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Van Volkscourant voor Twenthe  
tot Twentse Courant Tubantia

Als jonge journalisten van Tubantia begin jaren zestig zagen wij de 

verhoudingen tussen redactie en directie van de krant heel simpel. 

Wij schrijven de pagina’s vol, de directie zorgt dat er advertenties 

op de achterkant staan en dat de krant op tijd bij de lezer in de 

brievenbus ploft. Maar geleidelijk ontstonden andere ideeën, verder 

reikend, over de verhoudingen tussen hoofdredactie, redactie en 
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Chris Houwert 
genoot gezag in de 
krantenwereld. Hij was 
als voorzitter van de 
Nederlandse Dagblad 
Pers de auteur van 
het redactiestatuut, 
dat later ’een zegen 
voor de Nederlandse 
dagbladpers’ bleek.

directie. Chris Houwert, onze directeur, een man 
die leefde vóór en mét zijn krant, was van 1967 tot 
1977 voorzitter van de NDP, de Nederlandse Dag-
blad Pers, en genoot nationaal erkenning en gezag.1 
Eén van zijn wapenfeiten was het fenomeen redac-
tiestatuut, waarin de verhoudingen tussen de jour-
nalisten en directie waren vastgelegd en vooral de 
redactionele autonomie was geregeld: de directie be-
moeit zich niet met de inhoud van de krant. Chris 
Houwert, die nog wel eens bij zijn hoofdredacteur 
binnenstapte, zeker niet om een praatje over het 
weer of om over de hockey-uitslagen te praten, wilde 
zich niet laten beknotten door zo’n statuut. Toen hij 
merkte dat zijn weerspannigheid binnen de NDP 
nutteloos was, schreef hij zelf in een weekeinde een 
volledig uitgewerkt reglement voor zo’n statuut. In 
de volgende discussies bleven de hoofdlijnen over-
eind, enkele details werden gewijzigd. De NDP vond 
dat het statuut Houwerts creatie was, ‘een zegen 
voor de Nederlandse dagbladpers’, zo bleek later.2

Chris Houwert was zeker niet voorbestemd zijn 
vader Tinus als directeur op te volgen, al toonde 

de ‘oude Houwert’ wel wat trekjes van de textielfa-
brikant die het familisme heilig heeft verklaard en 
voor zijn zoon al vroeg een directiezetel klaarzette. 
Chris, geboren in 1923, studeerde na zijn middelbare 
school aanvankelijk geologie. Maar toen hij, zijn va-
ders grootste wens volgend, kort na de Tweede We-
reldoorlog had besloten in de zaak te gaan, begon 
hij een rechtenstudie. Hij volgde ook een grafische 
opleiding in Utrecht en liep stages bij diverse kran-
tenbedrijven, om het wereldje goed te leren kennen. 
In 1950 stapte Chris het krantenbedrijf aan de Lan-
gestraat binnen, om enkele jaren later als directeur 
het bedrijf te gaan leiden. Met de komst van Chris 
Houwert bleef Tubantia een familiebedrijf en dat zou 
het nog vele jaren blijven. Chris was evenals zijn va-
der van mening dat het familiekapitaal er niet voor 
hem persoonlijk was, maar voor het bedrijf. Zoon 
Jan Houwert verwoordde de opvatting van Chris zo: 

Het familievermogen is niet om op te maken, 
maar om door te geven, en er liefst nog wat meer 
van te maken. Ik heb de beslissingsbevoegdheid 
erover, maar ik gebruik het niet ten behoeve van 
mijzelf.3

Chris Houwert was ‘misschien wel de laatste cou-
rantier’ in Nederland, zoals oud-hoofdredacteur 
Wim Timmers op 2 oktober 2012 schreef, in een In 
Memoriam voor Chris, die op 79-jarige leeftijd was 
overleden. 

