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Een eigen plek.
Eibergse jongerencultuur in de jaren ’70 en ’80. Deel 2 

Inleiding
Eibergen midden jaren zeventig van de vorige eeuw: een vriendelijk plattelands-
dorp in de Achterhoek. Het is goed om er te wonen maar er is weinig te doen. 
Het dorp kent een verzuilde samenleving, zowel kerkelijk als politiek, waarin 
de verhoudingen duidelijk zijn. Op zondag zitten de kerken vol en iedereen doet 
boodschappen bij zijn eigen bakker, slager en kruidenier. Men heeft respect voor 
de gevestigde orde. Wel zijn er discussies over een rondweg: of deze nu aan de 
west- of aan de oostkant van het dorp moet worden aangelegd.

In deel één van ‘De Eibergse jongerencultuur in de jaren ’70 en ’80’ is ingegaan 
op de drang van een grote groep Eibergse jongeren om andere wegen in te slaan, 
eigen wegen. Behalve dat het ook in dit tweede deel over deze jongeren gaat, gaat 
het ook over een lokale overheid die in gesprek gaat met de jongeren en oplos-
singen zoekt voor vrijetijds-, drugs- en huisvestingsproblemen. 

Groep van veertig
Halverwege de jaren zeventig laat een groep Eibergse jongeren op een luide ma-
nier van zich horen. Omdat ze met ongeveer veertig in getal zijn, worden deze jon-
geren ‘de groep van veertig’ genoemd. Ze verzetten zich zo ongeveer tegen alles 
wat gangbaar is. Tegen hun ouders, tegen school en tegen de gevestigde orde. Het 
is een gemêleerde groep jongeren die alles anders wil. Ze zijn anti kernenergie, te-
gen de bio-industrie, eten geen vlees, voelen zich aangetrokken tot het anarchisme 
en willen zelf hun regels bepalen. Ze zijn tegen de onrechtvaardige verdeling van 
de rijkdom in de wereld, zijn boos op de wereld en op hun ouders die er een grote 
puinhoop van hebben gemaakt. Wat de muziek betreft houden ze zowel van Punk 
(dit is een ruwe vorm van rockmuziek) en Ska (een opgewekt soort feestmuziek). 
The Rolling Stones noemen ze oude mannen die hun tijd hebben gehad. Sommi-
gen zijn politiek geëngageerd en zijn pacifistisch ingesteld. Deze groep jongeren 
hebben vooral een voorkeur voor zwarte kleding. Deze Eibergse jongeren voe-
len zich bijvoorbeeld ook in het geheel niet meer aangetrokken tot het reguliere 
programma van de SSKWE en willen ook dat veranderen. Nog weer anderen, de 
meer politiek links georiënteerde jongeren, steunen de acties van de EKOG. Deze 
‘groep van veertig’ is overigens meer een aanduiding vanuit de gemeentelijke 
organisatie dan dat deze veertig jongeren zelf georganiseerd zijn. Het is een los-
vaste en ongeorganiseerde groep die dan bij een kraakactie betrokken is en dan 
weer met een EKOG actie meedoet.
 
Omdat de Julianaschool aan de Hondevoort pas gesloten is en leeg staat (daar 
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waar nu de Niessinkkamp is) vragen de jongeren aan de gemeentelijk verantwoor-
delijken om de school als clubhuis te mogen gebruiken. De ‘groep van veertig’ 
wordt in een raadscommissie uitgenodigd om hun wensen en plannen te komen 
toelichten. Daar zijn ze zeker voor in. Chef van afdeling Sociale Zaken van de 
gemeente, de heer Johan Ravesloot, vraagt hen op een gegeven moment: ‘Maar 
jongens, jullie kunnen toch ook wel gezellig bij jullie ouders thuis zitten’. Dit 
heeft enkel gehoon en smalende reacties tot gevolg. Ze willen niet bij hun ouders 
op de bank zitten maar willen een eigen honk, een eigen plek. Ze laten zich niet in 
een keurslijf dwingen van ouderen die wel even weten wat goed voor hen is. Ze 
vermaken zich prima in de Julianaschool.

Zorgen bij de bestuurders
De politiekverantwoordelijken van de gemeente Eibergen volgen de ontwikke-
lingen in het dorp op de voet. Vele politici, ook burgemeester Cappetti, maken 
zich oprecht grote zorgen over deze ‘losgeslagen bende’ die zich door niets en 
niemand de wet laat voorschrijven. In niet mis te verstane bewoordingen pleit 
men voor een nieuwe opzet van de SSKWE. Op het hoogste gemeentelijke niveau 
wordt in aanwezigheid van de wethouders Bart Hemmelder (CDA) en Wijnand de 
Boer (PvdA) besloten om een onderzoek onder de Eibergse jeugd te houden. In 
1981 wordt een gemeentelijke studiecommissie gevormd waaraan ook een aantal 
hulpverlenende organisaties deelneemt: de Kruisvereniging, stichting De Ente (de 
organisatie voor maatschappelijke hulpverlening) en het CAD (Consultatie Bu-
reau voor Alcohol en Drugs). Ben Horck, coördinator van het CAD in Groenlo, 
is voorzitter van deze commissie, Gerard Roos is vanuit de gemeentelijke orga-
nisatie als secretaris aan deze werkgroep toegevoegd. De commissie heeft als op-
dracht om de alcohol- en drugsproblemen in kaart te brengen en een oplossing 
voor deze problemen aan te dragen. Het gaat in de eerste plaats om inventarisatie 
van organisaties die op lokaal terrein werkzaam zijn op het gebied van alcohol- en 
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alcoholcultuur binnen de gemeente. Behalve preventieve activiteiten stelt men voor om het 
alcoholmatigingsbeleid ook ten aanzien van gemeentelijke recepties toe te passen. Verder zet 
men ook in op intensievere surveillance door de politie. Ze pakken hun taak serieus op door 
soms ook onder auto’s te controleren. Het belangrijkste is echter om met de jeugd in gesprek 
te gaan en met de SSWKE te overleggen hoe ze kunnen inspelen op de nieuwe situatie. 
Gerard Roos weet zich na ruim dertig jaar nog goed te herinneren hoe hij soms ook op straat 
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drugsproblematiek, daarnaast gaat het om het verzamelen van feiten en cijferma-
teriaal en ten derde om voorstellen te doen hoe de aanpak van deze problematiek 
dient te geschieden. Eén van de adviezen van de werkgroep is dat er vooral wat 
gedaan moet worden aan de alcoholcultuur binnen de gemeente. Behalve preven-
tieve activiteiten stelt men voor om het alcoholmatigingsbeleid ook ten aanzien 
van gemeentelijke recepties toe te passen. Verder zet men ook in op intensievere 
surveillance door de politie. Ze pakken hun taak serieus op door soms ook onder 
auto’s te controleren. Het belangrijkste is echter om met de jeugd in gesprek te 
gaan en met de SSWKE te overleggen hoe ze kunnen inspelen op de nieuwe situ-
atie. Gerard Roos weet zich na ruim dertig jaar nog goed te herinneren hoe hij 
soms ook op straat wordt aangesproken: ‘We wilden zo laagdrempelig mogelijk 
zijn, zichtbaar en altijd aanspreekbaar’. 

