PRIVÉ bij eerste liefdesvakan
liefdesvakan tie Maxime Meiland
Ruim een jaar geleden wonnen ze
de Gouden TelevizierRing en daarna werd het alleen maar drukker
voor de MEILANDJES. Naast de
kijkcijferlijsten voeren zij nu ook
de Boeken Top 10 aan en verhuisden ze terug naar Nederland. Tussen alle opnamen door is er eindelijk tijd voor vakantie. MAXIME,
die met vriend LEROY naar Curaçao vloog, vertelt PRIVÉ haar
opmerkelijke levensverhaal en
zij heeft opmerkelijk nieuws over
de vader van CLAIRE…

‘We zijn
zo verliefd,
op het eerste
gezicht!’

Door FRANK WAALS
Exclusieve foto’s © 2020,
WEEKBLAD PRIVÉ/FERRY DE KOK
Lees verder op de volgende pagina.
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‘Claire’s vader meldt zich…

net nu zij LEROY papa noemt!’
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‘Toen hij voor het eerst
binnenstapte, dacht ik
meteen: Dit is ’m’
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toch is. Eindelijk weet ik het en het
is fantastisch. Ik denk nog elke
dag: Ik word steeds gekker op je.
Het liefst bellen en Facetimen we
de hele dag met elkaar en we genieten van het plotselinge gevoel
dat we nu allebei in ons lichaam
hebben. We zijn zo verliefd!’

Vervolg
Maxime Meiland

spelen is prima, maar de hoofdrollen zijn toch echt voor die andere drie. Ik ga ook zeker niet in de
leader. DIRK HOOGSTRATEN,
de vriend van MONTANA (27), zit
er ook niet in. De kijkers zien toch
het liefst de anderen, denk ik.’

V

oor cameraman LEROY
MOLKENBOER (29) ging
er een wereld open toen hij
door zijn werk in Frankrijk voor het
eerst terechtkwam op het kasteel
van MARTIEN MEILAND (59) en
zijn gezin. Liefde op het eerste gezicht werd het daar met MAXIME
en Privé is erbij als zij op Curaçao
hun eerste liefdesvakantie doorbrengen. Op het strand daar,
kwam hij eindelijk toe aan de
biografie van de man die nu zijn
schoonvader is, een boek dat een
bestseller is geworden. In de zon
verslindt hij het ene hoofdstuk na
het andere.
Laconieke Maxime vindt het prima: ‘Dan weet hij direct wat voor
vlees hij in de kuip heeft, ook wat
betreft mijn verleden.’

ANP

De familie Meiland.
Tijdens deze vakantie vierde zij
haar 25ste verjaardag. Zelf heeft
ze het boek nog niet één keer
opengeslagen.
‘Waarom zou ik ook? Bij alle gesprekken was ik aanwezig en
daarin heb ik niets gehoord dat ik
nog niet wist. Voor Leroy is het allemaal nog nieuw. Zijn vader heeft
het boek al wel uit en moest geregeld lachen. Door de manier waarop het is opgeschreven, hoor je
ons soms in gedachten praten.’
Leroy, jij blijft heel bewust
op de achtergrond. Waarom?
‘Dat is vanuit mijn werk als cameraman ook altijd mijn rol geweest.
Ik heb er heel bewust voor gekozen om erachter te staan in plaats
van ervoor. Een beetje een bijrol
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Een romantische verhaallijn is
toch juist leuk?
‘Misschien moeten we dan maar
onze eigen reallife soap met z’n
tweetjes starten, haha.’
Maxime: ‘Dit programma is enig,
maar alles houdt een keer op.
Als we echter nog een aantal jaar
doorgaan, dan zie ik het wel voor
me dat ook Dirk en uiteindelijk Leroy er meer bij betrokken worden.
Misschien worden we dan wel een
soort tweede Pfaffs ofzo.’
Leroy: ‘Ikzelf heb er nog niet echt
over nagedacht. Misschien doe ik
in de toekomst wat meer dan nu,
maar nooit zo prominent als Maxime. Ik vind het namelijk heel lastig
om mijn werk los te laten wanneer
ik bij haar ben. Tijdens het draaien
kijk ik toch continu hoe ze dat doen
en wat ervan gebruikt kan worden.
Dat leidt mij meer af dan mijn
schoonfamilie.’

