
44. LANDELIJKE BROKKEN VERSPREIDING 
In het vorige blog vertelde ik dat we voorjaar 2012 naar het platteland verhuisden. Dat 
specifieke stukje platteland ligt ergens 30 km onder Nijmegen. Toen we er nog maar nét 
woonden nam Cyriel Pluimakers contact met me op, met de vraag of ik iets in De 
Lindenberg Nijmegen zou willen organiseren. En zo vond het Brokken Festival in 2012 
niet alleen plaats in het Amsterdamse Bimhuis, maar ook in Nijmegen! Speciaal voor die 
editie bracht ik een ad hoc band bij elkaar met vier gitaristen, met Niels Brouwer, George 
Dumitriu en JB Meijers. En verder Hein, Yonga en Dionys. Heftig bandje wel;-) 

We bleken dichtbij De Roepaen in Ottersum te wonen, dat zou een leuke speelplek zijn 
had ik weleens gehoord. Dus nam ik contact op met Chris Tangelder die in die tijd daar 
programmeerde en hij was gelijk in voor een samenwerking. De streek moest maar eens 
aan de jazz vond hij. Nu had ik er niet zo veel fiducie in dat dáár nou veel publiek op af 
zou komen... Het leek me een beter idee om schrijvers als Toon Tellegen en Kees van 
Kooten uit te nodigen, dan zouden de mensen misschien wél over de streep te trekken 
zijn. We speelden ca 7 x in De Roepaen. Na de start begin 2013 organiseerde ik het 
seizoen erna een serie muzikale ontmoetingen. M’n trio met Yonga en Hein vormde de 
basis en daarbij nodigde ik dan een singer-songwriter uit, samen met een speciale 
muzikale gast die weleens een spannende en leuke match konden vormen. Anne Soldaat 
koppelde ik aan Hermine Deurloo en Hans Hasebos, Anneke van Giersbergen aan Miguel 
Boelens, Huub van der Lubbe aan Saartje Van Camp, Marike Jager aan Dionys Breukers. 
Wereldkoks Nijmegen kookte de keuze van de gast en er kwam redelijk wat volk op af. 
De Brokken waren definitief op de kaart gezet in de streek. 

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/brokken-festival/
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/crossover-serie-roepaen/


45. CORRIE EN DE KLEINE BROKKEN 
Het Vlaams gezelschap Zonzo Compagnie vroeg me in 2013 voor hun BIG BANG, een 
jaarlijks project in samenwerking met kinderen van verschillende leeftijden. Hun voorstel 
was om het Corrie en de Kleine Brokken te noemen. We deden “The Adventures of O”, 
waarin verschillende delen van de reis van Odysseus een mooie opstap vormden voor 
improvisatie. Ik vroeg Alan Purves mee te doen; alleen dat al was voor hen een geweldige 
ervaring! Opvallend was hoe gedisciplineerd de Belgische kinderen zijn. Met zo’n grote 
groep van 32 kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 was dat in Nederland vast niet gelukt… 

46. THE BLUE GUITAR 
Met sommige schrijvers voelde ik vanaf het begin direct een connectie, dat was ook zo 
met P.F. Thomése, een geweldige schrijver en een bijzonder prettig iemand. In blog 32 
schreef ik over onze eerste ontmoeting in mei 2005 toen hij te gast was bij de Schrijvers in 
concertserie in het Bimhuis. Ook met hem kwam het tot een verdere samenwerking. Frans 
dacht in 2005 al dat ik zou kiezen voor Schaduwkind, maar dat gebeurde pas later.  
De organisatie Intro in Situ in Maastricht vroeg me in 2012 iets speciaals voor de 
kerstdagen te maken dat we zouden spelen in de grote kerk in Maastricht. Daarvoor koos 
delen uit Schaduwkind en de muziek componeerde ik voor elf strijkers in combinatie met 
improvisaties van Albert en mij. Het idee om met een strijkers-ensemble te werken 
ontstond in de zomer van 2012 op tour in Rusland, toen ik mee was met het VU-orkest 
dat werk van mij speelde in Moskou en St Petersburg.  
We hebben Schaduwkind van eind 2012 tot 2014 diverse keren gespeeld. In 2014 kwam 
het luisterboek Schaduwkind Suite uit, waarvoor Frans prachtige liner notes schreef waarin 
hij refereert aan het soloalbum Self Portrait in Pale Blue: They said: “ You have a blue 
guitar, you do not play things as they are.” Lees de volledige tekst van Thomése hier. 

