
18. KADO UIT DE HEL! 

Het spelen met Corrie en de Grote Brokken vonden we zó leuk dat unaniem besloten 
werd ermee door te gaan. Wel wilde ik dan nieuw repertoire schrijven. Het moest een 
soort ‘opera’ worden, of muziektheater of hoe je het ook maar wilde noemen. Met veel 
spoken word delen. Dit idee kwam voort uit het dialoogje dat in het eerste programma 
zat, in het stuk Present from Hell. Dat zat zo: ik had mooie noten gecomponeerd, vond ik 
althans zelf, maar die noten klonken wel behoorlijk hoogdravend hedendaags. Op 
popfestivals tussen Anouk en De Dijk of tussen Heino en De Heideroosjes zouden we met 
zulke rare muziek gegarandeerd bier over ons heen krijgen! Om die noten toch ‘kwijt’ te 
kunnen moesten we dus een list 
verzinnen. Dat werd een gesprek tussen 
Bob en Bee, een soort "scenes uit een 
huwelijk". Hilarisch. En het publiek 
smulde ervan! 

Ik sprokkelde voor het nieuwe 
programma Kado uit de Hel! allerlei 
teksten bij elkaar van Dante tot Deelder 
en stelde zo het libretto samen. 
Frédérique Spigt maakte prachtige 
glasplaten voor de toverlantaarn, die 
groot werden geprojecteerd en zo ons  
decor vormden. En Fre maakte deze 
treffende tekening voor de poster, die 
ook als cover voor het album gebruikt 
werd. 

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/corrie-en-de-grote-brokken/
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/kado-uit-de-hel/


19. COMPOSITIEOPDRACHTEN 
Het componeren voor eigen bands en projecten gaf altijd veel plezier en voldoening. Het 
vervolgens ermee toeren zeker ook. Toch verdiende ik met al dat ‘gebrok’ nog steeds niet 
genoeg om van te leven. Dus speelde ik ook met anderen, werd zo nu en dan gevraagd 
om ensemble-lessen te geven én kreeg compositie-opdrachten. Zoals ik eerder al schreef 
gaf het woord ‘opdracht’ me wel eens de kriebels, niettemin waren het niet de minsten 
die opdrachten verstrekten. In 2001 componeerde ik voor VPRO Villa Achterwerk muziek 
bij het Japanse sprookje ‘Jamamba’, ik kreeg de eerste opdracht van het Filmmuseum en 
voor het Ricciotti Ensemble schreef ik ‘Krantenkoppen’. In 2002 volgde een grote 
opdracht voor het Nederlands Blazers Ensemble en muziek voor de beroemde stille film 
‘Metropolis’, de tweede opdracht van het Filmmuseum. In 2003 componeerde ik voor 
het ASKO Ensemble ‘The Magic Sock’ ter ere van een Zappa-tribute, schreef ’Zoot-Suit 
for Rosa’ voor het Rosa Ensemble, en ik kreeg de derde opdracht van het Filmmuseum: 
‘Erdgeist’ op een dramatische score van Ivo van Hove. Lekker bezig kortom! En er kwam 
substantieel geld in het laatje. Ook niet verkeerd.  
In datzelfde jaar kreeg ik ook mijn eerste symfonieopdracht van het Holland Festival en 
dat was toch wel écht best spannend. Het leek me goed eens wat lessen te nemen. Per 
slot van rekening ben ik wat componeren betreft autodidact. Ik klopte gelijk maar aan bij 
de grootste: Louis Andriessen. Hij vond het eigenlijk onzin dat ik les zou nemen, maar had 
wel een zeer goede raad. Blijf gewoon doen wat je al doet en doe dat ook voor orkest. 
Ga niet ineens denken dat je iets totaal anders uit je hoge hoed moet toveren. Blijf jezelf. 
En word steeds beter in waar je al goed in bent. Vervolgens ging ik naar Theo Loevendie. 
Die reageerde min of meer hetzelfde, vroeg wat ik in hemelsnaam bij hem kwam doen. Je 
componeert toch al? En dat is al hartstikke goed! Ook hij had een wijze raad: luister, 
luister en luister. Pak er partituren bij. Hoe doet die dat en waarom klinkt dat nu zo? Ook 
raadde hij een boek aan dat ik nog steeds regelmatig raadpleeg: The Study of 
Orchestration van Samuel Adler.  

