
Jos Brink kuste koningin Juliana voor het oog van tv-kijkend 
Nederland. Naar Wedden dat...? keken op het hoogtepunt  

14 miljoen mensen. Met zijn musicals en cabaretvoorstellingen  
trok hij volle zalen. Hij schreef, schilderde, preekte. 

En hij maakte, voor die tijd ongebruikelijk, geen geheim van 
zijn relatie met Frank Sanders. ‘Met Jos Brink. Vindt u mij een 
viespeuk? Nee? Dan is uw zoon het ook niet.’ Zo hielp hij een 
jonge homo die moeite had uit de kast te komen; de ouders 

verbouwereerd achterlatend. 

Deze biografie doet, bijna vijftien jaar na zijn dood, recht aan Brinks 
enorme betekenis voor de cultuur en voor de positie van homo,s, 

zonder blind te zijn voor de minder mooie kanten van een van 
Nederlands bekendste televisiepersoonlijkheden.  

 

DE BIOGRAFIE VAN ALLESKUNNER JOS BRINK

NUR 672 

www.spectrumboeken.nl

‘Tom van den Oetelaar  
schreef de biografie die bij 

de status van Jos Brink past: 
openhartig, zorgvuldig, vermakelijk 

én met veel aandacht voor  
Jos’ ongelooflijke talenten.’ 

Joop van den Ende

TOM VAN DEN OETELAAR is gespe- 
cialiseerd in tv- en theatergeschiedenis. 
Met zijn documentaire over showmaster 
Willem Ruis won hij de rvu Radioprijs. 
Sinds 1997 is hij verslaggever en presen-
tator bij Omroep Brabant. Als kind was 
Van den Oetelaar een bewonderaar van 
Jos Brink. Later leerde hij hem via zijn 
werk kennen en bouwde hij een band 
met hem op.

DE BIOGRAFIE VAN EEN UNIEK  
TV- EN THEATERTALENT

TOM VAN DEN OETELAAR

Midden op de dag, 

’s Avonds laat, ’s morgens vroeg... 

Ik vind je lief, 

Ik vind je lief... genoeg! 

 

    – Jos Brink (Maskerade)
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‘Open hartig, zorgvuldig en  vermakelijk.’  Joop van  den Ende
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Jos voor wie het dichtst bij hem stond niet alleen maar goed 
was. Hij heeft sommigen van hen pijn gedaan. Dat was con-
fronterend om te horen. Maar Jos heeft ook een dierbare plek 
in hun hart.
 Het verhaal is ook een persoonlijke zoektocht. Wat bete-
kende Jos Brink voor mij, voor iemand op enige afstand, met 
wie hij geen werk- of familierelatie had? Ik heb Jos gekend en 
hij was me dierbaar, dus dit boek is ontstaan vanuit liefde en 
bewondering. Maar ik ben ook journalist. Ik wil weten hoe het 
zit en heb al het materiaal bij de hand om erachter te komen. 
Ik vind het eng, maar ik wil weten wie hij nou écht was. 
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Hoofdstuk 1 – Oorlogskind

