26. SERIOUS BUSINESS
Laten we even de lijn van de geschiedenis helder stellen: inmiddels zitten we ergens in de
jaren 2003/2004, ongeveer op de helft van the continuing story dus.
In die periode begon ik opnieuw weer eens goed na te denken over wat ik wilde.
Met de muziek. Met het leven.
De vraag waar ik in blogs 9, 13, 16 en 19 al zijdelings aan refereerde ‘kan ik van wat ik
doe ook leven?’ ging ik rond 2004 meer specificeren naar de vraag ‘hoe kan ik van wat ik
het allerliefst doe leven?’ Zou ik niet eens proberen meerjarige subsidie aan te vragen?
Dan zou ik eindelijk alleen nog dat doen waar werkelijk mijn hart lag. Niet meer hoeven
bijsnabbelen om geld te verdienen. Om te beginnen leek het me wijs het bestuur van de
stichting wat serieuzer in te richten, ook om goed beslagen ten ijs te komen bij het Fonds
Podiumkunsten. Dus niet meer - omdat een stichting nou eenmaal drie personen vergde m’n broer, een toevallige goede vriend en ikzelf aan het roer, maar ervaren mensen uit het
culturele veld. De drie mensen die ik voor het bestuur vroeg kende ik overigens wel en
hoera! ze wilden het alledrie graag doen! We hadden echt een fantastische club bij elkaar.
Dat is overigens tot op de dag van vandaag het geval, ook met de bestuurswisselingen
die sinds die tijd hebben plaatsgehad. Bij deze alvast een groot dankjewel Christan
Muiser, Majel Blonden, Willem Hering, Annemieke Keurentjes, Sonja Heimann, Nicolien
Luttels, Hans Kamps en Bas Kwakman!
Ik schreef ook deze subsidie-aanvraag zelf, maar kon hem nu voor indienen voorleggen
aan mijn bekwame bestuur;-)
Voor die meerjarenperiode zocht ik natuurlijk ook iemand voor de administratie. Door een
zeer gelukkig toeval vroeg ik aan precies de juiste persoon op precies het juiste moment
de juiste vraag. Pieter Voeten raadde me Sarah Wasch aan. Haar baan bij hem zou
aflopen. Wát een geluk!

Een soortgelijk wonderlijk toeval was me al eerder ten deel gevallen toen Ruben Stern
een keertje langs kwam en vertelde dat hij zijn vaste baan als hoofd productie bij het
Scapino Ballet had opgezegd. Min of meer voor de grap zei ik dat ik dan wel wat klusjes
voor hem had. En dat werd gewoon werkelijkheid! Want het wonder geschiedde; de
aanvraag werd gehonoreerd! Ik had voor vier jaar een serieus budget om alle plannen die
ik op papier had gezet te gaan verwezenlijken. En ik had een echte ‘baan’! In dienst van
mijn eigen stichting! Dat ik veel meer uren maakte dan waarvoor ik op de begroting
stond, dat mocht de pret totaal niet drukken. Per slot van rekening speelde ik zelf toch
ook in de producties die ik binnen de stichting realiseerde. Dus het was al met al meer
dan genoeg om van te leven. Brood op de plank, boter bij de vis. De stichting die
eigenlijk als een soort ‚wassen neus’ was begonnen, groeide uit tot een heuse culturele
instelling waarmee we ongelofelijk veel prachtige projecten hebben gedaan en in dit
bonusbrokkenjaar nog steeds doen.
Nóg meer geluk, het hield niet op: de mensen van Tetzepi Big Band zochten in die tijd
een medehuurder. Zo kwam ik vanaf 2005 terecht op het kantoor boven Zaal 100.
Een heerlijke ruimte.
En wat was ik ook een bofkont met die fijne brokkenmedewerkers!
Ik tel al jaren en jaren mijn zegeningen, ben echt een zondagskind.
Dank voor alles Sarah en Ruben! Wat een fantastische jaren waren het met jullie.

27. GAS EROP
De productiviteit van Stichting Brokken ging vanaf 2005 nog verder omhoog en ik zal ook
de frequentie van dit blog op moeten schroeven wil ik alle brokken die ik gemaakt heb
nog aan de orde laten komen. Dus: gas erop! Na de eerste serie literaire concerten in
2003 volgde in 2005 een tweede, nu ook met dichters. Op vier achtereenvolgende
woensdagavonden in mei 2005 waren Ramsey Nasr, P.F Thomése, Renate Dorrestein,
Josse De Pauw, Hagar Peeters, Rascha Peper, Erik Jan Harmens en Jules Deelder te gast.
En net als in 2003 leidden een aantal van die eerste muzikale ontmoetingen tot een latere
samenwerking. Daar kom ik dan ook nog op terug.

