
In zijn vakantiehuis in West aan Zee 
bedacht Martin van Es (60), medeop-
richter van het op West-Terschelling 
gevestigde activiteitenorganisatiebe-
drijf ‘MooiWeer’, het verhaal dat de 
basis zou worden voor een actuele en 
fascinerende roman: ‘Zeg maar Joe’. 
 
Geluk 
“Ik wilde eigenlijk journalist worden, 
maar werd drie jaar achtereen uitge-
loot voor de Academie voor Journa-
listiek”, vertelt Martin. “Na mijn stu-
die Internationale Marketing kwam 
ik in de verpakkingshandel terecht 
waardoor ik zaken kon doen in ieder 
werelddeel. Weinig is zo leerzaam als 
reizen. Ik leerde andere culturen ken-
nen en heb de enorme tegenstellingen 
tussen arm en rijk van heel dichtbij 
ervaren. Wat een geluk hebben wij 
toch dat wij in deze tijd in het veilige 
en welvarende Nederland leven. Er 
zijn al zo’n 300.000 jaar mensen zoals 
wij, moet je eens uitrekenen hoe klein 
die kans is. Maar de wereld als geheel 
heeft ontzettend veel uitdagingen. Het 
virus, steeds extremer weer, toekom-
stige schaarste van vruchtbare grond 
en water, overbevolking, technologi-
sche bedreigingen, ga maar door. Hoe 
fijn zal het zijn als je over honderd of 
duizend jaar geboren wordt? Ik sta 
optimistisch in het leven, maar maak 
me nu wel echt zorgen over de toe-
komst van de mensheid. Zeker sinds 
ik opa geworden ben.”  
 
Toekomst 
Martin is bij een aantal bedrijven en 
organisaties strategisch adviseur. “Sa-
men denk je dan buiten bestaande ka-
ders over de toekomst na. Dat kun je 
ook over de toekomst van de mens-
heid doen. Ik heb me daarop gestort 
en hield interviews met diverse we-
tenschappers, politici, geestelijk lei-
ders, economen en ondernemers. Mijn 
vraag aan iedereen was: ‘wat zou jij 
nou doen als jij de zeggenschap over 
de hele wereld had?’ Want duidelijk 
is dat onze wereldleiders vooral met 
zichzelf bezig zijn. Meer macht, her-
verkozen worden, nationaal belang, 
dat zijn hun doelen. Ik zie ze niet ge-
zamenlijk een masterplan opstellen 
over de toekomst van de mensheid, 
dat eerlijk met ons a la Rutte com-

municeren en het ook nog eens uit-
voeren.”  
 
Belangrijke thema’s 
Niet gehinderd door een gebrek aan 
ambitie besloot hij over dit thema een 
roman te schrijven. “Ik kan prima 
schrijven, maar een boek van 100.000 
woorden is toch wel wat anders. Ik 
wist de wereldberoemde Engelse 
ghostwriter Andrew Crofts, die hon-
derd boeken geschreven heeft, en-
thousiast over het plan te krijgen en 
we gingen samen aan de gang. Toen 
het boek af was en we wilden publi-
ceren, kwam corona. Tja. De London 
Book Fair ging niet door, de boekwin-
kels gingen dicht, de feestelijke boek-
presentatie werd afgeblazen. De 
meeste nieuwe titels werden uitge-
steld naar het najaar of volgend jaar. 
Dat was voor mij juist reden om het 
wel door te zetten, zeker ook omdat 
een aantal belangrijke thema’s in het 
boek perfect aansluiten bij deze tijd.” 
 
Het verhaal  
Het verhaal speelt zich af in Nieuw-
Zeeland, wat Martin de mooiste plek 
op deze planeet vindt. Een groep van 
twaalf vooraanstaande denkers heeft 
een plan ontwikkeld dat de mensheid 
kan redden voordat het te laat is. En 
dan hult de aarde zich op een dag 
plotseling in volledige duisternis. 
Twaalf minuten lang is het overal ter 

wereld pikzwart. Zodra de zon weer 
verschijnt, duikt Joe vanuit het niets 
op. Hij is buitengewoon charismatisch, 
spreekt alle talen, verricht wonderen 
en heeft geen vindbaar verleden. Al 
snel trekt deze intrigerende vreemde-
ling wereldwijd de aandacht naar zich 
toe, zeker als hij claimt de terugge-
keerde zoon van God te zijn. De 
Twaalf zien in hem de leider die kan 
rekenen op de steun van de hele we-
reldbevolking. Maar is hij echt wie hij 
zegt dat hij is? Hoe reageren de we-
reldleiders, de geestelijk leiders, de 
media, wij allemaal op hem? Kan de 
wereldbevolking ervan worden over-
tuigd dat ze hem moet volgen, voordat 
de huidige machtshebbers hem het 
zwijgen opleggen? 
 
Ook in het Engels 
Het boek ‘Zeg maar Joe’ is verkrijg-
baar bij boekhandel Funke op West 
en boekhandel Rosenberg in Mids-
land. En daarnaast bij alle vestigingen 
van Ako, Bruna en The Read Shop 
en de bekende internetplatforms zoals 
bol.com en amazon.nl. Bijzonderheid: 
op dezelfde datum verschijnt het boek 
ook in het Engels in het Verenigd Ko-
ninkrijk en Ierland onder de titel ‘Call 
Me Joe’. Meer informatie: www.the-
joeproject.eu 
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Martin van Es schrijft zijn eerste boek ‘Zeg maar Joe’ 


