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Jan van den Bosch (CEO High Flight Group) 

Zika-virus
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Het roeptoetertje van Onze 
Lieve Heer

“Daar kan ik vreselijk woest om worden, 

ik vind dat kulkoek”, aldus Jan van den 

Bosch op de stelling dat zijn christelijke 

reisorganisatie Beter-uit Reizen weleens 

als saaie, suffe reisorganisatie wordt 

bestempeld. 

TravelPro sprak met de CEO van de High Flight 
Group waar onder andere Beter-uit en DrieTour 
Reizen onder valt. In het huis waar hij opgroeide, 
Jan woont in Alphen aan de Rijn, ontvangt hij 
wekelijks BN’ers voor het televisieprogramma 
Hour of Power dat hij presenteert op RTL5. 
Bekendheid verwierf Van den Bosch in de jaren 
’80 als presentator bij de EO. De reiswereld leek 
een ‘ver-van-mijn-bed-show’ voordat Van den 
Bosch bij de EO aan de slag ging. “Ik kom uit 
een familie met een zeer christelijke achtergrond 
die nooit zover van huis hoefde.”

Hoe zag je jeugd er uit?
“We werden traditioneel christelijk opgevoed 
met de bijbel en de normen en waarden van het 
christendom. Dat heeft mijn leven bepaald. Ik 
ben de oudste van negen. Met mijn drie zussen 
en vijf broers groeide ik op in een liefdevol gezin.” 

Wat deden je ouders?
“Mijn vader had een groenten- en fruitbedrijf waar 
ik van jongs af aan bij betrokken ben geweest. 
Mij is altijd verteld dat je hard moet werken voor 
je geld, dat het je niet komt aanwaaien en dat je 
je talent maximaal moet uitbuiten. Zo zit ik er nog 
steeds in. Mijn vader vond de panklare maaltijden 
uit en leverde onder andere aan Van der Valk. 
Hij was een van de eerste groentehandelaren 
met een grote koelcel, destijds revolutionair. 
Traditioneel in zijn geloof, maar ondernemend 
in wat hij deed. Mijn moeder stond altijd in de 
winkel, soms wel tot een uur voordat er weer een 
baby werd geboren.” 

Een traditioneel christelijke opvoeding, 
mocht je wel sporten?
“Niet van harte, het was niet mijn ouders wens. Ik 
heb mijn moeder ook nooit in gymschoenen zien 
rondlopen. (Zaal)voetbal werd niks. Individuele 
sporten als 100 of 200 meter hardlopen vond ik 
leuker.” 

Wat ging je doen na de basisschool?
“Naar de middelbare school in Alphen aan de 
Rijn. Dat ging vrij makkelijk ook al was (en ben) ik 
gauw afgeleid.” 

Wanneer ging je voor het eerst ver op 
vakantie?
“In de tijd dat ik nog studeerde. Ik wilde meer 
van de wereld zien, maar het leek mijn ouders 
niet verstandig. Toch ben ik gaan liften en kwam 
ik tot in Turkije.”

Wist je toen al wat je wilde worden? 
“Mijn ouders waren fel tegen de opkomende 
radio en televisie, terwijl ik al mijn eigen radio-
programmaatjes aan het maken was. Televisie 
vond ik fascinerend. Omdat het niet mocht, 
boeide het me en zo ging ik communicatie 
studeren in Cambridge.”

Een mooi avontuur? 
“Jazeker. Punten op de rivier de Cam met 
medestudenten op zondagmiddag, wat hier in 
Nederland natuurlijk niet mocht.” 

Ontsnapt aan de christelijke normen en 
waarden?
“Ik heb het netjes gehouden. De enige uitspatting 
die ik mij af en toe veroorloofde was een glas 
port na de evening prayer in Kings College. Voor 
de rest was het aanpoten.”

En toen de reiswereld in?
“Nee, ik ging eerst aan de slag bij de PTT tot 
ik mensen van de beginnende EO sprak. Ze 
vonden dat ik een vlotte babbel had. Uiteindelijk 
ben ik naar de EO gegaan.”