Familiebedrijf
De historie van het familiebedrijf reikt terug tot 
1869 en begon in Appingedam. Daar woonde Mat-
thias Jacobus van der Loeff, zoon van een lokale 
huisarts, een vriendelijke man, met een snor en een 
studentikoos brilletje op de neus, ondernemend 
vooral. Zijn liefde voor boeken volgend, verhuisde 
hij in 1869, nauwelijks 24 jaar, naar Enschede, waar 
hij op de hoek van de Markt en de Haverstraat een 

De Citroën van Chris Houwert
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In 1855 kwam de  
Enschedesche Courant. 
voor het eerst uit. Het 
kantoor was gevestigd 
aan de Langestraat 
naast de Grote Kerk. 

boekhandel begon. Waarom hij koos voor Enschede, 
vermeldt de historie niet. De winkel werd al snel te 
klein, lezend Enschede had de weg gevonden. Van 
der Loeff kocht daarom van de erven C. Jennes 
een ruimer pand, een eindje verderop in het kleine 
stadje, op de hoek van de Langestraat en Achter  
’t Hofje, waar zijn bedrijf, getooid met de familie-
naam, tot ver in de twintigste eeuw bleef gehuisvest. 

Jennes was uitgever van de Nieuwe Enschedesche 
Courant. Matthias, die naast boekhandelaar ook wel 
uitgever wilde zijn, stopte met de krant met de wel 
wat enge, lokale naam en koos voor een ruimer ver-
spreidingsgebied. Op 6 januari 1872 liet hij op het 
persje van Jennes in de drukkerij bij zijn net ver-
worven boek-, papier- en muziekhandel de eerste 
exemplaren van zijn nieuwe krant drukken, Tuban-
tia, naar de Tubanten, vroegere bewoners van het 
Twentse land. Het zou niet alleen een krant worden 

voor Enschede, het was de Volkscourant voor Twenthe, 
stond achter de hoofdtitel, enkele jaren later, vanaf 
1877, werd het Nieuws- en Advertentieblad voor Twen-
the.7

Krant van Blijdenstein
Tubantia was niet de eerste en dus ook niet de enige 
courant die in Enschede verscheen. Sinds 1855 kwam 
de Enschedesche Courant uit, een uitgave van Bernard 
Benjamin Blijdenstein, die een steendrukkerij had 
aan de Markt, op de hoek met de Langestraat, in het 
pand waar later jarenlang de plaatselijke VVV en 
het Gemeentelijk Voorlichtingsbureau van Herman 
Heupers kantoor hielden.8 Blijdenstein, boekver ko - 
per en boekbinder, had op 19 augus tus 1836 de eer - 
ste steendrukkerij in Enschede van C.H.W. Römer  
overgenomen. In 1859 nam hij de eerste litho gra-
fische snelpers in gebruik, waarop veel kaarten en 

Matthias Jacobus van der Loeff, de stichter van Tubantia, met echt-
genote en kinderen.

In het kantoor van Tubantia hangt de plaquette die herinnert aan de 
familie Van der Loeff, die tot 1927 het bedrijf leidde.
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atlassen werden gedrukt.9 Bernard bracht in 1855 
samen met zijn broer Karel Blijdenstein en de 
doopsgezinde dominee Feiko van der Ploeg het eer-
ste nieuwsblad in de stad uit, op vier pagina’s, het 
verscheen elke woensdag. Een abonnement kostte 
ƒ 1,80 voor een half jaar, de advertentietarieven wa-
ren aantrekkelijk, één tot vier regels 50 cent, elke re-
gel meer 12 cent. Om de herkenbaarheid van het blad 
te bewaken, begon de courant in elk nummer met 
een artikel over een actueel onderwerp. Daarnaast 
schreef de redactie over zowel plaatselijk als natio-
naal en buitenlands nieuws. Een trekker was uiter-
aard de burgerlijke stand van Enschede en Lonneker, 
die de lezers gretig spelden. Vanaf 1 juli 1879 – het 
jaar waarin Bernard Benjamin overleed – kwam de 
courant twee keer per week uit, tot in 1903, toen het 
laatste nummer verscheen van de Enschedesche Cou-
rant die de concurrentie met Tubantia kennelijk niet 
aan kon.10

Tegen leugen en geveinsdheid
Enschede groeide in die jaren, de industrialisatie van 
de katoennijverheid betekende een sterke toename 
van het aantal inwoners, dus van het lezerspoten-
tieel van Van der Loeff. Vanaf de start in 1872 tot 
1879 was het weekblad voor twee cent elke zaterdag 
te koop in de winkel van Van der Loeff en er kwamen 
steeds meer lezers die het blad voor negen dubbel-
tjes in een jaar per post ontvingen. De Kamer van 
Koophandel meldde in 1879: ‘Het aantal abonné’s 
is toenemende’. Voortaan kwam Tubantia twee keer 
in de week, op woensdag en zaterdag. De drukkerij 
werd uitgerust met een snelpers. De ‘volkscourant’ 
had een taak op zich genomen, zoals te lezen was in 
het eerste nummer van 1888:

Blijvende ijveren voor het ware en het goede, 
voor rechtvaardigheid en ware vrijheid, zullen 
we voortgaan met te strijden tegen leugen en 
geveinsdheid, tegen onverdraagzaamheid en 
heerschzucht, tegen alles wat onedel en onrein 
is, daarbij zullen we blijven opwekken tot ernstig 

plichtsbesef en tot een dankbaar genieten van 
zooveel goeds als waarop een ieder onzer nog 
roemen kan.