Van interviews afnemen als
cameraman tot het geven van je
eerste interview zelf…
‘Met Maxime erbij voelt het prima,
hoor. Ze praat lekker makkelijk en
heeft een sterke wil. Waar ik overigens prima tegen kan.’
Maxime: ‘Ik ben nu eenmaal best
wel ‘extra’, maar met hem erbij ben
ik veel liever en verzorgender geworden. Dan vraag ik bijvoorbeeld
of ik zijn jas even voor hem moet
halen en ligt mijn moeder (ERICA
RENKEMA (57), red.) in een deuk.
‘Wat is dit, joh? Helemaal niks
voor jou!’ roept ze dan. Leroy
maakt mij dus wel anders. Andersom laat hij ook niet over zich heen
lopen. Ik kan in drukke periodes
best weleens stresserig overkomen
en dan zet hij mij weer op mijn
plaats. ‘Niet zo zeuren, rustig
doen nu!’’
Hoe is de liefde tussen jullie
ontstaan?
‘Onze regisseur TIMON, die vrij
streng kan zijn, bezocht ons met
zijn team om een nieuwe leader
van het programma op te nemen.
Leroy was daar voor het eerst ook
bij als cameraman, maar al op de
heenreis naar Frankrijk drukte hij
hem op het hart dat hij wel professioneel moest blijven. ‘Het kan wel
zo zijn dat je Maxime leuk vindt,
maar we komen daar om te werken,’ sprak hij hem toe. Dat hadden ze dus toen al wel in de gaten.

Leroy hield zich op het chateau
netjes aan de afspraken, ondanks
de twee leuke avonden die we
meteen al met elkaar hadden. Ik
denk dat ik uiteindelijk de eerste
stap heb gezet.’
Leroy: ‘Vanaf dat moment was
voor mij de weg vrij. Als zij aangeeft mij leuk te vinden, dan mag
ik dat toch terugzeggen?’
Maxime: ‘Het ging heel snel. Toen
hij voor het eerst binnenstapte,
dacht ik meteen: Dit is ’m. Ik ben
klaar! Mijn ouders zagen dat ook
en gingen me meteen helemaal
ondervragen toen Leroy even naar
buiten ging om de luchtshots van
het chateau te maken die je aan
het begin van elke aflevering ziet.’
Leroy: ‘Dat voelde ik wel, ja. Er hing
overduidelijk iets in de lucht en
toen ik terugkwam, stapten jullie
snel over op een ander onderwerp.’
Maxime: ‘‘Kijk, zie je het gebeuren?’ vroeg papa aan mama.
‘Die twee hebben gewoon zo’n
klik met elkaar. Daar moet iets
uit gaan komen. Hij is leuk. Dat
snap ik!’ Het was echt liefde op
het eerste gezicht. Sommige
mensen geloven daar niet in en zijn
van mening dat liefde ook langzaam kan groeien, maar wij zijn
wat dat betreft nog een beetje van
de oude stempel. Het bestaat
echt, kunnen wij uit eigen ervaring
vertellen.’
Leroy: ‘Zowel Maxime als ik is nog

nooit echt verliefd geweest en we
hebben nog nooit een echte relatie
gehad. Nu voelden we het beiden,
op hetzelfde moment, voor het
eerst. Mijn hele leven heb ik mezelf
afgevraagd wat dat gevoel, waar
zo veel mensen over praten, nu

Het is wel een bijzondere
familie, Leroy…
‘Ik had natuurlijk al eerder iets op
televisie gezien, maar het zelf ervaren is toch anders. Vrij in het
begin vroeg Martien bijvoorbeeld
al of ik mijn lippen had laten opspuiten. Ik kan je zeggen: dat is
niet het geval.’
Maxime: ‘Papa denkt altijd dat als
iets mooi is, het dan wel nep móet
zijn. Zelf heeft hij zijn tanden laten
doen. Die stonden vroeger echt
schots en scheef omdat hij nooit
een beugel had gedragen. Echt
geen gezicht. Op een dag was hij
er klaar mee en zei hij tegen
mama: ‘Ik wil mijn tanden laten
doen, maar ik wil ook een zwembad.’ ‘Tja, dan moet je kiezen,’
antwoordde ze. Daarop koos hij

