
De vlag van de gemeente Eibergen:
meer verguisd dan vergood
”Meneer, mag ik u wat vragen? Wat is dat voor een vlag die u daar aan de mast
heeft hangen?’’ Deze vraag werd mij in de zomer van 2008, werkend in de tuin,
vele malen gesteld. Niet alleen door passanten van buiten Eibergen, maar ook
door mensen die al decennia in Eibergen wonen! Kwam de vragensteller uit
Eibergen dan volgde steevast nog de opmerking:”Is dit echt de gemeentevlag?
Daarop staan toch drie eieren of ben ik in de war met het gemeentewapen?”
Genoeg redenen om eens op zoek te gaan naar de herkomst van de vlag van
onze voormalige gemeente. Dat onderzoek zou leren dat het gemeentebestuur
twaalf jaren nodig had om tot een vlag te besluiten.

Voorgeschiedenis
Toen ik in april 2008 de woning aan de Mallumse Molenweg 33 kocht, viel het
mij op dat nogal wat buren een rood-wit-blauwe, oranje of andere wimpel aan
de mast bij hun huis hadden hangen. Die andere wimpel bleek bij navraag te
verwijzen naar hun geboortestreek; het Twentse Ros, de Friese Pompeblêden. Ik
wilde niet achterblijven, maar welke vlag of wimpel te kiezen? Nu wil het geval
dat ons huis aan de Mallumse Molenweg van 1976 tot 1988 de woning is
geweest van F.J.M. Cappetti, destijds burgemeester van de gemeente Eibergen.
Ik moet zeggen voormalige gemeente Eibergen, want de samenvoeging van de
gemeenten Borculo, Neede, Ruurlo en Eibergen had immers op 1 januari 2005
geleid tot de huidige gemeente Berkelland. Met een geheel nieuw eigen wapen,
maar ook met een geheel nieuwe eigen vlag (afb.1). Het verhaal bij dat nieuwe
wapen en die nieuwe vlag staat in de gemeentegids van de gemeente Berkelland
(2009, p.21).

Het wapperen nu van de vlag van de
voormalige gemeente Eibergen aan
mijn mast zou een fraaie verwijzing
zijn naar de voormalige gemeente,
alsmede naar haar burgemeester
Cappetti. Als Tukker had ik natuur-
lijk het Twentse Ros kunnen kiezen,
maar die wimpel hing al bij de
buren. Dus het werd de vlag van de
gemeente Eibergen. ”De vlag die u
heeft hangen, is volgens mij de vlag
van de Eibergse Ondernemers Vere-
niging”. Ook dat kreeg ik te horen.
Opmerkelijk; autochtone bewoners
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afb.1: Vlag van de gemeente Berkelland,
vastgesteld door de gemeenteraad op
22-11-2005.
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van Eibergen zouden toch bekend moeten zijn met hun lokale symbolen.1

Initiatief van buiten
Op 13 december 1961 komt bij de afdeling Algemene Zaken van de gemeente
Eibergen een brief binnen van de Fryske Akademy. Deze aan alle gemeenten
gestuurde brief is ondertekend door voorzitter Kl. Sierksma. De Akademy wil
een Nederlands Vlaggenboek uitgeven en vraagt ook het gemeentebestuur van
Eibergen of het in het bezit is van een gemeentevlag en zo ja of die dan kan
worden opgenomen in het vlaggenboek. In de zestiger jaren werd het mode dat
gemeenten overgingen tot het instellen van een eigen gemeentevlag. Het college
van B&W antwoordt drie dagen later in een brief - via de afdeling Algemene
Zaken - dat de gemeente geen vlag heeft. ”Wel is het de bedoeling een derge-
lijke vlag te doen vervaardigen. Wij verzoeken u ons mede te delen of u ons van
advies kunt dienen over een verantwoord vlagmodel.” Op de brief van Sierksma
maakt burgemeester L.H.H.R. van Wensen (1947-1964) met potlood de aanteke-
ning ”Ik ben er toch voor om een gemeentevlag te doen vervaardigen.” Ook
streekhistoricus H. Odink ontvangt een - met de hand geschreven - brief van de
chef afdeling Algemene Zaken, tevens loco-gemeentesecretaris A.M.J. van Wan-
roij met de vraag suggesties te doen voor een vlag. Al op 23 december valt de
reactie van de Fryske Akademy bij de gemeente op de mat. Het verzoek is om
enkele gegevens over Eibergen op te sturen. Het college besluit op 10 januari
1962 de afbeeldingen van de wapens van Eibergen (afb.2) en Beltrum en een
boekje van Odink over de gemeente te zenden. Op 12 januari antwoordt Sierks-
ma dat hij graag van advies wil dienen, ”maar ik zou (…) in de gemeentevlag
een aantrekkelijker symboliek willen leggen dan de simpele kippeneieren...”.
Vanaf dat moment zijn over een periode van vier jaar (!) in het archief geen
stukken te vinden die handelen over een gemeentevlag. Een en ander zou ver-
klaard kunnen worden uit de omstandigheid dat chef afdeling Algemene Zaken
Van Wanroij en zijn vervanger H.J. Brouwer wegens ziekte veelvuldig afwezig
zijn. Opmerkelijk is dan wel dat burgemeester Van Wensen en gemeentesecreta-
ris G. Hospers geen zichtbare actie ondernemen. Een dossier als ‘gemeentevlag’
had overigens op dat moment in de gemeentelijke organisatie van Eibergen veel
eerder thuisgehoord bij de afdeling Interne Zaken dan bij de afdeling Algemene
Zaken. Maar Van Wanroij zou, naar verluidt, niet graag wat uit handen geven.

