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Ten geleide 
De nieuwe jaargang van tijdschrift Tilburg gaat van start met enkele personele wijzi
gingen in de redactie. Na zich vele jaren belangeloos voor dit blad te hebben ingezet, 
hebben redacteuren Henk van Doremalen en Rob van Putten besloten hun plaatsen 
ter beschikking te stellen aan een 'nieuwe lichting'. De redactie van tijdschrift Tilburg 
en het bestuur van de uitgever, de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed 
(SBTC) wil de twee vertrekkende redacteuren heel hartelijk danken voor de vele in
spanningen die zij al die jaren voor het tijdschrift hebben verricht. Toch betekent dit 
gelukkig geen echt afscheid van Henk van Doremalen en Rob van Putten. Zij blijven 
namelijk actief binnen het SBTC-bestuur en in die hoedanigheid zullen zij dit tijdschrift 
op de voet blijven volgen. 
Redactie en bestuur zijn blij dat twee zeer kundige personen zich bereid verklaard 
hebben om de vrijgekomen plekken in de redactie voor hun rekening te nemen: Astrid 
de Beer en Sander van Bladel. Zij zijn zeer goed bekend met het doen van historisch 
onderzoek en zijn beroepsmatig bovendien goed thuis in de archiefwereld. Wij heten 
hen van harte welkom. 
Rob van Putten publiceert in dit eerste nummer van de nieuwe jaargang een uitge
breid artikel over lakenververijen in Tilburg in de negentiende eeuw en nieuw redac
tielid Astrid de Beer heeft samen met Mirjam Heijs een boeiend artikel geschreven 
over muurkranten in Tilburg. Verder vindt u in dit nummer onder andere een verhaal 
van Jacques de Bakker over Adriaen en Gosewinus Bernage en een bijdrage over 
olympisch ruiter Charles Pahud de Mortanges. 
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Geen censuur op de muur! 
De muurkrant in Tilburg 1978-1995 

Astrid de Beer en Mirjam Heijs* 

'Astrid de Beer studeerde 
Geschiedenis en Taal- en 

Cultuurstudies aan de 
Universiteit van Utrecht 
Zij werkt momenteel bij 

Regionaal Archief Tiiburg. 
Mirjam Heijs is werkzaam bij 
Regionaal Archief Tiiburg op 
de beeld- en geluidafdeiing. 

Extra editie 
"Kantelberg koele killer" 

van de muurkrant 
(30 september 1980). 

(Coii RAT) 

"Stadhuis bekent corruptie", "Van der Lee 
steelt", "Kantelberg koele killer", "Vrouwen 

uitgekleed", "Wethouder wil hogerop", 
"Foute Wouten", "Eén Brokx ellende": In 

de jaren 1978-1995 verschenen met grote 
regelmaat zeefdrukaffiches met pakkende 

koppen op de Tilburgse muren, geplakt op in 
het oog springende plaatsen zoals fabrieks-

poorten, bushaltes, brievenbussen, bij in
gangen van openbare gebouwen of in drukke 

winkelstraten. In het depot van Regionaal 
Archief Tilburg ligt een aanzienlijk deel van 

deze muurkranten opgeslagen; grote forma
ten, gedrukt op slechte kwaliteit papier en 

summier beschreven. 

De Tilburgse muurl<rant was een exponent van een 
ontwikkeling die in de jaren '60 begon. De oude po
litieke en kerkelijke structuren en opvattingen vol
deden niet meer. De Tilburger was op zoek naar 
nieuwe wegen om zich te uiten en te manifesteren. 
De Tilburgse samenleving, samen met de rest van 
Nederland, transformeerde naar een nieuwe situatie. 
De Tilburgse muurkrant heeft daar een belangrijke rol 
in gespeeld. 
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matcWaal iï ĉ ti 7o goed aii wag.Ta» uren lottr ïiotft 
KANTEl&EttÊ een vevKlayinj a< te lê î n-
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MUURÎ RANT TILBURG 
EXTRA EDiriE 
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Tilburg in transitie 
Eind jaren '60 en begin jaren '70 was de wereld 
in een revolutionaire stemming: Vietnam, Flower
power, Provo, stakingen. In Tilburg stond de samen
leving misschien wel extra op haar grondvesten te 
trillen: de snelle ontkerkelijking kwam in het altijd zo 
roomse Tilburg hard aan.^ Bovendien waren er de so-
ciaaleconomische ontwikkelingen in de stad die een 
kentering veroorzaakten. De textielindustrie liep ten 
einde: werkloosheid en armoede waren het gevolg. 
Daarnaast hadden de plannen van burgemeester 
Becht (Cees de Sloper) de stad behoorlijk overhoop 
gehaald. Arbeiderswijken werden gesloopt, er was 
geen inspraak en de bevolking werd met een kluitje in 
het riet gestuurd.2 

