
Hour of Power-Presentator oP de Proef gesteld

 Jan van den Bosch 
verliest zijn ouders

Intens verdrietig is Jan van den Bosch nu 
hij in korte tijd zijn moeder en zijn vader 
heeft verloren. ‘Het is haast onmogelijk 
te aanvaarden,’ bekent de presentator 
van Hour of Power. ‘dit is zo zwaar. Maar 
ik ben blij dat ze nu weer samen zijn…’ 
Door KAREL HILLE   EIGEN FOTO’S

J an van den Bosch, de 
altijd stralende presen-
tator van het wekelijkse 
televisie-programma Hour 

of Power, is zwaar op de proef 
gesteld. Binnen een zeer kort 
tijdsbestek verloor hij zowel zijn 

moeder als zijn vader. ‘De twee 
mensen die mij het meest 
dierbaar waren, zijn mij de 
afgelopen paar weken ontvallen,’ 
zegt hij. ‘Zo kort na elkaar je 
beide ouders verliezen, is bijna te 
veel om te dragen. Je bent nooit 

klaar voor zoiets, je 
bent er nooit op 
voorbereid.’ Onlangs 
stierf Jans vader in 
hetzelfde ziekenhuis 
waar zijn moeder 
enkele weken 
daarvoor overleed. 
‘Ik mocht erbij zijn 
toen mijn vader 
stierf. Ik hield zijn 
hand vast en hij is 
rustig van ons 
heengegaan, in de 
volle overtuiging  
dat God hem zou 
thuishalen. Hij 
verlangde er naar 
om weer bij zijn 
vrouw te zijn. Het 
verlies van mijn 
moeder heb ik nog 
geen plek kunnen 
geven en nu komt 
het verlies van mijn 
vader erbij. Ik moet 
nu opnieuw de gang 
naar het graf maken.  
De verslagenheid is 
groot, toch is er ook 
de dankbaarheid 
voor het leven van 
mijn ouders. Mijn 
vader werd 90,  
mijn moeder is 87 
geworden...’  

‘Mijn lieve 
jongen’

Jan heeft dagenlang bij zijn 
moeder gewaakt nadat ze een 
beroerte had gekregen. ‘Mijn 
broers en zussen gaven me de 
vrijheid de hele tijd bij haar in het 
ziekenhuis te zijn. Na die beroerte 
was er aanvankelijk nog wel 
hoop. Maar vrij kort daarna ging 
het heel slecht met haar. Toen ze 
nog iets kon zeggen, heeft ze wel 
honderd keer ‘mijn lieve jongen’ 
gezegd. Het was een onrustige, 

maar tegelijkertijd onvergetelijke, 
kostbare nacht. Aan het begin 
van die laatste avond was ook 
mijn vader bij mijn moeder in het 
ziekenhuis. Hij zong, zoals altijd, 
met zijn zachte stem voor haar. 
Mijn moeder reageerde daarop 
door zwaarder te gaan adem-
halen. Toen mijn vader en 
familieleden vertrokken waren, 
bleef ik alleen achter in haar 
kamer en zong ik een psalm voor 
haar. Plotseling werd de adem-
haling van mijn moeder opper-
vlakkiger. Het ging heel snel. Ze 
opende nog één keer de ogen... 
Toen ze was overleden, verdween 
opeens alle pijn uit haar gezicht. 
Het leek of ze een stuk jonger 
was geworden. Ik denk dat God 
zijn geliefde kinderen op deze 
manier thuis haalt.’ 