Vervolgonderzoek 
In december 1982 wordt een vervolgonderzoek gehouden onder de jeugd tussen 
de 14 en de 16 jaar en tussen de 17 tot 32-jarigen. Hierbij is de SSKWE in de 
persoon van Erno van den Heuvel betrokken en vanuit de gemeente Ton Esman 
als secretaris. Met vragenlijsten wordt onder jongeren geïnventariseerd waar hun 
belangstelling naar uitgaat. Dit onderzoek moet leiden tot een nieuwe invulling 
van het sociaal-cultureel werk dat meer aansluit bij de actuele wensen van de 
jongeren. In april ’83 worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt. 
Conclusie betreffende de jongste groep is dat ze meer vertier in de weekeinden 
wensen. Opvallend is dat deze groep aangeeft dat punkers de sfeer in de uitgaans-
gelegenheden negatief beïnvloeden. De punkers in deze groep geven echter aan 

wordt aangesproken: ‘We wilden zo laagdrempelig mogelijk zijn, zichtbaar en altijd 
aanspreekbaar’.  
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en actievoerder Leon Wecke (1932-2015) bij ‘Het gat van Eibergen’  
(Foto H.J. Braakhekke) 
 
 
Vervolgonderzoek  
In december 1982 wordt een vervolgonderzoek gehouden onder de jeugd tussen de 14 en de 
16 jaar en tussen de 17 tot 32 jarigen. Hierbij is de SSKWE in de persoon van Erno van den 
Heuvel betrokken en vanuit de gemeente Ton Esman als secretaris. Met vragenlijsten wordt 
onder jongeren geïnventariseerd waar hun belangstelling naar uitgaat. Dit onderzoek moet 
leiden tot een nieuwe invulling van het sociaal-cultureel werk dat meer aansluit bij de actuele 
wensen van de jongeren. In april ’83 worden de resultaten van het onderzoek bekend 
gemaakt. Conclusie betreffende de jongste groep is dat ze meer vertier in de weekeinden 
wensen. Opvallend is dat deze groep aangeeft dat punkers de sfeer in de 
uitgaansgelegenheden negatief beïnvloeden. De punkers in deze groep geven echter aan dat ze 
zich binnen het bestaande aanbod niet op hun plaats voelen. Al met al betekent dit dat de 
activiteiten van de SSKWE meer naar de weekenden verschoven worden. Bij de oudere groep 
jongeren zijn er die aangeven ontevreden met de thuissituatie te zijn, terwijl er aan de andere 
kant woningnood is. Werkloosheid is een probleem en ook het alcohol- en drugsgebruik 
wordt als probleem genoemd. Zo wordt er in de eindconclusie van het rapport gepleit voor 
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In de openbare vergadering van de raadscommissie maatschappelijke zorg en 
volksgezondheid op 6 juni 1983 wordt gezegd dat de oplossing van de problemen niet alleen 

Burgemeester Cappetti (1927-1993) in gesprek met polemoloog, journalist en actievoer-
der Leon Wecke (1932-2015) bij ‘Het gat van Eibergen’  (Foto H.J. Braakhekke ©).
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dat ze zich binnen het bestaande aanbod niet op hun plaats voelen. Al met al be-
tekent dit dat de activiteiten van de SSKWE meer naar de weekenden verschoven 
worden. Bij de oudere groep jongeren zijn er die aangeven ontevreden met de 
thuissituatie te zijn, terwijl er aan de andere kant woningnood is. Werkloosheid is 
een probleem en ook het alcohol- en drugsgebruik wordt als probleem genoemd. 
Zo wordt er in de eindconclusie van het rapport gepleit voor een brede aanpak. 
Het sociaal cultureel werk kan dit niet alleen oplossen. Er volgen gesprekken waar 
ook vertegenwoordigers van hulpverlenende instellingen bij aanwezig zijn om te 
overleggen hoe het Eibergse jeugdbeleid op een eigentijdse manier vorm gegeven 
kan worden. Deze manier van aanpak is een echt Cappettiaanse manier van het 
omgaan met problemen: zoveel mogelijk belanghebbenden er bij betrekken om 
een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen. 