toch maar voor nieuwe tanden à
20.000 euro, waarna hij opnieuw
over dat zwembad begon. Blijkbaar had mijn moeder destijds
geen ruggengraat, want ook dat is
er daarna gekomen.’
Je hebt zelf je neus laten doen.
Maxime: ‘Ik had als kind een enorme Meiland-neus, zoals Montana
dat ook heeft. Op mijn zeventiende
begon ik me er ineens aan te ergeren en wilde ik er iets aan laten
doen. Gelukkig steunden mijn ouders me daar meteen in. De kans
dat het mis zou gaan, was klein,
maar ik wilde er ook niet op bezuinigen. Het gaat wel om een aanpassing in je gezicht. Toen na de
operatie het verband eraf ging,
bleven de zwellingen echter langer
zichtbaar dan zou moeten. Daar
schrok ik wel even van. Als dit het
was, dan moest ik nog een keer
onder het mes. Maanden heb ik
binnen gezeten voordat het eindelijk weggetrokken was.’
Lees verder op de volgende pagina.
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‘Het liefst nog twee
kinderen erbij…’
Kun je je nog een leven zonder
Claire voorstellen, Maxime?
‘Absoluut niet. Ik kan het me ook
haast niet meer voorstellen dat ik
ooit serieus heb overwogen om
abortus te laten plegen. Ik werd
onverwacht zwanger van JAAP,
iemand met wie ik close en gezellig was, maar met wie ik geen relatie had. Na de zwangerschapstest
wilde ik het Jaap direct laten weten, anders zat ik er zelf maar mee.
We hadden die avond toevallig een

twijfelen. Daar word je dan toch
door beïnvloed. Ik had al een afspraak gemaakt bij een abortuskliniek, maar stelde
die uit omdat ik niet zeker wist wat
ik wilde. Voordat ik het zou laten
doen, had ik nog een laatste telefoongesprek met een medewerkster van de kliniek. Zij zei me: ‘Je
moet iemand meenemen, want
na de behandeling kun je het
hele weekend niets meer. Je zult

Vervolg
Maxime Meiland
Willen jullie samen nog
een kindje?
Maxime: ‘Het liefst nog twee erbij
die dan kort na elkaar geboren
worden. Die zwangerschappen
heb ik daar wel voor over, ook al
vind ik die negen maanden echt
vreselijk. Mijn lichaam is gewoon
niet gebouwd om een beetje relaxed een kind te kunnen dragen.
Ook de bevalling was een drama.
Mijn moeder vond het bij haarzelf
een waanzinnige hemelse ervaring, maar ik heb CLAIRE (3) direct aan haar laten geven toen ze
eruit was. Ik haalde er geen plezier
uit en was helemaal van de wereld.
Toch zal ik eraan moeten geloven
als we ons gezin willen uitbreiden,
maar voor dat alles wil ik eerst
trouwen. Een volle dag in eigen
land, met de ceremonie, het aansnijden van de taart en een goed
feest na afloop. Het liefst vier ik
dat dan ook nog in een klassiek,
romantisch kasteel. We kennen
elkaar pas sinds maart en zijn
sinds augustus samen, maar het
voelt totaal niet pril. Eerder alsof
we elkaar al jaren kennen.’

wennen. Toch had ik er in het
begin moeite mee als papa en
zijn toenmalige beste vriendin
CAROLINE VAN EEDEN (59)
Claire oppakten en alsmaar herhaalden hoe leuk ze was. Dat gaf
me, tot op zekere hoogte, haatgevoelens. Als ik naar jullie had
geluisterd, dan was die kleine
meid er nu helemaal niet geweest, spookte er steeds door
mijn hoofd. Maar dat is allemaal
vergeven en vergeten. Claire mag
een mooie, klassieke, pittige dame