Wat ik van Jos niet kon begrijpen, was zijn enorme afkeer van 
Duitsers. Als je zo ruimdenkend bent en je predikt als pastor 
naastenliefde, waarom kun je dat dan niet opbrengen voor 
Duitsers? Toen ik Jos interviewde voor mijn proefprogramma, 
in 1997, heb ik hem ernaar gevraagd. ‘Ja jongen, dat kun jij je 
niet voorstellen, want je zit zelf nog in de peuterleeftijd, ver-
geleken bij mij. Maar de broers van mijn moeder zijn allemaal 
vermoord. En mijn vader heeft dingen gezien waar hij nooit 
meer over heeft willen praten.’
 Jos is midden in de oorlog geboren, in de zomer van 1942, 
in Heiloo. Het gezin woonde in Rotterdam, maar Jos’ moeder 
Jopie vond daar bevallen te riskant. Weliswaar was haar huis 
gespaard gebleven tijdens het bombardement in 1940, maar 
een bevalling bij haar zus Mien in Heiloo zou een stuk rusti-
ger zijn. De oorlog had het leven van Jopie en haar dierbaren 
op zijn kop gezet. Haar zus had net haar man verloren en was 
daardoor in een depressie geraakt. Hun broers Gerrit en Bas 
waren allebei spoorloos.
 Jopie Kuster kwam uit een familie van marinemensen. Ger-
rit en Bas waren allebei onderof�cier bij de Koninklijke Ma-
rine en haar twee zussen waren allebei met een marineman 
getrouwd. Alleen Jopie had geen marineman. Op dansles had 
ze Johan Brink leren kennen, een ambtenaar. Ze waren alle-
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bei Amsterdammers. Hij kwam uit een volksbuurt, De Pijp, zij 
was opgegroeid in het wat nettere westelijke deel van de stad. 
In 1935, vlak voor ze trouwden, had Johan een baan gekregen 
bij het Rijk. Hij ging voor de belastingdienst bij de douane 
werken. Zijn carrière begon dat jaar in Brabant, in Borkel en 
Schaft. Op de grensovergang kwam ongeveer één keer per dag 
een auto langs. Dan sprong Johan Brink naar voren met een 
vlaggetje, riep ‘douane’ en inspecteerde de auto.
 In Borkel en Schaft hadden Johan en Jopie het gevoel dat 
ze terug waren geworpen in de middeleeuwen. De wegen wa-
ren onverhard en er heerste schrale armoede. Keuterboertjes 
probeerden door te smokkelen hun leven wat draaglijker te 
maken. Sigaretten, tabak, kof�e en vooral boter vormden de 
contrabande. Johan moest erop toezien dat – �guurlijk – de 
grenzen niet werden overschreden. Maar hij leefde in de ge-
meenschap en kon zich tegenover zijn buren niet onmoge-
lijk maken. Door de regels te handhaven maar ook, wanneer 
nodig, een oogje dicht te knijpen, kon hij zich handhaven en 
kreeg hij zelfs blijvende vriendschappen met zijn buren.
 In 1939 maakte Johan promotie. Hij werd veri�cateur bij 
de douane in de haven van Rotterdam. Met de Holland-Ame-
rikalijn voer hij mee naar Southampton, Engeland, om de 
passagiers te controleren. Hij en Jopie zullen die verhuizing 
naar Rotterdam vast wel eens betreurd hebben, want al vrij 
snel werd het oorlog. Bij een vergisbombardement van de ge-
allieerden in 1943 werd hun straat geraakt; 326 buurtgenoten 
kwamen om het leven en 13.000 mensen werden dakloos. Als 
door een wonder bleef hun huis min of meer gespaard.
 Overal om zich heen voelden ze de gruwelijke gevolgen van 
de Duitse overmacht. Ze gingen in het verzet. Jopie bracht il-
legale krantjes rond en Johan zat in een knokploeg. ‘Een knok-
ploeg. Ja, hij sloeg erop in de oorlog. Hij vertelde daar heel 
ontspannen over, maar alleen de verhalen die kinderen moch-

Jos Brink.indd   16 31-8-2021   17:07:34

17

ten horen,’ zei Jos er later over. Het gezin had stenguns in huis 
die gedistribueerd moesten worden. Dat deed Jopie met de 
kinderwagen. Levensgevaarlijk, want baby Jos lag erbovenop. 
Maar vanuit een ingebakken rechtvaardigheidsgevoel konden 
ze niet anders, legde moeder haar zoon later uit.