In de openbare vergadering van de raadscommissie maatschappelijke zorg en 
volksgezondheid op 6 juni 1983 wordt gezegd dat de oplossing van de problemen 
niet alleen op de weg ligt van de SSWKE. Ook andere organisaties, dat wil zeggen 
de politie, De Ente en het CAD, krijgen een taak om mee te helpen de problemen 
op te lossen. Eén van de concrete zaken die genoemd wordt, is dat er jongeren zijn 
die problemen hebben met de invulling van hun vrije tijd. 
Hans Heuving (Arnhem, 1951) die in 1982 als rayoncommandant naar Eibergen 
in dienst gekomen is, herinnert zich nog goed hoe hij vanuit de politie regelmatig 
overleg voert met Erno van de Heuvel en maatschappelijk werker bij De Ente, 
Cees van Beinum. Dat gaat dan over probleemgevallen en hoe deze het best bena-
derd kunnen worden. Ook de politie is nauw betrokken op de Eibergse bevolking 
en is gericht op orde en veiligheid. Zo probeert de politie vooral contact te krijgen 
met de ‘rondhangende jeugd’. ‘Dit werkt beter dan steeds maar straffen en verbie-
den’ volgens Hans Heuving. 

De Klungel
Vanwege de nieuwe omstandigheden vinden de activiteiten van de SSKWE meer 
en meer in de weekenden plaats. Verder krijgen de jongeren meer invloed op het 
programma en worden er meer vrijwilligers geworven. 
De SSKWE is in de jaren tachtig in de catacomben van De Huve gevestigd. Soci-
aal-cultureel werker Erno van den Heuvel, die bij alle relevante overleggen op het 
gemeentehuis aanwezig is geweest, is dag en nacht in de weer om programma’s 
te bedenken die aan zullen slaan bij de jongeren. Veel draait om de muziek, zowel 
het luisteren en beleven ervan als het zelf maken. In De Huve hebben ze meerdere 
ruimtes tot hun beschikking. In één ruimte, die geheel zwart is geverfd, treden 
al of niet beginnende bandjes op. Deze ruimte heette De Burp. Deze naam is be-
dacht door Hans Weeink. Een andere ruimte, die meer als bruin café is ingericht 
heet De Klungel. Boven de tap zijn de ornamenten van de voormalige Rekkense 
rouwwagen bevestigd. Deze zijn ooit door Wim Heinen op de kop getikt toen hij 
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in Rekken rond fietste om foto’s te maken. Zoon Erik Heinen, die meehelpt bij 
de inrichting van De Klungel, hangt ze op nadat ze eerst netjes zijn opgeknapt. 
De jongste groep tussen de 14 en de 16 jaar mag op zaterdagavond tot 22.00 uur 
hun meegebrachte singeltjes draaien. Ook is daar de mogelijkheid om spelletjes te 
doen, dammen schaken, sjoelen en noem maar op. Na 22.00 uur krijgt de oudere 
jeugd de mogelijkheid om zich te laten gelden. Dit nieuwe beleid van de SSKWE 
valt goed in de smaak bij de jeugd en wordt door velen gewaardeerd. Godfried 
ten Barge (Eibergen, 1963), André Markerink, Jeroen de Geus zijn enkele enthou-
siastelingen die wekelijks in De Huve te vinden zijn. Godfried en André zijn er 
vooral vanwege de praktische onderdelen waaronder zeefdrukken en het eetcafé. 
Ook helpen ze mee met de kinderdagkampen die ’s zomers georganiseerd wor-
den. Jeroen komt vooral voor de muziek. Godfried ten Barge legt daar de basis 
voor zijn latere bedrijf. Hij bedrukt T-shirts met afbeeldingen van bands en gaat 

 
Eibergen in de jaren ’80 – Bert Bleek 
 
Tumult op straat 
De optredens van de bandjes in de kelder van De Huve vinden meestal in een goede sfeer 

plaats. Op een keer vragen de organiserende jongeren of ze de grote zaal van De Huve een 

keer mogen gebruiken. Dat mag onder voorwaarde dat ze zelf alles regelen en alles netjes zal 

verlopen. Omdat er op een gegeven moment toch gedoe ontstaat, wordt het concert 

afgeblazen. Een aantal jongeren gaat de straat op en gaat op de Hagen op de stoeprand zitten. 

Surveillerende politieagenten zien iemand een blikje over straat schoppen. Ook worden er 

enkele glazen bier tegen de politieauto gegooid. De agenten stappen uit en spreken de groep 

bestraffend toe. Hierdoor ontstaat tumult dat al snel tot een opstootje leidt. Snel worden de 

collega’s uit Neede gebeld en te hulp geroepen. In Neede is namelijk extra politie ingezet 

vanwege een alcoholcontrole omdat Normaal die avond optreedt. Met man en macht wordt in 

Eibergen de orde hersteld waarbij een hele groep jongeren wordt ingerekend. Drie van hen 

belanden in een politiecel. Dit voorval wordt de dag er na zelfs beschreven in een artikel in de 

Volkskrant. 
 
Op de gemeentelijke burelen zit men zeker niet stil. Er is intussen een onderzoek uitgevoerd 

naar de problematiek van jongeren in de gemeente Eibergen. De heer Pieter Mooren, 

werkzaam bij de Gelderse Raad voor Jeugdbeleid, is samensteller van het onderzoeksrapport. 

In dit rapport wordt gepleit voor een samenhangend jeugd- en jongerenbeleid (februari 1985). 

Eibergen in de jaren ’80 – Bert Bleek
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daar mee de boer op waarmee hij zeer succesvol is. Ook is hij betrokken bij het 
Achterhoeks Alternatief Filmcircuit waarbij films als Themroc, Le Grande Bouffe 
en der Blechtrommel worden vertoond. Er is van alles te doen voor de jeugd. Op 
deze manier wordt ingespeeld op nieuwe vragen en nieuwe wensen. Ook voor 
de jongeren die het huis uit willen en zelfstandig willen wonen heeft de SSKWE 
een speciale training ontwikkeld waar men leert wat het betekent om een eigen 
huishouden te voeren. 