Hoe ben je ooit van start gegaan met de 
reisorganisaties?
“Ik was hoofd jongerenprogramma’s bij de EO 
en met Henk Binnendijk jarenlang hét gezicht 
van de omroep. Ronduit-reizen ontstond na een 
avontuur in Hongarije, waarop ik jongeren in 
Nederland wilde laten zien dat toen het geloven 
in een communistisch land een prijs had. Ik 
riep op de radio dat ik en Henk een reis gingen 
maken naar Hongarije en dat geïnteresseerden 
mee konden. Binnen een paar dagen was de 
reis volgeboekt en jaar na jaar organiseerden we 
meer reizen.” 

“We zijn een 
mini TUI”
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Wanneer is het Beter-uit Reizen 
geworden?
“We kregen te horen dat de Nederlandse 
omroepen veel te veel bezig waren met ‘grappen’ 
die niks te maken hadden met het maken van 
tv-programma’s, dus werd het organiseren van 
reizen verboden. Van het EO-bestuur moest ik 
een oplossing bedenken waarop ik de naam 
Ronduit veranderde in Beter-uit, dat was het 
eerste jaar nog vrijwilligerswerk. Het groeide zo 
hard dat het professioneel werd en ik me moest 
aansluiten bij ANVR/SGR.” 

Hoe ging dat aansluiten bij ANVR/SGR?
“Ik werd geholpen door mensen uit de 
reiswereld, maar een Griek, eigenaar van 
Tourplan Reizen in Rijsenhout, vertrok 
met de noorderzon en 30.000 gulden aan 
vooruitbetaalde reisgelden. Dat moest ik uit 
eigen zak bijspijkeren, want ik vond het mijn 
verantwoordelijkheid. Ik ben naar Hans en Loes 
Mosselman gegaan en zij hebben mij geholpen. 
Hans en Loes maakten indruk op mij. Ze sliepen 
‘s nachts onder hun bureaus in het reisbureau 

aan de Van Baerlestraat (Amsterdam, red.) met 
als doel van Sudtours een mooie club te maken. 
Dat is ze ook gelukt, maar er is helaas weinig 
meer van over.” 

Zit er meer achter de reisorganisaties?
“Via de reisorganisaties financieren we onder 
andere een opvangcentrum in Thailand voor 
meisjes die uit de kinderprostitutie komen. Zelf 
heb ik in mijn EO-tijd programma’s gemaakt over 
de ernst van kinderprostitutie in Zuidoost-Azië. 
We lieten middels undercover beelden zien dat 
ze voor $100 extra meisjes rond de twaalf kreeg 
aangeboden. Dat maakte heel wat bij me los. 
Hiernaast sponsoren we nog veel meer eigen 
projecten, we focussen ons op het helpen van 
de armsten der armen.”

Hoe kijk je naar de terreur in de wereld?
“We halen een godsdienst binnen die haaks 
staat op onze traditionele normen en waarden. 
Het zal generaties duren voordat ze zich aan 
onze cultuur aanpassen. Ik ben diepgelovig en 
het fundament van de bijbel is ‘naastenliefde’. 
Daar heeft het christendom ook niet altijd 
in geëxcelleerd. Denk aan de kruistochten, 
brandstapels en godsdiensttwisten, maar nu is 
het christendom een tolerante godsdienst. De 
islam is dat beduidend minder.” 

Je hebt vier Syrische vluchtelingen in 
huis gehad, dat waren moslims?
“Ja, maar geen radicale moslims, want daar zou 
ik erg veel moeite mee hebben gehad.”