Zoals Enschede bleef ook Tubantia groeien. In 1897 
werd bescheiden en plechtig het zilveren jubileum 
gevierd, en ‘niet verouderd maar veeleer verjongd’ 
ging de courant de nieuwe eeuw in, stond in het ju-
bileumnummer.11 

Katholiek dagblad
Er was nog een krant in Twente in die jaren. Op 
6  januari 1844 had de Almelose drukker J.T. Som-
mer de Twentsche Courant voor het eerst uitgegeven. 
Het blaadje van vier pagina’s – want meer was het 
nog niet – verscheen elke zaterdag vooral in Almelo. 
Voor inwoners van Almelo kostte  een  abonnement 
negentig cent per drie maanden, wie buiten Almelo 
woonde moest één gulden betalen. Vanaf 1870 kre-
gen de lezers de courant – de oudste van Twente – 
twee keer in de week, op woensdag en zaterdag. De 
signatuur was algemeen neutraal, dus niet gericht op  
een levensbeschouwing. Voor katholieken verscheen 
in Oldenzaal het Weekblad voor Oldenzaal en omgeving, 
ook wel genoemd de Oldenzaalsche Courant.12 

Beide Twentse kranten gingen in 1915, na het 
einde van de Eerste Wereldoorlog, over in handen 
van de door Willem Waanders opgerichte NV Twent-
sche Courant en Handelsdrukkerij in Zwolle, die 
vooral tot doel had katholieken in Overijssel te be-
dienen met katholiek nieuws. Voor de Twentsche Cou-
rant was deze verhuizing naar de Overijsselse hoofd-
stad en met name de inhoudelijke aanpassing van 
algemeen neutraal naar katholiek, een hele verande-
ring.13 In 1919 vergrootte Waanders het Overijsselse 
aanbod van kranten met een katholiek karakter door 
het Overijssels Dagblad op te richten, het provinci-
aal dagblad voor rooms-katholieken in Overijssel 
en noordelijk Gelderland. Twaalf jaar later presen-
teerde het OD, zoals de krant in de volksmond was 
gaan heten, haar lezers elke donderdag de uiteraard 
katholiek getinte Bijlage voor Twente, met verslagen 
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van gemeenteraadsvergaderingen, berichten van de 
burgerlijke stand en verslagen van de rechtbank. Be-
gin jaren zestig, in 1962, werd de krant overgenomen 
door N.V. Drukkerij Twentsche Courant in Hengelo. 
Het was voortaan een kopblad van de Twentsche Cou-
rant, als Katholiek Dagblad voor Salland, Vecht- en IJs-
selstreek, met een kantoor voor de redactie en de ad-
ministratie in Raalte.14

Stad zonder dagblad
Lang hadden ze er bij Tubantia tegenaan gehikt, in 
het begin van de negentiende eeuw: wanneer maken 
we de stap naar een zes keer in de week verschijnend 
dagblad? Maar uiteindelijk hakte Van der Loeff de 
knoop door, Tubantia verscheen vanaf 30 april 1912 
als dagblad. Op zes van de zeven middagen in de 
week plofte het eerste regionale dagblad in veel hui-
zen en boerderijen in Twente en de Achterhoek op de 
mat. De redactie verklaarde deze stap:

Meer dan eens kwam van buiten het verzoek 
tot ons Enschede een dagelijks nieuwsblad te 
doen bezitten. Is ’t niet zonderling, voor den 
buitenstaander ongelooflijk bijna, dat in onzen tijd 
in een stad van zoo grote zielental, een stad die 
zich dagelijks uitbreidt, een stad van opgewekt, 
degelijk leven in alle kringen, geen dagblad 
zetelt? Inderdaad, wij zijn ervan overtuigd in een 
bestaande behoefte te gaan voorzien.