In de ontwikkeling van de Tilburgse actiecultuur is de 
hogeschoolbezetting in 1969 een IJkpunt. IVIede door 
de studentenopstand vond het linkse denken ook in 
Tilburg een vruchtbare bodem. De studentengezel-
ligheidsvereniging Posjet werd na de bezetting meer 
en meer in gebruik genomen als een open jongeren
centrum. Diverse werkgroepen, actiegroepen en dis
cussiegroepen vonden er een plek: het Politiek Kafee, 
alternatieve hulpverlening zoals een Kerst-Inn, het 
s teuncomi té Nieuw Dennendaal, Kunstenaars voor 
Vietnam en het Tilburgs socialistisch koor SoLIEDair. 
ledereen was welkom, er was volop discussie en niet 
te vergeten ook muziek, toneel, moderne kunst. De 
discussie en vrijheid in Posjet zou een belangrijke rol 
gaan spelen in de eerste jaren van de muurkrant.^ 
Katalysator was het voornemen van het college 
van B&W om in het kader van de stadsontwikkeling 
een snelle verbinding aan te leggen tussen de bin
nenstad en nieuwbouwwijken in Tilburg-Noord. Dit 
zou ten koste gaan van de arbeiderswijk Groeseind. 
Samenwerking tussen actievoerders, krakers, stu
denten en bewoners onder de noemer "Tilburg Total 
Loss" leverde uiteindelijk op dat het hele plan werd 
afgeblazen.'' Er ontstond een verwevenheid en weder
zijdse betrokkenheid tussen stad en studenten. 

Op 17 januari 1975 werd het Tilburgs Aktiegroepen 
Overleg opgericht (TAO): 'De dwarsverbanden tussen 
Posjet en andere hotspots in de stad waren door de 
breed gedragen acties tot een stevig netwerk uitge
groeid. De verbreding uitte zich in steeds meer geza
menlijke initiatieven en wederzijdse ondersteuning. 
(...) Het TAO bundelde de krachten van derde-wereld-



Aangeplakte muurkrant 
nr92indeWillemll-straat 

in 1981. 
(Foto Ekke Feldmeijer 

coll. RAT) 
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groepen, culturele groepen, initiatieven op het gebied 
van bouw/en en wonen, trefcentra, onderwijsgroepen, 
politiel<e partijen en diversen, welke laatste de groot
ste categorie vormde.' Het TAO was bedoeld als plat
form voor informatie en communicatie. Voor de ver
spreiding van de informatie werd voorlopig eerst ge
kozen voor een nieuwe rubriek in het reeds bestaande 
Tref sentrum Bulletin.^ 

De muurkrant in Nederland 
Muurkranten zijn 'door niet-journalisten geschreven 
en getekende, op een muur opgeplakte kranten, b.v. in 
scholen en fabrieken, gewoonlijk met kritiek op de ge
vestigde orde', aldus Van Dale. Deze beschrijving dekt 
de lading niet helemaal. In zijn scriptie 'openbaarheid 
tegen de muur' over de Arnhemse muurkrant geeft W. 
Möl ler een uitgebreidere beschrijving: 'muurkranten 
zijn grote plakkaten geplakt tegen muren van open
bare gebouwen, elektriciteitshuisjes of andere in het 
oog vallende plaatsen.' Hij vervolgt: 'De berichten zijn 
kort, hun inhoud is agiterend: ze roepen mensen op 
het ergens niet mee eens te zijn, ergens tegen te pro
testeren, tenminste erover te d iscuss ië ren. Meestal 
handelen ze over bewuste nalatigheden of manipula
ties van politici, ondernemers, bedrijven.'^ De woor
den 'antikapitalistisch' en 'anoniem' zijn ook onlos
makelijk verbonden aan de muurkranten, hoewel ze in 
beide beschrijvingen niet genoemd worden. 

In 1970 ontstond de IVIuurkrant Utrecht uit de linkse 
studentenbeweging van de jaren '60. De krant was 
bedoeld als middel tot politisering, het aanvallen van 
de rechtse ideologie en de kapitalistische tegenstel
lingen. Zij werd geschreven voor 'niet-bezitters, 
mensen met een lage positie in de maatschappij.' 
Onderwerpen en schrijfstijl moesten daarom 'direkt 
aanspreekbaar' en 'ondubbelzinnig duidelijk' zijn. 
Uitgangspunten waren agitatie en propaganda. Door 
het openbaar maken van verzwegen informatie wilde 
de muurkrant de mensen weer aan het denken te zet
ten. De nadruk lag op lokaal nieuws. De muurkrant 
ambieerde een voorhoedefunctie bij de vorming van 

een links stadsfront, waarin verschillende progres
sieve politieke partijen en andere organisaties zouden 
participeren. Zij wilde 'een activerende bijdrage leve
ren aan de strijd die moet leiden tot een rechtvaardige 
maatschappij waar het bezit van de productiemid
delen en de macht gemeengoed is en ieder gelijke 
rechten en kansen heeft.'' In het Utrechts Muurkrant 
Kollektief waren jongeren uit verschillende 'flink link
se' stromingen vertegenwoordigd, leder had een taak 
en door circulatie van taken werd vergaande speciali
satie voorkomen. De muurkrant wilde niet afhankelijk 
zijn van individuen; alle leden moesten leren schrij
ven, plakken, drukken. De organisatie was verdeeld in 
werkafdelingen en discussieafdelingen die het beleid 
bepaalden. De besluitvorming was democratisch. De 
muurkrant was onafhankelijk, anoniem, herkenbaar, 
opereerde via een postbusnummer en verscheen een
maal per week op vaste plekken. De vormgeving was 
eenvoudig en helder. Machinaal getypte tekst was uit 
den boze; dat leek teveel op een mededeling van de 
directie. 

