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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 plattelandsdorp 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 oplossingen zoekt voor vrijetijds-, drugs- en huisvestingsproblemen.
Groep van veertig
Halverwege de jaren zeventig laat een groep Eibergse jongeren op een luide manier van zich horen. Omdat ze met ongeveer veertig in getal zijn, worden deze jongeren ‘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, tegen 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. Sommigen zijn politiek geëngageerd en zijn pacifistisch ingesteld. Deze groep jongeren
hebben vooral een voorkeur voor zwarte kleding. Deze Eibergse jongeren voelen 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 losvaste 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 verantwoordelijken om de school als clubhuis te mogen gebruiken. De ‘groep van veertig’
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toegevoegd. De commissie heeft als opdracht om de alcohol- en drugsprob
brengen en een oplossing voor deze problemen aan te dragen. Het gaat in d
inventarisatie van organisaties die op lokaal terrein werkzaam zijn op het ge
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Burgemeester Cappetti (1927-1993) in gesprek met polemoloog, journalist en actievoerder Leon Wecke (1932-2015) bij ‘Het gat van Eibergen’ (Foto H.J. Braakhekke ©).
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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.
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16 jaar en tussen de 17 tot 32 jarigen. Hierbij is de SSKWE in de persoon van Erno va
Heuvel betrokken en vanuit de gemeente Ton Esman als secretaris. Met vragenlijsten w
onder jongeren geïnventariseerd waar hun belangstelling naar uitgaat. Dit onderzoek
leiden tot een nieuwe invulling van het sociaal-cultureel werk dat meer aansluit bij de ac
wensen van de jongeren. In april ’83 worden de resultaten van het onderzoek be

-39dat 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 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 benaderd 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 verbieden’ 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. Sociaal-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 bedacht 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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-41daar 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 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). 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

Gaandeweg waaien de problemen met de jongeren over. Een aantal jongeren zwerm
anderen ronden hun studie af en gaan elders aan het werk. Daarnaast is er natuurlijk aan
gekomen voor wat de jongeren wensen. Het feit dat aan hun ideeën gehoor is gegeven,
tot goede resultaten geleid.
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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
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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.

Alles draait om de muziek in die jaren. In 1985 verschijnt er zelfs een nummer van hen o
lp ‘Live in Babylon’. Wanneer Patrick Michorius en Ernst Jan Brunsveld op een geg
moment stoppen komen Martijn le Noble en Diemer Kransen de band versterken.
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Chlorix: v.l.n.r. Marcel Morsink, Ernst Jan Brunsveld, Joost de Boer, Patrick Michorius.
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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 jongerencultuur.

Martijn le Noble wat de auto

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

Martijn le Noble wat de auto

Café De Bolhoed
Café De Bolhoed (eerder De Bastille en later De Krekel) aan de Grotestraat tegenover 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 vernielingen, 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 worden geschopt en bankstellen door de ramen vliegen. Jeroen de Geus is één van degenen 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.

Tijdens de optredens in De Huve, waarin de volum
gedraaid, is het pogoën zeer populair. Pogoën wil zovee
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De Eibergse band Boss Barbeck

De Eibergse band Boss Barbeck
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Nabeschouwing
Het waren roerige jaren, de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw in Eibergen, 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 verantwoordelijke 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 leven 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 alles 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 basisonderwijs. Ton Grooters runt een vakantieboerderij in Eibergen en beheert een
internetbedrijf met ruim 100.000 vakantieadressen. Verder zijn kringloopbedrijven als paddenstoelen uit de grond geschoten. Laurien Stam werkt als maatschappelijk 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.

-48Erno 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 huidige bestaan.
Henk Sieben

Rekken, juni 2016
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