Herinneringen
‘Ik had me erop voorbereid dat 
dit ogenblik het diepste moment 
van verdriet in mijn leven zou 
worden. Maar ik kreeg een 
oprecht gevoel van vreugde! 
Vreugde dat mijn moeder 
eindelijk thuis was! Een grote 
dankbaarheid overviel mij dat ik 
bij haar mocht zijn in deze laatste 
momenten. Dat ik die laatste acht 
dagen van haar leven vieren-
twintig uur bij haar kon zijn in het 
ziekenhuis. Dat ik mijn moeder 
mocht verzorgen, haar strelen, 
haar hand vasthouden en een nat 
washandje op haar voorhoofd 
leggen. Mijn moeder zei altijd als 
wij als kinderen niet lekker waren: 
Ik leg nu een nat washandje op je 
voorhoofd en dan ben je zó weer 
beter. Ik heb dat nu honderden 
keren voor haar mogen doen...’ 
En nu is ook Jans vader overle-
den. ‘Het is onvoorstelbaar als ik 
me bedenk dat ik nog niet zo 
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lang geleden 
gezellig bij mijn 
ouders in het 
bejaardenhuis zat,’ 
vervolgt Jan. ‘Ik 
had voor mijn 
moeder uit 
Istanbul nog een 
mantelpakje 
meegenomen 
waar ze zo blij 
mee was. Mijn band 
met haar was sterker 
dan het sterkste staal. 
De prachtige ervarin-
gen met mijn moeder, 
die onvoorwaardelijk 
van ons hield, zijn mijn 
kostbaarste herinne-
ringen. Zij probeerde 
haar negen kinderen en 
veertig kleinkinderen 
alles te geven wat ze zich 
maar konden wensen.  
Bij elk afscheid zei ze: 
Gods onmisbare zegen 
toegewenst. Dat zijn mijn 
kostbaarste herinneringen. Hoe  
ik met dit verlies moet omgaan, 
weet ik nog niet. Maar ik heb 
gelukkig dierbare vrienden die mij 

frits Wester (51) kwam 
ongelukkig ten val  
nadat hij door een fietser 
was aangereden. De 

parlementair verslaggever van 
RTL Nieuws vertelt aan Story: 
‘Mijn gezicht is bij de valpartij 
beschadigd geraakt. Het ziet  
er op bepaalde plekken blauw  
en opgezwollen uit, en ik had 
scheurtjes in mijn lip en wenk-
brauwen. Op de Eerste Hulp  
is de lip gehecht en zijn de 
wenkbrauwen geplakt. Maar ik 
denk dat het er ernstiger uitziet 
dan de schade werkelijk is. Ik heb 
ook weinig pijn. Eigenlijk alleen 
maar als ik lach. En dat moet ik 
helaas geregeld, als mensen in 
mijn omgeving er grappen over 
maken! Ik wil zelf ook niet te veel 
poeha hierover. Het is gewoon 
een ongelukje geweest. Een 
fietser zag mij niet, ik zag de 
fietser niet en ik werd toen 
geraakt door zijn stuur. Ik viel 
voorover, maar omdat ik met 
mijn handen in mijn zakken liep, 
kon ik mijn val niet breken. Dus 
kwam ik vol op mijn gezicht op 
de weg terecht. En dat kwam 
hard aan. Een ambulance was 
gelukkig niet nodig. Het was vlak 
bij mijn huis en ik kon zelf mijn 
vrouw Marjolein bellen. Die pikte 
mij op, en samen gingen we naar 
het ziekenhuis...’ Frits hoopt 
spoedig weer nieuws van het 
Binnenhof te kunnen onthullen 

de verwondingen die frits wester opliep 
nadat hij lopend op straat aangereden 
werd mogen serieus ogen, de échte pijn 
bij de gevreesde nieuwsjager zit een stuk 
dieper. In story spreekt frits over zijn 
ernstig zieke moeder...
Door GUIDO DEN AANTREKKER   Foto’s EDWIN SMULDERS

en politieke analyses te kunnen 
geven in RTL Nieuws. ‘De arts die 
mij behandelde in het ziekenhuis 
zei dat alles na een week toch 
wel genezen moet zijn. En als  
er nog wat te zien valt, smeer 
ik er gewoon ‘plamuur’ op.’  

Hulpbehoevend
Frits mag dan soms overkomen 
als een mannetjesputter die door 
weinig geraakt kan worden, de 
werkelijkheid is anders. Zo grijpt 
de ernstige ziekte van zijn 
moeder – die al enige tijd kanker 
heeft – hem enorm aan. Het gaat 
volgens de journalist erg slecht 
met haar. Omdat zijn vader 
negen jaar geleden overleed, 
beseft Frits inmiddels maar al te 
goed dat hij op enig moment 
zonder ouders verder moet. 
Omdat zijn moeder nog altijd 
in het huis woont waar Frits 
opgroeide, weet hij dat er straks 
weinig tastbaars over is van zijn 
prettige jeugdjaren. Zijn ouderlijk 
huis is momenteel aangepast  
met een traplift en zijn hulp-
behoevende moeder heeft er  
een rollator op elke verdieping. 
Het valt Frits zwaar om erover  
te praten. ‘Ik ben er samen met 
anderen zoveel mogelijk voor 
haar. Door de omstandigheden 
waarin mijn moeder verkeert, heb 
ik toch wel een ander beeld van 
de zorg in ons land gekregen. Er 
mag vaak over geklaagd worden, 