worden. Net als het karakter
Claire in Gooische Vrouwen,
naar wie ze is vernoemd. Als ze het
later maar wel bij af en toe een
wijntje houdt en geen alcoholiste
wordt, zoals het personage uit de
serie.’
Het contact met vader Jaap
stopte snel.
‘Eigenlijk al op het moment dat ik
besloot ons kindje te houden. Ik
heb daarna nog een keer contact
moeten zoeken om te vragen of er
misschien erfelijke
ziektes in zijn familie
zijn waar ik vanaf
moest weten, maar
daarna viel het helemaal stil. Ik heb hem
bij de geboorte nog
wel ge-appt dat het
een meisje was en dat
ze gezond was, maar
ook daar kreeg ik
geen antwoord op.
Met haar eerste verjaardag heb ik zelfs
nog een kaart met een
foto gestuurd in de
hoop dat dat iets zou
aanwakkeren, maar
wederom geen respons. Daardoor is de
deur nu wel dicht.’

Wat als Claire later zelf vragen
gaat stellen?
‘Dat is dan aan haar. Ik zou het
haar nooit verbieden om hem te
bezoeken. Ze moet doen wat ze
wil, maar ik heb mijn best gedaan.
Jaap heeft me alles alleen laten
doen en hij heeft nooit enige hulp
geboden. Dat heeft me zo hoog
gezeten, dat ik in de begintijd weleens uitschreeuwde: Ik pak die
Maxi-Cosi, bel bij hem aan en
zeg: doe jij het maar. Hij komt er
nu lekker makkelijk vanaf en
neemt geen enkele verantwoordelijkheid. Dat steekt toch. Jaap
heeft ook pas maanden later aan
zijn ouders verteld dat hij vader
zou worden. Kun je het je voorstellen? Zijn ouders wilden Claire wel
graag zien en gingen daarover in
gesprek met mijn ouders. Ze waren tijdens die ontmoeting ontzettend negatief en alles zou mijn
schuld zijn geweest. Jaap had net
een nieuw huis en een nieuwe
vriendin en het kwam dus allemaal
niet zo goed uit. Waarom wil je dan
überhaupt praten? Als je zulk soort
dingen zegt terwijl ik zwanger ben
en in zo’n positie sta, dan hoef ik
je echt nooit meer te zien. Jaaps
vader is later wel wat bijgetrokken
en is wel een keer bij zijn kleindochter Claire geweest.’

En met Jaap nog altijd geen
contact?
‘Ik moet eerlijk zeggen dat hij me
vorige maand, eind oktober, voor
het eerst in drie jaar een appje
heeft gestuurd. ‘Ik ben er nu wel
klaar voor om Claire te zien,’
stuurde hij. Daarmee legt hij de bal
ineens weer bij mij neer, maar ik
weet me er totaal geen raad mee.
In het begin heeft hij me totaal laten
zitten, hij wilde zelfs dat ik onze
dochter zou laten weghalen en
weigerde op de geboorteakte te
staan. Bovendien heb ik nu een
heel ander, gelukkig leven met
Leroy en is Claire hem, uit zichzelf,
ook nog eens papa gaan noemen.
Leroy glunderde helemaal van oor
tot oor toen hij dat hoorde en
sindsdien hebben we dat erin gehouden. Dat duo is echt twee handen op één buik. Als hij ook maar
een seconde weg is, vraagt ze
meteen: ‘Waar is papa?’ Moet ik
die stabiele basis dan ineens weer
overhoop gaan gooien omdat
Jaap eindelijk zover is? Of zou het
komen omdat hij zijn dochter nu
opgevoed ziet worden door een
andere man? Het liefst zou ik alles
laten zoals het is, maar ik wil ook
Lees verder op de volgende pagina.