Nog steeds was de Enschedesche Courant voor Tuban-
tia de belangrijkste concurrent in Enschede. Maar 
in 1917 kreeg Tubantia het alleenrecht, de Enschede-
sche Courant verliet de arena, de glorieuze winnaar 
heette voortaan Twentsch Dagblad Tubantia met de 
ondertitel Enschedesche Courant. Lezers betaalden 
ƒ 1,30 per kwartaal, een los nummer kostte op een 

doordeweekse dag vier cent en op zaterdag een cent 
meer, want dan was de krant dikker. Een advertentie 
kostte 55 cent voor één tot vijf regels, voor elke regel 
meer betaalde de adverteerder een dubbeltje.

Nieuw tijdperk
Op 1 september 1927 begon een nieuw tijdperk in de 
historie van Tubantia. De 38-jarige Theodorus Marti-
nus Houwert, roepnaam Tinus, geboren in Medem-
blik, aankomend accountant bij de Nederlandsch In-
dische Handelsbank in Amsterdam, werd benoemd 
tot procuratiehouder bij Van der Loeff. Jarenlang 
was Tinus Houwert beroepsofficier geweest, voordat 
hij zijn weg zocht in de financiële wereld. Uit velen 
werd hij verkoren, om de leiding van de onderneming 
over te nemen, want de gezondheid van directeur Ko 
van der Loeff, die zijn vader was opgevolgd, liet te 
wensen over. Lang was er gezocht naar een opvolger, 
meer dan een jaar, totdat eindelijk de juiste man was 
gevonden. Toen Ko in de zomer van 1928 overleed, 

Al snel nadat Van 
der Loeff in 1869 
zijn boekhandel was 
begonnen, verhuisde 
het bedrijf naar de 
Langestraat. In de loop 
der jaren werd het 
gebouw op de hoek 
van de Langestraat 
en Achter ’t Hofje 
verbouwd en sterk 
uitgebreid. 
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werd Houwert directeur van het bedrijf, dat in een 
naamloze vennootschap werd omgezet en tot doel 
had ‘het exploiteeren van het te Enschede verschij-
nende dagblad Twents Dagblad Tubantia en Enschede-
sche Courant en van andere dagbladen en tijdschrif-
ten’. Mevrouw Van der Loeff-Vorstman, de weduwe 
van Kees, dochter van de vroegere Enschedese predi-
kant dr. J.M. Vorstman, werd president-commissa-
ris.15 De volgende jaren trok trok de familie Van der 
Loeff zich geleidelijk terug en werd Tinus Houwert 
naast directeur ook eigenaar van het bedrijf.

Midden jaren dertig kende de krantenmarkt in 
Twen te een opmerkelijk patroon. De regio telde vier 
grote kernen, het gevolg van de ontwikkelingen in  
de textielindustrie, Enschede, Hengelo, Almelo en  
Olden zaal, die elk voldoende draagkracht leverden 
voor een dagblad. Tubantia was een uitgesproken  
Enschedees dagblad, van de ongeveer 20.000 abon-
nees woonden er 14.000 in de (nieuwe) stad Enschede 
dat in 1934 Lonneker had ingelijfd, tweeduizend in 
kleine gemeenten en buurschappen als Haaksbergen, 
Neede, Eibergen, Buurse, Boekelo en Glanerbrug;  
tachtig  procent van de totaaloplage werd dus in en 
rondom Enschede verspreid. In Almelo domineerde  
het neu trale Dagblad van het Oosten, dat elke dag 
19.000 brie  venbussen bereikte. Oldenzaal had zijn 
eigen katholieke medium, het weekblad Twentsche 
Cou rant, waarvan er in Hengelo elke dag nog geen dui-
zend werden bezorgd. Want de grootste krant in de  
metaalstad was de katholieke Nieuwe Hengelosche Cou - 
rant van Drukkerij Smit, drie nummers in een week.16 

Twente was een lokaal-georiënteerde samenle-
ving rondom drie grote kernen, Almelo, Enschede en 

Hengelo, waar de landelijke kranten weinig lezers en 
lezeressen hadden, er was een opmerkelijk overheer-
sende interesse voor lokaal en regionaal nieuws.17 
Niet vreemd, want Twente was in feite een eiland in 
ons land, het gevolg van een jarenlang isolement in 
vroeger jaren, zelfs in de jaren dertig nog een weinig 
gekende streek in Nederland, het ‘schone en nijvere 
Twente’. Ko van Deinse dichtte in de jaren dertig in 
zijn Twentse volkslied al: ‘Geen andere landstreek, 
hoe schoon zij ook zij, kan ’t zelfde als Twente ons 
schenken.’ Twente leefde in een zelfgekozen isole-
ment, de kranten moesten die keuze erkennen en 
rechtvaardigen.

