10. SURPRISE!!!
Het vorige blog sloot ik af met ‘Wat een zondagskind ben ik toch!’ Nou, niets is minder
waar, want ik kreeg 30 jaar geleden tot m’n grote verbazing en verrassing ongepland iets
prachtigs in de schoot geworpen! (Ik bleek bij de 0,1 % te horen die ondanks
anticonceptie toch zwanger werd.) Hein en ik waren zó blij met het onverwachte. Het zou
goed kunnen dat als we hadden gewacht op wanneer het zou “uitkomen” een kind te
krijgen, het er überhaupt niet van was gekomen. En wat zou dát jammer zijn geweest!
Jasja is by far de mooiste ‘brok’ die ik gemaakt heb;-)))

11. VERSE BROKKEN
Net moeder geworden had ik even geen zin zelf de kar te trekken en speelde in projecten
van anderen. Maar het begon weer te kriebelen en in 1995 richtte ik een nieuwe band op.
Wel nog met Hein maar verder een totaal andere line-up.

Ik wachtte nu niet meer zo lang
met een album uitbrengen maar
zette gelijk het allereerste
concert dat was opgenomen
door de radio op CD!
BV Haast bracht ook dit tweede
album Corrie en de Brokken
LIVE! uit.

Vergelijkingen met Zappa waren al eerder gemaakt maar deze sloeg alles hahaha:

12. EN TOEN: CORRIE EN DE GROTE BROKKEN!
Tien jaar na de oprichting van mijn eerste bandje stelde ik een 12-koppige band samen.
De muzikanten waren van zéér uiteenlopend pluimage, afkomstig uit pop en jazz.
Of het wat zou worden was nog maar de vraag… Ze kenden elkaar ook niet allemaal,
ondanks dat Nederland toch zo’n klein landje is. Ik weet nog dat Beatrice van der Poel
het eigenlijk maar eng vond, “die Fosko, die is toch van die Raggende Manne!?” Maar
zoals onze toetsenman Dionys Breukers het in dit filmpje treffend samenvat: “gedacht
vanuit klassiek en dan uitgevoerd vanuit gekte, en dát is er zo tof aan” werden de GROTE
Brokken een GROOT succes! We speelden op pop- en jazzpodia, op North Sea Jazz, op
Paaspop tussen Anouk en De Dijk, in Venlo tussen Heino en de Heideroosjes. Vele
interviews (zelfs met De Telegraaf!) en ongelofelijk veel goeie recensies. Mooie kop Corrie
en de Grote Brokken: dát is pas cross-over! We waren te horen op radio 1, 2, 3, 4, 5 en 6.
Filmpjes, recensies et cetera op deze webpagina

13. OVER SPELEN EN BROOD
Met mijn eerste bandje Corrie en de Brokken had ik vooraf geen idee of we er iets mee
zouden gaan verdienen. Voor niemand een probleem, maar toen ik 10 jaar later Corrie en
de Grote Brokken startte was het toch een ander verhaal. Ik wilde tijd nemen voor de
repetities. We waren allemaal 10 jaar verder en ouder, er moest brood op de plank,
zomaar een paar weken tijd van muzikanten vragen zonder vergoeding: dat kon niet
meer. En uit de uitkoopsommen zou ik ook nooit een redelijke gage voor iedereen (12
musici + 3 technici) kunnen halen. Duidelijk was dat er financiële ondersteuning
aangevraagd moest worden. Dat vereiste een ‚rechtspersoon’. Een wát? Een
rechtspersoon, een stichting dus bijvoorbeeld. Oh…. Ehm… Okay dan. Een vriend werd
penningmeester, ik zelf secretaris, en m’n broer wilde wel voorzitter zijn. Willem Breuker
was ’erelid’. 14 mei 1996 gingen we naar de notaris. Dat was het begin van Stichting
Brokken.

De subsidieaanvraag bij het Fonds Podium Kunsten werd gehonoreerd, we konden dus
betaald repeteren en op tour ging er zelfs catering mee. Wat een luxe! Wel maakte ik
gelijk de kolossale fout de werkgeverslasten te vergeten op de begroting. Die eerste tour
werd er door mijzelf dus niet veel verdiend.
Sowieso kon ik van de optredens met deze band natuurlijk echt niet rondkomen. Zo veel
waren dat er niet. Dus snabbelde ik links en rechts bij. Ik speelde in een aantal producties
van Scapino Ballet Rotterdam, deed een tournee met zangeres Alexandra van Marken, en
zat in de huisband van “Poggibonsi” met Bert Visser. Op de foto zie je me met bassist
Michel van Schie. Geweldige bassist, hij doet trouwens nog steeds dit soort werk, als
vaste bassist in de band van The Voice of Holland. Ik denk dat ik in die periode van ca
1993 - 1998 wel het allerbreedste veld 'bespeeld' heb dat er überhaupt bestaat.

