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In Overijssel dreunt het bankroet van de onderneming, een van de groot-
ste werkgevers van de provincie, nog lang na. In de Nederlandse reiswereld 
is het faillissement eveneens hard aangekomen. Bestuurders van andere 
Nederlandse bedrijven willen weten wat er is misgegaan.  

Welke lessen zijn te trekken uit de ondergang van Oad? Hoe is het 
mogelijk dat het ooit florerende familiebedrijf uit Overijssel in tien jaar 
tijd werd weggevaagd? Wat is de oorzaak dat een onderneming met een 
waarde van zo’n € 100 mln in een decennium afgleed naar een bankroet? 
Lag het aan de omstandigheden, de opkomst van internet bijvoorbeeld? 
Waren Julius en Quirine ter Haar, de derde generatie van de familie, onvol-
doende besluitvaardig? Of hadden ze juist last van een familietraditie die 
hun verhinderde op tijd knopen door te hakken? Of waren het simpelweg 
de economische recessie en de malaise in de reiswereld die Oad de das om 
deden? En waarom trok de bank zo rigoureus haar handen van het bedrijf af?

Het zijn gerechtvaardigde vragen die een serieus antwoord verdienen. 
Het Oad-drama belooft nu al een klassieker te worden op de Nederlandse 
managementopleidingen. Zeker bij Nederlandse familiebedrijven is Oad 
een halfjaar na zijn ondergang nog altijd een kwestie die de gemoederen 
bezighoudt. Eigenaren van het familiekapitaal willen lering trekken uit 
de geschiedenis in Overijssel, zij willen de valkuilen kennen die voor hun 
bedrijf klaar liggen.

Geconfronteerd met die vragen heeft Het Financieele Dagblad besloten 
een reconstructie te maken van de ondergang van Oad. Niet alleen van de 
doodsstrijd vorig jaar. Maar ook van de opkomst van het concern en van 
de jaren dat Oad de hele wereld — of in ieder geval de hele Nederlandse 
reissector — de baas leek te zijn. 

Voor deze reconstructie heeft Het Financieele Dagblad afgelopen 
maanden gesproken met diverse betrokkenen. Ook de familie Ter Haar 
heeft meegewerkt. 

Veel gesprekspartners bleken bereid hun observaties te delen en terug 
te kijken op de dilemma’s waar ze tegenaan liepen — op soms opvallend 
openhartige wijze. Enerzijds omdat ze behoefte hebben rekenschap af te 
leggen. Anderzijds omdat zij het bredere maatschappelijke belang van hun 
ervaringen voor het Nederlandse bedrijfsleven inzien. Diverse gespreks-
partners drongen erop aan van deze reconstructie meer dan een enkel 
krantenartikel te maken. 

Bijna € 100 mln. Om precies te zijn ƒ 215 mln. Dat is het bedrag dat 
de Zwitserse reisgroep Hotelplan begin deze eeuw wil betalen voor 
Oad Groep uit Holten. De transactie is bijna rond. Het is de kroon 

op het werk van de inmiddels bejaarde Joop ter Haar, die Oad in enkele 
tientallen jaren uitbouwde van een provinciaal busbedrijf tot een nationale 
reiskampioen. Voor zijn nakomelingen is het een bedrag waar ze nog lang 
onbekommerd van kunnen leven.

Toch blaast Ter Haar de verkoop op het laatste moment af. Zijn twee 
kinderen, Quirine en Julius, willen liever de zaak dan de miljoenen. Het is 
een levensinstelling die vader een paar jaar later met trots lijkt te vervullen. 
‘Tijdens een zwak moment heb ik drie jaar geleden serieus overwogen om 
alles te verkopen’, zegt Joop ter Haar in oktober 2004 tegen het zakenblad 
Management Scope. ‘Er werd zo barstensveel geld geboden dat iedereen 
zei: Joop, moet je meteen doen. Mijn kinderen dachten dat ik niet goed bij 
mijn hoofd was, omdat ik eraan dacht hierop in te gaan.’

Later komt de verkoop die niet doorging nog even ter sprake. Dat is 
in 2009, als Julius op 36-jarige leeftijd aantreedt als directievoorzitter van 
Oad. Toen de verkoop aan Hotelplan bijna rond was, zou hij volgens het 
ondernemersblad Twentevisie hebben gezegd: ‘Ruïneer mijn toekomst 
niet’. 

Ten tijde van het vraaggesprek met dit magazine staat Julius op het punt 
leiding te geven aan een onderneming met een omzet van bijna € 1 mrd 
en meer dan 1500 personeelsleden. Na Joop ter Haar hebben een aantal 
buitenstaanders aan het roer gestaan, maar nu is eindelijk weer een Ter 
Haar de hoogste baas. De derde generatie. ‘Wij zijn een familiebedrijf’, 
stelt Julius. ‘En dan hoort er aan het hoofd iemand van de familie te staan.’

Maar de geschiedenis neemt een heel andere wending dan Joop, Julius 
en Quirine ter Haar hebben voorzien. Op woensdagmiddag 25 september 
2013 laat het bedrijf de buitenwereld weten dat het niet langer in staat is 
aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. De reisgroep die in 2001 nog 
bijna € 100 mln waard was, is in twaalf jaar tijd zijn magie kwijtgeraakt. De 
familie Ter Haar ziet haar bezit verdampen.

De ondergang van het reisconcern is het grootste en meest besproken 
faillissement van het afgelopen jaar. Honderden mensen verliezen hun 
baan. Schuldeisers dreigen voor miljoenen euro’s het schip in te gaan.
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De bronnen spraken op voorwaarde van anonimiteit. In deze reconstruc-
tie staan daarom geen citaten van de geïnterviewden, ook niet op anonieme 
basis. De citaten die in dit verhaal  voorkomen, zijn allemaal afkomstig uit 
eerder gepubliceerde  interviews.

Naast de achtergrondgesprekken is voor deze reconstructie geput uit 
een schat aan ander bronmateriaal, waaronder krantenartikelen,  jaarver-
slagen en andere, soms vertrouwelijke documenten. De eigen Oad-bedrijfs-
geschiedenis Op Reis was eveneens van belang, onder meer vanwege de 
aardige anekdotes die het boek bevat. 
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de Haagse Ridderzaal, maar het innovatieve gebruik ervan door Oad zou 
hij zeker hogelijk gewaardeerd hebben. Natuurlijk stond de prins van 
Oranje ook stil bij het speciale karakter van Oad. ‘Het is welbekend dat 
familie bedrijven zich in economisch moeilijke tijden beter staande weten te 
houden dan “normale” bedrijven. De reden hiervoor is dat familiebedrijven 
veel meer op de lange termijn zijn gericht en minder op zoiets als de winst 
per aandeel. In familiebedrijven hebben werknemers en management dan 
ook meer gemeenschappelijke waarden en doelen.’

Het familiebedrijf als onwrikbaar baken in onzekere economische tijden. 
Koos van Oord, baggeraar van geboorte en voormalig topman van het ge-
lijknamige aannemersconcern, mag er op 7 februari 2014 over vertellen 
op de Bilderberg-conferentie van werkgeversverbond VNO-NCW. Zijn op-
somming van de pluspunten is imposant: ruggengraat van onze economie, 
gericht op de lange termijn, waardengedreven, stabiel aandeelhouderschap, 
 betrokken, ondernemend, betrouwbaar, innovatief. 

Het bedrijf is het cement van de familie, vervolgt Van Oord tegen de 
aanwezige politici, belangenbehartigers en zakenlieden. Onderneming 
en familie gaan naadloos in elkaar over, overlappen elkaar, ze kunnen 
niet zonder elkaar. Anders gezegd: privé en zaken lopen dwars door elkaar 
heen, het werk gaat mee naar huis en het huis gaat mee naar het werk, de 
keukentafel weegt als machtscentrum zwaarder dan de vergadertafel in 
de boardroom.

Al die betrokkenheid en al die privé-uren die in de zaak worden gestoken 
kunnen wonderen verrichten. Bij Bavaria moesten alle neven en nichten 
in de vroege jaren negentig meehelpen om aan de onverwacht grote vraag 
naar alcoholvrij maltbier te voldoen. Ze gaven de zomervakantie ervoor op 
en werkten van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. 

Maar hechte banden kunnen ook knellen of verstikken. De broers Ab 
en Gerrit Jan Heijn konden het bloed van hun oom Gerrit wel drinken. De 
laatste bleef tot ver na zijn pensionering in 1962 naar het hoofdkantoor in 
Zaandam komen om zich met de zaken te bemoeien. Gerrit had als  topman 
uit de tweede generatie de macht formeel overgedragen aan de zonen van 
zijn broer. Zijn eigen kinderen waren op dat moment niet rijp voor het leiden 
van een groot bedrijf. Maar van harte ging het allemaal niet. Informeel bleef 
Gerrit zich het liefst zo lang mogelijk met de familiezaak bemoeien. 

Familiebedrijven vormen de ruggengraat van de Nederlandse eco-
nomie. De helft van het bruto binnenlands product in Nederland 
is afkomstig van wat we de eigen zaak noemen. Duik in de registers 

van de Kamer van Koophandel en ontdek dat bijna zeven op de tien bedrijven 
in handen zijn van een of meer familieleden. 

De meeste van al die duizenden familiebedrijven zijn onbekend, net 
als de eigenaren erachter. Maar dromen staat vrij, succesvoorbeelden zijn 
er genoeg. De Van Eeghens uit Amsterdam vormen al sinds de gouden 
eeuw een gerespecteerd en actief handelsgeslacht. De onderneming van 
de Schiedamse jenever- en likeurenfamilie De Kuyper dateert uit 1695. In 
al die jaren is de zaak in de familie gebleven. Net als bij buurman Nolet, nog 
vier jaar ouder en schatrijk geworden met de Ketel One-wodka.

De Steenkolen Handels Vereniging SHV van de familie Fentener van 
Vlissingen (anno 1886) groeide uit tot een miljardenbedrijf, met telg 
 Annemiek Fentener van Vlissingen als de huidige president-commissaris. 
Een vergelijkbare geschiedenis kent het brouwersconcern Heineken, een 
miljardenbedrijf en eigenaar van misschien wel het bekendste Nederlandse 
merk. Via een ingenieuze aandelenconstructie staat het concern nog altijd 
onder controle van de erfgenamen van oprichter Gerard Heineken. 

Minder groot, maar nog altijd volledig in familiehanden, is de 
 Bavaria-brouwerij van de familie Swinkels uit Lieshout (1719). Of even 
verderop in Brabant, Schoenfabriek Wed. J.P. van Bommel uit Moergestel 
(1734). Die wordt nu geleid door drie broers uit de negende generatie. En 
dan zijn er relatieve nieuwkomers die zich kunnen laten voorstaan op dat-
gene wat de familie heeft opgebouwd, de Van der Valken, de Dura’s van 
bouwconcern Dura Vermeer, de handelsfamilie Blokker.

De naam Ter Haar met hun Oad vinden we niet meer in deze opsomming. 
Dat is wrang voor de trotse Twentse ondernemersfamilie die ruim tien jaar 
voor de ondergang van hun reisbedrijf nog de Koning Willem I Prijs kreeg, 
vernoemd naar de koning-koopman uit de vroege 19de eeuw. Het is de 
belangrijkste prijs in Nederland voor goed ondernemerschap. Het was een 
glorieus moment voor Joop ter Haar, toen hij op 12 juni 2003 een bronzen 
beeldje kreeg overhandigd door kroonprins Willem-Alexander.

Tijdens de overhandiging sprak de kroonprins vriendelijke woorden. 
Zijn voorvader heeft het begrip massatoerisme niet gekend, klonk het in 
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timent waar de markt niet meer op zat te wachten. In 1962 werd de zaak 
verkocht. Het familiebedrijf verdween niet veel later roemloos uit beeld.

Loslaten is een kunst voor de hoeders van het familiebedrijf. Ruim 125 jaar 
geleden bouwde Albert Heijn in nog sneller tempo zijn kruidenierswinkel uit 
tot een landelijke keten. Zoals dat gaat bij snelgroeiende familiebedrijven 
stelde hij zich voor zijn pensionering de vraag: hoe verder? Verkopen of 
doorgeven aan de kinderen?

Ook Albert stond in 1918 voor de vraag of hij zijn bloeiende zaak van 
de hand moest doen, zo blijkt uit de autobiografie Krenten en rozijnen die 
zijn zoon Gerrit in een oplage van 25 exemplaren deed verschijnen en 
waaruit niet eerder werd geciteerd. Bijna ging het kruideniersbedrijf over 
naar de veel grotere concurrent De Gruyter, eigendom van de gelijknamige 
Brabantse familie. 

In de Industrieele Groote Club in Amsterdam legde Albert Heijn de 
transactie voor aan bankdirecteur Van Tienhoven. Albert is er samen met 
zijn zonen Gerrit en Jan en schoonzoon Johan Hille. Wat volgde, was een 
conversatie die Gerrit Heijn zich zo herinnerde: ‘ “Wat bieden ze?” vroeg 
Van Tienhoven. Mijn vader noemde een enorm bedrag, maar dat vond de 
bankdirecteur nog geen reden om direct de hele zaak over te doen. “Wie 
worden er straks directeur als u ermee ophoudt?” was zijn volgende vraag. 
“Dit drietal”, zei mijn vader, wijzend naar ons. “Dan moet u niet verkopen”, 
was het advies van de heer Van Tienhoven.’ 

Aldus geschiedde, net zoals Julius en Quirine ter Haar wisten te voor-
komen dat hun vader Oad verkocht aan Hotelplan. Liever de onderneming 
verder uitbouwen dan gaan rentenieren. Of nog erger: te moeten dienen 
onder vreemd gezag. 

Vast staat dat Albert Heijn er goed aan deed zijn zaak in eigen familie 
te houden. Want een halve eeuw later ging uitgerekend De Gruyter ten 
onder. Die bleek veel te laat met de ombouw van winkels waar de klanten 
al hun producten over de toonbank kregen aangereikt, naar het nieuwe 
Amerikaanse zelfbedieningsconcept van de supermarkt. Albert Heijn liep 
hierin juist voorop.

Uiteindelijk bleken de Heijnen toch niet vast te zitten aan hun eigen 
zaak. Net als hun streekgenoten, de families Verkade, Honig, Duyvis en 
Laan (Wessanen) verkochten zij hun aandelen. Bij Albert Heijn gebeurde 

In de huidige managementtaal hebben we het dan over ‘governance’, 
over het bestuur van de vennootschap en het toezicht erop. Het is een teer 
punt in het familiebedrijf. Koos van Oord is ervaringsdeskundige met zijn 
familiebedrijf dat tot in de verste uithoeken van de wereld aan het bag-
geren is. Naast al die positieve karaktertrekken die hij zijn gehoor op de 
Bilderberg-conferentie voorhoudt, kent ook hij de valkuilen. Is de volgende 
generatie capabel genoeg om het stokje over te nemen? Wat te doen als er, 
al dan niet tijdelijk, geen geschikte opvolger binnen de eigen gelederen te 
vinden is? En hoe houd je de verhoudingen in de familie zakelijk? 

Op enkele tientallen kilometers afstand van het nu bijna compleet verlaten 
Oad-hoofkantoor in Holten doet Ilse Matser onderzoek naar familiebedrij-
ven. Zij is lector aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en directeur 
van het Centrum van het Familiebedrijf. In een bijdrage in Het Financieele 
Dagblad, begin 2013, stelt zij het positieve beeld over de familiezaak bij, 
in enigszins omfloerst taalgebruik. Uit haar promotieonderzoek blijkt dat 
familiale ondernemers ‘relatief laag scoren op het actief herkennen en 
benutten van de mogelijkheden vanuit hun netwerk bij de ontwikkeling 
van nieuwe producten en diensten’. 

Met andere woorden: het familiebedrijf loopt naar verhouding groter 
gevaar om de aansluiting met de tijd te verliezen. Impulsen van buiten wor-
den niet altijd herkend of binnen de eigen bedrijfspoort gehaald.  Illustratief 
is de geschiedenis van C.J. van Houten en Zn. uit Weesp — eind 19de, begin 
20ste eeuw de grootste cacaoproducent ter wereld. Het bedrijf zette pagina-
grote advertenties in de kranten in Moskou. Huizenblokken in New York 
werden beschilderd met reclame-uitingen van Van Houten. In Amsterdam 
reden de trams rond met reclameborden van het familiebedrijf. ‘Voor de 
Eerste Wereldoorlog’, zegt Peter van Dam, die de bedrijfsgeschiedenis heeft 
onderzocht, ‘was Van Houten groter dan de totale chocolade-industrie van 
Zwitserland.’

Nu is Van Houten een nog net niet vergeten merk binnen het concern 
van wereldmarktleider Barry Callebaut. Latere generaties Van Houten en 
de in de familie gekomen Mesdags slaagden er niet in goed om te gaan met 
tegenslagen. Ze begonnen onderling te ruziën en investeerden onvoldoende 
in vernieuwing. De eigenaren hielden vast aan hun eigen cacaodrankjes en 
repen. Ze stuurden hun vertegenwoordigers op pad met een breed assor-
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dat stukje bij beetje via de beurs, kort na de Tweede Wereldoorlog, een 
methode waar ook de Brabantse familie Philips voor koos. Met geld van 
buiten kon het bedrijf verder expanderen tot wat het nu is: marktleider in 
Nederland en in het noordoosten van de Verenigde Staten. Langzaam maar 
zeker raakte de familie uit beeld.

Zo ontstijgt de onderneming de familie. Dan blijkt de eigen zaak opeens 
ook een verzameling van werknemers, klanten, leveranciers, financiële 
en maatschappelijke belanghebbenden. Voor de familie-eigenaren volgt 
de vraag hoe hiermee om te gaan. Op welke manier krijgen al die andere 
belanghebbenden in de vennootschap een stem? Hoe slaagt de familie erin 
zelf een stap opzij te zetten?

Verkopen van het familiebelang is niet altijd noodzakelijk. Zie SHV en 
Heineken, miljardenbedrijven die nog steeds groeien en bloeien. Maar 
naarmate het bedrijf groter wordt, vereist de aansturing ook grotere vaar-
digheden en kan deskundigheid van buiten noodzakelijk zijn. En soms niet 
alleen vrijblijvende deskundigheid, maar ook deskundige zeggenschap. 
Vervolgens is er goed onafhankelijk toezicht dat het management bij de 
les houdt en zonodig naar huis stuurt. 

Balanceren en loslaten. In het jaar dat Oad failliet ging, werd Alexander 
de Carvalho benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder van Heineken Hol-
ding, die de zeggenschap heeft over het brouwersconcern. Alexander is de 
vijfde generatie in de firma, kleinzoon van ex-topman Freddy Heineken. 

Maar wie nog mocht denken dat deze nakomeling bij dit familie bedrijf 
is voorbestemd om ooit de baas te worden, heeft het mis. Daarvoor is Hei-
neken met zijn duizenden werknemers, onder wie honderden talentvolle 
managers, inmiddels te groot. Alexanders vader Michel de Carvalho, de 
echtgenoot van Freddy’s dochter Charlene, zegt het onomwonden. Het 
Financieele Dagblad opende er op 7 maart 2013 de krant mee. ‘Het zou 
verkeerd zijn als wie dan ook uit onze familie het bedrijf zou gaan leiden.’

Ironisch genoeg sluit Alexander zelf een managementcarrière bij het 
brouwersconcern niet uit. ‘Je weet nooit wat er over twintig jaar gebeurt’, 
zei de telg van inmiddels de vijfde generatie vorig jaar tegen Het Financieele 
Dagblad. Waarmee maar weer eens is aangetoond dat de inzichten per 
generatie kunnen verschillen.

T-Ford-autobus van Oad, begin jaren twintig



18 19

In de eigen bedrijfsgeschiedenis Op Reis laat Oad zijn eigen ontstaan niet 
in 1942 beginnen, maar in 1924. Zo wordt het 25-jarig bestaan op 1 januari 
1949 gevierd, op het moment dat het fusiebedrijf zichzelf omvormt tot 
een naamloze vennootschap, met zeshonderd aandelen van elk ƒ 1000. In 
datzelfde jaar betrekt Oad een nieuwe locatie aan de voet van de Holterberg 
in Holten. 