Wereldoorlog II
Toen de NSB in 1937 propaganda wilde maken, Ne-
derlanders aansporen om bij de komende Tweede 
Kamerverkiezingen op de nationaalsocialisten te 
stemmen, weigerde Tinus Houwert, directeur van 
de grootste krant van Twente, wervende adverten-
ties van de beweging te plaatsen. Klagend beweerde 
de NSB in een folder, die in april huis aan huis werd 
verspreid:

Midden in de verkiezingsstrijd, op het moment 
dat men kan verwachten een politieke Beweging 
het meest te kunnen treffen, wordt ons door het 
blad medegedeeld dat het voortaan geen enkele 
NSB-advertentie meer zal opnemen. [...] U ziet 
hieruit duidelijk wat U aan Tubantia hebt. Alle zijn 
in de advertentiekolommen welkom: communisten, 
Dageraad, S.D.A.P. en alle andere politieke partijen, 
doch alleen de N.S.B. moet eruit.

In de hall van het hoofdgebouw van Tubantia aan de Getfertsingel 
in Enschede stond jarenlang deze bijna monumentale Linotype-zet-
machine, die tot 1978 dienst deed. Het ‘lood’ verdween, de laatste 
loodvormen werden gebruikt op 3 januari 1978. Een nieuw tijdvak 
brak aan, lood werd papier, zetten werd fotograferen, prägen werd 
reproduceren, stypen werd plaat vervaardigen. 

In de rotatiehal stonden Toos en Tinus, twee indrukwekkende persen. Toos, genoemd naar 
mej. C.S.M.G. van der Loeff, één van de eerste commissarissen van het bedrijf, was de oudste, 
dateerde uit de jaren vijftig en zestig. Tinus, naar Tinus Houwert genoemd, was een grotere 
pers, 96-zijdig. Samen vormden de persen een drukstraat.35 
Sinds medio 2014 worden in Enschede geen kranten meer gedrukt, TC Tubantia komt nu van 
de persen van Wegener in Apeldoorn.
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Houwert verweerde zich. Op 4 mei 1937 legde hij de  
lezers uit, dat ze niet konden verwachten dat Tuban-
tia informatie zou opnemen van een NSB-leider die 
schreef over ‘knechtenpers’ en ‘regeeringslakeien’. 
Daarom was al geruime tijd eerder besloten geen ver-
slagen meer op te nemen van NSB-bijeenkomsten en 
sinds enkele weken werden ook geen NSB-adverten-
ties meer geplaatst.18 Op 15 mei 1937 moest de re-
dactie melden, dat de krant ‘op bevel van de Duitse 
overheid’ werd onderworpen aan censuur. Nadat in 
september 1941 voor de zoveelste keer telefoonka-
bels van de Duitsers waren doorgesneden, werd Ti-
nus Houwert met enige andere stadgenoten opge-
pakt en in het kamp Amersfoort gegijzeld.19 De krant 
bleef ‘normaal’ verschijnen, nu onder tijdelijke direc-
tie van de textielfabrikant G.W. (Willem) Wisselink, 
een zwager van Houwert.20 

Kort nadat Houwert in december 1941 was te-
ruggekeerd, mager en kaalgeschoren, maar onge-
broken, werd de nationaalsocialist M.J.L. (Maar-
ten) van Nierop, afkomstig van de Residentiebode, 
door de Duitsers aangewezen als hoofdredacteur. 
Op 3 Slachtmaand – de nazi-naam voor de maand 
november – was hij vanuit Den Haag afgereisd naar 
Enschede, een soort verkenningstocht, die hem ma-
tig beviel. Hij noteerde in zijn dagboek:

Vanmiddag heb ik door de stad gezworven. 
Fabrieksstadje. Burgerstadje. Wel industrie, maar 
een rookerige vuiligheid. Straatnamen die het 
verleden doen leven. Een zeer merkwaardige oude 
en nieuwe kerk op de Markt. [...]  Enschedeërs zijn 
geen onprettige mensen, zij zijn niet lief maar 
rustig, behulpzaam, beleefd zonder uitbundigheid, 
zakelijk maar normaal. 

