
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! 



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 

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


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.  

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/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. 

https://soundcloud.com/corrie-van-binsbergen/06-sisyfus
https://soundcloud.com/corrie-van-binsbergen/de-muur
https://soundcloud.com/corrie-van-binsbergen/06-sisyfus
https://soundcloud.com/corrie-van-binsbergen/de-muur
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/links/


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;-)) 



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! 



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 

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/ramsey-nasr-in-concert
https://youtu.be/_m-G-z3gb1A?t=400


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.  

https://corrievanbinsbergen.com/shop/het-duister-dat-ons-scheidt/
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/renate-dorrestein-in-concert/


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  

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/het-land-is-moe/


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 

https://www.youtube.com/watch?v=_m-G-z3gb1A&t=309s
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/toon-tellegen/
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/toon-tellegen/


 
34. HET BROKKENBAL 
Na twee series Schrijvers in Concert met vier concerten op de woensdagavonden van één 
maand - de eerste serie in februari 2003, de tweede in mei 2005 - ontstond het idee hier 
een jaarlijks terugkerend fenomeen van te 
maken op de woensdag tijdens De 
Boekenweek. De Boekenweek startte in 
die tijd altijd op dinsdag met het 
bekende feest het Boekenbal. Wij 
doopten ons eigen feest, dat de dag 
erna in het Bimhuis plaatsvond, tot 
BrokkenBal, een avond met veel muziek 
en meerdere literaire gasten. We hebben 
daardoor menig keer het podium 
gedeeld met een enigszins brakke 
schrijver. Daar werd de pret overigens 
niet minder om. Het werd onder 
schrijvers kennelijk ook een 'dingetje': 
ben jij al uitgenodigd voor het 
BrokkenBal? Dit liet Tommy Wieringa me 
weten, toen ik hem in 2014 benaderde. 
Hij had zich ook al afgevraagd wanneer 
híj nou eens werd gevraagd hahaha…  
Ik organiseerde het BrokkenBal tien keer, 
van 2006 tot 2016.  
De laatste jaren waren de schrijvers van 
het Boekenweekgeschenk hoofdgast op 
het BrokkenBal. In 2013 was dat Kees 
van Kooten, in 2014 Tommy Wieringa, in 
2015 Dimitri Verhulst en in 2016 Esther 
Gerritsen. Bij verschillende edities was 
Remco Campert eregast.  
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Vaak waren het tijden het BrokkenBal eerste ontmoetingen op het podium, waar later 
nieuwe projecten uit voortvloeiden. Wie er optraden: 
Remco Campert, Toon Tellegen, Manon Uphoff en Kees van Kooten, P.F. Thomése, 
Ramsey Nasr, Renate Dorrestein, Josse De Pauw, Hagar Peeters, Rascha Peper, Jules 
Deelder, Erik Jan Harmens, Tjitske Jansen, Ingmar Heytze, Elvis Peeters, Paul Bogaert, 
A.L. Snijders, Hans Dagelet, Tonnus Oosterhoff, Tommy Wieringa, Esther Gerritsen, Anne 
Vegter, Ellen Deckwitz, Griet Op de Beeck en Dimitri Verhulst. 
Hier staat een korte trailer met een overzicht van tien prachtjaren! 
Na het laatste BrokkenBal in 2016 kreeg ik deze oorkonde uit handen van de toenmalige 
directeur van het CPNB. Natuurlijk tongue in cheek, maar ik voelde me toch zeer vereerd. 

https://www.youtube.com/watch?v=zu6aY_oJCHI


35. IT'S ALL HAPPENING JUST AROUND THE CORNER 
In 2005 nam Stichting Brokken intrek boven Zaal 100, een heerlijke low profile plek waar 
je van alles kunt uitproberen. In mei 2006 bestond de stichting 10 jaar en ik vond dat wel 
een feestje waard. Dat bleek wel in Zaal 100 te kunnen mits de deur open zou blijven 
voor eventuele buurtbewoners. Voor het feest nodigde ik alle muzikanten uit alle 
mogelijke circuits met wie ik tot dan toe had samenwerkt. Met de boodschap dat er zeker 
ruimte was voor live muziek, maar dat ik dat dit keer eens niet zou organiseren, maar dat 
men dat dan zelf moest doen. Er ontstonden die middag diverse spontane 
miniconcertjes, in beide zaaltjes, om en rond de bar en buiten op het terras. Zoals een 
duo van de beste gitaristen van NL: Wouter Planteijdt en Anton Goudsmit. 
Strijkkwartetten, en Toon Tellegen als een lang gedicht over dronkenschap samen met 
Albert op de piano. Violiste Tineke de Jong speelde op het terras prachtige Schotse 
stukjes met Alan Purves op pennywhistle. Het was geweldig en ongehoord! Het was echt 
een heel leuk feestje. Zo leuk dat ik dacht dat meer mensen van dit soort muziekla 
ontmoetingen zouden moeten kunnen genieten. En dus ging ik toch weer organiseren.  
Zo begon de maandelijkse serie BrokkenConcerten. En dat gebeurde inderdaad bij ons 
om de hoek, toen we nog in A'dam woonden. 