Hoe het ook zij, het eerste teken van leven in het archief is een briefje van 30
december 1966 met slechts de tekst: ”Heer de Leeuw, Heeft Eibergen een
gemeentevlag? Bg.” Bg. staat waarschijnlijk voor J.H. Borgman. Deze van de
afdeling Financiën afkomstige ambtenaar was vanwege zijn daadkrachtig optre-
den door de nieuwe burgemeester F.J. Hermsen (1964-1971) tot chef van de
afdeling Algemene Zaken benoemd. Borgman trof daar een aantal niet afgeron-
de dossiers aan, waaronder dat van de gemeentevlag. F.J. de Leeuw, chef afde-
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ling Interne Zaken antwoordt Borgman: ”Een officiële gemeentevlag hebben we
niet. Er ligt nog wel ergens een - ik meen door Zion gemaakte vlag, die echter in
zodanige toestand verkeert dat men er niet behoorlijk mee voor de dag kan
komen.” Het dossier ‘gemeentevlag’ wordt vanaf dat moment behandeld door de
afdeling Interne Zaken. De Leeuw2 doet het college voor zijn vergadering van
26 januari 1967 het voorstel: ”Om een ‘heraldisch’ juiste vlag te krijgen is het
m.i. het beste hierover advies te vragen aan de Hoge Raad van Adel (…)”. Het
college stuurt op 6 februari 1967 een brief naar de Hoge Raad waarin om advies
en een ontwerp wordt verzocht. Beide komen al op 2 maart 1967 binnen: ”Aan-
gezien vele vlaggen van Nederlandse gemeenten reeds zijn samengesteld uit
blauwe en gele banen en vakken, komt het de Raad voor, dat de vlag van Eiber-
gen het beste identiek aan het wapen zou kunnen worden samengesteld. De
beschrijving van bedoelde vlag luidt:’vierkant, blauw, beladen met drie gele eie-
ren, staande 2 en 1’”.
De nieuwe gemeentesecretaris I. Bottenberg (1966-1973) adviseert diezelfde
dag nog het ontwerp te bespreken in het college en ter inzage te leggen voor de
gemeenteraad.

Opnieuw initiatief van buiten
In het archief is vervolgens weer niets te vin-
den dat wijst op aandacht voor een vlag. Bur-
gemeester Hermsen, zijn twee wethouders, de
gemeentesecretaris en een belangrijk deel van
het ambtenarenkorps hebben al geruime tijd
wel belangrijker zaken aan hun hoofd dan een
gemeentevlag. Eibergen moet op de schop:
grondaankopen, afbraak en vernieuwing van
de dorpskern, een nieuwe woonwijk, sport-
complex, zwembad, etc. Op 15 februari 1968
ontvangt de gemeente van de Stichting voor
Banistiek en Heraldiek3 een enquête. Alle
gemeenten wordt daarin een aantal vragen
gesteld over het gebruik van een vlag en een
wapen. In de enveloppe voor de gemeente
Eibergen heeft de voorzitter van die stichting
- Kl. Sierksma! - een briefje gestopt met de
opmerking: ”Op een naar uw verzoek over-

legd en in kleuren uitgevoerd ontwerp mochten wij nimmer enige reactie ont-
vangen”. Sierksma heeft in 1961 en 1962 als voorzitter van de Fryske Akademy
- de Friese afdeling van de stichting - al contact gehad met Eibergen. Chef afde-
ling Interne Zaken De Leeuw schrijft 25 maart 1968 terug: ”Bij uw brief van 12
januari 1962 informeert u nog naar geografische of historische gegevens. Dan
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afb.2: Wapen van de gemeente
Eibergen, bevestigd door de
Hoge Raad van Adel op
20-7-1816.
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stokt de correspondentie. Een door u (…) in kleuren uitgevoerd ontwerp, heb ik
nimmer gezien. Deze ietwat ‘merkwaardige’ gang van zaken omtrent onze
gemeentevlag, kon plaats hebben omdat de ambtenaar die dit behandelde de
laatste 5 à 6 jaar wegens ziekte, slechts nu en dan ter secretarie verscheen.
Hiervoor onze excuses.”

Sierksma vraagt drie dagen later de afdeling Interne Zaken met het oog op een
ontwerp voor een vlag opnieuw om een karakteristiek van Eibergen. De Leeuw
voorziet Sierksma op 4 april 1968 van documentatie en de volgende karakte-
ristiek: ”Overwegend landelijke gemeente; industrie hoofdzakelijk gevestigd in
het dorp Eibergen. Gemeente is rijk aan natuurschoon; bossen en heide. (…).
Rustige bevolking, gemoedelijk, ijverig, maar eigen initiatief en activiteit laten
wel te wensen over. Intellectuele ontwikkeling kon beter zijn. (…).” Het komt
mij voor dat het maar goed is dat weinigen destijds weet hebben gehad van deze
maatvoering door De Leeuw. Hoe het ook zij, de vlag is dan toch weer op de
Eibergse agenda geraakt.