Er moest wel snel wat veranderen aan de krant. 
Nieuws moest nummer 1 zijn. Er moesten meer let-
tertypen worden gebruikt, hij wilde streven naar 
‘plastische en strijdbare headlines’. Hij maakte ook 
kennis met de medewerkers van de krant, in zijn dag-
boek noteerde hij de namen van journalisten, Beun-
der, Ballintijn, Krämer, Bourgonje, Ganzebrink, En-
kelaar, Berteling.21 De meesten van hen heb ik in mijn 
korte leerlingperiode bij Tubantia tussen 4 juli 1960 
en 31 december 1962 ontmoet, vele smakelijke en 
minder plezante verhalen over vroeger aangehoord. 

IJskoud werd Van Nierop op de redactie ontvan-
gen. Willem Wisselink sprak hem op kille toon toe, 
zoals Carel Enkelaar – één van de redacteuren – later 
in zijn memoires schreef:

Wij hebben hier mensen genoeg. Het beste zou zijn 
als u hier niet zou komen. Mocht u na de oorlog als 
NSB-er moeilijkheden krijgen, dan komt u maar 
bij me. Dan help ik u wel.22

Met de komst van Van Nierop werd de uitgave van 
het Dagblad Tubantia stopgezet, omdat de Duitsers de 
krant met de Nieuwe Hengelosche Courant in Hengelo 
fuseerden tot het Twentsch Nieuwsblad voor Twente 

en Oost-Gelderland, dat drie jaar bleef bestaan. De 
nieuwe hoofdredacteur had een slechte reputatie. Hij  
was een fervent aanhanger van het nationaalsocia-
lisme, lid van de NSB, de WA, de Germaanse SS en 
de Landwacht.23 Met name door zijn hoofdartike-
len, die hij met drie kruisjes ondertekende, kreeg de 
krant een nationaalsocialistisch karakter. 

Enkele weken na zijn komst naar Enschede vroeg 
Van Nierop of Carel Enkelaar, toen 22 jaar, reportages 
wilde maken over de Arbeidsdienst en Jeugdstorm-
kampen. Enkelaar weigerde, zulke verhalen strookten 
niet met zijn opvattingen. ‘Dan begrijp jij de nieuwe 
orde niet en is het maar beter dat je gaat’, vonniste 
de NSB-er Enkelaar, die kon opstappen. Wat hij ging 
doen, vroeg Van Nierop. Enkelaar, die plannen had 
voor een illegale krant, antwoordde dat hij iets ging 

‘Dat moet nou de leiding voorstellen’
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ondernemen op het gebied van toneel en theater.  
Enkelaar die als 18-jarige was begonnen als verslagge-
ver bij het katholieke dagblad Het Centrum in Twente 
– hij  hing sportuitslagen op en bezocht vergaderin-
gen van katholieke organisaties – runde aan het einde 
van de oorlog met zijn broers de Twentse editie van 
het illegale Het Parool, die werd gedrukt bij Drukkerij 
Peters aan de Vluchtestraat in Enschede.24 

Na de bevrijding werd Van Nierop verhoord en 
veroordeeld door het Tribunaal in Enschede. Hij 
kreeg vijf jaar gevangenisstraf, zijn kiesrecht werd 
hem ontnomen en hij mocht nooit meer als journa-

list aan het werk. Hij erkende gesympathiseerd te 
hebben met het bewind van de bezetter en had zijn 
gevoelens geuit in hoofdartikelen in de krant, in de 
overtuiging dat hij hiermee zijn vaderland diende.25 
Zijn verweer hielp weinig, dat hij zich schaamde was 
ongeloofwaardig, evenzeer als zijn bewering dat hij 
nooit zo gehandeld zou hebben, als hij echt had ge-
weten wat er in de oorlog met de Joden en de Joden-
helpers, de gepakte onderduikers en verraden ver-
zetsmannen, was gebeurd.26

Pas in september 1946 mocht Tubantia weer ver-
schijnen, nadat Tinus Houwert door de Commissie 