Naast bovengenoemde producties zat ik ook een tijdje in Girls wanna have fun, deed het
Kerstcircus Utrecht (iemand maakte waanzinnige capriolen op een fietsje en deed dat op
mijn gitaarspel, huuuuh!!) en daarnaast speelde ik ook in een hedendaags ensemble. Ik
weet nog dat ik een keer nog natollend van de tequila die we in de bus met de Girls
dronken de volgende ochtend vroeg een repetitie in de IJsbreker had met zeer
ingewikkelde kost. BlackPage-achtige partijen waar je 9 over 13 gedeeld door 7 moest
spelen. Bij wijze van spreken. Veel geleerd in elk geval in die tijd!

14. HET BROKKENPOPPETJE
Corrie en de Grote Brokken zou eigenlijk een eenmalig project zijn. Maar we vonden het
allemaal veel te leuk en het idee ontstond een album uit te brengen.
We hadden slechts twee dagen in Studio 150. De eerste dag - waarvan vele uren
vervlogen aan technische zaken - speelden we allemaal tegelijk live in de studio.
De tweede dag wilde ik een paar stukken produceren met dubs, backgrounds voor de
blazers (snel op een kladje, zie foto) een koortje hier, een solo daar. Het laatste stukje op
disc 1 behoort tot het betere productiewerk haha. Bee en Bob moesten gewoon a
l’improviste een gesprekje gaan voeren. Waarover dan? Ja dat maakt niet uit.
Ondertussen zouden ze onvermoed een blazers-koraaltje op hun koptelefoon krijgen. Zo
ontstond ‘Heel Bob’. Uiteraard verwijzend naar Fosko, maar ook naar de komeet die in
die tijd langs de hemel schoot.

Ik ben nog altijd trots op dat eerste naamloze dubbel-album. Mede dankzij het geweldige
artwork! Mijn oog viel thuis toevallig op een knip-werkje van Jasja dat op het prikbord
hing. Dát was het, dat moest het hoesje worden! Het uitnodigend vrolijke figuurtje met
onmiskenbaar de Steinberger gitaar en de triomfantelijk gespreide armpjes werd
vervolgens het “brokkenpoppetje”, mijn mascotte.
Het iconische brokkenpoppetje (export-product met knipoog en NL-klompjes) is nog
steeds het logo van Stichting Brokken.

15. PRETTIG GESTOORD
Bij Corrie en de Brokken en Corrie en de Grote Brokken combineerde ik alles met elkaar.
Dat was ook het hele idee: collageachtig, bits & pieces en dan van alle brokstukken een
geheel zien te maken. In 1998 kreeg ik een ander plan en richtte ik verschillende groepen
op met elk een eigen karakter. Dat leek me ook wel eens leuk om uit te proberen. Een
ensemble voor de impro, een ander voor meer hedendaags gecomponeerde
kamermuziek en een bandje dat meer jazz-rock georiënteerd was. Op een of andere
sessie in Groningen speelde ik met de gebroeders Arling. Daar kreeg ik direct het idee
hen te vragen samen met Anton Goudsmit. Zo ontstond VANBINSBERGEN.

Het bleek een fijne match, tijdens de eerste repetitie hoefde ik eigenlijk al niets meer te
doen, ze gingen met z’n drieën gelijk enorm aan de haal met het notenmateriaal.
Geweldig! En ik bracht vrij snel een CD uit. Het artwork wederom van Jasja!

16. OVER SCAPINO BALLET EN STRIJKERS
Het in het vorige blog beschreven bandje Vanbinsbergen was de tegenhanger van Links,
een meer kamermuziek-achtig ensemble met een klassiek strijktrio. De wens een keer met
strijkers te gaan werken kwam mede voort uit de Scapinoproductie NICO, waar ik zeer
goede herinneringen aan bewaar. Ik moest daarvoor slide leren spelen op een 12-snarige
gitaar. Verder speelde ik ook op de (Seven Slowhands) steelstring Takamine en natuurlijk
elektrisch. Al die gitaren klonken waanzinnig goed dankzij geluidstechnicus Michiel
Jansen - zelf ook gitarist. (Ik speelde in 1987 nog met hem in Seven Slowhands).
Scapino stond garant voor volle zalen. En dan je gitaargeluid over zo’n heel
strijkensemble ‘gedrapeerd’ horen is wel kicken hoor! Zeer memorabel was het openlucht
optreden bij volle maan in Fiesole, Florence. Die Romeinen waren dan misschien wel
"rare jongens”, maar ze wisten wel hoe ze met akoestiek moesten omgaan!