Over eieren en strepen
Het bestuur van de stichting laat er geen gras over groeien en geeft op 13 april
1968 het college het advies en ontwerp (afb.3): ”Een gemeentevlag waarvan de
omschrijving luidt: Blauw, met een van 3 treden getrapte broekingdriehoek4,
met een over het midden van de vlucht5, ter hoogte van 1/5 van de vlaghoogte 5
smalle banen afwisselend van geel en blauw.” Ter motivering volgt dan: ”Een
gemeentevlag wordt uit traditie ontworpen op basis van de kleuren en eventuele
symbolen van het gemeentewapen. Op 20 juli 1816 werd Eibergen door de
Kroon bevestigd in het bezit van een blauw wapenschild, waaronder 3 gouden
eieren. De kleuren geel en blauw dienen derhalve in de vlag te worden verwerkt.
Zo mogelijk ware het getal van 3 in acht te nemen. Aangezien een ei-vorm moei-
lijk herkenbaar is als zodanig leent het zich volgens de regels der banistiek niet
tot verwerking in de vlag. Bovendien berust dit symbool slechts op een verkeer-
de interpretatie van de plaatsnaam. De meeste gemeentevlaggen van gemeenten
met het element ‘berg’ in de naam vertonen het daarvoor sprekende element in
de vlaggekunde een gelijkbenige driehoek, met de basis langs de broek van de
vlag. In de broekingdriehoek wordt doorgaans een eventueel bijzonder kenmerk
van de gemeente tot uitdrukking gebracht. Aangezien uit 17e en 18e eeuwse
bronnen bekend is, dat Eibergen voorheen een stedelijke positie innam, kan
door een trapsgewijze breking van de zijden der broekingdriehoek een eenvou-
dige associatie worden gelegd met de kantelen van een stadsmuur (hoewel
Eibergen wel nimmer ommuurd zal zijn geweest, is dit een gebruikelijke symbo-
liek), zowel als met het karakter van meer ‘stedelijke’ huizen.
Er zijn voldoende elementen aanwezig, om het aantal ‘treden’ vast te leggen op
3: Gelderland/Twente/Westfalen; burgerbevolking/militairen/verpleegden; 3 eie-
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ren in wapen. Naar de huidige ‘samenleving’ getransponeert (sic) zou men in de
getrapte driehoek zelfs een symbolische herinnering aan het openluchttheater -
dat op kultureel terrein zo veel voor de gemeente betekent kunnen zien. Door 3
smalle gele banen uit de broekingdriehoek te laten verlopen over de vlucht van
de vlag ontstaan 2 smalle blauwe banen, voorstellende de Berkel en de Slinge.
Rond deze 2 blauwe banen vindt men dan 3 gele als symbool voor de dorpen
Beltrum, Eibergen en Rekken.” De 3 treden verwijzen derhalve ook naar Kamp
Holterhoek, de Rekkense Inrichtingen en de Eibergse bevolking zelf.

De Leeuw - inmiddels meer dan
betrokken bij dit dossier - stuurt naar
aanleiding van het advies van Sierks-
ma het college op 23 april 1968 ver-
heugd het concept-raadsvoorstel:
”Eindelijk is het dan zo ver dat u een
verantwoord ontwerp van een
gemeentevlag kan worden voorge-
legd. (…). Als de raad in zijn verga-
dering van mei a.s. tot instelling van
deze vlag mocht besluiten zou de
plechtige eerste vlaghijsing tegelijk
met de opening van het nieuwe

zwembad (’t Vinkennest, PR) kunnen plaats hebben.” Echter: het college ervaart
het als bezwaarlijk dat de ’eieren’ uit het gemeentewapen niet in de vlag terug-
komen. Ook vindt het college het ontwerp erg streperig. De Leeuw weet niet
goed raad met de afwijzing van dit toch terdege beargumenteerd ontwerp en legt
het dossier in de la. B&W en gemeentesecretaris Bottenberg lijken er ‘niet wak-
ker van te liggen’. Maar ook raadsleden niet; collegestukken aangaande de vlag
hebben ter inzage van de raad gelegen. Nimmer werd naar de voortgang
gevraagd.

Op 10 mei 1969 - ruim een jaar later - informeert Sierksma nog maar eens ‘hoe
de vlag erbij hangt’. De Leeuw stelt vanwege het rappel op 16 mei het college
voor om Sierksma ”(…) het ontwerp in zoverre te (laten) herzien, dat rechts
boven in de hoek van het blauwe veld, 3 eieren van goud in aangepaste grootte
worden aangebracht.” De Leeuw bekent ”(…) ik heb de stukken even laten lig-
gen, met de bedoeling om er later op terug te komen. Door de drukte voor ande-
re zaken heb ik echter de gehele vlag vergeten.” Het college gaat akkoord. Bur-
gemeester Hermsen schrijft op het collegebesluit: ”Mits Sierksma instemt met de
3 eieren”. Een telefoontje daarop van De Leeuw naar Sierksma leert dat deze de
‘eieren’ wel in de vlag kan opnemen, maar dan niet rechts boven in de hoek. De
symbolen behoren volgens de banistiek zo dicht mogelijk bij de stok. Een
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afb.3: Vlag van de gemeente Eibergen vol-
gens het advies van de Stichting voor
Banistiek en Heraldiek van 13-4-1968.
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poging van De Leeuw een vlag met eieren (afb.4) te ontwerpen slaagt niet echt
en hij verzoekt het college toch het eerste ontwerp van Sierksma te willen vol-
gen. In zijn vergadering van 10 juni 1969 besluit het college dan maar dat eerste
advies van Sierksma (afb.3) na afloop van de openbare raadsvergadering van 18
juni 1969 met de raadsleden te bespreken. Het dossier leende zich blijkbaar nog
niet voor een openbare (!) bespreking. Die informele bespreking zou uiteindelijk
pas na afloop van de raad van augustus 1969 plaatsvinden. De raad wijst het
vlagontwerp af. Omdat van een informele bespreking geen notulen worden
gemaakt, zijn de argumenten voor de afwijzing dan ook niet bekend.

