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Van de redactie 

'Het grondgebied van Eibergen heeft een gevarieerd karakter, zowel wat land
schap als de bebouwing betreft. De huidige opbouw en het beeld van het Eibergse 
grondgebied zijn het resultaat van een eeuwenlang ontwikkelingsproces, dat zijn 
sporen heeft nagelaten in de vorm van historische patronen, karakteristieke land
schapselementen, nederzettingen en bebouwing uit diverse tijdsperioden. Geza
menlijk vormen zij de ruimtelijke cultuurhistorische waarden van de gemeente 
Eibergen. Dit cultuur historische erfgoed draagt in belangrijke mate bij aan het 
karakter van Eibergen 'Zo begint de Inleiding van het rapport 'Cultuurhistorische 
beschrijving Eibergen - Sporen uit een rijk verleden', geschreven in het jaar 2000. 
Het rapport biedt een prachtig overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis en de 
cultuurhistorische waarden van de voormalige gemeente Eibergen en haar kerk
dorpen en buurtschappen. De auteurs van dit werk J. Wabeke en M. Rekswinkel 
hebben hiermee een prachtig document afgeleverd. Johan Baake leverde zijn bij
drage aan dit rapport voor wat betreft de afbeeldingen. 
De historische vereniging van Eibergen wil eveneens een bijdrage leveren aan de 
rijke en zo boeiende geschiedenis van Eibergen. In deze uitgave van Old Ni-js 
hebben we opnieuw enkele artikelen bijeengebracht over Eibergse historie. Bij de 
mededelingen van het bestuur gaat secretaris Ton Esman in op enkele personele 
wisselingen. Ook als redactie vinden we het bijzonder jammer dat Bert van der 
Ziel gestopt is als eindredacteur van Old Ni-js. We zijn daarentegen blij met de 
komst van Hans Hanning. Behalve dat hij de redactie komt versterken, kunnen we 
daarnaast een beroep doen op Harry Paus om incidenteel aangeleverde artikelen 
te redigeren. Zo u wellicht gezien heeft, heeft hij ook meegewerkt aan de uitgave 
over de twee merkwaardige Geerdinks. We zijn blij met zijn hulp. Na de medede
lingen van het bestuur roept Henk ter Agter in zijn prachtige artikel de vraag op 
wie de ware water-Gait Jan is. Behalve dat Henk in zijn artikel de vele, in het in
terbellum bestaande, uitgaansgelegenheden in Eibergen beschrijft, gaat hij ook in 
op een deel van de roemruchte Eibergse voetbalhistorie. Wie, tenslotte, weet wie 
de ware water-Gait Jan is, mag het zeggen. Ton Esman bevestigt in zijn bijdrage 
over de ijzeren spoorbrug over de Berkel dat deze, ondanks een vergissing in 
de aanvankelijke beschrijving van het monument, terecht tot gemeentelijk monu
ment verheven is. Ook schenkt hij aandacht aan de expositie '250 jaar landsgrens' 
in kulturhus 't Spieker. Leo van Dijk staat stil bij het wonderlijke en chaotische 
leven van Johan Hendrik Felderhoff Verder gaat hij daarbij in op het belang van 
gehecht te zijn. Tenslotte nog een artikel over de jeugdcultuur in de jaren '70 en 
'80 in Eibergen. Het waren rumoerige jaren waarin het EKOG van zich liet horen 
en het Cornerhouse in de gehele Achterhoek berucht was. In het artikel staan af
beeldingen van toenmalige Eibergse jongeren die vernieuwing wilden. Ook staan 
er enkele tekeningen in van de in Eibergen geboren Bert Bleek die afgelopen ja
nuari en februari een overzichtstentoonstelling had in museum De Scheper. Naast 
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deze artikelen zijn ook de vaste rubrieken weer opgenomen: de museumrubriek 
Onder de oude Ginkgo biloba: museumnieuws van Paul Puntman die aandacht 
vraagt voor de boeiende activiteiten die er in De Scheper plaatsvinden, het zoek-
plaatje van Johan Baake en natuurlijk weer een verhaal van Bertus te Raa. Deze 
keer is het een aangrijpend verhaal uit de Hongerwinter. Tenslotte vindt u nog een 
overzicht van de uitgaven van onze historische vereniging. Wij hopen dat wij voor 
u opnieuw een aantrekkelijk nummer van Old Ni-js tot stand te hebben gebracht. 

De redactie. 

Historische archief 

Het historisch archief van onze vereniging heeft de laatste tijd regelmatig bezoek 
gehad van mensen die inlichtingen zochten over hun familiegeschiedenis. Ook 
waren er die gegevens nodig hadden uit de aanwezige literatuur over Eibergen en 
de Achterhoek. Regelmatig werden ook vragen per e-mail beantwoord. Deze vra
gen betroffen genealogische zaken maar gingen ook over de geschiedenis van Ei
bergen, Beltrum en Rekken. In de maanden september en oktober is er een cursus 
genealogie gegeven aan vijf belangstellenden. Vier daarvan zijn ook ingewerkt 
voor het historische archief om Jim Revius en Joke Pasman bij te staan. Indien er 
onder de lezers van Old Ni-js belangstelling bestaat om ook zo'n cursus te volgen, 
kan men zich hiervoor opgeven. Dit kan bij Ton Esman of Jim Revius. Op 21 en 
22 april zal deze cursus gegeven worden aan belangstellenden van het Assink. 
Ook wordt het fotoarchief momenteel geïnventariseerd. Indien er nog mensen zijn 
die de helpende hand willen bieden, u bent van harte welkom. Belangstellenden 
kunnen zich opgeven bij Ton Esman. 
De openingstijden van het archief zijn: dinsdag van 13.00-16.00 uur en zaterdag 
10.00-14.00 uur. 
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Van de bestuurstafel 

Er is nog al wat gebeurd in onze Historische Kring de afgelopen maanden. Al
lereerst moeten we u helaas melden, dat onze voorzitter, Bert van der Ziel, te ken
nen heeft gegeven, zijn bestuurstaken te moeten beëindigen. Ook stopt hij met de 
werkzaamheden als hoofdredacteur van Old Ni-js. Zijn besluit is ingegeven door 
de zorgelijke thuissituatie. 
Dit betekent een groot verlies voor de vereniging, want Bert heeft zich de afge
lopen vijftien jaar zeer verdienstelijk gemaakt voor onze historische kring. Vanaf 
2003 is hij bijna in elke aflevering van Old Ni-js aanwezig geweest met een boei
end artikel vol met aansprekende anekdotes en herinneringen, die hij altijd in een 
breder kader wist te plaatsen. In 2009 volgde Bert van der Ziel Hennie Wesselink 
op als voorzitter van onze kring. Hij gaf richting aan- en leidde de Historische 
Kring met passie en grote betrokkenheid. Bovendien zocht hij naar een mogelijk
heid de samenwerking tussen de verschillende plaatselijke oudheidkundige ver
enigingen in de gemeente Berkeiland te verbeteren. Ons bestuur is de afgelopen 
maanden druk doende geweest met de vraag, hoe deze vacature opgelost diende 
te worden. 
Wij hebben Henk Sieben gevraagd om voorzitter van de redactie te worden. Henk 
is sinds 2012 lid van de redactie en publiceerde meerdere artikelen in Old Ni-js. 
Hans Hanning vonden wij bereid om in de redactie van Old Ni-js plaats te nemen. 
Hans (1945) woont sinds 1960 in Eibergen en is sindsdien op velerlei terreinen 
actief geweest. Zo maakte hij bijna twee zittingsperioden vol in de gemeenteraad 
van Eibergen. Daarnaast werkte hij vijftig jaar in de grafische sector. Het is ver
heugend, dat er altijd weer mensen zijn die, op welke manier dan ook, hun steen
tje aan onze kring willen bijdragen. Met elkaar zullen we ons best doen om het 
verschijnen van onze gewaardeerde kroniek Old Ni-js te continueren.Voorlopig 
blijven er in het bestuur twee vacatures bestaan, want ook Dick Somsen heeft te 
kennen gegeven zich na de ledenvergadering van 9 april a.s. niet meer herkiesbaar 
te stellen. Het bestuur ijvert er voor om beide vacatures op zo kort mogelijke ter
mijn in te vullen. 

Het bestuur. 
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Eibergen, maart 2016. 

Aan de leden van de Historische Kring Eibergen, 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de 
algemene ledenvergadering 2016 
zaterdag 9 april, 14.00 uur, kulturhus 't Spieker, 
Kerkstraat30-8, 7151 BW Eibergen 

2. Goedkeuring en vaststelling notulen algemene ledenvergadering 2015 * 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Vaststelling jaarverslag 2015 en onze plannen voor 2016 
5. Vaststellen van het financieel jaarverslag 2016, w.o. * 

- Jaarrekening van 2015 
- Balans per 31 december 2015 
- Verslag van de kascommissie 
- Begroting 2016 

6. Benoeming kascommissie 
7. Bestuursverkiezingen 

Aftredend: 
- Bert van der Ziel, niet herkiesbaar 
- Dick Somsen, niet herkiesbaar 
- Hennie Floors, herkiesbaar 
Het bestuur stelt voor om te herbenoemen als bestuurslid: 
- Hennie Floors 

8. Rondvraag en sluiting 

* Het jaarverslag 2015 en de financiële stukken worden ter vergadering verspreid. 

P A U Z E 

De heer W. Oltwater, voorzitter van de Historische Kring in Haaksbergen, 
zal aansluitend aan de pauze een uiteenzetting geven over het Assinkbos, het 
Hoonesbos en het Lankheferbos. 
Deze tussen Haaksbergen en Eibergen gelegen gronden kennen een lange en 
bewogen geschiedenis. Denk daarbij aan het trieste verhaal van de Joodse 
onderduikers die daar in de Tweede Wereldoorlog verscholen zaten. Maar 
ook aan het project rond waterzuivering en kunst in waterpark het Lankheet. 
Onderwerpen als deze zullen deze middag aan de orde komen. 

Agenda 

1. Opening 
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Expositie 250 jaar landsgrens in kulturhus 't Spieker. 
251 Jaar geleden, in 1765 besloot de Graaf van Gelre 
op uitnodiging van de keurvorst van Munster om nu 
voor eens en voor altijd de grens tussen De Nederlan
den en de aangrenzende landsdelen die zijn gelegen tus
sen Haaksbergen en Dinxperlo definitief vast te leggen. 
Aanleiding daartoe waren de vele twisten die door de 
jaren heen zorgden voor strijd tussen de bewoners van 
de verschillende delen langs het grensgebied. Dat was op 
zich logisch omdat in de loop der tijden de grens van de 
Munsterse eigendommen is teruggebracht vanuit de om
geving van Zutphen tot ongeveer de huidige landsgrens. 
Vandaar dat de bewoners van de grensstreek op het laatst 
niet meer wisten waar zij hun vee konden weiden, hout 
konden hakken of turf mochten steken. Vandaar dus de 

De in 1766 aan weerszijden vele ergernissen die zich in het grensgebied voordeden. 
van de Berkel in Rekken Na afronding van een overleg van deskundigen van Gel-
- Oldenkotte geplaatste derse en Munsterse zijde werd de grenslijn vastgesteld en 
grensstenen nr. 10 en 11. kwamen de deskundigen in 1766, dus 250 jaar geleden, 

nogmaals bijeen om toe te zien op de juiste plaatsing van 
hardstenen grenspalen die duidelijk aangaven welke landsdelen bij Gelre en welke bij 
Munster behoorden. Diezelfde grenslijn is nu, 250 jaar later, nog vrijwel ongewijzigd 
in tact. Dat is reden voor de samenwerkende historische verenigingen in dit gebied om 
daar bijzondere aandacht aan te schenken. Eén van de activiteiten is een reizende expo
sitie over de grens en de positieve ontwikkelingen die er zijn geweest op het terrein van 
economie, toerisme, krijgsmacht, religie etc. De Historische Kring Eibergen werkt mo
menteel samen met de vrijwilligers van museum De Scheper aan het presenteren van 
deze expositie in de weekeinden van 21/22 mei en 28/29 mei 2016. Op de zaterdagen 
zal de expositie toegankelijk zijn van 10.00 tot 16.00 uur en op de zondagen van 13.00 
tot 16.00 uur. Hoewel de entree tot de expositie in het Spieker kosteloos is bedraagt de 
prijs voor een 55 pagina's tellende in kleur uitgebrachte catalogus € 7,50 per stuk. 

1 7 6 6 GRENZEN EIBERGEN VERBINDEN 2 0 1 6 
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Excursie, woensdag 11 mei 2016: Meyer werft in Papenburg. 

Dit jaar gaan we iets heel bij
zonders doen: we gaan naar de 
Meyer werft in Papenburg. 
Dit is een absolute aanrader! 
We nemen namelijk een kijkje 
achter de schermen bij de Mey
er werft, waar de allergrootste 
cruiseschepen ter wereld wor
den gebouwd. We krijgen hier 
een rondleiding van twee uur en 

gaan daarna naar Drenthe waar we in Orvelte nog enkele uren de tijd hebben om 
dit prachtige plaatsje te bewonderen. 
Hierna vertrekken we naar Den Ham, waar we een heerlijk driegangendiner krij
gen bij restaurant de Beuk. Als we dan moe maar voldaan naar Eibergen rijden, 
hopen we om ongeveer 20.15 uur weer thuis te zijn. 

De kosten van deze excursie 
bedragen € 55,- per persoon. 
Dit is inclusief de busreis, kof
fie/thee met gebak in Lingen, de 
rondleiding op de werf en het 
driegangendiner in Den Ham. 
U kunt dit bedrag bij opgave 
betalen maar u kunt het ook 
overmaken op rekemngnum-
iner NL92 RABO 0316448095. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Gerrie Klein Willink-Odink, 
Merelstraat 3, 7151TH Eibergen telefoonnummer 0545-473314 of per email: 
gerrieodink39@gmail.com 

We hopen op een goede opkomst. Alle deelnemers krijgen tijdig nadere schrifte
lijke informatie. 

mailto:gerrieodink39@gmail.com
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Onder de oude Ginkgo biloba: museumnieuws 

Onze grens. 
Een grens is een dubbelzinnig verschijnsel: je ter
rein wordt afgezet, beperkt en dat richt je blik er 
vanaf, maar juist wat niet kan of mag is aantrek
kelijk. Je wilt die grens over, je wilt ontdekken en 
de vruchten plukken van de uitwisseling. Dat kan 
met smokkelen, met de verplaastsing van productie 
of het passeren van de grens door arbeidskrachten. 
Verder kan dat door middel van scholing en ken
nisuitwisseling, met hels- en wandeltochten en cul
turele activiteiten. Voor de meeste mensen is het 
leven aan de grens echter toch een leven met de rug 

naar de grens. Wij wonen aan het randje van Nederland. Wij wonen nog steeds 
niet centraler in Europa dan de Randstad, wat extra mogelijkheden zou scheppen. 
Voor Menno ter Braak was dit al een thema. Hij verkende het Duitse grensgebied 
niet alleen, hij raakte ook bevriend met Thomas Mann en werkte met veel Duitse 
intellectuelen samen, terwijl het Hitlerregime er aan kwam. Met zijn Comité van 
Waakzaamheid had hij ook de aandacht van het Duitse regime getrokken en wist 
hij zich hoog op de lijst van doelen bij de Duitse inval. 
Met een reizende tentoonstelling van de Liemers (naar de limes of grens van het 
Romeinse Rijk) tot Twente besteden we in samenwerking met tal van organisaties 
aandacht aan het feit dat de huidige 
grens 250 jaar geleden werd vastge
steld. Achtereenvolgens hebben we 
lokaal extra aandacht voor het stukje 
in de buurt: bij ons is dat in mei vooral 
de Holterhoek en Rekken. Een lange 
geschiedenis van dezelfde streektaal 
en smokkelen werd in de jaren veertig 
onderbroken door de Duitse bezetting. 