Later ontstonden de Arnhemse (1975) en de Leidse 
(1976) muurkrant. Eind maart 1978 startte de 
Tilburgse muurkrant. Samen met Utrecht vormden de 
muurkrantorganisaties van Arnhem, Leiden en Tilburg 
de harde kern van de Nederlandse muurkrantbewe-
ging, ze hadden ongeveer dezelfde organisatievorm 
en politieke doelstellingen. Zij participeerden geza
menlijk in het Landelijk Overleg Muurkranten (LOM). 
Samen stelden ze de brochure 'uitgangspunten 
Muurkrantorganisaties Nederland' op waarin de ideo
logie en de voorwaarden voor een muurkrant beknopt 
werden aangegeven. Ook in Nijmegen, Maastricht, 
Groningen, Dordrecht, Rotterdam en Eindhoven ver
schenen muurkranten, al hadden deze aanzienlijk 
minder revolutionair elan dan die van de harde kern. 
'Een Muurkrant oprichten is geen kattepis', zo is te 
lezen in de propagandabrochure, 'Dat vergt vooraf al 
een min of meer duidelijke politiek plus een grote hoe
veelheid energie. Dat is dan ook de reden dat er nu 
nog maar een handvol echte muurkrantorganisaties 
draaien.'^ 

De Tilburgse muurkrant 
De groep van de Tilburgse muurkrant bestond uit 
mensen van divers progressief links pluimage: Kom-
munistische Eenheidsbeweging Nederland Marx
istisch Leninistisch (KEN(ml)), Socialistische Partij 
(SP), Rode Jeugd, Pacifistisch Socialistische Partij 
(PSP), anarchisten en allerlei actiegroepen. Men ken
de elkaar via die acties, bijvoorbeeld van bijeenkom
sten voor El Salvador, Nicaragua, tegen kernenergie, 
Woensdrecht, de krakersbeweging, munitietrein. De 
kracht van de Tilburgse muurkrant en het activisme 
was dat in Tilburg allerlei groeperingen samenwerk
ten: sinds 1975 in het Tilburgs Aktiegroepen Overleg, 
maar eerder al in Jongerencentrum Posjet. ledereen 
zette zijn of haar talent in om acties te ondersteunen; 
studenten van de tekenacademie zetten hun beel
dend vermogen in, bijvoorbeeld door het maken en 
zeefdrukken van affiches. De Actiegroep Huisvesting 



Jongeren (AHJ) zocht naar middelen om informatie te 
verspreiden. Het idee was een infokrant te maken of 
een muurkrant. Een paar jaar eerder was het idee van 
een muurkrant nog geparkeerd, maar nu leek de tijd 
rijp.^ Contacten werden gelegd met de muurkrantor
ganisaties van Leiden, Arnhem en Utrecht. Deze zorg
den voor ondersteuning met schrijven, het opzetten 
van een drukkerij etc. Studenten van de tekenacade
mie zetten zeefdrukkerij De Rode Zeef op. 

Op 30 maart 1978 verscheen de eerste Tilburgse 
muurkrant, met de kop "ziekenfonds sloopt." Die
zelfde dag stuurde de muurkrant (per adres Heuvel
straat 139) een brief aan de Tilburgse organisaties en 
actiegroepen: 'Beste mensen, zoals jullie inmiddels 
wel gemerkt hebben is Tilburg een oppositie-middel 
en een organisatie rijker, en wel een muurkrant. De 
muurkrant Tilburg richt zich met haar inhoud vooral 
op de werkende bevolking. Op tal van plaatsen in deze 
maatschappij is het met name de werkende klasse 
die op tal van terreinen gekonfronteerd wordt met 
uitbuiting en onderdrukking. Als we naar de werksitu
atie van de mensen kijken dan zien we dat in Tilburg 
op een beroepsbevolking van ruim 40.000 mensen 
er 5.000 als officieel werkeloos staan geregistreerd. 
Het gros van deze werkeloze arbeiders is in de wol
industrie werkzaam geweest. Zij zijn op straat ko
men te staan omdat Tilburgse fabrieks-eigenaren a 
la van Puyenbroek o.a. in arme landen jonge meisjes 
bereid vonden zich aan hun te verkopen voor weinig 
geld zodat het werk uit Tilburg daar heen verplaatst 
is. Bezien we de woonsituatie dan zien we dat tal 
van mensen (o.a. jongeren) geplaagd worden door 
woningnood en hoge huren. Dit terwijl er meer dan 
duizend woonruimtes leegstaan en huisjesmelkers 
de kans krijgen zich aan de woningnood te verrijken. 
Weer op andere terreinen zien we dat de winstzucht 
van elkaar bekonkurrerende fabrikanten leidt tot ver
giftiging van het milieu en de mensen die daarin moe
ten leven. Dit produktie-systeem (...) brengt overvloed 
voor enkelen een beetje welvaart voor meer, maar een 
minimaal bestaan voor velen en zelfs gebrek en el
lende voor het gros van de wereldbevolking. 