https://soundcloud.com/corrie-van-binsbergen/sets/contemporary-composition


Tja, die twee bezoekjes gaven me in ieder geval wel wat zelfvertrouwen, dat moet 
gezegd. Maar 'Movements for Electric Guitar and Orchestra’ was niet goed. Ineens kon 
ik met zowel dun penseel, waterverf, houtskool als olieverf schilderen. De vorm was ver te 
zoeken. Het was meer een soort studie in klankkleur. Dat was dan wel weer een pluspunt, 
ik hoorde dat ik kon orkestreren. Wat de zaak er niet makkelijker op maakte: het idee van 
het Holland Festival was dus dat de gitarist/componist componeerde voor elektrisch 
gitaar en orkest en zelf live mee zou spelen. Dat was wel echt een andere tak van sport. 
Geen lekkere drummer dichtbij maar een ritmesectie die een kilometer verderop staat. 
Hahaha, zie daar maar eens een lekker groove mee op te zetten. Dan moet je dus op de 
dirigent spelen. Nou daar kon ik geen chocola van maken.   
En o ja, 1 x repeteren dat was wel voldoende… 

20. NU AL HEIMWEE 

Het werken aan Kado uit de hel!, waarvoor ik zelf het libretto samenstelde uit theater-
teksten, gedichten en losse citaten, triggerde het idee om componeren met tekst als 
vertrekpunt verder te ontwikkelen. Het leek me leuk daarmee dan op te treden met 
schrijvers die voorlazen uit eigen werk. Ik had een verlanglijstje gemaakt van te vragen 
auteurs en bovenaan stond Remco Campert. Hij bleek gewoon in het telefoonboek te 
staan en ik stuurde hem een brief. Een paar dagen later lag ’s avonds bij thuiskomst - wij 
waren even naar schoolspreekuur - een krabbeltje op tafel van Jasja: ‘Remco K heeft 
gebeld, belt nog terug’. Opwinding alom! Hij belde inderdaad de volgende dag. Het leek 
hem een leuk plan en hij wilde er graag aan meewerken. Remco vroeg wat hij dan zou 
lezen, vermoedde een selectie van wat stukjes en wat gedichten, maar nee; Mevrouw 
Eigenwijs had een ander en nogal vermetel plan, namelijk de novelle ‘Als in een droom’ 

https://soundcloud.com/corrie-van-binsbergen/sets/contemporary-composition
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/remco-campert-in-concert/


integraal te doen. ‘Ja! wát een mooi idee!’ We zouden er verder over praten op café. 
Zenuwachtig kwam ik Luxembourg binnen, maar we raakten, eigenlijk direct, in 
geanimeerd gesprek en rang, stand en leeftijd vielen volkomen weg. Toen ik vervolgens 
aan de gang ging met ‘Als in een droom’ bleek al ras dat de hele novelle lezen een 
marathonoptreden van zeker acht uur worden! Wat nu te doen? Remco zei dat ik dan 
maar moest schrappen. Jeeee... hoe kon ik dat nu doen? Tekst schrappen van de grote 
meester….?!? Maar ik deed het, schrapte ‘zijlijnen’ en stukjes waar voor zo’n 
concertavond teveel personages werden opgevoerd. Hij vond dat ik uitstekende keuzes 
had gemaakt en was het overal mee eens. Het optreden met Remco Campert op 2 
februari 2003 in het oude Bimhuis was het eerste uit de serie Schrijvers in Concert.       
Na afloop liepen we trappen af naar de kleedkamer en sprak Remco de historische 
woorden ‘ik heb nu al heimwee’. Een mooier compliment kon ik niet krijgen. 
(foto 2013 Bimhuis, 10 jaar Schrijvers in Concert) 

