We hebben iets leuks
voor in de trein!
Op ns.nl/publieksprijs
vind je miniboekjes van
alle 6 genomineerden voor
de NS Publieksprijs.

Deze boeken maken
dit jaar kans op
de NS Publieksprijs
voor Boek van het Jaar.

In dit miniboekje lees je het
eerste hoofdstuk van
Martien
van Jan Dijkgraaf
Een cadeautje van ons, voor
als je onderweg ben met
de trein.
Veel leesplezier!
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De Hengelose middag
Erica: ‘Als ik nu dood zou gaan, heb ik een
mooi leven gehad. Ik geef mijn leven op een
schaal van 1 tot 10 wel een 8.’
		 Martien: ‘Daar zou ik voor jou ook aan
denken, een 8. Maar voor mezelf geen 8. Ik
ga toch voor een 6 of 7. Een zesenhalf.’
		 Erica: ‘Hè? Hoezo?’
		 Martien: ‘Nou, ik had dat toch liever niet
meegemaakt, met die man in dat Eilat. Dan
was mijn leven heel anders verlopen.’
		 Erica: ‘Je hebt jaren gezegd: “Als er een
pil tegen was, dan nam ik ’m meteen.” Dat
had ik ook graag gewild, want dan hadden
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we heel wat minder tranen gelaten.’
		 Martien: ‘Dat is ook het enige, hoor. Het
geeft je leven zo’n andere wending. Het is
daarna nog goed gekomen, maar het is zo
zonde van al die jaren. Dat is het ergste. Ik
heb jou heel veel verdriet aangedaan. En
mezelf ook.’
		 Erica: ‘Als jij niet was wie je was... Jij
bent homo en daardoor heb je een bepaald
gedrag en daarom hebben wij zo’n succes
met de serie en vinden mensen je leuk. Zo is
het wel.’
		 Martien: ‘Maar dat is twee jaar. Twee
jaar succes...’
		 Erica: ‘Dit gaat jou veel meer brengen.
Dat succes is het positieve ervan. Dat je
tijdelijk je gezin bent kwijtgeraakt, is het
negatieve. Ik heb er heel veel over na zitten
denken of ik met je getrouwd zou zijn als
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ik alles van tevoren had geweten. Ik heb
namelijk een soort afwijking. Op de havo
was ik helemaal weg van Remco Tonino.
Dat bleek later ook een homo te zijn. Je
hebt van die vrouwen die vallen op foute
mannen. En ik val gewoon op homoachtige
mannen. Ik had met een heteroman nooit
zo’n band gekregen dat ik ermee wilde
trouwen. Dat zit in me en daar heb ik
gewoon mee te dealen. En nu is het toch
weer goed? En je hebt twee prachtige
meiden.’
		 Martien: ‘Dat is waar. Zoals je nu praat...
Dan geef ik mijn leven toch wel een 8.’
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De Israe ̈lische avond
Martien Meiland en Erica Renkema hebben
niet per se hetzelfde beeld van ‘de ideale
vakantie’. Daarom gaat Martien weleens
alleen met de kinderen op reis. Zo ook eind
oktober 2001. De Israëlische badplaats
Eilat, waar je in die tijd van het jaar nog
heel goed kunt werken aan een bruine huid,
is de bestemming.
		 Erica: ‘Dat vliegtuig in, de hele tijd
aan het zwembad zitten en weer met
het vliegtuig terug, dat zag ik in die tijd
helemaal niet zitten. Ik zei: “Gaan jullie
maar gezellig met z’n drieën.” Ik had net die
dikke pil van Simone de Beauvoir gekocht,
De tweede sekse, en dacht: lekker lezen bij
de Aga cooker, kaasje erbij, wijntje erbij,
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vroeg naar bed en helemaal niemand zien.
		 Op 1 november kwamen ze terug en ik
vond de dagen daarna dat-ie raar deed.
Heel raar. ’s Morgens boven de wc hangen
om te proberen over te geven, wat dan niet
lukte, en meer van dat soort dingen. Heel
typisch gedrag. Op een gegeven moment
zitten we te eten en ik pak zo’n lamp die we