Enschedese jongeren in Berlijn in 1962

Vier Enschedese jongeren vertegenwoordigden 
ons land in februari 1962 bij een Europees jonge-
rencongres in Duitsland. Ze bezochten ook Berlijn, 
het was bijna een half jaar na de bouw van de 
Muur. Foto v.l.n.r. Jelle Brunink, voorzitter jon-
gerengroep Partij van de Arbeid, Ria Angenent, 
leerling Katholieke Sociale Academie en assistent-
districtscommissaresse Gidsen, Jannie Voogsgeerd 
van het Christelijk Jongerenverbond, delegatie-
leider E.H. Hofman, gemeentelijk consulent voor 
jeugdvorming en volksontwikkeling, Wim H. Nij-
hof, leerling-journalist van Tubantia.
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voor de Perszuivering voor een periode van ander-
half jaar uit zijn functie was ontzet. De directeur 
werd veroordeeld, omdat hij verantwoordelijk werd 
gehouden voor de inhoud van door hem uitgegeven 
bladen, met inachtneming van een aantal verzach-
tende omstandigheden. Houwert had geleden in het 
concentratiekamp Amersfoort, hij was ‘bijzonder 
slecht behandeld’, en op basis van getuigenverkla-
ringen nam de commissie aan ‘dat hij daardoor ook 
psychisch zwaar geleden’ had. De eerste krant na de 
oorlog kwam pas uit op zaterdag 14 september 1946. 
In een uitvoerig commentaar op de voorpagina be-
loofde de hoofdredactie:

We zullen trachten Tubantia weer te maken tot 
wat het zoovele jaren in duizenden gezinnen is 
geweest: de oude vertrouwde huisvriend, die in het 
bijzonder aandacht besteedt aan het stedelijk en 
gewestelijk gebeuren. Als tevoren onafhankelijk 
van iedere politieke partij of groep willen we 
trachten het algemeen belang te dienen, trouw aan 
het Vaderland en aan ons Vorstenhuis.

Maar de weg was lang en moeilijk. Pas na twee aan-
kopen – het Hengelosch Dagblad en de uit het verzet 
ontstane Vrije Twentsche en Achterhoekse Courant, van 
de Stichting Het Parool – kon Tubantia een jaar later, 
in september 1947 bogen op een groei naar 17.000 
abonnementen, met een voor de toekomst belang-
rijke positie in Hengelo met bijna tienduizend abon-
nees.28 

Katholieke krant
Kort na de bevrijding, op 8 april 1945, lieten de 
Twentse dekens vanaf de kansel een herderlijk schrij-
ven voorlezen: de Twentse katholieken moesten nog 
even geduld hebben, er werden plannen gemaakt 
voor een nieuwe krant, en ze moesten vooral niet een 
‘andere krant’ gaan lezen. Want er kwam een nieuw 
rooms-katholiek dagblad voor Twente, gezeteld in 

Oldenzaal, want daar stond immers de beroemde 
Plechelmusbasiliek, het toonbeeld van katholiek 
Twente. Het eerste nummer van dagblad De Twent-
sche Courant verscheen op 11 april 1945, slechts een 
pamflet op A4-formaat, met een hoofdartikel onder 
de in kapitalen gezette kop LEVE HET VADERLAND 
en in een kader een dankbetuiging aan de Canadese 
bevrijders. Het hoofdartikel was weinig meer dan 
een terugblik op de vijf oorlogsjaren, waarbij om-
standig de loftrompet werd gestoken over de ‘onver-
getelijke steun’ van de Nederlandse bisschoppen aan 
het volk van Nederland. Het Nederlandse episcopaat 
werd ‘een fiere en onvolprezen houding’ toegedicht. 
De pastoors leken ware helden omdat zij steeds op-
nieuw de kansel bestegen om ‘het wijze, voorzichtige 
maar moedige woord van de bisschoppen te verkon-
digen over de Jodenvervolging, de hulpverlening, 
de deportatie van arbeiders, de cultuurkamer en de 
landstand, het verlies van de vrije katholieke pers 
en over de hulpverlening aan de uitgehongerde ge-
bieden’.29 De krant mocht niet vaker dan twee keer 
in de week verschijnen, op grond van het besluit van 
de Commissie Perszuivering.30 Desalniettemin wil-
den de oprichters van de Twentsche Courant profite-
ren van het verschijningsverbod van Tubantia en het 
Dagblad van het Oosten. In 1945 en 1946 zou de krant 
zelfs enkele keren hebben gepoogd te verhinderen 
dat Tubantia weer zou verschijnen. 