Aan de strijd voor de verandering van dit politieke en 
ekonomiese systeem (...) neemt de muurkrant Tilburg 
aktief deel. In onze artikelen trachten we aan de hand 
van konkrete voorvallen de tegenstellingen die tussen 
de grote groep van de werkende mensen en het hand
jevol bezitters bestaat bloot te leggen (...) De muur
krant Tilburg is een niet-partij-gebonden organisatie 
die bereid is iedere beweging die bovengenoemde 
strijd vooruit helpt en de positie van de werkende 
klasse versterkt te ondersteunen.''" 

De organisatie van de Tilburgse muurkrant vertoonde 
veel overeenkomsten met die van Arnhem, Utrecht en 
Leiden. Een centrale groep hield toezicht op de inhou
delijke en technische organisatie van de muurkran-
tactiviteiten en kwam minimaal wekelijks bij elkaar. 
Binnen de centrale groep was er een driedeling van 
taken: de interne organisatie, de externe organisatie 
en de politiek. De interne organisatie hield zich bezig 
met inhoudelijke en technische taken. Tijdens dis
cussiebijeenkomsten bespraken de deelnemers de 
inhoud van de kranten, andere muurkrantactiviteiten 
en voerden discussie over politiek relevante zaken. 
De redactie hield regelmatig vergaderingen en zorgde 
voor een goede verslaglegging. Zij hield een archief 
bij, zorgde voor de opbouw van een informantennet
werk en het tijdig afleveren van de stukken. 

De groep lay-out zorgde voor het aanleggen van een 
fotoarchief, het onderhoud van materiaal, beheerde 
de stencilmachine en maakte de mini-muurkrant, 
een handzamer gestencild formaat. De mensen van 
de drukkerij hielden zich bezig met de bouw van een 
reservedrukkerij, onderhoud van het materiaal, het 
ontwikkelen van nieuwe technieken en het tijdig afle
veren van stukken. Ook hier waren geregelde werkbij
eenkomsten en verslaglegging belangrijk. De externe 
organisatie hield zich bezig met de verspreiding van 
de 'grote', van de mini, de werving van nieuwe mede
werkers, het voorbereiden van acties en de controle 
van de in- en uitgaande post." De afdeling 'politiek' 
hield zich o.a. bezig met scholing. 

De muurkrant nr. 54 van 1 
mei 1980. (Coll. RAT] 
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De muurkrant opereerde in de sfeer van anonimiteit. 
De plaats waar de krant gedrukt werd bleef geheim 
en wie de muurkrantmedewerkers waren en wat ze 
deden, viel ook niet te achterhalen. In de publicatie 1 
jaar muurkrant in Tiiburg, die in 1979 verscheen naar 
aanleiding van haar eerste verjaardag, staat: 'Iemand 
die meedoet met de krant hangt dat niet direkt aan de 
grote klok. Waarom zo geheimzinnig? Dat komt om
dat de muurkrant rekening moet houden met tegen-
akties van de kant van de autoriteiten en de wet. Om 
kontrole uit te kunnen oefenen op dat wat mensen le
zen is voor het aanplakken van affiesjes en muurkran
ten een vergunning nodig. Om de oppositie te kunnen 
kontroleren is de wet van "vrijheid van meningsuiting" 
opgesteld. Daarin staat dat iedereen in "vrijheid" 
zijn mening mag uiten. Echter valt je mening de au
toriteiten en de wet aan, noem je een ondernemer 
een profiteur, dan wordt je de mond gesnoerd in een 
proces wegens "smaad" en "laster." Huisjesmelkers 
en ander geboefte zijn ook niet altijd tevreden over de 
manier waarop hun gedrag in de muurkrant beschre
ven staat. Vandaar de voorzichtigheid van de muur-
kranters.''^ En met reden. Iemand als huisjesmelker 
Bogaers had het zwaar te verduren in de muurkrant 
en dreigde met represailles. Hij zou daarom zelfs een 
kaart met de aanplakpunten van de muurkrant op zijn 
kamer hebben hangen.'^ 

De muurkrant was onafhankelijk: de middelen waar
mee de muurkrant gemaakt werd, waren in eigen be
heer. Iedere deelnemer aan de muurkrant stopte elke 
maand een rijksdaalder in de 'plakkerspot.' Verder 
waren er de abonnementen op de mini-muurkrant die 
geld opleverden. Met dit geld werden lijm, kwasten, 
boetes en kort gedingen betaald. Deze onafhankelijk
heid was een groot goed, de muurkrant ageerde juist 
tegen de gevestigde pers, zoals Het Nieuwsblad (üoor 
de muurkrant steevast 'Het Nietsblad' genoemd). Het 
W/euivsWad bijvoorbeeld was o.a. afhankelijk van ad
vertenties en zou daarom adverteerders ook zoveel 

mogelijk ontzien. Daardoor was zij volgens de muur-
kranters ook minder kritisch.''' De Tilburgse muur
krant heeft ook wel eens een fake-Nieuwsblad uitge
bracht. 