Tegen deze achtergrond komt het
volgende vermakelijk over. In april
1969 verzoekt der Stadtdirektor van
Stadt Vreden de burgemeester van
Eibergen de vlag van Rekken te stu-
ren omdat uit die plaats ’die Musik-
kapelle Creszendia’ deelneemt aan
de festiviteiten rond het 75-jarige
bestaan van ‘die Kapelle der Freiw.
Feuerwehr Vreden’. De vlag kan
dan wapperen naast de vele andere
vlaggen. Burgemeester Hermsen
antwoordt op 13 juni 1969 (terwijl
de raad op 18 juni voor het eerst
over de vlag zou praten): ”Er is

momenteel een nieuwe vlag in ontwerp gereed, maar deze moet nog op de
fabriek gemaakt worden. Aangezien ik van mening was dat de vlag nog tijdig
voor het feest van de Feuerwehr klaar zou zijn, heeft de beantwoording van uw
schrijven zo lang op zich laten wachten.” Burgemeester Hermsen speldt hier de
Duitse gemeentesecretaris maar wat op de mouw. Wordt Hermsen in zijn biogra-
fieën daadkracht toegedicht, dat geldt duidelijk niet voor de besluitvorming rond
zoiets eenvoudigs als een gemeentevlag.

Wíl politiek en ambtelijk Eibergen wel een vlag?
Op 7 april 1970 komt er weer een brief van Sierksma binnen: ‘We horen maar
niets’. De Leeuw - ongelukkig met deze kwestie - schrijft een nota aan gemeen-
tesecretaris Bottenberg. In augustus jl. vond de vlag weinig bijval bij de raad.
”Het gevolg is geweest dat deze zaak in het slop is geraakt. (…). Dat men de
vlag (…) niet mooi vindt komt ook omdat men zich een gemeentevlag zonder het
gemeentewapen er in, niet goed kan voorstellen.” De Leeuw volhardt en dringt
er bij de gemeentesecretaris op aan het college en de gemeenteraad toch voor te
stellen het eerste ontwerp van Sierksma (afb.3) te volgen. Hij voegt eraan toe:
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afb.4: Ontwerp van een vlag voor de
gemeente Eibergen, gemaakt door chef
Interne Zaken De Leeuw, mei 1969.

ON nr 64 2009:Old Ni-js febr. 2005 01-07-2009  10:21  Pagina 22



”Als de raad nu spoedig zou beslissen dan kan de nieuwe vlag misschien nog
dienst doen op de tentoonstelling G.G.125.” De Leeuw doelt hier op de dan van
4 tot 12 september in Arnhem te houden tentoonstelling ‘125 jaar Groei in Gel-
derland’ over landbouw en industrie. In zijn vergadering van 7 augustus 1970
besluit het college conform het ambtelijk voorstel: voor de gemeenteraadsverga-
dering van 14 augustus 1970 staat als stuk 26 geagendeerd ‘de instelling van een
gemeentevlag’. Voor het eerst in het openbaar! In het door de notulist van die
vergadering - de heer De Leeuw! - gemaakte verslag staat: ”De voorzitter [bur-
gemeester Hermsen, PR] stelt voor goed te vinden dat dit voorstel wordt aange-
houden. Spreker heeft nl. gehoord dat er een gemeentevlag van Eibergen zou
zijn van omstreeks 1600. De historicus Odink zal dit onderzoeken en tracht - op
korte termijn - een afbeelding van deze vlag ter beschikking te krijgen.” De raad
gaat akkoord. Odink is destijds inderdaad op zoek gegaan, maar komt uiteinde-
lijk niet verder. Hij schrijft in een manuscript van augustus 1970: ”Nu er naast
zovele andere belangrijke dingen in ons goede Eibergen ook een vlag wordt
begeerd en reeds door deskundigen een model aan de hand is gedaan, lijkt ’t ons
goed te wijzen op onze 17e eeuwse dominee-dichter Willem Sluiter die in 1671
al dichte (sic): (…).” En dan volgt er een vierregelig gedichtje over het zwaaien
met een vaandel door de burgerjeugd. Daarna vervolgt Odink: ”Of ze (het vaan-
del, PR) ook als gemeentevlag gebruikt werd is me onbekend, maar wel waar-
schijnlijk. Op ‘t midden van het rood-wit-blauwe dundoek was in kleuren ’t
wapen van Eibergen gemaakt (…).” Hoe het ook zij, volgens de stukken in het
archief wordt nimmer meer op de veronderstelde vlag uit 1600 teruggekomen.6

Is uitstel ook afstel? Burgemeester Hermsen, gemeentesecretaris Bottenberg,
chef Interne Zaken De Leeuw, noch enig raadslid onderneemt iets. Politiek en
ambtelijk Eibergen lijkt er genoeg van te hebben. Het wachten is als voorheen
op een initiatief van buiten. Dat komt op 9 oktober 1971 wanneer de ons beken-
de Sierksma - sinds 1961 voor de vierde keer - vraagt naar de stand van zaken.
Op de brief in het archief staan wel de parafen van Bottenberg en De Leeuw,
maar Sierksma krijgt geen antwoord. Burgemeester Hermsen is sinds 1 juli 1971
werkzaam in Nieuwegein, wethouder H. Schäperclaus functioneeert als loco-
burgemeester en B. Olthof is interim-wethouder. Tot augustus 1972 zal er niets
gebeuren dat deze vanaf december 1961 slepende kwestie tot een afronding
brengt.