Ook twee broers van Jopie gingen de strijd aan. Oudste broer 
Gerrit scheepte in 1940 in op de O 22, een moderne onder-
zeeboot, die vlak voor de oorlog was gebouwd maar nog verre 
van operationeel was. Het schip was halsoverkop naar Enge-
land gevaren en zo uit handen van de bezetter gebleven. Op 
5 november 1940 vertrok de O 22 voor een vijfde oorlogs-
patrouille. Het schip zou nooit meer terugkeren. Tegen beter 
weten in bleef Jopie hoop houden. Af en toe kreeg ze via via 
een tip van mensen die dachten dat ze Gerrit ergens hadden 
gezien. Als de tip serieus was, ging ze op bezoek om het uit te 
zoeken. Altijd zonder resultaat. Pas op 13 augustus 1993 werd 
Gerrits lot de�nitief duidelijk, toen het wrak van de O 22 werd 
gevonden bij de Noorse kust. Alle 46 bemanningsleden waren 
omgekomen, naar alle waarschijnlijkheid nadat de onderzee-
boot op een mijn was gevaren.
 Broer Bas vocht in 1940 tegen de Duitse invasie. Hij werd 
door de bezetter krijgsgevangen gemaakt en kon na de capi-
tulatie weer naar huis. Maar in 1942 wilde de bezetter hem 
opnieuw interneren in een krijgsgevangenenkamp. Hij wei-
gerde, dook onder en ging in het verzet. Bas was handig met 
zendapparatuur en hij kwam terecht in de verzetsgroep van 
Jacoba van Tongeren. Haar ‘Groep 2000’ hielp zo’n 4500 on-
derduikers. Met andere oud-marinemensen zorgde Bas voor 
verbindingen. Maar de zender werd verraden. Drie weken 
voor de bevrijding, op 14 april 1945, was de laatste fusillade in 
de rozentuin bij de Amsterdamse Weteringschans. Een van de 
geëxecuteerden was Sebastianus Gerardus Kuster, 43 jaar oud.
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 Het lot van Jopies zwager werd al eerder bezegeld. In 1942, 
toen Jopie voor haar bevalling in Heiloo aankwam, was al be-
kend wat er met de man van Mien was gebeurd. Hij vocht in 
Nederlands-Indië tegen de Japanners op de Tromp, een krui-
ser die was betrokken bij de Slag om de Javazee. In de nacht 
van 19 op 20 februari 1942 raakten de Japanners de Tromp 
met de enige treffer die het schip ooit kreeg, in de machineka-
mer. Zeven mensen sneuvelden, onder wie Miens echtgenoot, 
Jos van der Waaij.
 Toen Jos als tweede zoon van Johan en Jopie op 19 juni werd 
geboren, werd hij vernoemd naar zijn pas gesneuvelde oom 
Jos. Zijn tweede naam verwijst naar de twee broers van Jopie: 
naar de tweede naam van Bas en naar Gerrit als verbastering 
van Gerardus. Josephus Gerardus Brink werd zo vanaf zijn 
geboorte altijd herinnerd aan het tragische lot van liefst drie 
verzetshelden.
 Dat ik deze familieverhalen nu pas van zijn broers hoor en 
nooit eerder heb gelezen in een van de honderden interviews 
die Jos heeft gegeven, vind ik opvallend. Vond hij dat hij dap-
perheid van zijn familieleden heeft geërfd? Of was het voor 
hem juist een juk? Ondanks de vele liedjes, verhalen, cabaret-
voorstellingen en musicals die hij schreef waarin de Tweede 
Wereldoorlog een thema is, had hij het nooit over de helden-
moed die achter zijn roepnaam en doopnamen zit.
 Het is wel zeker dat het familieverleden in Jos’ jeugd niet 
besproken werd. Hoe Jopie en Johan de oorlogsjaren hebben 
beleefd, daar konden hun zoons later slechts naar gissen. Jopie 
sprak er maar mondjesmaat over. Op 4 mei, met Dodenher-
denking, was ze de hele dag verdrietig. De tv ging niet aan en 
de kinderen mochten niet buiten spelen. Ieder jaar kwam de 
oorlog terug. De bezetter zou ze niet vergeven. ‘Duitsland is 
een prachtig land, maar je moet het vijf minuten onder water 
zetten,’ zei ze later vaak. Johan sprak nooit met trots over zijn 
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rol in de oorlog. ‘Denk maar niet dat deze jongen de oorlog 
één dag heeft bekort,’ was zijn relativerende conclusie.
 Jos zou altijd over ‘moffen’ praten als hij Duitsers bedoelde, 
bekende hij toen ik hem ernaar vroeg. ‘De generatie van nu 
kan er echt niks aan doen. Maar het blijft me verbijsteren. En: 
het kan nog eens gebeuren, want zo zitten mensen in elkaar. 
En niet alleen Duitsers.’
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Hoofdstuk 2 – Een lawaaiig gezin

