
1. HELP! OVER 3 JAAR WORD IK 30  
Toen ik 27 jaar werd - echt letterlijk op mijn verjaardag - schrok ik wakker: ’Help! Over 3 
jaar ben ik al 30!! En wat heb ik nou helemaal gedaan?’ Ja, ik zat wel in allerlei bandjes, 
zowel commercieel als alternatief, speelde in een theaterproductie (met Frans Halsema) 
en deed sporadisch wat studiowerk.  

Met mijn eigenwijze hoofd had ik altijd veel kritiek, ik vond het vaak maar matig. Verder 
maakte ik er ook een zootje van, dronk teveel en rommelde links en rechts maar wat aan. 
Het betere sex, drugs en rock&roll werk zou je kunnen zeggen…. 
Maar toen, op die verjaardag, nam ik me voor dat ik als ik 30 zou zijn, dán mensen zou 
moeten kunnen uitnodigen om eens naar me te komen luisteren! Ik vroeg 2 bevriende 
muzikanten (Arend Niks en Gerrit Jan Binkhorst) en stapte op 2 muzikanten af (Michiel van 
Schie en Angelo Verploegen) die ik niet kende maar die ik had horen spelen en heel goed 
vond. Zei dat ik wat stukjes had gemaakt, dat ik geen idee had of het wat het zou  worden 
en vroeg ze of ze in m’n band wilden komen spelen. En het antwoord was ja. Het begin 
was er, voor mijn eerste bandje: Corrie en de Brokken. 



2. DE JUISTE MAN 
Het begin was er, maar het ging niet direct van een leien dakje. Het was met name 
zoeken naar de juiste ritmecombinatie. Na drie variaties was hij er tenslotte toch: De 
juiste man op de juiste plaats! Deze ‘juiste man’ zou trouwens nog veel consequenties 
gaan hebben (maar daarover later meer…). Bassist Hein Offermans en drummer Arend 
Niks werden het ritme-tandem van Corrie en de Brokken. We maakten een demo, een 
cassettebandje om naar de programmeurs te sturen.  

Ik belde alle jazzpodia die er waren - en wat waren dat er nog veel in die tijd! -  
Sommige programmeurs vonden het te experimenteel, anderen vonden het juist weer 
teveel swingen (?!) Maar ik hield vol en zei dat ze ons gewoon moesten komen laten 
spelen. En dat ging lukken!  



Toen koos saxofonist GerritJan Binkhorst voor zekerheid: voor we gingen toeren ging hij 
in een musical spelen… Edoch, niet getreurd! Hein wist een jonge hond die vast wel in de 
band zou passen: Tobias Delius. En toen ging het hard.                                                           
Het begon allemaal op de UITMARKT 1986. Vooraf werd het nog superspannend; je 
speelt daar natuurlijk maar kort, en aan zo’n blokken-schema valt, en viel ook toen, niet te 
tornen. Maar, o schrik, onze trompettist Angelo was er nog niet. Hoe moest dat nu?!?! 
Halsoverkop veranderde ik het setje en gingen we het podium dan maar met z’n vieren 
op en begonnen met een stuk met een gitaarsolo. Juist toen ik écht niet meer wist wat ik 
nou nog spelen moest, keek ik om en zag Angelo als een razende z’n koffer openen. (Hij 
had niet door de meute heen kunnen komen) Angelo moest gelijk aan de bak en speelde 
een waanzinnige trompetsolo! Dat eerste concert was een ervaring om nooit te vergeten. 
Na al die uren in bedompte repetitiehokken schalde mijn gitaargeluid over de Amstel en 
over het plein met een, in mijn herinnering, 1000-koppige menigte! Dat zal vast veel 
minder geweest zijn. 
Niettemin was het onvergetelijk en wist ik het toen zeker. Dit was wat ik wilde. Dit gevoel, 
met niets te vergelijken. Geweldig. Na het optreden vierden we mijn verjaardag (NB ik 
werd toen 29, zie #1) en we werden met z'n allen zeer vrolijk dronken. 

3. WE WAREN LOS! 
Dat eerste optreden op 29-08-1986 op het hoofdpodium van de UITmarkt voelde als een 
revelatie en een bevrijding. We waren nu echt begonnen. We waren los.                                
Zelfs mijn moeder deed iets dat totaal niet in haar aard lag en gooide bij het eindapplaus 
bloemen het podium op! 