Een brief aan de burgemeester
Voorzitter Sierksma van de Stichting voor Banistiek en Heraldiek schrijft op 31
juli 1972 maar weer een brief. Alleen deze keer adresseert hij zijn schrijven niet
als tot dusver aan het college van B&W of aan de chef Interne Zaken, maar aan
de burgemeester van Eibergen zelf. Sierksma verzucht dat zijn stichting vele
uren in de advisering aan Eibergen heeft gestoken, maar dat hij op rappelbrieven
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zelfs geen reactie meer
krijgt. De op 1 februari
1972 aangetreden burge-
meester Cappetti bericht
Sierksma (via de afdeling
Interne Zaken) op 23
augustus: ”Aangezien ik
pas sedert 1 februari j.l.
burgemeester van Eibergen
ben, was ik met de door u
geschilderde gang van
zaken (…) niet op de hoog-
te. In juli 1969 [moet zijn

augustus, PR] en in augustus 1970 heeft de gemeenteraad gesproken over de
gemeentevlag. Beide keren kon uw ontwerp in de ogen van de raadsleden geen
genade vinden [in 1970 hield Hermsen het agendapunt ‘gemeentevlag’ aan, het
werd dus niet eens besproken, PR]. De ambtenaar heeft de stukken in zijn
bureau opgeborgen. Ik betreur dit, omdat ik met u van mening ben, dat een
gemeente de beschikking over een vlag dient te hebben. Ik heb nu opdracht
gegeven deze zaak opnieuw in B&W te brengen.” Burgemeester Cappetti legt
hier schuld voor de ontstane vertraging eenzijdig neer bij ambtenaar De Leeuw.
Niet terecht; het zijn veel eerder het college van B&W en de gemeenteraad zelf
die maar niet konden besluiten.

Sierksma antwoordt Cappetti twee dagen later met gevoel voor understatement:
”Bureaus kunnen vaak ontzettend diepe laden hebben. (…). Het zal voor u der-
halve ook teleurstellend zijn geweest dat u niet in uw gemeente bent verwelkomd
met uitgestoken gemeentevlaggen!” Chef De Leeuw adviseert het college op 20
oktober 1972 als volgt: ”Gelet op de afwijzende houding van de raad zou ik per-
soonlijk een geheel nieuw ontwerp laten maken, maar het zou goed kunnen dat
de huidige raad wel instemt met hetgeen al is gemaakt.” Het college besluit het
eerste ontwerp van Sierksma te bespreken na afloop van de raadsvergadering
van 31 oktober 1972. Wethouder Schäperclaus schrijft op het besluit: ”lijdens-
weg”. Dat blijkt op 31 oktober maar weer eens; Sierksma ontvangt een brief met
de mededeling: ”Deze vergadering is echter zo ver uitgelopen dat de vlag niet
meer aan de orde is gekomen. De bespreking is nu op 7 december 1972.” Tij-
dens het informele deel van de raadsvergadering op die decemberavond wijst de
raad het voorstel wederom af. De Eibergse bevolking blijft onbekend met deze
op een soap gelijkende geschiedenis. Zelfs het anders zo goed geïnformeerde
weekblad ’Onze Gids’ schrijft er niet over.
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Het bestuurscentrum van Eibergen in de vorige eeuw.
(foto collectie Johan Baake).
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Kiezen uit acht ontwerpen
Sierksma - langzamerhand vertrouwd met het gemeentebestuur van Eibergen -
stuurt na overleg met De Leeuw op 16 december 1972 een geheel vernieuwd
advies. Hij legt daarbij uit welke eisen er vanuit de banistiek aan een vlag
gesteld dienen te worden. Een wapen hoort er niet in thuis. Naast het eerder
gegeven (en door de raad al vaker - informeel - verworpen) vlagontwerp van 13
april 1968, legt hij nog een viertal nieuwe ontwerpen (afb.5) voor. Daarin zijn
nu wel ‘eieren’ verwerkt. Als bijna gebruikelijk rappelleert Sierksma in zijn
brief van 5 februari 1973 voor de vijfde keer. Inmiddels had De Leeuw het col-
lege op 2 februari voorzien van de vier nieuwe ontwerpen van Sierksma. Het
ambtelijk voorstel beperkt zich uiteindelijk tot twee suggesties: ”1. het oor-
spronkelijke ontwerp, 2. het nieuwe ontwerp 4 (een banenvlag met op elke baan
een ei). Ter inzage voor de raad en na afloop van de raadsvergadering van 27
februari ter bespreking.” Het college neemt het voorstel over en besluit dit op
27 februari informeel met de fractievoorzitters te bespreken. Sierksma wordt
uitgenodigd om uitleg te geven.

afb.5: Vier nieuwe vlagontwerpen voor de gemeenteraad van Eibergen.

