Op TV (Ron Broekhart)
Tijdens het zappen langs TV-kanalen kwam ik een grappig programma tegen van Maxim
Hartman. Zoals we dat van hem gewend waren in zijn vroegere kinderprogramma's, waarin
hij alles en iedereen met een korreltje zout nam, plaatste hij om de zin wel een droge
rotopmerking. Nu is hij weer terug op de buis. In zijn nieuwe programma ging het
o.a. over mannen die onder de plak zitten bij 'moeder de vrouw' en Maxim adviseerde hen
om hier tegen in opstand te komen. Het niveau van de gesprekken was qua intelligentie ver
beneden peil en het was wederom makkelijk scoren voor Maxim. Zeer vermakelijk.
In deze aflevering ook zanger Dries Roelvink, die met z'n hele houding al weinig punten
scoort en die dan ook door Maxim compleet werd afgemaakt. Meneer Roelvink bleef
maar schaapachtig lachen en dacht waarschijnlijk maar aan een ding: als ik maar op TV ben.
Voor een kwartiertje was het leuk, want Bij het eerstvolgende reclameblok besloot ik om weg
te zappen op zoek naar meer inhoud. Net voordat ik verder wilde zappen bleef ik toch nog
even kijken naar dit programma en fronste mijn wenkbrauwen, want het volgende item
speelde zich af in een yogastudio. Als dat maar goed gaat, dacht ik gelijk. Maar de
aantrekkelijke eigenaresse had op het eerst gezicht een rustige en vooral intelligente
uitstraling, dus dat kon niet fout gaan. Schijn bedriegt, want na 30 seconden vlogen
de rotopmerkingen over de yogahoudingen, die zij voordeed aan Maxim en een mannelijke
deelnemer, al om haar oren. De man in kwestie werd ook nog eens duidelijk gemaakt dat
deze onzin toch echt niet geschikt was voor 'mietjes'. De mooie eigenaresse verdedigde zich
geen enkele keer, maar bleef zelfs geamuseerd lachen om alle, vooral vrouwonvriendelijke,
grappen. Sterker nog, zij straalde zelfs in haar te laag uitgesneden shirt om het feit
dat ze voor de eerste keer in haar leven op TV was met haar yogastudio. Ze vergat daarom
alles en iedereen om haar heen. Maxim maakte ook haar helemaal af, terwijl zij zenuwachtig
bleef lachen zo geweldig vond ze het. Ze raakte hem zelfs een paar keer liefkozend aan niet
realiserend dat dit geen goede reclame was voor haar yogastudio. Na dit item zapte ik snel
weg.
Dat een 3e rangs zanger als Dries Roelvink zich laat afslachten omwille van de publiciteit tot
daar aan toe. Maar dat een ogenschijnlijk sterke vrouw die door beoefening van yoga beslist
goed geaard moet zijn dit ook toeliet, had ik niet verwacht. Ik had medelijden met deze yogi
die als eigenaresse van een yogastudio waarschijnlijk ook nog eens zeer ervaren moest zijn.
Desondanks besefte ze vermoedelijk niet dat ze beter had kunnen afhaken en Maxim
vriendelijk maar duidelijk had kunnen bedanken voor de belangstelling. Het is een bekend feit
dat in de artiesten industrie ook negatieve publiciteit goed is voor de omzet. Maar in de wereld
van yoga, die lijnrecht tegenover deze tak van entertainment staat, is het onverstandig om je
in te laten met dit soort 'onderbroekenlol' programma's. Alleen om het feit dat je op TV komt.
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