21. OP DE FIETS NAAR JE WERK! 
Wie kent nog ‘De Pompoen’? Een cafe dichtbij de Amsterdamse Koepelkerk, waar door 
een bemiddelde jazzliefhebber een jazzpodium geïnitieerd werd in 2002. Wat een fijn 
initiatief was dat voor veel jazzmuzikanten! Je speelde daar vijf dagen in de week achter 
elkaar en je spullen konden blijven staan. Op de fiets naar je werk dus, geweldig! Iemand 
die betrokken was bij de organisatie vroeg of ik daar ook eens wilde spelen, maar ik had 
in die tijd geen formatie die daar letterlijk en figuurlijk uit de voeten zou kunnen. Dat was 
qua ruimte en opbrengst niet echt te doen. Dus ik ging eens nadenken en dacht aan een 
kwartetbezetting. En dan wel liefst een beetje anders dan gewoon. Accordeon en 
elektrisch gitaar leek me wel wat. Wat een leuke week werd dat met deze fijne 
muzikanten. CVB4 was denk ik het meeste ‘jazzy’ bandje tot dan toe. Lekker spelen met 
deze gasten en in een kleinere bezetting spelen bleek ook best goed te bevallen. Ik 
moest in elk geval lekker ‘aan de bak’. Na De Pompoen goeie herinneringen aan Jazz 
Festival Moers, met 3000 enthousiaste liefhebbers in een circustent waar het bloedje heet 
was! Tijdens het concert brak noodweer uit waarbij de keiharde kletterende regen de 
bassolo van Ernst totaal overstemde. Nog meer goeie herinneringen aan een jazzfestival 
in Athene waar we behalve spelen bij de ambassadeur op de borrel werden uitgenodigd 
samen met acteurs van het ITA, een theatervoorstelling van hen bijwoonden in een 
openluchttheater bij de Akropolis, en ergens heel erg lekker geluncht hebben. Fijne 
herinneringen - althans voor zover ik me kan herinneren dan. Ahum. 

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/brokkenbal/
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/cvb4/


22. EERVOLLE ‘NEVENFUNCTIES’ 
Wie dit geschrijf leuk of interessant vindt weet ik natuurlijk niet; voor mezelf is het 
schrijven van dit blog dat wel. Ik zet alles wat de revue passeerde nog eens op een rij. 
Omdat ik in deze periode daarnaast ook allerlei paperassen aan het opruimen ben, kom 
ik zo van alles tegen, soms dingen die ik al bijna vergeten was.  Zo was ik in 2002 
gastprogrammeur van het festival CrossLinx, dat in Utrecht en Enschede plaatsvond.        
Een eervolle nevenfunctie naast m’n eigen Brokken-producties.  
In het voorwoord van het programmaboekje schreef ik:             
‘Ik nodig mensen uit die zelf als het ware ‘cross-linx’ zijn: musici die moeilijk te plaatsen 
zijn in één categorie, omdat ze hun inspiratie uit alles om hen heen halen - zowel uit alle 
mogelijke muziek die ze om zich heen horen, maar ook uit bijvoorbeeld beeldende kunst 
of film - en daaruit hun eigen idioom destilleren. De gemeenschappelijke factor is hun 
open geest en hun natuurlijke neiging om muziek als muziek te zien en niet als een 
bepaald stijltje of maniertje.’ Het leverde een mooie line up op! 



23. BLIJVENDE TOON 
Een gedicht van Toon Tellegen zat al in Kado uit de Hel!, het tweede programma van 
Corrie en de Grote Brokken. Ik stuurde de schrijver onze CD, waarna ik van hem een 
fantastisch kaartje met de post als reactie kreeg. Misschien was dat een soort voorbode? 
Toen ik het plan opvatte met schrijvers te gaan werken, verdiepte ik me verder in het werk 
van Tellegen, ook omdat ik nieuwsgierig was geworden naar de man die zulke leuke 
kaartjes stuurde. Ruben Stern gaf me de bundel De trein naar Pavlovsk en Oostvoorne 
en wat was dát in de roos! Het leek wel of de muziek vanzelf kwam. Die inspiratie is tot op 
de dag van vandaag gebleven. Op 12 februari 2003 traden we voor het eerst op. Daarna 
is onze samenwerking niet meer gestopt. ‘Match made in heaven’ schreef ooit een 
recensent over ons. Of God - die regelmatig opduikt in Toon’s werk - hier iets mee van 
doen weet ik niet, maar dankbaar ben ik zeker. 

