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dingsbodem was voor het Achterhoekse

muziekgezelschap. Aan de stamtafel van 

café De Tol kreeg Normaal inhoud en de 

foto voor de hoes van de eerste single Hels

als ’n jagthond en op de b-kant ’T is kloot’n

hier werd bij De Tol gemaakt. De clip van 

Oerend Hard, het lied waarmee de band in

1977 doorbrak, werd vóór het café opgeno-

men.

Het kwam allemaal door de uitbater van 

De Tol, Bennie Praasterink, die de bijnaam

De Pröhs droeg. ,,De Pröhs was voormalig

stroper, briljant motorrijder, geweldig 

acteur en tevens warme bakker. Hij haalde

de broden uit de diepvries, legde ze op de

kachel en ging ze daarna uitventen.’’

Jolink ontmoette De Pröhs toen hij eind 

jaren ’60 was teruggekeerd uit Amsterdam,

waar hij na zijn studie aan de kunstacade-

mie in Enschede als kunstenaar in hippie-

kostuum naam probeerde te maken. ,,Wij

zaten bij De Pröhs in het café. Bij de deur zat

een net echtpaar dat zich ergerde aan ons

taalgebruik en opstapte. Ze lieten hun half-

volle glazen staan. De Pröhs zette een voor

een de glazen aan zijn mond en zei: 

Zó, de kladden bunt veur de caféholder. Ik

dacht: hier is het leuk, hier kom ik vaker.’’

Café De Tol was jaren de stamkroeg van de

band, en Jolink werd er door de kastelein

geslagen tot Ridder in de Orde van d’n Dörsti-

gen Daldeejer.

Na het overlijden in 1985 van de eigenaar

werd het café overgenomen door z’n vrouw

en dochter. ,,Ellie, míjn vrouw, heeft het

nog twee jaar gedaan, en toen mijn zoon

Gijs anderhalf jaar. Vervolgens is Willem

Mentink erin gekomen.’’ Het café werd ver-

kocht. Het is nu een partycentrum.

DUIVEL IN HUIS

Op Hemelvaartsdag 1975 debuteerde Nor-

maal in Lochem. De wereld veranderde

voorgoed. Jolink scandeerde de nummers

over het plattelandsleven, ondersteund

door rechttoe rechtaan rock & roll-akkoor-

den, in alle toonaarden en in plat Achter-

hoeks. Belangrijkste inspiratiebronnen:

bier en motoren.

Met het nummer Godveredomme, woar doe

ik het veur vestigde de groep naam als onbe-

houwen en godslasterlijk. Van een optre-

den voor de christelijke jongerenvereniging

in Eibergen sprak iedereen schande. Het

nette vakblad Missets Horeca waarschuwde

horecazaken de deuren gesloten te houden

voor Normaal. Jolink schaterlachend:

,,Haal de duivel niet in huis!’’

Er was geen weg terug. In oververhitte feest-

tenten, gevoed door veel bier, ontkiemde

het Normaal-zaad. Er kwamen concerten in

heel het land, platencontracten, tv-optre-

dens, interviews en clips. De boer’n rock

was niet meer te stuiten. Platenbazen die

aanvankelijk niets zagen in de dialectrock,

namen mokkend hun verlies.

Waar Normaal kwam, steeg de bieromzet.

Vooral in thuisland de Achterhoek gingen

Artiest is een scheldwoord
Ben Jolink: ,,Een artiest is een zanger die niet zelf z’n lied-

jes schrijft en in de eerste plaats graag bekend wil zijn. Hij

doet mee aan Idols en werkt mee met roddelbladen, want

zolang ze over je schrijven is het goed. En als BN’er zit hij

in quizzen en spelletjesprogramma’s. Een artiest is een

narcist. Hij is verliefd op zichzelf. Artiest is voor mij een

scheldwoord. Ik wil niet hoogdravend doen, maar ik 

beschouw mezelf als iemand die dingen bedenkt. Ik hoef

het niet zelf uit te voeren, maar het moet wel vernieuwend

zijn. Mensen vragen wel eens: spelen jullie ook een num-

mer van Elvis? Nee, zeg ik dan. Dat kan niet. Elvis heeft

nooit een nummer geschreven. Een nummer van Frank 

Sinatra kan ook niet’’.

‘ALLES, BEHALVE
GROLSCH’
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