Open schakel 1995, mestvrij staal. 
Gemaakl door Piet Siegers. 
Een beeld op de grens in de Holterhoek. 
Een schakel in de vorm van een technisch 
gerealiseerde constructie die van nature 
niet met elkaar verbonden elementen met 
elkaar verbindt. 
Gerealiseerd door de Stad Vreden en 
gemeente Eihergen. 
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Was er toen geen grens of was die extra scherp? De oorlogservaringen hakten er 
diep in. Pas de laatste twee decennia begint de onderlinge verhouding wat te nor
maliseren. Maar nu moeten we van ver komen om elkaar te bereiken, te begrijpen 
en aan te voelen. 
Van 4 tot 28 mei heeft museum de Scheper een expositie over de grens met smok-
kelverhalen, met oorlogsverhalen en met Menno ter Braak. En tegelijk organiseert 
de Historische Kring in 't Spieker op 21/22 mei en 28/29 mei twee weekenden 
expositie over de totale grens van Haaksbergen tot Dinxperlo. 
Omdat de beide exposities ook een educatief karakter hebben zullen we ook de 
scholen uitnodigen om naar het museum en kulturhus 't Spieker te komen. 
In oktober besteedt museum De Scheper aandacht aan grenzen in het kader van 
de landelijke Maand van de Geschiedenis. We denken er over om onze grenzen te 
verleggen en iets wijder om ons heen te kijken. We vragen ons af wie de grenzen 
bepaalt en watje doet met een grens? Met historische kaarten kijken we terug op 
een eeuw lang grenzen trekken in Europa, Afrika en Azië, van 1914 tot nu. 

Eibergen, februari 2016. Paul Puntman, adviseur museum de Scheper 
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Café Biulenliist aan de 
Cjioenlosex'ieg, latei 
cafe Abbmk 

Café De Keet m 
Hupse! 

Cafe De Tol aan de 
Haakshergs en eg 
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Wie van de drie is de ware water-Gait Jan? 

Te voet, te paard of op de fiets 
In de eerste helft van de vorige eeuw waren het alleen de welgestelde Eibergena-
rcn die over een stooiTifiets(motor) of automobiel (auto) beschikten. We denken 
hierbij aan de burgemeester, de notaris, de dokter, de bankdirecteur etc. Het ge
wone volk van de straat en de kleine boeren gingen veelal te voet of met de fiets. 
De afstanden die dan afgelegd konden worden, waren uiteraard beperkt. De grote 
boeren spanden vaker hun paard voor het rijtuig of de koets en verplaatsten zich op 
deze wijze naar de visite of zondags naar de kerk. Bij de kerken was dan ook altijd 
wel een café waar stalling was voor de paarden. Ik hoorde uit betrouwbare bron 
dat tijdens het stemmen, toen geen recht maar een plicht, er bij de stembureaus een 
bonte mengeling van oudere vrouwen was, al dan niet met knipmuts, die slechts 
enkele malen per jaar in het dorp kwamen. Ze konden vaak niet anders dan lopen. 
Ging dat vanwege lichamelijke klachten niet meer, dan moest het paard voor de 
dresseer- of stortkar worden gespannen om opoe ter plekke te brengen zodat ze 
haar stem kon uitbrengen. Was men katholiek dan stemde men uiteraard op de Ka
tholieke Volkspartij (KVP) of de Katholieke Staatspartij. Was men protestant of 
gereformeerd of werkte men bij Ten Cate dan voelde men zich toch eigenlijk wel 
verplicht om op de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) of de Christelijk-Historische 
Unie (CHU) te stemmen. Was men ondernemer of werkzaam bij de firma Prakke 
dan stemde men wel eens op de liberale partij, de latere VVD. Sommige arbeiders 
en kleine boeren hadden de durf om op de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, 
de huidige PvdA, te stemmen. 

Tapperijen in en rond liet dorp 
Aangezien lopen en fietsen energie vergt en dorstig maakt, kwam men in vrijwel 
alle buurtschappen en ook in Eibergen zelf wel een café, of- zoals men toen vaak 
zei - tapperij tegen. Nu kon men daar rond 1900 niet zo veel meer van verwach
ten dan een boerenkeuken met een tap erin. Net buiten het dorp richting Groenlo 
stond Builenlust, waar Jan Abbink jarenlang de scepter zwaaide en nu een Chi
nees restaurant is gevestigd. Was men onderweg naar Rekken dan had men achter 
het Kerkloo het café van Cornelis Bosjan. De vroegere uitbater heette Huitink en 
had als bijverdienste een varkenshandel. Hij kon blijkbaar van de tap alleen niet 
bestaan. Het etablissement van Cornelis Bosjan bestaat thans niet meer. Ook in de 
Holterhoek, maar dan aan de Vredenseweg, stond en staat nog steeds café Grens-
zicht, lang in het bezit van Temminghoff en nu van de familie Holtkamp. Ook in 
de Holterhoek, maar dan aan de Winterswijkseweg, kwam men café De Goede 
Hoop tegen, dat altijd in het bezit was van Overkamp en ook wel De Koeiestal 
genoemd werd. Ook bij De Greune Weide kon men wel een versnapering krijgen, 
maar dat was toch meer een restaurant en hotel. In de buurtschap Hupsel was café 
De Keet van Herman Bloemena sr. en jr. het middelpunt. Maar één kilometer 
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Cafe Den Helder aan 
de Beltrumseweg op 
de hoek van de 
Parallelweg 

Cafe De Goudc n 
Leeuw, later Kroneman 

tegeno\er het 
Zwikkelaai splem 

C af e De Beuk naast 
de Welkoop aan de 
Beltnimseweg 
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verder aan dezelfde kant van de weg doemde nog een kleine tapperij op die toe
behoorde aan Reijerink en in de volksmond wel eens de 'vuile handdoek' werd 
genoemd. Daarnaast had men bij De Horst van de familie Klein Naats ook een 
cafeetje en een kilometer verder had men café de Pelle van Bleumink. Buiten het 
dorp richting Haaksbergen landde men al gauw aan bij De Tol, waar Wittebroek 
een poos de scepter zwaaide en nu een Chinees restaurant in is gevestigd. Café 
De Mallumsche Molen, lang bestierd door de familie Thijsen, was een begrip in 
zijn tijd. De kerkdorpen Rekken en Beltrum evenals Zwolle, die toen nog allemaal 
onder de gemeente Eibergen vielen, kenden hun eigen en vaak karakteristieke ca
feetjes. Wat de tapperijen aan gaat, was men in de buurtschappen 't Loo en Olden 
Eibergen erg kuis, want daar stond geen café. In het dorp dat 100 jaar geleden 
allemaal A-nummers had en geen straatnummers, kende men in die tijd wel acht 
cafés of restaurants. Het Wapen van Eibergen, jarenlang van Joh. Wormmeester 
en later geëxploiteerd door Vink en Schutten, op de hoek Grotestraat-Grolsestraat, 
was wel één van de opvallendste. Het was naast café, stalling en restaurant ook 
een hotel. Vooral de jeugd van 't Loo en Mallum vertoefde er met de meimarkt en 
kermis graag, er werd dan dubbeltjes en later kwartjes gedanst. De grotere bruilof
ten van vooral de protestanten werden er gehouden. De Duitse kokkin Heleen die 
er werkte, verstond haar vak uitstekend. Naast de katholieke kerk stond en staat 
nog steeds café-restaurant De Klok, vroeger uitgebaat door Gruwel, later door 
Kuiper en nu door Klein Goldewijk. Was dit vroeger bij uitstek de plek waar het 
rooms-katholieke volksdeel samen kwam, tegenwoordig komt iedereen er; het ge
loof speelt er geen rol meer. Hotel De Kroon, aanvankelijk van Klaassen, later van 
Berendsen en daarna door Palsenberg geëxploiteerd, stond aan de Grotestraat. Dit 
was eigenlijk meer het domein van de elite van Eibergen. Er was dan ook al vroeg 
een kegelbaan. Toen Eibergen nog een treinstation had, bleven de handelsreizi
gers en andere mensen vaak overnachten bij De Kroon. De kromme Wevers, van 
beroep huiskleermaker en klokkenluider, was een man die graag schelmenstreken 
uithaalde. Menige gast die rustig naar de trein wandelde, spoorde hij aan tot spoed 
want, zo zei Wevers dan: "De trein vertrekt over twee minuten". De aangespro
kene liep zich de vuur uit de sloffen, kwam al puffend aan op het station en kon 
dan rustig een kwartier gaan zitten wachten alvorens de trein arriveerde. Café De 
Gouden Leeuw was van W.H. Schepers en later van Jan Kroneman. Het is thans 
nog een eetcafé, schuin tegenover het Zwikkelaarsplein. Hier heeft fietsenmaker 
Veldink ook zijn Victoria-bioscoop gehad. Een andere Kroneman, Hendrik, had 
naast de ABTB café Den Helder. Bij café de Lindeboom, destijds van Ebeling, la
ter van Thybout en nu van Holtkamp, aan den Hagen kwamen veelal de Eibergse 
stamgasten. Tegenover de grote kerk (protestantse kerk) zetelde Schuurman in 
café Het Witte Paard. In de oorlog zat er NSB'er Van Ark op, hetgeen de naam van 
de gelegenheid later niet ten goede kwam. 

Zondagsmorgens kwamen er wel eens stropers een borreltje drinken en die ke
ken dan meteen door het raam of veldwachter Ten Harkei (de Beer) ook naar de 
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kerk ging. Was dat het geval dan begaven ze zich naar het veld om een haasje te 
verschalken. Maar Ten Harkei kende de truc en verliet na een kwartier alweer de 
kerk, zodat hij de mannen toch nog kon betrappen. Café De Beuk, naast De Wei-
koop, was en is nog steeds een stamcafé. Jan Bats was er lang de tapper, nu is dat 
zijn kleinzoon Wim Tijink. Of al deze cafés een volledige vergunning hadden of 
over een verlof A beschikten, is nu moeilijk meer na te gaan. 

Café Zweers 
Ten slotte komen we aan de Needseweg langs het wit gepleisterde café van Zweers. 
Later werd het uitgebaat door Bussink, die ook een veehandel erbij had. Toen Bus-
sink stopte met het café ging zijn volledige vergunning over in handen van Jan 
Bats en vervolgens naar Wim Tijink die voordien alleen over verlof A beschikte. 
Nu is het een gewone burgerwoning. Aan dit café is een ludiek verhaal verbonden. 
Op 24 juni 1873 nemen hier Gerrit Jan Zweers (* 22-09-1841 te Neede f 01-03-
1922 te Eibergen) en Engelina Wansink (* 09-01-1850 te Haarlo t 31 -01 -1945 te 
Eibergen) hun intrek nadat ze vier dagen eerder zijn gehuwd. Hun huisnummer is 
aanvankelijk E 25 en wordt later E 45. Hij is van beroep landman en tapper. Het 
echtpaar kreeg negen kinderen. Arend Jan (* 24-01 1874) en Gerrit Jan (* 28-03-
1879) stierven op jeugdige leeftijd. Zoon Gerrit Willem {* 13-05-1884) trouwde 
op 18-06-1914 met Hendrika Hondelink uit Neede. Hij trouwde bij zijn ouders 
in en was van beroep fabrieksarbeider en caféhouder. Het echtpaar Zweers-Hon-
delink stierf kinderloos. Een andere zoon van Gerrit Jan en Engelina, Christiaan 
(* 22-06-1887, in de wandelgangen Jantje Zweers) trouwde op 30-12-1920 met 
Gezina Gerharda Hulshof, ook uit Neede. Christiaan woonde aanvankelijk op het-

Café van Zweers, ook wel water Gait-Jan genoemd, aan de Needseweg 
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zelfde adres als zijn broer en wist ook een borrel te schenken en dat niet alleen 
aan zijn klanten, maar ook aan zichzelf. Naast deze vier zonen had het echtpaar 
Zweers-Wansink ook nog vijf dochters t.w. Gerritjen (* 14-08-1891), Anna (* 17-
04 1896),Aaltjen(* 13-05-1876), Gerritdina(* 12-12-1880) en tenslotte werd op 
30-04-1890 nog een levenloos kindje geboren. Vader Gerrit Jan (Gait Jan) was een 
tapper bij uitstek en verbleef met zijn dagelijkse klanten dan ook veelvuldig in de 
gelagkamer achter de bar en lustte zelf ook graag een borreltje. 

Hoe ontstond water-Gait Jan? 
Hendrik Weenink uit Barchem schreef een tijd geleden een artikel over het ont
staan van water-Gait Jan aan de Needseweg in Eibergen. We zullen het U vertellen 
en noemen het mogelijkheid 1. 
Een zekere Hendrik werkte op het kantoor bij de distilleerderij van Mispelblom 
in Zutphen. Het kantoor was gevestigd in een wit huis vlak bij de gracht en de 
vaten sterke drank stonden hoog opgestapeld, zelfs tot aan de Walburgkerk. De 
directeur was mijnheer Petit de la Roche, een moeilijke naam, waar Hendrik zijn 
tong over brak. De distilleerderij maakte van alle soorten dranken, ook jenever en 
zelfs ranja. Helaas was er één arbeider die het niet kon laten om onder het werken 
van een fles te snoepen. Tegen twaalf uur was hij al onder zeil. Hij werd dan ook 
ontslagen wegens dronkenschap op het werk. Ontslagen bij een jeneverstokerij 
omdat je drinkt, de wereld op zijn kop zou je denken. De leeggedronken fles werd 
met water gevuld en tussen de andere gezet, zodat de transporteur er niks van 
merkte. Tussen Neede en Eibergen lag het café van Zweers, ook een afnemer van 
Mispelblom. Daar zaten op een dag vier klanten aan de tap en ze bestelden glaasje 
na glaasje jenever. Toen de fles leeg was bestelden ze nog een borrel; Zweers 
maakte een nieuwe fles open en schonk nog een glaasje van het geest verrijkende 
vocht in. Het glas werd aan de mond gezet: maar dat was toch geen jenever, dat 
konden ze nog wel proeven, zo goed waren ze nog wel bij hun positieven. Ze 
zeiden tegen Gait Jan:" lej beduvelt ons, iej doot ons water in plaatse van jenever, 
daor betale wiej neet veur". Ze keken lelijk naar de kastelein, maar die was zich 
van geen kwaad bewust. Ze kregen er zowat ruzie over, tot de waard de proef op 
de som nam en zelf ook een borreltje nam: ze hadden inderdaad gelijk. Het was 
water, maar hoe kon de fles dan gesloten aankomen? Er werd contact opgenomen 
met Mispelblom in Zutphen en in de fabriek werd het uitgezocht. Het bleek dat 
de leeggedronken fles was vervangen door een fles met water. En zo kon het ge
beuren dat Gait Jan, de caféhouder, water schonk in plaats van jenever. Daaraan 
dankte hij zijn bijnaam water-Gait Jan. 

Mogelijkheid 2. Dit verhaal deed de ronde bij de familie Wansink en luidde als 
volgt. Gerard Wolfs, onze laatste Berkelschipper, voerde met zijn Jappe tussen 
Zutphen en Eibergen. Hij vervoerde alles wat los en vast zat, zo ook voor de 
Eibergse caféhouders flessen jenever en dergelijke die hij bij Mispelblom in Zut-
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phen moest laden. De Berkel tussen Zutphen en Eibergen was lang en Gerard 
kreeg onderweg wel eens dorst. Met een geplukt rietpijpje en een zakmes kon je 
al heel wat verrichten om het geest verrijkende vocht vanuit de fles in Gerard zijn 
dorstige keel te doen verdwijnen. Met het mes werd de kurk eraf gepeuterd en met 
het rietje de jenever genuttigd. Van een bepaalde fles had Gerard van de Jappe 
echter te veel genuttigd. Hij schrok er zelf van en dacht: "Dit zijn de flessen voor 
Zweers aan de Needseweg en die vrouw is altijd zo bijdehand dat ze vast merkt 
dat er een halfvolle fles tussen zif'. Goede raad was in dit geval niet duur, want 
de fles werd aangevuld met Berkelwater. Het vervolg is hetzelfde als het verhaal 
van Weenink, met dien verstande dat het in dit geval niet enkel water was dat werd 
ingeschonken, maar jenever gemengd met water. 