36. LUCY IN THE SKY 
Frederique Spigt en haar halfzus Yolande Bertsch maakten in 2006 de voorstelling Lucy in 
the sky, over hun moeder Lucy, die in een Jappenkamp heeft gezeten. Ik schreef hiervoor 
de muziek. Het leek me mooi en een meerwaarde geven als Naomi Sato hierbij zou 
spelen. Zeker omdat ze behalve saxen ook een prachtig instrument bepeelt: de sho. 
Samen met regisseur Titus Tiel Groenestege maakten we muziektheater met behalve 
gewoon baritonsaxofoon en gitaar ook gamelan, sho en een harmonium. Het was een 
fijne samenwerking die tot een mooie voorstelling leidde. En die de vriendschapsband 
met Fre nog verder versterkte. Zo fijn dat ik haar heb leren kennen. 



 
37. ZWIJGENDE FILM SPREKENDE MUZIEK 
In aflevering 31 had ik het over het ontstaan van het kwartet CRAM en dat we op de 
Rencontres Musicales de Rabat gekoppeld werden aan de Marokkaanse zangeres Touria 
Hadraoui. Toen ik in 2007 een compositieopdracht van het Filmmuseum kreeg voor 
l'Atlantide, een stille film uit 1921, en de eerste beelden zag van de film: woestijn, karkas 
van een kameel, moest ik onmiddellijk denken aan Touria, specifiek aan een lied dat zij in 
Rabat zong. Later begreep ik van haar dat dat lied over dorst gaat. Het Filmmuseum 
bood me een riant budget en in plaats van dat allemaal in eigen zak te steken voor de 
compositie leek het me geweldig Touria over te laten komen en een prachtig ensemble 
samen te stellen met onder meer Werner Herbers en David Kweksilber. Het was in 2007 
een eenmalige uitvoering - krankzinnig eigenlijk - in De Duif. De muziek componeerde ik 
op die akoestiek, inclusief een hobosolo voor Werner bij een scene waar de man 
verdwaald is in de gangen van het onderaards paleis. Werner speelde dat vanaf een van 
de balkonnetjes. Zinsbegoochelend. Het werd een heel bijzondere happening in De Duif 
met een drankje en hapje dat tijdens een eet-scene in de zeer lange film werd 
rondgebracht.  



Het was te jammer om het maar 
een keer te kunnen doen, dus ik 
organiseerde een jaar later een 
toertje langs een aantal concert-
zalen. En omdat Touria toen dus in 
Nederland was gingen we ook nog 
even met haar op tour met CRAM. 
l'Atlantide is een productie waar ik 
met trots (helemaal sync met de 
film had ik alle tempo's in het 
hoofd, spot on!) en veel plezier aan 
terugdenk. En wat een geweldige 
line-up dit ensemble! 

Meer informatie en recensies op de 
webpagina  

38. STEEDS MEER BROKKEN MAKEN 
Aan ondernemingslust heeft het me nooit ontbroken, maar vanaf 2005 toen we met 
Stichting Brokken meerjarige subsidie kregen, hetgeen mogelijk maakte dat allerlei 
plannen ook op korte termijn gerealiseerd konden worden, ging het echt los! 
In 2008 startte ik de BROKKENFABRIEK, een leerorkest bestaande uit een pool van 
muziekstudenten uit allerlei richtingen, met een maandelijks wisselende workshopleider. 
Ik richtte een eigen platenlabel op: BROKKEN RECORDS, voor avontuurlijke eclectische 
muziek zonder grenzen. Datzelfde jaar programmeerde ik het eerste BROKKEN FESTIVAL 
met hoogtepunten uit de serie BROKKENMIDDAGEN die ik vanaf 2006 maandelijks in 
Zaal 100 organiseerde. Lekker bezig kortom! Het Brokken Festival werd een succesvol 
eindejaarsfestival, dat traditiegetrouw tussen Kerst en Nieuwjaar in het Bimhuis 
plaatsvond. Hulde aan Ruben die de logo's ontwierp! 

 

l’Atlantide
zwijgende !lm, sprekende muziek

6 t/m 19 december

Corrie van Binsbergen gitaar Touria Hadraoui zang 
Werner Herbers hobo David Kweksilber rieten 
Arjen de Graaf altviool Nora Mulder harmonium, cymbalom 
Ernestine Stoop harp Tatiana Koleva vibrafoon, marimba 
Meinrad Kneer contrabas Michael Vatcher percussie

regie: Jacques Feyder (1921) muziek: Corrie van Binsbergen

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/latlantide/?fbclid=IwAR3j7mbMr1akxIKmBMeyhg9V_I7SgPDyXaO2Z7oVGRIJTzrjlxiAQmC5F9s
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/latlantide/?fbclid=IwAR3j7mbMr1akxIKmBMeyhg9V_I7SgPDyXaO2Z7oVGRIJTzrjlxiAQmC5F9s


39. TRIO OFFERMANS, VANBINSBERGEN & SUN 
En dan, na al die brokkenprojecten met veel betrokkenen, wil je ook wel weer eens iets 
kleiners... Een bandje zonder afspraken, waarmee je gewoon het podium op gaat en dan 
maar ziet wat er van terecht komt. Tijd voor een trio, Trio Offermans, Vanbinsbergen & 
Sun, met drummer Yonga Sun en mijn eigen (bas)man! De zin in zo'n soort trio kwam 
mede door een vakantieterugreis waar we in de auto veel de CD East West van Bill Frisell 
draaiden. Met het trio gingen we ook leuke ontmoetingen aan. Met de Italiaanse 
trombonist Gianluca Petrella bijvoorbeeld. En de licht waanzinnige Duitse trompettist 
Mattias Schriefl. Die nam overigens op de enige repetitie die we deden best 
ingewikkelde stukken mee! Van een CD kwam het nooit maar van het concert met 
Matthias maakte het Bimhuis wel video-opnames. Kijk ze hier. 

