
De kermis

Rita en Frank zitten samen in het Reuzenrad. Ze gillen van plezier en houden van de spanning elkaars 
hand vast. Frank is in de zevende hemel als ze samen voor de tiende keer hoog boven Enschede even
stil staan en een prachtig uitzicht hebben over de stad. Maar daar heeft hij niet zoveel oog voor.

Hij dankt diep in zijn hart degene die de kermis heeft bedacht. Daarvoor moeten we ver terug in de 
tijd. Terug naar de Middeleeuwen. Jan van Diest was, als bisschop van Utrecht, de baas in Twente. Hij
wilde dat bezit goed beschermen tegen invallen door de bisschop  van Münster of de hertog van 
Gelre (nu Gelderland). De stad kreeg wallen en grachten. Denk maar aan de namen 
Stadsgravenstraat en de Walstraat. 



Als je ter hoogte van Snooker & Poolcentrum Enschede in de Marktstraat omlaag kijkt, zie je 
opvallende vormen op de grond. Die grijze stenen zijn daar niet gelegd omdat de roodbruine klinkers 
op waren. De vormen laten de contouren zien van de stadspoort die vroeger op die plek stond.

stadspoort



De baas in Enschede:

De bisschop van Utrecht was de kerkelijk leider van alle christenen in Twente. Omdat hij zelf in 
Utrecht woonde, liet hij het bestuur van kerken in Twente over aan priesters van de Plechelmuskerk 
te Oldenzaal. 

St. Plechelmusbasiliek Oldenzaal

Door schenkingen, aankopen en veroveringen kreeg hij steeds meer bezit in Twente. Hij kreeg van de
Duitse keizer het gebied in leen. De keizer was in naam de leenheer en liet bestuur van het gebied 
over aan zijn leenman; de bisschop van Utrecht. Hiermee was de bisschop niet alleen kerkelijk leider, 
maar ook mocht hij rechtspreken en belasting innen in Twente. Hij was nu echt de baas in Twente en 
stelde een drost aan, die in zijn naam regeerde. Die woonde meestal op het kasteel Twickel in 
Delden.
Enschede werd steeds groter en belangrijker als verdediger van de grens met wat nu Duitsland heet. 
Ook had de bisschop veel geld nodig om zijn grondgebied te verdedigen of uit te breiden. Door al die 
oorlogen hadden de bisschoppen bijna altijd geldgebrek. Een belangrijk middel om aan geld te 
komen was om plaatsen, zoals Enschede stadsrechten te verlenen. Dat betekende dat de stad zijn 
eigen bestuur kreeg. Dat bestond uit burgemeesters, schepenen en een raad. Een schout was 
verantwoordelijk voor de politie. In ruil voor deze rechten moest de stad jaarlijks geld aan de 
bisschop betalen. Op 15 december 1325 bood de bisschop in hoogsteigen persoon Enschede de 
stadsbrief aan, waarin stond dat zij nu ook hun eigen regels en straffen mochten bepalen. 



In 1368 is er voor de eerste keer sprake van een eigen stadszegel

De plattegrond

In de vroege Middeleeuwen bestond Enschede uit niet veel meer dan een kerk, wat boerderijen en 
houten huizen. Het dorp lag ongeveer op de plek van het huidige Heekshuis. Het huis met de hoge 
trap achter de kerk op de oude markt. Enschede had een 20 meter brede stadsgracht. Achter de 
oude kerk lag de stadsburcht met een eigen gracht, die verbonden was met de stadsgracht. 



Rond 1450 kreeg Enschede een tweede gracht. De buitengracht. De grond werd tussen beide 
grachten gebruikt als ophoging van de wal. Daarop kwam een houten hekwerk. Zeg maar een haag te
staan. Rond 1600 wordt het stadskasteel verplaatst naar het zuidelijk gedeelte van de stad. Deze 
burcht wordt dan bewoond door de familie van Loen. Buiten de grachten waren 2 molens. De 
noordmolen en de zuidmolen. 

Veldpoort

Je kon op 2 plaatsen de stad binnen komen. In het westen door de Veldpoort en in het oosten door 
de Espoort. “s avonds werden de bruggen bij beide poorten opgehaald en als de avondklok luidde, 
moesten de mensen binnen blijven. Buiten was het onveilig. Binnen de poorten waren de meeste 
gebouwen van hout, behalve de kerk, de burcht en het stadhuis, en dus erg brandgevaarlijk. Deze 
houten huisjes zouden we nu krotten noemen. Enschede is niet alleen in 2000 getroffen door een 
stadsbrand (vuurwerkramp), maar ook al in 1225, 1455, 1517, 1750 en 1862.

afdakswoningen ca. 1920
 
Het leven in de stad:

Langzaam maar zeker komen er ook andere middelen van bestaan  in Enschede. Er komt meer 
handel doordat Enschede aan de doorgaande weg naar Duitsland ligt. Er komen nieuwe vormen van 
specialisatie oftewel er komen nieuwe ambachten bij.  Deze ambachten zijn bij elkaar gevestigd.