boven de eettafel hadden hangen, schijn
’m in zijn gezicht en zeg: “Wat is er aan de
hand met jou? Er is iets!” “Nee hoor, niks,”
zegt-ie. Dat kunnen mannen heel goed,
liegen. Alsof ik dat niet door zou hebben.
		 Uiteindelijk, op zondagavond
4 november, kwam het hoge woord eruit.
“Ja, ik heb gezoend met iemand daar.
”Het gekke was dat ik meteen vroeg: ‘Was
het een man of was het een vrouw?” Hij
antwoordde: “Het was een vrouw.” Daarna
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wilde hij de nachtkluisstorting gaan doen,
dus hij ging geld tellen aan tafel. Ik achter
’m aan... En uiteindelijk gaf-ie toe: “Het was
toch een man.” Hij kon het gewoon niet uit
z’n bek krijgen.
		 Ik ben naar de slaapkamer gegaan,
heb de ramen wagenwijd opengegooid
en ben eruit gaan hangen. Ik móest frisse
lucht hebben. Ik dacht: ik heb tóch gelijk.
Hoeveel jaar had ik niet gevraagd: ”Weet je
het zeker?” Op een gegeven moment werd
ik misselijk van mezelf. Dan sprak ik mezelf
toe. “Erica, nou moet je een keer ophouden,
klaar. Het ís gewoon niet zo. We hebben
een heel gewone relatie. Kap er nou eens
mee.” Maar die avond dacht ik: ik heb tóch
gelijk gehad. Soms is het zo erg om gelijk
te krijgen... Je wilt dit niet. Je hele wereld
stort in.’
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		 Martien: ‘Bij allebei.’
		 Erica: ‘Ja. Mensen zeggen wel: “Toen
kon-ie eindelijk zichzelf zijn.” Helemaal
niet!’
		 Martien: ‘Helemaal niet. Ik vond het
verschrikkelijk.’
		 Erica: ‘Hij wilde dit niet. Ik zie mezelf
daarna nog tegen die Aga cooker staan. Hij
vertellen. De meiden lagen op bed en hij
ging een drankje drinken in de bar. Daar
zat een man naast ‘m in een grijs met witte
camouflagebroek en die duwt opeens zijn
mond op Martiens mond en er gebeurt iets
in zijn hoofd. Als een soort explosie. “Wat
overkomt me nou? Wat is dit geweldig! Dit
heb ik nog nooit ervaren.” Toen heeft-ie
met die man afgesproken voor de volgende
avond. Dus Martien de hele volgende dag
zenuwachtig en ’s avonds weer naar die bar.
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		 Die man is nooit gekomen. Dat was
meteen zijn eerste homo-domper. Want ze
zijn zo onbetrouwbaar als de pest. Als er
een ander lekker ding voorbijkomt, gaan ze
daaropaf. Het heeft allemaal helemaal geen
inhoud. Maar dat moment heeft bij hem
zoveel losgemaakt. Daarna is het helemaal
los gegaan.’
		 Martien: ‘Ik vond het vreselijk. Toen
dat gebeurde en dat gevoel in mijn lijf
ontstond, voelde ik diréct mijn hele wereld
instorten. Meteen! Twee dagen nadat ik
het Erica verteld had, ben ik naar dokter
Moerman gegaan, de huisarts. Toen heb ik
gezegd: “Moet u luisteren, dit en dit is mij
overkomen. Kunt u mij geen spuit geven,
met hormonen, waardoor ik mijn oude
gevoel weer terugkrijg? Ze kunnen zoveel
tegenwoordig.” “Dat bestaat niet,” zei-ie. Ik
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was precies 40 toen het gebeurde.’
		 Erica: ‘Ik heb daar heel veel over
nagedacht, waarom toen pas. Ik denk zelf:
Martien kon bij mij altijd de persoon zijn
die hij was. Hij deed altijd de vrouwelijke
dingen. Ramen lappen, gezellig maken, een
cursus bloemschikken. En ik vond het leuk
om tegels te plakken in de wc of de trap te
kitten en te schilderen. Hij was goed in zijn
element bij mij, waardoor het er helemaal
niet uitkwam dat hij homo was. Wij waren
zo’n goed team samen! Ik had vrouwelijke
collega’s die altijd over hun man zaten te