Zullen lezers niet denken dat je moslims 
over één kam scheert?
“Nee, dat doe ik zeer zeker niet. Syrische 
vluchtelingen in huis halen doen niet veel 
Nederlanders. Ik heb een ontzettend goede tijd 
met hen gehad. De jongste jongen, Saiwan van 
negentien, heeft diepe indruk op mij gemaakt. 
Zijn zusje is verkracht toen de IS zijn dorp 
binnentrok en zijn moeder kreeg een pistool 
op haar voorhoofd en zou overhoop worden 
geschoten als hij een kick had gegeven. Wat 
IS doet heeft niets met de islam te maken. Ik 
ken veel moslims die tolerant en open zijn en 
deel willen uitmaken van de samenleving. IS 
maakt misbruik van de islam, onder andere 
door ‘Allahu Akbar‘ te roepen. Ik vind wel dat 
moslimgemeenschap nadrukkelijker afstand moet 
nemen van het terrorisme.” 

Hoe kijk je naar de dreiging wereldwijd 
ten opzichte van de reiswereld? 
“Als een gevaarlijke ontwikkeling. Denk alleen al 
aan de citytrips waarbij men sneller twijfelt over 
bepaalde steden. Onze eigen Beter-uit parken 
zijn dit jaar eerder volgeboekt dan vorige jaren, 
omdat mensen de locaties veilig achten.” 

Personalia
Naam:   Jan Simon van den Bosch

Geboren:  29 augustus 1950, Alphen aan den Rijn

1987 - heden:  

CEO en eigenaar Highflight International Holding BV (The 

Company Media Productions, Beter-uit Reizen, DrieTour 

Reizen, PCOB Reizen,  NCRV  Reizen, Kreijkes Vakantie Idee, 

Dominicus Reizen, GMBH Gottsdorf - Duitsland, SARL Hopla - 

Luxemburg en SARL Voyager  Autrement - Frankrijk) en recent 

MCT reizen.

1974 - 1999:   

Radio- en Televisiepresentator, Anchorman, Executive 

producer en hoofd jongerenprogramma’s bij de EO, mede-

bedenker en oprichter van de EO jongerendag en producent 

van meer dan 400 internationale documentaires waarvan 

een aantal documentaires met prestigieuze awards werden 

beloond

“Mijn geestver-
ruimend middel is 

de Bijbel”
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Worden jullie als christelijke 
reisorganisatie niet bedreigd?
“Ik vind het een verrassende vraag, maar er is 
nog geen bedreiging geweest.”

Heb je je nooit afgekeerd tegen het 
geloof door wat er allemaal gebeurt?
“Nee. Ik heb wel heel veel strijd gehad. In mijn 
begintijd bij de EO ging ik met een cameraploeg 
naar de grens van Sudan en Tsjaad waar een 
enorme hongersnood was. Een broodmagere 
vrouw met holle ogen gaf mij in de woestijn een 
pakketje, waarop ik zag dat ze haar dode baby 
in mijn handen legde. Ik viel van mijn geloof af 
op dat moment. Ik dacht: ‘Hoe kan de God waar 
ik in geloof, een God van liefde, dit doen?’ De 
grote ‘waarom’-vraag. Daar ben ik dagen mee 
bezig geweest. In mijn gevecht met God heb ik 
Hem opnieuw gevonden. Ik besefte dat ik iets 
kon doen. Terug in Nederland heb ik een enorme 
hulpactie opgezet.”

Hoe ga je om met alle vragen over het 
geloof...
“Ik hoef niet op alles een antwoord te hebben. Ik 
krijg vaak de vraag waarom er, als God almachtig 
is, bijvoorbeeld zes miljoen joden zijn vergast. Dat 
hebben de naties die de Joden hebben vergast 
gedaan bij hun volle verstand. We worden niet 
vanuit de hemel gemanipuleerd aan touwtjes, 
want we hebben de keuze tussen het goede 
doen of het kwade.” 

Geloven in het onzichtbare...
“De historische feiten zijn dat Jezus op 
deze aarde is geweest. Hij heeft een erfenis 
achtergelaten waar miljarden mensen hun 
leven op baseren. Ik ga het christendom niet 
verheerlijken, want christenen zijn net zo goed 
of slecht als mensen die niet geloven. Geen 
haar beter. Ik vind het mooi om een houvast te 
hebben, te weten dat ik niet het product ben van 
toeval en tijd en niet geboren om straks weer 
dood te gaan. Er is meer tussen hemel en aarde. 
Nu lijk ik wel een dominee...”