De fractievoorzitters komen er niet uit. Naar aanleiding daarvan gaan Sierksma
en De Leeuw weer aan de slag en stuurt het college de raad in maart 1973 nog
eens drie ontwerpen (zie afb.6 als één van die drie ontwerpen) ter informele
bespreking. Maar wanneer ook die bespreking niets blijkt op te leveren, hakt het
college eindelijk de knoop door en stelt de gemeenteraad van 25 september
1973 voor de keus: ”De voorkeur van het college gaat uit naar het oorspronke-
lijke ontwerp, indien dat onverhoopt niet wordt gekozen, valt de keus op het bij-
gevoegde nieuwe ontwerp een vlag met drie bergen in de broekzijde en een ei
ter hoogte van elke bergtop” (zie afb.6 voor dat alternatief). Voor het eerst sinds
1961 laten raadsleden via notulen van zich horen. Daaruit: ”De heer Jasink
(PvdA) had nooit gedacht dat Eibergen nog eens met de gemeentevlag de grote
bladen zou halen, maar dat is toch gelukt. Zijn fractie kan in het voorstel van
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het college meegaan.” ”De heer Bouwmeesters (Katholieke Democratische
Partij - KDP) vraagt dit punt van de agenda aan te houden, aangezien de heer
Olthof (ARP/CHU) niet aanwezig is. Deze heeft nl. zelf een ontwerp gemaakt en
zal het wellicht op prijs stellen dit de raad voor te leggen.” Burgemeester Cap-
petti wijst dit voorstel van de hand. ”De heer Hungerink (VVD) kan ook volle-
dig met het voorstel van het college mee gaan.” ”De heer Harbers (KVP) is blij
dat dit ontwerp, na vele jaren, weer in de raad is gekomen. Ook zijn fractie staat
achter het voorstel van het college.” ”De heer Griesen (ARP/CHU) had toch
liever het symbool eieren in de vlag weergegeven gezien. Hij is voor het tweede
ontwerp.” ”De heer Bouwmeesters sluit zich bij de woorden van de heer Grie-
sen aan.” ”De heer J.G.A. Reesink (KVP) vraagt zo breed mogelijk bekendheid
te geven aan het ontwerp.” Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het
collegevoorstel (het oorspronkelijke ontwerp van 13 april 1968!) besloten. Na
twaalf jaar gesteggel - wel of geen eieren - heeft de gemeenteraad besloten tot
de instelling van een gemeentevlag. De pijn van het afstand doen van de aan-
vankelijke wens van de raad om eieren in de vlag op te nemen, werd die avond
gesymboliseerd door ze op te eten. ‘Onze Gids’ van 6 oktober 1973 schrijft
daarover: ”Zodra het besluit genomen was werd de vergadering (…) een ogen-
blik geschorst en kregen de raadsleden een hard gekookt en gepeld eitje, dat ze
met smaak en kennelijk zonder gewetenswroeging opaten.”

Behalve de keuze van het vlagont-
werp, maakt het - door De Leeuw
opgestelde - raadsvoorstel melding
van nóg twee zaken:
”2. burgemeester en wethouders
op te dragen maatregelen te nemen
dat bij voorkomende gelegenheden
vlaggen volgens dit model worden
uitgestoken, gehesen en meegedra-
gen;
3. burgemeester en wethouders te
machtigen een passend tijdstip aan
te wijzen voor een plechtige vlag-
hijsing.”

Een vlag, maar dan…?
Via de plaatselijke pers verneemt de bevolking van Eibergen dat de gemeente-
raad heeft besloten tot het instellen van een gemeentevlag. Waarom de gemeente
een gemeentevlag wil, hoe die er uitziet en waarom zó, wordt niet verteld. Van
een beschrijving als ‘een van drie treden getrapte broekingdriehoek met over het
midden van de vlucht …’ maakt niemand zich toch een voorstelling. Het vervolg
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afb.6: Dit was op 25-9-1973 het alternatief
voor een gemeentevlag. ARP/CHU en KDP
hadden liever dít ontwerp gezien.
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staat in de B&W-notulen van 9 oktober 1973: de stichting van Sierksma ont-
vangt ƒ 350 voor haar bemoeienis in de afgelopen twaalf jaren, de Hoge Raad
van Adel ontvangt het raadsbesluit ter kennisname7, bij de Dokkumer Vlaggen
Centrale wordt een offerte gevraagd en middenstanders, sportverenigingen en
andere belanghebbenden krijgen een brief met de vraag of zij via de gemeente
een gemeentevlag willen aanschaffen. Ook besluit het college dat de gemeen-
tevlag bij bijzondere gelegenheden kan worden uitgeleend. In de B&W-notulen
staat daarover ”b.v. indien een van de heren wethouders jarig is, grapje van de s
(niet in de notulen)”. Bedoeld is hier (gemeente)secretaris H.T. Krajenbrink.

Op de 24 oktober verstuurde brief en op de advertentie van 22 november in
‘Onze Gids’ (zie afb.7) en het ‘Gelders Streekblad’ reageren zo’n 40 belangstel-
lenden. Eén van de antwoordstrookjes is nog in het archief bewaard gebleven:
”12-11-1973. U mag voor mijn rekening aanschaffen 1 gemeentevlag. Betaling
volgt zodra het gemeentebestuur van Eibergen mijn nadelen, ten gevolge van het
niet toepassen van de artikelen 32 en 52 van de Bouwverordening bij de bouw-
vergunningverlening op 06-10-1970 voor het pand Grotestraat 29 heeft wegge-
nomen. Verder wens ik Burgemeester Cappetti een spoedig herstel van zijn ziek-
te toe. J. Boenders, Vakkleding.”