Tijdens bijeenkomsten met de muurkrantorganisaties 
van Leiden, Utrecht en Arnhem bespraken de leden 
de kranten en maakten duidelijke afspraken over re
gelmaat, verschijningsvorm en bronbescherming. 
Ook voor visie en informatie-uitwisseling werkten de 
vier muurkranten samen. Ze zorgden voor scholing in 
propaganda en agitatie (maatschappelijke vaardig
heden), maar ook in technische vaardigheden, zoals 
'geheimhouding-notulering', geluidstechnieken, sten
cilen, beeldtechnieken en zeefdrukken.'^ Na een paar 
jaar verliet de Tilburgse Muurkrant het centralistische 
principe van de Utrechtse muurkrant en ging haar ei
gen weg. 

Van informatie naar geplakte publicatie 
en door naar aksie 

De vele betrokken partijen en actiegroepen wisten 
de weg naar de redactie snel te vinden. Er bestond 
immers al een groot netwerk. Natuurlijk kwam veel 
informatie via de bij het TAO aangesloten groepen, 
rechtstreeks van buurtgenoten en andere informan
ten, maar ook in postbus 814 werden de onderwer
pen over vermeende wantoestanden aangedragen. 
Bronbescherming was belangrijk. Dat dit nodig was 
blijkt uit een brief aan de muurkrant (d.d. 15 novem
ber 1978) van de juridische EHBO: 'Een van de me
dewerkers van Gelcom Audio bv. is op staande voet 
ontslagen omdat zijn werkgever hem ervan verdenkt 
dat hij aan de muurkrant de nodige informatie heeft 
doorgespeeld. Betrokkene ontkent dit. Ik moge u ver
zoeken mij een verklaring te doen toekomen waaruit 
blijkt dat de publikaties in de muurkrant niet tot stand 
zijn gekomen met medewerking van betrokken werk
nemer.''^ 
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O- (k Vurfn la hw^w. jtopp» IBMM» tilt tt-
vaw kuit oM. 

« a h o t j ^ d ^ >UCt ̂  föpB«roS<«JnwT..««J. 

U, R^trd^m „ V Itlfl [ ( « ™ HM » n .,rd« 
<ock » n Wi L.»<UI<|k omU.I:.an. ;l<d>vtr»l,u,^n, 

v«r d. « .b« .w V Noordtrlié \J.ii.»2r 
Kr.^ ( • p . d A ) ^ l , - „ i t e U | « a r d j . W u.t.-.iqo. 
. . Iv ,^ , v«rd««ui tb« l« .d lBol4 . ,. fm.t:. 
V»» fetwon.ri mg(t Ktnltfld word»'. -

1- ^4Wj3,n w« ...m,J,«h mdtpot S t * d l « r -

•»»l ^t ,o«d»r Tim««rmBW [cdajmtldtlton 

t^l lUUwlrdj. W=rdl «<n •d«mc».t4lHl*«l«r 
t » * . af U ut in dl Pi11;k—nhil 
a*d .b« i .>^d. r , UUlw l,un l^fKttbtnjtl. ma 

MUURKRANT 176 
POSTBUS 

De muurkrant nr 176 van 9 
november 1985. (Coll. RAT) 