Had je dat niet willen worden?
“Jawel. Ik vind preken niet onaardig, maar ik 
benoem het zelf als hardop denken. In Frankrijk 
maken we op zondag gebruik van een grote 
kathedraal waar zo’n 2.000 mensen op afkomen. 
Dààr en op andere parken spreek ik regelmatig.” 

Gaan er ook mensen met andere religies 
naar jullie parken?
“Jazeker, we houden niemand tegen en hebben 
respect voor iedereen. Op ons park in de Franse 
Dordogne is al ons schoonmaakpersoneel 

moslim en dragen hoofddoekjes. Het is mooi om 
te zien hoe de Urkers kijken.” 

Hoe gaat het bij jullie met Turkije? 
“Heel matig. Mensen die willen zien waar Jezus’ 
volgeling Paulus is geweest in Turkije kijken 
anders naar het land dan mensen die in Antalya 
in een klein bikinietje lekker bruin willen worden. 
De reizen waarmee we in de voetsporen van 
Paulus treden, gaan altijd door.”  

En Israël?
“Israël kan aanslagen krijgen wat het wil en 
toch blijft men er naartoe gaan. Mensen 
nemen het voor lief dat ze mogelijk iets meer 
gevaar lopen. Persoonlijk voel ik me veiliger in 
Jeruzalem dan in Amsterdam. In Israël staat 
een veiligheidsapparaat waar we in Europa nog 
een lesje van kunnen leren. Je hebt nergens 
garanties, dat heb ik zelf ook meegemaakt.” 

Vertel...
“Ik filmde een Amerikaanse expeditie in een 
zoektocht naar de Ark van Noach op de berg 
Ararat (Turkije). Daar bleef, volgens de Bijbel, 
de Ark op achter nadat het water zakte. Naar 
onze mening hebben we een object gezien dat 
voldoet aan de afmetingen van de Ark volgens 
de Bijbel. Ik werd gearresteerd door de Turken, 
want volgens hen had ik opstandige Koerden 
geïnterviewd. Ik zat vier dagen in de Turkse 
gevangenis en in Nederland was het elk uur 
in het NOS Journaal. Uiteindelijk kwam ik vrij 
via onze ambassadeur, die dit vanuit Ankara 
regelde.”

Hoe kijkt u naar de manier waarop 
jongerenvakanties op televisie in 
beeld worden gebracht?
“Ik vind het verderfelijke programma’s, omdat ze 
de excessen eruit halen en keurig achter elkaar 
monteren. Je krijgt het idee dat jongeren niks 
anders doen dan het op een zuipen zetten en 
vrouwen versieren. Het geeft een verkeerd beeld, 
hoewel soms niet ver van de realiteit.” 

Hoe gaat het er bij jullie reisorganisaties 
aan toe met de jongerenreizen?
“Wij hebben vrij grote jongerengroepen in Blanes 
(Spanje, red.) zitten. Ze hebben een meditatief 
moment waarbij ze met de reisleiders over het 
geloof praten. Vervolgens gaan ze met z’n allen 
naar de disco. Dat was vroeger ondenkbaar. Een 
enkele keer gaan ze te ver. Met name jongeren 
uit de vissersdorpen weten van stevig doorhijsen. 
Ik vind het goed dat wij ook deze reizen 
aanbieden, omdat ze anders met GOGO of 
Beachmasters gaan. Wij kunnen nog een stukje 
meegeven over wat je identiteit is.” 

Ga je zelf wel eens kijken hoe het er aan 
toegaat?
“Elke zomer maak ik een tour langs de groepen 
en parken. Ik wil niet een directeur zijn die vanuit 
een ivoren toren dingetjes bedenkt en nooit ziet 
hoe het er in de realiteit aan toegaat. Ik wil zien 

“Ik ben geen 
januskop”

“Persoonlijk voel ik me 
veiliger in Jeruzalem 
dan in Amsterdam”
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wat wij voor tieners, een vergeten groep, doen. 
Ten opzichte van anderen besteden we heel veel 
geld aan recreatiewerk op onze parken, juist voor 
de tienergroep.” 