40. DE W VAN WEEMOED 
Over Toon Tellegen schreef ik al eerder in de afleveringen 23 en 33, maar op zijn teksten 
heb ik dan ook veel verschillende programma's gemaakt. Zo enorm inspirerend! Ergens in 
ik meen 2008 speelden we Mnopq. Een bundel met bij elke letter van het alfabet een 
tekstje en een tekening van Jan Jutte. De tekeningen werden geprojecteerd. De muziek 
speelden we met het toonkwintet en harpiste Miriam Overlach. Er is geen video of audio 
van gemaakt. Wel is het muziekje dat ik schreef bij de W van Weemoed vaker 
hergebruikt. Bijvoorbeeld bij het verhaal Pijn, uit Het geluk van de sprinkhaan. En we 
speelden de muziek ook bij Het vertrek van de Mier, toen we op 27-12-2020 een 
streaming concert deden in het Bimhuis met delen uit onze diverse programma’s. Kijk het 
hier (het bedoelde fragment vind je op 3:03). 

mailto:https://corrievanbinsbergen.com/projecten/trio-cvb/
https://youtu.be/f-3KZxSuHjE
https://youtu.be/f-3KZxSuHjE


41. HET GROOTST GELEGDE EI 
Aflevering 30 heette niet voor niets een ontmoeting met een gouden randje. Dat sloeg 
op de eerste ontmoeting met Josse De Pauw én het vervolg. Toen in 2005 Josse na 
afloop aan de Bimbar zei dat ik maar moest roepen wanneer ik 'm nodig had.  
Om te beginnen speelden we nog een aantal keren Werk, dat heel toepasselijk “Werk in 
uitvoering” was gaan heten. Maar samen iets maken, dat moest er toch echt van gaan 
komen. We stelden ons de vraag wat dan? Kleinschalig muziektheater met 3 muzikanten? 
Of iets Groots en Meeslepends! Je raadt het al. In 2010 stonden we met 18 mensen op 
de scene + nog eens een stuk of 8 betrokken bij techniek, productie en logistieke zaken. 
We hadden een aantal weken het Concertgebouw Brugge ter beschikking voor de 
repetities! Tegen de tijd dat het première was zaten daar in de artiestenfoyer wel 35 
mensen te lunchen, dat was even schrikken maar wel fantastisch. Jammer dat er toen zo 
weinig foto’s zijn gemaakt van achter de schermen.  
Er kwam een vrachtwagen aan te pas voor het vervoeren van het decor. De maquette 
zagen we bij de eerste bespreking bij Muziektheater Transparant die de productie samen 
met Stichting Brokken deed.  

Ook dat was voor mij een unieke ervaring. Een heel team dat voor onze productie werkte. 
Over de bergen is denk ik wel een van de grootse eieren geweest die ik gelegd heb. 

Het was een bont gezelschap dat de opera uitvoerde. Inclusief de saxofoon-kolossus 
Sean Bergin. Vroeger leek met hem werken me niet te doen, veel te vaak dronken en 
onbetrouwbaar. Maar er gebeurde iets waardoor ik tot een ander inzicht kwam. Dat was in 
de periode dat Josse en ik de line-up nog niet hadden bepaald. 
Hoe Sean erbij kwam is op zich al een bijzondere anekdote. Hier komt ie: 



Op een dinsdagavond trad Remco Campert op in de Nassaukerk, Amsterdam, bij ons om 
de hoek. Na afloop vroeg Remco ‘en, waar gaan we heen? Jij kent de kroegen hier in de 
buurt vast wel.’ Ik stelde voor naar Zaal 100 jazzcafe te gaan waar elke dinsdagavond 
geïmproviseerd werd. We troffen het, Michael Moore en Ab Baars speelden en er waren 
nog veel meer goeie muzikanten. Toen we binnen kwamen was men licht onder de 
indruk: ’Remco Campert in da house! Wat een eer!’ En iedereen speelde de sterren van 
de hemel voor de meester. Sean was er ook maar had geen sax bij zich. Maar hij zou en 
moest iets doen en hij zong. Het was prachtig. Het werd heel laat, Remco was 
opgewonden en voelde zich naar eigen zeggen als in de jaren ’50 in Parijs. Uiteindelijk zat 
ik met Sean nog lang na te borrelen. Hij vertelde dat hij ernstig ziek was. En ik nam een 
besluit. Mede omdat ik wist hoe een groot bewonderaar Sean van Josse was. Ik vroeg 
hem mee te doen. In de wetenschap dat ik toch een ietwat ongeleid projectiel aan de 
cast toevoegde, maar ook met de gedachte dat dat juist misschien wel goed voor het 
geheel zou zijn. Zeker voor mij, ik neig wel eens teveel te willen vastleggen. Maar eerst 
moesten we wel even praten met Josse. We spraken met z'n drieën af in Sean’s stamcafé. 
En het ongelofelijke gebeurde. Na drie of vier biertjes vertrok Sean. En de zaak was 
beklonken. Het was een ongelofelijke trip deze productie, wat een cast, met zoveel goeie 
musici / bijzondere individuen bij elkaar. Het is een waar ik trots op ben. Het zangtrio 
“You don't know” bijvoorbeeld. En van "Ik Wil ik wil" krijg ik nog altijd kippenvel.  
Je kunt het beluisteren via de webpagina .  