Luud de Brouwer 
"Begin jaren '80 studeerde ik aan het Mollerinstituut. Via studiegenoten die geschiedenis en 
maatschappijleer studeerden, raakte ik betrokken bij de actie en de muurkrant. Als je iets wilt 
bereiken dan moetje niet aan tafel gaan zitten praten, maar actie ondernemen. Aan het eind 
van mijn middelbare schooltijd ontwikkelde ik linkse sympathieën en dacht erover om dienst 
te weigeren, wat ik later ook gedaan heb. In de actiewereld deelde je emoties en idealen: 
we waren tegen het kapitalisme, de leegstand terwijl er zoveel woningnood was, tegen 
huisjesmelkers, en tegen het CDA. Dat was toen de dominante partij in Tilburg en Nederland. 
Ik sympathiseerde ook met de links-extremistische Rote Armee Fraktion in Duitsland, de Rode 
Brigades in Italië en het anarchisme. Het moest allemaal anders. 
Ik woonde toen in een (studenten)huis in de Leenherenstraat. Dat huis zat in een 'belboom'; 
Als er een ontruiming dreigde of als er mensen van ons opgepakt waren, kregen we een 
telefoontje. Wie aanwezig was en wilde, vertrok dan zo snel mogelijk naar de aangewezen 
plek om te protesteren, demonstreren of bezetten. Zo zijn we bijvoorbeeld naar Den Bosch 
gegaan om te demonstreren tegen de sloop van de Pedagogische Academie, maar heb ik ook 
een nacht doorgebracht in het Cenakel in Tilburg. We demonstreerden bij de opening door 
koningin Beatrix van het nieuwe Sint Elisabethziekenhuis. Verder heb ik meegelopen in de 
vredesdemonstraties (o.a. tegen de kruisraketten) in Den Haag en Amsterdam en geprotesteerd 
tegen de invoering van het collegegeld. Ik was ook aanwezig bij het kraken van een huis in de 
Poststraat. 
Mijn huisbazin was nogal actief bij de muurkrant. Zij schreef een tijdlang de muurkrant. Dat 
gebeurde in het huis. De beschreven 'moedervellen' gingen vervolgens naar de drukkerij waar 
de muurkrant werd gezeefdrukt. Waar dat was weet ik niet. Plakken was illegaal, je riskeerde 
een fikse boete als je betrapt werd. Onwetendheid was dus eigenlijk een zegen; als je niets 
wist kon je ook niets verraden. Nadat de muurkranten waren gedrukt, moesten ze gevouwen 
en verspreid worden. Dat vouwen gebeurde op een bepaalde manier om ze goed te kunnen 
plakken. Ik heb de kranten gevouwen, verspreid en geplakt. Dat plakken deden we met twee 
personen, dat was handiger en veiliger. Als het donker was gingen we gewapend met kranten, 
behangkwast en behangselplak op pad. Ja, je liep risico, maar persoonlijk heb ik daar nooit 
mee te maken gehad. Ik vond het net een spannend jongensboek." 

Nadat de voorredactie besloten had een onderwerp 
uit te diepen, werd de informatie gecontroleerd op 
waarheidsgehalte, "want we kunnen het ons niet 
permitteren om fouten te maken of onwaarheden te 
schrijven", aldus muurkrantmedewerker Kees in een 
interview voor Radio Tilburg. De gecontroleerde en 
eventueel aangevulde informatie kwam vervolgens bij 
de naredactie, die de artikelen schreef. De vorm van 
de teksten was aan regels gebonden. Als schrijver 
kreeg je maximaal honderd woorden tot je beschik
king om de boodschap over te brengen. Het moest in 
elk geval zo kort en compact mogelijk. Stevig taalge
bruik en een confronterende kop zetten de toon van 
de artikelen. De persoonlijke aanval ging de redactie 
niet uit de weg. Dat leidde tot teksten die regelmatig 
tot opschudding en kwaadheid leidden bij de geves
tigde orde. De discussies op de redactie waren vaak 
heftig maar uiteindelijk moest er iedere veertien da
gen een krant uitkomen. De redactie moest knopen 
doorhakken en legde achteraf verantwoording af over 
de inhoud aan een grotere groep betrokkenen. Tijdens 
deze vergadering droegen de deelnemers ook nieuwe 
onderwerpen aan voor de volgende edities. 

Nadat de schrijvers hun werk hadden gedaan, gingen 
de teksten naar de drukkerij. De locatie van de zeef
drukkerij was geheim. Voor het geval De Rode Zeef 
ontdekt zou worden, was er ook een reservedrukke
rij ingericht. Het drukken gebeurde handmatig, krant 
voor krant, op (doorgezaagde) restrollen van kran
ten. Na het drogen moesten de kranten gevouwen 
en verspreid worden onder de plakkers. Het plakken 
gebeurde bij voorkeur 's ochtends vroeg of overdag. 
Tilburg was ingedeeld in wijken. De plakkers waren 
gespecialiseerd om kranten zo goed mogelijk tegen 
de muur te plakken. Om het papier moeilijker van de 
muur af te krijgen, werd ook wel waterglas gebruikt. 
Per wijk werd in tweetallen gewerkt: de een stond op 
de uitkijk, de ander plakte. Als de krant eraf getrok
ken of gekrabd was, moesten de plakkers een nieuwe 
ophangen. Plakken was strafbaar (art. 63, lid 2 van 
de APV), voorzichtigheid was dus geboden. Het kwam 
voor dat plakkers werden opgepakt en een nacht in de 
cel moesten doorbrengen. In de brochure Hulp tegen 
de smeris geeft de muurkrant adviezen wat je moet 
doen als je opgepakt wordt. In het stencil 'enkele sug
gesties mbt het plakken van muurkranten' staan ook 
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Vincentlusstraat (Coii. RAT) 

tips om de politie te demoraliseren, zoals per ongeluk 
de pot met lijm om laten vallen in de politieauto of per 
ongeluk de agent met lijm besmeuren, 'dit verhoogt 
de walgingsdrempel en maakt dat ze niet graag plak
kers oppakken."''' 