Het zal wel zo zijn met die oprichtingsdatum, maar Gerard ter Haar 
koopt volgens dezelfde bedrijfsgeschiedenis zijn eerste voertuig dus al 
in 1922. Motorrijder Gerard ter Haar, afkomstig uit een Twents geslacht 
waarvan de stamboom teruggaat tot 1555, is wat we nu een ‘early adopter’ 
noemen, iemand die er vroeg bij is in de wereld van het gemotoriseerde 
verkeer. In de regio noemen ze hem ‘Bussen Gerrit’. Het is een mooie koos-
naam voor een man die volgens de overlevering geen bloed door de aderen 
heeft stromen, maar diesel. 

Arnold Hodes, een machinemonteur uit het nabijgelegen Rijssen, is ook 
zo’n man. Hij vestigt zich op 10 december 1923 als busondernemer. Met 
zijn T-Ford met zestien zitplaatsen rijdt hij de Rijssense Autobus Dienst, 
driemaal daags tussen Rijssen en Almelo. Boerenzoon Paul Müller, iets 
ouder dan de andere twee Oad-grondleggers, heeft een vrachtdienst tussen 
Deventer en Almelo. Met paard-en-wagen wel te verstaan. Hij koopt zijn 
eerste bus in 1921 en rijdt ermee heen en weer tussen Deventer, Holten 
en Rijssen. 

Nogmaals, hoofdmoot van de activiteiten is de dagelijkse streekbus-
dienst, die de drie zelfstandigen gestaag weten uit te breiden. Maar de 
bussen hebben ze toch in hun bezit en die kunnen ook voor ander vervoer 
worden ingezet. Gerard ter Haar rijdt bijvoorbeeld een zangkoor naar het 
Duitse Königswinter, vlak bij Bonn, zo lezen we in de bedrijfsgeschiedenis. 
Tot Keulen gaat het goed, maar hoe dan verder? ‘Ik zette mijn passagiers 
af bij een café. Tegen de ober zei ik: “Geef ze maar een kop koffie”, en toen 
ging ik zelf in Keulen op verkenning om de juiste weg te vinden naar ons 
einddoel. Toen ik me die goed had ingeprent, haalde ik mijn klanten weer 
op en reed ik feilloos naar Königswinter. Als je dan terug was in Borne, 
hoorde je de opgetogen verhalen van de reizigers. “Wat is die Ter Haar toch 
een geweldige chauffeur dat hij in Keulen blindelings de juiste weg kon 
vinden”, zeiden ze dan.’

De mouwen opgestroopt, een nieuwe tijd tegemoet. Het leven voor 
Oad begint zo mooi, in 1922. Met ƒ 4000 op zak maakt Gerard ter 
Haar op zijn motor de lange reis van het Twentse Borne naar Wer-

kendam, vlak bij de Biesbosch. Een boerenzoon van 31 jaar, kinderloos nog 
en met een voorliefde voor gemotoriseerd verkeer. In Werkendam koopt 
Gerard een T-Ford-autobus. Hij begint zijn eigen busbedrijf.

Ruim twintig jaar later zal Gerard zijn busbedrijf onderbrengen in Oad, 
niet geheel vrijwillig. Want eigenlijk is Oad een oorlogskind. De Duitse 
bezetter had in 1941 samenwerking tussen particuliere busbedrijven veror-
donneerd. En dus voegt Gerard ter Haar zijn busbedrijf in Midden-Overijssel 
samen met die van Arnold Hodes en Paul Müller. Op 1 januari 1942 is de 
vennootschap onder firma Overijselsche Autobusdiensten geboren. Let wel: 
de Oad heeft dan nog een lidwoord, wordt met drie hoofdletters geschreven 
en uitgesproken als Oo-aa-dé. 

Oorlogskind Oad en zijn drie rechtsvoorgangers zijn wat we nu streekbus-
vervoerders noemen. De reizen naar verdere oorden, de vliegbestemmingen 
naar Mexico en Bali, de Globe-reisbureaus, de cultuurreizen van SRC, de 
spelersbus voor Oranje, al die zaken moeten nog komen. In de oorlogsjaren 
en kort daarna is Oad nog een bescheiden regionale speler in een markt 
die we nu kennen van modern klinkende onzinnamen als Arriva, Connexxi-
on, Veolia en Syntus. Daarachter schuilen dan weer grote buitenlandse 
 miljardenconcerns waarvan de namen ons soms bekend (Deutsche Bahn) 
en soms nogal exotisch (Transdev en Keolis) in de oren klinken.

Maar in de eerste jaren van het bustransport zijn Veolia, Keolis en 
Transdev nog niet op deze planeet geland. De jaren twintig zijn de jaren 
van pioniers, avonturiers die hun dromen durven om te zetten in daden. 

Zo ook Ter Haars latere zakenpartners Hodes en Müller. In Overijssel 
zijn zij busentrepreneurs, zoals die zich elders in Nederland op hetzelfde 
moment aandienen. De trekschuit en paard-en-wagen krijgen concurrentie 
van eerst de trein en later de bus. Dat laatste vervoermiddel is een stuk 
goedkoper en flexibeler. Met een klein kapitaal koopt een ondernemende 
jongeman een bus, maakt een dienstregeling en plaatst een paar haltes. Aan-
vankelijk vrijwel volkomen ongereguleerd. Pas later (vanaf 1928)  scheppen 
de provincies en de Commissie Vergunningen Personenvervoer enige orde 
in deze markt.
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kelt. De reizen gaan naar de Oostenrijkse bergen, de meren in Noord-Italië 
en in 1958 biedt Oad een 32-daagse kampeertrip naar Griekenland aan.

Een van de chauffeurs en reisleiders is de in 1932 geboren Joop ter Haar. 
Hij is de derde zoon van Gerard. Joop studeert werktuigbouwkunde in Delft 
en helpt mee in de zaak als dat nodig is. 

‘Ik heb als kind en student meegewerkt op kantoor en als reisleider’, 
zegt hij in 2004 in een vraaggesprek met Hay-consultant Jan Pronk, dat in 
Management Scope verschijnt. ‘Mijn bijbaantje als chauffeur en reisleider 
heeft mijn studie zeker met anderhalf jaar verlengd. Dan kreeg ik weer 
een telefoontje uit Holten: “Joop, je moet komen. Ze vragen speciaal om 
jou.” Onzin natuurlijk, ze zaten gewoon enorm verlegen om chauffeurs en 
reisleiders. Tot mijn vader in 1964 vond dat ik hem maar moest opvolgen.’

De laatste zin komt er bijna achteloos uit. Maar van de vier broers in 
het gezin Ter Haar is Joop degene die is uitverkoren.‘Wij hadden een prima 
familieband’, vervolgt Ter Haar, die vertelt dat alle vier de jongens hun vader 
wel wilden opvolgen. ‘Het was in die tijd vanzelfsprekend dat de oudste 
broer de zaak overnam, en ik was de derde in de rij. Maar mijn vader achtte 
mij het meest bekwaam en zijn wil was wet.’

Wat meespeelt, is dat Joop het beste kan leren. Hij blijkt ook een goede 
gesprekspartner voor zijn vader. Niet alleen als het over de zaak gaat, maar 
ook over politieke en economische ontwikkelingen. Die brede interesse 
speelt mee in zijn uitverkiezing. ‘Mijn oudste broer is een echte techneut’, 
vertelt Joop ter Haar in hetzelfde vraaggesprek. ‘Later is hij een eigen 
 garagebedrijf begonnen, net als de broer die daarna komt. Later hoorde 
ik van mijn broers dat het volgens mijn vader twee kanten op kon met mij: 
of ik werd straatarm of ik zou groot succes hebben.’

Een wonderkind of een total loss, voor Joop ter Haar wordt het de eerste 
variant. Als ambitieuze en academisch geschoolde jongeling tussen de 
vooroorlogse busondernemers blijft hij schijnbaar moeiteloos overeind 
en ziet hij kansen om de reisactiviteiten uit te bouwen. Samen met zijn 
collega’s van het reisteam trekt hij het land in om de busreizen te slijten aan 
intermediairs. Vaak zijn dat in die jaren nog sigarenboeren en verzekerings-
agenten. Het gespecialiseerde reisbureau staat nog in de kinderschoenen. 
In het weekeinde trekt hij de grens over, naar Duitsland of naar Oostenrijk. 

Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, zijn er in Oost-Nederland 24 bus-
lijnen, die worden bediend door vijftien bedrijven. Het liefst wil de CVP, 
de commissie die nu het vervoer namens de Duitse bezetter reguleert, dat 
er één bedrijf overblijft. Ter Haar, Hodes en Paul Müllers zoon Jan pakken 
de handschoen op. 

Dat het niet geheel van harte gaat, moge blijken uit de brief die ze op 26 
augustus 1941 aan de CVP schrijven: ‘In beleefd antwoord op Uw schrijven 
delen wij u mede dat wij afgezien van de door U aangegeven grondslagen 
welke ons niet duidelijk zijn, bereid zijn een combinatie te vormen omdat 
dit door Uw Commissie gewenscht wordt.’

Zo kan de ‘Overijselsche Autobusdiensten’, de Oad dus, aan zijn offi-
ciële leven beginnen. Met dertien chauffeurs en dertien autobussen, met 
een Duitse bezetter die voortdurend in hun nek hijgt, met de brandstof op 
rantsoen en een oorlog die nog meer dan drie jaar zal voortwoeden, gaan 
de drie ondernemers van start met hun fusiecombinatie. Holten wordt de 
hoofdzetel. Smidsstraat A 269 is het correspondentieadres. Daar woont 
de familie Müller, hun huis blijkt na enkele aanpassingen ook geschikt 
als bedrijfspand.

De oprichting mag dan een ‘moetje’ zijn geweest, na de bevrijding gaat Oad 
onverdroten voort. De samenbundeling blijkt goed te werken. Drie mannen 
die samen wat van hun bedrijf willen maken en er niet op uit zijn elkaar 
vliegen af te vangen. Weer als eenmanszaak beginnen zou onbezonnen 
zijn, in de naoorlogse jaren van schaarste ook ongewenst. Op maandag 
vergaderen ze, bij belangrijke beslissingen moeten minstens twee van de 
drie directeuren instemmen. Op 5 mei 1945 telt de onderneming dertien, 
inmiddels nogal gammele bussen, waarvan één in de reparatie. Vier jaar la-
ter rijden er veertig voertuigen. Op de loonlijst staan zeventig medewerkers. 

En dan moet de wederopbouw nog goed en wel beginnen. Vanaf de 
jaren vijftig vergaart Nederland zijn eerste welvaart. De werktijden worden 
minder lang, Drees voert zijn AOW in. En we ruiken voorzichtig aan het 
toerisme. Zelf met de auto naar de camping, een huisje of een pensionnetje. 
Of anders met de bus op pad. 

Oad lift mee op de trend, speelt erop in. Naast het groeiende streekbus-
vervoer komen verdere bestemmingen in beeld. Het bedrijf werkt samen 
met de Nederlandse Reis Vereniging, die al vanaf 1906 het toerisme ontwik-
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Daar zoekt hij geschikte locaties voor zijn busreizen.
Vader Gerard kijkt toe en ziet dat het goed gaat. ‘De rust zelve’, zegt 

Joop over zijn vader. ‘Een man die zich door niets en niemand liet opjagen.’ 
Ook toen in het verleden het overleg van Gerard met zijn compagnons 

stroef verliep, bleef de pater familias kalm. Zoon Joop: ‘Als tijdens de 
 vergaderingen de gemoederen verhit raakten, was hij ineens gevlogen. 
Dan ging hij een uurtje jagen op de Holterberg om alles nog eens op zich 
te laten inwerken.’

Met een simpel ‘red je maar’ geeft Gerard in 1964 het stokje over aan zoon 
Joop. Bij moeilijkheden mag de zoon nog langskomen en vader houdt het 
banksaldo van de vennootschap in de gaten. De dagelijkse gang van zaken 
laat hij aan Joop over.

Joop ter Haar heeft al snel in de gaten dat de constructie met de families 
Hodes en Müller niet voor de eeuwigheid is. Het zijn kinderrijke families, 
waarvan meerdere telgen zich opmaken voor de bedrijfsopvolging. ‘Daarom 
ging ik na mijn aanstelling al gauw naar de bank voor kapitaal om aandelen 
en tien nieuwe bussen te kopen’, vertelt Ter Haar in 2004. ‘Zo werd ik groot-
aandeelhouder, samen met mijn vader. Later heb ik dat nog eens dunnetjes 
overgedaan met het uitkopen van mijn broers en zus.’

In 1975, elf jaar na zijn aantreden in de directie, heeft Joop ter Haar de 
medeaandeelhouders uitgekocht en heeft hij de onderneming helemaal in 
eigen handen. Een jonge veertiger nog, met twee kleine kinderen, Quirine 
(1971) en Julius (1973). Maar ook een man met ambities. Een aanpakker, die 
is gepokt en gemazeld in een familiebedrijf dat nog altijd het streekvervoer 
in Overijssel uitvoert en het jonge reiswezen ontdekt. De omzet is dan al 
opgelopen tot ƒ 30 mln.

Vader Gerard is er op de achtergrond. Bussen Gerrit, geboren op 27 
maart 1891 en bijna 95 jaar later overleden in 1986. Tot op hoge leeftijd 
waakt hij over zijn nalatenschap. De overdracht van de familieaandelen 
naar zoon Joop verloopt zonder al te grote problemen, mede dankzij vader. 
Een ijzersterke man, wiens gezag in de familie tot op hoge leeftijd wordt 
gerespecteerd. ‘Naar pa werd altijd geluisterd’, kijkt Joop terug als hij zelf 
72 jaar jong is. ‘Zonder hem waren er waarschijnlijk fricties gekomen.’

Willem-Alexander reikt de Koning Willem I Prijs uit aan Joop ter Haar in 2003
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Als hij in 1964 de directiekamer betreedt, krijgt Joop ter Haar de leiding 
over een streekbusbedrijf met ambities als touroperator. Hij bouwt Oad in 
enkele tientallen jaren uit tot een landelijk concern dat eigen reisbureaus 
heeft, vliegvakanties naar verre bestemmingen aanbiedt en bustochten door 
heel Europa organiseert, en soms zelfs tot ver daarbuiten. En o ja, voor de 
mensen in Overijssel is er nog altijd ‘de Oad’ als ze met de streekbus op pad 
gaan. Dit onderdeel wordt pas in 2004 overgedragen aan Syntus. Binnen de 
reisgroep is het dan een wat verweesd kind geworden.

Een beetje rusteloze directeur-grootaandeelhouder, een selfmade 
 ondernemer, opgejaagd door een Nederlandse bevolking die steeds vaker 
en steeds verder weg op vakantie wil gaan. Die indruk maakt Ter Haar, als hij 
in De Scheperskamp te Lochem luncht met FD-verslaggever Jan Kees Kokke. 

Openhartig is Ter Haar ook. In de zaterdageditie van 5 januari 2002 
zegt de dan 69-jarige entrepreneur: ‘Ik heb erg sterk de neiging om mijn 
eigen mening te dicteren. Vandaag heb ik een idee en morgen moet het 
de markt in. Dat doe ik het liefst. Dat is niet altijd verstandig. Stom, denk 
ik dan. Had ik mijn mond maar gehouden. Had ik het maar niet zo snel 
gedaan. Ik heb ook een paar keer een bedrijf gekocht en dat bleek dan een 
geweldige miskleun. Ik ben te gejaagd van aard.’ 

De rust vindt Ter Haar in het Overijsselse landschap. Na de sliptongetjes 
rijdt hij met de verslaggever nog even over de Holterberg, het terrein waar 
zijn vader een halve eeuw daarvoor ging jagen als hij voor een moeilijk besluit 
stond. De natuur en de bescheiden mentaliteit van zijn provinciegenoten 
spreken Joop ter Haar aan. Hier weten de mensen nog wat dienstverlening 
is. Weggaan met zijn bedrijf uit Holten, hij moet er niet aan denken.

Als provinciaal met landelijke ambities bouwt Oad aan een netwerk van 
reisbureaus dat het onder de naam Globe vanaf 1967 exploiteert. Met het 
busvervoer wordt Oad een vertrouwd gezicht op de wegen. De communicatie 
mag nu oubollig overkomen, maar de slogan ‘Oad, gewoonweg gezelliger’ 
en de getekende lachende bus als beeldmerk waren lange tijd midden in 
de roos.

Waar concurrenten als Arke van Ferdinand Fransen en Holland Inter-
national al volop vliegbestemmingen aanbieden, blijft Oad lange tijd de 
specialist in busreizen. Ook dat heeft iets provinciaals, maar de innovatie-
kracht van Ter Haar is ongekend. Met zijn bedrijf ontwikkelt hij slaapbussen, 

In Overijssel moeten ze geboren zijn met een gespleten persoonlijk-
heid. Geen mooier land dan het eigen Twente en Salland, geen betere 
mentaliteit dan de eigen nuchtere volksaard, geen lekkerder bier dan 

het eigen Grolsch en geen steviger wortels dan die geworteld zijn in de eigen 
regio. Maar er is een tweede persoonlijkheid die hoog opkijkt tegen het 
gezag, tegen de eigen textielbaronnen met hun mooie buitenplaatsen, tegen 
de Randstad, tegen Ajax of Feyenoord.

In het landskampioenschap van FC Twente, het grote volksfeest in 2010, 
komen al die emoties samen. Duizenden mensen vallen elkaar om de hals 
als de voetbalclub in het NAC-stadion te Breda de kampioensschaal bemach-
tigt. De spelersbus moet zich op de rijksweg A1 door een mensenhaag heen 
wurmen om de laatste kilometers naar Enschede af te leggen. 

Na de euforie is er weer de nuchterheid. Het doel van de club is het jaar 
erop bij de top vijf te eindigen, niet het kampioenschap te continueren. 
Jan Medendorp, hoofdredacteur van het ondernemersblad Twentevisie, 
windt zich er in een blog over op. ‘Die ouwe textielbaronnen hebben hun 
werk goed gedaan: het minderwaardigheidscomplex van de Tukkers is 
er goed ingeramd vorige eeuw. De hoed in de hand… Ik spreek nota bene 
in de bestuurskamer van FC Twente mensen die zeggen dat “we ervan 
moeten genieten, want dit maken we nooit meer mee”. Hoezo niet? Het 
kampioenschap levert zo veel geld op dat FC Twente waarschijnlijk de club 
in Nederland is die het meeste geld aan het voetbal kan besteden.’

Wanneer viert Oad zijn landskampioenschap? Wanneer is het bedrijf op 
het hoogtepunt van zijn kunnen? In 2003, als de Koning Willem I Prijs wordt 
uitgereikt? De prijs die Philips, Ahold, Fokker, Randstad, Daf, AkzoNobel 
en Mammoet ook in de wacht sleepten? 

Het 75-jarig jubileum in 1999 voelt zeker als een kampioenschap, als 
alle werknemers met aanhang — tweeduizend mensen in totaal — worden 
getrakteerd op een weekeindje Disneyland Parijs. In datzelfde jaar opent 
vicepremier en minister van Economische Zaken Annemarie Jorritsma het 
verbouwde Oad-hoofdkantoor aan de Holterberg. 

Misschien viert Oad de jaren daarvoor ook al als kampioenschappen. 
In de jaren negentig, als de concurrentie in buitenlandse handen komt  of 
intern verdeeld en verzwakt raakt. Terwijl Oad vanuit het Sallandse Holten, 
vlak tegen de grens van Twente, maar blijft groeien en bloeien.
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fietsbussen, vip-bussen, tot en met  talloze busreizen naar Disneyland Parijs 
en een speciale bus, de Jumbocamper, voor reizen naar de Sahara en China.