Mogelijkheid 3. Deze variant werd in het algemeen verteld en het meest geloofd 
in Eibergen. Dat is dat de kastelein Gerrit Jan Zweers zo graag een borrel lustte dat 
hij er dagelijks ook wat van nuttigde als er geen klanten bij waren. Zijn vrouw, die 
niet alleen het huishouden met de kinderen regelde, maar ook het kleine boerderij
tje runde, telde 's avonds het gebeurde geld van de tapperij na. Als er nauwelijks 
wat was binnengekomen en de jenever fles toch voor driekwart leeg was, ging ze 
tekeer tegen haar man en maakte hem uit voor verbrasser en dronkaard. Gerrit 
Jan was echter zo verslaafd dat hij niet zonder kon en vulde, om zijn vrouw een 
rad voor de ogen te draaien, de half opgedronken fles aan met water zodat ze niks 
in de gaten had. Maar nu hadden de klanten het in de gaten. Ook hier hetzelfde 
vervolg als in de beide eerste mogelijkheden en ook hier kreeg Gerrit Jan Zweers 
door zijn vermenging van jenever met water de bijnaam water-Gait Jan. U mag 
kiezen welk verhaal het betrouwbaarste klinkt, wij houden het op het derde. 

Jantje Zweers 
Zoon Christiaan (Jantje Zweers) schonk voor zijn huwelijk ook wel eens een bor
rel in de gelagkamer van water-Gait Jan en dat niet alleen voor de klanten, maar 

ook voor zichzelf Hij begon 
samen met zijn vrouw een krui
denierswinkeltje aan de Kerk
straat, waar later Maarse zijn 
drukkerij had. Jantje Zweers, 
zoals iedereen hem kende, ging 
met paard en kruidenierswagen 
volgeladen met koloniale wa
ren langs de boerenklanten. Hij 
stroopte graag en wist zo onder
weg nog wel eens een konijntje 
uit de strik te halen. Later ging 
hij als erkend jager mee het 
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veld in en kon na afloop aan de tap bij Bats prachtige verhalen in echt jagerslatijn 
vertellen. Jantje heeft in Eibergen een poosje op de zwarte lijst gestaan. Dat hield 
in datje door middel van gemeenteverordening nergens meer alcohol kon krijgen. 
In het dorp zou daar wel degelijk de hand aan worden gehouden, maar in de buurt

schappen nam men het minder nauw met deze verordening. Christiaan Zweers en 
Gezina Gerharda Hulshof kregen twee zonen. Gerrit Hendrik (*10071921) en 
Gerrit Jan (*15011925). De jongste is driejaar in NederlandsIndië geweest als 
soldaat en had in die tijd in Nel van Pelt (*21011929) uit Hoogvliet een lieve 
correspondentievriendin. Na terugkomst trouwden Gerrit Jan en Nel met elkaar 
en zetten aanvankelijk het winkeltje van zijn vader aan de Kerkstraat voort. Later 
betrokken ze een mooie nieuwe winkel aan het Meidoornplein. 

Voetbal verbroedert 
Voetballers hadden hun kleedkamer en kantine bij waterGait Jan. Door een fusie 
van drie locale voetbalclubs, te weten Togido (Tot ons genoegen is dit opgericht), 
die waarschijnlijk in het leven werd geroepen door de grenssoldaten die in 1914

1918 hier waren gelegerd, Concordia en ONC (Oranje Nassau Combinatie), ont

stond op 24041918 de voetbalvereniging De Zwaluwen. Ze hadden hun veld 
tegenover café waterGait Jan in een weiland van Grooters. Hun kleedkamer was 
op de deel bij Zweers en de rust en nabeschouwing (die nog wel eens uitliep) wer

) bclbül cl/lal rem Eihergse Bovs. Staand v.l.n.r ■ G. Sche/xTs (\ ooi-zitlci- en onderwijzer in 
Haaksbergen), H. Blankvoor t, Hendrik Dieper ink, Gerrit Abbink (vader van Henk 
Abhink, redacteur Onze Gids), J. Maas, Te Veldhuis (consul). Gehurkt v.l.n.r: A. Kok ?, 
G. Vaags, K. Geverink. Zittend v.l.n.r. Arend Hendrik Floors (geb. jaar 1901 toen A9 en 
A16, nu Grotestraat 112 vader van Jan Willem Floors), R. Maas, Gerrit Bennink (woonde 
toen in de woning van Beskers a.d. Haaksbergseweg). 
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den in het cafegedeelte gehouden Togido voetbalde aanvankelijk op grond van Te 
Luggenhorst De voetballers van O N C verkleedden zich bij Het Tolhuis Begin 
twintigste eeuw kende men binnen het dorp meerdere kleine voetbalclubs De 
jongensclub Juliana speelde op een veld waai later Groot Landerweei zijn fabriek 
had, tegenover Jan en Engelse Jodden Hier speelden aanvankelijk ook de voetbal
lers van de zaterdagclub SSSE (Sport-Staalt-Spieren-Eibergen) 
Boer Te Vaanholt die het weiland in gebruik had, eiste dat de voetbalveieniging 
voor vervangend grasland zou zorg diagen voor zijn koeien Te Vaanholt mocht 
toen drie koeien weiden in de Nieuwe Aanleg van Ten Cate In de Nieuwe Aanleg 
van de weilanden van Ten Cate, aan de huidige Wesselsdijk, stonden twee doelen 
Daar weid later gevoetbald door SSSE en ook door personeel van de KTV Verder 
kende men in het dorp begin twintigste eeuw nog dejongensclubs Victoiia, Deto, 
de Witten en K M D (Klein Maar Dapper) De meeste van deze clubs verenigden 
zich in 1920 of 1921 m de Eibergse Boys en hadden hun veld en kleedkamers aan 
de Needseweg Toen ook binnen het voetballen de veizuiling een rol ging spelen, 
ontstond voor de katholieken de voetbalvereniging DES (Door Eendracht Sterk) 
en voor de meer protestants ingestelden, degenen die niet op zondag wilden voet
ballen, SSSE DES voetbaldejaienlang aan de Rekkense binnenweg De vioegeie 
kleedkamers werden later een jeugdhonk en draagt nu de naam De Paalsteek 
SSSE voetbalde lang op een veld aan de Haaksbeigseweg Dit veld was van de 
diaconie van de Nederlandse Hervormde Kerk Het veivallen schuurtje waarin 
destijds de kleedkamers gevestigd waien, is nu een onderkomen vooi schapen 
Eind vorige eeuw fuseerden de Eibergse Boys en DES en noemden zich Sportclub 
Eibergen Inmiddels is ook SSSE opgegaan in het grote Eibergse voetbalgebeuren 
en de naam die nu gebezigd wordt, is F C Eibergen Samen kunnen ze nu nog 
napraten ovei een iijk Eibergs voetbalverleden, waarvan water-Gait Jan mede aan 
de wieg stond 

Eibergen, j anuan 2016 Henk ter Agter 

Met dank aan Lonyta Bolster, Joke Pasman, Herman Schepers, Nel Zweers-van 
Pelt, Ge Scholten en Rhemold Abbink 
Beeldmateriaal L van Dijk, Museum De Scheper, J Baake, G Scholten, 
Berkelland net 
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Johan Hendrik Felderhoff, 'een monster van alle slechts' 

Een pyromaan?' 
Op 12 december 1858 brandde het Koerhuis (huidig restaurant Belle Fleur) van 
Jannes Grootholt af en een paar maanden later op 27 maart 1859, het huis van 
A. S. te Havikhorst (nu J.W. Hagemanstraat, voormalig Rabo-gebouw). Burge
meester Koentz (1835-1879) pakte zijn kroontjespen om de officier van justitie 
in Zutphen in te lichten: 'Zondag den 27 dezer ten half acht ure, stond de woning 
van Ali Steven te Havikhorst, wever, wonende in den Holterhoek, even buiten 
het dorp, in brand. Het personeel behoorende bij de brandspuit Nr. 1 was met de 
bluschmiddelen spoedig op de plaats en verrigte goede diensten, toch was het 
huisje, het voorgaande jaar van geen zwaar hout gebouwd, en de vlam zich door 
de geheele woning verspreid had, had al het houtwerk aangebrand of verkoold. 
De brand was ontstaan volgens Jannes Olminkhof, die de brand het eerst gezien 
had, in het zoogenaamde hoekschot aan de Z.0. hoek van het huis, waarin hei-
deschadden gestapeld waren, men heeft er betrekkelijk nog veel uit gered, geen 
vee is daarbij omgekomen, de eigenaar had zich een oogenblik voor wij bij den 
brandende woning waren, te veel gewaagd en had pas de keuken verlaten, toen 
de schoorsteen daar instortte. Te Havikhorst en zijne vrouw zijn hoogst voorzich
tige en attente menschen, zij staan bij mij bekend als tot de braafste burgers te 
behooren, waar nimmer het minste op was aan te merken. De woning was in de 
Zutphensche assurantie, doch niets te hoog verzekerd. Van onvoorzichtigheid kan 
geen sprake [zijn]'. 

J.H. Felderhoff, 'een monster van alle slechts' 
Voor Koentz was er geen twijfel mogelijk, 'dat de brandstichter de jongen moest 
zijn, die ik steeds als een monster van alle slechts van zijn jeugd af gekend heb. 
Dit jeugdig schandaal is een zekere Johan Hendrik Felderhoff alhier geboren den 
21 Juli 1842, van den katoenspinner Johan Heinrich Felderhoff en Johanna Maria 
Slotboom. Dat kind werd geboren toen zijn vader reeds overleden was, zijne moe
der een zeer slordige en ziekelijke vrouw, gaf zich bitter weinig moeite voor zijn 
opvoeding, die jongen werd in de spinfabriek tusschen een corps ondeugende jon
gens en meiden opgebracht [grootgebracht]'. De burgemeester was oud-militair 
en was wars van wollig taalgebruik. Hij vervolgt. In zijn jeugd vloekte Johan erop 
los en was aanvoerder bij elke rottigheid. 'Reeds in zijn eerste jaren duidden zijn 
uiterlijk en oogopslag aan, wat er inwendig bij hem gehuisvest was en dit nam 
steeds toe'. Nog maar zes jaar oud stookte hij een vuurtje tegen de schuur van lo
gementhouder Harbers (De Klok) en als die het niet toevallig had ontdekt, was de 
hele boel afgebrand. Later probeerde hij schadden tegen het huis van Peter Nies-
sink aan te steken, toen die niet thuis was, maar gelukkig was er een buurvrouw 
tijdig bij. Ook werd hij ervan verdacht gedurig op de berkelschuit van schipper 
Winkler te poepen, die de vuiligheid steeds weer moest verwijderen. Schoenma-
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ker Ebberink, die daar zijn looikuipen had, zag dit en waarschuwde Winkler. Deze 
betrapte Johan en 'wreef hem er met zijn aangezicht door'. Op een keer zag Johan 
hoe Ebberink in de buurt met een groot leerlooiersmes zijn vellen stond te bewer
ken. Ebberink draaide zich even om en Johan nam dit mes uit wraak behendig weg 
en gooide het ongemerkt middenin de Berkel. De eigenaar vroeg hem of hij het 
mes had gezien en ging op zoek. Toen Ebberink hem na een tijdje een paar centen 
beloofde wees Felderhoff de plek aan. 'Brutaal en stout liegt hij en men moet 
hem werkelijk zien en horen om te kunnen geloven, dat het slechte reeds zoo da
nige vorderingen in een jongen van ruim zestien jaren heeft kunnen maken'. Het 
armbestuur had hem sinds 1 november 1854 bij Te Havikhorst in de kost besteed, 
omdat Johans moeder een nicht van hem was. Hij zou veel geduld met de jongen 
hebben gehad: 'als met een ijzeren arm die ongelukkige grond van dien jongen 
hebben beploegd'. Een wat merkwaardige manier van zeggen. Maar toen Johan in 
het dorp boodschappen voor hem deed, stak hij het geld in zijn zak. Hij ontkende, 
maar toen Te Havikhorst 'dreigde hem met een eiken stokje de waarheid er te zul
len uitkloppen', ging hij er vandoor en zwierf twee dagen rond, voor mensen hem 
thuis brachten. Het echtpaar was opgelucht want het was bang, 'dat dien jongen 
zich te kort zoude hebben gedaan [zelfmoord zou hebben gepleegd]'. 

Brand bij Ali Steven te Havikhorst 
Toen er eens kippen van Te Havikhorst vergiftigd waren, dacht Koentz meteen 
aan Felderhoff en dat was ook het geval toen hij zich zondagavond naar de brand 
repte, waarbij hem ook de brandstichting bij Grootholt door het hoofd schoot. 
'Grootholt en te Havikhorst zijn brave menschen, de eerste Roomsch Catholijk, de 
andere Protestant, zij hebben geene vijanden'. Hun huisgenoten waren voorzich
tig met vuur en licht en zij woonden vlakbij elkaar. De huizen waren op hetzelfde 
tijdstip (op een zondagavond) in brand geraakt en wel in de zuidoosthoek, in het 
hoekschot bij de schadden. Simmelink hoorde Felderhoff na de brand bij Groot
holt zeggen, dat hij er kort tevoren over de grintweg langs was gekomen. Toen 
Koentz hem vroeg, waar hij tijdens die brand was, zei hij 'bij Hofmeier in het dorp 
om met anderen suikergoed te verloten'. Toen er 'brand!' werd geroepen, spron
gen ze op, waarbij iedereen nog een stuk suikergoed greep. Te Havikhorst was die 
avond even bij zijn buurman Berend te Nijenhuis langs geweest, een dikke hon
derd meter verder, maar onderweg hoorde hij iemand van de kant van Grootholt 
aankomen, die 'neuriede en floot, alsof hij er kalm en onverschillig liep'. Hij bleef 
bij de handwijzer staan en zag dat het Johan was, die hem goede avond zei. Deze 
ging naar huis, waar hij vrouw Te Havikhorst en Hendrik Jan Simmelink trof. 
Even later zag Simmelink de brand bij Grootholt door het glasraam boven de deur. 
Felderhoff kwam op kousenvoeten hard aanlopen en waarschuwde Te Havikhorst. 
Ook afgelopen zondag ging te Havikhorst even naar Te Nijenhuis en keek on
derweg twee keer om naar zijn boerderij. Kort daarop kwam Jannes Olminkhof 
er langs en zag er 'lichtigheid'. Johan was met vrouw Te Havikhorst thuis en hij 
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vertelde Koentz de vensters gesloten te hebben, maar voegde er ongevraagd aan 
toe, dat hij niet om het huis was geweest, ledereen verdacht Felderhoff en de 
burgemeester zag bij hem een 'ingeboren lust om kwaad te doen, om menschen 
ongelukkig te zien'. 
Als dank voor het goede werk van brandspuit nr. 1, waardoor het huis deels behou
den bleef, schonk de Zuphensche Brandwaarborgmaatschappij, twee zeer doelma
tige daglantaarns aan de gemeente. Bij de brand van Grootholt was er wel kritiek 
geweest, want wegens 'totaal gebrek aan water was daar aan geen blussching te 
denken'. In de raadsvergadering van 17 december 1859 kwam de vraag aan de 
orde waarom Eibergen geen watervaten had, zoals Neede en Groenlo. Het zag er 
naar uit dat de gemeente die niet kon betalen, maar met wat financieel kunst en 
vliegwerk werden de vaten toch aangeschaft. 
Op 12 juli 1859 werd Felderhoff veroordeeld tot een tuchthuisstraf van twaalf jaar 
wegens 'brandstichting in gebouwen, zonder dat te voorzien was, dat hier door 
menschen levens in gevaar konden gebragt worden'. 