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/over-de-bergen/


42. EEN TROMPETTERENDE PRINS 
Onuitputtelijke bron van inspiratie zijn al jaren de verhalen van Toon. Brieven aan 
Doornroosje is ook zo’n geweldig boek. De prins die op weg gaat naar het kasteel van 
Doornroosje en onderweg elke dag een brief aan haar schrijft. Van dit boek maakten we 
in 2011 een kleinschalige muziektheatervoorsteling samen met Alan Purves, harpiste 
Miriam Overlach en Hans Dagelet als trompetterende prins. 
Een aantal van de brieven staan op YouTube, kijk het via de webpagina. 
Frédérique Spigt maakte prachtige glasschilderingen voor de toverlantaarn! 

43. GROTE VERANDERINGEN  
2011/2012 was een periode van grote veranderingen.  
Mijn lieve moedertje werd ziek en overleed mei 2011. Na dertig jaar in de stad gewoond 
te hebben verhuisden we begin 2012 naar het platteland.  

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/brieven-aan-doornroosje/


In datzelfde voorjaar struikelde ik over een stoepsteen en brak een paar botjes in mijn 
linkerhand. Het was een gecompliceerde breuk, ik kon maandenlang niet spelen en het 
was aanvankelijk onzeker of het ooit weer zou gaan. Het werd een periode van 
zelfreflectie. Vreemd genoeg was ik niet in paniek over het eventueel niet meer kunnen 
spelen. Als dat niet meer zou gaan zou ik me helemaal gaan richten op componeren, 
bijvoorbeeld voor producties waarin anderen dan de muziek zouden uitvoeren.  
Ook had ik zomer 2011 voor het eerst de soundtrack voor een speelfilm gecomponeerd 
(‘Mijn avonturen door V. Swchwrm) en dat wilde ik best vaker gaan doen.  
Maar het gips ging eraf en na een lange revalidatietijd waarin ik veel moest oefenen 
pakte ik thuis voorzichtig de (klassieke) gitaar weer op. Tegenwoordig ben ik na al die 
jaren technisch weer ongeveer op het niveau van m’n 18e of zo, ik zou misschien 
vooropleiding klassiek gitaar kunnen gaan doen. 
Enfin. Op een of andere manier bracht het ook goede dingen. In de zomer van 2013 had 
ik voor twee dagen de studio Fattoria besproken, maar het beoogde project ging niet 
door. Pianist en goede vriend Albert van Veenendaal opperde die dagen dan te 
gebruiken om zelf een cd te maken. Een solo album. Na aanvankelijke twijfel (wie zit daar 
nou op te wachten en wat ga ik dan voor stukken opnemen?) nestelde de gedachte zich 
toch in mijn hoofd. Oké. Ik ga daarheen, maar dan echt totaal onvoorbereid. Tabula Rasa. 
Gaan zitten en spelen en zien waar ik sta. De enige opdracht aan mezelf was om tijd te 
nemen, tijd toe te laten. Het te laten duren en liefst zo min mogelijk noten te spelen. Al 
die grote veranderingen van die periode ervoor hoor je terug in de opnames; het is een 
soort tijdsdocument geworden, een zelfportret.  
Het album ‘Self Portrait in Pale Blue’ heb ik opgedragen aan mijn moeder. 



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/


55. WHAT A BAND! 
In Blog 50 schreef ik al dat ik naast alle schrijvers-concerten weer veel zin had gekregen in 
een instrumentale band. Voor het BrokkenBal 2014 stelde ik daarom een ensemble samen 
dat misschien dan wel die nieuwe band zou kunnen worden. Met trio CvB, Nijland & Sun 
als basis vroeg ik daarbij vier prachtige blazers: Mete Erker, Morris Kliphuis, Miguel 
Boelens en Joost Buis. 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. Aanvankelijk dacht ik aan een band zonder piano, een beetje als m’n eerste 
band Corrie en de Brokken maar dan niet met drie maar vierblazers. Maar dit octet was 
een “wrap”! Het klopte aan alle kanten en klonk als een klok. Vanaf mei 2015 was daar 
mijn nieuwe band: Vanbinsbergen Playstation. We hadden over speelbeurten niks te 
klagen en speelden op alle jazzpodia in NL, een aantal festivals, waaronder North Sea 
2016 en er kwamen drie albums uit. Luisteren, kijken, kopen via de webpagina.  