Pas vanaf 1986 biedt Oad meer dan de bus. Via via komt Ter Haar ter ore 
dat Bonair Holidays uit Apeldoorn te koop staat. Deze touroperator organi-
seert reizen naar bestemmingen aan de Middellandse Zee, zoals Tunesië, 
Griekenland en Spanje. De Oad-eigenaar besluit zich op een nieuw pad te 
begeven: de vliegvakanties. ‘We hebben daarmee trouwens wel leergeld 
betaald’, kijkt Ter Haar later terug in het jubileumboek Op Reis.  ‘Want we 
hadden de knowhow niet en moesten allemaal wennen aan een geheel 
andere wereld dan die van de bus.’

Joop ter Haar durft. Hij kaapt jonge talenten weg bij de concurrentie, bij-
voorbeeld van streekgenoot Arke. Ook Steven van der Heijden treedt aan, 
de latere topman van TUI Nederland. Van der Heijden is afkomstig van 
marktleider Holland International, maar is nog te jong om daar snel door 
te stoten naar de top. Als commercieel directeur krijgt hij alle ruimte om te 
ondernemen en de verre vliegbestemmingen te organiseren. 

De Oad-topman heeft ook grenzeloos vertrouwen in zijn tien jaar 
 jongere financieel directeur Gert Ooms, een voormalige kolenhandelaar 
uit het Gelderse Twello, die in 1976 aantreedt als controller. Ooms houdt 
de cijfers nauwgezet in de gaten en tuigt met de groei van de onderneming 
de administratieve systemen op. 

Ooms gaat ook mee als er onderhandeld wordt, bijvoorbeeld over de 
aankoop van de noodlijdende studentenreisorganisatie NBBS. Ter Haar wil 
wel, maar Ooms verzet zich tijdens de onderhandelingen tegen de aankoop. 
‘Mijne heren’, zegt Ter Haar tegen de verkopende partij, ‘u hebt het gehoord, 
de deal gaat niet door.’

Businessplannen en ingewikkelde spreadsheets komen er nauwelijks 
aan te pas. De ondernemersgeest heerst. Bij het busbedrijf let Joop ter Haar 
gewoontegetrouw juist sterk op de details, maar grote risicovolle contracten 
van de reisorganisatie passeren moeiteloos de vergadering. 

Van der Heijden bijvoorbeeld gaat naar Puerto Vallarta in Mexico en ziet 
het als een kansrijke strandbestemming. Twee keer per week een charter 
van Martinair en reizen maar. Hij bereidt de contracten voor en haalt zijn 
baas naar de Mexicaanse badplaats. Ter Haar komt in de regentijd, het 
water komt met bakken uit de lucht. De auto gaat kapot, de roomservice 

Boven: in de jaren tachtig op reis met de Oad-streekbus  
Onder: op fietsvakantie met Oad, 2002
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vangbaar. En groei, zo zeggen economen, is de mooiste manier om de 
productiviteit te verbeteren. De medewerker van het callcenter neemt 
gewoon wat meer telefoontjes aan, de chauffeur van de slaapbus rijdt in 
de zomermaanden een paar ritjes extra en bij de reisbureaus verkopen 
de baliemedewerkers zonder morren wat meer reizen aan een groeiend 
aantal klanten. Zelfs al neemt het personeelsbestand in sneltreinvaart toe, 
de omzet per medewerker gaat nog veel sneller omhoog. 

De saaie busboer uit Overijssel, zoals er in reiskringen nog wel eens 
schamper over Oad wordt gesproken, bestaat niet meer. Een nationale 
kampioen is in de maak. Met Joop ter Haar als dynamische reisleider, 
die alom waardering oogst met zijn ondernemerschap, zijn vaardigheid 
om de juiste analyses te maken en zijn vermogen om te innoveren. Een 
man met wie het goed zakendoen is. Bij de reisbureaus, die zijn vakanties 
moeten verkopen, toont hij zich een trouwe handelspartner. Maar net zo 
makkelijk komt hij binnen bij Martin Schröder van Martinair of Pete Legro 
van Transavia, mannen die hem respecteren en die grote contracten met 
hem afsluiten. 

In zijn eigen regio krijgt hij als een van de belangrijkste werkverschaffers 
volop erkenning. Ter Haar staat hoog in aanzien als representant van de 
nieuwe Twentse adel, de opvolgers van de textielbaronnen van weleer. Dit-
maal geen industrieel, maar een hardwerkende, selfmade reisondernemer. 

De bundeling van Neckermann en Vrij-Uit binnen Thomas Cook, Ter 
Haar is er niet bang voor. Net als de samenbundeling van Holland Inter-
national, Arke en Kras in Travel Unie, later omgedoopt in TUI Nederland. 

Hoe groter al die verbanden worden, hoe harder Joop ter Haar lacht, 
schrijft FD-journalist Jan Kees Kokke in 2002. De één kan volgens de Oad-
baas niet meer snel schakelen als de omstandigheden daarom vragen. De 
ander is zo hard bezig met  interne conflicten dat de markt wordt vergeten. 
‘Luisteren naar de klant, naar de mensen die je ontmoet. Daar ben ik altijd 
geweldig alert op geweest’, zegt Ter Haar. ‘En blijven vernieuwen.’

Het is in ditzelfde interview dat Ter Haar nogal plompverloren zijn vertrek 
aankondigt als directeur. ‘Ik stap op, ik ga weg’, antwoordt hij op de vraag 
wat zijn plannen zijn. Het is rond de jaarwisseling van 2002, bij Oad werken 
ruim 1100 mensen, bijna 700.000 Nederlanders zijn het jaar ervoor met 
het bedrijf op vakantie geweest. Ter Haar heeft twee kandidaten voor zijn 

laat het afweten en de maaltijden zijn te koud. Voorzichtig polst Van der 
Heijden bij zijn baas wat hij van de bestemming vindt. ‘Nou, laat maar 
doen’, antwoordt die. Puerto Vallarta wordt een geweldig succesnummer, 
vanaf het moment dat Oad er de reiswereld mee verrast. 

De nieuwkomers in het bedrijf, lang niet altijd afkomstig uit Overijssel, 
verbazen zich ook. Ze krijgen vrijheid, maar in ruil daarvoor wordt een 
ongekende loyaliteit verlangd. Wie de mist in gaat, wordt hard, soms mee-
dogenloos, afgerekend. Een hoofd vliegreizen moet na een verkeerde inkoop 
op zaterdagochtend op appel komen bij Ter Haar. Het wordt een kort en 
krachtig exitgesprek. ‘Ben je met de auto? Geef de sleutels maar hier, dan 
breng ik je naar de trein.’ 

De buschauffeurs weten dat de vrijheid waarmee zij op hun reizen in 
Europa moeten omgaan niet onbeperkt is. Eenmaal ver van huis en haard 
kunnen er verlokkingen zijn die de goede naam van het bedrijf zouden 
kunnen schaden. Dan blijkt dat Ter Haar niet zonder achterdocht is. De 
directeur-grootaandeelhouder reist zijn chauffeurs soms achterna tot in het 
buitenland en verrast hen dan met een bezoek. Voor de chauffeurs het sein 
om onderling de alarmbel te luiden: de baas is in aantocht. In het Gelderse 
Laren organiseert Oad ook meerdaagse chauffeursbijeenkomsten. Het is 
een training met een belangrijk nevendoel. Wie zich na een nacht vol alcohol 
misdraagt, kan vertrekken. Ongeschikt voor het vak.

Dienstbaar, het is een karaktertrek die hoort bij Oad en bij Overijssel, 
maar die bij de jonge honden ook archaïsch en patriarchaal overkomt. Als 
ambtenaren van het ministerie van Verkeer een aantal dagen in Holten 
vertoeven, trakteert Ter Haar hen op een etentje. Om de stemming op 
te vrolijken, trommelt hij een van zijn personeelsleden op. Die komt in 
boerenkiel op zijn accordeon spelen. Gepensioneerde chauffeurs wassen 
op vrijdagmiddag de auto’s van de managers die achter het hoofdkantoor 
staan geparkeerd. 

Soms trekken talentvolle medewerkers zelf hun conclusies. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor Van der Heijden die Joops zoon in 1998 ziet aantreden 
in zijn managementteam. Van der Heijden voelt zich overvallen en vertrekt 
kort daarop naar de concurrent.

Zo lang het bedrijf groeit, is er geen man overboord. Niemand is onver-
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opvolging op het oog, beiden van buiten de Oad Groep, beiden afkomstig van 
een verwante organisatie. Hij gaat een raad van commissarissen optuigen 
die moet toezien op de directie. Zelf wordt hij voorzitter, de overige leden 
moet hij nog zoeken.

Twee dagen na de lunch in de Scheperskamp in Lochem belt Ter Haar 
naar de FD-verslaggever. Hij heeft de knoop doorgehakt. Als opvolger 
benoemt hij de 47-jarige Geert Willem Boven, tot dan vicepresident van 
Martinair.
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Als ik een brief krijg van een ontevreden klant, trek ik me dat ook heel erg 
aan. Dan kan ik écht balen. En dan wil ik ook precies weten waar het fout 
is gegaan om herhaling te voorkomen.’

Het vraaggesprek uit 2011 heeft plaats aan de vooravond van een rond-
reis van Ter Haar door de Verenigde Staten. Geboekt bij zijn eigen Oad, 
met bezoeken aan nationale parken in het westen van het land en aan San 
Francisco. Ter ontspanning of voor zaken? Bij de Ter Haars zijn die twee niet 
van elkaar te scheiden. Hij zal zijn ogen en oren open houden, op zoek naar 
nieuwe bestemmingen. ‘Vakantie of niet, ik ben altijd bezig met mijn werk.’

Toch is er een moment dat een nieuwe zakelijkheid haar intrede doet 
in de bedrijfstak. Misschien op het moment dat grote buitenlandse con-
cerns zich aandienen, in de jaren negentig. Die kopen een groot deel van de 
 Nederlandse reismarkt op. Arke en Holland International worden opgeslokt 
en belanden in een groter Duits geheel. 

Als lokale merken blijven ze ogenschijnlijk autonoom, maar achter de 
schermen verandert er veel. Ze moeten rapporteren aan verre hoofdkanto-
ren, profiteren van de internationale inkoopkracht en de eigen luchtvloot, 
de processen moeten worden doorgelicht, de kosten moeten aanhoudend 
omlaag. Aanvankelijk gaat dat allemaal niet vanzelf. Integendeel zelfs, maar 
op een gegeven moment betaalt de schaalgrootte zich uit.

Steeds meer maken de pioniers van weleer plaats voor managers. Inko-
pers mogen hun buitenlandse reizen nog wel maken, maar hun status in de 
organisatie daalt. De dromers en fantasten die de wereld willen ontdekken 
moeten opboksen tegen de erwtentellers die op de huishoudpot letten.

Ook een reisbedrijf als Kras Stervakanties, reeds ontstaan in 1922, 
schudt vanaf de jaren tachtig de verhoudingen op. Net als Centraal Beheer, 
Ohra en FBTO in de verzekeringssector doen, slaat Kras de tussenhandel 
over. Het bedrijf benadert de klant rechtstreeks met zijn folders. Een  ‘direct 
writer’ voor reizen dus, en dat scheelt bemiddelingskosten. De nieuwe aan-
pak van Kras is te beschouwen als een voorloper van de verkoop van reizen 
via internet. Veel mensen durven ook zonder deskundig advies van het 
reisbureau hun vakantie te boeken. Voordat Kras wordt ingelijfd door TUI 
— en dus ook al samengaat met Holland International en Arke — bedient 
het bedrijf op jaarbasis 240.000 klanten. En belangrijker nog: het rendement 
is met 7% tot 8% van de omzet stukken hoger dan bij de concurrenten die 
hun vakanties via de reisbureaus verkopen. Oad zit op hooguit 2%.

Nederlanders geven elk jaar bijna € 40 mrd uit aan toerisme en re-
creatie. Dat is veel geld voor activiteiten die pas in de tweede helft 
van de vorige eeuw een factor van betekenis werden. We praten 

en lezen veel over de ‘nieuwe economie’, over de opkomst van bedrijven als 
ASML of TomTom. Maar de naoorlogse groei van de vrijetijdsindustrie, het 
reiswezen voorop, is minstens even imposant.

Zoals wel vaker in jonge sectoren gaan de ontwikkelingen in de reis-
branche met horten en stoten. In het begin zijn er de cowboys, de pioniers, 
maar ook de sigarenboeren, de verzekeringsagenten, de rommelaars en 
stuntelaars, die zich op deze nieuwe bron van inkomsten storten. Studenten 
charteren een bus en organiseren een kampeervakantie voor hun mede-
studenten. Voor ze het goed en wel door hebben, zijn ze ondernemers met 
een eigen reisorganisatie. 

Dan komen de serieuzere partijen, die ordening in de markt aan-
brengen. Luchtvaartmaatschappij KLM ziet de mogelijkheden van het 
 massatoerisme en is een van de drijvende krachten achter het ontstaan van 
Holland International. Dat bedrijf groeit in hoog tempo uit tot de leidende 
reisorganisatie in Nederland, autonoom, via acquisities en mede dankzij 
de warme banden met KLM. In die jaren is de mededingingsautoriteit nog 
in geen velden of wegen te bekennen.

De groei van de markt biedt plaats voor meer aanbieders. Vanuit Twente 
komen Arke van Ferdinand Fransen en Oad van Joop ter Haar eraan. Vanuit 
Duitsland meldt Neckermann zich met zijn vakantiereizen. 

Natuurlijk gaat het wel eens slechter in de markt. Als de oliecrisis in 
1973 toeslaat en de werkloosheid oploopt, gaan we minder ver of minder  
vaak op reis. Als een enge besmettelijke ziekte zoals SARS uitbreekt, of als 
terroristen zich meester maken van een vlucht, stappen we even minder snel 
in een vliegtuig. Het mag allemaal zo zijn, de onderliggende trend blijft dat 
de groeiende welvaart ergens naartoe moet. De belangrijkste bestemming 
is de vakantie, het liefst steeds verder weg van huis en haard.

Het reiswezen verkoopt emotie. Julius ter Haar, de derde generatie van 
Oad-eigenaren, vat het als volgt samen: ‘Vakantie is geen tastbaar product; je 
verkoopt beleving. Het is de kunst het juiste gevoel over te brengen.’ In een 
interview met Forum, het huisblad van werkgeversorganisatie VNO-NCW, 
zegt hij ook: ‘Ik wil alleen maar horen dat mensen blij zijn met hun vakantie. 



Boven: hoofdkantoor Oad in Holten, 1992  
Onder: bezoekers van de 50PlusBeurs 2008 laten zich informeren 
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De direct writer is nog maar een begin van wat het reiswezen staat te 
wachten. Midden jaren negentig hoort de bedrijfstak voor het eerst van 
internet, daarna gaat hij er voorzichtig aan ruiken, loopt er  een paar rondjes 
omheen en vervolgens kan hij niet meer zonder. 

Eenmaal op reis bepaalt het persoonlijke contact nog altijd een groot 
deel van de lol. Bij het boeken ervan kijken we net zo lief — of misschien 
zelfs nog liever — op een anonieme website. En maar zoeken naar het 
 allervoordeligste aanbod. De reisorganisatie die de slimste ICT’ers in dienst 
heeft, is spekkoper. 

Joop ter Haar stapt in 2002 uit de dagelijkse leiding van Oad en begint een 
nieuw leven als toezichthouder van de onderneming. Hij heeft getwijfeld 
of hij zijn bedrijf niet moest verkopen aan een buitenlandse partij, net als 
streekgenoot Ferdinand Fransen met zijn Arke heeft gedaan. Maar Joop 
ter Haar koos voor zelfstandigheid, na de dramatische oproep van zijn 
kinderen ‘om hun toekomst niet te ruïneren’. Het aantrekkelijke bod van 
het Zwitserse Hotelplan wordt toch niet geaccepteerd.

De opvolger van Joop ter Haar komt wel voor een flinke uitdaging te 
staan. De verhoudingen in de bedrijfstak staan op scherp, nu grote buiten-
landse concerns zich op de Nederlandse markt hebben ingekocht. Internet 
dient zich aan als nieuw en kansrijk distributiekanaal, maar ook als een 
potentiële bedreiging. Bovendien zit de conjunctuur tegen en is de reis-
wereld in de ban van de aanslagen in New York van 11 september 2001. 

Tegenwoordig noemen zakenmensen zulke omstandigheden algauw 
een ‘perfect storm’, waardoor het speelveld drastisch zal veranderen. Wie 
over de juiste stuurmanskunst beschikt, wordt pijlsnel vooruit geblazen. 
Maar wee degene die niet beschikt over de juiste zeelui en het juiste 
 materiaal. Die kan in korte tijd zijn marktaandeel zien verdampen.

Het is met de wijsheid achteraf waarmee we nu over de perfecte storm 
van 2002 spreken. Want lees het toekomstrapport dat NFO Trendbox in 
januari van dat jaar schrijft in opdracht van de reiskoepel ANVR. Met de 
kennis van nu is het rapport een miskleun van de bovenste plank. Het 
lijkt waarachtig wel windstil. De aanslagen van 11 september zijn volgens 
de onderzoekers een rimpeling van tijdelijke aard. Nee, de Nederlandse 
reisorganisaties moeten vooral inspelen op de vergrijzing en een toe nemend 
aantal allochtonen. Er zal een grotere behoefte aan vakanties komen waar-
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zien dat de modernisering zich voltrekt in de traditie en cultuur waarin het 
 familiebedrijf is groot geworden. Geen gekkigheid en geen poespas, maar 
hard werken, goede reizen aanbieden tegen gezonde prijzen, de relaties met 
de handelspartners koesteren. En zorgen dat de medewerkers gelukkig zijn 
en dat de klanten met een lach op het gezicht van hun vakantie terugkomen. 

Het cv van Boven, een geboren Groninger, en zijn grote netwerk en 
 ervaring in de reiswereld bieden vertrouwen dat het met de nieuwe directeur 
wel goed komt. Als manager bij Martinair was hij geen onbekende van Oad, 
de twee bedrijven zijn zakenpartners. Joop ter Haar is dus vol vertrouwen 
dat hij de juiste keuze heeft gemaakt.

‘Ik heb allerlei mensen bij me gehad. Keien van kerels van grote beurs-
genoteerde ondernemingen’, zegt Ter Haar in Het Financieele Dagblad over 
zijn zoektocht naar een geschikte opvolger. ‘Toch heb ik die niet genomen. 
Waarom niet? Omdat ze geweldig gefocust zijn op cijfers, op kwartaalcijfers. 
Natuurlijk zijn cijfers belangrijk. Maar het moet niet onder dwang gebeuren. 
Er kunnen allerlei factoren zijn waarom een businessmanager zijn targets 
niet haalt. Politieke, sociale, maatschappelijke ontwikkelingen in bepaalde 
landen. Wij zijn niet zo gefocust op dat allerhoogste rendement. Wij ma-
ken jaar in jaar uit een rendement van 1,5% à 2%. We hebben een gezonde 
cashflow. Belangrijker dan rendement vind ik continuïteit. Continuïteit 
van het bedrijf, van onze positie in de markt, van onze relatie die we met 
de verkopers van onze reizen hebben.’

En dan volgt in dezelfde alinea nog een ontboezeming van Ter Haar over 
internet, dat een paar jaar ervoor zijn intrede heeft gedaan. Een innovatie die 
de reiswereld volledig op zijn kop zal zetten. Joop ter Haar ziet dat dan nog 
anders: ‘Internet, allemaal prima, maar ik geloof helemaal in persoonlijke 
contacten.’

Twee jaar later is Boven al weer vertrokken bij Oad. Hij is er nog wel bij 
als Oad de Koning Willem I Prijs in ontvangst mag nemen. Waarbij hij, 
diplomatiek als hij is, alle credits geeft aan de grondlegger van het succes, 
Joop ter Haar. Tegenover TwenteVisie zegt hij zich nog thuis te voelen in het 
familiebedrijf. ‘Ze zeggen wel gekscherend dat ik Joops oudste zoon ben.’