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/p-f-thomese-schaduwkind/
https://corrievanbinsbergen.com/wpnew/wp-content/uploads/2021/11/IMG_1406-scaled.jpeg


47. HEMELS EN VERGEEFS 
Zo'n mooie titel kan eigenlijk alleen maar van Toon Tellegen komen. Over Toon heb ik al 
vaker een aflevering geschreven, hij is dan ook de schrijver met wie ik verreweg het meest 
heb samengewerkt. We hebben zoveel verschillende projecten gedaan!  

We spelen op dit moment ons laatste 
programma Wie Zouden Wij Anders Zijn… 
Daarvoor deden we Ik wou (2018), Wij 
weten wie wij zijn… (2016), Het geluk van 
de sprinkhaan (2014), Het vertrek van de 
mier (2009), … m n o p q … (2008) 
Dierenverhalen (2006).  

De samenwerking begon in 2003 in de 
allereerste reeks Schrijversconcerten met 
De trein naar Pavlovsk en Oostvoorne. 
Daarnaast bewerkte ik twee verhalen uit 
die bundel voor het VU-orkest (2012), 
componeerde ik de soundtrack voor de 
film Mijn avonturen door V Swchwrm 
(2012), speelde Brieven aan Doornroosje 
(2011) met Hans Dagelet en componeerde 
onlangs in opdracht van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest en Phion De Liefste 
Wens (2021).  

Maar in Hemels en Vergeefs staat zijn poëzie centraal.  
Deze tekening, die we voor de posters gebruikten, maakte Molly, Toon's vrouw. 

HEMELS
& VERGEEFS
Literair concert
met Toon Tellegen poëzie

Corrie van Binsbergen gitaar 

en Albert van Veenendaal
          geprepareerde vleugel
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5-10-14  De kerk van RozendaaL

6-10-14  Theater de Fransche School Culemborg

8-11-14 LEZERSFEEST, BIBLIOTHEEK ROTTERDAM

14-12-14  Literair Penninckshuis Deventer

21-12-14  De Verlichting, Lux Nijmegen

WWW.CORRIEVANBINSBERGEN.COM

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/toon-tellegen-hemels-en-vergeefs/


48. MIRAKEL 
We zijn met het blog in 2013 beland. Het jaar dat ik ook de productie Mirakel met Josse 
De Pauw speelde. Wij waren een jaar eerder door de onvolprezen en onvermoeibare Luc 
Coorevits van Behoud de Begeerte uitgenodigd om met z’n tweeën een aflevering van 
Geletterde Mensen te maken. Mirakel was daarvan een uitvloeisel. Over Josse niets dan 
goeds. Wat een geweldig schrijver. Wat een geweldig acteur. En wat een fijn mens! Het 
was een groot genoegen samen met hem te toeren. Ook het repetitieproces was heel 
‘eigen’. Hij kwam een middag naar Aijen, we speelden alles even door - d.w.z Josse las 
en ik speelde - vervolgens vond Josse het de hoogste tijd eens iets uit de kelder open te 
trekken. Laten we het er op houden dat we het niet hebben stuk gerepeteerd.  
Meer lezen, iets horen, recensies en meer zijn te vinden op de speciale projectpagina. 

