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Max en Maya komen tot leven
Kinderverhalen van Dominee Frits Jongboom verfilmd

PURMEREND - Dominee Frits
fongboom van de Kerk van de Na-
zaren,eÍ in Purmerend schrijft al ja-
ren verhalen voor kinderen en vol-
wassenen. Twee van de pèrsonages
die hii creëerde, zijn de avontuur-
liike tweèling Max en Maya. Vori-
ge maandwaren er opnames om de
verhalen in een'Dikkie Dik achtige
setting' op te nemen voor DVD en
mogeliike tv-uitzendingen.

Dominee Frits vertelt: "Toen ik be-
gon met preken ontdekte ik dat de
kinderen tijdens de kerkdienst van
alles deden behalve luisteren. Ik
dacht dat het misschien aardig zou
zijn om, voordat de kinderen naar
de zondagsschool gaan, eer1 ver-
haaltje te vertellen. Zo ontstond de
tweeling Max en Maya. Ik maakte
bij het verhaal tekeningen die ge'
projecteerd werden op de beamer.
In het begin was alles nog vrij pri
mitief. It heb geen tekentalent .en
zat met stripboeken op schoot Ii-
chamen over te schetsen. Een tijd-
rovend karweitje, dat voor de nodi-
ge hilariteit zorgde als de plaatjes
zichtbaar werden gemaakt tijdens
de kerkdienst."

Tekenaar
Op mijn antwoord dat de tekenin-
gen er toch wel heel professioneel
uitzien, voot iemand die beweert
niet te kunnen-tekenen, rnoet de
dominee lachen: "Toen Zendtijd
voor kerken tv-opnames krvam ma-
ken in de vorige gemeente waar ik
predikant was, werd het tijd om

In de geschíed.enís van Max m Maya is er bíj tíjd. en wijle ook steedi het verzoek geweest'om d.e verhalen op een DVD uít te brengen. (Foto:
KJ.)

een. echte illustrator in te schake- Autobiografisch schrijven de nodige inspiratie op
ien. Deze werd gevonden in een be- . Als inspiratiebron gebruikt de en- Met vier kinderen gebeurt er aJ
vriend gemeentelid Gerwin Tromp. thousiaste predikant vaak gebeur- tijd wel wat' Er ontstonden zo her
Gerwin is van beroep illustrator en tenissen die zich afspelen in zijn kenbare en humoristische verhaler
werkte als zodanig mee aan de Dik- eigen gezin, waarbij de nodige zelf- met een boodschap. Die boodschal
kie Dik stripverhalen die in een be- spot niet wordt vermeden. Zo draaft ligt er niet dik bovenop, maar is we
kend blad werden gepubliceerd- Hij er in de verhalen regelmatig een do- aanwezig en bijbels gerelateerd."
wasgraagbereidomvoortaandete- rninee op die veel gelijkenis ver-
keningen te maken bij de Max en toont met Frits zelf. "Het gezin 1e-
Maya verhaaltjes." verde zeker in de begintijd van het >Lees verder op pagina rr
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Uitgeveri
-Zo'n tien jaar geleden
ontdekte de Internatio-
nale Bijbelbond de ver-
halen en plaatste vijftien
verhalen op cd-rom voor
de PC. Ook verscheen
het eerste Max en Maya
boek. Spoedig volgden
meerdêre uitgaven. In-
middels heeft dominee
Frits zo'n honderd ver-
haaltjes geschreven, die hij nog steeds tÍourv vooÍ-
leest in de kerl<diensten die de Kerk van de Nazare-'r 
her houdt il pop- en cultuurpodium P3, De platen
worden op groot formaatzichtbaar,gemaakt vja twee
beamers.

DVD
In de geschiedenis van Max.en Maya is er bij tijd en
wiile ook steeds het verzoek geweest om de verha-
len op een DVD uit te brengen. Afgelopen maand

-rwas het dan eindelijk zover. "In ons jeugd- en ont-
moetingscentrum aan de Purmerweg werd de hele
benedenverdieping ontruimd en wèrden er lichtpa-
nelen en decoraties aangebracht. Drie professione-
le camera's werden geinstalleerd en de nodige ge-
luidsàpparatuur werd ldaargezet. Na het uittesten
van het geheel, wás het tijd voor de eerste opnames.
Drie kinderen zaten bii mij op een bank en hen last
ik vier verhaaltjes voor. In totaal werden er met acht-
tien kinderen, vierentwintig verhalen opgenomen.

''Genoeg om twee DVD's te lrrllen." 
:

Op dit rnornent word,en de verhalen gemonteerd. en
'-.klaargemaakt om als pilot in te zend,en naar een aantal

tv'onxroepen. De verwachtíng is dat de DVD's na ile zo-
mer verkrijgbaar zíjn.































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