56. DE MAGISCHE MUZIKANTE 
Toen ik in 2003 begon met de serie Schrijvers in Concert, kon ik niet bevroeden wat er 
allemaal uit voort zou komen. Zóveel geweldige muzikale ontmoetingen! Veel van die 
ontmoetingen bleven niet bij een eenmalige op het BrokkenBal; vaak ging de 
samenwerking verder in een volledig nieuwe productie. Ik ben zo dankbaar en blij dat ik 
dit allemaal heb mee mogen maken, dat ik zoveel bijzondere mensen heb leren kennen, 
het heeft mijn leven echt enorm verrijkt. Het BrokkenBal werd eens per jaar in het 
Bimhuis gevierd tijdens de Boekenweek. Meerdere schrijvers traden op en voor die 
gelegenheid stelde ik altijd een ‘uitgelezen ensemble’ samen. Meermalen was de 
schrijver van het Boekenweekgeschenk te gast. In 2013 was dat Kees van Kooten, in 2014 
Tommy Wieringa, in 2015 Dimitri Verhulst en in 2016 Esther Gerritsen. Bij verschillende 
edities was Remco Campert eregast. Woensdag 16 maart 2016 vond de laatste editie van 
het BrokkenBal plaats. Overigens bleef het jaarlijkse Brokken Festival wél bestaan en na 
2016 nodigde ik daar dan vaak ook een literaire gast uit. Per slot van rekening horen 
literatuur en poëzie tot mijn belangrijke artistieke drijfveren. Op dat laatste BrokkenBal in 
2016 overhandigde Kees van Kooten me namens de CPNB een prachtige ‘oorkonde’. 
Natuurlijk tongue in check, niettemin een grote eer “de Magische Muzikante” genoemd 
te worden! 

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/vanbinsbergen-playstation/
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/vanbinsbergen-playstation/
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/brokkenbal/
https://corrievanbinsbergen.com/wpnew/wp-content/uploads/2018/05/oorkonde-cpnb-e1459952739441-1-scaled.jpeg


57. EEN HECHTE VRIENDENCLUB 

Als je lange tijd als band 
met elkaar optrekt 
ontstaan er onderlinge 
grapjes die verder 
niemand begrijpt. In ons 
programma Het geluk van 
de sprinkhaan roept een 
klant, die lang loopt te 
zoeken in de winkel van de 
sprinkhaan naar wat hij nou 
toch moet kopen en het 
ineens weet: “Een kopje 
thee!” Dus als we op café 
iets bestellen en het is - 
onwaarschijnlijk - toevallig 
thee dan scanderen we dat 

in koor. Ook thuis gebeurt het vaak wanneer ik thee zet dat ik bijna als in een 
pavlovreactie “ ja: een kopje thee!’ roep of dat ik het in mijn hoofd Toon hoor zeggen.  
En er is nog zo’n running gag die vooral liep ten tijde van ons eerste programma maar die 
nog steeds stand houdt. Het is een zin die in het verhaal zit over de schildpad die met de 
existentiële vraag worstelt of hij wel echt de schildpad is. Daar hadden in dat verhaal de 
krekel en de kikker geen last van. Die liepen die arme eenzame onzekere schildpad vrolijk 
voorbij, sloegen elkaar op de schouders en zongen 'Wij weten wie wij zijn!'  
Te pas en te onpas is sindsdien ons antwoord in allerlei situaties de uitroep:  
“Wij weten wie wij zijn!” Het werd de titel van de speciale uitgave die Uitgeverij 
Rubinstein in 2016 uitbracht, een jubileum-editie met het verzameld werk van vier 
programma’s. Erg leuk was dat Kees ’t Hart (vriend van Toon tevens schrijver) voor deze 
uitgave mee reisde in het ‘’Toonbusje’ en daarover een erg grappig verhaal schreef, 
waarover hij ondermeer ons stadsspel uit de doeken doet, dat waren speciale raadsels in 
het busje die regelmatig enorme lachbuien veroorzaakten! 

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/het-geluk-van-de-sprinkhaan/
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/het-geluk-van-de-sprinkhaan/
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/het-geluk-van-de-sprinkhaan/
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/wij-weten-wie-wij-zijn/


58. OP ZIJN MOOIST OP WEG NAAR AF 
Vanaf 2003 componeerde ik veel voor literaire concerten: schrijvers vertellen live hun 
verhaal en ik maak een muzikaal scenario op dat verhaal. Een aantal van deze stukken 
bewerkte ik voor Vanbinsbergen Playstation en daar gingen we de studio mee in. Alle 
noten waren nieuw en we hadden slechts twee dagen. Maar omdat de band tegen die 
tijd zo goed was ingespeeld leek dat me helemaal geen bezwaar. Sterker nog, ik denk dat 
het ook iets extra's oplevert. Er gebeurt namelijk vaak juist iets bijzonders als muzikanten 
materiaal nog aan het aftasten zijn. En dat hoor je op 'Tales Without Words', het 
conceptalbum dat voorjaar 2017 uitkwam. Het is een mysterieus album, met gelaagde, 
klankvolle stukken waarover de muzikanten beurtelings hun eigen muzikaal verhaal 
vertellen. In het CD-boekje staat bij elke track vermeld voor welke schrijver en bij welk 
verhaal of gedicht de muziek oorspronkelijk gecomponeerd is en een citaat uit het 
desbetreffende boek. Van Remco Campert komt de prachtige quote: 'Het gedicht is op 
zijn mooist als het op weg naar af is.' En zo is het! 