klagen. “Hij doet niks, gooit alles naast de
wasmand en ik moet alles drie keer vragen.”
En dan dacht ik altijd: wat heb ik het
getróffen. Ik heb helemaal niks te klagen.
Later blijkt dat het een homo wordt, daar zit
je ook niet op te wachten.’
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		Martien: ‘Nee.’
		 Erica: ‘Het is altijd wat met die man.’ 		
		Martien: ‘Ja.’
		 Erica: ‘Toen bleef-ie gek doen en
heb ik gezegd: “Ga maar naar dat
Amsterdam toe. Ga maar kijken.”’
		 Martien: ‘Zij zei tegen mij: “Ga dat nou
maar uitvinden, je hebt in no time iemand.”
Nou, er kwam niemand.’
		 Erica: ‘Ik dacht eigenlijk: hij vindt het
toch niks. Ik dacht aan een bevlieging.
Maar dat was dus niet zo. Het is nooit meer
weggegaan. In februari 2002 kon ik ’m niet
meer vélen. Ik kon ‘m gewoon niet meer
om me heen hebben, hij was zo’n ander
persoon geworden. Toen heb ik gezegd dat
hij maar op zichzelf moest gaan wonen.
We hebben een appartement voor ‘m
gezocht en hij is naar de Van Nijenrodeweg
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in Amsterdam verhuisd. Want meneer
wilde naar Amsterdam. Daar gebeurde het
allemaal.’
Dat was het moment dat Martien zijn
familie moest inlichten.
		 Martien: ‘Vréselijk allemaal. Dat ik het
Jaap ook moest vertellen. Zó erg. Vloeken
dat-ie deed. “Godverdomme! En ik heb
altijd gezegd dat het niet zo was als ik op
dorp werd aangehouden.”’
		 Broer Jaap: ‘Tuurlijk had ik wel eerder
het idee dat Mart homo was. Hij was altijd
toch wel van de vrouwelijke trekjes en de
homotrekjes, als je dat zo zeggen mag. Dus
ik zag het wel. Maar als er iemand langs de
winkel liep en die zei: ”Kijk, in die winkel,
daar werkt een echte homo,” dan sprak ik
die mensen er wel op aan. “Luister, dat zegt
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u wel, maar die man is gewoon getrouwd en
die heeft twee kinderen. Die is geen homo.”
Dan wilde ik toch even mijn punt maken.
Ook al wist ik van die vrouwelijke trekjes
endat homo-achtige. Want die mensen
hadden natuurlijk eigenlijk eh... gelijk.
		 Ik ben altijd heel gek met Mart
geweest. Ik hou heel veel van ‘m en heb ’m
altijd in alle dingen die hij gedaan heeft
gesteund. Ook als je dacht: wat haal je nóu
weer in je kop? In die kutperiode dat hij
uit de kast kwam, heb ik hem gesteund.
Toen onze Kiki geboren werd, kwam
hij op kraamvisite met Eer en die kids.
Begon-ie opeens te schreeuwen. Ik zeg:
“Joh, er is toch niks aan de hand? Het is
toch hartstikke mooi dat Kiki geboren is.”
“Ja,” zegt-ie, “maar ik moet ook nog iets
vertellen. Het is zo erg allemaal!” Ik zeg:
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“Wat dan?” “Nou, ik heb gezoend met
een man in Israël en dat was helemaal
geweldig.” Ik zeg: “Jezus Christus! Maar
Mart, wat nou dan? Je bent toch getrouwd
met Eer? Je hebt twee kinderen, je hebt je
verantwoordelijkheid en nou ga je opeens
homo worden? Nou ja, ik bedoel niet
‘worden’, maar nou kom je opeens met dit
verhaal? Dat kun je je kinderen en Erica
toch niet aandoen?” Maar anderzijds:
je kunt het jezelf ook niet aandoen om
opgesloten te zitten in een harnas. Ik gunde
het hem wel, maar omdat Eer en hij zo’n
perfecte combinatie waren, hoopte ik toch
op het scenario dat uiteindelijk uitgekomen
is. Het had ook fout kunnen
uitpakken voor Erica en de
kinderen.’

Nog meer lezen?
De miniboekjes van alle
genomineerden voor de
NS Publieksprijs kun je
hier downloaden.

Is dit jouw
Boek van het Jaar?

Stem nu!