Onder leiding van J.Th.A. (Jan) Niessen, die op 
1 september 1945 aantrad en naderhand zijn zoon 
drs J.H. (Jan) Niessen) vond de Twentsche Courant 
de weg in het Overijsselse krantenwereldje, naast 
Tubantia in Enschede en het Dagblad van het Oosten 
in Almelo Een belangrijke gebeurtenis was de ver-
huizing van Oldenzaal naar Hengelo in 1959. Jan 
Niessen sr. drukte het zo uit: ‘Het krantenbedrijf is 
[..] gegroeid van lilliputterformaat tot een moderne, 
middelgrote grafische onderneming’. De krant had 
vestigingen in Enschede, aan de Langestraat, tegen-

In 1959 verhuisde de 
Twentsche Courant 
van Oldenzaal naar 
Hengelo.
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over het stadhuis, in Almelo, Hengelo, Oldenzaal en 
Raalte.31 

Fusies
De geschiedenis van de Enschedese krant Tubantia in 
de laatste halve eeuw laat zich kort samenvatten. In 
1975 nam Tubantia het Dagblad van het Oosten over. 
Jan Niessen jr. van de Twentsche Courant viste achter 
het net. In een ultieme poging de Almelose krant in 
te lijven, beloofde hij dat de krant in ongewijzigde 
vorm zou blijven voortbestaan, met een eigen, on-
afhankelijke hoofdredactie. Maar dat baatte niet,  
Houwert won het duel. In 1989 kwamen Tuban tia 
en de Twentsche Courant onder één dak, want met 
Kluwer in Deventer die het Deventer Dagblad uit-
gaf, vormden ze de Oostelijke Dagblad Combinatie 
(ODC). Samen hadden de kranten een oplaag van 
bijna 270.000 exemplaren. Twee jaar later kwam het 
Apeldoornse uitgeversconcern Wegener in beeld, dat 
Tijl in Zwolle al had ingelijfd en plannen had ODC 
over te nemen. Dat gebeurde in januari 1992. Dat 
was met name slikken voor de werknemers van Dag-
blad Tubantia, die de leiderspositie in de ODC had ge-
claimd.32 

Op 2 maart 1996 werden de redacties van de 
Twentsche Courant en Tubantia samengevoegd en gin-
gen een half jaar later samen verder onder de nieuwe 
naam Twentsche Courant Tubantia, kortweg TC Tuban-
tia, de naam waaronder deze Twentse krant bij uit-
nemendheid nog steeds verschijnt, binnen het We-
generconcern.33 Twente was een one-paper-regio 
geworden. Twee kranten in Twente was, zoals hoofd-
redacteur Wim Timmers van Tubantia het toen uit-
drukte, ‘een gepasseerd station’, het einde van de 
vooral door de Twentsche Courant bezongen ‘eigen 
identiteit’, die hoofdredacteur Herman Morsink na-
streefde, en de door vele journalisten vurig verde-
digde pluriformiteit. Twentse krantenlezers kregen 
hun dagblad voortaan uit Enschede, Getfertsingel 
41, waar de kantoren van TC Tubantia zijn gevestigd, 
sinds 23 april 1965.34 In de eerste helft van 2014 
heeft Tubantia dit pand verlaten. De krant wordt 
voortaan in Apeldoorn gedrukt. Redactie, direc tie 
en een ondersteunende commerciële afdeling von-
den elders in de stad onderdak. 

In Enschede staan de 
persen van Tubantia 
stil, de kantoren van de 
krant zijn verlaten. 

Het jaar 1990 kreeg voor het Dagblad Tubantia historische betekenis, het werd een werk-
maatschappij van de Oostelijke Dagbladen Combinatie (ODC) en het familiebedrijf hield op te 
bestaan. Chris Houwert nam afscheid, het was het afscheid van een courantier, de laatste van 
een groep Nederlandse uitgevers ‘die door hun persoonlijk gezag, hun vaderlijke positie in het 
familiebedrijf [...] en vooral ook door hun leven-met-de-krant, een bijzondere plaats bezetten in 
het dagbladwereldje’, lezen we in het in dat jaar bij het afscheid van Chris Houwert verschenen 
boekje Een krant in het Oosten. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Jan Houwert. 

Twee keer is er bij Van der Loeff gestaakt, in 1977 en in 1982. Medio januari 1977 was het 
strijdpunt de uitbetaling van een volledige vergoeding voor de gestegen kosten van levenson-
derhoud. Acht dagen lang verscheen er geen krant. In 1982 ging het om de Ziektewet. De NOS 
besteedde aandacht aan dit conflict. Rechts Chris Houwert.