Muurkrant en actiecultuur zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Het is een symbiose die vanzelf 
spreekt. De muurkrant deed regelmatig verslag van 
gevoerde acties of kondigde die aan. De artikelen in 
de muurkrant gaven soms ook aanleiding om in ac
tie te komen. De actiewereld in Tilburg was sterk ver
bonden. In het TAO waren al vroeg allerlei contacten 
gelegd en daar kwamen misstanden aan de orde die 
in sommige gevallen uitmondden in acties. Sommige 
kwesties stonden jarenlang op de agenda van de ac
tievoerders en de muurkrantredactie zoals de voort
durende woningnood in combinatie met huisjes-
melken en kraken, zoals de acties tegen Kantelberg 
("Kantelberg koele killer", 1980). Ook de onderbeta
ling en uitbuiting van personeel stelde de muurkrant 
aan de kaak, zoals bij Kalfus ("Geld zat bij Kalfus", 
1990). Ook de atoombewapening en milieuvervuiling 

waren regelmatig terugkerende thema's. Dit waren 
geen typisch lokale zaken maar ze kregen wel een ei
gen invulling in de Tilburgse context. 

De reactie van de gevestigde orde 
"Mannaerts een te domme CDA-er" stond er eind 
mei 1978 met dikke letters te lezen op de Tilburgse 
muren. In nauwelijks honderd woorden kwamen 
Mannaerts dubieuze gymnasiumdiploma, zijn intel
ligentie (zelfs te dom voor het CDA), alcoholisme en 
vriendjespolitiek aan de orde. In de gemeenteraad 
gaf deze vijfde muurkrant behoorlijk wat reuring, 
Mannaerts was des duivels en dreigde met harde 
maatregelen tegen de muurkrant. Hij wilde namen 
hebben: "Jij kent ze en ik wil ze een proces aan
doen", herinnert oud-gemeenteraadslid en wethou
der Jan Timmermans zich nog. "Een aantal van mijn 
studenten (Timmermans gaf les op de Pedagogische 
Academie te Tilburg, AdB) was betrokken bij het ma
ken van de muurkrant, dat wist ik. Ook burgemeester 
Letschert en CDA-wethouder Miet van Puijenbroek, 
beiden regelmatig het lijdend voorwerp van de muur
krant, konden nogal giftig worden omdat ik niet wilde 
zeggen wie het waren. Maar ik heb nooit iets gezegd." 
Naar aanleiding van dezelfde muurkrant nr. 5, die 
nog mild van toon was, kwamen bij het college van 
B&W brieven binnen van geschrokken raadsleden: 
'Vindt het College niet dat de inhoud van deze kran
ten beneden alle normen van democratisch fatsoen 
is er erop gericht is personen in het openbaar in hun 
persoonlijke sfeer te treffen? Is het College niet van 
mening dat door dit soort publicaties een regelrechte 
ondermijnende aanval wordt gedaan op het democra
tisch functioneren van het College, de ambtenaren en 
de Raad? Is het College van plan om zeer snel aan dit 
soort activiteiten, die met vrijheid van drukpers en 
meningsuiting niets meer van doen hebben, een einde 
te maken, vooral omdat zij kunnen uitgroeien tot een 
gevaar voor de persoonlijke veiligheid van vele bur
gers in onze Tilburgse samenleving? Wil het College 
ons politieapparaat zoveel mogelijk steunen en kracht 
geven om deze activiteiten tot in de wortel uit te roei-
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De muurkrant nr. 29 
(abusievelijk als nr 28 

genummerd) 
van 1 mei 19/9. (Coll. RAT) 

en? Is het College bereid de Tilburgse bevolking te 
waarschuw/en voor dit gevaar en hen te vragen alle 
medewerking te geven bij de bestrijding daarvan?'^^ 
Wat de raadsleden ook ergerde was dat de muurkrant 
in de Openbare Bibliotheek hing. De OB werd hierop 
aangesproken. Zij gaf te kennen dat zij het haar taak 
vond om informatie van allerlei aard ter beschikking 
te stellen en niet om daarbij censuur toe te passen, 
'het betekent uiteraard niet dat de bibliotheek een 
standpunt inneemt.' Het college liet weten deze 'me
dewerking aan de verspreiding van die - anonieme -
muurkrant zeer te betreuren.' In de Tilburgse gemeen
teraad leidde de houding van de OB tot discussies of 
de subsidie aan de bibliotheek niet beter stopgezet 
kon worden. 