Het was een mooie tijd, heerlijk ook om eens niet verantwoordelijk te zijn voor alles qua
productie, reizen, eten, etc. etc. etc. Ik werd thuis opgehaald door Baptist, de gitaren
stonden allemaal al gestemd en wel klaar, om 17:00 even soundchecken, daarna eten.
Dat eten werd steeds exuberanter. Marjolein zocht vaak in haar Michelin-gidsje naar het
beste restaurant in de buurt. Een beetje beschaamd kwam ik daarna volgegeten en
gedronken terug, waar de dansers altijd maar bezig waren met hun oefeningen. Dan
spelen - met dat geluid;-) - en na afloop weer thuisgebracht worden. Soms hielden we
zelfs wijnproeverijen in het busje. Veel beter wordt het niet. Hoofd productie van Scapino
Rotterdam was toen Ruben Stern (over Ruben later meer). Aan hem had ik deze fijne job
te danken. En indirect dus ook de ontmoeting met violiste Tineke de Jong, altviolist
Baptist Kurvers en celliste Marjolein Meijer. Het klassieke strijktrio van Links.
Gecombineerd met een trio dat vooral improviseerde: met pianist Albert van Veenendaal
en percussionist Joshua Samson. Maar ook de strijkers 'kreeg ik aan het improviseren'.
Op de soundcloudlink de compositie Sisyfus. Refererend aan de mythe van Sisyfus en wat
Albert Camus daarover zei. Hij beweerde dat Sisyfus eigenlijk het gelukkigst is wanneer
de steen weer terug rolt. Wetend dat hij opnieuw moet beginnen. Hoe dan ook, het
akkoordenschema van Sisyfus gaat telkens een stapje naar boven, tot je weer terug bent
bij het beginakkoord en zo dus weer opnieuw begint. Het akkoordenschema bleek ook
prachtig te passen bij het verhaal ‘De Muur’ van Toon Tellegen. Alsof het daarvoor al
bedoeld was. Luister hier naar Sisyfus. En hier naar het verhaal van Toon.
Het album Ouvrir Ici kwam uit op het nieuwe label VSOP (Very Special Original Projects).
Monique Besten maakte foto’s. Yuri Honing was executive producer en schreef mooie
liner notes. Meer info en luisteren via de webpagina.

17. GEWELDIG NIEUWS!
De leukste prijzen zijn de prijzen waarvoor je niet eerst genomineerd wordt maar de
prijzen die je ‘gewoon' krijgt! Zo kreeg ik lang geleden een telefoontje met het geweldige
nieuws dat ik de Boy Edgar Prijs gewonnen had! Een jazzprijs! Of liever gezegd dé
jazzprijs in NL. En ik vond mezelf helemaal geen jazzmusicus haha. Nog steeds niet
trouwens. Hoe dan ook: BROEVA! HARO! Ik was zó blij! Misschien wel vooral omdat ik
erkenning kreeg voor al m’n eigenwijzigheid zonder ooit een concessie gedaan te
hebben. Voor het nieuws naar buiten ging moest het heel lang geheim blijven, maar dat
was helemaal niet erg. Integendeel. Vervolgens was het echt ‘all over the news.’ Niet te
missen, radio, tv, kranten, tijdschriften, zelfs het journaal, het hield niet op. En ik had een
behoorlijk ambitieus programma voor de avond van de uitreiking samengesteld.
Natuurlijk, het credo ‘waarom iets makkelijk doen als het ook moeilijk kan’ heb ik
jarenlang moeiteloos volgehouden. Maar het werd dan ook echt een groot feest. Met
zoveel mogelijk muzikanten wilde ik het vieren. Ook na afloop in de catacomben van het
Bimhuis had Huub met alle medewerkers van de Bim een compleet buffet klaargezet voor
na afloop. Vooraf was voor het diner ook al heel Nam Tin afgehuurd voor alles en
iedereen die meedeed en erbij betrokken was.
Leuke anekdote: in de drukte van de aanloop naar de feestelijke avond bedacht ik me dat
ik wel iets speciaals moest aantrekken. Dus ik holde, ergens in de buurt van het
Concertgebouw waar ik toevallig was, een winkel in waar ik normaliter nooit kom. En op
de vraag van de medewerkster van Pauw (die winkel was het!) of ze kon helpen - waarop
ik altijd ontkennend antwoord - zei ik nu gelijk ‘Ja, ik zoek een paars fluwelen pak. Heb je
dat?’ Nee, dat had ze niet, maar ze had wel een paars fluwelen jas. Ik trok ‘m aan, hij was
waanzinnig mooi en zat als gegoten! Geen moment me afgevraagd hoe duur die zou zijn.
Nou, dat bleek bij afrekenen 1/25e van het prijzengeld. Belachelijk natuurlijk, maar ik heb

‘m toch zonder enig aarzelen gekocht. Nog altijd past die jas, en een enkele keer als ik
me een beetje ‘frommelig en rommelig’ voel trek ik ‘m voor een speciale gelegenheid
aan en is het gelijk stukken beter.
PS die fan die de Volkskrant aanhaalt die ‘Het is een tóp-avond, Corrie!’ riep, was Fre;-))

