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HOLLAND’S GOT TALENT Felicitaties, bloemstukken en taarten van vrienden, buurtbewoners en wildvreemden

‘Paparotti’ wil les van Placido
Gisteren nog ‘live’ in het
tv-programma Carlo & Irene. Vanmorgen vroeg te gast
bij 3FM-radioman Giel Beelen. De agenda van Martin
Hurkens loopt helemaal vol.
door Paul van Gageldonk

W

as de Schinveldse
‘Paparotti’ in de eerste ronden van Holland’s Got Talent
(HGT) nog een soort van cultheld,
na zijn glorieuze overwinning in
de finale is hij definitief beroemd
in Nederland. En dus is het zo gek
nog niet dat Martin nu zijn zinnen
heeft gezet op een workshop van
de wereldvermaarde Placido Domingo, bij voorkeur in Madrid.
De finale van HGT was voor Martin al het einddoel geweest. Wellicht dat hij daarom zo ontspannen
zijn nummer zong. In die finale wilde hij, zoals dat tegenwoordig heet,
´zijn eigen ding doen´. En had hij
dus geen zin om de goedbedoeld
aanwijzingen van een coach te volgen. Martin maakte zelf wel uit hoe
hij zijn handen zou bewegen en op
welk moment hij ze ineen zou vouwen. En daarom was Martin stukken minder nerveus geweest dan
zijn vrouw Marian en zijn dochters
Melanie en Nadine, die in de Hilversumse studio minutenlang zaten te hyperventileren. Pas nadat
de uitslag bekend werd begon ook
Martin nerveus te worden. Hordes
fotografen en reporters kwamen
op hem af. Iedereen wilde hem fotograferen en interviewen, iedereen wilde hem de hand schudden
en huggen. En op de HGT Afterparty in de personeelskantine van
RTL kwamen tal van beroemdheden als Tineke de Nooij en Martijn
Krabbé speciaal naar Martin toe
om hun bewondering voor hem

Martin Hurkens en familie genieten na van het enorme succes bij Holland’s Got Talent.
uit te spreken. Die nacht lag hij om
half drie weer zijn eigen Schinveldse bed, om vier uur later alweer
wakker gefeliciteerd te worden
door de eerste overenthousiaste
dorpsgenoot. Vanaf dat moment
moest hij de hele dag lang de deur
open doen voor bloemstukken en

taarten van vrienden, buurtbewoners en wildvreemden.
Gistermiddag werd Martin gehuldigd in het lokaal van zijn zangvereniging Oranje. En daarna mogen
wat hem betreft de aanbiedingen
binnenstromen, voor zover dat al
niet gebeurd is. Martin is sowieso

de HGT trofee rijker. Plus een workshop. Die zou eigenlijk in Amerika
verzilverd moeten worden, maar
Martin hoopt RTL ervan te overtuigen dat de beste workshop die iemand met zijn talent kan krijgen
iets dichterbij ligt, bij Placido Domingo, als het even kan bij hem in
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Madrid. Hij zegt het nog maar
eens. Martin is geen verlegen Limburger, wel een bescheiden Limburger. Placido ontmoeten zou een vervulde wens zijn. Maar les van hem
krijgen, daar durft de Pavarotti van
de Lage Landen nog niet eens over
te dromen.