kuiper

scharenslijpers



schoenlapper

Het stadsbestuur bestaat uit 2 burgemeesters, gekozen door de schepenen, die een soort 
(gemeente-)raad vormden. Er is ook een schout of richter, die zorgt voor de veiligheid in de stad. Alle
inwoners waren wel weerplichtig. Dat wil zeggen dat zij de stad moesten beschermen. De meeste 
mensen in de stad waren arme sloebers, die nauwelijks genoeg te eten hadden. Zeker in tijden van 
hongersnoden en de pest. Maar stadsmensen zijn vrij en de mensen in de marken waren vaak 
horigen. Als een horige één jaar in de stad verbleef, was hij ook vrij. (Stadslucht maakt vrij)

De markt:

In 1518 had Enschede al het recht gekregen om 2x per jaar een jaarmarkt te houden. De eerste op de
donderdag na Pasen (dus in de lente) en de tweede op de eerste werkdag na Sint Maarten (dus na 11
november). 

jaarmarkt



Jaarmarkten waren heel belangrijk in de Middeleeuwen. Het nieuwe seizoen begon en dus 
hadden mensen nieuwe dingen nodig, daarom kwamen veel handelaren naar de stad om 
hun waren aan te prijzen. Deze jaarmarkt bracht naast geld ook veel vertier in de stad. Er 
kwamen dan veel handelaren en bezoekers van buiten de stad. Daar kon de stad veel geld aan 
verdienen. Deze markten waren een feest, waar mensen tijden naar uitkeken. Niet alleen kon je van 
alles op de markten kopen, er hoorde ook een kermis bij, met zangers, dansers, 
poppenkastvoorstellingen, vuurspuwers, waarzegsters en kwakzalvers en andere charlatans, die 
geverfde konijnenkeutels als medicijnen verkochten. Jaarmarkten waren volksfeesten en daar hoort 
ook de kermis bij. Hier ligt dus het begin van ede paaskermis van Enschede. De eerste van het jaar in 
Twente.

 In Enschede mocht iedere dinsdag een gewone markt gehouden worden, waar groenten, vis en vee 
verkocht werden. 
 Enschede heeft nu haar jaarmarkten niet meer nodig en dus verloren, maar de kermis komt nog elk 
jaar naar Enschede. “Bedankt bisschop Jan”, dacht Frank en kuste Rita op haar wang.   

Oudste foto uit 1860 van de kermis in Enschede

De kerk op de Oude Markt:

Het hele stadje is gebouwd van hout, behalve de kerk en de burcht. We weten niet hoe de burcht  er 
uit heeft gezien. De kerk staat er nog steeds. De kerk op de markt is een rechthoekig gebouw 
grotendeels opgetrokken uit (Bentheimer) zandstenen. De hoofdingang is aan de westkant en het 
altaar stond naar het oosten, richting Jeruzalem. Het had kleine ramen met rondbogen. De toren is 
niet hoog en oogt zwaar. Dit heet Romaans.  Latere uitbreiding herken je aan hogere ramen en 
spitsbogen. Dit heet Gotisch.



Vóór 1928 had de Grote kerk een andere spits

Grote Kerk  anno 2021

Aardig om te vermelden dat zich aan de achterkant van de kerk een luikje bevond waar de mensen 
die besmet waren door de pest naar binnen konden kijken om de dienst te volgen.  Dit 
dichtgemetselde luikje is nu nog steeds zichtbaar.



dichtgemetseld luikje aan de achterzijde van de Grote kerk

             stadszegel Enschede

De rechtspraak:

De rechtspraak in de Middeleeuwen was ingewikkeld. De priesters en kloosterlingen hadden hun 
eigen rechtspraak en regels. De adel werd door rechters uit hun eigen stand beoordeeld. In de stad 
werd er rechtgesproken door de schepenen en gold alleen voor de stadsbewoners. De boeren in de 
marken hadden hun eigen rechters (markerichters of boerrigters).



Opdrachten:

1. Beschrijf het leenstelsel
2. Maak een maquette/plattegrond van Enschede binnen de stadswallen.
3. Maak een opstel over de hygiëne in de stad. Denk daarbij aan toiletten en wasgelegenheden.

Maar ook aan ziektes.
4. Als je de Middeleeuwse maaltijden met onze maaltijden vergelijkt. Wat valt op? 
5. Zoek op hoe het gilde-systeem werkte
6. Maak een gebouw een tongewelf. Wat valt op bij de muren?
7. Bedenk voorbeelden waaruit blijkt dat ook nu nog er verschillende soorten rechtspraak zijn.

8. Waar zou je tijdens de Middeleeuwen liever willen wonen, in de stad of op het platteland? 
Maak een mini-poster waarop je schrijft/tekent waar je voor kiest en waarom.

9. Beschrijf een dag uit het leven van een rijke/arme leeftijdsgenoot die tijdens de 
Middeleeuwen woonachtig was in Enschede.

10. Maak in een groepje een kwartetspel dat als thema de Middeleeuwse stad heeft.

11. Maak een Memoryspel met als thema de Middeleeuwen. Zet op het ene kaartje een begrip 
dat met de Middeleeuwen te maken heeft en op het andere kaartje de bijbehorende 
betekenis. Neem in ieder geval de volgende woorden op in je spel: Kanunnik, schout, richter, 
drost, burcht, bisschop, schepenen, kuiper, kwakzalver, richter
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