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Al in de Bronstijd (rond 1000 v.C.) woonden er op de Thij 
mensen. De naam Oldenzaal herinnert aan de “Oude Saal” , een 
hooggelegen versterkte plek. In de 8ste eeuw stond er een klein 
kerkje in Oldenzaal Dit kerkje was gewijd aan de H. Silvester.  
Vrij vroeg begon de bisschop van Utrecht zich met Oldenzaal te 
bemoeien. Hij was in de 10de eeuw de baas in Oldenzaal. De 
bisschop gaf Oldenzaal het marktrecht en het stadsrecht. 
Belangrijk voor Oldenzaal was, dat in 954 bisschop Balderick de 
relieken, de stoffelijke resten, van de H.Pelchelmus naar 
Oldenzaal  haalt, waardoor de kerk heel belangrijk werd. Ook 
stelde Balderik een kapittel in. Het kapittel was een organisatie 
van 15 priesters die voor de kerk moesten zorgen. Zo was er een 
kapittelheer die moest zorgen voor het onderwijs, eentje die 
moest zorgen voor het gebouw en de omgeving, eentje moest 
zorgen voor de bibliotheek van de kerk. Dooraat de bisschop 
Oldenzaal het markt- en stadsrecht gegeven had, mochten de 
burgers een muur rondom de stad bouwen om zich te beschermen. 
Zij mochten ook harnassen en wapens dragen . Oldenzaal werd de 
belangrijkste stad in Twente.Een stad achter poorten en muren. 
In de middeleeuwen hadden Duitse kooplieden een verbond met 
elkaar gesloten: De Hanze. De steden in dit verbond dreven 
handel met elkaar. Ook Oldenzaal is,via Zwolle, lid geweest van 
dit Hanzeverbond. In Oldenzaal werd in de Middeleeuwen veel 
gehandeld. De markt was een belangrijke plaats. Op de Grote 
Markt te Oldenzaal werd veel koren verhandeld. Langs de Markt 
stonden dan ook de pakhuizen voor graan (zoals in de Waagstraat) 
De grote zwerfkei op de Markt had ook een betekenis. De 
marktsteen was een grens. Voorbij de marktsteen mocht geen 
handel gedreven worden. Oldenzaal had verbinding met Duitsland 
en lag gunstig. Via goede verbindingswegen konden de 
handelsgoederen vervoerd worden naar Deventer en Zwolle. Niet 
alleen graan werd er verhandeld maar ook bijvoorbeeld Bentheimer 
zandsteen.

Opdracht 1
1. Geef omschrijvingen van de 

onderstreepte begrippen in de 
tekst.

……………………………………………………….

………………………………………………………….



  

De plechelmus en de stad

De grote Plechelmuskerk midden in de stad is een van de 
belangrijkste gebouwen van Oldenzaal. De kerk heeft een 
groot deel van de geschiedenis van Oldenzaal gemaakt. In 
de 12de eeuw bouwen de heersers van Twente en 
Oldenzaal, de bisschoppen van Utrecht, de grote 
Plechelmuskerk van Bentheimer zandsteen. De 
kapittelkerk was eigenlijk het “kasteel’’ van de biscchop. 
Een eeuw later werd er bij deze kerk een enorme toren 
gebouwd. De kerk is oorspronkelijk in de Romaanse stijl 
gebouwd. Die stijl is nog goed te zien aan de noordzijde 
van het gebouw. De zuidzijde is in de 15de eeuw uitgebreid 
met een zijbeuk in de gotische stijl. Een heel andere stijl 
dan de Romaanse. Let maar eens op de hoge glas in lood 
ramen aan de zuidzijde. Ook de toren werd in de 15de 
eeuw nog eens verhoogd met een vierde ‘’verdieping’’ De 
relieken, delen van het skelet van de H. Pelchelmus werden 
in de 15de eeuw vereerd in een reliekhouder. Deze 
reliekhouder staat al eeuwen in de kerk en beeldt het 
gezicht af van de H. Pelchelmus. Het borstbeeld is van 
goud en zilver gemaakt en heeft verschillende kostbare 
kettingen en ringen om, die ooit door rijke priesters 
gegeven zijn. 

Opdracht 2 

Wat is een reliekhouder?

………………………………………………..
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De wandeling begint 
bij de  Plechelmus

Opdrachten:
1. De noordzijde van de Plechelmus is Romaans , 
          de zuidzijde van de kerk is gotisch
          Zie je de verschillen: Schrijf ze eens op

          …………………………

2.  Ga voor de ingang van de toren staan .Wat is volgens de 
tekst op het informatiebord de stichtingsdatum van de 
kerk?

1



  

2  Het oude raadhuis
Opdrachten:
1. Hoe kun je zien dat er in het raadhuis 

gevangenissen gezeten hebben.