In werkelijkheid bestaat er een mismatch tussen Ter Haar en Boven. De 
laatste is toch te veel een manager, opgeklommen in de ambtelijke KLM- 
hiërarchie, met een fijne neus voor hoe de verhoudingen werken in een groot 

bij rust, bezinning en contemplatie centraal staan. Ook komt er meer be-
hoefte aan vakanties die direct of indirect onze gezondheid bevorderen. En 
door de groei van het aantal tweeverdieners met een hoog inkomen en de 
populariteit van ‘experience en hedonisme’ kunnen reisorganisaties meer 
‘korte vakanties met een hoge belevingswaarde’ verkopen.

Internet is de onderzoekers niet geheel ontgaan. Ze stellen vast dat 2% 
van de georganiseerde vakanties via dit nieuwe medium wordt verkocht 
en dat dit percentage verder zal oplopen. Ook gebruiken consumenten 
internet steeds vaker naast of in plaats van de reisfolders of de advertenties 
in de krant. 

‘De informatie die mensen inwinnen over hun vakantieproduct en over 
hun bestemming zal verder toenemen, vooral ook via Internet’, luidt de 
zesde concluderende stelling. Internet wordt dan nog geschreven met een 
hoofdletter.

Pas bij stelling nummer 9 lezen we: ‘Het online boeken van vakanties 
zal de komende vijf jaar toenemen en investeringen in de mogelijkheden 
daartoe zijn dan ook noodzakelijk. De mate waarin het online boeken van 
vakanties zal toenemen is echter vooralsnog onduidelijk.’ Het klinkt bepaald 
niet alarmerend. 

Joop ter Haar puzzelt al een tijdje op zijn opvolging. Hij probeert eind jaren 
negentig een ABN Amro-bankier uit, Ben Christiaanse, maar die kan na 
een jaar al weer vertrekken. Interne kandidaten worden ook gewogen en 
te licht bevonden, voor zover ze al niet zelf de wijk naar een concurrent 
hebben genomen. 

In Martinair-manager en voormalig KLM-veteraan Geert Willem Boven 
vindt Ter Haar uiteindelijk een waardig opvolger. De belangrijkste taak van 
Boven is de continuïteit van Oad veilig te stellen, zodat de derde generatie 
Ter Haar later het stokje kan overnemen. Op enig moment krijgen Julius 
en Quirine ook de aandelen van de reisgroep in hun bezit.

Zoon Julius is met zijn 29 jaar te jong en onervaren voor het grote werk. 
Hetzelfde geldt voor de twee jaar oudere Quirine, die ook nog eens bezig is 
een gezinsleven op te bouwen. Boven moet als nieuwe topman het bedrijf 
aanpassen aan de moderne internettijd. En hij moet vooral werk maken 
van de vliegbestemmingen binnen Europa, want daar heeft Oad nog een 
wereld te winnen. Als president-commissaris zal Joop ter Haar erop toe-
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internationaal concern. Een man met een hart voor de luchtvaart, minder 
voor de touroperating. Te weinig ondernemer, te weinig een entrepreneur 
die voor eigen rekening en risico zaken doet. 

Zo wil Boven het overleg met de ondernemingsraad professionaliseren. 
Dat is voor hem tamelijk normaal in een professionele organisatie. Het is 
Joop ter Haar, die de lijnen liever informeel houdt, een doorn in het oog. 

De vertrokken topman belooft zich nadrukkelijk niet met de dagelijk-
se bedrijfsvoering te bemoeien. Hij wil op afstand toezicht houden. In de 
praktijk is Ter Haar veel op het hoofdkantoor in Holten. Daar heeft hij een 
eigen kantoor. Op de gangen of op de werkvloer maakt hij praatjes met 
deze en gene. De Oad-mensen zien in hem nog altijd de pater familias, bij 
wie ze hun ei kwijt kunnen. Als hij wat aan Boven kwijt wil, doet hij dat in 
de trant van ‘dit is mijn advies’. Dat klinkt vrijblijvend, maar dat is het niet 
uit de mond van Joop ter Haar.

In NRC Handelsblad staat in januari 2002 een vraaggesprek met Ter 
Haar en zijn opvolger Boven. De krant meldt dat de reisorganisatie net is 
bekroond als meest innovatieve touroperator van Nederland. Voor Ter Haar 
is de bekroning min of meer vanzelfsprekend, meldt de krant. Zijn opvolger 
kijkt er iets anders tegenaan. ‘Het is een last op mijn schouders om dit te 
kunnen continueren.’

Na zijn onverwachte vertrek bij Oad neemt Geert Willem Boven de 
wijk naar het Midden-Oosten. Hij wordt commercieel directeur bij Etihad 
Airways, de snelgroeiende maatschappij in Abu Dhabi.

Louis Frankenhuis
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en hebben interesses die verder reiken dan het reiswezen. 
In november 2004 gaat Frankenhuis bij Oad aan de slag. Een van de 

eerste zaken die de nieuwe topman vaststelt, is dat het reisconcern niet of 
nauwelijks een visie op onlineverkoop van vakantiereizen heeft ontwikkeld. 
Er is wel een website met informatie, aanbiedingen en nieuwsberichten en 
sinds een paar jaar kan er ook online een vakantie worden geboekt. Ook is 
adviesbureau Deloitte Bakkenist gevraagd om de bestaande automatise-
ringssystemen voor de reiswereld in kaart te brengen. Maar het basisgevoel is 
dat internet in de buurt van de Holterberg ophoudt te bestaan. Frankenhuis 
maakt zich zorgen over het businessmodel van Oad, waarbij alle aandacht 
nog altijd uitgaat naar de reisbureaus als belangrijkste verkooppunt.

De nieuwe man moet bij Oad de tijd zien te overbruggen, totdat de derde 
generatie rijp is om de leiding over te nemen. Maar even op de winkel passen 
is er niet bij. Er moet een strategie worden ontwikkeld, de vernieuwing moet 
op de rails worden gezet. Frankenhuis tekent een contract voor drie jaar. 

In een poging de verhoudingen in het bedrijf te formaliseren is rond 2002 al 
een raad van commissarissen opgericht, waarvan Joop ter Haar aanvankelijk 
het enige lid is. De lijnen tussen toezicht en directie zijn buitengewoon kort 
en dat verandert niet als financieel-directeur Gert Ooms doorschuift naar 
de raad van commissarissen. Ooms is een vertrouweling van Joop ter Haar, 
die hij al sinds 1976 terzijde staat. De gewezen financieel directeur moet als 
commissaris zijn opvolger Christo Kalter wegwijs maken in de administra-
tieve processen en de cijfers. Tegelijkertijd blijft Ooms zijn oude baas Ter 
Haar ondersteunen met het doorploegen van de verlies-en-winstrekening, 
het kasstroomoverzicht en de balans. 

Ter Haar en Ooms houden dus toezicht op hun opvolgers, wat de positie 
van de nieuwe directie niet sterk maakt. Er is wel een directiereglement, 
waarin de verhouding tussen directie en raad van commissarissen formeel 
is vastgelegd, maar daarin hebben de commissarissen een zware rol toe-
bedeeld gekregen. In feite gaat de tandem Ter Haar-Ooms op de oude voet 
verder, ditmaal vanuit de commissarisrol.

Toch breekt Ter Haar zich wel degelijk het hoofd over zijn eigen positie 
als president-commissaris. Hij polst Hans de Boer, die op dat moment net 
is vertrokken als voorzitter van MKB-Nederland en beschikbaar is voor 
commissariaten. Als president-commissaris zou De Boer meer distantie 

Opnieuw moet Joop ter Haar op zoek naar een geschikte president- 
directeur. Geert Willem Boven is niet bevallen, een opvolger is niet 
direct voorhanden. Als Oad in 2004 zijn tachtigjarige bestaan viert 

met een heruitgave van het jubileumboek Op Reis, worden aan het vertrek 
van Boven amper woorden vuilgemaakt. 

We lezen wel dat Ter Haar wederom de dagelijkse leiding op zich heeft 
genomen: ‘Hij is inmiddels 71 jaar en had verwacht eindelijk wat meer 
tijd te hebben voor zijn kleinzoon: dochter Quirine is moeder geworden, 
al werkt ze nog wel op parttimebasis bij Oad. De familie Ter Haar legt zich 
erbij neer en opnieuw is “Mister Oad”, energiek als altijd, vrijwel dagelijks 
in het kantoor in Holten te vinden.’ 

Toch is een opvolger in betrekkelijk korte tijd gevonden. Ter Haar laat 
de keuze ditmaal vallen op de 55-jarige Louis Frankenhuis. Die heeft een 
ondernemersachtergrond, geldt als een autoriteit in de reiswereld en hij 
is beschikbaar. In de jaren voor 2004 gaf Frankenhuis leiding aan TUI 
 Nederland, de fusiecombinatie van Arke, Holland International en Kras. 
Daar moest hij de bloedgroepen op één lijn brengen — een probleem waar 
zijn voorganger zijn tanden op stukbeet. Tegelijkertijd werd hij gecon-
fronteerd met een afname van het aantal verkochte reizen, eerst door de 
aanslagen van 11 september, daarna door de uitbraak van de mysterieuze 
ziekte SARS. 

Bij TUI had Frankenhuis zelf het niet bepaald naar zijn zin. Van al dat 
gemanoeuvreer in een internationaal, beursgenoteerd concern kreeg hij 
rimpels en grijze haren. Leerzaam was het wel voor de man die al tijdens 
zijn studie in Nijmegen (politicologie, massacommunicatie) als reisleider 
ervaring opdeed in de toeristenbranche. 

Na een eerste baan bij Nuon was hij in de jaren tachtig bij Kras Ster-
vakanties beland — op dat moment een nietig bureau met hooguit drie-
duizend reizigers. Frankenhuis kocht zich in, kreeg de leiding in handen 
en bouwde de zaak in hoog tempo uit. Na zeventien jaar verkocht hij Kras 
aan TUI, wat hem ‘financieel onafhankelijk’ maakte, zoals dat zo mooi heet. 

Na zijn tropenjaren bij TUI wil Frankenhuis eigenlijk een jaar op 
sabbatical. Maar als Ter Haar met een aanbod komt, besluit hij daarop in 
te gaan. Beide mannen hebben veel gemeen. Ze delen een aversie tegen 
het beursgenoteerde grootbedrijf. Beiden hebben een achtergrond als 
directeur-grootaandeelhouder. En alle twee zijn academisch geschoold 
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versterkte) netwerk van reisbureaus kan gesaneerd en gemoderniseerd 
worden. Het reisbureau van de toekomst moet zich kwalitatief veel meer 
onderscheiden van de directe onlineverkoop van reizen. Eindpunt: vanuit 
een positie van kracht de noodzakelijke slag maken naar onlineboekingen. 
Daar zit tenslotte de groei ten koste van het traditionele reisbedrijf.

Zie daar, ook Oad heeft zijn eigen stip aan de horizon. In gewone 
 managementtaal heet die stip de ‘multichannelstrategie’, een toverwoord 
dat bij veel andere reisorganisaties in de wereld rondzoemt. Aan de achter-
kant een centraal georganiseerd bedrijf dat zijn producten aan de voorkant 
via verschillende kanalen aan de man brengt. Onlogisch klinkt de strategie 
zeker niet. En wie zijn oor te luisteren legt in andere bedrijfstakken waar 
internet een factor van betekenis wordt, zal vergelijkbare marsroutes 
 tegenkomen. Tot op de dag van vandaag, overigens.

Frankenhuis gaat aan de slag, met financiële man Christo Kalter aan 
zijn zijde en met grootaandeelhouder Julius ter Haar als zijn commercieel 
directeur. Medeaandeelhouder Quirine werkt ook mee, maar nog niet op 
 directieniveau. Vader Joop houdt toezicht, is nog geregeld op de zaak te 
vinden en doet veel representatie. Ook ontwikkelt hij namens de familie 
eigen nieuwe activiteiten. Vooral nabij kuuroord Bad Bertrich, in de Duitse 
Eifel, ziet hij mogelijkheden om een vakantieresort te ontwikkelen.

Oad schrikt niet terug voor extra uitdagingen. In 2003 waren de reisbureaus 
van Rabobank al ingelijfd, overigens op voorwaarde dat Oad voortaan in 
Utrecht gaat bankieren. Nu kijkt het naar reisorganisaties Jiba en Weekend-
jeweg.nl, twee merken die zich profileren op internet. De aankoop ketst af 
op de overnameprijs, waarna Jiba naar Sunweb gaat. Weekendjeweg komt 
in Britse handen. 

Toch maakt Oad een grote klapper, begin 2006. Dan neemt het bedrijf 
de Nederlandse activiteiten over van het Zwitserse Hotelplan, inclusief de 
merknaam voor Nederland. € 150 mln omzet erbij, boven op de bestaande 
€ 766 mln. De mijlpaal van € 1 mrd omzet komt in zicht. 

Het is wel verliesgevende handel, waar de Zwitsers graag van af willen. 
Maar bij Oad worden de Nederlandse reisbureaus en de touroperating van 
Hotelplan als een waardevolle strategische aanwinst beschouwd. Bovendien 
zit er nog wat verliescompensatie in het vat, waar het bedrijf nog een tijdje 
fiscaal van kan profiteren. 

kunnen brengen. Het contact leidt evenwel tot niets. De Boer heeft al een 
paar commissariaten, onder meer bij het supermarktbedrijf Sperwer 
Groep. Bovendien is hij druk met de Taskforce Jeugdwerkloosheid, die in 
opdracht van het tweede kabinet-Balkenende jongeren aan het werk moet 
zien te krijgen. En dus blijft Joop ter Haar zelf voorzitter van de raad van 
commissarissen.

Niet alleen Joop ter Haar twijfelt of hij zelf wel de ideale toezichthouder 
is. Ook in de reiswereld heerst scepsis, er worden zelfs weddenschappen 
afgesloten op de vertrekdatum van Louis Frankenhuis. Menigeen verwacht 
dat de nieuwe topman het hooguit een halfjaar zal uithouden bij ‘Mr Oad’. 

Maar het loopt anders. De voormalige TUI- en Kras-directeur overtuigt 
de familie Ter Haar ervan dat het roer bij Oad om moet. Niet meteen met 
een drastische ommezwaai naar een volledig digitale reisorganisatie, maar 
met een voorzichtigere aanpak. Het bedrijf moet tijd kopen. Frankenhuis 
formuleert een overgangsstrategie die het reisbedrijf stapsgewijs naar het 
nieuwe internettijdperk moet loodsen. 

Internet mag weliswaar niet leven in Holten, de uitgangspunten zijn wat 
Frankenhuis betreft helemaal niet zo slecht. Het reisbedrijf heeft als top-
drie-speler genoeg massa en een prima uitgangspositie. Oad is een krachtig 
merk. Het bedrijf kan teren op een aanzienlijk eigen vermogen, waardoor 
het de noodzakelijke investeringen moet kunnen dragen. Bovendien is er 
nog voldoende tijd om de concurrentie, inclusief de nieuwe discounters 
Sunweb en Corendon, het hoofd te bieden. 

De marsroute die Frankenhuis voor ogen heeft, komt op het volgende 
neer. Stap 1: het bedrijf is al krachtig in Nederland, maar gaat zichzelf verder 
versterken door reisbureaus en touroperators aan te kopen. Nu het sinds 
een paar jaar slechter gaat in de bedrijfstak, zijn die vaak voor een appel en 
ei te koop. Stap 2: de reisgroep scherpt zijn merkenstrategie aan, inclusief 
de opbouw van een eigen onlinediscountmerk. Voor de klant ontstaan zo 
duidelijk te onderscheiden merken. Stap 3: achter de schermen komt een 
nieuw, geïntegreerd automatiseringssysteem te staan. Dat koppelt alle 
bedrijfsonderdelen aan elkaar en maakt bovendien veel administratief 
en kostbaar handwerk op het hoofdkantoor overbodig. Stap 4: het bedrijf 
past de werkwijze aan het nieuwe ICT-systeem aan. Dat betekent meer 
standaardisatie en een beperkter aantal producten. Stap 5: het (eerst 
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De reisbureaus van Hotelplan worden omgevormd tot Globe-vestigin-
gen. Dit huismerk van de Oad Groep groeit zo in hoog tempo, van 160 tot 
240 vestigingen. Maar Hotelplan is ook een touroperator die vakanties orga-
niseert en verkoopt. De concurrentie verwacht dat Oad het Hotelplan-label 
snel zal ombouwen tot een ‘directmerk’, waar de klant zonder tussenkomst 
van het reisbureau online kan boeken. Het idee ligt voor de hand, maar de 
reisgroep gooit het voorlopig over een andere boeg. Eerst komt de gids van 
Hotelplan gewoon op het schap van het reisbureau te staan, gebroederlijk 
naast die van Oad zelf. Het blijft zo een ‘winkelmerk’. 

En dan is er de onlinestrategie. Frankenhuis haalt in mei 2005 een oud- 
collega binnen, Ivar Scheffelaar Klots, met wie hij eerder bij Kras heeft 
samengewerkt. Scheffelaar Klots wordt direct onder zijn voormalige 
Kras-compaan verantwoordelijk voor alle zogeheten e-business  van de 
reisgroep. 

Frankenhuis en zijn e-businessman Scheffelaar Klots willen aan de slag. 
Maar waar te beginnen? De operatie van de reisgroep is volledig gericht op de 
jaarlijkse gidsen. Ieder jaar lijkt het feest weer van voren af aan te beginnen. 
De inkopers snuffelen de markten af op zoek naar mooie locaties, een grote 
hoeveelheid data moet ieder jaar in de computersystemen worden geklopt, 
een callcenter vol met dienstbare medewerkers handelt de contacten met 
de klanten af. Oad is een machine die misschien niet altijd even efficiënt 
werkt, maar die je niet zomaar anders kunt inrichten zonder het risico te 
lopen dat de verkoop terugvalt.

Gelukkig is er Progress Software, de nieuwe softwaretechnologie die al 
snel wordt afgekort tot Pro. Die moet Oad in staat stellen in één klap tien 
stappen voorwaarts te zetten. En zoals dat gaat met dergelijke projecten, 
worden er in Holten nauwgezet werkprocessen vastgelegd, komen er grote 
lijsten met specificaties van eisen waar de leveranciers mee aan de slag moe-
ten, wordt er een projectgroep opgetuigd die het allemaal moet uitvoeren 
en een stuurgroep die de controle op de projectgroep houdt. Deskundigen 
worden ingeschakeld om te adviseren.

Pro groeit uit tot een project dat een zwaar beslag op de capaciteiten 
van de reisgroep legt. Een project dat ook niet zonder kosten zal blijken te 
zijn. Het heeft misschien even geduurd, maar Oad wordt van harte welkom 
geheten in de wondere wereld van de moderne technologie.

Julius ter Haar 
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nemen, en nu is het zover. Zijn zus Quirine, inmiddels moeder van twee 
kinderen en ook actief in de directie, zegt het in een vraaggesprek als volgt: 
‘Toen ik was geboren, was er een dochter, toen Julius was geboren, was er 
een opvolger.’ 

Julius heeft dan al de reputatie opgebouwd dat hij dwingend kan op-
treden, een karaktertrek die ook zijn vader en grootvader niet vreemd was. 
Wie een fout maakt, hoeft niet te rekenen op al te veel compassie. Ook is 
Julius ter Haar niet bepaald makkelijk van zijn standpunten af te brengen 
en preekt hij soms langdurig zijn eigen gelijk. Eerder heeft hij al het advies 
gekregen zich verder als manager te bekwamen, via een gerenommeerde 
businessopleiding in Lausanne of Fontainebleau. Hij volgt het advies niet 
op. Ook wordt een paar jaar voor zijn benoeming tot ceo management-
psycholoog Erik van de Loo ingeschakeld voor een leiderschapstraining. 
Een initiatief dat eveneens strandt.

Frankenhuis heeft het uiteindelijk vijf jaar volgehouden, twee jaar langer 
dan aanvankelijk gepland. En aanzienlijk meer dan sommige zwartkijkers 
dachten. Dat wil niet zeggen dat de derde generatie Ter Haar in een gespreid 
bedje belandt. Julius en zijn zus Quirine hebben weliswaar een bedrijf met 
bijna een miljard omzet in eigendom. Maar de rendementen in de sector 
staan sterk onder druk, de discounters rukken op en de consument knutselt 
achter de pc zijn reizen steeds vaker zelf in elkaar. 