Tumult op straat
De optredens van de bandjes in de kelder van De Huve vinden meestal in een goe-
de sfeer plaats. Op een keer vragen de organiserende jongeren of ze de grote zaal 
van De Huve een keer mogen gebruiken. Dat mag onder voorwaarde dat ze zelf 
alles regelen en alles netjes zal verlopen. Omdat er op een gegeven moment toch 
gedoe ontstaat, wordt het concert afgeblazen. Een aantal jongeren gaat de straat 
op en gaat op de Hagen op de stoeprand zitten. Surveillerende politieagenten zien 
iemand een blikje over straat schoppen. Ook worden er enkele glazen bier tegen 
de politieauto gegooid. De agenten stappen uit en spreken de groep bestraffend 
toe. Hierdoor ontstaat tumult dat al snel tot een opstootje leidt. Snel worden de 
collega’s uit Neede gebeld en te hulp geroepen. In Neede is namelijk extra poli-
tie ingezet vanwege een alcoholcontrole omdat Normaal die avond optreedt. Met 
man en macht wordt in Eibergen de orde hersteld waarbij een hele groep jongeren 
wordt ingerekend. Drie van hen belanden in een politiecel. Dit voorval wordt de 
dag er na zelfs beschreven in een artikel in de Volkskrant.

Op de gemeentelijke burelen zit men zeker niet stil. Er is intussen een onderzoek 
uitgevoerd naar de problematiek van jongeren in de gemeente Eibergen. De heer 
Pieter Mooren, werkzaam bij de Gelderse Raad voor Jeugdbeleid, is samensteller 
van het onderzoeksrapport. In dit rapport wordt gepleit voor een samenhangend 
jeugd- en jongerenbeleid (februari 1985). Dit rapport wordt voor kennisgeving 
aangenomen temeer omdat er inmiddels voldoende acties zijn ondernomen waar 
men tevreden over is. Er is bijvoorbeeld veel meer contact gekomen tussen de 
jongeren en de medewerkers van SSKWE, de Ente en de politie. De SSKWE weet 
een groot aantal van de jongeren te bereiken en er is ook een goed contact tot stand 
gekomen tussen de SSKWE en de Rekkense ZMOK-school de Koningin Wilhel-
minaschool. Dit vanwege de realisering van een simulatiewerkplaats aldaar. 
Gaandeweg waaien de problemen met de jongeren over. Een aantal jongeren 
zwermt uit, anderen ronden hun studie af en gaan elders aan het werk. Daarnaast 
is er natuurlijk aandacht gekomen voor wat de jongeren wensen. Het feit dat aan 
hun ideeën gehoor is gegeven, heeft tot goede resultaten geleid. 

Chlorix
Ook in De Huve gaan de ontwikkelingen door. Zo reeds gememoreerd treden er 
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vaak beginnende bandjes op beneden in de kelder. Een band, met zanger en drum-
mer Joost de Boer (Eibergen, 1966), Patrick Michorius (Haaksbergen, 1967), 
Marcel (Petrushka) Morsink en Ernst Jan Brunsveld noemt zich Gozhawkz. Dit 
is een pure punkband. Hard en heftig. Nog altijd is op Facebook een nummer uit 
1981 van hen te beluisteren. Ze zijn zeer populair in Eibergen. Ze spelen de sterren 
van de hemel met nummers die ze zelf maken. In hun scherpe teksten protesteren 
ze tegen onrecht en kernenergie. Ze treden veel op in de gehele regio. Hun grote 
voorbeelden zijn Vopo’s, met hun in 1981 uitgebrachte lp Dead Entertainment, en 
de Dead Kennedy’s, een populaire punkband afkomstig uit San Francisco. 

Vanwege muzikale meningsverschil-
len besluiten ze de band al na korte tijd 
op te heffen. Tijdens hun afscheids-
concert echter leggen ze hun menings-
verschillen bij en richten een nieuwe 
band op: Chlorix. Hiermee halen ze 
zelfs regionale bekendheid en treden 
regelmatig op. Een nog altijd legen-
darisch schoolconcert in Haaksbergen 
wordt al na tien minuten afgebroken. 
Er ontstaat namelijk gedoe omdat de 
meegereisde fans uit Eibergen niet 
in de zaal mogen. Chlorix maakt niet 
alleen muziek, in 1983 geven ze een 
speciaal krantje uit, ‘Chlorix Let’s 
Pogo’. In het krantje staan allerlei we-
tenswaardigheden over de muzikan-
ten, een aantal recensies over films en 
lp’s en een kort stripverhaal. Ja, Chlo-

rix besteedt oprecht aandacht aan hun fans. In hun begintijd oefenen ze in huize 
De Boer aan de Leugemorsweg. Later spelen ze in een speciaal door vader Gerard 
Morsink gebouwde schuur aan de Emausweg te Rekken. Alles draait om de mu-
ziek in die jaren. In 1985 verschijnt er zelfs een nummer van hen op de lp ‘Live 
in Babylon’. Wanneer Patrick Michorius en Ernst Jan Brunsveld op een gegeven 
moment stoppen komen Martijn le Noble en Diemer Kransen de band versterken. 

Op 11 juli 1984 geeft Herman Brood met zijn band Wild Romance een concert in 
De Huve. Terwijl iedereen oog heeft voor de achtergrondzangeressen de Bombi-
tas, is Martijn le Noble, die zelf bas speelt, diep onder de indruk van de bassist van 
de band. Op die avond besluit hij dat hij zich verder wil ontwikkelen in de muziek. 
Na zijn Eibergse avontuur ontwikkelt hij zich tot een topbassist en speelt later in 
bands met wereldfaam zoals Porno for Pyros, The Cult en Thelonious Monster. 