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/josse-de-pauw-mirakel/
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/josse-de-pauw-mirakel/


49. CLUB VAN OPEN GEESTEN 
Over de maandelijkse serie muzikale ontmoetingen in Zaal 100 schreef ik al eerder in blog 
35 en 38. Die serie startte dan ook al in 2006, maar inmiddels zitten we met het blog in 
het jaar 2013. Ik had dus tegen dat jaar ruim 60 muzikale ontmoetingsconcerten 
georganiseerd. Hoogste tijd voor vers bloed. Ik richtte een denktank op met jonge gasten 
die muzikaal bezig waren op een manier die mij aansprak, open geesten die niet in hokjes 
dachten. Zo begon CLUB 100. CLUB 100 gaf podium aan jong talent en was een 
ontmoetingsplaats voor zowel publiek als muzikanten, gevestigd en ervaren, bekend en 
onbekend uit diverse stromingen. In de pauze waren er de zogenoemde ‘Inbetweenies’ 
waarin Vera Vingerhoeds muzikanten interviewde. We maakten onze eigen playlist voor in 
de pauze en Andreas Stillman maakte aftermovies. Bekijk ze hier. 
 

Curatoren in de periode 
2013-2016 waren 
achtereenvolgens: 
Marnix Dorrestein, Morris 
Kliphuis, Lucas Dols, 
Miriam Overlach, Jasja 
Offermans, Tony Roe, 
Akim Moiseenkov, 
Diamanda Dramm La 
Berge, Tessa Douwstra, 
Gerri Jäger, Timon 
Koomen, Reinier Baas, 
Darius Timmer, Floris van 
der Vlugt, Kaja Draksler 
en Remy van Kesteren. 
Inmiddels zijn zij allemaal 
volop doorgebroken!  
De eerste editie van 
CLUB 100 was een volle 
bak met geweldige 
muzikanten.  

En over open geesten 
gesproken:  
Marcel Veenendaal van 
DI-RECT kwam ook 
gezellig even mee 
jammen. 

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/club-100/
https://youtube.com/playlist?list=PLI7mzXL4gTqTFN4ZiE0ueSUsWz9bRaXea


50. BROKKENBAL! 
De schrijversconcerten die als experiment begonnen met een eerste reeks in 2003 kregen 
een enorm lange staart. Het bleek namelijk een schot in de roos. Allereerst voor mezelf: 
het klopte met mijn manier van componeren en ik kreeg er zóveel inspiratie door, dat het 
maar door bleef stromen. De schrijvers die gevraagd werden vonden het een geweldige 
ervaring en wilden vaak meer. De musici die ik vroeg voor het ‘uitgelezen’ ensemble 
hadden het zeer naar hun zin. En - ook prettig natuurlijk - er was veel vraag naar bij de 
podia. Én het publiek was blij en geraakt. 
Zo ontstond de jaarlijkse traditie van het BrokkenBal in het Bimhuis tijdens de 
Boekenweek. Een aantal maal met de schrijver van het Boekenweekgeschenk.  
Dat was ook het geval in 2014 toen ik Tommy Wieringa uitnodigde voor het bal. 
Die had zich al afgevraagd wanneer hij nou eindelijk eens werd benaderd, zo vertelde hij 
me haha… Aanvankelijk dacht ik voor het ‘uitgelezen ensemble’ aan koperkwintet. Dat 
leek me goed passen bij Wieringa’s sonore stemgeluid.  

Maar dit keer koos ik eieren 
voor m’n geld. Dat wil 
zeggen dat ik het nu eens 
omdraaide en mezelf 
afvroeg met welke 
muzikanten ik eventueel 
verder zou willen als band. 
Ik had namelijk in die tijd 
echt ook weer zin gekregen 
in een instrumentale band. 
Dus in plaats van een 
ensemble samenstellen en 
componeren voor een 
eenmalig project vroeg ik 
m’n trio met Nijland en Sun 
als basis met daarbij vier 
prachtige blazers, Mete, 
Morris, Miguel en Joost. En 
omdat de geprepareerde 
piano van Albert voor mij 
onmisbaar was geworden 
bij de literaire concerten 
vroeg ik ook hem voor het 
concert met Tommy 
Wieringa. Het was een 
“wrap”!  

