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de tapkranen horizontaal als de band 

oerendhard inzette. Jolink is ervan over-

tuigd dat de band bierbrouwer Grolsch in

Groenlo in de hoogtijdagen van Normaal

miljoenen omzet heeft bezorgd. Niets leek

méér voor de hand te liggen dan dat de

brouwer de populaire rockgroep met man-

nen in tweedehands, zwarte kostuums vol

vlekken, zou gaan sponsoren. Maar de reali-

teit was anders.

Jolink herinnert zich dat het reclame -

bureau van de bierbrouwer helemaal niets

wilde weten van onbehouwen lawaai -

makers met cowboyhoeden op. ,,Dat 

bureau stond mijlenver af van het in Groen-

lo gebrouwen bier dat door plattelanders en

op feesten en bij Normaal-optredens wordt

gedronken.’’

NORMAAL-BIER

Grolsch profileerde zich destijds als am-

bachtelijk product. De Amsterdamse elite-

fotograaf Paul Huf had het merk een exclu-

sief imago bezorgd, en dat mocht niet ruw

worden verstoord door een stel op gitaren

rammende boeren, die een mascotte met

hooivork inzetten en meiden met blote tie-

ten over het podium lieten huppelen. Zo’n

voorstelling paste niet bij de kwetsbare slo-

gan: Vakmanschap is Meesterschap. ,,Later

gingen ze zich associëren met kunst, golf,

hockey, tennis en vooral niet met voetbal.

Onbegrijpelijk dat een biermerk zó ver-

vreemdt van z’n achterban. Dat neem ik ze

buitengewoon kwalijk.’’

Normaal had lak aan de houding van de

bierproducent en kwam met een eigen Nor-

maal-bier op de proppen. Commercieel 

totaal oninteressant. ,,Er moest zwaar geld

bij. Die ‘potjes Normaal-bier’ waren trou-

wens wel leuk. Potje deur ’t strotje was een

idee van Willy Janssen, de oprichter van

Hertog Jan. Die had pas gevoel voor pr.’’

Halverwege de jaren ’90 sponsorde Amstel

de groep twee jaar. Volgens Jolink om

Grolsch een hak te zetten. Grolsch werd 

leverancier van de Amsterdam Arena, een

opdracht waar Amstel jammerlijk naast

pakte. Jolink heeft nog altijd een aversie te-

gen Grolsch. Op de website van de groep

antwoordt hij op de vraag wat zijn favoriete

biermerk is: Alles, als het maar geen

Grolsch is. ,,Om je de waarheid te zeggen: ik

drink thuis Krombacher.’’

Het zijn intussen rustige tijden voor de bier-

verwerkende organen van de voorman van

de rockgroep, die inmiddels al meer dan

dertig jaar op de bühne staat. Voor het eerst

houdt hij zich aan de medicatie voor zijn

astma, waar hij al heel zijn leven aan lijdt.

Een paar keer per week gaat hij hardlopen

en fitnessen. De woensdag is voor de klein-

kinderen.

BURN-OUT

Jolink heeft zijn les geleerd. Midden jaren

’90 stortte hij in. Voor de tweede keer pro-

blemen met het management en de groep

financieel aan de grond. Ben kon niet meer.

Er was door de jaren heen te veel gebeurd.

Spanningen in de band, drankgebruik,
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‘ALS JE DRONKEN BENT, 
KUN JE NIET WERKEN’

Verraad aan de muziek
Ben Jolink probeert koste wat kost een dvd tegen te hou-

den met alle tv-clips van Normaal. ,,Die videoclips met al

die playback, dat was heel vervelend werk. Daarom waren

we zo dronken als een roetetoeter en gedroegen we ons als

idioten. Ik schaam me er dood voor dat ik me met de hit-

parade bezig heb gehouden. Dat ik heb staan playbacken

op de tv, dat ik me verlaagd heb om dat minderwaardige

NSB-werk te doen. Dat is verraad aan de muziek. De hit-

parade is oplichterij. Het zegt alleen maar iets over het

aantal vriendjes dat je in Hilversum hebt.’’
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