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Corbino durft dichtbij te komen, fysiek en mentaal

Door Corbino’s ogen
zijn we anders naar
mensen gaan kijken.
De 62-jarige fotograaf
bundelde  veertig
jaar portretfotografie
in een boek en
noemde het Bijbel.  

iet minder dan Bijbel heet het inder-
daad lijvige overzicht dat fotograaf
Maarten Corbijn (62), beter bekend on-
der zijn artiestennaam Corbino, heeft

samengesteld van eigen werk. Veertig jaar portret-
fotografie komen samen in dit prachtboek – een
ademtocht voor de Heere Heere, maar voor sterve-
lingen een tijdperk lang genoeg om diepe sporen te
trekken. Het verglijden van de decennia verraadt
zich namelijk niet alleen in veranderende mode en
haardracht, in verdiepende rimpels, kaling of grij-
zend haar. Het toont zich nog het meest door de we-
tenschap dat menig door Corbino geportretteerde
noodgedwongen reeds een houten jas heeft aange-
trokken. 
Ach Jeroen van Merwijk, Pim Fortuyn, André Ha-

zes, Misha Mengelberg, Herman Brood – jullie beho-
ren sinds kort of reeds lang tot het voltooid verle-
den, als representant van het politieke en culturele

leven. Maar als je ziet hoe Corbino jullie heeft ge-
portretteerd, hoeft rouw ons niet te overspoelen,
want de fotograaf heeft jullie in die 1/125ste tel van
de opname voor altijd weten vast te houden. 
Natuurlijk en gelukkig leven de meeste schrij-

vers, muzikanten, acteurs en politici, koning Louis
van Gaal en koningin Máxima, al die bekende en
soms onbekende gezichten die in al hun eigenheid
van de Bijbel-pagina’s springen, volop. In Corbino’s
boek vertoeven zij in een universum waar de klok
niet tikt en het verval een halt is toegeroepen. Niet
dat Corbino rimpels, fysieke aftakeling, een
kromme rug, een gepijnigde blik uit de weg gaat –
hij kan het leven stilzetten, maar mooier dan het is,
maakt hij het niet. De levenden noch de gestorve-
nen zijn aan Corbino’s intense blik ontkomen – en
dat wílden ze ook helemaal niet.
Opgegroeid in een christelijk gezin, zoon van een

dominee, kreeg Maarten de eerste opdracht al op

het geboortekaartje mee: ‘Gij zijt het zout der
aarde’. Woekeren met zijn talenten zou hij. Mede
omdat hij de eerste zes jaar van zijn leven door
ziekte goeddeels in bed doorbracht, groeide de
hunkering naar contact met de ander. Die weten-
schap helpt te verklaren waarom we door Corbino’s
ogen ánders naar mensen gaan kijken: hij moet
dichtbij komen, fysiek en mentaal.  Hij dúrft.
Er schuilt een zekere ernst in Corbino’s (vroe-

gere) zwart-wit werk, naast de kleurige humor – de
kale Pim Fortuyn onder een droogkap bij de kapper
– die hem evenzeer kenmerkt. Helemaal losgeko-
men van Calvijn is Corbino nooit. Getuige de titel
van zijn boek vindt hij dat niet erg, sterker nog: hij
heeft zich ermee verzoend: talrijk zijn de verwijzin-
gen naar de Bijbel, en  ook de hoofdstukken verwij-
zen ernaar. Zo is dit Corbino’s imposante Boek der
boeken geworden.

Arno Haijtema
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Linkerpagina: 
Freek de Jonge (2015),
Nick Cave (1984) en 
André Hazes (1980).
Rechts: 
Herman Brood (1987),
Máxima (2009), 
Dolly Parton (2002) en
Misha Mengelberg (1994).
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In het kader van de jubileumeditie van het tweejaarlijkse fotofestival
Apeldoorn Photo toont CODA Museum het eerste museale overzicht van
Corbino in de tentoonstelling de Ander (t/m 5 september 2021).

Corbino: Bijbel; Komma Uitgeverij; 240 pagina’s; €69 (uitverkocht).
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