Dit gezelschap was 
inderdaad dérmate 
uitgelezen dat het een jaar later een nieuw octet zou worden: Vanbinsbergen Playstation! 

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


51. GELUK 
We zitten met het vervolgverhaal Corrie over de Brokken inmiddels in het jaar 2014. In 
dat jaar maakten we met Toon Tellegen en het Wisselend Toonkwintet weer een nieuw 
programma: “Het geluk van de sprinkhaan”. En wat is het een geluk geweest dat ik Toon 
heb leren kennen! Daarover schreef ik al eerder (in blogs 23, 33, 40 en 47. Toon is een 
constante in m’n oeuvre dus, zoveel is duidelijk én een blijvende, dat is ook zó mooi.  
Over het ontstaan van Het geluk van de sprinkhaan (over een dienstbare 
perfectionistische sprinkhaan, die een winkel heeft en slaapproblemen) kan ik een 
grappig verhaal vertellen, waarvoor ik me ook een beetje geneer, maar allez, dit kijkje in 
de keuken wil ik toch wel geven. Want het illustreert ook de genialiteit van de schijnbare 
eenvoud van de verhalen van Toon. 
Van veel boeken worden bij verschijning ook luisterboeken uitgegeven. Maar bij dit boek 
had Toon de uitgeverij gevraagd daarmee te wachten. Hij wilde graag dat dit dan een 
luisterboek zou worden van óns, met de muziek van het toonkwintet erbij dus. Die 
afspraak bestond dus al met de uitgeverij en de concerten van het gelijknamige 
programma waren al verkocht. Dat gaat namelijk altijd ruim een jaar vooruit. Maar o jee… 
toen ik begon te lezen, vond ik niet direct inspiratie, sterker nog, ik vond het zelfs een 
beetje flauw…. help….wat nu?? Een paar weken later pakte ik het boek opnieuw op; er 
zouden toch vast wel een paar leuke verhaaltjes  te vinden zijn? En wat gebeurde er: ik 
vond álle verhaaltjes leuk! Té leuk zelfs. Er kwam eerst een longlist, daarna een iets 
kortere longlist en vervolgens was het "kill your darlings” geblazen. Het resulteerde in 
een prachtig programma dat we heel graag gespeeld hebben en een erg leuk 
luisterboek!  We hadden het maken daarvan nu ook eens omgedraaid: eindelijk eens niet 
een CD van een live concert - dus pas na de tour - maar een CD vóór de tour!  
We gingen de studio in, Toon hoorde ons op de koptelefoon en zat in een andere ruimte.  
De luisterboeken gingen na afloop van de concerten als zoete broodjes over de 
toonbank. Het geluk van de Sprinkhaan is dan ook diverse keren herdrukt. Kijk hier naar 
de video ‘The making of’ Het geluk van de sprinkhaan, met Toon in de studio.  
Het verhaal ‘Pijn” begint op 0:52.  

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/het-geluk-van-de-sprinkhaan/
https://youtu.be/GpaZ11kVweQ
https://youtu.be/GpaZ11kVweQ