De Leeuw, die dit alles afrondt,
zal dat najaar een zucht van ver-
lichting hebben geslaakt. Op 6-
12-1973 worden 56 vlaggen
besteld, ”levering graag nog
voor januari”. Nu moet alleen
nog de eerste vlaghijsing worden
gepland en dan kan het dossier
‘gemeentevlag’ dicht. Ondanks
alle ‘voorzorgen’ van De Leeuw
vermelden de raadsnotulen noch
de afleveringen van ‘Onze Gids’
in 1974 iets over een plechtige
eerste vlaghijsing. Ook de geïn-
terviewden staat niets bij van die
eerste keer, overigens ook wei-
nig van volgende keren. Frits

Veldink, destijds stadhuisbode, zegt: ”Ik moet die vlag natuurlijk hebben gehe-
sen, maar ik kan ’t me niet herinneren. Wel weet ik dat die vlag werd uitgeleend.
Maar terugbrengen, ho maar! Eens moest ik uitzoeken, waar die vlaggen waren
gebleven, maar daar kreeg je een punthoofd van. ’t Was een rotzooitje met die
vlag.” De voormalig afdelingschefs Gert Gossink, Henk Ruesink en Wim Strik,
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afb.7: Advertentie op 22 november 1973 in
‘Onze Gids’.
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hen naar de gemeentevlag gevraagd, staat niets bij. Voormalig wethouder Bart
Hemmelder weet nog wel: ”De kleuren zijn blauw en geel. Een aantal bewoners
van de Klaashofweg heeft ter gelegenheid van de viering van 800 jaar Eibergen
in de zomer van 1988 zelf zo’n vlag gemaakt.” Jan de Leeuw, zoon van chef
afdeling Interne Zaken De Leeuw: ”Ik kan me niets herinneren van gesprekken
thuis over een gemeentevlag. In het archief van mijn vader ben ik evenmin iets
tegengekomen. Wel herinner ik me dat mensen aan de Klaashofweg, ’t stuk van
het fietspad tot aan de Hupselseweg, zo’n vlag hebben gemaakt en uitgestoken
tijdens de viering van 800 jaar Eibergen. Maar verder is die vlag een vrijblij-
vende geschiedenis geweest.”
Je zou toch mogen aannemen dat de gemeentevlag is gebruikt bij bijzondere
gelegenheden zoals - direct al - op 26 februari 1974 het bezoek van de Commis-
saris der Koningin W.J. Geertsema aan de gemeenteraad, het groots gevierde
Bevrijdingsfeest op ‘De Bijenkamp’ in 1975, het bezoek van kroonprinses
Beatrix aan d’Oranjerie in 1979, de huldiging van Annie Borckink als Olym-
pisch schaatskampioene in februari 1980, de eerste steenlegging voor het Cen-
trumplan in december 1980, het bezoek van koningin Beatrix aan de Rekkense
Inrichtingen in 1984, de opening van het nieuwe stadhuis in 1987, het inhalen
van de nieuwe burgemeester J.J.M.W. ter Laak in 1988, de internationale zwem-
en touwtrekwedstrijden, etcetera! De eerste vlaghijsing - zo die er al is geweest -
heeft natuurlijk wel 35 jaar geleden plaatsgevonden. Maar wanneer een zo gede-
tailleerd draaiboek als dat voor het uitbundig gevierde afscheid van burge-
meester Cappetti eind mei 1988 niet spreekt over enig gemeentelijk vlagver-
toon, gemeenteambtenaren weinig herinnering hebben aan hun ‘dienst’vlag en
we ons realiseren dat de gemeente Eibergen en haar vlag slechts vier jaar gele-
den - 31 december 2004 - zijn opgehouden te bestaan, dan hoeven we ons niet
veel illusies te maken over het gebruik van de gemeentevlag. In ieder geval niet
over de uitstraling ervan. Het enige teken van het bestaan van een gemeentevlag
dat in die eerste jaren na de aanschaf ervan in de geraadpleegde bronnen werd
opgemerkt, betrof een kort berichtje in ‘Onze Gids’ van 11-4-1974: ”Afgelopen
zaterdag hield het bestuur van Sportclub Eibergen een receptie ter gelegenheid
van het kampioenschap van het eerste elftal. (…). Burgemeester Cappetti bood
een gemeentevlag van dusdanige afmetingen aan, die past bij een grote kampi-
oen.” Herman Schepers, grondlegger van het Museum De Scheper, kenner toch
van Eibergen: ”Een gemeentevlag was hier ‘not done’, een luxe geval. Overbo-
dig. En een protocol hoe met dat ding om te gaan, was er ook niet.” Hoewel de
stichting van Sierksma met het ontwerp ook een vlagprotocol had meegestuurd,
is van een dergelijk voorschrift inderdaad niets gebleken. Nee, de gemeentevlag
is in Eibergen geen bindend symbool geweest.

Of zou het laatste stukje van de Klaashofweg een uitzondering vormen op deze
teleurstellende conclusie? Bewoners die zelf een gemeentevlag in elkaar zetten,
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moeten toch wel iets hebben
met dat symbool! In het
voorjaar van 1988 had de
gemeente alle inwoners van
Eibergen opgeroepen hun
straten vanwege de viering
van 800 jaar Eibergen een
feestelijke aanblik te geven.
Mogelijk zijn het de bewo-
ners Cor Putman en Henk
Saaltink geweest die met het
voorstel kwamen om ‘hun’
Klaashofweg te versieren
met de gemeentevlag
(afb.8). Putman voerde in
die tijd in ieder geval veel
overleg met de gemeente
vanwege zijn voorzitter-

schap van de ‘Commissie afscheid burgemeester Cappetti’. ”Een aantal dames
van de Klaashofweg heeft vervolgens lappen gele en blauwe stof bij ‘de KTV’
gekocht. Daarvan hebben wijzelf gemeentevlaggen gemaakt.” De activiteiten
bleken dermate aan te slaan dat maar meteen een buurtvereniging werd opge-
richt. ”Sindsdien is het de gewoonte dat tijdens het jaarlijkse buurtfeest op de
derde zaterdag van juni, dit jaar 20 juni, de gemeentevlag wordt uitgestoken.
Deze vlag gaat ook wel uit bij een huwelijksfeest of een geboorte. En … wan-
neer je verhuist, dan laat je de vlag achter voor de nieuwe bewoners!” Opmer-
kelijk is te constateren dat de bindende werking van een gemeentevlag kan wor-
den overgenomen door een buurtvereniging.