59. GODVERDOMSE DAGEN OP EEN GODVERDOMSE BOL 
Toen ik dit geweldige boek van Dimitri Verhulst las kreeg ik onmiddellijk zin daar een 
literair concert, of beter gezegd een ‘film voor de oren’ van te maken. Het is een stilistisch 
meesterwerk. Toen bekend werd dat Dimitri schrijver van het Boekenweekgeschenk 2015 
zou worden, twijfelde ik niet en vroeg hem voor het BrokkenBal. En daar voelde hij 
meteen voor. Dat hij die avond ook enorm muzikaal bleek te zijn verbaasde me totaal 
niet. Zo’n fantastische taal, ritmisch ook en hij las dat zó goed! Het werd een memorabele 
en speciale avond. Na afloop sprak hij de historische woorden ‘ik zou graag nog eens de 

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/vanbinsbergen-playstation/
https://corrievanbinsbergen.com/shop/tales-without-words/


planken met jou delen!’ en aldus gebeurde: anderhalf jaar later toerden we door België 
en Nederland met de gelijknamige tour, we haalden er zelfs het Belgische journaal mee. 
Voor het ensemble vroeg ik een Belgisch strijktrio, altijd weer leuk om met nieuwe 
muzikanten te spelen, vooral als ze zo goed zijn! Gelijktijdig met de tour kwam de LP uit 
met daarop het live concert van het BrokkenBal 2015. Dimitri Verhulst, een bijzonder 
iemand en dit project was dan ook een bijzonder hoofdstuk uit de brokken-geschiedenis. 
Lijk, luister, recensies et cetera op de webpagina. 

60. VAN DE LUCHT LEVEN  
Fijn aan een goed bestuur van je stichting is dat ze met je meedenkt. Dat het bestuur als 
klankbord fungeert. Het bestuur van Stichting Brokken heeft altijd bestaan uit zeer 
kundige mensen, en al die fantastische bestuursleden waren zonder uitzondering ook 
heel prettige mensen. Ik zei het al eerder: ik ben een zondagskind, een bofkont.  
Toen ik overwoog geen meerjarige subsidie bij het Fonds Podiumkunsten voor de 
periode 2017 - 2020 aan te vragen gaven ze me goede raad. Ook toen al had ik namelijk 
de wens me meer te kunnen richten op componeren. De wens minder tijd kwijt te zijn aan 
al het geregel dat je nu eenmaal te doen hebt als artistiek en zakelijk leider van een 
culturele instelling. Oké, helder zeiden ze, lekker in je uppie componeren is natuurlijk vast 
heel fijn, maar de schoorsteen moet wel roken, van de lucht leven is toch best lastig. 
Kun je het de komende periode niet anders organiseren? Doe om te beginnen minder 
verschillende dingen, en vooral niet zoveel eenmalige projecten! Dat kost zóveel tijd, en 
dat alles voor slechts één avond… Probeer voor de projecten die je op touw zet meer tijd 
te nemen de muziek te componeren en probeer per project meer speelbeurten te 
boeken. Die raad heb ik ter harte genomen. Vanaf 2017 programmeerde ik dus niet meer 
twee festivals in één jaar (BrokkenBal en Brokken Festival) maar alléén nog het Brokken 
Festival. En ik stopte met de serie maandelijkse concerten in Zaal 100 (zie afleveringen 
35, 38 en 49).  Maar íets wilde ik in Zaal 100 nog wel blijven doen, en dat werd het 
jaarlijkse CLUB 100 3.0, georganiseerd door een student aan de HKU afdeling Musician 
3.0. Dat had ook te maken met iemand die me benaderde met de vraag of hij stage bij 
me kon lopen. Hij snapte er namelijk niks van hoe ik dat allemaal tegelijk deed: 
componeren, concerten boeken, afspraken met de podia en de muzikanten maken, 
teksten schrijven voor flyers en programmaboekjes, publiciteit, productie, en dan zelf ook 
nog eens meespelen. En hij wilde weleens weten hoe dat allemaal in z’n werk ging. 

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/godverdomse-dagen-op-een-godverdomse-bol/
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/club-100/


Gabriel Harmsen, zelf ook gitarist, deed die stage, hij deed allerlei hand- en 
spandiensten, maakte leuke filmpjes en foto’s en organiseerde de eerste editie van CLUB 
100 3.0. Gabriel maakte ook deze snappy teaser voor het evenement. 

61. OLIJVEN MOET JE LEREN LEZEN 
Met Ellen Deckwitz had ik al eerder gewerkt, maar dan binnen een veel groter verband, 
namelijk de productie Dansen op een Glazen Plafond (2015). Wat een leuk mens is dat! 
Ellen gaf me in 2016 haar net verschenen bundel Olijven moet je leren lezen. Ik vond 
het zo’n aanstekelijk boek dat ik direct zin kreeg om te zien of we hier een live versie van 
konden maken. Omdat ik al had ervaren hoe goed Ellen live op het podium is, en dat ze 
met haar speelse associërende geest op een ongeëvenaarde manier poëzie brengt, leek 
het me een muzikale uitdaging om dit samen te gaan doen. Ik wilde in deze context ook 
proberen of ik hier het idee waar ik al langer mee rondliep in kwijt kon. Namelijk om in 
plaats van muziek te combineren met spoken word - waardoor je qua volume natuurlijk 
toch beperkingen houdt - nu en dan te spelen bij geprojecteerde tekst. Daartoe nam ik 
contact op met videast Martijn Grootendorst. Dit bleek een geweldig goede match. 
Zowel artistiek als persoonlijk. De voorstelling was een soort ‚cursus’ poëzie waarbij Ellen 
zich heel direct tot het publiek richt, afgewisseld met blokken waarin we alleen gedichten 
en muziek doen, in combinatie met geprojecteerde teksten en geprojecteerde beelden, 
door Martijn live gestuurd vanaf de zijkant van het podium. Het was fijn om eens solo 
voor de muziek verantwoordelijk te zijn. Dat geeft weer een heel andere dynamiek, zowel 
in voorbereiding, als bij de optredens.  
Het was een erg leuke samenwerking, en ook heel gezellig met zo'n klein clubje van vier 
op tour samen met Ruben die techniek deed en het busje reed. 
 