Leroy: ‘Gelukkig heb ik ook
nog een rol hierin, want het is
natuurlijk aan mij om te bepalen wanneer ik mijn aanzoek
doe. We hebben geen haast,
maar ik wil er ook weer niet te
lang mee wachten. Het zal
zeker geen jaren meer duren
voordat ik op mijn knie ga.’
Hoe is Leroy als stiefvader
voor Claire?
Maxime: ‘Waanzinnig. Echt
heel goed en leuk. Voordat ik
Claire had, vroeg ik me altijd af
hoe je met kinderen moest
omgaan. Als kids van anderen
bij mij in de buurt kwamen, voelde
ik me daar ergens een beetje ongemakkelijk bij. Gaandeweg leerde ik hoe het allemaal moest, maar
Leroy is compleet in het diepe gegooid. Toch vult hij zich van zichzelf heel goed aan en dat is knap.
Leroy: ‘Ik ga het ook steeds leuker
vinden nu Claire steeds meer naar
mij toe komt. Ik vind dat geweldig.
Na wat verlegenheid in het begin,
voelde ze zich al vrij snel bij mij op
haar gemak.’
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EXCLUSIEF
feestje, dus dat leek me het perfecte moment. Ze hebben dan allemaal een bakkie op en dat
maakt het wat makkelijker, dacht
ik. Maar Jaap was helemaal niet zo
blij… Mijn ouders wel! Maar zij
draaiden de volgende ochtend
alsnog 180 graden. Papa en
mama waren echt in shock omdat
ik pas 21 was en nog een heel leven te gaan heb. Twee weken lang
heeft papa niet met me gesproken
en ook mama ging steeds meer

helemaal leegbloeden.’ Dat was
het moment waarop ik besefte: Dit
is niet normaal. Ik wil dit helemaal
niet.’
Terwijl Jaap juist aandrong,
hij wilde niets liever dan die
abortus…
‘Twee werelden naast elkaar, inderdaad. Thuis waren ze er wel vrij
snel oké mee. Ik had eindelijk een
keuze gemaakt en iedereen kon
vanaf dat moment aan het idee
11
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Gechanteerd met
seksfilmpje
twee kleine kinderen en drie zaken
om te runnen. Dat maakte haar zo
gestrest en verdrietig dat de borden weleens door de kamer vlogen.
Zes jaar lang is papa weggebleven
en heeft hij nauwelijks een rol gespeeld in die belangrijke opgroeifase van mijn leven.’

EXCLUSIEF

Vervolg
Maxime Meiland
niet tegen het moment aanlopen
dat ik Claire op latere leeftijd moet
zeggen dat ik haar echte vader bij
haar heb weggehouden toen hij
weer contact zocht. Ik zit in een
lastig parket en daar baal ik van.
Waarom doet Jaap dit nou?’
Jouw eigen tienerjaren zijn ook
niet echt rustig verlopen.
‘Dat komt door een aantal factoren
in mijn leven die me verdrietig
maakten. Bijvoorbeeld het uit de
kast komen van mijn vader. Niet
dat ik daarmee een probleem heb,
maar wel met de manier waarop hij
er vervolgens mee omging door
ons als gezin in de steek te laten.
Hij was met ons op vakantie in Eilat, leerde daar een man kennen in
een bar en zoende vervolgens met
hem. Dat gaf hem een gevoel dat
hij tot dan toe nooit had gekend. Ik
geloof honderd procent dat hij er
ook eerlijk over is als hij zegt dat hij
daarvoor altijd volledig hetero was.
Op de basisschool maakten zijn
klasgenootjes hem al uit voor
meisje, maar hij viel in zijn jonge
jaren toch echt op vrouwen. Op
oude foto’s ziet hij er ook nog best
mannelijk uit met z’n benen uit el-

kaar en die armen erop. Hij droeg
toen zelfs nog een klein, geverfd
snorretje, maar dat maakte hem
oud, vond ik. Toen hij zijn gevoelens voor mannen eenmaal ontdekte, wilde hij er alles aan doen
om dat weer kwijt te raken. Hormooninjecties nemen of een pil die
je weer hetero maakt meteen innemen. Maar dat soort dingen bestaan niet. Papa is gewoon homo,
al is hij dan ook weer niet op zoek
naar een vaste relatie. Hij vindt het
leuk om naar mannen te kijken en
met hen te flirten, maar meer niet.’
Waar ging het mis voor jou?
‘Op de dag dat we voor het eerst
terugkwamen uit Frankrijk na
ons avontuur in het programma
Ik Vertrek. Ik lag als twaalfjarig
meisje met griep in mijn moeders
bed toen hij binnenkwam en, heel
abrupt, vertelde dat hij zijn koffers
had gepakt. Daarop liep hij naar
beneden en vertrok hij. Zomaar
ineens. Ik had dat totaal niet zien
aankomen. Dat heb ik hem zeer
kwalijk genomen. Papa zat met
z’n bek in Amsterdam omdat hij
wilde feesten in de homoscene en
mama kon hier alles oplossen met