Jan Hendrik Felderhoff 
De burgemeester had geen goed woord over voor Johan Hendrik, maar wat weten 
we over hem? Vader Johann Heinrich Felderhoff, geboren in het Kleefse Scherm
beek, kwam in 1830 op A 86, aan de Grotestraat, te wonen, waar nu villa Prakke 
staat. Het werd geen 'Villa Felderhoff', want hij vestigde er een spinnerij. Ook 
Anton Bierman uit Bocholt (hij kwam oorspronkelijk ook uit Schermbeek) begon 
in 1830 een spinnerijtje in Eibergen. Zij gebruikten imitaties van de in Engeland 
uitgevonden spinmachines^ In 1832 trouwde Felderhoff met de in 1809 te Am
sterdam geboren Johanna Maria Slotboom. Er werden in huize Felderhoff zes 
kinderen geboren, de twee eersten kwamen levenloos ter wereld. Johan was de 
jongste. Nog voor zijn geboorte stierf zijn vader op 7 februari 1842, 58 jaar oud. 
Zijn onroerend goed bestond uit de helft van een huis, katoenspinnerij, erf en 
bouwland, samen 0-16-50 ha"*. Toen Jan Hendrik tien maanden was stierf zijn 
broertje van twee-en-een-half Daarmee was er nog geen eind aan de ellende, want 
in 1848 overleed zijn zus van elfen twee jaar later zijn broer van 14 jaar en bleef 
hij alleen over. Zijn moeder hertrouwde met Jacobus Roerink, een wever, die bij 
de Felderhoffs in de kost was^ Zij stierf op 16 juni 1855 in Hellendoorn. In de 
zomer van 1855 werd bekend, dat Johan Felderhoff vanuit Hellendoorn weer naar 
Eibergen zou komen. De hervormde kerkenraad attendeerde de burgemeester er 
op, dat hij minderjarig was, maar geen voogd had. De kerk moest hem ondersteu
nen, maar eerst werd nagegaan of hij recht had op een erfenis. Op 18 september 
1855 werd hij in de kost besteed bij Te Havikhorst, zoals we al zagen, voor dertig 
gulden per jaar. Het armbestuur zou voor kleding zorgen en hij moest naar school 
en de godsdienstlessen bijwonen. In 1856 verwees de gemeente Raalte de kwestie 
over de voogdij van Johan Hendrik naar de kantonrechter. Kennelijk stond nie
mand te trappelen de verantwoordelijkheid voor Johan op zich te nemen. 
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H. Odink hoorde van oude mensen het volgende'': In de oude school van meester 
Prakke waren de oudste leerlingen al zulke kerels, dat 'meester er niets aan hou
den kon'. Dat gold ook voor Felderhoff, 'die altijd met geld zat te spelen op de 
bank en dan moesten vier jongens kom opdraven om hem te bedwingen. Hij werd 
later brandstichter'. Odink schreef erbij, dat Johan niet goed bij / 'n hoofd was en 
zich ontpopte als brandstichter, onder andere van 't Koerhuis aan de Veldstege'. 

Verdere lotgevallen 
Eind 1859 vroeg advocaat G. Hogeweg in Winterswijk de gemeente, om zijn ver
zoek tot kwijtschelding van de proceskosten voor zijn cliënt te steunen**. Koentz 
vond een straf van twaalf jaar wel zwaar, maar ja het was ook wel vreselijk wat 
Felderhoff had gedaan. Hij hoopte, dat Johan in het gevang berouw zou krijgen en 
een beter mens zou worden. In Eibergen was men blij, dat zij de tijd kregen om 
een beetje over de angst en schrik heen te komen. De burgemeester vond het niet 
verstandig hem het proces te laten betalen. Als hij hier op zijn 28e terug kwam, 
moest hij toch wat geld hebben om een ambacht of beroep te beginnen? Misschien 
zou hij dan als eerlijk mens in het dorp worden opgenomen. Stel, dat het hem in 
dit land te benauwd werd en hij wilde emigreren, dan moest hij reispenningen 
hebben. Kortom Koentz stond achter het verzoek van de advocaat. 
Tussen I860 en 1880 stond Felderhoff ingeschreven in Laag-Keppel. Op 6 de
cember 1888 gaf burgemeester W.H. Smits inlichtingen over hem aan de officier 
van justitie in Zwolle. Een paar jaar geleden was .lohan in Eibergen opgedoken, 
er een paar dagen gebleven, om naar Bocholt te gaan. Op 31 maart 1904 werd 
in Markluiden, een buurtschap onder Heerde, 's morgens vroeg in een sloot, het 
lijk van een man gevonden''. Het werd herkend als dat van de zwervende zagen-
scherper, bijgenaamd 'Jan de Slijper'. Het lijk toonde geen wonden of sporen van 
geweld. Men ging er van uit, dat hij beschonken was geweest, in de sloot was 
gelopen en verdronken. Hij had een tasje met gereedschap in zijn hand, ƒ 3,35 op 
zak, maar geen papieren. Uit het nachtregister van een slaapstee in Heerde bleek, 
dat de man 'Johan Feldorf uit Eiberg was'. Hij zwierf rond als zagenvijlcr, kwam 
vaak in Heerde en beweerde, dat hij uit Eibergen kwam. Desgevraagd kon burge
meester G. Smits van Eibergen deze naam niet in zijn boeken vinden. In Heerde 
zocht men verder en toen bleek er een proces-verbaal te zijn uit 1899, waarin de 
naam Jan Hendrik Felderhoff stond, geboren op 21 juli 1842 in Eibergen en wo
nende in Spaarnwoude. Men was er uit. 

Niet goed bij zijn hoofd? 
Burgemeester Koentz kon als kind van zijn tijd, als verklaring voor het gedrag van 
Felderhoff alleen bedenken dat het aangeboren slechtheid was. Odink schreef, dat 
Johan Hendrik niet goed bij z'n hoofd was'", psychisch niet in orde dus. Tegen
woordig weten we, dat een veilige hechting van het kind met de moeder van groot 
belang is bij het uitgroeien tot een persoon, die zonder al te veel problemen met 
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mensen kan omgaan en zich kan invoegen in de gemeenschap. Hechting begint 
meteen na de geboorte en voor een goed verloop is het van groot belang, dat de 
moeder niet al te veel uit haar evenwicht is. Johans moeder werd beschreven als 
slordig en ziekelijk, niet in staat haar zoon op te voeden. Als we bedenken, dat 
hun twee eerste kinderen levenloos ter wereld kwamen en haar man tijdens de 
zwangerschap stierf en zij alleen kwam te staan met de kinderen, wordt het aan
nemelijk, dat ZIJ niet bij machte was haar jongste zoon veel te geven. Vervolgens 
verloor zij alle andere kinderen en Johan zijn broertjes en zusjes Zij hertrouwde, 
maai of haar nieuwe man veel voor hem heeft kunnen betekenen weten we niet. 
Toen ZIJ sticif, stond haar zoon er helemaal alleen voor Hij moest van Hellen-
doorn naar Eibergen, waar niemand op hem zat te wachten Zijn levensloop na de 
detentie bevestigt het beschrevene. Een zwerver, die niet in staat was bindingen 
met anderen aan te gaan en die zijn wanhoop moest verdoven met drank. 

Eibergen, november 2015 Leo van Dijk 

' 250 Jaat Brandweer in Eibergen, J G Vos, Cihergen 1981 Hiei en daar is de tekst 
door mij w at ingekoi I 

^ Vermoedelijk de 67-/arige Jannes Klein Bogt, wiens vrouw eerder met Berend 
Olmmkhof was getioimd, ze woonden op 'Leussink', Rekkenseweg 13 

' Geschiedenis van de Techniek in Nederland III, H W Lintsen, Zutphen 1993 
^ RAG 0022 wvnr 49 
^ ECAL Ihid Inv nr 325 
"• ECAL Ibid Notitieboekje H Odink 
' Landen Volk van de Achterhoek, blz 250, H Odink 
** ECAL Archief gemeentebestuur Eibergen 1811-1929 inv ni 516 
'' Ik dank Chris Smeenk voor de volgende gegevens, die hi/ kieeg van de streekaichivans 

in Meerde Guus Kouwenhoven 
^^^ Land en Volk van de Achterhoek, blz 250, H Odink 
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Een eigen plek 
Eibergse jongerencultuur in de jaren '70 en '80. Deel 1 
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. Woonwijk de Wes-
tenesch is net gebouwd, met de Lariksweg als absolute blikvanger. Deze straat 

Woonwifk Westenesch is net ^^ciccilisccnl 

wordt door sommigen ook wel de goudkust van Eibergen genoemd maar door 
anderen de speklappenbuurt: door de hoge huren namelijk dienen de bewoners 
met speklappen genoegen te nemen. Veel woningen in deze nieuwe woonwijk 
worden betrokken door militairen die werkzaam zijn op kamp Holterhoek. Ze 
komen veelal uit diverse streken van het land. Velen van hen doen actief mee met 
het Eibergse verenigingsleven. Frans Cappetti is burgemeester van het dorp. Zijn 
manier van besturen is om zoveel mogelijk mensen bij zijn plannen te betrekken 
waardoor besluitvorming soms langer duurt, voor sommigen te lang, maar beter 
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gedragen wordt. De christelijke partijen die later het CDA zullen vormen, hebben 
een absolute meerderheid in de gemeenteraad. 
Ondanks de hang naar vaste waarden, waarin alles duidelijk is, zijn hier en daar 
toch tekenen van de nieuwe tijd te bespeuren. In de Nederlandse Hervormde Ge
meente is men bijvoorbeeld bezig om het jeugdwerk op een nieuwe manier vorm 
te geven. Op politiek terrein laat binnen de PvdA een jonge generatie van zich ho
ren. Een nieuw en fris geluid. De oudere generatie die alles bij het oude wil laten, 
richt in 1974 de SDVP (Sociaal-Democratische Volkspartij) op, die overigens een 
jaar of tien later weer opgaat in de moederpartij, de PvdA. 1974 is ook het jaar 
waarin het optreden van de recent opgerichte en populaire Achterhoekse popgroep 
Normaal plaatsvindt in De Huve en waar vol afschuw over wordt gesproken (zie 
hieronder). Verder staat een nieuwe woonwijk, het Simmelink, op het punt ge
bouwd te worden en aan de Mallumse Molenweg verrijst een tweede goudkust. 

Dit artikel is het eerste deel van een artikel over jongerencultuur en de lokale 
overheid in Eibergen. in dit deel wordt ingegaan op de drang van een grote groep 
Eibergse jongeren om andere wegen in te slaan, eigen wegen. Soms bezorgen 
ze bestuurders van het dorp kopzorgen. Het is een weergave van een tijd waarin 
nieuwe muziekstromingen populair zijn en mede de opstandige levensstijl van 
deze jongeren bepalen. Het is ook een weergave van een tijd waarin jongeren 
meer ruimte voor zichzelf opeisen. Dit artikel gaat tenslotte over de uitgaansloca-
ties waarin jongeren elkaar ontmoeten. 
In deel twee gaat het eveneens over jongeren die hun eigen wegen zoeken, onder 
meer in de muziek. Maar dan gaat het ook over een lokale overheid die in gesprek 
gaat met de jongeren en oplossingen probeert te zoeken voor vrijetijds- drugs- en 
huisvestingsproblemen. 

Elim 
Halverwege de jaren '60 is gebouw Elim, naast De Oude Mattheüs aan de Gro
testraat, een belangrijk trefpunt voor de Eibergse jongeren. Het is een gebouw van 
de Nederlandse Hervormde Gemeente. De Hervormde Jeugdraad geeft ruimte aan 
de jeugd, niet alleen aan die van kerkelijke afkomst, om aan hun wensen tegemoet 
te komen. Elk weekend zijn er activiteiten. Er worden films gedraaid en vaak 
wordt het pand ook min of meer omgetoverd tot een discotheek. Omdat het ge
bouw te klein wordt voor alle activiteiten worden nieuwbouwplannen ontwikkeld 
en in 1968 verrijst achter de kerk een mooi nieuw pand De Huve met daarin volop 
ruimte voor jeugd- en jongeren activiteiten. De Hervormde Jeugdraad wil zich 
open in de samenleving opstellen en zich verbreden. In 1969 wordt de Stichting 
Jeugd en Jongerenwerk Eibergen (SJJE) opgericht. Van dit bestuur maken, naast 
vertegenwoordigers vanuit de Eibergse kerken, ook een andersdenkende deel uit. 
Omdat men speciale aandacht voor de jeugd een belangrijk punt vindt, wordt een 
jongerenwerker aangesteld, Hans Brokaar. Dit wordt mede ingegeven door het 
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feit dat het jeugd- en jongerenwerk door zowel de provincie als door de gemeente 
gesubsidieerd wordt. De aandacht voor het jeugd- en jongerenwerk professionali
seert zich daardoor verder en in 1974 wordt de Stichting Sociaal Kultureel Werk 
Eibergen (SSKWE) opgericht. De stichting heeft vier professionele krachten 
waaronder de zojuist in dienst getreden Erno van den Heuvel. Naast het bestaande 
aanbod hebben ze ook zogenaamde creatieve dagen. Dan zijn er in De Huve het 
hele weekend door tal van activiteiten: zeefdrukken, beeldhouwen, een krant ma
ken en gezamenlijk koken. Iemand oppert het idee om Normaal in zo'n weekend 
een keer uit te nodigen. Zo gezegd zo gedaan. Normaal wordt gevraagd om in de 
grote zaal van De Huve op te komen treden. Dat optreden wordt een legendarisch 
concert en voor de liefhebbers een geweldige avond. Vanwege de schunnige taal 
echter die Bennie Joling op het podium uitslaat, keren zowel het bestuur van De 
Huve, als de politici van CDA huize zich tegen een vervolgoptreden van Normaal. 
Uiteindelijk heeft dit optreden in 2014 toch nog plaatsgevonden maar dan in het 
Openluchttheater. 

Eibergen in protest 
Eind zestiger jaren ontstaat eigenlijk al een klimaat voor een typische jongerencul
tuur die tot ver in de jaren tachtig zal duren. Er bestaan meerdere groepen die heel 
verschillend van karakter zijn. Er is een groep die vooral bezig is met progres
sieve rockmuziek en alles wat daarbij hoort: kleding en uiterlijk vertoon. Ook is 
er een groep die zich meer verwant voelt met de kraakbeweging. Weer een andere 
groep roert zich op politiek terrein, met actie en protest. Wie herinnert zich niet 
het vlammende protest tegen de parkeergarage annex atoomschuilkelder in 1980. 

Protestlniltons tegen de atoomschuilkelder. 

Het plan van de gemeente is om een ondergrondse parkeergarage te bouwen. Deze 
kan in geval van nood ook als (atoom)schuilkelder gebruikt worden. Het duurt 
maar even of de poppen zijn aan het dansen. Dat komt mede door het feit dat de 
NAVO in 1979 heeft besloten raketten met kernkoppen te plaatsen op Neder-
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EKOG protest 

lands grondgebied. De parkeerkelder zal, bij het 
uitbreken van een atoomoorlog, alleen toeganke
lijk zijn voor enkele Eibergse prominente geluk
kigen, waaronder natuurlijk enkele verpleegkun
digen. Althans, dat bericht gaat als een lopend 
vuurtje door het dorp. Dat roept om protest. Ri
chard ten Barge (Eibergen, 1958), Ton Grooters, 
het EKOG (Energie Komitee Oost Gelderland) 
en hun aanhang laten op luide en duidelijke ma
nier hun scherpe protesten klinken. Het EKOG 
mobiliseert tientallen medeburgers en gaat zelfs 
over tot bezetting van het bouwterrein. Dat komt 
hen soms op vervelende opmerkingen te staan 
want heel Eibergen heeft een mening over de 
'atoomschuilkelder'. In één van de hoofdstukken 
van het boek 'Hoe overleef je een Atoomoorlog' 
beschrijft Richard ten Barge in 1981 hoe de Ei
bergse protestacties verlopen. Het EKOG weet 
zelfs de anti-kern-energiebeweging uit Nijmegen 
naar Eibergen te halen. Die geven tal van ludieke 
voorstellingen in een tent op De Maat. Deze heb
ben als doel het publiek bewust te maken van de 
gevaren van kernenergie. 