‘Mijn allereerste herinnering was de bevrijding. Nou, dan be-
gin je je leven leuk,’ vertelde Jos me toen ik mijn proefpro-
gramma met hem opnam: ‘Ik weet nog dat ik als jongetje van 
drie op het �etsenschuurtje naar vliegtuigen stond te zwaaien, 
dat moest van mijn vader.’
 Ik was niet de enige met wie hij oorlogsherinneringen deel-
de. In interviews herinnert hij zich van alles: de voedselpak-
ketten en de biscuits, die in grote vierkante blikken met een 
rond deksel zaten. De eerste keer dat hij boter proefde. De 
grote, kale vlakte die Rotterdam was, met in het midden het 
stadhuis met daarvóór een wit kruis voor hen die vielen. De 
Laurenskerk die in de steigers stond. En over de Groene Hil-
ledijk sjokten de Duitsers de stad uit. Al deze beelden stonden 
op het netvlies van de driejarige Jos gebrand.
 Of is het de levendige fantasie van een jongetje dat later van 
theater zijn leven zou maken? Jos had vier broers, en drie van 
hen leven nog. De oudste twee twijfelen sterk aan deze herin-
neringen. Middelste broer Peter kan er wel om lachen: ‘Jij kunt 
je zelfs je prenatale tijd nog herinneren,’ riep hij dan tegen Jos. 
En lachend beaamde die dat. Oudste broer Hans is harder in 
zijn oordeel. Hij kijkt me indringend aan en zegt: ‘Jos kon bij-
na pathologisch liegen.’ De biograaf is gewaarschuwd.
 Hoewel, eigenlijk had Jos me zelf ook al gewaarschuwd. Dit 
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is niet het eerste boek dat over Jos wordt geschreven. Paul van 
Ewijk, de aangenomen zoon van Jos, schreef de biogra�e Afge-
schminkt in 1995. Dat boek heeft Jos voor me gesigneerd, en hij 
schreef erbij: ‘Je weet wel, van de �rma LL&B’ – List, Leugen 
en Bedrog. En heeft hij ook niet in tientallen interviews geroe-
pen: ‘Ik ben de Here Jezus niet! Ze maken een halve heilige 
van me, maar soms ben ik ook een enorme rot-Jos.’