Dit rapport wordt voor kennisgeving aangenomen temeer omdat er inmiddels voldoende 
acties zijn ondernomen waar men tevreden over is. Er is bijvoorbeeld veel meer contact 
gekomen tussen de jongeren en de medewerkers van SSKWE, de Ente en de politie. De 
SSKWE weet een groot aantal van de jongeren te bereiken en er is ook een goed contact tot 
stand gekomen tussen de SSKWE en de Rekkense ZMOK-school de Koningin 
Wilhelminaschool. Dit vanwege de realisering van een simulatiewerkplaats aldaar.  
Gaandeweg waaien de problemen met de jongeren over. Een aantal jongeren zwermt uit, 
anderen ronden hun studie af en gaan elders aan het werk. Daarnaast is er natuurlijk aandacht 
gekomen voor wat de jongeren wensen. Het feit dat aan hun ideeën gehoor is gegeven, heeft 
tot goede resultaten geleid.  
 
Chlorix. 
Ook in De Huve gaan de ontwikkelingen door. Zo reeds gememoreerd treden er vaak 
beginnende bandjes op beneden in de kelder. Een band, met zanger en drummer Joost de Boer 
(Eibergen, 1966), Patrick Michorius (Haaksbergen, 1967), Marcel (Petrushka) Morsink en 
Ernst Jan Brunsveld noemt zich Gozhawkz. Dit is een pure punkband. Hard en heftig. Nog 
altijd is op Facebook een nummer uit 1981 van hen te beluisteren. Ze zijn zeer populair in 
Eibergen. Ze spelen de sterren van de hemel met nummers die ze zelf maken. In hun scherpe 
teksten protesteren ze tegen onrecht en kernenergie. Ze treden veel op in de gehele regio. Hun 
grote voorbeelden zijn Vopo’s, met hun in 1981 uitgebrachte lp Dead Entertainment, en de 
Dead Kennedy’s, een populaire punkband afkomstig uit San Francisco.  
 

 
Voorkant van de speciale Chlorixuitgave  
 
Vanwege muzikale meningsverschillen besluiten ze de band al na korte tijd op te heffen. 
Tijdens hun afscheidsconcert echter leggen ze hun meningsverschillen bij en richten een 
nieuwe band op: Chlorix. Hiermee halen ze zelfs regionale bekendheid en treden regelmatig 
op. Een nog altijd legendarisch schoolconcert in Haaksbergen wordt al na tien minuten 
afgebroken. Er ontstaat namelijk gedoe omdat de meegereisde fans uit Eibergen niet in de zaal 
mogen. Chlorix maakt niet alleen muziek, in 1983 geven ze een speciaal krantje uit, ‘Chlorix 
Let’s Pogo’. In het krantje staan allerlei wetenswaardigheden over de muzikanten, een aantal 
recensies over films en lp’s en een kort stripverhaal. Ja, Chlorix besteedt oprecht aandacht aan 
hun fans. In hun begintijd oefenen ze in huize De Boer aan de Leugemorsweg. Later spelen ze 
in een speciaal door vader Gerard Morsink gebouwde schuur aan de Emausweg te Rekken. 

Voorkant van de speciale Chlorixuitgave.



-43-

Tijdens de optredens in De Huve, waarin de volumeknoppen maximaal worden 
open gedraaid, is het pogoën zeer populair. Pogoën wil zoveel zeggen als wild op 
en neer springen en dan in de lucht tegen elkaar aan knallen. Zo nu en dan leidt dit 
tot onderlinge irritaties maar meestal verhoogt dit het plezier tijdens de optredens. 
De optredens verlopen meestal in een prima sfeer. Wel houdt men, vanuit de or-
ganisatie, de zaak altijd scherp in de gaten. Op een keer komen er enkele jongens 
met grote hanenkammen de zaal binnen. De eerste reactie is: opletten geblazen. 
Even later komen ze bedeesd vragen of ze wel folders mogen uitdelen voor een 
muziekfestival bij hen in de buurt. Een andere keer komt een woest uitziende 
man in een motorpak de zaal binnen lopen. Opnieuw is het: wat gebeurt hier. Bij 
navraag blijkt het een docent te zijn die door zijn leerlingen is gevraagd om ook 
eens te komen kijken. Hoe een mens zich kan verkijken.

Uitgaansgelegenheden die nog niet genoemd zijn, zijn café De Bolhoed en café 
De Libertijn. Voor de volledigheid van dit artikel wordt ook in gegaan op wat hier 
speelt omdat ze onlosmakelijk verbonden zijn met het culturele klimaat van deze 
tijd. Ook het openluchttheater op De Maat waar overigens nog altijd populaire 
bands optreden heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de Eibergse jongeren-
cultuur. 

Alles draait om de muziek in die jaren. In 1985 verschijnt er zelfs een nummer van hen op de 
lp ‘Live in Babylon’. Wanneer Patrick Michorius en Ernst Jan Brunsveld op een gegeven 
moment stoppen komen Martijn le Noble en Diemer Kransen de band versterken.  
 
 
 

 
 
Chlorix: v.l.n.r. Marcel Morsink, Ernst Jan Brunsveld, Joost de Boer, Patrick Michorius  
 
Op 11 juli 1984 geeft Herman Brood met zijn band Wild Romance een concert in De Huve. 
Terwijl iedereen oog heeft voor de achtergrondzangeressen de Bombitas, is Martijn le Noble, 
die zelf bas speelt, diep onder de indruk van de bassist van de band. Op die avond besluit hij 
dat hij zich verder wil ontwikkelen in de muziek. Na zijn Eibergse avontuur ontwikkelt hij 
zich tot een topbassist en speelt later in bands met wereldfaam zoals Porno for Pyros, The 
Cult en Thelonious Monster.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martijn le Noble wat de auto 
 
Tijdens de optredens in De Huve, waarin de volumeknoppen maximaal worden open 
gedraaid, is het pogoën zeer populair. Pogoën wil zoveel zeggen als wild op en neer springen 