De Eibergse protesten worden ook in de landelijke pers breed uitgemeten. Ondanks 
alles wordt de parkeergarage toch gebouwd en gaat men weer over tot de orde van 
de dag. Het is aan het doorzettingsvermogen van Ton Grooters en Richard ten 
Barge te danken dat in 1982, aan de Hagen, informatiecentrum Eigenwijzer wordt 
opgericht. Dit informatiecentrum geeft ondermeer informatie over ontwapening 
en milieuvriendelijk ondernemen. Een aantal jaren later is het opnieuw raak met 
de Eibergse protesten. Peter Rutgers maakt hier melding van in zijn artikel over 
Kamp Holterhoek (Old Ni-js 67). Hij schrijft dat het NAVO besluit van 1979, over 
de raketten met kernkoppen, ook de Eibergse politiek 
niet onberoerd laat en de linkse partijen daar veront
rust op reageren. Enige jaren later weten, ondanks 
verscherpte bewaking, enkele actievoerders van het //^ 40$^ ^^^ 
actiecomité BONK (Burgerlijke Ongehoorzaamheid 
en Non Koöperatie) op 1 april 1985 het antenneveld 
van het kamp te bezetten en spandoeken met antimi-
litaristische leuzen op te hangen. Nee, de protestjaren 
zijn allesbehalve voorbij in Eibergen. 

^ ^ ^ 
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Op c/c \ (>oi-;j,r<)nü de aciievoerders Ru hard Icn Barge en Ton Grooters. 

Eigen wegen 
Het is overigens niet alleen in Eibergen en omgeving waar de jeugd eigen wegen 
zoekt op maatschappelijk- en op muziekgebied. In Old Ni-js no.78 is dit ook al 
aan de orde gekomen in het artikel over de Koeiestal. Het is een landelijke trend 
dat jongeren een eigen plek willen om, zonder bemoeienis van hun ouders, muziek 
te kunnen luisteren en zichzellte kunnen zijn. Daaraan doen de Achterhockse dor
pen volop mee. In Lichtenvoorde bijvoorbeeld trekt de jeugd in de jaren zeventig 
naar poptempel De Möllenkoare, in Haaksbergen naar Pinokkio aan De Braak, in 
Borculo naar De Soos en in Groenio naar Citylido en Pam Pam. In Neede weet 
organisator Gert Olthof eind jaren zestig de top van de Nederlandse popscene, 
zoals The Outsiders, Cuby and the Blizzards en The Golden Earrings, naar zalen
centrum De Harmonie te halen. Ook is in die jaren zestig in Neede een grote groep 
jongeren actief om zich een eigen plek te verwerven. Zoals Bennie Waanders 
in zijn boek over het jongerencentrum 'Van Pluk tot 3-Ka-lnn' opmerkt, wordt 
Neede in deze jaren niet voor niets de culturele metropool van de Achterhoek ge
noemd. Zijn boek beschrijft niet alleen de opkomst maar ook de teloorgang van dit 
jongerencentrum. Het betreft de periode 1969-1974. Vooruitstrevende jongeren 
van Pluk, 3-Ka en 3-Ka-lnn, hebben er alles voor over om hun eigen jongerencen
trum tot een succes te maken. Ze weten het zelfs voor elkaar te krijgen om Blue 
Cheer, een popgroep van wereldformaat, naar 3-Ka te halen. In de late jaren zestig 
bruist het van alle kanten in Neede. Van heinde en ver komen de jongeren naar 
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Neede. Niet alleen vanwege de muziek maar ook omdat je daar drugs kunt gebrui
ken. Dat maakt ook dat er volop gedeald wordt. Dit plaatst de lokale overheid voor 
geheel nieuwe problemen. Ja, de lokale politici worden er helemaal door overval
len en vinden het lastig te hanteren. Evenals bij andere jeugdcentra is er ook bij 
3-Ka-lnn voortdurend gedoe over alcohol- en drugsgebruik, geluids- en andere 
overlast. Bennie Waanders schrijft in de nabeschouwing van zijn boek dat men 
in Neede deze problemen, achteraf gezien, heeft onderschat en er onvoldoende 
een antwoord op had. Dit heeft mede geleid tot een vroegtijdige sluiting van het 
jongerencentrum. Terwijl hetjongerencentrum in Neede zich telkens moet buigen 
over nieuwe problemen, opent in Eibergen pal naast het Wapen van Eibergen het 
Cornerhouse haar deuren. Eibergen heeft de naam dat er niet zo veel gebeurt in die 
jaren: maar dat is stilte voor de storm. Het is 1971. Alice van Berkel (1955) die in 
die jaren zowel jongerencentrum Pluk als het Cornerhouse bezoekt, herinnert zich 
vooral de prima sfeer die er in beide gelegenheden heerst. 

No Future 
Een groep Eibergse jongeren, waarvoor de alternatieve rockmuziek ongeveer 
overeenkomt met een nieuwe levensovertuiging, voelt zich eveneens aangetrok
ken tot de nieuwe mode en de nieuwe tijd. De softe flowerpowerperiode van de 
jaren zestig is voorbij. Flowerpower, de jaren van 'love en peace', de jaren ook 
van protest tegen de oorlog in Vietnam maar vooral de jaren van hoop voor een be
tere toekomst. De jaren zestig, waarin naar hartelust wordt geëxperimenteerd met 
geestverruimende middelen, vrije seks, nieuwe muziek en allerlei samenlevings
vormen. Oude normen worden overboord gegooid. Deze jaren hebben Nederland 
behoorlijk door elkaar gerammeld. Behalve dat veel oude waarden overboord zijn 
gegooid, zijn vooral de gezagsverhoudingen tussen ouders en kinderen, tussen 
leraren en leerlingen definitief veranderd. Jongeren zijn zich bewust geworden 
van hun eigenheid. 
Nu staat er wederom een generatie te dringen om van zich te laten horen, zich te 
laten gelden. Opnieuw is het hoog tijd voor iets nieuws. Veel jongeren hebben te 
kampen met werkloosheid, soms ten gevolge van een niet voltooide opleiding. Er 
is woningnood en velen hebben nauwelijks vooruitzichten. Verder bestaat er een 
groot wantrouwen ten opzichte van overheden die toch maar doen wat ze zelf wil
len en jongeren aan hun lot overlaten. Zo ontstaat een jongerencultuur die punk-
cultuur wordt genoemd. Verder worden de jaren '80 ook wel de 'No Future'jaren 
genoemd. Het befaamde 'No Future' wordt door Johnny Rotten, zanger van de 
punkband The Sex Pistols, uitgeschreeuwd in 'God Save The Queen', een num
mer op de lp 'Never Mind the Bollocks'. De muziek van de Sex Pistols is populair 
en wordt gedraaid om boosheid te vieren! Vele jongeren dreigen weg te zinken in 
een poel van pessimisme, doemdenken en treurigheid. Er heerst een gevoel van: 
de wereld gaat toch naar de sodemieter, wat maakt het nog uit watje doet. Dit ge
voel wordt mede ingegeven doordat er begin jaren'80 een reële dreiging van een 
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kernoorlog bestaat tussen Amerika en Rusland. Bij de grote demonstratie van 29 
oktober 1983 in Den Haag tegen de kruisraketten is ook een bus met deelnemers 
uit Eibergen-Rekken aanwc/ig. 

Ondanks dit klimaat van pessimisme en negativisme, /ijn er ook een aantal Ei-
bergse jongeren die vol idealen zitten. Ze studeren aan de Soeiale Academie De 
Sprankel in Zwolle en willen iets betekenen in de wereld. Daar komen /e in aan
raking met de jongerencultuur van de stad, weliswaar een plattelandsstad maar 
toch heerst in Zwolle een punkcultuur die men in Eibergen niet kent. Het Zwolse 
populaire cultuurcentrum I ledon is een gelegenheid waar veel jongeren elkaar ge
regeld trclTen. Enkele Eibergse jongeren brengen op de/e manier de punkcultuur 
uit Zwolle mee naar Eibergen. De punkmu/iek die in de jaren zeventig ongekend 
populair is, eind jaren'70 haar hoogtepunt beleeft, maar ook daarna nog lange tijd 
blijft hangen. Jeroen de Geus (Amsterdam, 1962) is één van die jongeren die aan 
De Sprankel studeert. Behalve dat maakt hij in Eibergen deel uit van de krakers-
scène, speelt in een punkband en loopt met een hanenkam. 'I let leek allemaal wel 
indrukwekkend en agressief maar in wezen wilden ook wij de wereld verbeteren' 
is na zoveel jaren zijn oprechte opvatting. Vol idealisme zitten ook de jongeren 
van het EKOG, die aan De Hagen hun actiecentrum, annex wereldwinkel hebben. 
Vanuit dit pand starten Ton Grooters, Raph Schouten en André -Max- Markerink 
(Eibergen, 1963) ook een kringloopbedrij f 
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Het Cornerhouse 
Eén van de gelegenheden waar Eibcrgse jongeren elkaar treffen, is discotheek 
het Cornerhouse (nu De Bengel) naast 't Wapen van Eibergen aan de J.W. Hage-
manslraat. Het Wapen van Eibergen wordt vanaf 1966 door het echtpaar Schutten 
beheerd. Dochter Trudie (1949) trouwt in 1967 met .lan Ruesink (1948-2013) en 
gevieren maken ze van 't Wapen een levendige uilgaanslocatie. Net als in de om
liggende dorpen worden nu ook in Eibergen populaire popgroepen gecontracteerd 
zoals The Golden Earrings, The Motions en Cuby and the Bli/zards. In 1971 be
sluiten ze in het naast gelegen cafetaria met automatiek een discotheek te openen, 
het Cornerhouse. Deze locatie ontwikkelt zich al snel tot een ontmoetingsplaats 
voor de meer alternatieve jeugd en wordt niet alleen in de gehele regio een popu
lair begrip maar ook daarbuiten. Zelfs in Amsterdam is het Cornerhouse bekend 
en dat wil wat zeggen. Als je in Amsterdam bent geweest, moetje de Wallen heb
ben gezien, in Eibergen moetje in het Cornerhouse zijn geweest. Daar valt wat te 
beleven, daar worden softdrugs, marihuana, maar ook harddrugs, LSD en speed 
gebruikt. Begin jaren zeventig komen zelfs dealers vanuit Enschede om heroïne 

te dealen, al wordt dat door eigenaar Jan Rue
sink ten strengste verboden. Soildrugs staat hij 
oogluikend toe maar harddrugs zijn absoluut niet 
toegestaan in zijn pand. Op een keer wordt een 
handelaar door Ruesink betrapt bij het dealen. 
Hij grijpt de handelaar bij z'n kladden en de hele 
handel wordt zo pardoes in het toilet gekieperd. 
Ondanks dit kordate optreden wordt het dorp Ei
bergen toch met stadsproblemen geconfronteerd. 
Niet alleen in het Cornerhouse zelf wordt gedeald 
maar ook op straat, hetgeen overlast veroorzaakt. 
Het Cornerhouse heeft namelijk een aanzuigende 
werking, zowel van gebruikers van drugs in de 
regio, als van de dealers: ook vanuit Duitsland. 
Dit heeft tot gevolg dat de gemeentelijke over
heid hierop regeert met maatregelen maar daar
over verderop in dit artikel. 

Graffiti in /iel loilcl van lid 
Cornerhouse. 

De bezoekers van het Cornerhouse maken zich intussen totaal niet druk om het 
drugsgebruik en alle drukte die er om heen ontstaat. In het Cornerhouse zelf hangt 
een sfeer van ongedwongenheid, een sfeer van alles kan en vooral een sfeer van 
zich afzetten tegen alles wat gangbaar is. Er wordt muziek gedraaid die helemaal 
past bij de sfeer van het (soft)drugsgcbruik: muziek van David Bowie, Led Zep
pelin, Lou Reed en Velvet Underground. Wanneer eindjaren '70 de punk opkomt, 
schalt ook deze muziek keihard uit de boxen: muziek van de f^amoncs, The Sex 
Pistols, The Stranglers en The Clash. Vaste gasten zijn ondermeer Henk Rijken-
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barg (Borculo,1954) en vriendin Petra Smit (Groenio, 1957). Henk Rijkenbarg is 
meteen verkocht wanneer hij voor het eerst het opjagende geluid van punk hoort. 
Samen bezoeken ze in de hele regio popconcerten en brengen de nieuwe muziek 
mee naar hun vrienden in Eibergen. Ook krijgen ze de mogelijkheid om deze mu
ziek in het Cornerhouse te draaien. Dit is verfrissend, dit is een nieuw geluid: "De 
lange haren gingen er af en de zwarte leren jasjes, vol gestoken met buttons van 
de populaire bands, gingen aan" zegt hij na vele jaren nog vol overtuiging. Henk 
Rijkenbarg en Petra Smit zijn ook aanwezig bij het eerste optreden van U2 in 
Nederland. Deze band treedt op bij De Gigant in Apeldoorn op 14 oktober 1980. 
U2 is op dat moment nog een onbekende band en speelt om hun eerste lp 'Boy' te 
promoten. Er zijn ongeveer vijilig bezoekers. De installatie valt nog een keer uit 
maar dat geeft niets. Bij het spelen van 'I Will Follow' reageert het publiek uitzin
nig. Het singletje ' 11 0'Clock Ticktock' nemen I Icnk en Petra mee en promoten 
het in Eibergen. Bennie Waanders beschrijft dit optreden ook in zijn boek over 
Appic Daalmeijcr, de legendarische poplegende uit de Achterhoek. 

Bij het Cornerhouse komen jongeren die alternatief zijn, zich net iets anders ge
dragen. Ze experimenteren met softdrugs en kleden zich anders. Het is een bont 
gezelschap, voormalige hippies, Rastafari 's maar ook punkers. Voor de nette bur
gerij van Eibergen is het Cornerhouse het Zwarte Hok van Eibergen, het Sodom 
en Gomorra waar je niet behoort te komen. Het is verboden terrein. Toch komen 
er veel jongeren, alleen al uit nieuwsgierigheid of om te laten zien dat je best 
daar naar binnen durft te gaan. Zo lopen jongeren die bij de vlakbij gelegen bar/ 
discotheek De Doofpot komen, ook 
regelmatig naar het Cornerhouse toe 
en omgekeerd. Ook is het zo dat som
migen, uit veiligheidsoverwegingen, 
hun jas bij De Doofpot ophangen en 
daarna bij het Cornerhouse uitgaan. 
Hoe dan ook, er is altijd wat te bele
ven op de looproute tussen de beide 
uitgaansgelegenheden. Voor een goed 
gesprek moet je overigens niet naar 
het Cornerhouse gaan want de muziek 
staat er altijd bikkelhard. Ora/Jili in hei loilet van hei Cornerhouse. 

Verboden terrein 
Eén van de trouwe bezoekers, Laurien Stam (Eibergen, 1963), komt uit een on
derwijzersgezin waar het normaal is om je eigen ontwikkeling vorm te geven. 
Vrouwenemancipatie is niet iets waar nog over nagedacht dient te worden. Het 
is de normaalste zaak van de wereld. Ze houdt van progressieve popmuziek, is 
vegetariër en voelt zich thuis bij de groep alternatievelingen die zich in Eibergen 



-33-

afzet tegen de suffe burgerlijkheid van die dagen. Ze leest boeken van Hermann 
Hesse, George Orwell en Jean Paul Sartre, schrijvers die de eigen individualiteit 
en onalliankelijkheid hoog in het vaandel hebben. Ook zij streeft dat na. Samen 
met haar vriendin Marion Westerdiep is ze vaak in het Cornerhouse te vinden en 
ze genieten ervan om onbekommerd te dansen: 'Daar voelden we ons vrij en op 
ons gemak'. 