http://www.apple.com/nl
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/olijven-moet-je-leren-lezen/


62. JOOP, SEAN EN DE HOMELESS HOBO 
Van stadsdeel Westerpark kreeg ik een compositieopdracht voor het vijftienjarig bestaan 
van de Westergasfabriek. Aanvankelijk dacht ik erover iets te schrijven voor de diverse 
muzikanten die in de buurt wonen. Maar vervolgens dacht ik een beetje makkelijker  
- eindelijk wijs geworden! -  en stelde voor een 15-delige suite voor Vanbinsbergen 
Playstation te componeren. Dat viel in goede aarde en zo kreeg ik de kans nieuwe 
stukken voor mijn band te componeren en een dag in de studio om het op te nemen. 
Heerlijk! De compositie “Fifteen” is 18 maart 2018 opgenomen in de Wisseloord Studio 
met de geweldige Chris Weeda als technicus, die tevens het zaalgeluid deed bij het 
concert op 8 april in Pacific Parc. Het was een eervolle en ook erg leuke opdracht.  
Voor mij extra leuk omdat ik 20 jaar in de buurt heb gewoond en nu nog steeds met 
Stichting Brokken in De Wittenstraat zetel. Ik heb dus ook veel persoonlijke herinneringen 
aan de buurt. Het concert vond in de openbare ruimte plaats en was derhalve niet alleen 
voor een eigen, ingevoerd publiek. Voor mij lag daar de uitdaging: om met behoud van 
eigen signatuur het aanwezige publiek aan te spreken en geboeid te houden. Daarom 
heb ik ervoor gekozen vijftien korte delen te componeren, met elk een eigen verhaal.  
Ik heb me laten inspireren door beelden in het park, door gebeurtenissen en persoonlijke 
herinneringen en mensen die een directe lijn hebben met de Westergasfabriek. 
Bijvoorbeeld Sean’s Birthday, een kwela-achtig stukje voor Sean die in juni altijd zijn 
verjaardag in het park vierde. Of Cat’s Funeral, voor onze kat Joop die Jasja en Hein in 
het park begraven hebben. Lees hier iets over alle stukken.  

https://corrievanbinsbergen.com/wpnew/wp-content/uploads/2020/12/FIFTEEN-SUITE-NEW.pdf


63. IK WOU DAT IK ERGENS MEE KON OPHOUDEN 
Met Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet werken we al sinds 2006 samen en dat is 
hoorbaar en voelbaar. Het is een hechte vriendenclub geworden en dat klinkt, denk ik, 
door in de optredens. In 2017 hadden we weinig optredens in verband met tal van 
andere producties, zoals Godverdomse Dagen op een Godverdomse Bol met Dimitri 
Verhulst. Toon miste het kwintet en deed zelf het verzoek om weer op tour te gaan met 
een nieuw programma. Die wens gold voor ons allemaal, inclusief Ruben Stern die altijd 
het busje rijdt en ook het licht bedient. Najaar 2018 werd als speelperiode afgesproken. 
Staand voor de boekenkast - ik heb inmiddels een meter Tellegen, want krijg altijd 
cadeautjes van Toon - overwoog ik aanvankelijk diverse dierenverhalen, maar toen mijn 
oog op het prentenboek Ik wou viel kreeg ik daarbij direct ideeën. Bij onze vorige 
programma’s moest ik altijd een selectie maken uit de verhalenbundels, maar dit boek 
zouden we integraal kunnen doen, met projecties van de portretten. Het was een 
behoorlijke puzzel om de korte poëtische teksten, de geschilderde portretten van de 
Belgische illustratrice Ingrid Godon en de muziek tot eenheid te maken, maar het lukte. 
Toon en Ingrid lieten me vrij om helemaal „from scratch” te starten en de beelden en 
teksten naar eigen inzicht te combineren. Heel erg leuk om thuis een voorstelling van die 
voorstelling te maken. Het was heerlijk „punniken”. Ik bedacht dat wij als musici - zeker 
deze vijf - eigenlijk ook „portretten” zijn en integreerde voor ieder van ons substantiële 
ruimte voor een solo. Het was ook een mooi spel met de persoonsvorm, door bij 
sommige teksten wel een portret te projecteren, bij sommige teksten juist niet, of soms 
binnen een tekst te beginnen bij Toon en dan ergens bij een Q-zin een portret aan te 
zetten via de beamer. Door die timing kon je je afvragen wie nu de „ik” was die sprak. 
Het portret, Toon, of de muzikant die een solo aan het spelen was? Zo kon het publiek 
het ook heel goed op zichzelf betrekken. 
Voor het toneelbeeld leek het me mooi om de portretten op een schildersezel te 
projecteren. Dat deden we via een beamer die vanaf de zijkant van het toneel bediend 
werd. Het bedienen van de beamer luisterde qua timing heel nauw, en kon eigenlijk 
alleen door een muzikant gedaan worden. In november/december deed mijn dochter 
Jasja dat en in januari/februari Max Westendorp. Zij deden vervolgens ook de 
boekverkoop na afloop. Die boeken vlogen overigens als warme broodjes over de 
toonbank. We kregen zóveel fijne, warme reacties na afloop, het was een feest. 

