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Ga er maar aan staan: een biografie schrijven over één van Nederlands bekendste 

duidzendpoten. Het is een dikke pil geworden van maar liefst 239 pagina’s. Ik had niet verwacht 

dat ik deze biografie zo interessant zou vinden. Omdat het leven van Jan zo veelzijdig en 

boeiend is, bleef ik doorlezen.  

Jan van den Bosch kom je overal tegen. Tijdens tv-programma’s en reportages, tijdens 

bijeenkomsten, hij richtte o.a. Beter-Uit Reizen op, bezit vakantieparken etc. Het moge duidelijk 

zijn dat Jan van reizen houdt. Momenteel vult hij iedere zondag een gedeelte in van 

uitzendingen van Hour of Power Nederland, die worden opgenomen in zijn eigen huis.  

In het boek zitten blauwe pagina’s vol foto’s en verhalen van zijn vrienden en collega’s. Jan was 

een goede vriend en bewonderaar van wijlen Henri Nouwen, net zoals meerdere vrienden van 

hem. Hij mag zowel de jongere generatie zoals Elbert Smelt (Trinity) en Gerald Troost, als de 

oudere bekenden zoals Henk Binnendijk, Willibrord Frequin en Elly & Rikkert tot zijn collega’s en 

vriendenkring rekenen. Maar ook prominenten zoals oud-minister J.P. Balkenende en politicus 

Gertjan Segers  beschrijven hun herinneringen aan hun contacten met Jan. Ik vond het een 

verrassende en kleurrijke groep mensen. Jan blijft namelijk bescheiden en schermt er niet mee.  

Jan heeft veel van mooie aspecten van de wereld mogen zien, maar ook schrijnende situaties in 

Afrika tijdens reportages voor t.v.-programma’s. Hij ontvangt graag mensen in zijn eigen huis. 

Over het ontbreken van een liefdesrelatie in zijn leven is hij open en eerlijk. Ik vind het zo 

moedig dat hij zich in zijn biografie van zijn kwetsbare kant laat zien. Jan is zeer gepassioneerd 

in al het werk dat hij aanpakt. Wat hij doet, doet hij goed. Hij windt er geen doekjes om in zijn 

biografie, dat hij heel goed weet wat hij wil. Toch lees je ook wel over zijn onzekerheden in zijn 

persoonlijk leven.  

Dit is een biografie van een succesvolle media- en zakenman die zijn kansen en talenten heeft 

benut en anderen aanmoedigt om hetzelfde te doen. Voor de één een enfant terrible met (te) 

wilde plannen, voor de ander een dierbare vriend of collega omdat ze een gezamenlijke passie 

of visie met Jan delen. We lezen het allemaal terug in deze biografie. Kortom: een dik, maar 

prettig leesbaar boek!  
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