Chlorix: v.l.n.r. Marcel Morsink, Ernst Jan Brunsveld, Joost de Boer, Patrick Michorius. 
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Café De Bolhoed
Café De Bolhoed (eerder De Bastille en later De Krekel) aan de Grotestraat te-
genover de protestantse kerk De Oude Mattheüs is een café voor een totaal ander 
publiek. In 1982 wordt De Bolhoed, op dat moment het oudste pand van Eibergen, 
geopend als een Engelse pub. Daar mikken ze op een ouder publiek dat rustig iets 
wil drinken. Voor jonge mensen zijn er immers uitgaansgelegenheden genoeg? 
In de Bolhoed wordt ook andere muziek gedraaid, rustiger en meer gangbare. Bij 
de ingang hangt een bordje met daarop ‘Correcte kleding gewenst’. Dit betekent 
niet dat iedereen in nette kleding dient te verschijnen maar punkers bijvoorbeeld 
zijn absoluut niet welkom Dit zet kwaad bloed bij deze groep. Kleine vernielin-
gen, lichte provocaties en pesterijen zijn het gevolg. Soms komt het ook voor dat 
jongeren, al dan niet lichtelijk onder invloed van alcohol of drugs, binnen komen 
waarop ze gesommeerd worden het pand te verlaten. Dit gaat dan gepaard met 
getier en gescheld en er worden zelfs fikse dreigementen geuit. Op een gegeven 
moment loopt dit zo uit de hand dat er een knokploeg aan te pas komt om de orde 
te herstellen. Ook bezoekt de knokploeg daarna nog even een kraakpand achter de 
Rooms-katholieke kerk om de daar aanwezige jongeren uit het pand te bonjouren. 
Dat gebeurt met harde hand waarbij de daar aanwezige mensen naar buiten wor-
den geschopt en bankstellen door de ramen vliegen. Jeroen de Geus is één van de-
genen die alles aan den lijve heeft mee gemaakt: ‘Het waren angstige momenten 
die ik nooit weer zal vergeten’. Voor de volledigheid is nog te vermelden dat na de 
brand in De Bolhoed in augustus 2010 het pand geheel is afgebroken. Momenteel 
wordt hard gewerkt om op die plek een nieuw kantoorpand te laten verrijzen.

Alles draait om de muziek in die jaren. In 1985 verschijnt er zelfs een nummer van hen op de 
lp ‘Live in Babylon’. Wanneer Patrick Michorius en Ernst Jan Brunsveld op een gegeven 
moment stoppen komen Martijn le Noble en Diemer Kransen de band versterken.  
 
 
 

 
 
Chlorix: v.l.n.r. Marcel Morsink, Ernst Jan Brunsveld, Joost de Boer, Patrick Michorius  
 
Op 11 juli 1984 geeft Herman Brood met zijn band Wild Romance een concert in De Huve. 
Terwijl iedereen oog heeft voor de achtergrondzangeressen de Bombitas, is Martijn le Noble, 
die zelf bas speelt, diep onder de indruk van de bassist van de band. Op die avond besluit hij 
dat hij zich verder wil ontwikkelen in de muziek. Na zijn Eibergse avontuur ontwikkelt hij 
zich tot een topbassist en speelt later in bands met wereldfaam zoals Porno for Pyros, The 
Cult en Thelonious Monster.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martijn le Noble wat de auto 
 
Tijdens de optredens in De Huve, waarin de volumeknoppen maximaal worden open 
gedraaid, is het pogoën zeer populair. Pogoën wil zoveel zeggen als wild op en neer springen 

Martijn le Noble wast de auto.
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De Vissenkom
De jongeren die in die nacht uit het kraakpand worden gebonjourd, worden op-
gevangen door Bram en Nannie le Noble aan de Grotestraat. Ze wonen in ‘De 
Vissenkom’ aan de Grotestraat, (zie ‘Een eigen plek’ deel 1 bij De Doofpot). In 
dit huis is het een komen en gaan van jongeren. Bram (Scheveningen, 1947) is na 
veel omzwervingen in 1964 in Eibergen terechtgekomen en is werkzaam op de 
Rekkense Inrichtingen. Ook is hij als kunstenaar actief en verwerft daarnaast re-
gionale faam als dichter. Tijdens culturele manifestaties treedt hij op en leest zijn 
gedichten voor. Behalve kunstenaar is hij ook politiek activist en spuit uitdagende 
graffititeksten teksten als ‘Duarte is ook een christen democraat’ ondermeer op 
de houten schutting naast de Hema. Het feit dat De Vissenkom enige tijd een toe-
vluchtsoord voor ‘opstandige’ jongeren is wordt Bram en Nannie le Noble niet in 
dank afgenomen. Tot drie keer toe wordt een steen bij hen door de ruiten gegooid. 
Ook wordt Bram ernstig bedreigd, ‘Dat was heftig’ zegt hij, ‘Maar ik liet me niet 
weerhouden om door te gaan’. 

Café De Libertijn
In 1980 koopt Rita Somsen (Eibergen,1946) een pand aan de Kleine Hagen waar 
kunstenaar Jan Wansing enkele jaren daarvoor zijn atelier had. Na een grondige 
verbouwing vestigt zij er een café. Ze noemt het De Libertijn omdat ze zelf een 
drang naar onafhankelijkheid en vrijheid heeft. De Libertijn maakt in de tachti-
ger jaren een belangrijk deel uit van het Eibergse uitgaanscircuit. Het is een ver-
zamelplaats van diverse subculturen. Er komen jongeren die behalve iets willen 
drinken, kunnen schaken, dammen en kaarten, er komen ouderen die de krant 
willen lezen en er komen mensen gewoon voor een goed gesprek. Verder voelen 
jongeren die het Cornerhouse bezoeken zich ook thuis bij De Libertijn omdat dit 
café een herkenbare sfeer van vrijheid uitademt. Het is een praatcafé waar ook ge-
blowd kan worden. Rita Somsen zorgt zelf voor de muziek. Wat de muziek betreft 
neemt ze haar favoriete lp’s op cassettebandjes op en draait die af: muziek van 

De Eibergse band Boss Barbeck

keer toe wordt een steen bij hen door de ruiten gegooid. Ook wordt Bram ernstig bedreigd, 
‘Dat was heftig’ zegt hij, ‘Maar ik liet me niet weerhouden om door te gaan’.  
 