Het anarchistische denken spreekt velen aan. Daarmee bedoelen ze dat men liefde 
koestert voor het onafhankelijke bestaan, los van alles, een eigen wereld bouwen 
en je eigen gang gaan. De anarchist Alexander Berkman (1870-1936) zei het zo: 
'Anarchisme betekent dat u vrij zult zijn de dingen te doen die u wilt en niet ge
dwongen wordt Ic doen wat u niet wilt'. Een belangrijke rol speelt natuurlijk ook 
de eigentijdse muziek die vorm geeft aan een eigen identiteit. De muziek van Joy 
Division met de zo jong overleden lan Curtis (1957-1980), Cabaret Voltaire, de 
Cure, de Fall en Iggy Pop. Muziek die hel bloed weer doet kolken. Dat is muziek 
die het hart raakt, muziek waarbij men zich thuis voelt. Dit is rebelse rockmuziek, 
net als in de jaren '60. In het Cornerhouse is ruimte om behalve de gangbare mu
ziek ook deze meer alternatieve muziek te draaien. Niemand kijkt er overigens 
gek van op wanneer er tussen een funknummer of Hello I Love You van The 
Doors opeens een nummer van Melanie of Janis Joplin wordt gedraaid. Wat het 
Cornerhouse echter voor velen tot verboden terrein maakt, is het drugsgebruik. 
Dat is ook waar bij de jongeren thuis de conflicten over zijn. 

Altijd nieuwe muziel< 
Henk Heinncman (Lochhuizen,l951) staat van 1980 tot 1987 als dj achter de 
draaitafel bij het Cornerhouse. Hij weet nog goed dat veel jongeren er niet moch
ten komen van hun ouders omdat er wiet gerookt werd. Toch komen ze er stie
kem, uit nieuwsgierigheid maar ook vanwege de muziek en de gemoedelijke sfeer. 
Sommige ouders die een kijkje komen nemen en zien dat hun kinderen er toch 
zijn, gebieden dat ze dit hol van verderf onmiddellijk moeten verlaten en als ze 
niet opschieten, trekken ze hen zo pardoes van de dansvloer. 'Ja, softdrugs werden 
er zeker gebruikt. Er werd soms zoveel gerookt dat wanneer jezelf niet gebruikte 
je er toch knap duizelig van werd', vertelt Henk. Hij had in Neede bij de Stellabar 
gewerkt en daar reeds ervaring als dj opgedaan. Ook komt hij in die tijd regelma
tig bij Disco Abbink aan de Haaksbergerstraat waar meer de echte disco wordt 
gedraaid. Van Jan Ruesink krijgt hij alle ruimte om actuele muziek te draaien en 
aan te schaffen. Zeker één keer per maand gaat Henk naar Amsterdam en koopt bij 
Boudisque aan de Haringpakkerssteeg het nieuwste van het nieuwste. Deze pla
tenzaak is het instituut in Nederland van import uit Amerika. Nieuwe muziek uit 
de VS is populair in Nederland. Behalve de nieuwste Amerikaanse muziek draait 
hij muziek van de Belgische band TC Matic, Japan en Fela Kuti. Nederlandsta
lig wordt er niet gedraaid behalve Nederwiet van Doe Maar. Ook Dick Runhaar 
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(1957) die in de jaren '83- '87 als barkeeper in het Cornerhouse werkt herinnert 
zich vooral de altijd ontspannen sfeer die er heerst. Wellicht dat in belangrijke 
mate meespeelt dat aan ieders wensen tegemoet wordt gekomen. 

Aan het begin van de avond wordt er in het Cornerhouse vaak hardrock gedraaid. 
De liefTiebbers van dit genre muziek nemen zelf hun Ip's mee, Ip's van Motörhead, 
Slayer, Iron Maiden en Guns N' Roses. Wanneer rond 23.00 uur het publiek begint 
binnen te stromen, is het dan toch echt gebeurd en begint het te swingen. Hein-
neman draait zelf het liefst Funk: Maze, Earth Wind and Fire, Kool & the Gang, 
maar ook Reggae: Bob Marley en Peter Tosh, Ska, Madness en muziek van David 
Bowie. Vooral het nummer 'Space Oddety' is zeer populair. Volgens Erik Heinen 
zijn het avonden waarop je het gevoel hebt met elkaar in een onderzeeboot te zit
ten. Het geeft een geweldig gevoel van verbondenheid. Alle muziekfreaks uit de 
Achterhoek trekken naar het Cornerhouse. Behalve bovengenoemde genres is de 
muziek van Herman Brood natuurlijk ook ongekend populair. Het is altijd feest 
in het Cornerhouse. En als om 02.00 uur de deuren dicht gaan, feest men in de 
weekenden gewoon verder in het oude Eibergse ziekenhuis aan de J.W. Hage-
manstraat, dat na de sluiting als ziekenhuis op 1 december 1980 door kamerbe
woners bewoond wordt. Voormalig hoofd van de afdeling bevolking en interne 
zaken van de Gemeente Eibergen, F.J. de Leeuw, die als grote hobby de lokale 
historie heeft, schrijft er in zijn artikel 'Ziekenhuiswezen in het dorp Eibergen' 
het volgende over: 'Een aantal kamers wordt verhuurd aan particulieren. De wijze 
van bewoning door een aantal huurders was echter zodanig, dat besloten werd het 
gebouw te doen afbreken en de beschikbaar gekomen grond voor woningbouw te 
bestemmen'. Het gebouw is in 1987 afgebroken. 
Terwijl het er meestal vrolijk aan toe gaat in het Cornerhouse zijn er ook minder 
leuke kanten. Er zijn klachten van geluidsoverlast en menigeen ergert zich aan het 
drugsgebruik en de overlast die dat geeft. Velen maken zich er ook oprecht zorgen 
over. De Eibergse burgemeester Frans Cappetti wil het Cornerhouse het liefst slui
ten en wel voor altijd. Van hem is de legendarische uitspraak: 'Het zou een zegen 
voor Eibergen zijn dat het Cornerhouse werd gesloten'. Volgens hem gebeuren 
daar dingen die niet door de beugel kunnen. Uitbater Jan Ruesink komt regelma
tig bij hem op kantoor en stelt hem voor om eens een weekend achter de bar te 
komen zodat hij zelf kan zien wat er gebeurt. Van dit aanbod maakt Cappetti geen 
gebruik. De mensen die in het Cornerhouse werkzaam zijn, doen er van hun kant 
alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Ze houden zich in elk geval 
strikt aan de sluitingstijd. Wanneer om 02.00 uur de schoonmaakploeg begint op 
te ruimen wordt de vloer met de brandslang schoon gespoten. André Markerink 
weet zich nog goed te herinneren dat ook hij en z'n vrienden de volle laag krijgen 
als ze al te lang blijven treuzelen om het pand te verlaten. Ook wanneer het pand 
schoon is, zijn de schoonmakers nog tijden bezig om buiten de glasresten op te 
vegen en rommel op te ruimen. Daar willen ze in elk geval geen gedoe over. 



-35-

Op 15 september 1982 is het Eibergse Cornerhouse opeens landelijk nieuws. 
Lonyta Bolster herinnert zich dat nog als de dag van gisteren. Wanneer 's morgens 
via het radionieuwsbericht het overlijden van de beroemde actrice en gemalin van 
prins Reinier 111 van Monaco, Grace Kelly, bekend wordt gemaakt, is het vol
gende bericht dat jongeren bij het Cornerhouse in Eibergen het aan de stok hebben 
gekregen met de politie. Groot nieuws natuurlijk waar de notabelen van Eibergen 
niet gelukkig mee zijn. Hierop worden tal van acties ondernomen om in contact 
te komen met deze jongeren. Ondertussen draait het Cornerhouse gewoon door, 
tot 1986. In dat jaar krijgt de familie Ruesink van Het Wapen van Eibergen en het 
Cornerhouse een diepgaand meningsverschil met de Grolsch brouwerij, die eige
naar is van het pand. Op 31 mei van dat jaar besluiten ze te stoppen en is het einde 
verhaal. Zo komt er een abrupt einde aan deze legendarische ontmoetingslocatie. 

De Doofpot 
Bar/discotheek De Doofpot speelt eveneens een belangrijke rol in de jaren zeven
tig en tachtig in het Eibergse uitgaansleven. In 1973 koopt Ben Schroër (Rietmo-
len, 1941) een pand aan de Grotestraat van de familie Bos uit Enschede. Na een 
fikse verbouwing tovert hij het pand om tot een aantrekkelijke uitgaanslocatie die 
al snel door veel jongeren bezocht wordt. De Doofpot is min of meer een 'ge
wone discotheek', dit in tegenstelling tot het Comerhouse. In De Doofpot wordt 
voornamelijk de populaire top-40 muziek gedraaid. Wijnand Reijerink (Eibergen, 
1959) is tussen 1977 en 1982 dj bij De Doofpot. Nadat Ben Schroër in eerste 
instantie zelf nieuwe singletjes aanschaft bij de tegenover gelegen muziek- en 
elektrozaak Voerman, neemt Wijnand al snel z'n eigen muziek mee. In de begin
tijd draait hij voornamelijk Ip's, bijvoorbeeld die van The Doors, Santana, en The 
Police. Daarnaast zorgt hij ervoor om ook de nieuwste top-40 nummers in zijn 
collectie te hebben. Behalve bij Voerman is hij een vaste gast bij de firma Som-
sen. Bij De Doofpot is het intussen in de weekenden altijd superdruk en de zaken 

lopen uitstekend. Net als bij het Cor
nerhouse is ook hier sprake van een 
vaste vriendenclub. Eveneens zijn 
hier langdurige vriendschappen en re
laties ontstaan. In het voorjaar wordt 
carnaval gevierd en 's zomers doet 
men mee met een voetbalelftal aan 
een speciaal Doofpotvoetbaltoernooi, 
een soort bedrijfsvoetbaltoernooi voor 
uitgaansgelegenheden. Bezoekers van 
het Cornerhouse doen hier overigens 
niet aan mee. Peter Steinau en Frans 
Bomer, die tot de vaste vrienden-

Bar t/e Doo/po/oww t/e Grates/raa/ ploeg van de Doofpot behoren, zijn 
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de kartrekkers van dit sportieve evenement. Frans Bomer is werkzaam op Kamp 
Holterhoek en woont, van 1975 tot 1979 met enkele collega's, in een huis naast 
de diervoederwinkel Smeenk aan de Grotestraat. Dit huis noemen ze De Vissen-
kom, naar zijn sterrenbeeld. Het is een zoete inval vooral na sluitingstijd van de 
Eibergse horecagelegenheden. 

In 1978 vindt bij De Doofpot 's nachts na sluitingstijd een gewapende overval 
plaats. Er wordt gevochten en geschoten waarbij de kelner. Harm Vos, in de borst 
wordt geraakt. Uiteindelijk weten Ben Schroër en z'n vrouw Henny de overvallers 
te verjagen. Deze slaan op de vlucht na Ben eerst nog ernstig in z'n arm vei-wond 
te hebben. De beide gewonde mannen worden naar het ziekenhuis gebracht. Harm 
Vos die zeer ernstig gewond is geraakt, heeft lange tijd nodig om te herstellen. 
Wie ook zeker genoemd moet worden, is Jan Nijhof op zijn onafscheidelijke oude 
wielren fiets. Hij is de glazenophaler en bij iedereen geliefd. 
Nadat bar/discotheek The Silver Shadow, halverwege Haaksbergen, is geopend 
loopt de belangstelling voor De Doofpot langzaam terug. De situatie is niet meer 
te keren en in 1983 wordt een faillissement aangevraagd. Een halfjaar later echter 
zet Ben Schroërs' zuster Trees de zaak voort samen met Jacob Geluk onder de 
naam De Kettel. Ook deze discotheek loopt de eerste jaren prima en heeft een 
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grote aantrekkingskracht op de gehe
le omgeving. In 1995 moeten ook zij 
echter vanwege teruglopende belang
stelling stoppen. 

De uit Eibergen afkomstige kunst
schilder en striptekenaar Bert Bleek 
brengt in zijn stripboek 'Big Brother is 
watching me', dat eigenlijk over zijn 
verongelukte broer Arjan Klein Haze-
broek gaat, ook het uitgaansleven van 
de jaren '80 in Eibergen in beeld. Ar
jan is in die jaren ook enige tijd werk
zaam bij De Kettel. Bert Bleek geeft 
met zijn tekeningen een treffend beeld 
van deze roerige tachtiger jaren. Jacob Geluk 

Don Camillo 
Een populaire jongerenontmoetings-
plek in deze jaren is ook Don Camillo, 
genoemd naar de Don Camillo films 
waarin Fernandel een humoristische 
hoofdrol speelt. Het is een cafetaria die 
gerund wordt door Alex van den Bos 
(Eibergen, 1953) en broer Bart. Van 
1974 tot 1979 is dit pand gevestigd 
aan De Hagen 14. In dit pand is nu FG 
Slijterij en Wijnhandel gevestigd en 
tegenwoordig is dit Brink 20. Voordat 
de beide broers een cafetaria in deze 
voormalige schuur kunnen vestigen. 

Het pand aan de Hagen voor de verbouw. ^^^dt tot in de gemeenteraad intensief 
overleg gevoerd over de voorwaarden. 

Zelfs de kantonrechter in Groenlo komt er aan te pas vanwege de bestemmings
wijziging van deze locatie. Uiteindelijk mogen ze het pand vijfjaar exploiteren 
voor een lunchroom annex cafetaria. Alex en Bart van den Bos gaan enthousiast 
aan de slag en maken van Don Camillo een gelegenheid die meer wordt dan een 
lunchroom annex cafetaria. 

Deze locatie groeit uit tot een populaire ontmoetingsplaats voor jongeren. Een 
aantal jongeren is er afwisselend ook werkzaam. Op de doordeweekse dagen is 
het overdag al vaak een gezellige boel. Ook burgemeester Cappetti komt zo nu 
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en dan een hapje eten. Op zaterdagavond hangt er echt een speciale weekend uit-
gaansstemming herinnert Inge Widens zich nog altijd. Op die avond verzamelen 
veel jongeren zich eerst bij Don Camillo, eten een patatje, en gaan dan gezamen
lijk naar De Huve voor hun eigen programma. 
Wanneer na vijfjaar de vergunning aan De Hagen ophoudt, gaan Alex en Bart van 
den Bos op zoek naar een alternatief. Ze kopen het voormalige zaal Kroneman, op 
de hoek Grotestraat-Fabrieksstraat, waarin eerder de Victoriabioscoop gevestigd 
is geweest. 

Don Camillo aan de Grotestraat. 

BA* . Ë » * 
i/£/^<^ -rp^^ 

Na de noodzakelijke vergunningen verkregen te hebben, verbouwen ze de zaak 
grondig. In de zomer van 1979 beginnen ze hun cafetaria activiteiten op de nieuwe 
locatie. Daarna wordt de zaal erachter in gereedheid gebracht. De jaren die volgen 
gaan Bart en Alex van den Bos vol enthousiasme verder met hun activiteiten. Op 
zondagmiddag is er disco. Wijnand Reijerink is er dj, Theo ten Brinke (Eiber

gen, 1957) is zijn maatje en zorgt voor 
de apparatuur. Behalve top-4() num
mers worden er nummers gedraaid uit 
nieuwe muziekstromingen zoals New 
Wave, Ska en Punk. 
Verder komt er een Don Camillo-
voetbalteam dat aan de bedrij fscom-
petitie in Eibergen meedoet. Er wordt 
een Don Camillo-klootschiettoernooi 
georganiseerd en het Europees kampi
oenschap mini raceauto's rijden. In de 
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catetaria worden speelauto
maten, fruit- en fiipperkasten 
geplaatst en in de zaal achter 
de cafetaria spelen zo nu en 
dan bands. Één van de hoog
tepunten is een optreden van 
de zeer populaire punkband 
uit Zwolle Vopo's, met de uit 
Eibergen afkomstige drummer 
Ferdinand Scholten, op 28 
november 1981. In het voor
programma treedt de eerste 
Eibergse punkband Voskhods 

op. Deze band is in oktober 1981 opgericht door .lerocn de Geus, Bastiaan Schol
ten en enkele muzikanten uit Lichtenvoordc. 