Wat leert ons dit verhaal?
In ieder geval brengt dit verhaal ons op de hoogte van de kleuren, de vorm en de
betekenis van de vlag van de voormalige gemeente Eibergen. Maar wat veel
meer overblijft als herinnering, is de toch wel bijzondere wijze waarop die vlag
bestuurlijk tot stand is gekomen: opeenvolgende colleges van B&W die geheel
andere prioriteiten hebben dan een vlag, ambtenaren die jarenlang niet naar het
dossier ‘vlag’ omkijken, raadsleden die al die tijd evenmin vragen stellen - ter-
wijl zij toch een controlerende taak hebben - en een bevolking die niets te horen
krijgt. Dat de gemeente Eibergen in de periode 1973-2005 (32 jaar!) naast het al
langere tijd bestaande wapen desondanks in het bezit is geweest van een eigen
vlag is het gevolg van de inspanningen van - de buitenstaander - voorzitter
Sierksma van de landelijke Stichting voor Banistiek en Heraldiek en de eigen
ambtenaar De Leeuw. Hoe te waarderen ook, de gemeentevlag is bestuurders en
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afb.8: Sinds 1988 hangt de buurtvereniging Klaas-
hofweg in Eibergen tijdens haar jaarlijkse buurt-
feest de gemeentevlag uit. (foto H.A. Wilderink).
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inwoners van Eibergen in feite
opgedrongen. Anderzijds hebben
die bestuurders ook niets onderno-
men om de vlag in de lokale
gemeenschap tot leven te laten
komen. En wanneer een symbool
geen ‘dragers’ heeft, verdwijnt de
(uit)werking ervan. Met het wapen
had men hier veel meer binding.
Ware het wellicht dan toch niet ver-
standiger geweest om in de
gemeentevlag het wapen en of de
‘eieren’ op te nemen? Dan maar
niet geluisterd naar deskundigen.

Maar hoe zit het nu met die vlag van de Eibergse Ondernemers Vereniging
(EOV)? Wel, medio 2000 stelde de toenmalige voorzitter van de EOV, mevrouw
Geesje Gossink-van Enk, voor om een eigen ondernemersvlag afgeleid van de
gemeentevlag in te stellen (afb.9). Die vlag heeft twee gelijke banen. De boven-
ste baan is blauw, de onderste geel. Maar als Achterhoekers ’jao jao’ zeggen,
dan weet je dat ze er geen zin in hebben. En dat bleek te kloppen. De EOV-vlag
werd (ook al) geen succes. De laatste keer dat na lange tijd de vlag weer eens

werd uitgehangen, was vanwege
het overlijden in 2007 van bakker
Bennie Hengeveld, oud-bestuurslid
van de EOV. Uit de mond van een
bij de EOV aangesloten winkelier
werd de verzuchting opgetekend:
”Er moet er hier eerst een dood
gaan, willen ze de vlag - en dan
nog halfstok - uithangen.”

Werd de gemeentevlag van Eiber-
gen tot dusver niet gekend, op dit
moment wappert hij - door dit ver-
haal nu wel herkend - aan de mast
van het voormalige huis (zie
afb.10) van een van Eibergens
meest gewaardeerde burgemeesters.
Symbolischer kan het haast niet.

Eibergen, juni 2009 Peter Rutgers
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afb.9: De vlag van de Eibergse Ondernemers
Vereniging, vastgesteld medio 2000.

afb.10: De Eibergse gemeentevlag - anno
2009 - herkend! (foto E.P. Rutgers).
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Interviews
Met de volgende personen uit Eibergen werden vraaggesprekken gevoerd:
H.G. Gossink, G. Gossink-van Enk, B. Hemmelder, J. de Leeuw, H.M. Roos-te
Raa, H.W. Ruesink, H.G. Schepers, W.L.F.M. Strik, F. Veldink, G.J. Veldink-
Pleiter en enkele bewoners van de Klaashofweg.
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Voetnoten
1 Ik dank Leo van Dijk in Eibergen voor zijn bereidheid een eerdere versie van

dit artikel te willen lezen en voor de informatie en de suggesties die hij mij
vervolgens gaf.

2 Deze ambtenaar blijkt over veel belangstelling voor de lokale historie te
beschikken. Op zijn naam zullen later enkele publicaties over Eibergen ver-
schijnen.

3 Banistiek is de leer van een vlagontwerp, heraldiek is de leer van een wapen-
ontwerp.

4 Broek: het naar de mast gekeerde - dus linker - deel van een vlag.
5 Vlucht: het van de mast gekeerde - dus rechter - deel van een vlag.
6 In het Staring Instituut in Doetinchem bevindt zich de aantekening van Odink

uit 1970 als het manuscript 254 ‘Op zoek naar een vlag’. Overigens werd
Odink door de gemeente ook al in 1961 benaderd om mee te denken over een
gemeentevlag. Maar ook toen leverde dat niets op.

7 Wordt een gemeentewapen vastgesteld door de Hoge Raad van Adel, de vast-
stelling van een gemeentevlag en het gebruik ervan zijn een autonome aange-
legenheid van de gemeenteraad.
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