Café De Libertijn.   
In 1980 koopt Rita Somsen (Eibergen,1946) een pand aan de Kleine Hagen waar kunstenaar 
Jan Wansing enkele jaren daarvoor zijn atelier had. Na een grondige verbouwing vestigt zij er 
een café. Ze noemt het De Libertijn omdat ze zelf een drang naar onafhankelijkheid en 
vrijheid heeft. De Libertijn maakt in de tachtiger jaren een belangrijk deel uit van het Eibergse 
uitgaanscircuit. Het is een verzamelplaats van diverse subculturen. Er komen jongeren die 
behalve iets willen drinken, kunnen schaken, dammen en kaarten, er komen ouderen die de 
krant willen lezen en er komen mensen gewoon voor een goed gesprek. Verder voelen 
jongeren die het Cornerhouse bezoeken zich ook thuis bij De Libertijn omdat dit café een 
herkenbare sfeer van vrijheid uitademt. Het is een praatcafé waar ook geblowd kan worden. 
Rita Somsen zorgt zelf voor de muziek. Wat de muziek betreft neemt ze haar favoriete lp’s op 
cassettebandjes op en draait die af: muziek van The Talking Heads, Van Morrisson, John 
Hiatt, Joni Mitchell en R.E.M. Verder neemt ze muziek op van het populaire VPRO 
programma Spleen. Dit draagt bij tot een typisch libertijns klimaat. Zo nu en dan komen er 
ook bands spelen waaronder de Groenlose Beets Brothers met de Eibergse drummer Wim 
Holthaus. Op maandagavond is er een groep Eibergse vrouwen die het café dan voor zichzelf 
hebben. In 1987 vindt ze het mooi geweest en verkoopt ze het pand. Ondanks dat blijft de 
naam behouden evenals de ongedwongen sfeer.  
 
Openluchttheater de Maat 
Behalve in bovengenoemde uitgaansgelegenheden vinden in de jaren tachtig ook in het 
Openluchttheater bijzondere evenementen plaats. Het Openluchttheater, waar vanaf 1954 al 
vele evenementen hebben plaatsgevonden. Nu is het de beurt aan de jongeren om daar 
populaire bands uit te nodigen. Zo treden de Nederlandse bands Fatal Flowers, Massada, 
Earth & Fire en Solution er op en ook Claw Boys Claw met in het voorprogramma de 
Eibergse band Boss Barbeck met Marcel Forkink en André Compagne.  
 

 
 
De Eibergse band Boss Barbeck 
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The Talking Heads, Van Morrisson, 
John Hiatt, Joni Mitchell en R.E.M. 
Verder neemt ze muziek op van 
het populaire VPRO-programma 
Spleen. Dit draagt bij tot een typisch 
libertijns klimaat. Zo nu en dan ko-
men er ook bands spelen waaronder 
de Groenlose Beets Brothers met de 
Eibergse drummer Wim Holthaus. 
Op maandagavond is er een groep 
Eibergse vrouwen die het café dan 
voor zichzelf hebben. In 1987 vindt 
ze het mooi geweest en verkoopt ze 
het pand. Ondanks dat blijft de naam 
behouden evenals de ongedwongen 
sfeer. 

Openluchttheater de Maat
Behalve in bovengenoemde uit-
gaansgelegenheden vinden in de 
jaren tachtig bijzondere evenmen-
ten ook in het Openluchttheater
plaats. Het Openluchttheater, waar vanaf 1954 al vele evenementen hebben 
plaatsgevonden. Nu is het de beurt aan de jongeren om daar populaire bands uit te 
nodigen. Zo treden de Nederlandse bands Fatal Flowers, Massada, Earth & Fire 
en Solution er op en ook Claw Boys Claw met in het voorprogramma de Eibergse 
band Boss Barbeck met Marcel Forkink en André Compagne. 
De gehele regio loopt er voor uit. De posters zijn door de jongeren zelf ontworpen. 
Ze worden door heel Eibergen opgehangen en maken op deze manier deel uit van 
de beeldcultuur in het dorp. De jongeren zijn zeer actief om de posters overal waar 
maar kan op te hangen. 
Zelfs de achterkanten van bussen zijn niet veilig voor de plakkers van de posters. 
Op een keer staat, terwijl de plakploeg bezig is, een bus te wachten voor het rode 
stoplicht. De plakkers bedenken zich geen moment: een lik behangplak achter 
op de bus en hup de poster erop. De Eibergse kunstenaar Martin Ordelman heeft 
heel wat posters ontworpen. Godfried ten Barge en André Markerink zorgen voor 
de productie ervan. Ook de reeds eerder genoemde Bert Bleek levert zijn aandeel 
bij het ontwerp van de affiches dat ware kunstwerken zijn. Voorafgaand aan het 
optreden van Claw Boys Claw maakt Godfried ten Barge natuurlijk weer een 
stapel fraaie Claw Boys Claw T-shirts. Hij levert ze zelfs aan enkele boetiekjes in 
Amsterdam, zo populair zijn ze. Ook de Eibergse dichter Bram le Noble staat die 
avond aangekondigd in het programma en leest enkele gedichten voor waaronder 

Poster ontworpen door Godfried ten Barge.
 

