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echtscheiding, astma en ernstige verkeers-

en crossmotorongelukken. Hij was opge-

brand en wilde stoppen. Hij hervond zich in

1999 en nam het solo album Howlin’ at the

moon op, geproduceerd door Antonie

Broek, drummer van De Dijk. ,,Die man ver-

dient credits. Hij zei: je hoeft niet te

schreeuwen, zing maar gewoon.’’

Besloten werd om met Normaal het theater

in te gaan. De optredens werden minder

heftig. In 2001 ging de bioscoopdocumen-

taire met de veelzeggende titel Ik kom altied

weer terug in première. De groep arriveerde

bij z’n 30-jarig bestaan en hield een jubile-

umconcert met oudgedienden en het actue-

le Normaal.

Hoewel ouder en bedaagder, Jolink mag

nog graag stunts uithalen. In 2006 trad hij

op voor ‘onze jongens’ in Oehoe Oehoe-

roezgan. Begin dit jaar leverde Normaal een

nieuwe cd af: N’je liedjes. Volgens Jolink

heeft de band nog nooit zo goed geklonken

en is de sfeer onderling nooit beter geweest.

,,Geen controverses, met het management

is al twaalf jaar geen gezeik meer en financi-

eel gaat het goed.’’

In februari 2009 begint de nieuwe theater-

toer. In de zomer gaan hij en zijn mannen

weer høken in feesttenten. Jolink heeft de

regie. Hij is net terug van een week Polen,

want ook al heeft hij pas een BSA-cross -

motor (model 1965) aangeschaft, crossen is

niet zijn enige hobby. Wat deed Jolink in 

Polen? ,,Onschuldige bambies met reebrui-

ne ogen vermoorden. Laat ik het zélf maar

zeggen, voordat iemand anders het doet.’’

CUBAANSE SIGAAR

Wild schieten, maar ook wild eten. Dat kan

in de Achterhoek. Jolinks favoriete restau-

rants: De Stenen Tafel in Borculo, met een

Michelin-ster, en De Gouden Karper in

Hummelo, tegenwoordig zijn stamkroeg.

Hij gaat er te voet heen, zodat hij zich ook

kan verdiepen in het wijnarrangement. 

Tijdens het wildseizoen werkt hij de hele

kaart af. Een rode port als apéritief en na 

afloop een V.S.O.P.-cognac (‘of een X.O.’)

met een lekkere Cubaanse sigaar, liefst een

Cohiba.

Maar helaas, die dingen mogen niet meer.

Als er één persoon is die pleitbezorger zou

kunnen zijn van het rookverbod, dan is het

de astmatische Ben Jolink wel. ,,Ik weet wat

het is om doodziek te zijn van meeroken. In

zo’n klein busje met drie kettingrokers. Wat

nu gebeurt, gaat te ver. Zware shag is sme-

rig, maar een mooie sigaar, niet die gepoe-

derde krengen, ik bedoel een mooie dure

Cubaan, dat zou moeten mogen. Ik vind dat

er een uitzondering moet komen voor siga-

ren. Ze horen er bij.’’

Ben Jolink lijkt na jaren høken en daldeej’n

eindelijk normaal. Componeren, muziek

opnemen in zijn studio in Haaksbergen,

schilderen in het aanpalende atelier, een 

reclametekstje inspreken, een schnabbel

doen, opadag houden, de Edison Oeuvre-

prijs in ontvangst nemen, de theatertour

voorbereiden en spelen in de Motorband

met z’n zoon. Overzichtelijk, al moet het op

zijn leeftijd best nog hectisch zijn.

Een tijdje geleden meldde hij in een inter-

netinterview sinds 1963 onaangepast ge-

drag te vertonen, maar als liefhebbende opa

oogt hij behoorlijk middle of the road. ,,On-

aangepast. Ja, ik heb liever dat anderen zich

aanpassen aan mij. Een eigen mening vind

ik prima, zolang hij maar overeenstemt met

de mijne. Maar ik herinner me een discus-

sie met Antonie Broek van De Dijk over het

begrip burgerlijk. Ik zei dat ik daar niets

mee te maken wilde hebben. Antonie zei:

wat bedoel je met burgerlijk? Ik zei: huisje,

boompje, beestje. Hij weer: wat is daar mis

mee? Toen ging ik nadenken: ja, wat is daar

eigenlijk mis mee?’’
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