Het ‘uitgelezen’ ensemble was nu ietsje kleiner en had een speciale samenstelling waar ik
voor deze combinatie van gesproken tekst en muziek erg goed mee uit de voeten kon.
Het bestond uit drie trio’s: een klassiek strijktrio (Tineke de Jong, Baptist Kurvers, Michiel
Weidner, een impro-trio (Tobias Delius, Wilbert de Joode, Alan Purves) en een trio dat ik
het ‘brugtrio’ noemde (Albert van Veenendaal, Jan Willem van der Ham en ik).

Op de eerste woensdag nodigde ik Ramsey Nasr en P.F. Thomése uit.
De eerste keer dat ik een TV-interview met Ramsey Nasr zag - lang geleden ik meen met
Hanneke Groenteman - werd ik gegrepen door het vuur waar hij mee sprak.
Daarna verdiepte ik me in zijn werk, las zijn gedichten en verhalen en bezocht de
muziektheatervoorstelling ‘Leven in hel’, waar ik na mijn eigen ‘Kado uit de hel’ wel
nieuwsgierig naar was. Wat mooi was het dat we op 4 mei 2005 het podium deelden.
Ik waagde me toen dus voor het eerst aan poëzie. Lastig, want een stuk delicater, al zo áf
in z’n vorm, en over het algemeen veel korter dan een verhaal; wat moet dat nog met
muziek erbij… Toch lukte het wonderwel, en het werd een bijzondere ontmoeting. De
Bezige Bij bracht het concert later op luister-CD uit, en we konden het programma nog
een aantal keren meer spelen, Ramsey voor de pauze en Remco erna. Niet gering!
Luisterfragmenten op de webpagina
En op deze video-compilatie staat een fragment met Ramsey tussen ca 6:40 en 7:50

28. A = EEN AARDBEI, B = een brandnetel, C = een crisis en D = dood
Alle concerten in de Schrijvers in Concert-serie in mei 2005 waren zó enorm afwisselend.
Dat elke schrijver zijn of haar eigen verhaal heeft, is uiteraard een open deur, maar ook
hun ‘toon’ was elke keer totaal verschillend. En ik pakte het muzikaal daarom telkens
anders aan. Met Renate Dorrestein ging ook de voorbereiding trouwens een beetje
anders. Zij vroeg me van te voren een keer langs te komen om kennis te maken en te
bespreken hoe we het zouden aanpakken.
Wat een leuk en hartelijke vrouw was zij en wat ontzettend jammer dat ze er niet meer is!
Ik had gekozen voor haar boek Het duister dat ons scheidt. Een thrillerachtig boek met
een aantrekkelijke mengeling van humor en suspense. Spannend als een film van
Hitchcock. Ik componeerde de muziek als ware het een soundtrack bij een “film voor de
oren”. Renate vond dat ik de tekst maar naar mijn hand moest zetten en ik mocht weer net als bij Remco - vrolijk in de tekst gaan schrappen. (HELP!)
Maar ook zij was vervolgens te spreken over mijn keuzes en redactie en zei dat ik als ik
geen muziek meer wilde maken maar redacteur moest worden haha.
We deden de eerste vier hoofdstukken uit het boek (A = een aardbei, B = een
brandnetel, C = een crisis en D = dood). Baptist hield tussendoor soms een bord omhoog
met verbindende tekst, zoals in stille film wel gebruikt.

De voorstelling eindigde met een cliffhanger waarna de spanning werd ingelost door een
knallende instrumentale apotheose. Renate toonde tijdens die epiloog tekstborden met
de titels van de resterende hoofdstukken en gooide ze vervolgens op de grond, een
beetje zoals in de Don’t Look Back clip van Bob Dylan.

Renate zei in een interview over haar concert: ‘Ik voelde me net Sting. Het was geweldig
om op dat podium te zitten met al die swingende muzikanten om me heen. Ik kon me
soms amper concentreren op het voorlezen van mijn tekst, zo graag wilde ik de muziek
horen. Het was enorm inspirerend. Na afloop zei ik meteen tegen Corrie: Ik wil met jullie
op toernee!’ En dat gebeurde. We speelden de voorstelling in 2008 nog dertien keer!
En Uitgeverij Contact bracht het op CD uit.
De CD Het duister dat ons scheidt is nog verkrijgbaar is via de brokkenwinkel.
Het interview met Renate is te lezen op de webpagina
Dag Renate, ik ben heel blij dat ik je heb leren kennen en met je heb kunnen
samenwerken. Dankjewel.