Het oude stadhuis had vroeger een prachtige 
gevel. Deze gevel is op 19 november 1839 
omgewaaid. Daarna is het raadhuis aan de 
kant van de markt voorzien van een nieuwe 
gevel en is uitgebreid . In de kelders van het 
stadhuis, dat tevens rechtbank was 
bevonden zich de gevangenissen. De tralies 
zijn nog te zien. Ook bevond zich hier een 
martelkamer, waar ooit de dwangstoel van 
huttenklaas stond. 

\dwangstoel huttenklaas



  

Op de Markt stonden belangrijke 
huizen. Kooplieden hadden hier 
hun pakhuizen. Voorbij de grote 
marktsteen mocht geen handel 
gedreven worden. Oldenzaal lag niet
aan een rivier. Handel ging over land. 
Over de zogenaamde Hessenwegen, ging
men naar Deventer en Zwolle. 
 
Opdracht 3

Met welk vervoermiddel werden er 
goederen naar de markt in Oldenzaal
gebracht?

………………..

3 De Markt
Loop van het oude raadhuis, via de Kerkstraat naar de Markt

Opdracht 4.

Teken de gevel van het koopmanshuis
Markt 19.

Hessenwagen



  

4. Marktstraat

De Markstraat was vroeger een belangrijke 
straat. Een straat van stand. Aan de 
huizen kun je al zien dat hier belangrijke 
mensen hebben gewoond. In het Palthehuis 
(nu museum) woonde de familie Palthe. In 
het witte huis er tegenover woonde de 
fam. Michgorius. Beide families waren rijk. 
Het waren patriciërsfamilies, die in 
patriciërshuizen woonden. De gevels van de 
beide huizen lijken sterk op elkaar. De 
huizen stammen beide uit dezelfde periode 
Zij zijn rond 1680 verfraaid met deze 
gevels.

Opdracht 5

Hoe zouden de gevels van het Palthehuis en 
Michgoriushuis genoemd worden? (kijk naar 
de vorm)
…………………..

Op de Markt rechts de Markt
Straat in.

Opdracht 6

De zandstenen versieringen op de witte trapgevel van het 
Michgoriushuis beelden leeuwenkoppen af 
Kijk goed naar deze koppen.
Wat valt je op als je naar de tanden van de leeuwen kijkt?
Zijn het leeuwentanden?
……………………………



  

DE GANG
In de gang boven de consoletafel hangt een portret van Gulia Palthe. Zij 
was de laatste bewoonster van dit huis. In 1928 stierf zij en liet haar huis 
met inboedel na aan de Oudheidkamer Oldenzaal

Wat zou de betekenis zijn van de naam van het museum

………………………………..

De vloer in de gang is gemaakt van een steensoort, 
die hier in de buurt gevonden wordt
Weet jij welke steen?

……………………….

Opdracht 

Opdracht 

IN HET MUSEUM



  

DE EETKAMER
De volgende kamer links in de gang is de eetkamer.
De tafel is gedekt met Chinees porselein. Dit porselein is met de hand
beschilderd en dus erg duur. Ook werd er gegeten met zilveren bestek

Waaraan kun je nog meer
zien dat de bewoners
van dit huis rijk waren?

…………………………..

………………………….

Opdracht 



  

DE KEUKEN
De keuken  was het domein van de dienstmeiden. 
Hier werd gekookt en gewassen. Gekookt werd er 
op een open haardvuur. Men had in de keuken 
beschikking over twee waterpompen. Een voor regenwater
en een voor grondwater. Een aanrecht bestond nog niet. 
Men had ook nog geen koelkast.

                              

In de keuken is een klein 
ongelukje gebeurt. 
De keukenmeid Mientje heeft te 
hard gepoetst. 
Zij heeft de helft van de 
porseleinkast weggepoetst

Zou jij de andere  helft van de 
kast kunnen tekenen? 

Opdracht 



  

De woonkamer

De woonkamer van het huis werd alleen
gebruikt voor feestjes en etentjes. Vroeger 
werd deze kamer ‘’het groot salet’, de grote 
zaal,genoemd. Aan de grote staande klok in de 
kamer 
kon men zien dat de bewoners erg rijk waren. Zo’n
klok was erg duur. Hier hingen ook de portretten 
van de bewoners

Portretten kijken
Vroeger had men nog geen foto’s. Er werden portretten
geschilderd van de mensen. Het was een soort pasfoto
Je moest vooral ernstig kijken.
Met een portret kon je ook laten zien dat je belangrijk was.
Zo liet Johannes Palthe zich ook portretteren, samen met zijn
vrouw Carolina Racer. Johannes Palthe is hier geschilderd
in zijn beroepskleding
Welk beroep zou hij hebben gehad?

