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Jan Slagter bezoekt 
kleinschalige projecten 
en initiatieven om het 
welzijn en de leef-
omstandigheden van 
kwetsbare ouderen in 
binnen-en buitenland 
te verbeteren. 

Ingrid Wat we straks kijken? Ik hoor net 
van Jan dat Ajax speelt. Bij voetbal haak 
ik af.
Jan Laatst zat je anders wel mee te jui-
chen toen ze tegen Juventus speelden. 
Ingrid Dat komt door Ronaldo. Hij doet 
zoveel goeds voor kinderen en armoede-
bestrijding. Dat raakt me.
Jan (Geeft een knipoog.) Hij heeft ook 
genoeg geld om dat te doen. Mijn tv-
avond begint meestal vanaf het Achtuur-
journaal. Is er aansluitend een nieuw 
programma bij MAX, dan blijf ik hangen.
Ingrid Samen, hè. (Lachend.) En nee, dat 
is geen verplichte kost. De Zorgwaakhond 
vond ik heel bizar. Ik kijk met rode vlek-
ken in mijn nek als zo’n directeur van een 
verzorgingshuis wegloopt voor Jan en de 
camera. Ga dat gesprek gewoon aan.
Jan De beelden heb ik allang in de mon-
tage gezien, maar toch wind ik me er dan 
opnieuw over op. Dat zo’n man wegloopt, 
is goede tv, maar wel te zot voor woorden.
Ingrid Kleuters tegen kwalen vind ik 
geweldig. Ik werk als vrijwilliger in ver-
pleeghuis Ben Oude Nijhuis, en heb een 
zwak voor deze doelgroep. De ouderen in 
Kleuters tegen kwalen bloeien ook zo op 
door de bezoekjes van die kleuters. 
Jan Op Twitter verschenen alleen maar 
positieve reacties. Dat is echt heel bijzon-
der. Ook na de opnames komen de kleu-
ters nog bij die ouderen. Ontroerend. Dit 
zou een landelijk project moeten worden, 
gesubsidieerd door de overheid. Minister 
Hugo de Jonge kan me bellen.
Ingrid Ik vind niet alle programma’s leuk 
bij MAX. Jan houdt van kluchten; ik 
weiger ze te kijken. Een verrassing vind ik 
M, een stuk leuker dan De wereld draait 
door. De laatste tijd zie je in DWDD toch 
alleen maar dezelfde gezichten.
Jan ‘Te Amerikaans’,  ‘stop met die 
maniertjes’, ‘vreselijk orkest’, al die nega-

tieve woorden die ik geroepen heb over 
M, neem ik terug. Margriet is dit seizoen 
een verademing om naar te kijken. Mijn 
complimenten! Jinek en Pauw slaan we 
zelden over. Erna kijk ik het late Jour-
naal nog en laat de honden uit.
Ingrid Ik druip af als de gasten niet inte-
ressant zijn.
Jan Van Spoorloos zijn we ook al jaren 
fan. Geen idee of Derk Bolt al eens een 
Televizier-Ring heeft gewonnen. Anders 
verdient hij een tweede. Hij maakt dit 
programma zo integer.
Ingrid Na afloop van een aflevering kun 
je online kijken hoe het nu met ze gaat. 
Dat doen we eigenlijk nooit.
Jan Laat dan een follow-up op tv zien. 
Op aanraden van Tim volgen we Game 
of Thrones op HBO. Meestal gezellig met 
de jongens samen. Na het eerste seizoen 
vond ik de serie pas echt leuk worden. 
Soms keken we vier afleveringen op een 
avond. Dan is het zo twee uur ’s nachts. 
Ingrid Dit laatste seizoen is het afzien. Je 
kunt maar één aflevering per week kijken.
Jan Ingrid vindt het ook belangrijk dat 
Tim en Diederick af en toe meekijken 
met MAX maakt mogelijk.
Ingrid Kinderen van tegenwoordig wor-
den zo verwend. Als ouders doen we dit 
zelf, maar de keerzijde mogen ze heus 
weleens zien.
Jan Deze zomer gaan we voor het eerst 
met z’n allen naar Moldavië; projecten 
van MAX bekijken. Dan kunnen ze met 
eigen ogen zien wat armoede is!

JAN  Boek De hand van Van Gaal, Hugo Logtenberg  Krant  Algemeen 
Dagblad  Tijdschrift  Op kantoor liggen alle bladen  Land en stad  Spanje 
en Genève  Onhebbelijkheid  Controlefreak INGRID  Boek  Becoming, 
Michelle Obama Krant  Online  Tijdschrift  JAN  Land en stad  Italië en 
Genève  Onhebbelijkheid  Ongeduldig

Presentator en MAX-omroepdirecteur Jan Slagter (Den Haag, 1954) en Ingrid 
Prinsenberg (Den Haag, 1964) zijn 22 jaar getrouwd. Ze wonen met hun zonen 

Tim (25) en Diederick (20) en de honden Abbey en Joey in Zoetermeer. 
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