De belangrijke divisie Touroperating draait met verlies. Als Martinair 
— inmiddels volledig ingelijfd door KLM — stopt met zijn passagiersvluch-
ten, heeft Oad moeite om de verre vliegvakanties rendabel te organiseren. 
Alternatieven  voor Martinair zijn niet snel voorhanden. De concurrentie 
heeft dat probleem niet, een aantal collega’s beschikt over eigen toestellen. 
Voor Oad is dat een brug te ver.  

Laten we de jaarrekening van 2008/2009 eens goed bekijken. De 
concern omzet bedraagt bijna € 950 mln. Maar daarvan blijkt maar liefst 
€ 235 mln te bestaan uit zaken die intern worden verrekend. Het eigen reis-
bureau verkoopt bijvoorbeeld een vakantie van de touroperator. Voor beide 
 onderdelen is dat omzet. Maar voor de gehele groep moet de dubbeltelling 
er natuurlijk uit. Zo blijft er netto € 712 mln aan opbrengsten over. 

Dat is nog altijd een fors bedrag dat door de handen van al die Oad- 
medewerkers gaat. Alleen is het voor het grootste deel helemaal geen eigen 

36 jaar is Julius ter Haar als hij in de voetsporen van zijn vader en 
grootvader mag treden. Met zijn twee jaar oudere zus Quirine 
was hij al grootaandeelhouder in Oad, vanaf november 2009 

krijgt hij de dagelijkse leiding in handen. Zijn vader en grootvader zijn in 
betere economische tijden begonnen. Net als veel andere reisbedrijven is 
Oad hard geraakt door de financiële crisis. Het boekjaar november 2008 tot 
en met oktober 2009 wordt afgesloten met bijna € 4 mln verlies. 

Een voordeel is weer dat Julius Oad kent als geen ander. Zijn eerste 
werkervaringen bij het bedrijf van zijn vader deed de nieuwe topman al op 
als 9-jarige jongeling. Op vakantie in een Oad-hotel in Oostenrijk hielp hij 
mee in de bediening, deed hij de afwas en stond hij bij de receptie. Julius 
haalde zijn vwo-diploma bij Instituut de Boer in Arnhem, volgde vier jaar 
de European Business School in Londen, liep in diverse landen stages, om 
eind jaren negentig bij het eigen familiebedrijf te beginnen. De laatste jaren 
als commercieel directeur, direct onder Louis Frankenhuis. 

Julius’ hart en talent liggen vooral bij het organiseren van reizen, de 
touroperating, al moet hij als directielid ook het geheel overzien. Hij gaat 
graag naar het buitenland om het reisaanbod van Oad te verbeteren. In 
zijn eerste jaren in het bedrijf doet hij dat ook veelvuldig. En Julius is nauw 
betrokken bij het vervoer van artiesten en voetballers, inclusief die van 
Oranje. Hij is een geziene gast in de show- en sportwereld, waardoor hij 
diverse gerenommeerde klanten zoals Ajax, PSV, de KNVB en de musicals 
van Joop van den Ende aan zich weet te binden. Net zo makkelijk bespreekt 
hij met bondscoach Marco van Basten de gang van zaken rond de voetbal-
kampioenschappen in 2006 en 2008. 

Ook Arjen Robben behoort tot zijn netwerk, zo blijkt als Het Financieele 
Dagblad de nieuwe ceo interviewt. Halverwege het vraaggesprek gaat de 
telefoon. Het is Robben, met een verzoek. ‘Het vliegtuig is vol?’ zegt Julius. 
‘Ik ga kijken. Ik zal je na de training terugbellen.’

 ‘36 jaar geleden heb ik een stempeltje op me gekregen dat ik deze richting 
op zou gaan’, zegt Julius in een vraaggesprek met ReiscaféTV. Zijn voorgan-
ger Frankenhuis is bijna vertrokken. De schilderijen met Zuid-Amerikaanse 
naïeve kunst moeten nog van de muur. Julius heeft in zijn werkkamer liever 
ingelijste voetbalshirts, naast een immense kaart van de wereld.

De zoon van Joop ter Haar was voorbestemd ooit de leiding over te 
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systemen waren met veel kunst- en vliegwerk aangepast op het uitdijen 
van de groep. De verwerking ging in veel gevallen op velletjes papier. Het 
functioneerde, maar iedereen was het erover eens dat het administratieve 
systeem niet toekomstbestendig was. Het idee om de zaken nu kordaat 
aan te pakken, met een nieuw state-of-the-artsysteem, was goed gevallen. 
Het hoorde bij Oad. Het paste bij de familie Ter Haar, die bereid bleek er 
flink in te investeren.

‘Progress is voor mij een logische keuze’, zei de verantwoordelijke 
 e-businessman Ivar Scheffelaar Klots in 2005 tegenover het vakblad 
 Computable. ‘Ik denk dat zo’n 40% van de reiswereld daarop draait. Ik heb 
ruim zeventien jaar goede ervaringen met Progress.’

Frankenhuis waarschuwde vooraf dat de invoering van zo’n nieuw 
systeem een andere, efficiëntere manier van werken met zich mee zou 
brengen. Meer standaardiseren dus, een kleinere hoeveelheid producten 
aanbieden. Ook moesten administratieve werkzaamheden verschuiven 
van de backoffice naar de inkopers, of als het even kon naar de leveranciers 
en de klanten. 

Maar gaandeweg verdwenen deze uitgangspunten compleet uit zicht. 
Progress Software moest zich steeds meer voegen naar de staande praktijken 
in plaats van andersom. De ene puist na de andere kwam boven op de eerste 
ontwerpen. Eindeloze vergaderingen gingen vooraf aan het maken van de 
door Oad gewenste aanpassingen van het systeem. Het systeem werd groter 
en groter, ingewikkelder en ingewikkelder. En de systeembouwers boden 
nauwelijks weerstand. Integendeel. ‘Dit fietsen we er nog wel even in’, werd 
een gevleugelde zinsnede in de ontwerpfase.

En dan moesten al die data nog eens in het nieuwe systeem geklopt 
worden. Een megaklus. Pro bleek een veelkoppig monster, waar niemand 
nog vat op kreeg. Per maand liepen de kosten van externen en de bouwers 
van het systeem op tot vier ton. De interne kosten kende niemand meer. 
De testfases duurden eindeloos en leverden niet het gewenste resultaat op. 
De implementatie kwam maar niet goed van de grond, de weerzin groeide. 
Niemand leek zich nog verantwoordelijk te voelen. Het enthousiasme van de 
medewerkers nam af, net als de bereidheid om hun werkwijze te veranderen. 
Het systeem moest al in juni 2008 volop gaan draaien. Maar eind 2009 was 
het alleen nog maar in werking bij dochterbedrijf SRC Cultuurvakanties 
en voor een aantal reisbestemmingen zoals Kroatië. 

geld. De omzet moet worden doorgesluisd naar derden: de eigenaren van 
hotels, de luchtvaartmaatschappijen, andere touroperators, kortom alle 
leveranciers die via de loketten van de Oad-groep hun reiswaren verkopen. 
Na aftrek van deze directe kosten blijft er nog € 103 mln omzet over, oftewel 
zo’n € 60.000 per medewerker. Dat noemen we de brutomarge. 

Maar dan komen de bedrijfskosten eraan, voor de salarissen, de pen-
sioenpremies en sociale verzekeringen, voor de kantoorruimtes, de tripjes 
van de inkoopafdeling, de telefoonrekeningen, en niet te vergeten de kosten 
van de gidsen en al die andere marketing- en communicatie-uitingen. Tel 
daar nog eens de afschrijvingen bij op, bijvoorbeeld voor de bussen en de 
computersystemen, dan blijkt Oad in dat boekjaar bijna € 109 mln aan be-
drijfskosten te hebben. Een min van € 6 mln dus. De schade blijft enigszins 
beperkt doordat het concern profiteert van een belastingvoordeeltje van 
Hotelplan en van rentebaten. Dit laatste met dank aan de conservatieve 
financiering uit het verleden en met dank aan de klanten die hun zomer-
vakantie vaak vooruitbetalen, dikwijls al in januari. 

Aldus verschijnt het nettoverlies van bijna € 4 mln in de boeken, om 
precies te zijn van  € 3,865 mln. Oad leeft op te grote voet en moet de tering 
snel naar de nering zetten.

Het nieuwe Progress Software moet uitkomst bieden. Pro zal de administra-
tieve processen stroomlijnen, maakt besparingen op loonkosten mogelijk 
en Pro moet de doorbraak naar internet forceren.

In de uitzending van ReiscaféTV treffen we Julius op de vloer van het 
callcenter, waar de Oad-medewerkers de contacten met de reisbureaus 
onderhouden. Het gesprek komt als bijna vanzelfsprekend op Pro. ‘Dat gaat 
ons geweldig helpen’, zegt Julius. ‘Het gaat goed. Wel is het een uitdaging 
om het te bouwen. Als je alles wilt automatiseren, dan is dat een hele klus. 
We zitten nu zachtjes aan voor de uitrol.’ 

Mild gesteld is hier de wens de vader van de gedachte. In werkelijkheid 
blijkt Pro geen uitdaging, maar één groot drama. Al vier jaar lang houdt 
het nieuwe systeem de reisgroep in een houdgreep. De implementatie van 
Progress Software mislukt faliekant. Pro zal er nooit komen. 

Aanvankelijk leek er nog iets van enthousiasme te zijn toen het ICT- 
project in 2005 van start ging. Oad was in twintig jaar tijd extreem snel ge-
groeid, autonoom, maar ook door nogal wat overnames. De administratieve 
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Zoals gezegd, Julius ter Haar staat in 2009 voor een moeilijke klus bij zijn 
aantreden als directievoorzitter. In de jaren daarvoor probeert Oad aan te 
haken bij de moderne tijd, maar raakt het concern verstrikt in een mon-
strueus ICT-project. Tegelijkertijd breidt Oad uit door diverse activiteiten 
aan te kopen en gaat het bedrijf schijnbaar onbekommerd voort op de oude 
vertrouwde manier van werken. Met administratieve systemen die gewoon 
blijven functioneren, maar veel menskracht kosten. Oad wil de nieuwe tijd 
betreden, maar etaleert zijn onvermogen snel te veranderen. 

De strategie klinkt op het eerste gezicht niet gek, maar de uitvoering 
blijft steken en dat leidt weer tot verwarring en ongenoegen. De raad van 
commissarissen, oftewel Joop ter Haar en zijn voormalige financieel 
 directeur Gert Ooms, ziet het allemaal gebeuren, informeert zich en dringt 
aan op actie, maar kan het tij onvoldoende keren. 

Extra lastig is dat de economie tegenzit als Julius in november in de 
voetsporen mag treden van zijn vader en grootvader. Zakenbank Lehman 
Brothers is ruim een jaar daarvoor omgevallen, de schuldencrisis in Europa 
is in aantocht. Oad heeft net een verlieslatend jaar achter de rug. Eigenlijk 
is een harde sanering noodzakelijk, maar daar heeft het bedrijf nog weinig 
ervaring mee.

Nee, dan liever de moed erin houden en de ingezette strategie maar weer 
eens uitdragen. Op ReiscaféTV zegt Ter Haar bij zijn aantreden als topman 
dat Oad verandert ‘van een traditionele productgeoriënteerde organisatie 
naar een moderne, volledig geïntegreerde, multichannel, multibranded, 
op de klant gerichte organisatie’. Het is een ingewikkelde formulering, 
lijkt Julius zich te realiseren, want even later voegt hij eraan toe: ‘De klant 
is mondiger, bereisder, dan moet je er op het juiste moment staan voor de 
klant om de kikkers in het bakje te krijgen.’ Duidelijk is in ieder geval dat 
Julius beseft dat hij Oad naar een nieuw tijdperk moet loodsen. 

Op dat moment komt er nog één vraag op. De klassieke vraag die iede-
re journalist hoort te stellen bij een familiebedrijf. Staat Oad te koop? De 
aankomende directievoorzitter, de derde generatie Ter Haar, de grootaan-
deelhouder van Oad zal hem vaker te horen hebben gekregen. ‘Nee joh’, is 
zijn antwoord. ‘Dat is niet aan de orde.’ 

Acht jaar na de afgeketste verkoop aan Hotelplan kan de vraag beter 
luiden: wie durft Oad nu nog te kopen?
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meteen het verzoek de vennootschap grondig te analyseren en komt tot 
een schrikbarende conclusie: de strategie loopt schrijnend achter. Westdijk 
komt met het idee het geïntegreerde reisbedrijf, de Oad Groep, te ontman-
telen. Geen ondoorzichtige kruisverbanden meer, minder overhead op het 
hoofdkantoor, maar herkenbare businessunits met een eigen winst-en-ver-
liesrekening. 

Het advies van Westdijk plaatst Julius en Quirine ter Haar voor lastige 
keuzes. Beiden zijn relatieve beginnelingen als het gaat om het leiden 
van een miljardenbedrijf. Ze hebben wel managementervaring opgedaan 
bij Oad, maar op het absolute topniveau maken ze hun debuut. Bij zijn 
leiderschapsstijl vertrouwt Julius sterk op de Twentse familie-ervaringen 
uit het verleden. Moderne, noem het ‘softere’ managementtheorieën zijn 
niet aan hem besteed.

Maar zijn ouderwetse directieve stijl wordt binnen de hoofddirectie 
aangevuld door die van Quirine. Haar empathisch vermogen wordt hoger 
ingeschat. Net als Julius is ook Quirine van jongs af aan vertrouwd geraakt 
met het reiswezen, ook zij heeft er bij Oad enige managementjaren opzitten. 
Studeren deed ze aan een private businessschool, de European University 
in Antwerpen en Den Haag. 

Is het allemaal genoeg om Oad door deze moeilijke fase te loodsen? 
Die vraag komt al snel ter sprake binnen de nieuwe raad van commissa-
rissen, mede doordat Julius aangeeft dat er te veel op zijn bordje ligt en 
dat versterking van het directieteam nodig is. Het loopt uitermate stroef 
met de implementatie van het ICT-project, maar er zijn ook zorgen over 
de operationele gang van zaken. Oad verkoopt ongeveer 15.000 reispro-
ducten, waarvan er 10.000 onvoldoende brutomarge opleveren. En van 
de reisbureaus zit een derde al drie jaar achtereen in de rode cijfers. Door 
de slechte resultaten bouwt Oad het personeelsbestand af, in een jaar tijd 
met 130 voltijdsbanen. En de directie anticipeert op het stoppen van de 
Hotelplan-activiteiten, die maar niet rendabel willen worden.

De sanering is een ingrijpende klus. Julius mag bij de externe optredens 
zijn mannetje staan, en ook is hij commercieel onderlegd, maar zijn nieu-
we rol vraagt veel organisatorische vaardigheden en planningstalent. Zijn 
hart ligt daar op zijn zachtst gezegd wat minder. Zou een buitenstaander 

Een nieuw boekjaar is begonnen. Julius en Quirine vormen vanaf 
november 2009 de nieuwe statutaire hoofddirectie. De eerste is 
als directievoorzitter het gezicht naar buiten toe en positioneert 

zich als troonopvolger van Joop. De tweede werkt als directeur ‘operations’ 
meer op de achtergrond. 

In gezamenlijkheid moeten ze de vennootschap besturen. Quirine heeft 
wel eens publiekelijk opgemerkt dat haar broer was voorbestemd om vader 
Ter Haar op te volgen, maar van dat idee is weinig meer over. ‘Het is nu wel 
duidelijk dat mijn zus geen gelijk heeft gekregen. We doen het echt samen’, 
zegt Julius hierover in het VNO-NCW-blad Forum.

De twee directieleden staan onder toezicht van vader Joop ter Haar, de 
president-commissaris die nog geregeld op de zaak vertoeft. De inmiddels 
77-jarige ‘Mr Oad’ werkt vanuit zijn commissariskamer op het hoofdkantoor 
aan een aantal privéactiviteiten. Maar hij houdt zich ook op de hoogte van de 
gang van zaken bij de reisgroep, dient als vraagbaak of geeft zowel gevraagd 
als ongevraagd advies. 

Terwijl de directie nu weer volledig bestaat uit leden van de familie, 
wordt de raad van commissarissen wel uitgebreid met mensen van bui-
ten. Op voorspraak van Julius en Quirine krijgt Leon van den Boom een rol 
als toezichthouder. Broer en zus hopen dat de komst van Van den Boom 
bijdraagt aan een professionalisering van de raad, waarbij en passant de 
invloed van hun vader kleiner kan worden.  

Van den Boom is een afgestudeerd bedrijfseconoom en registeraccoun-
tant, en werkte in een verder verleden in het bankwezen en in een door 
hemzelf opgericht adviesbedrijf. Daarna begon hij als financieel adviseur 
en stond hij onder meer Oad bij met overnames. Inmiddels vervult hij 
diverse commissariaten, bijvoorbeeld bij supermarktbedrijf C1000, bij 
Wehkamp-moeder RFS Holding en bij de FD Mediagroep, uitgever van Het 
Financieele Dagblad. 

Vooruitlopend op de machtsoverdracht krijgt de raad van commis-
sarissen nog meer versterking. Op voorspraak van Van den Boom wordt 
Klaas Westdijk gevraagd toe te treden. Westdijk is een voormalig organisa-
tieadviseur met een rijk bestuurdersverleden. Hij was topman bij Furness, 
Pakhoed en Connexxion, later vergaarde hij commissariaten bij Fortis, 
Eneco en samen met Van den Boom bij de FD Mediagroep. 

In de zomer van 2010 begint Westdijk als toezichthouder. Hij krijgt 
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erbij niet wenselijk zijn? In mei 2010 polst Gert Ooms namens de raad van 
commissarissen een kandidaat-directeur, die naast Julius en Quirine de 
lijnen moet uitzetten en vooral ook de voortgang van alle noodzakelijke 
veranderingen moet bewaken. Managen dus. 

De keuze valt op Frans Schuitemaker, een suggestie van Julius. Voor 
Ooms en Joop ter Haar zeker geen onbekende. Schuitemaker, geboren in 
1962, begon na zijn militaire dienst in 1983 te werken bij Oad. Hij woon-
de zelfs tijdelijk in de dienstwoning, die dan nog in het hoofdkantoor is 
gevestigd. 

Na zeven jaar vertrok Schuitemaker naar Nijhof Wassink, een trans-
portbedrijf en bovenal ook een familiebedrijf in het naburige Rijssen. Daar 
klom hij op tot algemeen directeur. Hij is 48 jaar, misschien wel weer eens 
toe aan een nieuwe stap. Schuitemaker zegt na een lunch met Ooms toe 
eens serieus na te denken over het verzoek.

Een reeks gesprekken volgt. Met commissarissen en in latere instantie 
ook met Julius en Quirine. Tot slot worden met Ooms nog eens goed de 
financiën van Oad doorgenomen. Is het twee vóór of twee over twaalf, wil 
Schuitemaker weten. Ook hij kent inmiddels de jaarcijfers van 2009. Maar in 
2010 trekken de resultaten weer aan, het bedrijf lijkt af te koersen op zwarte 
cijfers. Ooms zegt dat het vijf voor twaalf is. Dit antwoord trekt Schuitemaker 
definitief over de streep. 

Op 22 oktober wordt de benoeming als volgt bekendgemaakt: ‘De heer 
Frans Schuitemaker (48) wordt per 1 januari a.s. aangesteld als statutair 
directeur van de Oad Groep. Tezamen met de statutaire directeuren Qui-
rine en Julius ter Haar vormt hij de Holdingdirectie. Er zal met de overige 
directieleden verder invulling gegeven worden aan de gekozen strategie 
van de Oad Groep. Frans Schuitemaker zal zich voornamelijk richten op 
de interne organisatie en de daarbij behorende afdelingen, alsmede het 
Oad Touringcarbedrijf.’ 

