was je reactie, toen je hoorde dat hij door 
een overdosis was overleden?
 —‘Dat was natuurlijk verschrikkelijk. Twee we-
ken daarvoor had ik nog het hele weekend met 
hem doorgebracht. Na het filmproces hadden we 
contact gehouden. Dat weekend waren we naar 
Sundance samen. Heel moeilijk om het nieuws te 
horen. Dezelfde dag heb ik nog een stuk geschre-
ven voor The Guardian, op hun verzoek, maar dat 
moest allemaal heel snel. Voordat ik de kans had 
gehad om erover na te denken. Het hielp wel om 
een uitlaatklep te vinden op dat moment. Maar het 

is voor mij nu heel moeilijk om de 
film te zien. Philip was een fantas-
tische man. Niet alleen een topacteur, 
maar hoe beter ik hem leerde kennen, hoe 
meer ik me realiseerde dat-ie ook gewoon een 
hele fijne gozer was. Zonder bullshit.

Hoe was jullie relatie op de set?
 —‘Mijn manier van regisseren is vrij understated. 
We hebben wel wat clashes gehad, maar daardoor 
leerden we elkaars positie waarderen en zien. Dat 
werkte heel goed. Het gaat erom dat je allebei een 
idee hebt. Dat dat af en toe clasht is niet erg, moet 
je een oplossing voor vinden. We e-mailden ook 
vaak over allerlei zaken. Een geweldige kerel was 
het. Dus heftig dat hij er nu niet meer is. Maar ja…’

Je bent ver gekomen voor iemand die is gebo-
ren in Strijen, bij de Hoeksche Waard. 
 —‘Het was een eiland met een pontje dat we kon-
den gebruiken om in de bewoonde wereld te ko-
men. Of nou ja, in Dordrecht. Voor mij was alles 
dat van buiten kwam aantrekkelijk, met name mu-
ziek, omdat het een vrijheid beloofde die ik mis-
te. Een paar jaar geleden maakte ik de fotoserie A. 
Somebody in Strijen. Daarvoor portretteerde ik me-
zelf als overleden musici, van Herman Brood tot 
Jimi Hendrix. Mijn wereld, van de muziek, bracht 
ik daarmee terug naar mijn kleine wereldje van 
toen. Ik denk dat het gebrek aan inspiratie daar, 
er is echt he-le-maal niets, me juist heeft geïnspi-
reerd. Die serie is nog steeds een van mijn favoriete 
projecten. Hij dealt met mijn obessie voor muziek, 
maar ook met een onderwerp dat belangrijk was 
voor mijn ouders: het leven na de dood.’ 

Je komt uit een domineesfamilie. Wat vonden 
zij ervan dat je artiesten fotografeerde?
 —‘De muren in onze kerk waren wit, verafgoding 
was verboden. Dat zegt wel het een en ander. Maar 
wat ze er écht van vonden, weet ik niet. Mijn ou-
ders waren er niet zo mee bezig. Bizar genoeg ver-
telde mijn vader me pas een jaar of tien geleden dat 
zijn vader ook fotografeerde. Hij had een donke-
re kamer, onder de trap. Ik snap niet dat hij me dat 
niet eerder heeft verteld.’ 

Raakt je wat mensen van je werk vinden? 
 —‘Mijn eerste filmproject, een short met Depe-

che Mode, leverde één recen-
sie op in Nederland: "Volgende 
keer beter." Later hoorde ik van 
Mark Romanek [een collega-film-
maker] dat hij op filmopleidingen is ge-
bruikt als studiemateriaal, omdat die film 
nieuw was in zijn aanpak. Ik probeer be-
schouwingen over mijn werk niet meer te lezen. 
Zeker niet als ze geschreven zijn door mensen die 
er geen verstand van hebben. Het is onnavolgbaar. De 
NRC vond Control niks, tot hij prijzen kreeg. Toen The 
American uitkwam zeiden ze: Niet zo goed als Control. Tsja.’ 

De soundtracks van je films zijn duidelijk erg belangrijk.
 —‘Ja, het moet allemaal kloppen. Life speelt zich af in de jaren vijf-
tig, dan moet de muziek ook uit die periode komen. En er moet een 
Nederlandse song in, als een eerbetoon aan de songs die mijn inte-
resse in muziek aanwakkerden. Dat werden Brainbox, Cuby and the 
Blizzards en Supersister. ’

Je zei ooit: 'Na drie films hou ik óf op met films maken, óf ga ik 
er volledig voor.'
 —‘Het leek me een mooi aantal, om te weten of het iets voor me was. 
Control was een one off experience, The American totaal anders en bij 
A Most Wanted Man wist ik of ik die manier van filmmaken vast kon 
houden. Ik begin me nu pas thuis te voelen in deze wereld.’

