KOMT ALLEN TEZAMEN BIJ DOMINEE
MAXIM HARTMAN
Als hij zichzelf in één woord moet omschrijven is dat Senior Influencer. Wattes? “Dat is
gewoon een hippe term voor iemand van mijn
leeftijd (54) met een grote muil”, aldus Maxim
Hartman. Nou, komt dat effe goed uit! Hij predikt namelijk tijdens de Oecumenische Kerkdienst in navolging van onder andere Ernst
Daniël Smid, Gerda Havertong en Frank Lammers.
Zegt de uitspraak ‘MAND!’ jou wellicht iets?
Da’s dus typisch Maxim. De beste man presenteert, acteert, tekent en schrijft op geheel
eigen wijze. Voor veel 30-plussers is hij een
jeugdheld vanwege zijn rol als helft van tvduo Rembo & Rembo en anderen kennen hem als
recht-voor-z’n-raap verslaggever of zoals hij
het zelf samenvat: “de rol als mediahoertje.”
Tijdens de kerkdienst wil Dominee Maxim vooral zijn waarheid vertellen en bezoekers iets
meegeven. “Ik heb dus niet de neiging alleen
maar de lach te zoeken, die komt vanzelf wel.”
Volgens de influencer is humor namelijk overal
aanwezig en is al het menselijk lijden zinloos. “Sommige mensen menen dat als je niks
aardigs te zeggen hebt, je het niet hoeft te
zeggen. Maar die mensen leven denk ik in een
fictieve feel good wereld; er is namelijk óók
ellende. En humor is het gereedschap om te
dealen met alles.”
Voor wie er altijd al nieuwsgierig naar was:
Maxim speelt geen rolletje. “Het is niet zo
dat ik een petje opzet en me ineens lollig ga
gedragen nee, dat ludieke werkt niet voor mij.
Ik ben mezelf, zeg wat ik denk en ik meen het
ook. Ja tuurlijk, als de camera draait zal ik
wel meer mijn best doen scherper, ironischer
of cynischer uit de hoek te komen.” Daarover
gesproken, Maxim voelt zich veel comfortabeler
voor de lens, dan wanneer de ogen in een zaal
op hem gericht zijn. En dat is wel precies wat
de bedoeling is in de Megatent vanochtend.
“Het liefste zou ik dan willen dat het complete publiek mij de rug toekeert. Dat zie ik
niet als een afwijzing - vind het juist prettig!”
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Verder is hij dol op de motorcross. Met festivals heeft hij dan weer niks. “Ik kan niet
zo goed tegen die drukte. Maar de sfeer op de
Zwarte Cross is goed. Hier lopen veel rauwdouwers en ‘gewone’ mensen rond, in Amsterdam is
het vooral heel erg hipster allemaal.”