Ze treden in de gehele regio op en noemen hun muziek hoempapa punx omdat het 
hen vooral om de lol gaat. Vanwege de studie van enkele jongens het jaar daarop 
valt de groep uit elkaar. Behalve dat er bands bij Don Camillo optreden, worden er 
bruiloften gehouden en ook zogenaamde Zangers Contactavonden, waar een stuk 
of acht Eibergse koren aan deelnemen. Zo maakt Don Camillo tot 1993 volop deel 
uit van hel Eibergse culturele leven. In dat jaar stoppen de beide broers er mee en 
gaan op zoek naar andere uitdagingen. 

Voskhods: v.l.n.r. Frank Sloos, Bas liaan Schollen, 
Peter Eekelder en Jeroen de Geus. 

Geen woning, geen kroning 
Ook de kroning van prinses Beatrix tot koningin, 30 april 1980, maakt in Eiber
gen het nodige los, zeker bij de groep aanwezige krakers. De leus 'Geen woning, 
geen kroning' is populair onder hen. Dat komt omdat er eindjaren zeventig begin 
jaren tachtig sprake is van een groot tekort aan woonruimte voor jongeren. Som
migen willen niet wachten op toewijzing van een woning en gaan er toe over om 
leegstaande panden te kraken. Zo worden de oude en leegstaande melkfabriek, in 
de volksmond de botterfabriek genoemd, en het parochiehuis achter de rooms-ka-
tholicke kerk gekraakt. Dat geldt ook voor villa Nijhof aan de Grotestraat, althans: 
het pand wordt gebruikt als slaapgelegenheid. En passant zijn er ook vernielingen 
en wordt het mooie glas-in-lood plafond in de hal aan gruzelementen geslagen. 
Op het muurtje bij de tuin hccfl iemand de tekst 'Jezus komt' geschilderd waarop 
iemand anders er in krijt achter schrijft: 'Zetje fiets op slot'. Verder wordt een 
nieuwe woning aan het pas gebouwde Wenncker gekraakt. Van deze woning is de 
huurprijs nogal hoog en het pand blijft zodoende leeg staan. Enkele jongeren we
ten daar wel raad mee: kraken. Er wordt zelfs een rekeningnummer geopend om 
de jongeren te steunen maar of dal een succes is geworden, blijft een vraag. In het 
begin van de jaren '80 worden in Eibergen, in hel kader van de sociale woning-
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bouw, zogenaamde Van Dam-
eenhedcn gerealiseerd. Dit 
zijn compacte woningen voor 
alleenstaanden en tweeper
soonshuishoudens, genoemd 
naar Marcel van Dam, destijds 
staatssecretaris van Volks
huisvesting. Dit complex 
staat aan de Beltrumseweg 
58. Ook worden er duplex-
woningen beschikbaar gesteld 
aan jongeren. Deze staan aan 
de Huenderstraat en de Thor-
beckestraat. Verder wordt de 

Menno ter Braak school tot appartementencomplex verbouwd. 

Peter Feijtel (Ridderkerk, 1966) is één van dege
nen die jarenlang in zo'n duplexwoning gewoond 
heeft. Daarvoor leeft hij in Eibergse kraakpanden. 
Hij is een lietliebber van punk en heeft een grote 
postzegelposter van Beatrix voor het raam van z'n 
kamer hangen met 'lik me' er op. Het is een an
archistisch protest bij de inhuldiging van prinses 
Batrix als koningin. Hij houdt, naast tal van punk-
en harde rockbands, van muziek van de Toy Dolls, 
een punkband die vooral vrolijke punk speelde en 
de politieke boodschap laat voor wat het is. Hij is 
één van degenen die zichzelf wil redden met zo 
weinig mogelijk luxe en een vaste baan hoort niet 
bij een ongebonden leven: 'Als je niet veel nodig 
hebt, hoefje ook niet veel te verdienen' zegt hij 'en zo denk ik er nog altijd over.' 
Zijn Kreidler van weleer doet het bijvoorbeeld ook nog altijd prima. 

In dit eerste deel van de Eibergse jongerencultuur in de jaren 80' ben ik kort inge
gaan op de Eibergse verzuilde samenleving en hoe hier barsten in kwamen. Ik heb 
enkele uitgaansgelegenheden voor jongeren beschreven en diverse muziekstro
mingen. Verder het EKOG protest dat bij sommigen nog vers in het geheugen ligt 
en hoe ook de kraakbeweging in Eibergen zijn aanhangers had. In het tweede deel 
over de Eibergse jongerencultuur zal ik ingaan op de reactie vanuit de Gemeente 
maar ook hoe deze protestgeneratie op zijn of haar plek is terecht gekomen. 

Afbeelding uit 'Big Brother is watching me' van Bert 
Bleek. 

Rekken, december 2015 Henk Sieben 
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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 Heu-
ving, André Markerink, Patrick Michorius, Monique Muller, Bram Ie Noble, Peter 
Rutgers, Henk Rijkenbarg, Petra Rijkenbarg-Smit, Gerard Roos, Dick Runhaar, 
Trudie Ruesink-Schutten, Wijnand Reijerink, Ben Schroër, Rita Somsen, Laurien 
Stam, Marjon Westerdiep, Inge Widens en Henk Wissink. 

Bronnen: 
Archief Onze Gids. 
Archief Gemeente Berkeiland. 
Alexander Berkman, ABC van het Anarchisme, uitgeverij Spreeuw, 1980 
Richard ten Barge, Hoe overleef je een Atoomoorlog, 1981 
Bert Bleek, Big Brother is watching me, 1999 
Diverse auteurs. Geschiedenis van de Oost-Achterhoekse Ziekenhuizen, 1987. 
Diverse Auteurs, Roomse Herrie, 2008 
Ger Dijkstra, 80 jaar socialisme in Eibergen. 
Gelderse Raad voor het Jeugdbeleid. Onderzoek naar de problematiek van jonge
ren in de Gemeente Eibergen, 1985 
Johan Rutgers, Sociale Woningbouw in Eibergen - Old Ni-js no. 74 en 76. 
Peter Rutgers, Kamp Holterhoek: meer dan een militair complex. Old Ni-js no. 67 
Peter Rutgers, Frans Cappetti, een bestuurskundige biografie, 1927-1993, 2013 
Henk Sieben, Rumoer in de Holterhoek. Old Ni-js no. 78 
Bennie Waanders, Van Pluk tot 3-Ka-lnn, opkomst en teloorgang van een jonge
rencentrum 1969-1974,2010 
Bennie Waanders, Appie Daalmeijer, een poplegende uit de Achterhoek, 2014 

Beeldmateriaal: G. H. Braakhekke, H. Sieben, Museum De Scheper, e.a. 
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Ontspoord...! 

Wie /oekt in de historie raakt gemakkelijk het spoor bijster. Dat bleek wel bij de 
samenstelling van het artikel "Monument? Waarom dattan?" voor Old Ni-js 
nummer 75 van augustus 2013. Het ging over de oude ijzeren spoorbrug die vroe
ger de oevers van de oude Berkelloop met elkaar verbond. Ik richtte mij bij het 
schrijven daarvan met name op de /ogehelen "redengevende beschrijving" die 
van de brug gemaakt werd door het in heel Gelderland werkzame monumentenad
viesbureau "het Gelders Genootschap". Î en redengevende omschrijving is in dit 
geval een vrij nauwkeurige omschrijving van een object dat in aanmerking lijkt te 
komen voor de status "Monument". Aan de hand van die omschrijving adviseert 
de gemeentelijke monumentencommissie vervolgens aan de gemeenteraad om het 
object, in dit geval de brug dus, in de gemeentelijke monumentenlijst op te nemen. 
En dat advies werd ook door de raad overgenomen op 26 februari 2002! 
Wat ging er nu mis aan het artikel? Welnu, op zich klopt het hele verhaal, maar 
de kink in de kabel zit hem in het hoge water dat bij de foto op pagina 40 van Old 
Ni-js nummer 75 als onderschrirt vermeld wordt. Op de Ibto ligt de brug er nog 
netjes bij, maar in hetzelfde jaar dat de foto genomen werd was het hoge water zo 
sterk dat de brug uiteindelijk in de F êrkel stortte. 
Dit alles werd duidelijk toen dit jaar de brug geheel werd schoongemaakt en ge
restaureerd om herplaatst te worden. Daarbij verschenen ineens het woord "Ap
pleby" in een van de gietijzeren onderdelen en werden ook nog aantekeningen 
over de maatvoering gevonden, opgegeven in...inches. Bepaald geen gegevens 
die overeenstemmen met het gegeven in de redengevende beschrijving namelijk 
dat het hier /ou gaan om een Duits fabricaat uit 18X4! 

In juli 2011 vraagl gciiiccn/cracuhlul I lans l'cllc o/ ck' voornialii^c spoorbrug van lühcr-
gen het liejst zo snel mogelijk opgeknapt en teruggeplaatst kan worden. 
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Een medewerker van de mtergemeentelijke omgevingsdienst zocht op het inter
net. Hij kwam al gauw terecht bij artikelen in de Leeuwarder Koerier en dagblad 
De Tijd (11 februari 1946)over de hoge waterstand in het land. Daarbij toonden /ij 
als voorbeeld een foto van de in de Berkel gestorte spoorbrug. Het /iet er naar uit 
dat de oorspronkelijk Duitse brug bij die gelegenheid op /o kort mogelijke termijn 
is vervangen door een /ogeheten Baileybrug. Het nu bestaande exemplaar lijkt 
een prefab brug te /ijn die kant-cn-klaar lag en op korte termijn weer geplaatst 
kon worden. Bij die plaatsing is één van de bakstenen bruggenhoofden vervangen 
door beton. Ook typisch een materiaal dat in 1884 niet gebruikt kon worden. Dat 
beton werd overigens wel opgemerkt in de redengevende beschrijving van het 
monument, maar de reden waarom dit onderdeel uit beton bestond was de rap
porteur schijnbaar niet duidelijk. Het was dus een niet zo heel correct advies dat 
in 1998 aan de gemeente werd uitgebracht en dat leidde tot aanwij/ing van de 
brug als gemeentelijk monument. Echter, ook toen was de huidige brug al ouder 
dan 50 jaren. Een bestaanstermijn van tenminste 50 jaren was toen de minimale 
norm om een object als monument te kunnen bestempelen. Bovendien voldeed de 
brug verder aan alle aspecten die in Old Ni-js van nummer 75 werden opgesomd. 
Kortom, de brug werd ook achteraf ge/ien terecht tot gemeentelijk monument 
verklaard, maar de historie achter het monument is dus anders dan de redenge
vende omschrijving ons aanvankelijk liet denken. 

Eibergen, februari 2016 Ton Esman 

Op maandag 16 november 2015 werd de oude spoorbrug weer leruggeplaalsl 
Dav,blad Tubanlia besteedde er een artikel met /oio aan 
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Ons zoekplaatje: oplossing opgave 81 

1. Annie Pierik, 2. Frans Papen, 3. mevr. B.W. Stokkers-Hengeveld, 4. mevr. Kolthof, 
5. dhr. G.J. Janssen, 6. Henk Saaltink, 7. dhr H.G. Heutinck, 8. Juffr Jo Bokhove, 9. 
Arie Huybregts, 10. Hendrik te Woerd, 11. Joop te Koppele, 12. dhr H. W. ten Hoopen 
?( Borculo)13. Bets Pierik, 14. Wim Wormmeester. 

In Old Ni-js nr.81 werd een oproep gedaan om ons te helpen bij het zoeken naar 
namen van een gezelschap van veertien personen die allen een bos bloemen heb
ben gekregen. Het enige wat bekend was, is dat er op de achterkant 1982 staat. 
Reeds enkele dagen na het verschijnen van dit nummer kwamen er reacties bin
nen. Reind Veldink denkt dat de foto iets met De Zonnebloem te maken heeft en 
meent een zestal personen te herkennen. Johan en Marietje te Koppele herkennen 
het familielid Joop te Koppele (11), wat ook geldt voor Bennie Papen die nr. 2 
Frans Papen van de Hupselseweg en Diny Grijsen-Wormmeester die nr. 14 G.W. 
Wormmeester herkent. Jan Schulenburg uit Amsterdam reageert ook met twee 
namen en Janny Meijer-Krol uit Overdinkel kan ons vertellen dat nr. 8 juffrouw 
Bokhove is en dat het zoekplaatje te maken kan hebben met een toneelvereniging. 
Maar zoals het haar en ook Hans Juul Meulenkamp vergaat; 'Ik zie veel bekende 
gezichten, maar de namen zijn verdwenen.' Verder kreeg ik ook nog namen van 
Jan Schut en Annie Westerveld. Volgens Herman Menkhorst is dit een huldiging 
van vakbondsleden en Gerrit Luggenhorst ziet ook vele bekende gezichten. De 
nummers 6 en 11 waren van de fokvereniging, maar volgens hem hadden de mees
ten daar niet mee van doen. Bets Pierik die 11 personen herkende, Wim Wiericx 
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en Alie Huurneman Kremer brachten mij op het goede spoor Zij konden aan 
geven dat het hier om mensen gmg die elk jaar bloed gaven Met dit gegeven in 
het achterhoofd ben ik op zoek gegaan in de jaargang van 1982 van Onze Gids en 
gezocht in de maand oktober want volgens een aantal mensen vonden die avonden 
in het najaar plaats Ik vond de foto terug en de krant besteedde er een artikel aan 
Boven de foto staat 'Bloeddonors gehuldigd' en de tekst begint als volgt De 25ste 
bloedafname avond georganiseerd door de plaatselijke afdeling van het Neder 
landse Rode Kruis kreeg een feestelijk tintje doordat er twaalf donors voor de 25ste 
keer een halve liter bloed afstonden Deze twaalf donors werden tijdens de druk 
bezochte avond toegesproken door de voorzitter van de afdeling Eibergen, de heer 
H tei Woerd uit Beltrum Deze onderstreepte nog eens duidelijk van hoe onschat
bare waarde de jaarlijkse bloedafname avonden zijn Namens het Rode Kruis kre
gen de jubilarissen van mevrouw Kolthof de zilveren draagspeld en bloemen' In 
het artikel wordt verder vermeld dat er een toename is van het aantal donoren In 
Rekken kwamen dinsdagavond 110 mensen Woensdagavond kreeg De Huve in 
Eibergen 333 donors te verwerken De afdeling Eibergen was zeer verheugd over 
het grote aantal nieuwe donors, dat zich meldde Velen hadden hun drempelvrees 
overwonnen en het bestuur meldde met vreugde dat het streefgetal van circa ze 
venhondeid donors bijna was gehaald 
Ook in Beltrum is de afname goed verlopen In zaal Huinink kwamen 249 mensen 
en dat waren er 22 meer dan vorig jaar Er waren opvallend veel nieuwkomers 
en jongeren, hetgeen de organisatoren uiteraard bijzonder verheugend vond Het 
team van het Rode Kruis uit Amsterdam werd bijgestaan door 38 plaatselijke vrij
willigers, voornamelijk leden van de EHBO Medische assistentie werd verleend 
door het artsenpaar Grobbee Voor de vrolijke noot zorgde de heer Jan te Vogt, die 
voor de 25ste maal een half litertje bloed afstond Aanvankelijk reisde hij daarvoor 
naar Eibergen, maar de laatste jaren meldde hij zich in Beltrum Aan hem de eer 
voor deze 'operatie plaats te nemen op een versierd bed Mevrouw Ribbers-Stegers 
speldde hem de zilveren insigne van het Rode Kruis op en uit handen van de voor 
zitter H te Woerd kreeg hij een bos bloemen Daarna kon het bloed geven begin
nen en in een tijdsbestek van twee uur was de gehele zaak afgewerkt 
Ook deze keer is het gelukt om alle namen van de foto op papier te krijgen Alle 
inzenders, wel of met genoemd, hartelijk dank 

Johan Baake 



-46-

Ons zoekplaatje: nieuwe opgave 83 

Hadden we de vorige keer een foto met een groep van wal oudere personen waarin 
we uw hulp inriepen met hel zoeken naar namen, ditmaal gaat het om een groep 
kinderen met hun begeleiders die voor een vliegtuig staan. Waarschijnlijk /al het 
gaan om een schoolreisje naar Schiphol. Op de achterkant van de foto staat "Een 
be/ock aan Schiphol in 1949/50". Verder zijn er geen gegevens bekend, behalve 
dat hel 57 kinderen en 4 begeleiders zijn. Wie kan ons helpen met namen, maar 
even zo leuk zou het zijn wie er nog herinneringen heeft aan deze uitstapjes. 

