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BOEK

Razend spannend
‘Soeverein’, Ted Dekker en Tosca Lee, Kok, 333 
blz., € 19,99
Het laatste deel van de trilogie The Book of 
Mortals zit weer vol bloedvergieten, lood-
zware symboliek, gotische beschrijvingen 
en onderdrukte emoties. Het is een razend 
spannende pageturner, al geeft het contrast 
tussen de beeldend beschreven vechtscè-
nes en de boodschap van liefde wel een 
rare nasmaak. (Pieter-Jan Rodenburg)

    

BOEK

Vakantietip voor 
tieners
‘Sun fun faith – Aan de slag met je geloof ’, Ma-
rian Timmermans, Ark Media, 56 blz., € 5,50
Voor tieners vanaf 16 jaar die tijdens hun 
vakantie op een originele manier tijd met 
God willen doorbrengen, is dit een gaaf doe-boek! Er staan toffe 
opdrachten én te gekke tekeningen in. Je kunt je eigen volgorde 
bepalen, zodat er altijd een opdracht is die bij het moment past. 
Maak bijvoorbeeld je eigen geloofskwartet of voer een kampvuur-
gesprek met speciale vragen. Je mag in het boekje schrijven en 
tekenen, dus vergeet niet wat pennen of potloden mee te nemen. 
(Femke Taale)

    

Wat neem je anno 2014 mee als je op reis 
gaat? Deze week vragen we het aan voor-
malig EO-presentator Jan van den Bosch. 
“Ik ben oude en nieuwe ‘economie’,” 
zegt Jan, die als directeur van Beter-uit 
Reizen alle werelddelen doorkruist. 

“Ongelooflijk handig dat ik in New York 
maar achter mijn iPhone aan hoef te lopen 
als ik van Fifth Avenue naar Times Square 
moet, en onderweg ook nog dat ene win-
keltje in wil. Ik leid nu eenmaal een ‘snel’ 
leven,” vertelt Jan, “dus ik maak graag 
gebruik van de moderne gemakken van 
deze tijd.”

Meeleven via Facebook 
Totdat de techniek hem onlangs op een 
cruciaal moment in de steek liet. “Onlangs 
kreeg ik op reis door Jordanië opeens last 
van een bacteriële infectie,” vertelt Jan. 
“Mijn telefoon had geen bereik en ik had 
nergens toegang tot internet. Toen hebben 
wildvreemde mensen mij geholpen en 
me naar het ziekenhuis in Petra gebracht. 

Vervolgens naar een ziekenhuis in Israël. 
Ondertussen genoot ik wel weer van het 
medeleven van mijn volgers op Facebook.” 
‘Oude’ en ‘nieuwe’ media vormen voor Jan 
een perfecte combinatie. “Ik luister overal 
ter wereld naar Classic FM en neem op 
mijn iPad de Nederlandse kranten door.” 
Om ze soms ook weer te laten voor wat ze 
zijn. “Het nieuws in eigen land gaat ook 
wel door zonder mij.” 

Papieren Bijbel 
Voor zijn geestelijke voeding onderweg 
stopt Jan altijd zijn papieren Bijbel in zijn 

bagage. “Zo kan ik in de kantlijn noteren 
waar ik toen was en waarom een bepaalde 
tekst me bijzonder heeft aangespro-
ken.” Verder neemt Jan, die alleen in het 
vliegtuig tijd heeft om naar films te kijken, 
altijd zijn iPad mee, en een ‘zware’ laptop. 
“En voor mijn reizen stelt mijn secretares-
se altijd een pakket samen van documen-
ten die ik moet lezen. Gewoon op papier, 
om lekker te kunnen strepen.” 

Jan van den Bosch is presentator van Hour 
of Power, elke zondagochtend te zien op 
RTL 5.

Ik ga op reis...
Jan van den Bosch
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