52. LAST! 
Dit hele blog staat in het teken van ‘de laatste’, we werken immers toe naar het laatste 
Brokken Festival, 25 en 26 juni in het Bimhuis. In 2014 was er al een grote punt die ergens 
achter werd gezet: het einde van Corrie en de Grote Brokken. En dat was natuurlijk ook 
iets dat niet zomaar ongemerkt voorbij kon gaan! We vierden het in een vol Bimhuis, en ik 
werd ‘gevolgd’ door twee meiden die voor hun stage een reportage maakten.  
Met Corrie en de Grote Brokken hebben we drie programma’s gedaan, het eerste heette 
simpelweg Corrie en de Grote Brokken, daarna volgde Kado uit de hel! en het derde 
programma heette Het land is moe, naar het gelijknamige nummer van de onvolprezen 
Drs P. Een vierde programma zou een herhaling van zetten worden. Maar toen ik in 2011 
mijn 25-jarig brokkenjubileum vierde, was dat wél een uitstekende reden nog eens een 
best-of toertje te doen met deze heerlijke cross-over band. We speelden VIER!  
En toen ik drie jaar later besloot een punt achter de Grote Brokken te zetten, besloten we 
unaniem dat we dan absoluut wel nog een aantal optredens wilden doen. Dat werd ook 
een best-of programma, enigszins aangepast, en kreeg de titel LAST!  
We speelden op het hoofdpodium van Oerol, waar we van jonge gasten geweldige 
reacties kregen. Het allerlaatste concert vond september 2014 plaats in het Bimhuis. 

Kijk hier naar de reportage De Laatste Brokken met beelden van soundcheck, 
brokkenkantoor, concert, kleedkamer.  
En een uitspraak van mij die me nu extra opviel: 
Ik stop weliswaar met deze band, maar ik heb nog heel veel andere plannen, ik stop nog 
láng niet hoor… 

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/corrie-en-de-grote-brokken/
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/kado-uit-de-hel/
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/het-land-is-moe/
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/vier/
https://youtu.be/vYXuLdytx9k


53. DANSEN OP EEN GLAZEN PLAFOND 

Ik heb eigenlijk niks met speciale vrouwen-projecten.  
En alle vrouwen die in 2015 bij Dansen op een glazen plafond betrokken waren stonden 
daar precies hetzelfde in. Het doet er niet toe of je vrouw bent, of dat zou er in elk geval 
niet toe moeten doen, het gaat om de inhoud. Maar toen ik mezelf er in 2013 op 
betrapte dat ik voor het BrokkenBal weer allemaal mannelijke schrijvers had uitgenodigd, 
vond ik dat echt stom en raar. Wat een onzin, vreemd ook... want ik ken genoeg 
vrouwelijke schrijvers en lees ze ook! Dus wilde ik het toch graag een keer anders doen. 
En dat liep, op een positieve manier, totaal uit de hand. Heel veel geweldige dames, tot 
en met Irma Boom die het posterbeeld maakte, wilden participeren. Zóveel dat we 
noodgedwongen twee ‘pools’ moesten maken. We hadden het er niet over dat er 
allemaal vrouwen op het podium stonden, refereerden er alleen aan in de titel.  
Het werd een avondvullend alternatief variété met schrijvers, dichters, muzikanten van 
divers pluimage, singer songwriters, een stand-up comedian en een tapdanseres.  
En omdat het BrokkenBal slechts eenmalig is hebben we er maar gelijk een toertje van 
gemaakt. Ik was na de repetities nog nooit zo moe geweest hahaha. Hoe dan ook: 
Memorabel. Deze clip - de teaser vooraf voor de tour - trouwens ook! Geweldig gedaan! 

54. DE VERLICHTING 
De landelijke ‘Brokken-verspreiding’ liep lekker door.  
Na de Cross-over serie in De Roepaen in Ottersum 
organiseerde ik op verzoek van programmeur Michèle 
Bouwmans van LUX Nijmegen daar een reeks speciale 
concerten onder de noemer De Verlichting: stof tot 
nadenken, ruimte voor contemplatie; het voor even stilleggen 
van de tijd. Een schrijver, een dichter, een bioloog, een 
kunstenaar en een filosoof leverden bijdragen aan de serie en 
daarbij zocht ik passende musici.  
Een zeer geslaagde aflevering was die met bioloog Kees 
Moeliker, die sprak over opmerkelijk gedrag bij dieren en 
Frédérique Spigt die filosofeerde over het dier.  
Alan Purves was de perfect match voor hilarische intermezzi.

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/dansen-op-een-glazen-plafond/
https://vimeo.com/106373145
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/de-verlichting/