De vragen zijn: 
Wie kent één of meerdere personen? 
Waar en wanneer is deze foto gemaakt? 
Wie heeft hier nog herinneringen aan? 

Reactie, graag schriftelijk of per email, zijn welkom bij: 
J. Baake, Nieuwenhuizenstraal 5, 7161 VB Neede. 
Fmail: redactie(i:/jhistorischekringeibergen.nl 
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Hongerwinter 1944 

'Ik gao met de Jong's op Eibarge an'. 
Ze heurl de klokke dree uur slaon. Nog steeds kan ze 'n slaop neet vatten. De 
hele lied lig ze te prakkezeren over eure jong's. Dec wordt alsmaor smaller in 't 
gezichte. De klaere begint eur steeds roemer te zitten. Moder .lo wet wal waor dat 
van kump. D'r is neet genog te ettcn. Dat wat d'r op de bonnen te kricgcn volt is 
zo weinig dal 't neet met völl um genog etten op laorci te kricgcn. De jong's hebt 
't bord zo vlot Icug dat Bep d'r manks verdretig van wordt. Zelf et ze zo weinig 
mogelijk om wat etten oet te spaoren veur eure jong's. Jo blif maor an 't dreicn in 
't bedde. D'r mot wat gebeuren, want zo kant'neel langer vedan gaon. 
Ok vader Adri slop neet al te best. Hce mek zich ok zorgen. 1 ielemaole noo ziene 
vrouwe ok nog van plan is um allene met de jong's op liibarge an te gaon. 
Morgen zal ze tegen Adri zcgg'n dat ze 't neet langer kan an zeen. Ze heft 't al 
vaker tegen um e zegt, maor noo zal 't gebeuren. Morgen zal ze zeggen dat ze 
met eure dree jong's op Eibarge an geet. Daor wont eur zuster en zwaoger. In 'n 
Achterhook hebt ze vaste meer Ic etten dan hier in Hilversum. 

De traönc sprongen eur in de ogen ton ze tegen Adri zac dat 't zo neet wider kon 
en dat ze met de jong's op Eibarge an wol. Adri zag noo ok wal dat 't gin zin maer 
had um .lo op andere gedachten te brengen. Wal .lo in de kop hef dat hef ze noo 
eenmaol neet in de konte. Op zien wark vertellen Adri aover de plannen van ziene 
vrouwe. Tsja, hoo ze in Eibarge kwammen as d r gin trein en busse meer leep? 
D'r zit niks anders op dan lopen had Jo e zegd. Lopen naor Eibarge? Dat is toch 

De Jamil ic Tissiiik in 1945. mei moeder Jo. Liid. Kcs. Hans en vader Adri. 
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völ te wiet! Adri word'n der naar van as hee d'r an dacht dat ziene vrouwe allene 
met de jong's naor Eibarge zol lopen. Wat zoUen ze toch onderweg allemaole wal 
neet tegen kunnen komm'n. Een vrouwe allene met dree kindere. Dat is toch völ 
te geveurlijk. 
Op zien wark verteld'n Adri over 't plan van ziene vrouwe. Ziene collega's beur
den 't an en wisten ok neet wat ze d'r met an mosten. Toch was d'r enen collega 
dee ne fietse had en den wal wol oetlenen. Ze had eure fietse verstopt. De Duutsers 
waren gek op fietsen. Veur da'j 't wet word'n 't ding e vordert. Maor as Jo neet al 
te lange vot zol blieven dan mog ze de fietse wal met nemm'n. 
Helemaole lopend naor Eibarge? Jao, en wiele mot maor hoppen dat wiele an 't 
ende van 'n dag een slaopplaatse vindt, zei moder. Moder had van te veuren in 't 
adressenbook van de Gereformeerde Karken adressen op e zocht dee op de route 
lagen. As 'n enen dan neet in 't hoes was dan konnen ze 't bie'j 'n ander nog pro
beren um onderdak te kriegen. 
En zo worden d'r luk klaere bie'j mekare zocht dee ze veur onderweg met konnen 
kriegen. Vader had een kleinen koffer op d'n begagiedrager van de fietse knupt. 
Veurdat ze vot gingen worden d'r nog een betjen e getten en ton was 't tied um te 
gaon. Vader veulden de traöne achter ziene oogleden branden en ok moder deed 
eur beste um zich good te holden. Met ne innege umhelzing nammen ze afscheid 
van mekare. 
De jong'ns; Lud, Kees, Hans en moder Jo kekken nog ene kaere achterumme um 
te zwaaien en ton gingen ze de bochte umme en de straote oet. En ton ging 't op 
Eibarge an. 'T was ontzettend mooi waer. De zönne scheen vol op en de locht 
was strak blauw. 'T was veur de tied van 't jaor arg mooi. Ton ze al 'n zet hadden 
e lopen kwammen ze op de grote weg terechte den op Amersfoort an ging. Ze 
waren neet allene op de weg. D'r Iepen d'r mear dee ok op 't Oosten an wollen. 
Ok Duutse soldaoten. Dee veulden zich helemaole neet op eur gemak. Dat kwam 
deurdat er Engelse jagers deur de loch vlaogen. Moder had 't ok al in de gaten en 
ze zae tegen de jong's dat wanneer d'r oet de vliegtuge word'n e schotten ze dan 
zo vlot meugelijk van de weg af mosten en op 'n boek in 'n graven mosten gaon 
liggen. En vooral neet opkieken. Hande veur de ogen! 
Maor ja, a'j twaalf jaor bunt dan bu'j toch wal niejsgierig en wil ie wal gaeme 
zeen wat er gebeurd. Lud kon't neet echt belaoven dat hee zol doon wat zien moo 
zae. 
Ton ze nao een helen zet lopen luk dorst begonnen te kriegen gingen ze effen van 
de weg of en Iepen ze op een boerderiejken an. Toen ze kort biej't hoes kwammen 
zagen ze de boerinne veur 't raam zitten. Ze was an 't appele schellen. De boerinne 
was neet arg tooschetelijk, maor wol oeteindelijk toch nog wal een paar glaze 
water halen. Ton ze hen water halen was greppen de jong's vlot de schellen oet 
't appelkörfken en 't was maor effen en ze hadden de schellen achter de kneupe. 
Ton de boerinne wear in de kokken kwam met de glaze water kek ze veraltereerd 
in de mende en vroog ze waor de appelschellen toch waren e bleven. Moder zea 
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Aan de Borculoseweg 4 
woonde meester Karel Rosier. 

dat de jong's ze met smaak 
hadden op e getten. Umdat 
ze de appele hadden laoten 
liggen strek de boerinne 
zich over 't harte en kregen 
ze allemaole een groten ap
pel met veur onderweg. 
En zo kwam Eibarge in 
zicht. In de wiedte kon-
ne'n ze d'n karktoren en 'n 
schossteen van te Caote al zeen. Noo duurden 't neet lange maer veurdat ze bie'j 
de familie Rosier waren. Ome Klaas en tante Bep wonnen an de Borculoseweg. 
Ton ze op de veurdeure an Iepen worden den metene lös e daone en was d'r een 
hartelijke begroeting. En d'r veel natuurlijk heel wat te vertell'n over hoo 't on
derweg allemaole was e gaone. 
Ome Klaas, den ze in Eibarge as meister Karel Rosier kenden had domneer Koers 
al verteld aover 't anstaonde bezeuk. En Koers had op ziene beurte bie'j Johan 
Smits e vraogd of den ok een paar adressen wist veur twee jong's. Want ene bleef 
d'r biej Rosier. Dat zeuken hef neet lange duurd want Johan Smits wist zo'n betje 
alles van 't ondergrondse en kennen volle leu. As één van de leiders van 't onder
grondse had hee al gauw een paar adressen e vonden waor ze wal een paar kindere 
onderdak konnen verschaffen. 
Lud worden naor Bram te Grotenhoes in Hupsel e bracht. En zien breurken kwam 
biej Bernard en Trui Maoteman terechte. Dee hadden zelf gin kindere en daor was 
wal plaatse. Nao een dag of wat blek dat 't met Lud bij te Grotenhoes neet good 
ging en kwam hee ok bie'j Maoteman terechte. Bernard en Trui stonden bekend as 
arg veurzichtig, haoste bie'j't bange of Onderdukers zollen dee wal neet hebben 
worden d'r in stilte deur de leu e zeg. Maor dat blek wal effen anders te waezen. 
Lud worden op 'n aersten dag dreks op 't harte bonden dat hee de mond dichte 
most holden aover de leu dee in 't hol baoven de peerdestal zatten. Want Joden 
onderdak verschaffen was laevensgeveurlijk. At de Duutsers d'r achter kwammen 
most ie dat meestal met de dood bekopen. 
Lud veulen zich biej oom Bernard en tante Trui vaort op zien gemak. Twee leve 
en geduldige leu dee alle tied nammen um met de jong's een spelletje te doon. 
Ganzeborden en dammen. Kaarten? Nee, dat beurden zich neet. Bernard en Trui 
wassen een godsvruchtig stel dee eiken zundag trouw naor de karke gingen. Ok 
Lud ging natuurlijk eiken zundagmorgen met. Hee hef heel wat praeken van dom
neer Koers e heurd. Lud vond 't altied arg biezunder um te zeen hoo Koers an 't 
baeden was. Koers had onder 't baeden altied enen hand in de tasse van zie'n toga. 
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Veur Lud was 't laeven op de boerde-
rieje biej oom Bernard en tante Trui 
arg piezaerig en leer/aam. Oom Ber
nard nam alle tied um antwoord te 
geven op de vraogen dee Lud stelden. 
Manks kwam hee ok op 't arf van oom 
Bernard /len breur Cjert. Daor hadden 
/e een groten bolle. At de boeren oet 
de buurte een bolse koo hadden dan 
gingen ze d'r met op Gert Maoteman 
an. Veur Lud was 't lelebrieje um te 
/een hoo den bolle d'r veur zorgen dat 
d'r aover een maond of negen waer 'n 
kelfken op de wereld kon kommen. 
Manks kon'n bolle neet de juuste 
plaatse vinden, maor dan grep Gert 
effen in en zorgen hee d'r veur dat 't 
puntje als nog biej 't peukje kwamp. 

In augustus van 1945 kwam 't bericht 
dat de jong's waer op Hilversum an 
konnen. En zo kwam d'r een busse 
van 't Rode Kruus an veuren um de 

jong's op te halen, 't Afscheid veel onmundig zwaor. Met de traöne in de ogen 
nam Lud afscheid van oom Bernard en tante Trui. Twee leve menskes waor hee 
't zo onmundig good naor de zin hef e had. Pas i-j good op oe zelfas ie wear in 
de stad bunt, zea tante Trui met de traöne in de ogen. Oom Bernard zea neet al te 
volle, maor an de wieze waorop hee Lud vaste pakken waren weurde ok eigenlijk 
neet neudig. Lud zwaaien zien beste ton de busse begon te rieden. 

Bernard en Trui Mateman. 

Och, wat veel 't Lud de eerste tied toch tegen ton hee waer naor schole most. En 
de vriejheid den hee gewend was op 'n boer. Jao, dee missen hee onmundig. En 
manks konnen ze hum ok helemaole neet verstaon. Lud praoten now net zo plat 
as de leu oet Libarge. Ok zien moo had d'r muite met um Lud te verstaon. At Lud 
manks een kere verdrctig was en zien moo hum neet begrep dan zead hee tegen 
zien moo: " Och 't is allemaole neet zo slim en ie wet toch dat ik van oe holle". 

Eibarge, februari 2016 Bertus te Raa 



-51-

Prijslijst boeken (december 2014) 

Kom vanavond met verhalen. Eihergen in oorlogstijd - E.H. Wesselink 
Deel 1 - De Jodenvervolging, 1990 € 12,00 
Deel 2 - De moed der machtelozen. 1992 € 14,00 
Deel 3 - Hoe de oorlog is verdwenen, 1995 € 15,00 

De Holten Verzamelde gedichten - G. Odink € 7,00 
Boerenwerk - B.H.M te Vaarwerk en L.A. van Dijk € 7,00 
Geschiedenis van de Oude St.Mattheus van Eihergen - E.H. Wesselink .. € 14,00 
Kostgangers van Onze lieve Heer - H. Odink en E.H.Wesselink € 2,00 
'/ les kan liejn - L.A. van Dijk € 5,00 
Oud Rekken in beeld - Joh. Baake (red) € 5,00 
Hendrik Odink, Folklore en Vroomheid in F^erkelland collectief. € 5,00 
Hoftc Vaarwerk en zijn bewoners 1188-1900 - B.H.M, te Vaarwerk € 18,00 
De Zwolse School - Harry Blanken en Willy Gelinck € 7,00 
Leven in Geleende Tijd, over Menno ter Braak - Leon Hanssen € 10,00 
In de baan van de windhoos. De Stormramp van I juni 1927 in de 
gemeente Eibergen (herziene uitgave) - B.H.M, te Vaarwerk e.a € 15,00 
Boerderij- en Veldnamen in Eibergen - E.H. Wesselink e.a € 20,00 
Herinneringen van een onderduiker 1940 - 1945 - Wim Heinen € 8,00 
Bloemensymphonie, Het wonder van Eibergen - J. Baake e.a € 20,00 
De Scheper- Geesje Gossink € 3,00 
Kleine Eibergse Historie in tien verhalen - E.H. Wesselink € 15,00 
Willem Sluyter anno nu. De kleine leeuwerik - A.J. Heideman € 3,00 
Tien man en tachtig gulden, GeschiedenisWillem Sluyterschool € 5,00 
Old Ni'js, losse nummers I t/m 49 € 5,00 
50 t/m 82 € 6,00 

Genoemde prij/en zijn exclusief verzendkosten. 
Boeken kunnen worden besteld via het bestelbiljet of telefonisch via 
Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen, tel.: 0545 472517 

Alle door de Historische Kring Eibergen uitgegeven publicaties, 
ook de niet meer leverbare, zijn te vinden op de website: 
www.historischekringeibergen.nl 

htuaOtiaMCtiamitaimai 

http://www.historischekringeibergen.nl
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Historische Kring Eibergen: Bestelbiljet boeken 

Te sturen aan Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Hibergen (tel.: 
0545-472517). 
Ik heb belangstelling voor de volgende uitgave(n) uit de lijst, vermeld in deze Old 
Ni-js: 

Mijn naam 
Adres 
Postcode en plaatsnaam 
Handtekening 

Historische Kring Eibergen: Ledenwerfactie 

Aan Dick Somsen, Mallumse Molenweg 23, 7152 AT Eibergen (tel.: 0545-
472517). 
Ik geef als nieuw lid van de Historische Kring Eibergen op: 
Naam nieuw lid 

Adres 
Postcode en plaatsnaam 

Het nieuwe lid ontvangt als attentie het boek: 
J. Baake, e.a. (red.), De Bloemensymfonie. Het wonder van Eibergen, 2008. 

Mijn naam 

Adres 

Postcode en plaatsnaam 

De aanbrenger van een nieuw lid ontvangt als attentie het boek: 
Leon Hanssen, Leven ingeleende tijd. Over Menno ter Braak, 1992. 
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Historisch Archief Eibergen 

Openingstijd: 
Elke zaterdag van 10.00 - 14.00 uur 

Locatie: 
Bovenverdieping Kulturhus 't Spieker, 
Kerkstraat 30, 7151 BW Eibergen 
(Er is een lift aanwezig) ^ ? 