Jos groeide op in een warm gezin, daarover zijn alle broers het 
eens. En Jos heeft er zelf ook veel over verteld in interviews. 
Het was de periode van wederopbouw: ‘Daarin ben ik opge-
groeid. En dat is niet de slechtste ervaring.’ In de oorlog, in 
1943, waren Jopie en Johan met hun twee zoons verhuisd naar 
een rijtjeshuis in Tuindorp Vreewijk, een Rotterdamse wijk 
met veel groen, opgezet als dorp. Met, zoals het een dorp be-
taamt, in het centrum een Brink. Het gezin bestond uiteinde-
lijk uit vijf zoons. Vóór de oorlog, in 1938, was Hans geboren. 
In de oorlog Jos en Peter. En kort daarna volgden nog Jim en 
Harry, die hun leven lang de twee kleintjes zouden blijven. De 
jongens sliepen allemaal in één kamer met twee stapelbedden 
en een ledikantje. Geen luxe, maar gewoon in die tijd.
 Het was een gezellig en druk gezin, de jongens waren be-
hoorlijk luidruchtig. De buren dachten vaak dat er ruzie was, 
maar dan was er alleen maar discussie aan tafel. Bij te veel her-
rie riep Jopie als ultiem dreigement: ‘Ik trek mijn jas aan en ik 
ben weg.’ Dan barstten de kleintjes in tranen uit. Wachtend in 
het halletje hoorde moeder hoe oudste broer Hans met één 
nuchtere opmerking haar plan verpestte: ‘Hou je maar rustig, 
die komt echt wel weer terug.’
 Als hij zes is, gaat Jos voor het eerst naar school. Hij maakt 
een slechte start. Hij kon niet goed rekenen, niet schrijven, hij 
kon eigenlijk niks. Totdat Jopie de juf voorstelde met een an-
dere pen te corrigeren. Jos bleek de rode pennenstrepen tussen 
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zijn zwarte schrijfsels zo mooi te vinden dat hij opzettelijk zo 
veel mogelijk fouten maakte. Hierna verbeterden zijn school-
resultaten, maar een uitblinker werd hij niet. Zijn schoolrap-
porten werden gedomineerd door zesjes en zeventjes. Alleen 
in tekenen was hij echt goed.
 Jos’ interesses lagen niet op het vlak van de vakken die hij 
op school kreeg. Al heel jong had hij belangstelling voor het 
thea trale. Dat vond hij in zijn vroege jeugd in de katholieke 
kerk. Als remonstranten zadelden vader en moeder Brink hun 
zoons niet op met een God van vrees en wraak. Ze gingen vrij-
zinnig met het geloof om en de kerk werd zelden bezocht. Wel 
gingen de kinderen naar de zondagsschool. Daar kreeg Jos les 
van een juffrouw met een stijf been, die heel lelijk blok�uit 
speelde. Maar de katholieke kerk vond hij wel leuk, zo leuk dat 
hij ’s ochtends vroeg nog vóór school met katholieke vriendjes 
mee naar de vroegmis ging. Hij genoot van de theatrale en 
mystieke kant van dat geloof. Vooral van Kerstmis kreeg hij 
geen genoeg. Op derde kerstdag trommelde hij de familie op 
en dan ging hij de mis tussen de schuifdeuren met kaarsstomp-
jes nog eens naspelen. Tot verveling van zijn broers, die waren 
er gauw klaar mee. Maar zijn ouders vonden het prachtig.
 Waar zijn broers wel vrolijke herinneringen aan hebben, is 
Pipolanto, de zomersinterklaas. Voor zichzelf maakte Jos een 
blauw pak met een tovenaarspuntmuts. En zijn knecht Torro, 
dat was jongere broer Peter. Met een zelfgemaakt lied gingen 
ze van deur tot deur: ‘Pipolanto aan de deur, jongens verder 
geen gezeur.’ Vader Johan wakkerde de liefde voor theater aan. 
Van papier-maché maakte hij poppenkastpoppen. Met de zelf-
verzonnen verhalen die hij speelde voor zijn zoons maakte hij 
vooral op Jos indruk. Zittend voor de poppenkast raakte die 
daar betoverd door het theater. Een soort van koorts, die hem 
steeds overviel als zijn vader achter de kast kroop, zou hij er 
later over zeggen. Ik kwam de poppen tegen toen ik in de doos 
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keek die Frank Sanders na het opruimen van zijn huis voor 
jongste broer Harry had klaargezet. Ze zaten tussen allerlei 
spulletjes uit Jos’ kinderjaren, netjes bewaard. Het waren ook 
deze poppen van zijn vader waarmee Jos op de foto staat op de 
omslag van zijn boekje Allemaal Poppenkast, waarin hij nostal-
gisch terugblikt op een tijd die voorbij is: ‘Voor mij waren ze 
groot gelijk Ko van Dijk en bezaten ze de fantasie van God-
fried Bomans.’
 Al op jonge leeftijd, hij is elf jaar oud, heeft Jos zijn eerste, 
echte theaterbelevenis. Tenminste, dat heeft hij zo later ver-
teld aan iedereen die het horen wilde. Een moment dat zijn 
leven zal veranderen. Want dan nemen zijn ouders hem voor 
het eerst mee naar Tramlijn Begeerte, een stuk met Ank van der 
Moer. Een verpletterende ervaring, zei Jos erover. Het is een 
nogal ambitieus stuk voor een kind van elf. Tramlijn Begeerte is 
een bewerking van A Streetcar Named Desire, een Amerikaans 
toneelstuk uit 1947, waarin thema’s als verkrachting, krank-
zinnigheid en homoseksualiteit aan bod komen. Jos snapte er 
geen bal van, schreef hij er later zelf over in Het Parool. Maar 
het gedoe eromheen sloeg hij wel degelijk op. Dan bedoelde 
hij vast de dingen die op een kind dat voor het eerst in het 
theater komt indruk maken: het mooie gebouw, al die stoelen, 
rood pluche, spotlights, applaus. Zijn ouders joegen hem het 
theater in, beweerde Jos. Ze deden dat onder het mom: ‘Wat-
ie ervan opsteekt, is meegenomen en wat het kereltje niet be-
grijpt kan hem geen kwaad doen.’
 Met zijn broers praat ik over deze herinnering. Ze vertellen 
me dat hun ouders bijna nooit naar het theater gingen. Daar 
was helemaal geen geld voor. Laat staan dat ze de kinderen 
mee konden nemen. Ik ontdek dat Tramlijn Begeerte in de Rot-
terdamse Schouwburg werd opgevoerd in november 1948. 
Toen was Jos zes. Misschien zag hij een reprise van de voor-
stelling? De enige die ik kan vinden als Jos elf is, is van een 
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amateurgroep in Amsterdam. Het gezin woonde indertijd in 
Rotterdam. Een verhaal met veel fantasie en overtuiging ver-
tellen is acteurs eigen. Het is Jos met zijn eerste theatererva-
ring goed gelukt.