Poster ontworpen door Godfried ten Barge 
 
 
De gehele regio loopt er voor uit. De posters zijn door de jongeren zelf ontworpen. Ze worden 
door heel Eibergen opgehangen en maken op deze manier deel uit van de beeldcultuur in het 
dorp. De jongeren zijn zeer actief om de posters overal waar maar kan op te hangen.  
Zelfs de achterkanten van bussen zijn niet veilig voor de plakkers van de posters. Op een keer 
staat, terwijl de plakploeg bezig is, een bus te wachten voor het rode stoplicht. De plakkers 
bedenken zich geen moment: een lik behangplak achter op de bus en hup de poster erop. De 
Eibergse kunstenaar Martin Ordelman heeft heel wat posters ontworpen. Godfried ten Barge 
en André Markerink zorgen voor de productie ervan. Ook de reeds eerder genoemde Bert 
Bleek levert zijn aandeel bij het ontwerp van de affiches dat ware kunstwerken zijn. 
Voorafgaand aan het optreden van Claw Boys Claw maakt Godfried ten Barge natuurlijk weer 
een stapel fraaie Claw Boys Claw T-shirts. Hij levert ze zelfs aan enkele boetiekjes in 
Amsterdam, zo populair zijn ze. Ook de Eibergse dichter Bram le Noble staat die avond 
aangekondigd in het programma en leest enkele gedichten voor waaronder het gedicht Tjiep. 
 
Tjiep 
Vogels 
optimistische rotkrengen 
Altijd dat gefladder en gefluit 
net als ik me lekker slecht voel 
Fluiten jullie ’s morgensvroeg  
Als je door zo’n kegel vloog 
dood 
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het gedicht Tjiep.

 Tjiep
 Vogels
 optimistische rotkrengen
 Altijd dat gefladder en gefluit
 net als ik me lekker slecht voel
 Fluiten jullie ’s morgensvroeg
 Als je door zo’n kegel vloog
 dood

Nabeschouwing
Het waren roerige jaren, de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw in Ei-
bergen, jaren van Sturm und Drang. De bevolking groeide, er werden nieuwe 
woonwijken gebouwd, er ontstond een nieuwe muziekcultuur en jongeren eisten 
ruimte voor zichzelf op. In dit artikel is slechts een korte schets gegeven van deze 
tijd. Het waren die gebeurtenissen die spraakmakend waren, gebeurtenissen die 
de pers haalden, gebeurtenissen die het college van burgemeester en wethouders 
de nodige hoofdbrekens bezorgden. Het was een tijd waarin het sociaal-cultureel 
werk zich vernieuwde door in te spelen op de wensen van de jeugd. De verant-
woordelijke ambtenaren en politici legden hun oor te luister bij wat er speelde 
onder de Eibergse jeugd. Met deze laagdrempelige manier van doen speelde men 
adequaat in op de problemen van alcohol- en drugsgebruik. Voor veel jongeren 
was het een uitdagende en spannende tijd, voor veel ouders soms een drama en 
voor de bestuurders een hoofdpijndossier. Dit alles zorgde voor dynamiek en le-
ven in de brouwerij en was voor velen een tijd om nog eens met een glimlach 
aan terug te denken. Maar het was ook meer dan dat: de jaren zeventig en tachtig 
waren ook de jaren van een jonge generatie die op zoek was naar eigenheid, naar 
een eigen identiteit. Het waren jaren waarin een nieuwe generatie zich, evenals 
een vorige generatie, niet in een keurslijf liet dwingen. Ze zetten zich af tegen al-
les wat met beknotting te maken had en gingen zelf op zoek om het leven op een 
eigen manier vorm te geven. 

Uiteindelijk wisten velen zich een zelfstandig bestaan te verwerven. Zo richtte 
Joost de Boer hoveniersbedrijf De Tovenier op in Westervoort, werd Martijn le 
Noble een wereldberoemd bassist en Patrick Michorius onderwijzer in het basis-
onderwijs. Ton Grooters runt een vakantieboerderij in Eibergen en beheert een 
internetbedrijf met ruim 100.000 vakantieadressen. Verder zijn kringloopbedrij-
ven als paddenstoelen uit de grond geschoten. Laurien Stam werkt als maatschap-
pelijk werker in Zwolle en Jeroen de Geus als groepsleider in de jeugdzorg. Henk 
Rijkenbarg recenseert maandelijks cd’s voor het popblad Heaven. Daarnaast is hij 
een fervente tuin- en natuurliefhebber wat zich laat zien in zijn weelderige tuin. 
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Erno van den Heuvel is al weer ruim veertig jaar sociaal-cultureel werker in de 
gemeente Berkelland. Ben Schroer en Hans Heuving genieten beiden van hun 
pensioen. Godfried ten Barge runt een beletteringsbedrijf in Eibergen. Wijnand 
Reijerink is naast zijn dagelijks werk nogal altijd actief als dj maar nu bij radio 
Extra Gold. De broers Alex en Bart van den Bos runnen vanaf 1993 de camping 
de Fontein aan de Stokkersweg. Verder is Bram le Noble kunstenaar gebleven en 
heeft zijn werkplaats in Noordijk. Zo zijn de rumoerige jaren zeventig en tachtig 
van de vorige eeuw voor menigeen van bepalende invloed geweest voor hun hui-
dige bestaan. 

Henk Sieben                                                                                        Rekken, juni 2016

Met dank aan: Godfried ten Barge, Frans Bomer, Bert Bleek, Alice van Berkel, 
Alex van den Bos, Lonyta Bolster-Koeslag, Joost de Boer, Leo en Jansje van 
Dijk, Henny van Doorn, Ton Esman, Peter Feijtel, Ton Grooters, Jeroen de Geus, 
Gerrit Hazewinkel, Erno van den Heuvel, Erik Heinen, Henk Heinneman, Hans 
Heuving, André Markerink, Patrick Michorius, Monique Muller, Bram le Noble, 
Peter Rutgers, Henk Rijkenbarg, Petra Rijkenbarg-Smit, Gerard Roos, Dick Run-
haar, Trudie Ruesink-Schutten, Wijnand Reijerink, Ben Schroer, en Rita Somsen, 
Laurien Stam, Marjon Westerdiep, Inge Wielens en Henk Wissink. 
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