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Woensdag, opadag. Thuis in de Hummelo-

se bossen geniet Ben Jolink aan de keuken-

tafel. De kleinkinderen rennen in en uit. De

jongste aanwinst, Freek, zoon van Jolinks

zoon Gijs, zit op schoot en krijgt van opa de

fles. Grootvader geeft het ventje een stevige

knuffel. Maar als de prikkende snorharen

het tere babygezichtje raken, begint Freek

hard te huilen. Jolink roept lichtelijk gepa-

nikeerd zijn vrouw: Ellie, Ellie!

De kleine met zorg uit handen gegeven, ver-

telt de Achterhoekse muzikant en beeldend

kunstenaar dat het goed gaat met hem.

Stond hij vele jaren te boek als dronkaard,

brokkenpiloot en hypochonder, hij is nu

een tevreden mens. Hij heeft innerlijke rust

en kan beter relativeren en doseren dan

toen ‘the blues’ de overhand had. ,,Het bes -

te om een depressie te overwinnen, is opa

worden’’, zegt hij met een brede grijns.

Jolink heeft zin om oud te worden. Opadag

beleeft hij als een nieuwe kans. Er waren 

tijden dat hij in gebreke bleef. ,,Ik kan goed-

maken wat ik m’n eigen kinderen tekort

heb gedaan. Toen mijn zoon Gijs zo’n jaar

of zeventien was, dacht ik: als er iets is, dan

vraagt hij het wel. Maar zo werkt dat niet.

Dat had ik moeten weten. Nu gaat het per-

fect. Hij is mijn buurman.’’

PERSPECTIEF
Het verleden kleeft aan Jolink. Wie bij hem

op de koffie komt, hoeft echter niet te reke-

nen op opgeklopte verhalen over stevig

drankgebruik en (on)geoorloofde buiten-

sporigheden. Hij heeft het er wel over, maar

op een manier alsof hij het zelf ook niet voor

mogelijk houdt. De associatie van Normaal

met plassen bier moet je volgens hem in

perspectief zetten. Het imago van de stoere,

in kennelijke staat verkerende, vloekende

en tierende rocker lost op in het verdwijn-

punt. Wat overblijft is half opgedroogd ger-

stenat op een houten cafévloer dat aan je

schoenzolen plakt.

Anno 2008 wil Jolink, zonder aan geschied-

vervalsing te doen, iedereen laten geloven

dat het meeviel met dat gezuip. Dit ondanks

de uitvoerige bloemlezing van journalist/-

historicus Jos Palm uit 2005. Die pakt in zijn

boek Oerend Hard, het onmogelijke høkers -

leven van Ben Jolink uit met een abnormaal

dorstig en innemend Normaal. Een aaneen-

schakeling van incidenten met drank, in-

clusief politieaanhoudingen wegens rijden

onder invloed.

Ze dronken ín voor een ‘veldslag’ in café 

De Tol, een uitspanning op de weg van

Hummelo naar Zelhem. In de kleedkamer

van de zaal waar ze optraden, stonden stee-

vast zes kratten bier. Maar écht stomdron-

ken? ,,Neuh! In het begin wel, maar dat

werd snel minder. Als je dronken bent, kun

je niet werken.’’

Wat de bandleden wel parten speelde, 

waren elke avond die vier flessen Dopff 

Gewürztraminer die een vaste plaats op de

lijst van eisen hadden gekregen. ,,Ja, dat

was koppig spul. Een buitengewoon slécht

idee’’, herinnert Jolink zich.

En al die høkers in feesttenten dan? Er ging

in de hoogtijdagen van Normaal bier door

de lucht en over de vloer. Het was een idee

geweest van manager Joost Carlier. Hij deel-

de tijdens de opname van een tv-clip halve

liters uit aan het publiek. Flink schudden

en op het moment suprême spuiten. Sinds-

dien was elk concert van Normaal goed voor

een nat pak. Er zat één voordeel aan. Van

verspild bier word je niet dronken.

NOAR ’T CAFÉ

Er was absoluut affiniteit met de natte hore-

ca. Singles kregen titels als: Bier, bier, bier;

Mama, woar is mien pils; Niet noar huus toe

goan; Pien in de kop en Zoependoedewi-j wa

Tapp’ndadoedie.

In 1987 bracht Normaal een album Noar het

café uit, maar Jolink beweert stellig dat daar

geen bedoeling achter zat. ,,Je maakte een

plaat met een stuk of twaalf nummers. Er

zat een liedje tussen dat Noar het café heet.

Nou, laten we de plaat maar zó noemen. Het

was niet zo’n goed album. Er was toen al 

gedonder met het management en we had-

den drie producers met ruzie. Maar dit ter-

zijde.’’

Toch valt niet te ontkennen dat in de vroege

jaren ’70 van de vorige eeuw het café de voe-
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B E N  J O L I N K

EINDELIJK NORMAAL
Op vakantie roept zo’n ‘klote Nederlander’: hé Bennie, høken!!! Hij haat het. Ben Jolink (62), voorman van 

de Achterhoekse boer’n-rockband Normaal, weet dat hij zijn imago van dronkaard en enfant terrible nooit

kwijtraakt. Hij werkt dus graag mee aan ‘zinvolle interviews’ om zijn níeuwe imago te promoten. ,,Het gaat 

ook wel eens goed met mij en ik ben ook wel eens níet dronken.’’
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