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droom’, het boek van en over Cor van Heerwaarden

Den Hoorn ■ ,,Mijn droom, dat
was het hebben van een eigen
theater, een wens die ontstond in
de tijd dat ik in Tilburg Frans
studeerde’’, begint Cor. Die droom
maakte hij niet alleen waar, hij
sleepte er een hele generatie Texe-
laars en cabaretiers, en zeker ook
het dorp Den Hoorn in mee. Wie
zich afvraagt hoe een dorpje van
nauwelijks vijfhonderd zielen op
een eiland zo kan bruisen van de
culturele activiteiten, komt al
gauw bij Cor terecht. 

Of, zoals Jochem Myjer zegt:
,,Als je tien seconden voordat je
overlijdt in je stoeltje zit in de
lentezon met dat prachtige uitzicht
bij je huisje op Texel, dan kun je
zeggen: ’Ik heb me de tyfus ge-
werkt. Maar kijk eens hoeveel
mensen ik heb geraakt. Hoeveel
carrières ik heb ondersteund. Ik sta
toch aan de wieg van half cultureel
Nederland op cabaretgebied’.” 

Zoveel meer waard
,,Dat is zo groot en zoveel meer
waard dan een dikke bankreke-
ning. Het geluk zit niet in een
miljoen op de bank en honderd
keer Carré, en ik kan het weten.
Geloof me, ik meen het uit de
grond van mijn hart: wat jij hebt
gedaan is zoveel groter!’’

Het zal je maar gezegd worden
door een van de populairste cabare-
tiers van Nederland. En toch is dat
voor Cor niet dé reden om op zijn
eenenzeventigste zijn leven en
werk te documenteren in een kloek
en rijk geïllustreerd boekwerk met
een hoge amusementswaarde. 

Zwaar leven
,,Mijn moeder had een zwaar le-
ven. In de jaren voor haar dood
vertelde ze me wat ze nooit had
willen of kunnen vertellen. Ik
wilde wel proberen om het op
papier te zetten, maar nadat ze een
licht herseninfarct kreeg, is het
blijven liggen. Ik wil nu het ver-
haal van mijn moeder kwijt en
tegelijkertijd is dat een alibi om
mijn eigen verhaal te vertellen’’,
legt hij uit.

Zelf een boek schrijven is aan
Cor niet besteed, maar hij vond in
dorpsgenote Nettie van de Brake
een auteur met wie hij al een ver-

trouwensband had door het sa-
menwerken bij eerdere projecten.
,,Ik vroeg hem of hij een boek
wilde over de cultuurpaus van
Texel die ik nog wat veren in z’n
reet kon steken of een boek over
Cor van Heerwaarden. Dat laatste
dus, maar dan moest hij wel met
de billen bloot’’, zegt Nettie.

Ze interviewde al zijn broers en
zussen, (ex-)partners en heel veel
medewerkers, en dook zelfs in de
archieven om meer te weten te
komen over de familie van zijn
moeder in Wormer, waarover wei-
nig bekend was. ,,Mijn moeder en
ik hadden een band samen, van
kleins af aan ben ik haar oogappel-
tje geweest’’, vertelt Cor. 

Niks teveel
Nettie denkt dat ze qua karakter
op elkaar leken. Daar herkent Cor
wel wat in: ,,Niets was haar te veel.
Ze had negen kinderen en droeg
bij aan het inkomen met verhuur
en bollen pellen. Als jochie bedacht
ik al wat om geld voor m’n moeder
te verdienen. En iedereen moest
het naar z’n zin hebben, dat heb ik
ook.’’

Annie Nooij werd op haar twaalf-
de wees en kwam terecht bij een
oom en tante waar ze als sloofje
werd gebruikt en het slachtoffer
werd van aanranding. Later had ze
het beter als hulp in de huishou-
ding bij een gegoede familie in
Haarlem. In de oorlog vroeg die
haar naar Texel te gaan om bij een
bevriend gezin te werken. 

Jonge smid
Daar liet ze haar oog vallen op de
jonge smid Cor van Heerwaarden,
met wie ze binnen een jaar trouw-
de. Een gelukkig huwelijk, maar
op haar achtentwintigste slaat het
noodlot weer toe en blijft Annie
achter als weduwe met vijf jonge
kinderen. 

Cor is dan twee, te jong om zich
zijn vader later te herinneren. Door
kostgangers in huis te nemen kan
Annie net het hoofd boven water
houden. Als Cor vijf is, hertrouwt
zijn moeder met boer Piet Zijm in
Den Hoorn. Er worden nog vier
kinderen geboren. Het gezin heeft
het niet breed en er wordt geschol-
den door ’Pa’ en gevit door moeder
Annie. Maar achteraf zeggen alle
kinderen dat ze wel wisten dat ze
van hen hield.

,,Ik wist niet van het verleden
van mijn moeder. Zij is aangerand.