Zorge n om  
 zieke moeder
Frits W ester:

Frits en zijn vrouw Marjolein.

ik wil de zorgmedewerkers  
juist even in het zonnetje zetten. 
Wie weleens over de grens  
kijkt en ziet hoe het er daar aan 
toegaat, kan niet anders dan  
zich realiseren hoe goed we het 
hier voor elkaar hebben. Ik vind 
dat je hier geweldig bijgestaan 
wordt. Dat zie ik ook bij mijn 
zieke moeder. Er wordt veel 
bezuinigd op de zorg, en dat 
hakt er aardig in bij iedereen  
die daarbij betrokken is. Alleen 
daarom al verdienen die mensen 
een pluim!’ 
  
In het torentje

Om de zinnen wat te ver-
zetten, brengt Frits zijn spaar-
zame vrije uurtjes graag door 
aan de bar... van zijn eigen 
kroeg! In zijn woonplaats 

Voorburg heeft de  
primeurjager samen met 

enkele vrienden hun 
stamcafé gekocht 
toen dat te koop 

kwam te staan en ze 
vreesden dat het gedaan 

zou zijn met het dranklokaal 
waar ze al jaren komen.  

Frits vertelt: ‘We hebben 
het café een nieuwe 

naam  
 

gegeven, Het Torentje. 
Natuurlijk met een 

knipoog naar mijn 
politieke werk, maar 
ook omdat er een 
toren in het wapen 
van Voorburg zit. 
Het is natuurlijk 
ook best geestig 
om te zeggen dat je 

in Het Torentje zit.  
Misschien vinden 

mensen het opmerkelijk 
dat we een kroeg hebben 

gekocht, maar zo’n slecht 
idee was het niet. Ik kwam er 

tóch al vaak met mijn vrouw 
Marjolein.’ Frits is nog altijd 
gelukkig met zijn eega, die een 
drukke baan bij Aegon heeft,  
en met wie hij de inmiddels  
bijna volwassen zoons Jelle  
en Auke kreeg. ‘We kunnen  
allebei nogal met ons werk  
bezig zijn. Maar thuis hebben we 
twee schoolgaande jongens, die 
aandacht verdienen. En onszelf 
moeten we natuurlijk óók niet uit 
het oog verliezen. Daarom staan 
we op gezette tijden even flink 
op de rem. Dan plannen we wat 
gezellige uitjes in. Het kan zijn 
dat we met z’n vieren eropuit 
trekken op ons zeilschip Mar, een 
Noordkaper. Dat ligt in de haven 
van Harlingen. Als het even  
kan, varen we naar de Wadden-
eilanden,’ vertelde Frits eerder 
aan Story. ‘Collega’s als Roelof 
Hemmen en Jeroen Pauw gaan 
dan ook weleens mee. Privé  
kunnen we het goed vinden met 
elkaar. Maar soms wil ik ook 
even alleen zijn met Marjolein. 
Even wat tijd voor elkaar nemen, 
de romantiek nieuw leven in-
blazen. Omdat we het allebei zo 
druk hebben met ons werk,  
moeten we dat echt inplan-
nen. Dan vertrekken we met z’n 
tweetjes lekker een weekje naar 
het buitenland, waar onze liefde 
weer helemaal opbloeit. We 
gaan graag naar Bonaire, maar 
vinden andere oorden ook leuk. 
Zo zijn we op reis naar Dubai 
geweest. Die hypermoderne 
woestijnstad bruist aan alle kan-
ten. Dat had zijn uitwerking op 
ons – Marjolein en ik kwamen 
volledig opgeladen terug!’ n
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Vervolg  Jan van den Bosch

jan en zijn moeder

met mails, telefoontjes en 
persoonlijk gesprekken enorm 
gesteund hebben. Ik hoop dat  
ze dit ook in de komende weken 
blijven doen...’ n
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