Heb je er wel eens aan gedacht om het 
‘christelijke’ uit de omschrijving van de 
reisorganisatie te halen? 
“Vroeger noemden we onszelf ‘dé christelijke 
reisorganisatie’ en dat hebben we weggehaald. 
Er staat nu ‘Beter-uit, reizen met overtuiging’. Bij 
Drietour staat ‘reizen die inspireren’. Het beeld 
dat we een exclusief clubje zijn dat psalmen 
zingend en bijbel zwaaiend door de wereld 
trekt is ook niet juist. De meerwaarde die je 
als christelijke reisorganisatie hebt die geven 
we ook en dat verwachten de mensen ook. 
Zolang ik leef en eigenaar ben, zal ik altijd blijven 
pleiten voor de identiteit. Voor mij is het echt 
genieten als zoveel vakantiegangers zo met onze 
reisorganisaties op pad zijn. We zijn een mini TUI, 
we bieden echt alles, ver weg en dichtbij. Bus, 
vlieg en cruise vakanties. Single reizen, reizen 
voor minder valide en koor-en muziekreizen en 
niet te vergeten, ons specialisme, groepsreizen 
op maat” 

Jullie hebben eigen parken, wil je ook 
eigen hotels?
“Ik heb ooit een hotel op Kreta en in Nederland 
gehad, maar die heb ik verkocht. Het is een 
bijzondere tak van sport die ik niet makkelijk 
vond. We kopen accommodaties in, waar dan 
ook ter wereld. Onze eigen parken wil ik wel 
verder ontwikkelen.”

Staat High Flight Group te koop?
“Niet dat ik weet. We zijn een middelgrote 
reisorganisatie en we zullen er niet aan ontkomen 
om ons aan te sluiten bij een grotere club, maar 
de identiteit mag niet verloren gaan. Je zou gek 
zijn om dat om zeep te helpen. Ooit sprak ik met 
een grote reisclub in Nederland, maar daar was 
men alleen geïnteresseerd in hoeveel er per jaar 
werd verdiend.”  

Veel mensen denken bij Beter-uit dan 
aan een saaie, suffe reisorganisatie...
“Daar kan ik vreselijk woest om worden, ik vind 
dat kulkoek. Het is makkelijk om dat label erop 
te plakken, maar ik vind ons zeker niet saai of 
ingedut. Een paar weken geleden hebben we 
MCT nog overgenomen waarmee we ons verder 
willen verbreden op het gebied van koor- en 
concertreizen. We hebben een heel modern 
kantoorpand. We zijn gemoderniseerd, net 
als de EO. Aan die omroep kleefde ook een 
mottenballen imago, maar kijk wat ze doen met 
The Passion. We zijn zeker geen saaie belegen 
reisclub. We zijn ons aan het klaarmaken voor de 
nieuwe tijd.”

Hoe dan?
“Reisicoon Louis Frankenhuis is momenteel 
bezig om onze organisatie te ontwikkelen tot 

2.0 en verder. Hij is met onder andere Kras 
een gigant geweest in de reiswereld. We gaan 
ook sterk de focus leggen op online marketing, 
want onze bedrijfsvoering rondom nieuwe 
vormen van verbinding community en verdieping 
(christendom, spiritualiteit) lenen zich daar 
uitstekend voor. Content marketing is daarbij het 
sleutelwoord. We hebben als gespecialiseerde 
reisclub, met al onze honderden reisleiders, 
ambassadeurs, fans en samenwerkingspartners 
een enorme kennis in huis die toegevoegde 
waarde biedt bovenop een ‘gewone’ vakantie. 
De kennis en toegevoegde waarde die wij bieden 
kan de individuele consument nooit zelf regelen. 
Binnenkort lanceren we ook een geheel nieuwe 
websites voor al onze merken, waarvan we grote 
conversiestijging verwachten.”  