Het heeft ook niets te maken met
wat mij overkomen is’’, zegt Cor.
,,Vanaf het tweede of derde jaar op
de hbs had ik een leraar Frans, die
mij ontzettend heeft gechaperon-
neerd. Ik ging zelfs met hem op
vakantie naar Italië. Maar er stond
wel wat tegenover. Hij pakte het
heel slim aan en werd een vriend
van de familie. Ik kon er nooit over
praten.’’ 

De docent was bijzonder popu-
lair. Pas tijdens het werk aan het
boek ontdekte Cor dat er nog een
jongen het slachtoffer van hem was
geworden, op dezelfde manier.
,,Pfff...’’, zucht hij aangedaan.
,,Nettie heeft het heel goed be-

schreven, en niet te lang. Maar ik
ben het wel kwijt en zet het mis-
schien ook wel recht voor meerdere
hbs-klantjes die hetzelfde is over-
komen.’’

Kwetsbaar
De jonge Cor was kwetsbaar. Hij
was thuis de enige die mocht door-
leren en voelde zich geïsoleerd,
hoewel hij tegelijkertijd de gang-
maker was. Hij presteerde heel
goed op school, was actief bij de
schoolkrant, organiseerde film-
avonden. ,,Om het geheim te be-
dekken dat me bezighield’, zegt hij
nu, doelend op zijn sluimerende
homoseksualiteit. Zelfs toen hij al

21 was en in Tilburg studeerde, had
hij nog een vriendinnetje. 

Hij steekt dan al veel energie in
experimenteel theater en werkt in
de zomervakantie in Parijs, waar
hij de alternatieve theatertjes af-
struint. Als hij uit onvrede stopt
met zijn studie trekt hij naar Am-
sterdam, waar hij in het ’ruige
leven’ belandt. Dat past niet bij
hem, beseft Cor en hij gaat terug
naar Texel. Ook uit liefde voor het
eiland, weet hij nu. 

Jarenlang staat hij achter de bar
in De Spyker in Den Hoorn. Maar
hij wil een eigen zaak. Dat wordt
pannenkoekenhuis Klif 23, waar
zijn broers Aad en Sieme Jan in de

keuken staan en ook Cors eerste
vaste partner Dietmar Breidenbach
meteen meewerkt. Het restaurant
draait als een tierelier en Cor ziet
eindelijk kans om zijn hartenwens
in vervulling te laten gaan.

Revue Menu
In 1985 begint het Revue Menu:
’Eten met een grap en zingen met
een hap’. Het voltallige personeel
doet mee. In 1988 opent Cor aan de
overkant op de plek van een oude
bollenschuur zijn theaterrestau-
rant Klif 12, waarin het concept
verder wordt uitgewerkt en veel
bekende artiesten als Pieter Derks,
Van der Laan en Woe en Jochem

Myjer hun carrière begonnen.
Altijd maar bezig zijn, doet de

relatie met Dietmar geen goed. Die
gaat eraan onderdoor. Tegenwoor-
dig is Cor al jaren gelukkig ge-
trouwd met Bas ten Have, een
creatieveling die als vanzelf zijn
plek vond op het podium van Klif.
Het viel niet mee voor Cor om
afstand te doen van zijn levens-
werk, het theaterrestaurant. Inte-
resse van kopers was er genoeg,
maar steeds kwam er weer een
kink in de kabel. In 2017 kochten
cabaretier Berry Lussenburg en zijn
partner Jeroen Ras het bedrijf en
bouwden het om tot De Toegift. 

Cor nuanceert zijn positie als

cultuurpaus van Texel: ,,Ik kon
voortborduren op het rijke vereni-
gingsleven in Den Hoorn. Mensen
als Gommert Witvliet van toneel-
vereniging De Vriendenkring,
Ferry Zwanenburg van de fanfare
en Sieme Zijm van de drumband
hadden al zoveel goed werk ge-
daan.’’ 

Culturele wandeling
Hij is niet van plan nu op zijn
lauweren te rusten. ,,Er wonen nu
misschien wel meer kunstenaars in
Oost dan in Den Hoorn. Misschien
organiseer ik volgend jaar een
culturele wandeling door Oost. Er
blijven dingen opborrelen.’’

CULTUUR Van Heerwaarden vat zijn leven in boek

Theaterman
Cor maakt zijn
droom waar 
,,Als ik Cor was, zou ik zo fucking trots zijn!’’, zegt
Jochem Myjer in ’Mijn droom’, het boek dat Cor van
Heerwaarden over zijn eigen leven en werk maakte.
De meeste mensen kennen hem van zijn theaterres-
taurant Klif 12 en de vele evenementen die hij heeft
georganiseerd, zoals het immens populaire huiska-
mertheaterfestival Broadway.
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Cor van Heerwaarden met zijn boek ’Mijn droom’. FOTO RENÉ POP

❜❜Het verleden
van mijn

moeder heeft
niets te maken

met wat mij
overkomen is

’Mijn droom’ is vanaf maandag 27
september verkrijgbaar in de boek-
handel. ISBN 9 78 90 9034606 9 Prijs
39,95 euro.