Kortom, de nieuwe man moet de interne organisatie strak trekken, 
eigenlijk als een ceo de lijnen bij elkaar zien te brengen. Daarnaast mag 
hij de busactiviteiten aansturen, de bakermat van het reisconcern, maar 
in omzet gemeten een marginale activiteit. 

Op maandag 3 januari 2011 stapt Schuitemaker het hoofdkantoor in Holten 
binnen. Hij krijgt de kamer die eerder van Louis Frankenhuis is geweest. 
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al langer vermoeden en soms hardop tegen elkaar uitspreken. Met Pro 
wordt het niets en zal het ook niets worden. Eigenlijk is Pro domweg te 
veelomvattend. Oad kan het niet hanteren.

In juni 2011 valt het doek: Pro wordt volledig afgeschreven. Aldus besluit 
de directie, na overleg met de raad van commissarissen. Het systeem komt 
er niet en zal er nooit komen. 

De afschrijving mag een opluchting heten voor de organisatie, voor 
het bedrijf is het rampzalig. De achterstand op de concurrentie is in de 
 achterliggende jaren groter geworden. En een alternatief voor Pro is niet 
zo maar gevonden.

De investeringen, inmiddels opgelopen tot een immense post op de 
balans, blijken weggegooid geld. In één klap moet Oad bijna € 25 mln 
 afboeken. Hoofdzakelijk zijn dit de gedeclareerde uren van al die externe 
lieden en de kosten voor het bouwen van het nieuwe systeem, ook zit er 
een kleine reorganisatiepost in. Zonder gevolgen is de afboeking niet. 
Het boekjaar zal eind oktober 2011 worden afgesloten met een verlies van 
tientallen miljoenen, ten laste van het groepsvermogen. Opeens is Oad, dat 
nooit veel schulden heeft gehad, een stuk minder solvabel. 

De raad van commissarissen wil van de directie weten hoe het verder 
moet. Schuitemaker en Quirine ter Haar schrijven een visiedocument. Ook 
valt het besluit organisatieadviesbureau Booz & Company in te schakelen. 
Het idee is aangereikt door de twee commissarissen van buiten, die zich 
meer en meer bemoeien met de bedrijfsvoering en strategie. 

De toezichthouders maken zich in de loop van 2011 steeds meer zorgen 
over de taakverdeling in de directie. De vorming van een collegiaal bestuur 
blijkt geen oplossing te bieden. Schuitemaker slaagt er niet in de leiding 
naar zich toe te trekken, omdat Julius en Quirine ook de lakens uitdelen. 
Het idee van een collegiaal bestuur werkt verwarrend voor veel mensen in 
het bedrijf. De drie directieleden zitten in elkaars vaarwater, bemoeien zich 
met elkaars taken, voor zover die duidelijk zijn omschreven. 

Besluiten worden misschien nog wel genomen. Maar wanneer worden 
ze uitgevoerd? Wanneer maakt Oad eens echte stappen richting online?

Praatsessies komen er. Van den Boom rijdt af en aan om met de drie 
Oad-directeuren Julius en Quirine ter Haar en Frans Schuitemaker van 

Op dag 1 vraagt Julius zijn nieuwe collega eens goed in het busbedrijf te 
duiken. Er zijn de nodige problemen op te lossen bij dit onderdeel dat even 
verderop in Goor een grote remise en werkplaats heeft. Schuitemaker vindt 
het een prima idee. Hij is er ten slotte verantwoordelijk voor. Bovendien 
heeft hij zo direct iets praktisch omhanden, kan hij zich snel verdienstelijk 
maken voor de vennootschap en leert hij het bedrijf snel kennen. Maar de 
nieuwe directeur realiseert zich amper dat hij zich naar de periferie van 
het concern begeeft.

Dus pendelt Schuitemaker op en neer tussen Goor en Holten, tussen 
de overzichtelijke wereld van de bussen en de wirwar van vraagstukken 
die de reisgroep moet zien op te lossen. Daar op het hoofdkwartier wordt 
vooral eindeloos vergaderd, iedere afdeling heeft zo zijn eigen belangen, 
ieder nee in de bijeenkomst is een reden om weer een volgende vergadering 
uit te schrijven. 

De nieuwe directeur die zich moet richten op ‘de interne organisatie en 
de daarbij behorende afdelingen’, krijgt geen vat op het bedrijf. Zijn profiel 
wordt er door de activiteiten in Goor ook niet bepaald sterker op. Hij zou 
meer een ‘bussenman’ zijn dan een complete reismanager, klinkt het nu 
opeens in de wandelgangen. De remise mag dan een kwartiertje verderop 
liggen, in de ogen van de reisgroep is Goor al snel hetzelfde als Siberië.

Schuitemaker krijgt ook direct de problemen met Pro voorgeschoteld. Nog 
altijd wacht het alomvattende automatiseringssysteem op zijn lancering, zes 
jaar nadat er voor het eerst over was gesproken. Ditmaal staat de lancering 
voor het eerste kwartaal van 2011 op de rol, maar deadlines zijn al zo vaak 
over tafel gegaan. 

De Software Improvement Group werpt een frisse blik op het project. De 
deskundigen concluderen dat Pro veel te omvangrijk is en alleen daardoor al 
veel beheers- en onderhoudskosten met zich mee zal brengen. Die kunnen 
wel eens oplopen tot een structurele post van vijf tot zes ton per maand. 

Het is een messcherp verhaal, dat knalhard aankomt. Jarenlang is er 
gewerkt aan het project. Voorbereidingen, het bouwen van het systeem, de 
implementatie die maar niet goed van de grond komt. En dan de verwachtin-
gen die zijn gewekt: het hele bedrijfsmodel van de toekomst is opgehangen 
aan het welslagen van het nieuwe ICT-systeem. 

Maar het is ook een analyse die bevestigt wat veel mensen in het bedrijf 
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gedachten te wisselen. Individuele gesprekken, die de lucht moeten klaren 
en die tot een werkbaar bestuur moeten leiden. Binnen de rvc ontstaat 
opnieuw discussie over de positie van Julius. Moet die niet een stap omlaag 
doen, uit de statutaire directie, en zich vooral bezighouden met de dingen 
waar hij goed in is? De evenementen, de commercie. Moet Quirine dan ook 
een treetje lager? Daar voelt ze zelf niets voor. Het zijn eindeloze sessies. De 
drie blijven aan als lid van de statutaire hoofddirectie, de taakverdeling en 
verantwoordelijkheden worden weer eens goed doorgenomen. Ze beloven 
er het beste van te maken.

In hetzelfde najaar van 2011 wordt het rapport van Booz & Company 
verwacht. Het adviesbureau moet een antwoord vinden op  de aanval van de 
goedkope onlineaanbieders, zoals Sunweb en Corendon. Het reisaanbod 
van Oad mag breed zijn, het is lang niet altijd onderscheidend genoeg om 
nog het verschil te maken. Maar tot echte actie komt het niet. 

Op 31 oktober sluit Oad de boeken voor 2011. De firma meldt een verlies van 
€ 21,6 mln op een flink afgenomen omzet van € 617 mln. Dit zijn getallen 
die de alarmbellen doen rinkelen bij de huisbank Rabo en bij de SGR, het 
garantiefonds in het reiswezen. De twee instanties hadden Oad al in het 
vizier, zeker na het verlies van 2009. Maar toen was er nog het excuus van 
de plotseling ingezette financiële crisis. Nu is er geen ontkomen aan. 

Het concern mist de resultaateisen van de bank niet een beetje, maar 
op grandioze wijze. De SGR kijkt op haar beurt naar de liquiditeit, oftewel 
het geld dat Oad in kas heeft om zijn rekeningen te kunnen betalen. Die 
moet steeds voldoende zijn om de vaste kosten gedurende ten minste één 
maand te dekken. Zo niet, dan vervalt de garantie van het fonds. 

Mocht dat laatste gebeuren, dan zou dat niet minder dan een ramp 
zijn. Voor reizigers is SGR-garantie een belangrijke voorwaarde om een 
vakantie te boeken. Reisbureaus verkopen in de regel alleen maar reizen 
met zo’n garantie. 

In het voorjaar loopt Oad nog weinig gevaar. Dan is de kas goed gevuld, 
dankzij de vakantiegangers die hun reizen vooruit betalen. Maar als het 
bedrijf vervolgens na de zomer zelf alle uitstaande rekeningen moet betalen, 
kan de bodem snel in zicht komen. De hamvraag is niet langer of Oad zich 
kan aanpassen aan de nieuwe tijd. Het probleem is nu veel urgenter. Kunnen 
ze in Holten na de zomer van 2012 hun rekeningen nog wel betalen?
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Hij vindt het bestuur, de ‘governance’,  van de vennootschap zwak geregeld. 
Waarom bijvoorbeeld is de financiële topman buiten de statutaire directie 
geplaatst? Waarom is er binnen de directie zo bitter weinig onderling res-
pect en vertrouwen? Waarom lopen directieleden elkaar zo voor de voeten? 
Waarom blijven de informatiestromen in het bedrijf zo achter? En waarom 
grijpt het toezicht onvoldoende in? 

Maar Brouwer ziet kansen om het bedrijf door de crisis en in het in-
ternettijdperk te loodsen. Met de rapportage van Booz is al veel voorwerk 
gedaan. Aan de kostenkant moet er flink gesaneerd worden, vooral bij 
touroperating, bij de reisbureaus en op het hoofdkantoor. Tegelijkertijd 
moet Oad zichzelf vernieuwen. De vakantiebestemmingen en de reisbureaus 
moeten aan aantrekkingskracht winnen. En er moet snelheid worden ge-
maakt met de onlineboekingen. Daarmee is al een begin gemaakt met Oad 
XL, het project van Julius. ‘Dynamic Packaging’ is hier het toverwoord, het is 
een snel opkomend concept in de reiswereld. Via een computerprogramma 
— gewoon op de markt te koop, geschikt te maken voor Oad en veel minder 
ingrijpend dan Pro — kan de consument zijn vakantie zelf samenstellen. 

En er zijn spreadsheets, waarin het een en ander is becijferd. Met alle 
ingrepen moet Oad een voorspeld verlies van circa € 3,5 mln in 2013 kunnen 
ombuigen in een winst van € 3,6 mln. Door het overtollige vet weg te snijden 
kan tot 2015 maar liefst € 17 mln aan blijvende besparingen worden inge-
boekt. Daarvoor moeten 355 volledige arbeidsplaatsen worden geschrapt, 
te beginnen met 180 in 2013.

Waar het vooral op aankomt, vindt Brouwer, is een strakke uitvoering van 
de plannen, een goed werkend managementinformatiesysteem en een 
assertief toezicht. De directieleden hoeven niet weg. Ze zijn gedreven, en tot 
op bepaalde hoogte vakbekwaam. Ze moeten zich alleen wel strikt beperken 
tot de eigen deelactiviteiten, adviseert Brouwer. 

Julius moet zich dus richten op de ontwikkeling van Oad XL, op de tour-
operating en de evenementen. Hij moet het aanbod saneren en kansrijke 
nieuwe bestemmingen zien toe te voegen. Quirine is eindverantwoordelijk 
voor personeelszaken, sales & marketing, de zakenreizen en de Globe-reis-
bureaus. Zij moet daar schoon schip maken en de vestigingen waar Oad 
verder mee wil nieuw leven inblazen. Schuitemaker krijgt de taak leiding 
te geven aan activiteiten die niet onder vuur liggen, zoals het busbedrijf en 

Nederland zit in een recessie, de economie krimpt kwartaal op 
kwartaal. Het consumentenvertrouwen belandt met een stand 
van min 40 ver beneden het vriespunt. De werkloosheid en het 

aantal faillissementen lopen snel op, ook in de reissector. De jaarlijkse 
vakantie-uitgaven — lange tijd beschouwd als een post waarop Nederlanders 
weigeren te bezuinigen — worden minder vanzelfsprekend. Steeds later 
besluiten consumenten te boeken, steeds meer letten ze op de kleintjes. 
Internet biedt bovendien de mogelijkheid op zoek te gaan naar de aller-
laagste prijs. 

Het is kortom 2012, een jaar dat iedereen in economisch opzicht snel 
wil vergeten. Na alle praatsessies van het jaar ervoor zitten de drie statutaire 
directeuren Julius en Quirine ter Haar en Frans Schuitemaker bij Oad nog 
op hun plaats, terzijde gestaan door de financieel directeur Christo Kalter. 
Julius staat op het punt te beginnen met een nieuw onlineproject, Oad XL, 
waarvoor hij de technologie heeft gevonden in Duitsland. 

De Oad-top moet de crisis te lijf, maar wil ook zijn marktpositie 
 behouden. Het bedrijf geeft daardoor veel marge weg aan de reisbureaus. 
En door al dat gehannes met Pro zijn met de directe verkoop van vakanties 
via internet weinig vorderingen gemaakt.

Bovendien ligt er een stevige strategische agenda. Oad moet een heldere 
scheiding maken tussen zijn specialistische reizen (met hogere marges) 
en de mainstreamvakanties (met lage marges). Voor die laatste bulkmarkt 
moet het bedrijf snel een goed onlineaanbod optuigen. En verder moet het 
reisaanbod gesaneerd worden, net als het netwerk van reisbureaus. 

De raad van commissarissen raakt ervan doordrongen dat de directie 
hier dringend hulp bij nodig heeft. In juni 2012 wordt Jan Brouwer bena-
derd. Hij is voormalig topman van winkelbedrijf C1000 en vormde daarna 
het zwalkende supermarktbedrijf Laurus om tot de winstgevende Super de 
Boer-keten. Oad-commissaris Van den Boom kent hem via C1000, waar hij 
zelf toezicht hield. Beide heren zitten ook in de raad van commissarissen 
bij RFS Holding, de moeder van onlinewarenhuis Wehkamp.

Brouwer is een drukbezet man, met diverse commissariaten en adviesfunc-
ties. Hij vraagt bedenktijd en wil in de tussentijd de sleutelfiguren bij Oad 
spreken. In september zal hij een definitief oordeel geven.

Brouwer houdt zijn interviews en komt met een confronterende analyse. 
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terug te dringen. Ook nu sputtert Julius tegen dat Oad zich niet uit de markt 
moet spelen met een te beperkt reisaanbod. Maar uiteindelijk levert ook 
Product Management, het bastion van Julius, zijn deel van de reorganisatie.

Ondanks de saneringen komt er in januari van het nieuwe jaar 2013 een 
onverwacht bericht. Rabobank meldt zich wederom in Holten. De bank eist 
aanvullende zekerheden, vier maanden nadat er overeenstemming leek 
te zijn over het herstelplan. Rabo vordert nu pandrechten op de bedrijfs-
middelen en op de uitstaande vorderingen. Ook komen er hypotheken op 
het onroerend goed. 

En de bank komt met nóg een boodschap. Ze wil de ingrepen die Oad 
nu doorvoert nog wel financieren, maar dat betekent niet dat de bank de 
jarenlange relatie met de onderneming zonder meer wenst voort te zetten. 
Op de wat langere termijn koerst Rabo aan op een afscheid. De bank vindt 
het allemaal te riskant worden.

In dezelfde maand, het is 16 januari 2013, komt Rabo met nog een eis, 
een kapitaaleis. De vermogenspositie van Oad is dusdanig verzwakt dat 
de reisgroep van zijn bank opdracht krijgt om per eind augustus € 10 mln 
aan risicodragend kapitaal op te halen. Ook wil de bank vanaf die datum 
haar tarieven, die bij lange na niet kostendekkend zouden zijn, verhogen. 

Rabo voert de druk in hoog tempo op. In Holten zijn ze verontwaardigd, 
er wordt protest aangetekend, maar er is geen reden voor paniek. Oad heeft 
een kleine negen maanden de tijd om het geld bij elkaar te sprokkelen. En 
misschien valt er met de bank nog iets te onderhandelen. 

Duidelijk is wel dat de familie Ter Haar het benodigde kapitaal niet 
beschikbaar stelt. De zittende aandeelhouder geeft aan maximaal € 2,5 mln 
te willen en kunnen inleggen. 

En er is ongenoegen. De Ter Haars ervaren de opstelling van Rabobank 
bovendien als kil, hardvochtig en onrechtvaardig. Jarenlang zijn ze trouwe 
partners geweest, Oad heeft in 2003 de bank zelfs nog verlost van haar reis-
bureaus en ging als onderdeel van die transactie ook bankieren bij deze 
bank. En nu het een keer tegenzit, stelt Rabo dergelijke vergaande eisen. 

De verontwaardiging kan de bank niet vermurwen. Rabo blijft bij zijn 
standpunten en bevestigt dit in maart met een aangetekende brief.

Begin 2013 gaat de aandacht van het management allereerst uit naar de 
reorganisatie en de ruim honderd ontslagaanzeggingen. Emotioneel ligt de 

de cultuurreizen. De financiële man, Christo Kalter, moet zich storten op 
kostenbesparingen en op een deugdelijk managementinformatiesysteem. 

Dan heeft Brouwer nog een advies: laat dit proces op fulltimebasis 
aansturen door een tijdelijke chief executive officer. Tot slot houdt hij de 
raad van commissarissen —  de heren Ter Haar senior, Ooms, Westdijk en 
Van den Boom — een spiegel voor. De toezichthouders zijn gemiddeld 70 
jaar oud. Het aantal dienstjaren van Joop ter Haar en Ooms bij Oad telt bij 
elkaar op tot zo’n 85 jaar. De toezichthouders worden er fijntjes op gewezen 
dat hun acties onvoldoende soelaas hebben geboden. Brouwers advies: 
verjong en versterk de raad van commissarissen. 

Brouwer overtuigt. Expliciet vragen de toezichthouders hem of hij als 
 adviseur van de directie aan boord wil komen. In feite vragen ze hem de ceo-
rol op zich te nemen. Maar dan wel in deeltijd, niet fulltime. De voormalige 
C1000-man is immers hooguit twee dagen per week inzetbaar.

Brouwer zegt ja. Hij krijgt van iedereen het vertrouwen en hij meent dat 
een keer ten goede mogelijk is.

Verjonging van het toezicht krijgt geen prioriteit. Eerst de zaak goed 
op de rails krijgen, de samenstelling van de raad van commissarissen is 
van later zorg. Veelzeggend is wellicht dat Ter Haar senior enkele maan-
den daarop een protocol tekent, waarin hij belooft zich niet overal mee te 
bemoeien. Het is duidelijk een goed voornemen.

Dat Brouwer de klus aanneemt, is niet vanzelfsprekend, want Oad 
heeft te maken gekregen met een ernstige tegenslag: Rabobank heeft het 
reisbedrijf onder bijzonder beheer geplaatst, de afdeling die streng toeziet 
op bedrijven in nood. De bank eist een plan van aanpak, waarvan Brouwer 
en zijn herstelplan in feite een onderdeel zijn.

Zo gaat Brouwer aan de slag, formeel slechts als topadviseur van de directie. 
De drie directieleden  — Julius en Quirine ter Haar en Frans Schuitemaker 
— en de financiële man Christo Kalter hebben geaccepteerd dat ze zich 
strikt aan hun rol houden. Eindelijk. Als deeltijdwerker zal Brouwer zich 
laten bijstaan door Booz, met name in de persoon van Booz-partner Coen 
de Vuijst. Nu de druk op de ketel houden en de voortgang strikt bewaken. 

Als eerste pakt de directie de sanering op. Dat geldt ook voor Julius, die 
er altijd voor beducht is het aantal bestemmingen van de reisgroep fors 
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snelle veranderingen in de reiswereld maken een vertrek onvermijdelijk. 
Tussen de regels door lijkt ‘Mr Oad’ te zinspelen op zijn eigen positie. ‘Hem 
(Van Eijden, red.) wordt natuurlijk de tijd gegund, maar ook anderzijds, 
de tijd haalt hem bijna in, zoals dat voor mij ook het geval is. Het vak is zo 
veranderd, we hebben een heel andere bedrijfskolom gekregen’, zegt Ter 
Haar in een bijna melancholisch betoog. ‘En vandaar dat ik denk, Cor, heel 
goed dat je nu gaat en dat je niet zegt, ik blijf nog twee of drie jaar.’