Het idee van die T-shirts met “BROK” voor de jongens en ikzelf een T-shirt met 
“BROKKEN” (ik was zelf namelijk al Corrie hahaha) hebben we na dat optreden toch maar 
laten varen… 

Ik regelde en belde dat seizoen twee substantiële tournees bij elkaar (toen waren er nog 
volop jazzcafé’s), maakte soep voor we met het busje vertrokken en bakte gehaktballetjes 
voor onderweg. Meestal reed Jozef het busje, heel soms ikzelf, maar dat liever niet…
Memorabele terugritten met aan het eind heel veel lege rollende bierflessen door de bus 
heen. Terug in Amsterdam gelijk het café in, waar we de opbrengt van de merchandise 
verbrasten. Merchandise klinkt trouwens wat al te professioneel haha, het waren 
cassettebandjes met handgedrukte hoesjes (aardappelstempels en drie kleuren verf). Die 
stempels gebruikte ik in dat pre-internettijdperk ook voor brieven aan de programmeurs 
en pers. Soms lag ‘het briefpapier’ door de hele kamer te drogen! 
In het voorjaar 1987 verschenen de eerste recensies, de eerste nota bene van die 
cassette! En nog wel in de Music Maker, nou nou …. dat was een hele eer. 
Voor de liefhebber: de recensies staan op deze webpagina. 

4. LOVE IS IN THE AIR 
Het eerste seizoen (1986/1987) speelden we zeker zestig keer. Dat kon toen nog. Bij al 
die concerten, de ontlading erna, nog even ‘navieren’ in het cafe begon er iets te 
broeien. De “juiste man” op de bas (zie #2) en ik vielen op elkaar! Ik maakte helaas 
brokken in de privé-sfeer, maar gelukkig is Hein op alle fronten de juiste man gebleken: 
we zijn nog steeds bij elkaar. 

Corrie en de Brokken begon als kwintet, maar schrijven voor een blazers-trio leek me 
leuker en najaar 1987 kwam trombonist Joost Buis bij de band. Ik vond het geweldig 
ideeën uit te werken voor mijn eigen band en dan ook nog eens voor zulke fantastische 
muzikanten. Bovendien erg fijne mensen! Joost stelde cassettebandjes samen voor de 
terugweg. Er rolden nog meer lege bierflesjes door de bus. Ja, het was feest!  

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/corrie-en-de-brokken/


5. SEVEN SLOWHANDS  
Naast de brokken deed ik ook andere dingen, en dit project is het vermelden waard: 
SEVEN SLOWHANDS. Zeven gitaristen, allemaal met dezelfde staalsnaren gitaar. Toch 
kon je precies horen wie er speelde. Een initiatief van Klaas ten Holt. Met Vincent van 
Warmerdam, Franky Douglas, John van de Veer, Edwin Ligteringen, en in 1988 in NL 
Michiel Jansen, die vanwege een baby op komst niet mee op reis ging, in zijn plaats ging 
Hans Kroon. In 1989 hadden we een lange tour die begon in Moskou, daarna via Irkoetsk 
(Siberië) naar Ulan Bator (Mongolië) en daarna naar diverse steden in China ging en 
vervolgens eindigde in Indonesië (Djakarta, Djokjakarta en Bali). In China waren in die tijd 
de studentenprotesten en het thuisfront maakte zich meer zorgen dan wijzelf. We waren 
net in Indonesië toen het helemaal mis ging op het Tiananmenplein begin juni. We waren 
bijna twee maanden weg. Hein stuurde lange fax-vellen, maar had evengoed nog een 
telefoonrekening van 800 gulden. Vincent van Warmerdam schrijft zeer smeuïg over de 
Slowhands in zijn boek Boxgeur. Ik kom er dus ook in voor en heet Joke;-)  



6. ALLES BEWEEGT 
Je denkt dat in ‘de eerste’ alles moet zitten. In ieder geval wachtte ik lang met een album 
uitbrengen. Na die eerste cassette van Corrie en de Brokken moest dat album véél beter 
zijn, liever gezegd het moest gewoon perfect worden! Dat werd het natuurlijk helemaal 
niet. Later had ik minder last van dat gevoel. Zo’n album is gewoon een soort afdruk van 
waar je mee bezig bent of bent geweest. Daarna ga je gewoon weer lekker verder.  
Alles Beweegt (‘Panta Rhei’- Heraclitus) kwam uit bij BV Haast van Willem Breuker, in zijn 
naar eigen zeggen serie ‘onverkoopbare producten’…  
Voor de hoes wilde ik een van onderstaande foto’s gebruiken.                                             
Willem was overigens degene die vond dat ik die naam ‘Brokken’ absoluut altijd moest 
aanhouden. Die onthouden ze zeker! Ik heb zijn raad opgevolgd. 