Je woont de helft van het jaar in Berlijn. Wat heb je met die 
stad?
 —‘Het is hier ongelofelijk interessant, vol tolerante mensen en met 
een hoogwaardige levensstandaard. En met meer anonimiteit dan in 
Nederland. Ik zie mezelf niet als een BN’er, maar ben bekender dan 
ik ooit dacht en zou willen zijn, visueel gezien. Als mensen naar me 
kijken, dan ben ik me daar altijd erg van bewust. Geef mij maar de po-
sitie van degene die naar anderen kijkt.’ 

A Most Wanted Man is gebaseerd 
op een boek van John le Carré en ver-
haalt over Issa (Grigoriy Dobrygin), een 
Tsjetsjeense immigrant die in Hamburg 
opduikt. Aldaar helpt advocate Anna-
bel Richter (Rachel McAdams) hem om 
z’n leven op orde te krijgen, maar er 
zijn meer mensen geïnteresseerd in Issa 
vanwege diens vermeende terroristische 
activiteiten, de Duitse geheime dienst 
bijvoorbeeld, onder leiding van Günther 
Bachmann (Philip Seymour Hoffman), 
maar ook hun Amerikaanse collega’s. 
Beide organisaties hebben een heel an-
dere opvatting over hoe ze dit potentië-
le gevaar aan moeten pakken. 

E WILDE IN BERLIJN AFSPREKEN. WAAROM?
 —‘Hier leg ik momenteel de laatste hand aan mijn volgende film. 
Life gaat over de band tussen James Dean en fotograaf Dennis Stock; 
hij maakte ooit die legendarische foto van Dean op Times Square, in 
de regen. Er is straks een producersscreening, het geluid en de visue-
le effecten moeten nog afgemaakt worden. Niet de interessantste 
fase, maar goed.’

Life verschijnt in 2015, eerst komt deze maand A Most Wanted 
Man uit. Waarom dit verhaal?
 —‘Het onderwerp sprak me aan. Na 9/11 is de wereld gepolariseerd, 
ik wilde graag een film maken die daar betrekking op had. Sinds de 
opnames in 2012 heeft de actualiteit ons ingehaald. Denk aan de aan-
slagen in Boston, gepleegd door Tsjetsjeense daders, dezelfde af-
komst als Issa in mijn film. En de onthullingen over de NSA, vooral 
met betrekking op Duitsland. Life imitates art.’  

Wat heb je meegenomen van de fotografie in de filmwereld? 
 —‘Niet veel. A Most Wanted Man lijkt het 
minst op mijn fotografie, ook door het ca-
merawerk. Ik heb alles handheld gedraaid, 
wilde het minder op composities laten 
aankomen. Zo krijgt het beeld meer ur-
gentie en intimiteit. Bij fotografie werk ik 
intuïtief en solistisch, bij film zijn de pro-
cessen ingewikkelder en langer. Daarom 
vind ik het juist zo interessant. Hoe ik een 
foto moet maken weet ik nu wel. Fotogra-
fie voelt als een zen-experience, terwijl ik 
vroeger vaak nerveus was.’ 

Maakte je de overstap naar films 
omdat je die nervositeit miste? 
 —‘Die nervositeit wilde ik wel weer voe-
len, want het mysterie in de muziekwe-
reld was voor mij verdwenen. Als tiener 
luisterde ik op mijn kamer naar platen van 
de Stones, nu ken ik ze persoonlijk. Maar 
de overstap is zeker niet bewust gemaakt. 
Bijna alle ontwikkelingen in mijn leven 
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Philip Seymour 
Hoffman (rechts) 
in zijn laatste rol.

Met George 
Clooney op 
de set van 
The American.

Beelden uit looking at a 
most wanted man, het 
fotoboek bij de film. Het 
prachtige boek komt uit bij 
uitgeverij Schirmer/Mosel 
(180 pagina's, € 49,90).
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Op de set van A 
most wanted man 
met actrice Ra-
chel McAdams.