Hoe uitte zich dat?
‘Ik ging me heel rebels gedragen.
Ik kroop geregeld stilletjes uit het
raam, stapte op de scooter naar
Lisse en haalde nachten door met
vrienden. Dan blowden en dronken we, zelfs pure whisky, en we
sliepen op straat, in een grasveld
of op het strand. Ik wilde simpelweg niet thuis zijn, waar continu
spanningen waren. Niet alleen om
het vertrek van papa, maar ook
door het overlijden van tante SASKIA, de zus van mijn moeder, en
het uitlekken van een seksfilmpje
van mij op school. Alles bij elkaar
opgeteld, verdween ik langzaam in
de afgrond.’
Wat waren de naweeën
van dat seksfilmpje?
‘Dat een paar van mijn beste vriendinnen zich plotseling tegen mij
keerden. Een jongen chanteerde
mij: ‘Betalen of die video gaat online.’ Ik stal geld van mijn moeder
om te betalen, maar desondanks
ging dat filmpje kort daarna alsnog
door de hele school en wilde niemand nog iets met me te maken
hebben. Ik stond er helemaal alleen voor. Jaren later heb ik het er
nog eens met die meiden over gehad, maar ik merkte dat
die er ook geen raad mee wisten.
Kinderen en tieners zijn echt vreselijk wat dat betreft. Ze pesten en
volgen heel erg de groep. Ik was
op dat moment ineens de slet van
school, waardoor niemand meer
met me gezien wilde worden. Zelfs
mijn vriendinnen niet.’

uitgeholpen. Tot dat moment voelde ik me namelijk heel benauwd
omdat ik veel dingen fout deed en
daardoor bijna niets mocht. Toen
ik eindelijk ging inzien dat ik verkeerd bezig was en een en ander
van me kon afpraten, ben ik daar
langzaam weer uitgekomen. Therapie is echt mijn redding geweest.
Waarom besloot je moeder hulp
te zoeken?
‘Omdat ze zelf niet meer wist wat
ze met me aan moest en ik me ergens toch schaamde om intieme
details met haar te delen. Tegenover een vreemde gaat dat soms
toch makkelijker. Maar ook omdat
ze zich rot is geschrokken dat ik
blijkbaar zover heen was, dat ik er
op een dag een einde aan wilde
maken. Iedereen kan op zo’n moment wel tegen je zeggen dat het
ooit weer beter zal gaan, maar als
je zo in de shit zit zoals ik zat, dan
zie je nog maar een uitweg: pijnstillers. Ik had mijn bureau tegen
mijn slaapkamerdeur geduwd,
ben op bed gaan liggen en heb er
een aantal ingenomen. Met enig
duw- en trekwerk wisten mijn ouders uiteindelijk toch binnen te
komen, waarna ze me beneden op
de bank legden en het ziekenhuis
en mijn zus belden. Montana huilt
nooit, maar deed dat toen voor het
eerst wel. Door haar tranen heen
vroeg ze me dit nooit meer te
doen. Dat raakte mij heel erg.
Ineens was er diepe emotie zoals
ik dat helemaal niet kende. Mijn
ouders zijn niet het type mensen
dat ‘ik hou van je’ zeggen en toen
ik een jaar of acht was, stopte ook
het knuffelen. Toen vond mijn
moeder het wel genoeg. Ik heb die
genegenheid dus nooit echt gekend, al maak ik met Leroy nu wel
een kleine inhaalslag.’

Wanneer kwam voor jou
het omslagpunt?
‘Misschien wel toen ik een feest
organiseerde waar mensen drugs
gebruikten en we daardoor in mijn
moeders bed een meisje aantroffen die alle lakens had onder geplast. Ik ging in therapie en mijn
moeder schakelde iemand van
Jeugdzorg in om mij te helpen. Die
twee zaken hebben mij echt voor-
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