7. TIME FOR A CHANGE 
In 1990 vond ik het tijd voor iets nieuws en stopte ik met de band. Veel mensen waren 
daar zeer verbaasd over: “we hadden toch succes? we zouden zeker in Duitsland aan de 
bak kunnen!” Maar ik vond het voorspelbaar worden. Na drie verschillende repertoires 
ken je de muzikanten en de groepsdynamiek en weet je tijdens het componeren eigenlijk 
al hoe het zal gaan klinken. Waarom zou je het dan nog opschrijven en gaan uitvoeren? 
Niettemin was het een geweldige start van de ‘brokken-carrière’ en met mijn eerste eigen 
bandje had ik de belofte aan mezelf (#1) ook echt waar gemaakt!  

8. DE EERSTE COMPOSITIEOPDRACHT 
Een herhaling van zetten heb ik nooit spannend gevonden en ik stopte na een paar jaar 
dus met m’n eerste band. Als op bestelling kreeg ik in 1990 een compositieopdracht van 
de NPS voor de Jazz Marathon. Ik worstelde trouwens aanvankelijk wel met het fenomeen 
‘opdracht’, het gevoel dat je ineens iets heel anders uit je hoge hoed moet toveren…                
Ik stelde een nonet samen met vier koperblazers in de gelederen en een cellist. 
Componeerde een aantal lange delen, een aantal miniatuurtjes en een aantal ‘easy 
pieces’ en doopte het project ‘Bits & Pieces’.                                                                         
Vooral de easy pieces/mopjes zijn later nog vaak hergebruikt.                                                                                                                            



Vooraf verscheen er een uitgebreid interview met Rudi Kagie in Vrij Nederland.                      
In mijn herinnering werd het project ‘neergesabeld’ in de pers. Bij teruglezen valt dat 
reuze mee. Er verschenen vijf recensies: 1 slecht, 1 matig en 3 goed. Tja. Zo werkt het 
brein kennelijk. 



9. MONEY MONEY MONEY 
Dat ging in de beginjaren echt anders dan nu! Het hoorde kennelijk bij die tijd van 
rokerige jazzcafé’s enzo. Na het spelen/voor vertrek (daar kon nog een hele tijd tussen 
zitten) ging je met de uitbater of programmeur naar ‘achteren’. Daar werden in een vaag 
kantoortje, of gewoon tussen de bierkratten, de briefjes voor je uitgeteld. Vervolgens 
ging ik dan opgetogen die briefjes weer uitdelen aan Tobi, Angelo, Joost, Hein en Arend. 
Al vrij snel na onze start kreeg ik van deze en gene te horen dat de band in aanmerking 
zou komen voor extra geld van de Stichting Jazz in Nederland. En inderdaad kregen we 
een groepsbudget! Het podium betaalde gage en de SJIN legde daar hetzelfde bedrag 
bovenop. Zoiets ging het geloof ik.                                                                                            

Ook werd me aangeraden een aanvraag te doen bij het “Fonds voor de Scheppende 
Toonkunst”. Ik vond dat maar vreemd, dat was toch voor échte componisten? ‘Maar 
luister nou’ werd er aangedrongen: ‘die en die én die (!) krijgen dat ook’. Dus tja …toen 
was ik om. En o wonder, de eerste aanvraag werd gelijk gehonoreerd. En dat was voor mij 
serieus geld! Dit prachtige Fonds heeft me ook daarna vaak ondersteund en later kreeg ik 
zelfs een stipendium. Ik ben er nog altijd dankbaar voor. Van het eerste geld kocht ik een 
piepklein tuin- annex componeerhuisje, buiten Amsterdam, in het Woerdense Verlaat.  
Wat een zondagskind was ik (ben ik) toch! 


