
 
 
 

 
Cabaretier Steven Brunswijk verrast Koningin van Nederlandse levenslied met oeuvreprijs 

Corry Konings ontvangt Helden Oeuvreprijs tijdens Buma NL 

Utrecht, 30 september 2019 – Corry Konings heeft direct na haar bijdrage aan het panel 
‘Het Online Nederlands Muziekarchief’ tijdens Buma NL op 30 september in 
TivoliVredenburg de Buma NL Helden Oeuvreprijs ontvangen. Ze kreeg de bijzondere 
onderscheiding uit handen van cabaretier en RTL Boulevard reporter Steven Brunswijk, die 
samen met de zangeres deelnam aan het tv-programma Expeditie Robinson.  
 
De Helden Oeuvreprijs is bedoeld voor de producent en/of uitvoerende artiest die 
gedurende een lange periode een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de 
Nederlandstalige muziekcultuur. En dan specifiek in het Hollandse genre. Gezien haar hits, 
statuur en langdurige carrière heeft Corry Konings ontegenzeggelijk een toonaangevende rol 
gespeeld in de Nederlandstalige muziekcultuur. Niet voor niets wordt Corry Konings de 
onbetwiste koningin van het Nederlandse levenslied genoemd. De Helden Oeuvreprijs is een 
extra kroon op haar vijftigjarig artiestenjubileum.  
 
Corry Konings: “Vanzelfsprekend ben ik vereerd met deze oeuvreprijs. Ik draai nu al vijftig 
jaar mee in het artiestenvak, maar het scoren van hits, het optreden of het winnen van 
awards wennen nooit. Dat blijft altijd bijzonder en prachtig. Het is ook de motivatie om door 
te gaan met je carrière. Ik hoop in ieder geval dat ik nog lang fans en muziekliefhebbers blij 
kan maken met mijn liedjes.” 
 
Het was Pierre Kartner (Vader Abraham) die Corry Konings in het begin van haar carrière 
koppelde aan de band De Rekels om vervolgens furore te maken met het nummer ‘Huilen is 
voor jou te laat’. Dit nummer was ruim 40 jaar de grootste Nederlandstalige hit in de Top 40 
aller tijden. Als soloartieste scoorde ze vervolgens grote hits met nummers als ‘Ik krijg een 
heel apart gevoel van binnen’, ‘Jij weet toch wel wat liefde is’, ‘Hoe je heette dat ben ik 
vergeten’, ‘Je moedertje’ en ‘Adios amor’. In 2004 kwam Konings nog eenmaal met De 
Rekels bij elkaar voor een reünie. Op 19 juli 2009 vierde Corry Konings op het Chasséveld in 
haar geboortestad Breda haar veertigjarig jubileum. Twee jaar later baarde de Brabantse 
zangeres opzien door de titelsong ‘Hoeren Neuken Nooit Meer Werken’ voor de film New 
Kids Nitro te maken. Van het nummer verscheen ook een Duitse versie.  
 
Steven Brunswijk: “Als je even stilstaat bij de vijftigjarige carrière van deze bijzondere vrouw, 
kun je niets anders dan concluderen dat deze award dik verdiend is. Iedere Brabander, nee, 
iedere Nederlander kan 1 of meerdere liedjes van haar meezingen. Ik heb Corry natuurlijk 
tijdens Expeditie Robinson wat beter leren kennen en zij is zonder meer een bijzonder mens. 
Ze is echt, authentiek, zonder opsmuk. En juist met die kwaliteiten is zij als zangeres uniek en 
onderscheidend. Met deze prijs is zij voor mij de gekroonde koningin van het levenslied.” 



 
Over Buma NL 

Buma NL is dé conferentie en hét festival voor de Nederlandstalige muziek. Een jaarlijks 
terugkerend evenement dat wordt gekarakteriseerd door interactieve panels, discussies, 
masterclasses, showcases en de Buma NL awardshow. Het is het professioneel middelpunt 
voor iedereen die werkt voor en met het Nederlandstalige repertoire. Buma NL is een 
gezamenlijk initiatief van Buma Cultuur en Buma/Stemra en wordt mede mogelijk gemaakt 
door Sena Performers. Buma NL 2019 vindt plaats op 30 september 2019 in 
TivoliVredenburg te Utrecht. https://www.buma.nl 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 
Corien Niezing  
NewInfluence  
corien@newinfluence.nl 
T: 06 5341 5346 
 
 
 
 
  

 

 