29. HET LAND IS MOE
Het derde programma van Corrie en de Grote Brokken heette Het land is moe.
Stond ‘Kado uit de hel!’ in het teken van de worsteling met de liefde, ditmaal passeerden
maatschappelijke ongemakken als eenzaamheid en onverdraagzaamheid de revue.
Ik zette tekstmateriaal van o.a. Remco Campert, Josse de Pauw en Jan Mulder op muziek,
evenals toneelteksten van Esther Gerritsen (erg grappig, luister eens naar Verrassing). Het
titelnummer is een geweldige tekst van de onvolprezen Drs P. Als iemand die bijtende
korte zinnen het publiek in kon slingeren dan was dat Geert, alias Bob Fosko! Ook had ik
in de loop van de tijd krantenkoppen verzameld, die tezamen een tamelijk bizarre tekst
vormden (Koppensnellen I), die Bee vanachter een krant scandeerde. We speelden een
week in Frascati en werkten daar het programma uit, waarin we ook projecties van tekst
en een paar filmpjes van onder anderen Rachel de Boer gebruikten, tot muziektheater.
We hadden dit keer zelfs iemand voor regie: Eva Bauknecht, erg fijne vrouw, die met mijn
eigenwijzigheid én al die rare snuiters goed door één deur kon.

Eva kwam trouwens nog met een tekst van Heiner Müller op de proppen, waar we een
hilarische miniopera van maakten (Hartstuk). Het land is waarschijnlijk nog vermoeider
geraakt, maar ik denk met zóveel plezier aan die tijd met dit fijne grote gezelschap terug!
De CD is niet meer te koop maar wel op Spotify te beluisteren, via de webpagina

30. EEN ONTMOETING MET EEN GOUDEN RANDJE
2005 was het eerste jaar dat Stichting Brokken meerjarige subsidie ontving van het Fonds
Podium Kunsten en dat werd dus een overvol jaar. In de tweede reeks Schrijvers in
Concert, Bimhuis mei 2005, vond ook de allereerste ontmoeting met Josse De Pauw
plaats. Eentje met een gouden randje!
Ik kende Josse helemaal niet maar zag in 2004 het boek ‘Werk’ in de theaterboekhandel.
De kop van die man sprak me wel aan, ik sloeg het boek open en werd gelijk gepakt.
Wat een heerlijk boek! En met al die korte stukjes, dagboekaantekeningen, columns,
theaterteksten etcetera leek het me bij uitstek geschikt voor een literair concert.
Omdat Kees van Kooten iets had geschreven op de achterflap van Werk vermoedde ik
dat hij wellicht contactgegevens had van Josse. En dat was ook zo. Kees nam me mee
naar een theatervoorstelling van NTGent waar Josse in speelde in de A'damse
schouwburg en zo zou ik ‘m dan na afloop even kunnen spreken. Josse was gelijk in voor
een muzikale ontmoeting, ik moest maar kiezen waar ik zin in had, hij vond alles goed.
Zijn teksten waren zó inspirerend, en er gebeurde iets dat wel vaker gebeurt, bij lezen van
een bepaalde tekst (in dit geval deel uit ‘Larf’) dacht ik onmiddellijk aan muziek die ik al
eerder gecomponeerd had. Dacht dat dat goed zou passen. Josse moest de tekst drie
maal herhalen, gewoon rustig op één level gesproken. Wij zouden beginnen met een duo
gitaar/ drums, wild erdoorheen, dus Josse nog niet te verstaan, dan strijktrio erbij met
een repeterend thema en dan langzaamaan uitdunnen. Het werd een magisch moment.
Waarbij tijdens het spelen de nekharen bij mezelf overeind gingen staan.
Na afloop, aan de bar, zei Josse dat hij graag nog eens iets samen zou willen doen. Ik
moest maar roepen wanneer ik 'm nodig had. Ik antwoordde dat ik dat zeker zou gaan
doen, wanneer dat wist ik nog niet, maar roepen zou ik!
Uitgeverij Rubinstein wilde ook dit live-concert graag uitbrengen. In de CD-tekst: "Ter
plekke ontstond op 18 mei 2005 in het Bimhuis een adembenemend geheel van
schaterlach tot kippenvel."