…………………………………

Portre
tten kijken

Opdracht



  

Voor een portret moesten de mensen vaak lang stil zitten
 zodat de kunstenaar de mensen goed kon schilderen. Aan
het portret kun je ook de welstand van de persoon zien. De persoon
die geportreteerd wordt, liet zich vaak schilderen in mooie kleren 
en met voorwerpen die voor hem/haar belangrijk waren.

Opdracht 
Kijk nog eens naar het portret van Johannes Palthe. Wat zijn de voor-
werpen waarmee hij zich liet schilderen?
1…….
2…….

Wat zeggen de voorwerpen over de functie  van Johannes Palthe?

Opdracht in de klas

Maak drie portretten van je medeleerling. Dit moet je doen
in 30 seconden, 2 minuten en 10 minuten.

Zie je verschillen in het portret?



  

We gaan terug de gang weer in en gaan de trap op naar boven



  

DE ZUURKOOLKOP

De helft van de zuurkoolkop is verdwenen!
Teken de rest erbij.

Uit de Vroege Middeleeeuwen komt een vreemd beeldhouwwerk. 
Een gestileerde portretkop van Bentheimer zandsteen. De kop is
ooit gebruikt als dekselverzwaring voor een zuurkoolvat, vandaar de naam
De kop heeft mogelijk deel uitgemaakt van de vroeg middeleeuwse Plechelmuskerk

Opdracht 



  

Radbraken, worgen en brandmerken

STOEL VAN HUTTENKLOAS

Het stadhuis van Oldenzaal diende als plek
waar de gevangenen werden vastgehouden
en gepijnigd op de pijnbank. Er werd gebruik gemaakt
van wrede lijfstraffen, zoals brandmerken, het afsnijden 
van oren, geselen, hangen, wurgen en de meest 
verschrikkelijke straf van alle, het radbraken

In de kelders van het stadhuis
stond ook de martelstoel. Dagenlang werden
bij de veroordeelden, die op deze met spijkers
voorziene stoel, de duimschroeven aangedraaid.
Zware boeien zaten om de armen en benen.
Op deze stoel heeft de moordenaar Huttenkloas
110 dagen gezeten, voordat hij ter dood veroordeeld
Werd. Hij werd geradbraakd.

Wat is radbraken?

………………………

Opdracht 

Einde museumopdrachten



  

5. Paradijsstraat
Loop de Marktstraat uit en aan het eind links de Paradijsstraat in

Ook de pardijsstraat is een oude straat. 
Kijk maar eens naar het prachtige herenhuis 
naast de kerk. We lopen de straat in en zien 
links de achterzijde van het J.W. Racerhuis 
met een van de oudste gevels van Oldenzaal.
Het huis heeft een zogenaamde houten topgevel,
net zo als de afbeelding laat zien

Opdracht 7

Waarvoor dienden de kleine luiken onder de houten top?

………………….



  

6. Monnikstraat
Aan het eind van de Pardijsstraat links de Monnikstraat in

Van Oldenzaal zijn heel veel oude 
kaarten. 
Op de afbeelding zie je een kaart
 uit 1629. Oldenzaal was toen een 
vestingstad met wallen en grachten. 
Toen bestond de Monnikstraat ook al.

Opdracht 8

Teken op de oude kaart aan waar zich de Monnikstraat bevindt

Opdracht 9

Op de oude kaart zie je ook de vestingwerken van Oldenzaal staan.
Waar bestonden die uit?
……….



  

7. Waagstraat Opdracht 10

Maak een tekening van de korenspieker

Opdracht 11

Waaraan ontleent de Waagstraat zijn naam?

We lopen de Monnikstraat uit en steken schuin
links de Bisschopstraat over en gaan de Waagstraat in

We staan in de Waagstraat eigenlijk 
weer op de Markt, althans aan de achterzijde 
van de Markt. In de Waagstraat kun je de gevel 
van een Middeleeuws graanpakhuis zien. Ook wel 
korenspieker genoemd. Een hoog gebouw, waar op 
zolder het graan werd bewaard. Aan de Waagstraat 
stond in de Middeleeuwen het waaggebouw, waar de 
goederen die op de markt kwamen werden gewogen. 
Dit gebouw stond dus vlak aan het Marktplein.



  

Slotopdracht

Je hebt een wandeling door Oldenzaal gemaakt. 
Je hebt kunnen zien dat Oldenzaal een oude 
Middeleeuwse stad is geweest. De straten waardoor
je hebt gewandeld bestonden al in de Middeleeuwen
Hieraan is in de loop der eeuwen niets veranderd.
Oldenzaal heeft dan ook nog haar oude middeleeuwse
stratenpatroon.
Je wandelt iets verder de Waagstraat in en slaat linksaf
Je komt weer op de Markt. Steek de Markt over 
naar de Kerkstraat en je staat weer bij de Pelchelmuskerk

Schrijf hier op wat je van deze 
Stadswandeling hebt geleerd.

………………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………….
……………………………………………………..