Het citaat maakt duidelijk dat er voorlopig weinig terechtkomt van 
eerdere voornemens van Joop ter Haar, op dat moment 80 jaar oud, om 
het bedrijf echt los te laten.

Plotseling klopt Nobel Capital aan de deur. De investeringsmaatschappij uit 
Amsterdam heeft net de krant gehaald omdat ze de kappersketens Cosmo 
Hairstyling, Team Kapsalon en Hairmaxx heeft gekocht. Het is niet Baese, 
maar Oad-commissaris Leon van den Boom die de investeerder aandraagt. 

Maar al gauw blijkt dat Nobel eigenlijk alleen maar in één onderdeel 
is geïnteresseerd, het positief renderende busbedrijf. Toch krijgt Nobel 
toestemming de boeken grondig te onderzoeken. 

Verkoop van het busbedrijf valt te overwegen. Nu een normale kapitaal-
versterking niet op korte termijn mogelijk blijkt, moet Oad plan B uit de 
kast trekken. Dit kan neerkomen op een ontvlechting van de reisgroep, met 
een aparte oplossing voor de Globe-reisbureaus en voor de touroperating, 
de divisie die reizen samenstelt en organiseert. 

Voor dit laatste onderdeel is vanuit Duitsland belangstelling. Er zijn 
hiervoor al contacten met Rewe Reisen uit Keulen, dat zo een flink markt-
aandeel in Nederland kan bemachtigen. 

Voor de reisbureaus kan D-Reizen uitkomst bieden. Deze keten is 
eigendom van de Noord-Hollandse supermarktfamilie Van den Broek. 
De Van den Broeken wilden er eerder van af, spraken hier ook over met 
Oad. Omdat ze geen koper konden vinden voor de winkels, kiezen ze een 
tegenovergestelde weg: expansie. 

Net als bij Oad zien de Van den Broeken mogelijkheden om de reis-
bureaus te saneren en te revitaliseren tot hoger gekwalificeerde advies-
bureaus. Een bundeling met de Globe-kantoren van Oad zou de schaal-
grootte en een landelijk dekkend netwerk kunnen bieden om een blijvende 
rol van betekenis te spelen.

reorganisatie zeker in Holten gevoelig, maar bij het management ontstaat 
ook het vertrouwen dat het tij wel degelijk kan worden gekeerd. Zo komt 
Oad XL, het project van Julius, op stoom. In februari gaat het live, wat leidt 
tot een snelle groei van het aantal onlineboekingen. En er zijn oriënteren-
de gesprekken met mogelijke geldschieters. Julius haalt onder meer zijn 
contacten met het Duitse reisconcern Rewe aan.

Vanaf april komt de herkapitalisatie vol op tafel. Oad huurt Baese Stra-
tegy and Finance uit Enschede in. Die moet geschikte investeerders zoeken. 
Een van de adviseurs is Herman Hazewinkel, de voormalig topman van 
bouwconcern VolkerWessels. Op uitvoerend niveau raakt Baese-partner 
Willem Bonvanie, voormalig bankier bij Friesland Bank, betrokken. Er-
varen en deskundige heren. En met Baese wordt bovendien gekozen voor 
de zakelijke, informele netwerken in het oosten van het land, die nauw 
aansluiten bij het netwerk van de familie Ter Haar. 

De Oad-directie ziet zich bevestigd in haar vertrouwen als Rabobank op 
18 april de kapitaaleis neerwaarts bijstelt. Er is nog maar € 7,5 mln nieuw 
kapitaal nodig. Dat maakt de zoektocht iets eenvoudiger. Met de € 2,5 mln 
van de familie is nu nog € 5 mln nodig. 

Baese gaat aan de slag. Het bureau maakt een lijst van kandidaat- 
investeerders, waaruit een selectie wordt gemaakt. Zes partijen krijgen een 
uitnodiging. Zij krijgen presentaties, mogen vragen stellen en nemen het 
informatiememorandum mee naar huis om het daar te bestuderen. Alles 
loopt volgens het draaiboek. Nu is het wachten op de reacties.

Maar dan gaat het haperen. Geen van de zes potentiële investeerders hapt 
toe. Dezelfde ervaring doet Oad op in gesprekken met de Twentse zakenman 
en investeerder Dik Wessels. De familie Ter Haar is aanvankelijk optimis-
tisch en voert vervolggesprekken met de schoonzoon van Wessels, zaken-
bankier Henry Holterman, maar ook nu blijft een concrete toezegging uit.

De onzekerheid neemt toe op het hoofdkantoor. Wat doet Oad verkeerd? 
Waarom is er geen interesse? 

Het is in deze periode dat Joop ter Haar nog één keer opduikt in de 
publiciteit. Op 29 mei 2013 spreekt hij met Reisbureau Actueel TV. Het is 
op de afscheidsreceptie van Cor van Eijden, een Oad-veteraan die jarenlang 
leiding heeft gegeven aan de Globe-reisbureaus. Ter Haar senior zegt dat 
hij Van Eijden nog graag een paar jaar in het reisvak had gegund, maar de 
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Maar het traject van de ontvlechting van Oad is niet eenvoudig. De 
familie Van den Broek ontbreekt het aan daadwerkelijke betrokkenheid. 
Rewe stuurt ‘love letters’ naar Oad. De Duitsers overwegen een 51%-belang 
te nemen in de Touroperating-divisie of 20% in de hele groep. Maar ze willen 
pas echt zakendoen als Rabobank de financiering van Oad continueert tot de 
deal is afgerond. Dat is heel wat anders dan de harde deadline die Rabo stelt.

Blijft over Nobel. De investeerder komt uiteindelijk met een bod. Dat 
ligt evenwel mijlenver onder de ‘guidance’, de richting, die Oad eerder heeft 
afgegeven. Eensgezind wijzen directie, commissarissen, maar ook Rabo het 
bod af. Ze vinden het veel te laag om aan de kapitaaleisen van de bank te 
kunnen voldoen. Het bod biedt geen uitkomst om Oad overeind te houden. 

De Ter Haars zien een andere uitweg. Ze schermen met connecties in 
Twente, die overwegen hun geld in Oad te steken. Tot nu toe zijn die buiten 
het biedingsproces gehouden. Mogelijk willen zij over de brug komen.

In de zomer van 2013 gaat Nederland op vakantie, zoals elke zomer, en 
ook bij Oad gaan de werkzaamheden door alsof er niets aan de hand is. De 
buschauffeurs in het buitenland, de medewerkers van het callcenter, het 
personeel achter de balie van het reisbureau, ze hebben nauwelijks een 
idee wat zich boven hun hoofden afspeelt. 

In de raad van commissarissen lopen de spanningen op. De toezichthou-
ders raken onderling verdeeld. Klaas Westdijk verdween in juli al compleet 
onverwacht van het toneel. Hij gaf om privéredenen al zijn toezichtfuncties 
eraan, inclusief die van Oad. Van den Boom en Ooms zitten er nog, maar 
voelen zich steeds ongemakkelijker. Vooral Van den Boom dringt erop aan 
met de bieding van Nobel naar Rabobank te gaan. Om alsnog te kijken of 
het bedrijf zo een beetje lucht kan krijgen. De suggestie wordt als niet reëel 
van de hand gewezen. Zelfs niet als er op 2 september een hoger bod op tafel 
komt. Nobel is bereid € 12,5 mln te betalen voor de busdivisie, al zit hier 
een zogeheten ‘trapped cash clausule’ in, die het bod op dat moment zo’n 
30% lager doet uitkomen. De bieding ligt nog altijd ver beneden de pakweg 
€ 23 mln die de familie eerder in gedachten had. 

In de top van het bedrijf wordt nog een andere mogelijkheid bespro-
ken om tijd te kopen, door benoeming van een stille bewindvoerder. Die 
mogelijkheid is geopperd door een jurist van Simmons & Simmons, die 
Oad heeft ingehuurd om de kapitaalversterking juridisch te begeleiden. 

Oad-medewerkers op Schiphol, vlak na bekendmaking van het faillissement 
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staan met een incoherente groep kapitaalverschaffers. 
Toch beschouwen Oad en de familie Ter Haar de Twentse investeerders 

als hun laatste strohalm. De tukkers — om wie het gaat, is een goed bewaard 
geheim — moeten het bedrijf lucht kunnen geven. Daarna is er weer tijd 
om met Rewe en D-Reizen de zaken verder af te handelen.

De situatie wordt nog nijpender als TUI-directeur Steven van der Heijden de 
druk opvoert. Dezelfde Van der Heijden die in de succesjaren negentig nog 
de commercieel directeur bij Oad was. Met zijn eigen reisactiviteiten is TUI 
niet alleen concurrent van Oad, maar ook een belangrijke leverancier van de 
Globe-reisbureaus van datzelfde Oad. Deze bureaus verkopen immers ook 
TUI-reizen. En dus heeft TUI aan het einde van de zomervakantie miljoenen 
te goed van de reisgroep uit Holten.

Van der Heijden wil weten wat er waar is van ‘geruchten’ over de fi-
nanciële problemen. Hij eist een bankgarantie van € 4 mln of een directe 
incasso. In een brief aan Julius en Quirine ter Haar eist hij opheldering. 
Julius schrijft terug dat Oad altijd zijn verantwoordelijkheden zal nemen 
tegenover zijn partners, ‘zo ook uiteraard de TUI-organisatie’. Hij sluit af 
met een vriendelijk: ‘Wanneer we een afspraak plannen, praat ik graag 
weer eens met je bij.’

De beide commissarissen Van den Boom en Ooms delen het optimisme 
van Julius absoluut niet meer. Ze verliezen het vertrouwen en verlaten de 
raad. Eerst Van den Boom, in het weekeinde van 7 en 8 september. Hij ziet 
niet gebeuren dat een bont gezelschap Twentse ondernemers met € 5 mln 
op de proppen komt. Bovendien betwijfelt hij of deze investeerders de juiste 
informatie krijgen en hij stelt daarover ook vragen aan de directie. 

De mogelijkheid een zachte landing voor Oad te organiseren raakt 
volgens Van den Boom uit zicht. Klanten kopen nog altijd reizen, maar 
volgens Van den Boom kan het bedrijf niet meer garanderen dat die reizen 
ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Hij vindt het onverantwoord in deze 
omstandigheden nog aan te blijven.

Gert Ooms vertrekt kort daarop. De vertrouweling van Joop ter Haar, 
sinds 1976 betrokken bij Oad, kijkt met steeds grotere verwondering naar 
de gang van zaken. Hij schuift nog aan bij een bijeenkomst op maandag 
9 september. Ooms krijgt te horen dat er nog altijd hoop is op een goede 

Buiten de publiciteit en zonder opdringerige schuldeisers zou zo’n stille 
bewindvoerder aan een doorstart van de onderneming kunnen werken. 
Het is een methode naar Amerikaans voorbeeld, die in een aantal regio’s 
in Nederland aan populariteit wint. Maar ook dit idee sneeft. De rechtbank 
in Overijssel werkt niet mee aan zo’n constructie. 

Nu wordt de kwestie urgent. Er ligt een schraal bod van Nobel voor het 
busbedrijf en de deadline van Rabo loopt af. De bodem van de kas raakt in 
zicht, de financiële situatie wordt zeer penibel. De familie Ter Haar heeft 
weliswaar contact met mogelijke investeerders uit de regio, maar eerder 
bleken geldschieters terughoudend, net zoals de gesprekken met Rewe en 
D-Reizen geen concreet resultaat opleverden. Tot overmaat van ramp raakt 
de raad van commissarissen verdeeld.

Dan trekt Rabo de pin uit de granaat. Op 6 september zegt de bank de relatie 
met Oad op, geheel conform de eerder gestelde deadline. Feitelijk komt het 
erop neer dat Oad vanaf nu geen seconde rood mag staan. Spoedoverleg 
in Holten volgt. Ook Joop ter Haar is erbij, vergezeld door Dick Veltman 
van het Enschedese advocatenkantoor KienhuisHoving. De jurist staat de 
vennootschap bij. Hij helpt ook om geïnteresseerde Twentse ondernemers 
aan Oad te koppelen. 

De bank wordt gebeld. De vraag komt opnieuw op tafel: is Oad gered 
als er € 7,5 mln aan vers kapitaal op tafel komt? Ja, zegt de bank. De familie 
blijft zelf steken op de eerder toegezegde € 2,5 mln, maar nog steeds denkt 
ze elders de resterende € 5 mln te kunnen ophalen. 

Is uitstel van de deadline bespreekbaar? Rabo geeft nog een kleine 
maand respijt, tot eind september. Rabo-bestuurder Sipko Schat zegt het 
hoogstpersoonlijk toe. 

De Oad-directie en Joop ter Haar zetten al hun kaarten nu op de Twentse 
ondernemers. Misschien hebben die meer over voor het busonderdeel 
dan Nobel. De uitnodigingen gaan de deur uit. Ook Baese, in de persoon 
van  Herman Hazewinkel en Willem Bonvanie, gaat opnieuw aan de slag. 

Is dit scenario nog wel geloofwaardig, willen de toezichthouders Van 
den Boom en Ooms weten. 

Dat de Twentse optie niet eerder op tafel heeft gelegen, is niet zonder 
reden. Van begin af aan geldt het als een moeilijk traject. Het is al lastig 
genoeg met een enkele investeringsmaatschappij tot zaken te komen, laat 
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toegezegd van Jan van Nieuwenhuizen, directeur van de Wholesale-afdeling. 
Maar ook PPM Oost heeft eigen wensen en verlangens. De investeer-

der wil en kan niet over één nacht ijs gaan, als publiek orgaan moet PPM 
uit en te na verantwoording kunnen afgeven. Het maakt de zaken er niet 
gemakkelijker op. 

De herziene deadline van Rabobank — vrijdag 27 september — nadert. 
De onbekende Twentenaren tonen nog altijd interesse. Ze melden zondag 22 
september dat ze in principe bereid zijn een deal te sluiten, maar uitgewerkt 
zijn de afspraken niet. Ook Rewe is nog in beeld, alleen willen de Duitsers 
zich niet door de bank laten opjutten. Oad vraagt de bank de deadline 
opnieuw op te schorten, nu ‘het schip bijna in de haven is’. Tevergeefs, het 
verzoek wordt ditmaal niet gehonoreerd. Het is Rabo ernst. 

Op maandag 23 september blijkt de liquiditeitsprognose nog slechter dan 
gedacht. Met de salarisrun van die maand in aantocht dreigt een acuut tekort 
van € 3,9 mln. Geld komt er in deze periode niet of nauwelijks binnen, de 
eerste vakantieboekingen zijn pas over enkele maanden te verwachten. 

Een dag later volgt beraad op het hoofdkantoor, in de kamer van 
Frans Schuitemaker. De drie directieleden zijn er, net als Joop ter Haar, 
Jan Brouwer, en de adviseurs van Baese, van Simmons & Simmons en van 
KienhuisHoving. Bedrukte gezichten. 

Brouwer zet de feiten op een rij: het liquiditeitstekort, de nu echt harde 
deadline van Rabobank, de discussie met TUI — dat inmiddels dreigt met 
een claim — en het almaar uitblijven van investeerders. Plus de liquidi-
teitseisen van het garantiefonds SGR. Het enige goede nieuws is dat Rabo 
zijn kapitaaleis opnieuw een beetje heeft verlaagd, maar nog altijd moet 
er € 6,75 mln op tafel komen. Is het nog verantwoord in deze omstandig-
heden door te gaan? Kan Oad de reizigers nog onbezorgd een vakantiereis 
verkopen? 

Brouwer houdt het formeel en legt de vraag bij de statutaire directie, 
Julius en Quirine ter Haar en Frans Schuitemaker. De rest van het gezelschap 
verlaat de kamer. 

Daar zitten de drie. Moegestreden en zonder hoop dat het nog goed 
komt met Oad. Ook Julius, die de dag nog begon met het idee dat de redding 
van Oad nabij was. Ze komen tot een unaniem besluit en roepen de overige 
aanwezigen weer de kamer in. Als voorzitter mag Schuitemaker het vertellen: 

afloop. Het klinkt hem allemaal ongeloofwaardig in de oren, maar hij laat 
de meegenomen ontslagbrief in zijn zak zitten. 

Een dag later schuift hij aan bij een vervolgoverleg. Weer wordt de Twent-
se kaart gespeeld, de verkoop van het bussenbedrijf aan Nobel verdwijnt nog 
verder uit beeld. Ooms gelooft er niet meer in en haalt zijn ontslagbrief nu 
wel uit de binnenzak. Geen slaande deuren, maar met stille trom vertrekt 
de man die 37 jaar lang aan de zijde stond van Joop ter Haar. De heren 
houden het zakelijk.

Joop ter Haar vormt nu in zijn eentje de raad van commissarissen. Het is 
eenzaam aan de top geworden. De directie is nog wel intact en Brouwer 
maakt overuren om alles in goede banen te leiden. Maar met de enigszins 
mysterieuze Twentse investeerders schiet het niet op. En het wordt er niet 
eenvoudiger op als de financiële topman van Oad, Christo Kalter, zich op-
eens ziek meldt. Hij kan zich niet langer vinden in de projecties waarmee 
Oad de geldschieters wil overtuigen. 

Desondanks gaan presentaties aan de investeerders, gepland in de derde 
week van september, gewoon door. Een meevaller is dat Rabo opnieuw 
een kleine tegemoetkoming doet. De bank verlaagt op 21 september de 
kapitaaleis met een half miljoen euro tot € 7 mln.

Maar bij Oad weten ze ook dat het geduld van de bank opraakt. Een 
interne Rabo-mail belandde een paar dagen eerder bij toeval in Holten. 
De conclusies die een Rabo-medewerker hierin trekt, blijken spijkerhard: 
‘We hebben vanaf het begin een helder beleid uitgestippeld. Naarmate de 
tussentijdse cijfers en forecasts binnenkomen wordt de noodzaak bevestigd 
en is zelfs de gevraagde EUR 7,5 wellicht aan de lage kant. Er is dan ook geen 
reden om genoegen te nemen met een lagere aanbieding.’ Afsluitend: ‘Voor 
de bank is het beter de plannen af te wijzen en de opzegging door te zetten.’

De Twentse investeerders aarzelen. Het is inderdaad de kruiwagen vol 
met kikkers, die vooraf al is voorspeld. Iedereen heeft zijn eigen afwegingen 
en voert zijn eigen agenda. Het wordt lastig om snel tot zaken te komen. 

Oad benadert PPM Oost, het investeringsvehikel van de provincies 
Gelderland en Overijssel. Kan dat niet bijspringen en het draagvlak ver-
groten? De Commissaris van de Koning, Ank Bijleveld, bemoeit zich er 
hoogstpersoonlijk mee, bezorgd als ze is voor de werkgelegenheid in haar 
provincie. Ze verzoekt Rabo nog om een paar dagen uitstel. Die krijgt ze 
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‘Wat we allemaal voor een onmogelijk en onwaarschijnlijk scenario hebben 
gehouden, gebeurt nu toch. We kunnen niet verder.’ 

Nu moet de raad van commissarissen zich uitspreken. Nog even wordt 
bij een aanwezige juridisch adviseur nagegaan of de raad nog wel een positie 
heeft, nu drie van de vier leden zijn opgestapt. Dat blijkt toch het geval. Ter 
Haar senior neemt kort het woord. Hij bedankt iedereen voor hun inzet van 
het afgelopen jaar. ‘Jullie hebben alles gedaan om Oad te redden.’

Daarop belt advocaat Dick Veltman de rechtbank in Almelo met het ver-
zoek een curator te benoemen, aangezien er een aanvraag ophanden is van 
een zeer omvangrijk faillissement. Binnen een halfuur melden zich Jeroen 
Stekelenburg en Jacques Daniëls. Twee heren in donkere pakken, de dood-
gravers van het bedrijf van de familie Ter Haar en hun 1750  personeelsleden.