31. CRAM
Sommige projecten of bandjes ontstonden omdat van het een het ander kwam - daarover
in volgende blogs meer - of door toeval. Een mooi voorbeeld van zo’n ‘toevalsbandje’
was CRAM (Corrie, Rutger, Arend, Mick). In 2005 werd ik uitgenodigd voor de Rencontres
Musicales de Rabat om daar te komen spelen met mijn toenmalige kwartet CVB4 en een
muzikale ontmoeting met een lokale musicus aan te gaan. Van CVB4 konden er echter 2
niet. In plaats van voor 2 vervangers koos ik er dan liever voor met een geheel nieuw
clubje te gaan. Muzikanten ook met wie het fijn toeren is, die openstaan voor van alles en
die niet snel ‘mekkeren’ over eventuele wat mindere omstandigheden en zo. Van mindere
omstandigheden bleek in Rabat trouwens in het geheel geen sprake. We werden zeer
goed ontvangen. (kregen ook iets te eten waar ik nog weleens heimwee naar heb, omdat
ik het nooit meer heb gegeten: een soort Marokkaanse taart, met gehakt en rozijnen, zoet
van buiten hartig van binnen. Zo lekker!!)
We speelden een knallende set met
CRAM, en wat erg leuk was dat het
publiek daar - zoals in veel meer
landen - niet keurig klapt na afloop
van een solo, maar juist op het
hoogtepunt! Een soort ‘olé!’-gevoel.
Geweldig om mee te maken!
De volgende dag werden we
gekoppeld aan de zangeres Touria
Hadraoui. Of het aan haar lag of aan
de Afrika- ‘vibe’ weet ik niet maar er
gebeurde iets bijzonders. Voor mij
van wezenlijk belang. Ik zou een intro
spelen bij een stuk en we zouden
samenspelen in een zangstuk van haar, we zouden wel zien hoe het zou lopen. En ik nam
die avond tijd, veel tijd. En erna het bandje ook. Tijd. Of eigenlijk een soort tijdloosheid.

Wat een geweldig gevoel. Een ervaring die ik nog altijd koester en met me mee heb
genomen.
Na de Rencontres de Rabat opperde ik naar Venetië te gaan. Ik was daar uitgenodigd
door een fan. Maar alleen reis en hotel konden worden vergoed. Dat durfde ik Arend,
Mick en Rutger wel voor te stellen. Het zou bovendien een sort testcase zijn. Als het
spelen opnieuw zo leuk was dan hadden we een band! The rest is history. We hebben
met dit kwartet de halve wereld afgereisd. Van Marokko en Italië tot België, Brazilië, India,
Litouwen en China.

32. IK ZOU HET WEL VAKER WILLEN DOEN EIGENLIJK
Van de serie Schrijvers in Concert heb ik al geschreven over Ramsey Nasr, Renate
Dorrestein en Josse De Pauw, maar nog niet over P.F. Thomése. Hij was heel blij met de
uitnodiging maar had verwacht dat ik vast iets met Schaduwkind zou willen doen.
Dat is er uiteindelijk inderdaad zeven jaar later van gekomen, maar in 2005 wilde ik na de
pauze een lichte tegenhanger van de eerste set met Ramsey Nasr.
Ik was, en ben nog steeds, een groot fan van Thomése's boek Greatest Hits. Geweldige
anekdotische (reis)verhalen, licht weemoedig hier en daar, maar vaak hilarisch. Ik heb
zelden zo hard in m’n eentje zitten lachen lezend in dat boek. Behalve dan vroeger
misschien met Guus Flater en die kat met speciaal voor hem gebreide sokjes en zo.
Greatest Hits van P.F Thomése: al weer een enorme aanrader!

Op deze video op 5:09 en 8:10 twee korte fragmenten van het optreden.
De beeldkwaliteit laat helaas te wensen over, maar het zijn wél historische beelden met
een heel jonge Jasja in het publiek!
33. MOET JE NIET AAN HET WERK?
Dat is de eerste zin van het voorwoord in “Wij Weten Wie Wij Zijn…”, een speciale
jubileum-uitgave die ter ere van het 10-jarig bestaan van Toon Tellegen en het Wisselend
Toonkwintet uitkwam. Het antwoord luidde: ‘maar ik bén aan het werk’. Double fun! Lezen
voor het werk, wat wil je nog meer. Het is echt een van de beste dingen die op mijn pad
zijn gekomen: de directe lijn naar literatuur binnen mijn muzikale activiteiten. Twee liefdes
gecombineerd. Toen ik in 2003 begon met de literaire concerten bleek dat een gouden
idee. Het klopte gewoon helemaal bij me. Inmiddels heb ik met veel schrijvers en dichters
samengewerkt. Eén auteur is een blijver, een constante. Zijn woorden raken bij mij
innerlijke snaren, de muziek die ik erbij componeer ontstaat heel natuurlijk. Ik heb het
over Toon Tellegen. Met hem is een hechte band ontstaan samen met het Wisselend
Toonkwintet. Met deze groep hebben we de juiste balans tussen compositie en
improvisatie gevonden, die heel goed samengaat met de verhalen en ook met de
verteltrant van Toon. Herman te Loo schreef ooit in een recensie dat de band inmiddels
het Toon Tellegen sextet zou moeten heten, omdat Toon zo goed leest, helemaal in time.
Muzikaal is het altijd feest maar bovendien is het een heel fijne, warme en gezellige
vriendenclub.