In 1954 neemt Jos afscheid van de lagere school en van Rot-
terdam. Op zijn laatste rapport in de zesde klas van de basis-
school staan vooral veel zesjes. Een enkele vijf, voor rekenen. 
Maar geen acht. ‘Jos kán beter!’ schreef de onderwijzer in de 
kantlijn. Hij ging zoals de meeste kinderen in zijn tijd naar de 
mulo. En dat is niet iets waar hij later trots op was. Als hem 
ernaar wordt gevraagd, zegt hij zonder blikken of blozen dat 
hij op de hbs heeft gezeten. Hij gaat ook niet in op verzoeken 
van tv-programma’s als Klasgenoten.
 Omdat vader Johan weer promotie had gemaakt, ging Jos 
naar de mulo in Middenbeemster. Johan werd in Purmerend 
ontvanger van de belastingen. Het gezin verhuisde naar een 
groot vrijstaand huis met drie slaapkamers aan het Verzetplein 
in Zuidoostbeemster. Oudste zoon Hans was inmiddels het 
huis uit, hij zat op het kim, het opleidingsinstituut voor de ma-
rine. Jos sliep met Peter op één kamer, Jim en Harry deelden 
de andere kamer. Ze sliepen in stapelbedden.
 De Beemster was een gebied van tuinders. De mulo in Mid-
denbeemster was een kleine school waarop vooral kinderen uit 
boerengezinnen zaten, uit de wijde omtrek. Jos moest vanuit 
Zuidoostbeemster elke dag zes kilometer �etsen door de pol-
der. Daaraan, en ook aan het West-Friese dialect dat hij ineens 
om zich heen hoorde, moest hij als stadskind wennen. Op fo-
to’s uit die tijd zie je Jos meestal in een plusfour, de broek die 
Kuifje ook vaak aanheeft, in de volksmond bekend als ‘drol-
lenvanger’. Verder draagt hij vaak een trui met een bloes eron-
der. Weinig opvallend allemaal. Jeugdvriendin Nel Mus zat bij 
hem in de klas en herinnert zich dat hij het eerste jaar stil en 
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afwachtend is. Daarom merkt ze hem pas na een paar maanden 
op. Ze krijgt een vervelende opmerking van het schoolhoofd 
en als ze haar hoofd omdraait, krijgt ze van Jos een knipoog. 
Pas op dat moment realiseert ze zich dat hij ook in haar klas zit.
 In het tweede jaar ziet Nel dat Jos opbloeit. Verbaal is hij 
sterk. Als hij in de klas een vraag krijgt, herhaalt hij die eerst en 
dan formuleert hij zorgvuldig en overtuigend een antwoord. 
Zo verbloemt hij zijn matige voorbereiding. Nel is gechar-
meerd van hem. Ze raken bevriend en samen worden ze de 
gangmakers in de klas.
 De mulo in Middenbeemster is voor zijn tijd modern. In de 
winter is er om de twee weken schooltoneel: de Ulo-fuif. En 
daar doet Jos samen met Nel enthousiast aan mee. In eerste 
instantie spelen ze bestaande toneelstukjes. Maar als Jos in de 
bovenbouw komt, krijgt hij steeds meer artistieke vrijheid. Hij 
schrijft zijn eigen revues. Ideeën krijgt hij via de televisie, want 
het gezin Brink heeft al snel nadat dit nieuwe massamedium 
in ons land werd geïntroduceerd een toestel in huis. Vooral 
de toneelstukken op donderdagavond vindt Jos prachtig. Van 
de liedjes die hij op tv ziet, maakt hij een eigen versie voor de 
Ulo-fuif.
 De leraar Nederlands die het schooltoneel mede begeleidt, 
meneer Berger, is jong en vooruitstrevend en hij geeft Jos 
de ruimte. Als er een leraar weggaat, regelt het hoofd van de 
school een zaaltje zodat Jos zijn revue kan laten zien, met zelf-
geschreven afscheidslied. Hij wordt zo een populaire leerling 
op school. Nel vindt het al helemaal prachtig en doet mee met 
alles wat hij bedenkt. Het zijn de jaren van ontluikende tiener-
liefdes en Jos doet er vrolijk aan mee, beweert hij later. Op het 
schoolbal wordt er na a�oop �ink gescharreld, ook door hem. 
Voor een mooi meisje draait hij zijn hoofd om. Maar dat heeft 
wel meer met gevoel voor schoonheid te maken dan met iets 
anders. Nel is vaak bij Jos thuis. Hij noemt haar ‘mijn zusje’. 
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