Enkele reis 
Holten

9

DEEL III 
ONDERGANG
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De twee wonen dicht bij elkaar en kennen elkaar al langer dan vandaag. Ook 
zouden er meer activa zijn overgedragen dan de bedoeling was, klonk het in 
de reiswereld. Voor Daniëls waren de verdachtmakingen medio januari 2014 
reden om het bijltje erbij neer te gooien. Hij vond dat hij te veel gehinderd 
werd bij de afhandeling van het faillissement. Zijn opvolger luistert naar 
de naam Dignus Meulenberg. 

Na de bussendeal schoven de curatoren al snel tachtig vestigingen van 
de Globe-reisbureaus door naar D-Reizen van de familie Van den Broek. Nog 
eens zestig gingen naar de Duitse reisgroep Raiffaisen Touristic, moeder-
bedrijf van Thomas Cook. Maar dit bedrijf hield hiervan slechts tien locaties 
open. Ook een aantal kleinere onderdelen bleven zo in leven.  Het Duitse 
Rewe was bij geen enkele doorstart betrokken. 

Van de eerste opbrengsten — in totaal zo’n € 16 mln — kon de schuld 
aan Rabobank alvast worden ingelost. Al zijn de curatoren nog met de bank 
in de slag over de vraag of het wel terecht is dat de bank bijna € 12 mln 
opeiste. Zij vragen zich af of Rabobank niet te veel zekerheden heeft opgeëist 
in de periode dat Oad onder bijzonder beheer kwam te staan.

Wat de overige schuldeisers krijgen, is nog onduidelijk. Direct na het 
faillissement circuleerden schadeposten tot een totale hoogte van € 120 mln, 
maar niet iedereen hecht geloof aan dit bedrag. Het garantiefonds SGR 
schatte zijn eigen schade in op zo’n € 20 mln. TUI Nederland, een van de 
grootste schuldeisers, meldde nog € 3 mln te goed te hebben. 

De boedelbeheerders hebben zich nog niet uitgesproken over de schuld-
vraag. Of concreter gesteld: de curatoren Meulenberg en Stekelenburg 
hebben nog niet bepaald of ze de voormalige bestuurders aansprakelijk 
stellen voor  de schade die is aangericht. Ook moeten ze nog iets zeggen 
over de vraag of er al dan niet sprake is geweest van paulianeus handelen. 
In dat geval zouden ook zaken op onrechtmatige wijze aan de boedel zijn 
onttrokken.

Het onderzoek van de curatoren moet nog worden afgewacht. Ze moeten 
zich nog door een gigantische hoeveelheid administratie heen werken, 
zowel op papier als in het ICT-netwerk dat ook voor de curatoren moeilijk 
te doorgronden blijkt. De uitkomsten zijn niet alleen van belang voor de 
voormalige Oad-directeuren en -commissarissen, die willen weten waar 
ze uiteindelijk aan toe zijn. Ook de schuldeisers willen graag vernemen of 

We zijn ruim een halfjaar verder, na de ondergang van Oad 
Groep Holding bv uit Holten. Een normaal rouwproces na 
het overlijden van een dierbare kan een jaar duren, zeggen de 

dokters. Soms heb je aan zo’n periode niet genoeg. Hoe lang de verwerking 
van een bedrijfsfaillissement kan duren, is onbekend. 

Op woensdagmiddag 25 september 2013 kregen de werknemers van 
Oad te horen dat hun onderneming bankroet is. Juist die dag werd hun 
president-commissaris Joop ter Haar 81 jaar oud, maar er was geen enkele 
reden om feest te vieren. 

Het nieuws verspreidde zich snel door het land. Op televisie verklaarde 
Julius ter Haar dat Rabobank zijn bedrijf onvoldoende tijd had gegund 
om de financiële problemen op te lossen. Het verwijt aan het adres van de 
bank kwam hem later op de nodige kritiek te staan, omdat het van weinig 
zelfreflectie zou getuigen. Ter Haar junior kreeg opnieuw kritiek toen hij 
ruim een maand later de bank wederom de maat nam tijdens een besloten 
bijeenkomst met voormalige Oad-medewerkers, waarvan de vakpers verslag 
deed. Niet lang daarna vertrok Julius voor een langere periode naar het 
buitenland.

De curatoren Jacques Daniëls en Jeroen Stekelenburg begonnen 
voortvarend met hun werk. Zij ontfermden zich eerst over het lot van de 
vakantiegangers. Er leek even iets van chaos in de lucht te hangen. Maar de 
pot van het garantiefonds SGR stond open en de bereidheid om te helpen 
was groot. De Oad-medewerkers spanden zich tot het uiterste in om te 
bewerkstelligen dat alle klanten hun vakantie onbezorgd konden afmaken.  

Al enkele dagen na het faillissement verkochten de curatoren twee 
onderdelen uit de boedel van Oad, te weten SRC-cultuurvakanties en het 
busonderdeel. Koper van dat laatste bedrijf was Nobel Capital, de investe-
ringsmaatschappij uit Amsterdam. De prijs was in lijn met het eerdere bod 
van € 12,5 mln. Nobel haalde voormalig Oad-directeur Frans Schuitemaker 
binnen als de topman van het door te starten busbedrijf. De naam Oad Bus 
zat bij de prijs inbegrepen. 

De snel beklonken transactie stuitte op weerstand, omdat de curatoren 
een groep anonieme Twentse ondernemers uit het netwerk van de familie 
Ter Haar passeerden. Zij hadden ook belangstelling voor het busbedrijf 
getoond. Later verschenen er berichten in De Telegraaf, waarin werd gesug-
gereerd dat curator Daniëls onder één hoedje speelde met Schuitemaker. 
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ze iets van hun geld terugzien en of ze eventueel nog iets kunnen verhalen. 
De Oad-familie uit Holten, zoals de omvangrijke maar uit elkaar gesla-

gen bedrijfsgemeenschap zo mooi heet, loopt eveneens rond met onbe-
antwoorde vragen. Over de reddingsactie die maar niet van de grond wilde 
komen, over het privévermogen van de familie Ter Haar die in de laatste 
fase niet kon bijstorten, over de snelle doorverkoop van het busbedrijf aan 
Nobel Capital. 

Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat de zaak juridisch escaleert. Uit 
deze reconstructie van de opkomst en ondergang van Oad blijkt dat het 
bestuur niet altijd bekwaam heeft gehandeld. Of dit voldoende reden is om 
hiervoor zwaar juridisch geschut in te zetten, valt te betwijfelen. Er zijn wel 
meer familiebedrijven die op een vergelijkbare wijze ten onder gaan. En 
van paulianeus handelen lijkt evenmin sprake te zijn geweest in de periode 
voorafgaand aan het Oad-faillissement. In deze reconstructie zijn hiervoor 
geen aanwijzingen gevonden. Dat geldt evenzeer voor de veronderstelling 
dat de familie in de slotfase van het Oad-drama meer dan € 2,5 mln had 
kunnen inleggen.

Misschien maken de curatoren het zichzelf makkelijk en doen zij de 
schuldvraag af met een kort verslag. Dat zal dan ongeveer als volgt luiden: 
Oad moest van Rabobank € 7,5 mln aan nieuw kapitaal binnenhalen, maar 
niemand wilde er zo veel geld insteken. Het bedrijf deed in de laatste fase 
zijn uiterste best, zette alle zeilen bij, maar was al te ver achterop geraakt. 
Hoe dat zo kwam? Ach, het bekende verhaal. De oude generatie in de per-
soon van Joop ter Haar kon het bedrijf maar moeilijk loslaten. De jongere 
generatie beschikte niet altijd over de vereiste competenties. Het toezicht 
functioneerde niet goed. De familie haalde er diverse buitenstaanders bij, 
maar ook dat leverde niet het gewenste resultaat op. De onderneming miste 
aansluiting bij de moderne tijd. Een omvangrijk automatiseringsproject 
dat tot een inhaalslag had moeten leiden, ontwikkelde zich tot een mo-
lensteen om de nek van het bedrijf. Toen de economie ook nog eens in rap 
tempo verslechterde, bleek de onderneming uiterst kwetsbaar — zeker ook 
doordat de bank zich hard opstelde. Het zijn klassieke valkuilen voor het 
familiebedrijf en Oad is er met open ogen ingestapt. 

Vooralsnog hebben de curatoren geen haast, na hun snelle interventies 
eind september. De afwikkeling van het faillissement kan wel tot vijf jaar 
duren. Ondertussen staat het Oad-hoofdkantoor al een halfjaar praktisch 

leeg en is het gissen of het ooit een nieuwe bestemming krijgt. Alleen een 
groepje medewerkers van het doorgestarte busbedrijf doet er zijn werk.

De familie Ter Haar is aangeslagen, klinkt het bij mensen die het kunnen 
weten. De  verontwaardiging over de opstelling van Rabobank is groot. De 
familie blijft achter met het idee dat de bank uit Utrecht het schip heeft 
doen stranden in het zicht van de haven. Mogelijk put zij hoop uit het feit 
dat de curatoren het nu óók met Rabobank aan de stok hebben. 

En wie weet, voelen de Ter Haars zich gesterkt door de kritiek op de 
vermeende harde lijn die banken met hun afdelingen Bijzonder Beheer 
inzetten. Een Britse commissie rapporteerde vorig jaar dat de banken 
aldaar hun bedrijvenportefeuille hebben opgeschoond door gezonde  
ondernemingen richting faillissement te duwen. Het is een kwestie die in 
Nederland al tot Kamervragen heeft geleid. 

Oad was in zijn laatste jaren zeker niet gezond. Het leed verlies en 
teerde snel in op het eigen vermogen. De liquiditeitspositie in de slappe 
najaarsmaanden was zonder meer problematisch. De bank weigerde aan 
verliesfinanciering te doen, dat is ook niet haar rol. Maar Rabo voerde de 
druk wel onverwacht snel op. In september 2012 was er overeenstemming 
over de gekozen route die Oad onder leiding van Jan Brouwer zou inslaan. 
Al vier maanden later zette de bank zwaarder geschut in met de eis tot her-
financiering per eind augustus 2013 en nog diverse andere voorwaarden. 
Het was achteraf gezien verstandiger geweest hier direct klare wijn over te 
schenken. Per saldo was daarmee het bedrijf meer tijd gegund om het be-
nodigde kapitaal — we hebben het over slechts € 7,5 mln — te bemachtigen.

Ook moet de doorstart van het busbedrijf bij de familie op onbegrip 
stuiten, en misschien wrevel oproepen. Het is moeilijk te verkroppen dat 
de Oad-bussen die nu nog rijden eigendom zijn van een Amsterdamse in-
vesteringsmaatschappij met voormalig protegé Schuitemaker als directeur. 

Soms druppelen er nog wat berichten over de naweeën van het faillis-
sement naar buiten. Zo kwam de Duitse website Wochenspiegellive.de op 
6 februari met het nieuws dat de voorgenomen bouw van een kabelbaan 
bij Bad Bertrich niet van de grond komt. Deze baan zou het nog te bouwen 
vakantiepark Falkenlay moeten verbinden met het plaatsje aan de Moezel. 
Maar de lokale autoriteiten talmen met de aanleg van de kabelbaan. Zij 
eisen voor 1 februari zekerheden van een groep Nederlandse investeerders 



78 79

in het vakantieresort. Nu die niet zijn afgegeven, zal de kabelbaan er niet 
komen, lezen we. 

De ontwikkeling van Falkenlay was afgelopen decennium een belangrij-
ke privéactiviteit van Joop ter Haar, die los stond van zijn werkzaamheden 
bij Oad. Ter Haar senior reisde regelmatig naar Bad Bertrich, sprak met 
lokale autoriteiten, ontwikkelde met de architect zijn plannen, haalde er 
bouw bedrijf Van Wijnen bij en zocht mede-investeerders. Naast de familie 
Ter Haar was dat de VDL Groep van de Brabantse industrieel Wim van der 
Leegte (25%) en ARobben bv uit Bedum (25%). De laatste vennootschap is 
eigendom van voetballer Arjen Robben, een bekende van de familie.

Zo’n € 4 mln werd er gestort in de Falkenlay Holding bv, blijkt uit het 
laatst beschikbare jaarverslag, dat van 2012. Bestemd voor de eerste kosten. 
Particuliere investeerders konden vanaf 2011 geld steken in een van de 350 
wooneenheden die zouden verrijzen op een terrein van 48 hectare groot. Of 
om in voetbaltermen te blijven: een terrein van bijna honderd voetbalvelden. 
Medio 2014 hadden de eerste woningen er moeten staan. Maar zoals de 
Wochenspiegel in februari meldde, schiet het niet op daar in Duitsland. 
Bovendien zien we in de registers van de Kamer van Koophandel dat de enig 
bestuurder van de Falkenlay Holding niet langer Joop ter Haar is, maar VDL 
Participatie uit Eindhoven. Op 3 oktober 2013 vond de overdracht plaats, 
ruim een week na het faillissement van Oad. Het is opnieuw een tegenvaller 
voor de man die groot aanzien genoot in de reiswereld.

De kracht en zwakte van het familiebedrijf kunnen niet scherper tot uitdruk-
king komen dan in de opkomst en ondergang van Oad. De betrokkenheid, 
ondernemingszin en innovatiekracht van de familie Ter Haar maakten de 
onderneming tot een van de grootste spelers in de Nederlandse reismarkt. 
Maar vanaf het vertrek van de tweede generatie uit de dagelijkse leiding, 
even na de eeuwwisseling, raakte het bedrijf de aansluiting op de nieuwe 
tijd langzaam maar zeker kwijt. 

Wellicht kunnen andere familiebedrijven lering trekken uit deze  Enkele 
reis Holten. Hebben zij wel voldoende ‘checks and balances’ in het bestuur 
ingebouwd? Zijn zij in staat de alarmerende signalen uit het bedrijf en 
vanuit de markt goed op te vangen? En kunnen zij kordaat ingrijpen in het 
management, desnoods ten koste van een neef of een nicht, een broer, zus 
of ander familielid? 

Impressies van de Oad-remise in Goor, drie maanden na het faillissement
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Een les is dat commissarissen, zeker die van buiten de familie, zich 
moeten afvragen hoe hard zij zich gaan opstellen als de zaken niet naar 
wens verlopen. Hoe lang gaan ze door met meedenken, adviseren of in 
sommige gevallen ook bemiddelen? Wanneer zetten zij directieleden terug 
naar het tweede plan — ook als die directie uit familie-eigenaren bestaat? 
En hebben zij de positie om zo’n ingreep af te dwingen? 

Er gaan stemmen op om het onafhankelijke toezicht in het grotere 
 familiebedrijf meer handen en voeten te geven. Het bedrijfsbelang is im-
mers groter dan het enkele aandeelhoudersbelang van de familie, zeggen 
de voorstanders van een strikter en onafhankelijker toezicht. Het is een 
teer punt, waar ondernemersfamilies in Nederland compleet verschillend 
over denken. Maar de discussie moet gevoerd worden. Is het niet in de be-
stuurskamer, dan toch zeker aan de keukentafel. 

Ook na deze reconstructie  valt de governance bij Oad niet altijd goed 
te doorgronden. Julius en Quirine waren de eigenaren, maar vielen als 
statutair directeur onder toezicht van een raad van commissarissen onder 
voorzitterschap van  hun eigen vader, de voormalige topman. 

Dat is een lastige constructie. Ten eerste omdat de afgetreden topman 
toezicht houdt op zijn opvolgers. Ten tweede omdat vader Ter Haar zijn 
eigen kinderen moet controleren, terwijl die kinderen inmiddels eigenaar 
van het bedrijf zijn en dus het laatste woord hebben.

Bovendien ontstond naast een officieel circuit van vergaderingen ook 
een informeel familieberaad. Dit overleg van vader, broer en zus had bij 
voorkeur in het weekeinde plaats. Buitenstaanders hadden het idee dat 
dáár de echte besluiten werden genomen. Hoe het hier precies aan toeging, 
blijft het geheim van de familie Ter Haar. Natuurlijk kwamen verschillen 
van inzicht tot uiting tijdens de formele discussies in de directie. Maar als 
puntje bij paaltje kwam, slaagde de familie erin de rijen gesloten te houden. 

Eén keer heeft Quirine ter Haar een tipje van de sluier opgelicht, in een 
film van accountantsorganisatie Ernst & Young. De vraag luidt of emoties 
geen bedreiging vormen in de familieonderneming. Quirine komt met het 
volgende antwoord: ‘Die emoties vind ik juist wel heel goed, omdat wij juist 
tegen elkaar exact zeggen wat we ervan vinden. En dan ben je bottomline 
toch familie en dan kun je daarnaast gezellig weer een wijntje drinken. Die 
emoties die zijn er zeker, maar die voel ik niet als een bedreiging.’

Tot slot nog een keer terug naar Overijssel. In januari verscheen daar in de 
pers een bijzonder bericht over de verkoop van het zogeheten Oad- museum. 
Dat museum maakt deel uit van de boedel. Feitelijk gaat het om een ver-
zameling oude petten, busuniformen, reisgidsen, affiches, documenten 
uit de oorlog, historische foto’s en nog veel meer uit de geschiedenis van 
het familiebedrijf. Het museumpje in het hoofdkantoor was lange tijd een 
pleisterplaats voor gepensioneerde chauffeurs. 

Het regionale dagblad de Stentor meldde dat Karin Rog en Herman 
Reinten uit Twello deze collectie wilden kopen. Voor de verzameling zouden 
zij € 1500 willen betalen, plus een donatie van € 500 voor de Oudheidkamer 
in Holten, waar de spullen naartoe zouden gaan. Maar de curatoren bleken 
op het laatste moment een andere koper te hebben gevonden. Het was Joop 
ter Haar, die ‘elk bod met een euro zou overbieden’.

Het moet voor de familieleden een wrange ervaring zijn geweest. Ze 
kunnen de herinnering koesteren, maar na bijna negentig jaar zijn ze hun 
bedrijf kwijt.



5 bv’s overleven

Failliet
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Doorstart/verkocht in 2013

*  
**  
***
****

*****

Doorgestart door oprichter Wibo Anema
Doorgestart door Nobel Capital
Doorgestart door Quenner
Totaal 220 Globe-reisbureaus, 10 doorgestart door RTN, 
80 verkocht aan D-Reizen
Doorgestart door mw. Henzen-van Boekel
Oad Business travel is doorgestart door Munckhof 

Oad Groep 
holding bv

Volvere S III bv

Oad Groep bv

Oad bv

Oad busbedrijf 
bv**

Oad Touring-
carbedrijf bv

Oad Streek-
vervoer bv

Tourincarbedrijf 
Van Dongen

Van Dongen 
Autobus 

Exploitatie bv 

Volverda Hil bv

SRC-Cultuur-
vakanties bv*

Oad Polska 
Sprov

Oad Reisorgani-
satie holding bv

Oad Partici-
paties bv

Nepal Reizen bv

Ondernemend 
Twente bv

Personen-
vervoer bv

Oad Reizen bv

Oad Reizen
participaties bv 

Oad Vliegreizen 
bv

Vakanties 
Online bv

Reisbureau 
Schoenmaec-

kers

Reisbureau Zuid 
Tours Beheer bv

Brooks beheer-
maatschappij bv

Der Fliegende
Holländer 

Globe Holding 
bv

Globe reis-
bureau**** 

Globe Reisburo, 
Part. en 

Franchise bv

Travel Team*****

Volvere GXIX bv

Reisbureau 
Van Staalduinen

Brooks 
Reisbureau 

Oad Service bv

Oad hotels

Vakantiepanel 
bv***

Opbrengst: circa

€ 16 mln
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Job Woudt (1963) is journalist van Het Financieele 
Dagblad. Hij begon zijn journalistieke loopbaan  

bij het persbureau ANP. Bij Het Financieele Dagblad 
werkt hij sinds 1997, eerst als redacteur ondernemen 
en vervolgens als coördinator en als redacteur sociale 

economie. Vanaf 2007 was hij lid van de hoofdredactie. 
Sinds 2012 is hij terug op de redactie ondernemen. 

De voorouders van Job Woudt waren vanaf 1870 eigenaar 
van de firma J. Heijnis Tsz., een drukkerij, uitgeverij  
en boekhandel in Zaandijk. In de jaren zeventig van  

de vorige eeuw is de familie uit deze zaak gestapt. 

www.fd.nl/oad

  