Werk je nog via reisagenten?
“Nee, want we hebben onze eigen specifieke 
achterban die ons weet te vinden. Ik ben 
helemaal niet tegen reisbureaus en vind het 
ontzettend jammer dat ze uit het straatbeeld 
verdwijnen. We hebben weleens via het 
reisbureau verkocht, maar nu zijn onze marges 
ook niet meer afgestemd om samen te werken 
met reisbureaus.” 

Het kerkbezoek neemt af. Ben je niet 
bang dat Beter-uit over 50 jaar is 
verdwenen?
“Dat is een veronderstelling die nergens op 
is gebaseerd. Toen ik bij de EO begon, in de 
flower power tijd, zei men ook dat de kerken 
rond de eeuwwisseling allemaal afgebroken of 
cultuurmonumenten zouden zijn. Dat is niet waar 
gebleken. We zullen anders verder gaan en daar 
zijn we ook druk mee bezig.” 

Het christendom blijft ook bestaan?
“In Nederland zit het in een afkalvend vlak, 
maar Afrika, Latijns-Amerika en China bloeien. 
Het is als het pendulum van de klok. Mensen 
houden een basisbehoefte aan het ‘ietserige’. 
Evolutionisten roepen allang niet meer dat het 
heelal met een oerknal is ontstaan, maar zeggen 
dat er Intelligent Design achter zit. Dat noem 
ik God de Schepper. We kunnen God wel 
doodverklaren, maar dat is Hij niet.”

Heb je nog te maken met concurrentie?
“Jazeker, onder andere Goed Idee Reizen 

en Amicitia Reizen. Ik zou ze graag allemaal 
overnemen. Je moet je nooit in slaap laten 
sussen, maar altijd ondernemen.”

Wat voor beeld denk je dat de mensen in 
de reisbranche van jou hebben?
“Men heeft respect voor hoe we met onze 
clubs in onze niche opereren. Ze zullen me 
vast ook een merkwaardige vogel vinden, 
omhooggevallen. Op de Vakantiebeurs riep 
iemand: ‘Daar komt het roeptoetertje van Onze 
Lieve Heer aan’. Ik zei dat ik dat een eretitel 
vond.” 

Vind je het vervelend dat mensen een 
bepaald beeld hebben?
“Nee, ik probeer zoveel mogelijk mezelf te zijn. 
Zoals ik nu met jou praat zo ben ik morgen ook 
bij mijn collega’s en overmorgen op televisie. Ik 
ben geen januskop.” 

Je hebt bijna alle landen ter wereld 
bezocht, wat was het mooiste aan die 
reizen?
”De mix van het ontmoeten van mensen. Dat 
maakt op mij altijd een onuitwisbare indruk. Op 
Jamaica ging ik bij een rokerig kroegje zitten en 
binnen de kortste keren zitten er zes rasta’s om 
me heen en had ik een mooi gesprek.” 

En rookte je een jointje mee?
“Wat denk je zelf. Dat heb ik niet nodig. Mijn 
geestverruimend middel is de Bijbel.”
      
In je huis hangt de uitspraak ‘Old men 
will plant trees under which shade they 
never will sit’. Waar ben je mee bezig 
waarvan je weet dat je het niet meer gaat 
meemaken?
“Ik hou van het leven, dus ik zeg altijd dat ik nog 
in de diepste zee wil duiken en de hoogste berg 
wil beklimmen. Ik lig nog niet op het kerkhof 
en we zijn met zijn allen bezig om het bedrijf 
toekomstproof te maken. Dat is een voortgaand 
proces. Als het zover is, dan ben ik er niet meer. 
Zolang er nog kerkklokken boven Nederland 
luiden, gaan er nog reizen van onze clubs de 
wereld over.” 

Arjen Lutgendorff

“Goed dat wij 
Blanes aanbieden, 

anders zouden 
ze met GOGO of 
Beachmasters 

gaan”