De politie kreeg opdracht om grondig onderzoek te 
doen naar de muurkrant. In een vertrouwelijk rap
port (d.d. 30 mei 1978) kon de inspecteur van politie 
De Kok melden dat Postbus 814 verhuurd was aan 

de Stichting Blik en Veger Producties. Deze stichting 
was op 29 september 1976 opgericht met als doel 
'het verschaffen van informatie aan jongeren en het 
bevorderen van de communicatie tussen jongeren, 
een en ander genomen in de ruimste zin. De stichting 
probeert haar doel te bereiken door onder meer het 
uitbrengen van publicaties.' Op crimineel gebied was 
er niets nadeligs bekend van het bestuur van Blik en 
Veger, op politiek gebied was van enkelen 'een al dan 
niet nauwe(re) relatie met de PSP bekend, terwijl één 
zich in het recente verleden heeft beijverd voor op
richting van het zg. "an t i repress ie -komi té Tilburg."'^ 

In Utrecht en Nijmegen plaatste de gemeente extra 
aanplakborden waarop geplakt mocht worden. De 
gemeente Tilburg ziet daar weinig heil in: 'de illegale 
plakkers zullen daarin een poging zien van de over
heid om hun activiteiten te beperken; dat pikken zij 
zeker niet.' Enkele keren overweegt de gemeente toch 
een proef te nemen met een beperkt aantal aanplak
borden op enkele strategische plaatsen in de binnen
stad. In een bespreking hierover op 24 april 1981 laat 
burgemeester Letschert weten dat hij twijfels heeft 
over het werkelijke nut van het plaatsen van gemeen
telijke aanplakborden, maar dat hij toch meent dat er 
een proef gewaagd moet worden om in elk geval "de 
burger" de idee te geven, dat althans gepoogd wordt 
dat kwaad enigermate in te dammen. Letschert laat 
weten dat hij er bezwaar tegen heeft als de aanplak
borden ook zouden kunnen worden gebruikt voor het 
aanplakken van de muurkranten, 'maar dat zou wel 
als selectief optreden voor de voeten geworpen kun
nen worden', aldus de notulist.^" De aanplakborden 
zijn er niet gekomen en ook suggesties om artikel 63 
van de AVP aan te passen vonden weinig weerklank. 

Het einde van de muurkrant 
"Zolang er verzwegen nieuws blijft, blijft de muur
krant ook bestaan." Dat zegt muurkrantmedewerker 
Kees in 1988 bij Radio Tilburg tijdens een interview 
ter ere van de tiende verjaardag van de muurkrant. Op 
dat moment is de Tilburgse muurkrant de laatst over
gebleven grote muurkrant in Nederland. De andere 
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Informanten gezocht! 
Regionaal Archief Tilburg 
organiseert in 2015 een 
project over de Tilburgse 
actiecultuur. We zijn op 
zoek naar informatie en 
naar mensen die hierbij 
betrokken zijn geweest. 
Heb je materiaal, foto's 
of verhalen: 
stuur een mail naar 
astrid.de.beer© 
regionaalarchieftilburg.nl 

muurkranten bestonden niet meer of waren in gewij
zigde vorm verder gegaan. Mogelijk was de heteroge
niteit van de aangesloten groepen en het feit dat men 
ondanks scherpe discussie toch open bleef staan voor 
eikaars ideeën en standpunten er de oorzaak van dat 
juist de Tilburgse muurkrant zolang bleef bestaan. 
De basis hiervoor werd al gelegd in de tijd van Posjet. 
De teloorgang van de Tilburgse muurkrant zette in na 
1990. Er werden minder kranten gedrukt en geplakt, 
het principe van elke twee weken een krant werd los
gelaten. Er vond een wisseling van de wacht plaats; 
de nieuwe generatie muurkranters hield er andere 
ideeën op na. De koppen uit deze periode werden 
minder scherp en radicaal, het revolutionaire elan van 
vroeger jaren leek verdwenen. De onderwerpen ver
anderden: vaker landelijk gericht en niet specifiek op 
Tilburg. 
In 1995 komt er na 17 jaar een einde aan de Tilburgse 
muurkrant. De straten van Tilburg werden er een 
stuk saaier op, dat wel. Misschien was de muurkrant 
niet meer nodig? Misschien was er geen verzwegen 
nieuws meer dat openbaar gemaakt moest worden? 
Misschien beterden de huisjesmelkers hun leven, net 
als de politici? Misschien reden er geen chloortrei
nen meer door de stad? Welnee, was het maar waar. 
Tijden veranderen, stencilen en verspreiden hoefde 
niet meer, evenals muurkranten zeefdrukken en op de 
muren plakken. Internet nam voor een deel de rol van 
de muurkrant over. Via weblogs en Twitter kun je 24/7 
je mening geven en tegen alles en nog wat agiteren 
en propageren. Op Internet kun je een petitie tekenen 
tegen een trein met gevaarlijke stoffen die binnenkort 
(of nu al?) door Tilburg heen dendert. En wat betreft 
huisjesmelkers: De Spits! van 12 maart 2014 kopt 
'Hardere aanpak huisjesmelkers.' En nog altijd treedt 
de politiek niet effectief genoeg op. De Muurkrant is 
verdwenen, maar sommige misstanden bestaan nog 
steeds. Misschien is het tijd voor een digitale muur
krant? 

Met dank aan Jan Timmermans, Luud de Brouwer 
en twee muurkranters van het eerste uur die ook 
nu nog anoniem willen blijven. 
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