24. GRAPPIGE VOORVALLEN MET KEES VAN KOOTEN 
De eerste serie literaire concerten sloot af met Kees van Kooten. Ook met hem volgden 
in later jaren diverse optredens, met het eerste programma dat we in het Bimhuis 
speelden. Daarna Het plezierbrevier in De Kleine Komedie. En op verzoek een 
programma met delen uit Annie. Het laatste optreden was op het laatste “BrokkenBal” in 
2016, het jaar dat Kees het Boekenweekgeschenk schreef. Er zijn zoveel mooie 
herinneringen, teveel om op te noemen. Grappige voorvallen ook, zoals toen we met 

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/de-trein-naar-pavlovsk-en-oostvoorne/
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/kees-van-kooten-in-concert/


Kees live CD-opnamen maakten in TivoliVredenburg en er een piep te horen was. Kees 
dirigeerde alle bezoekers de zaal weer uit en checkte vervolgens als een ware zaal-
uitwipper wie de veroorzaker was van die vermaledijde piep. Hilarische toestanden. Ook 
iets om nooit te vergeten was een ietwat bekakte oudere dame, die voorstelde tekst en 
muziek om en om te doen, dat vond ze zelf een briljant idee, dan was het voor haar beter 
te volgen. Met iemand als Kees van Kooten zaten er natuurlijk ook mensen in de zaal die 
echt alleen voor Kees kwamen, die die rare muziek dan maar op de koop toe namen. 
Enfin, gelukkig was het publiek doorgaans positief en enthousiast. Zeker in muziekzalen 
als het Bimhuis. Meestal wachtten de schrijvers en dichters mijn voorstel voor de setlijst 
af. Met Kees was dat anders. Voor ons allereerste optreden kreeg ik een cassettebandje 
opgestuurd met de door Kees ingesproken teksten tot op de seconde getimed. Het 
grappige was dat hij live juist veel meer improviseerde dan de andere schrijvers en dus 
ook afweek van die thuis opgenomen tekst. Kees is een ware performer en live ontstond 
er interactie. Voor zijn verhalen componeerde ik ook anders, het was meer 
programmamuziek. En wij waren een soort circusband.  
Het allereerste begin van dat concert in het oude Bimhuis staat op Youtube. De eerste 5 
minuten met en over Kees vind je hier.  
Drie verhalen van onze CD ‘Live gelezen en gespeeld’ (zonder piep) op Soundcloud.  
En natuurlijk de webpagina. 

https://www.youtube.com/watch?v=_m-G-z3gb1A&list=PL9083B4C84200E34C&index=9&t=591s
https://soundcloud.com/corrie-van-binsbergen/sets/kees-van-kooten-live-gelezen?fbclid=IwAR2Fz_jG04bjXtH3yYvAIHqBbMU8xz8IHiwE9GvpLXxmKVBURg4wHFfcd6s
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/kees-van-kooten-in-concert/


25. SHUT UP AND PLAY YOUR GUITAR 

Ik schreef het al eerder, vergelijkingen 
met Zappa zijn er veel gemaakt. 
Overigens ook met andere 
grootheden.  

Deze quote van ‘All about jazz’ vind ik 
wel een hele fijne: ‘Corrie van 
Binsbergen’s musical aesthetics are 
often compared to charismatic, 
extrovert guitarists from the school of 
Jimi Hendrix, Frank Zappa or Marc 
Ribot. Nou, het kon slechter hahaha. 
Terug naar 2003, het jaar waarin 
Zappa herdacht werd. Met een Zappa-
Tribute in Paradiso door het Asko 
Ensemble, waarvoor ik The Magic 
Sock componeerde en - met 
toestemming van Gail(!) - Outside 
Now Again arrangeerde. (FYI: het 
origineel staat op The Perfect Stranger 
uitgevoerd door synclavier).                        

Ook speelde ik in 2003 een solo-concert met een zelf samengestelde soundtrack met 
loops van instrumentale stukjes van onder andere De Grote Brokken, Varèse, Dionys 
Breukers, Zappa, dit alles gelardeerd met commentaar door Zappa’s stem, die ik geknipt 
had uit allerlei opnames. Op de Zappadag in het Paard en op het Holland Festival 
speelde ik I wasn’t talking voor het eerst. Op de Zappa Memorial in Harderwijk voegde 
Rachel de Boer er videobeelden aan toe. Dat I wasn't talking refereert trouwens, zoals 
Zappa-fans zullen begrijpen, aan Zappa’s Shut up and play your guitar! 