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/toon-tellegen/
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/toon-tellegen-ik-wou/


64. STIL DE TIJD 
’Als niemand het mij vraagt, weet ik het precies, maar wanneer ik iemand moet uitleggen 
wat tijd is, weet ik het niet meer’. (Augustinus) 
Een van de prachtige uitspraken die ik tegenkwam bij het (her)lezen van de boeken van 
Joke Hermsen met wie ik voorjaar 2019 de voorstelling Tijd & Melancholie maakte. 
Eigenlijk was het niet zozeer een voorstelling maar meer een soort theatercollege, een 
muzikaal filosofisch programma, waarin we voor even de tijd stil probeerden te leggen. 
Onze samenwerking kwam voort uit de serie De Verlichting die ik in 2015 in LUX 
Nijmegen organiseerde, waarvoor ik toen ook Joke had uitgenodigd. Zij vroeg me daarna 
of we een keer samen een productie zouden kunnen maken. Voor Tijd & Melancholie 
componeerde ik geen nieuwe stukken maar koos ik liedjes van Fernando Lameirinhas en 
stukken van Mehmet Polat, bij de teksten die we selecteerden. Tijdens de voorstelling 
werd over de breedte van het hele achterdoek een stromende rivier, real time gefilmd, 
geprojecteerd, waardoor je nauwelijks iets ziet veranderen maar er toch beweging is en je 
door de lichtval toch verloop van tijd ervaart. Tijd & Melancholie was anders dan de 
meeste brokken-producties en dat is natuurlijk niet gek als er ook veel muziek van 
anderen in klinkt. Maar het was fijn samenspelen met Fernando en Mehmet. 

65. ATTENTIE ATTENTIE  
Een jaar of 5 geleden werd ik door het Groningse literaire festival Het Grote Gebeuren 
benaderd iets met het verhaal van Belcampo te doen voor de editie van 2018. Na 
herlezing van dat verhaal vond ik het toch wat gedateerd. Rudi Kamminga, de artistiek 
directeur van het festival bedacht toen om een speciale schrijfopdracht te geven aan 
Auke Hulst voor de 10e jubileum-editie (in het nieuwe Groningse Forum) en koppelde ons 
aan elkaar. Ik kende Auke niet en wilde voor toezegging eerst zijn werk lezen, omdat dat 
me uiteraard wel aan moet spreken. Het bleek een schot in de roos! Wat een geweldige 
schrijver! Zo goed dat ik dacht dat het jammer zou zijn zoveel tijd en energie te stoppen 
in een eenmalige uitvoering.  

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/tijd-en-melancholie/
https://corrievanbinsbergen.com/projecten/de-verlichting/


Na een persoonlijke ontmoeting besloten we een tour aan het festival vast te knopen.  
De voorstelling Een Groter speelden we negen keer. Wat een fijne groep bij elkaar was 
dat! Muziek met een hint van Americana, we kregen mooie recensies.  
Je kunt de muziek downloaden via de QR-code in het tekstboekje. 

https://corrievanbinsbergen.com/projecten/een-groter-gebeuren/


66. LAATSTE AFLEVERING CORRIE OVER DE BROKKEN 
Een van de leukste mensen op deze planeet is Frédérique Spigt. We hebben door de 
jaren heen verschillende keren in zeer uiteenlopende producties samengespeeld: de 
voorstelling Nico van het Scapino Ballet, Girls want have fun, de kleinschalige 
muziektheatervoorstelling Lucy in the Sky en in 2015 in de Brokkenproductie Dansen op 
een glazen plafond. Toen ik Fre een keer aan de telefoon had en ze vertelde dat ze bezig 
was gedichten te schrijven opperde ik het plan daarmee iets te gaan doen. Ze was er 
onmiddellijk voor in. Iets moois en onontkoombaars moest het worden. We wilden de 
voorstelling met een klein groepje maken en ik dacht voor de muziek gelijk aan Mark 
Nieuwenhuis die ik bij de voorstelling Lucebert van Theatergroep Flint had gezien en 
gehoord. Een jonge gast die naast fantastisch trompet ook zeer handig is met electronica. 
En Fre stelde Tijmen Veelenturf voor, een jonge violist met wie ze eerder had gewerkt. 
Onze eerste repetitie werd een geweldige eerste ontmoeting! Het bleek een mooie 
match van - zoals we in de flyer schreven - twee door de wol geverfde theaterdieren 
samen met twee jonge honden in de muziek. Begin 2020 toerden we met Stukjes terwijl 
Fre's eerste dichtbundel Misantroop uitkwam met prachtige tekeningen van haar hand. 
Stukjes werd inderdaad "iets moois en onontkoombaars”, precies wat Fre en ik voor ogen 
hadden toen we eraan begonnen. Jammer dat de tour door Corona ruw werd afgebroken 
en we niet in het uitverkochte LUX en de volle Kleine Komedie konden spelen.  
Maar we koesteren de mooie herinnering.


