
 Stichting Michgoriushuis steunt dit initiatief  



 

 

informatie  
 
 

Michgoriushuis; het gebouw - 12 februari 
Onderzoek heeft uitgewezen dat het pand omstreeks 1530  
gebouwd moet zijn en in 1551 werd uitgebreid.  
De gevel van het Michgoruishuis werd in 1640 opgericht  
met opvallende leeuwenkoppen op de trapgevel. 
 
 
 
 

Michgoriushuis; de bewoners - 19 maart 
Landarts dr. G.J. Landreben Michgorius was lange tijd bewoner 
van dit statige pand. Hij werd in 1823 stadsarts te Oldenzaal en 
stierf in 1869. 
Het huis wordt nu gebruikt door Stichting Impuls. 
          
 
 
 

Het Palthe Huis; het gebouw  - 23 april 
Het hoofdgebouw dateert van omstreeks 1650 en laat binnen 
een beeld zien van een woonhuis, zoals dat er in de 18e eeuw 
uitzag. Sinds 1929 is het een museum. 
 
 
 
 

Het Palthe Huis; de bewoners - 17 september 
Het Palthe Huis in Oldenzaal is het vroegere woonhuis van de 
familie Palthe. Johannes Palthe, een predikant en grootgrond-
bezitter, kocht in de 18e eeuw de voormalige stadsboerderij die 
in de 17e eeuw was verbouwd tot een deftig woonhuis. 
 
 
 
 

J.W. Racerhuis; de bewoners - 15 oktober 
Dit gebouw was de woning van de Oldenzaalse rechtsgeleerde 
mr. Jan Willem Racer.  
Hij woonde hier van 1736 tot 1816 en was lange tijd burge-
meester van Oldenzaal.       

 
 
 

J.W. Racerhuis; het gebouw - 19 november 
J.W. Racerhuis is in Oldenzaal beter bekend als ‘De   
Sociëteit’. Het huis is deels opgetrokken in vakwerk en 
deels bepleisterd. De achtergevel dateert uit 1613.  
 
 

 

lezingencyclus  
de Marktstraat - 

het mooiste straatje van Oldenzaal 
  

 

 

 

Oldenzaal heeft een paar mooie panden in een prachtige straat. 

De deuren van de gebouwen gaan letterlijk en figuurlijk voor u open tij-
dens een lezingencyclus van - in totaal - 6 bijeenkomsten; 3 in het voor-
jaar en 3 in het najaar van 2017. 
 

Michgoriushuis - Het Palthe Huis - J.W. Racerhuis  
Was u niet altijd al nieuwsgierig welke verborgen geschiedenis er ach-
ter de gevels van het  Palthe-Huis, J.W. Racerhuis en het  
Michgorius, verscholen gaat?  
In elk pand krijgt u een lezing én een rondleiding. 
 
 
 

data en tijden: 
12 februari, 19 maart  en 23 april 
17 september, 15 oktober en 19 november  
van 14.30 - 16.30 uur  
 
 

locatie en inhoud per keer:  
12  feb:  Michgoriushuis; het gebouw, door Bert Haer, Monumenten- 
Loket Enschede;  
19 mrt:   Michgoriushuis; de bewoners, door Ruud Olde Dubbelink, oud 
conservator het Palthe Huis; 
23 apr:   Palthe Huis; het gebouw, door Johan de Haan, bijzonder hoog-
leraar Rijksuniversiteit Nijmegen; 
17 sept:  Palthe Huis; de bewoners, door Ruud Olde Dubbelink; 
15 okt:   J.W. Racerhuis, de bewoners, door Ruud Olde Dubbelink; 
19 nov:  J.W. Racerhuis (’De Sociëteit’), het gebouw. 
 
 

kosten: 
€   5,00 per keer, inclusief koffie/thee 
€ 25,00 voor deelname aan de hele cyclus 
Kaarten zijn te koop of te reserveren bij de Bibliotheek of via 
www.bibliotheekoldenzaal.nl 
 
 

organisatie: de Bibliotheek, Impuls, het Palthe Huis en  
Vrienden van het Palthe Huis 


