
11.00 uur: Aankomst Rosenhaege 

Rosenhaege behoort tot de gemeente Winterswijk. 

Dit dorp is ontstaan op een dekzandrug langs de 

Whemerbeek, een oude loop van de Slinge. Dit 

soort landschappelijk markante plaatsen werden al 

eeuwen gebruikt als woonplaats. 

De historische gebouwen die u op Rosenhaege 

vindt, komen deels uit het centrum van Winterswijk 

en zijn op Rosenhaege opnieuw opgebouwd. 

De Saksische bouwwijze die u op Rosenhaege ziet is 

typisch voor de boerderijen in de Oost-Achterhoek 

en he Münsterland. Winterswijk behoorde tot 1795 

aan de heerlijkheid Bredevoort toe. 

Bredevoort was een stad van ridders en adelijken. 

De hoge adel deelden de gebieden die zij bezaten in 

meerdere stukken op en gaven deze in leen uit aan 

de zogenaamde borgmannen. 

Deze lieden kregen boerderijen en landgoederen 

in leen of pacht en moesten daarvoor uiteraard 

betalen. Het voordeel daarvan was dat ze zelf 

ook nieuwe inkomsten uit deze gebieden konden 

verkrijgen. 

Zo ontstond het systeem van de hofhorigheid die tot 

het einde van de 19e eeuw bleef voortbestaan 

onder de zogeheten scholteboeren. 

Deze grote boeren hadden veel land en bezittingen.  

Meestal woonde de familie op het zogenaamde 

Scholtengoed waar allerlei kleine boerderijtjes en 

land toe behoorden die verpacht werden aan 

kleinere keuterboertjes. Winterswijk staat bekend 

om deze karakteristieke Scholtengoederen. 

De goederen hebben hun eigenlijke economische 

dragers in de vorm van horigheid met bijbehorende 

landbouw en veetleelt al lange tijd geleden 

verloren. Vele Scholteboeren hebben ook geen 

opvolgers om de goederen aan volgende generaties 

door te geven en te behouden. 

Op Rosenhaege proberen wij de gebouwen te 

behouden door ze een nieuwe economische functie 

te geven. 

In de tweehonderd jaar oude gebouwen vindt u 

een onder andere de British Shop en het Keltisch 

Koffiehuis. Het Keltisch Koffiehuis heet niet zomaar 

het‘’Keltisch Koffiehuis’’. Het verdankt de naam aan 

de bijzondere ”Celtic Goose” die wij serveren en die 

u uiteraard mag komen proeven. 

Bij de Kelten had de gans een hoge symbolische 

waarde. De gans was het symbool voor huis en 

haard. Deze gevleugelde dieren keerden elk voorjaar 

op dezelfde plek terug. Verder stond de gans voor 

ouderschap, productieve kracht, wijsheid, het 

nieuwe begin, geluk, inspiratie, communicatie, 

bescherming, moed, loyaliteit, determinatie, 

volgzaamheid, teamwork en vertrouwen.

 

Ganzen waren ook uitstekende ‘’waakhonden’’ 

en bewaakten hun territorium met alle middelen. 

Zo ook het Capitool in Rome. De Kelten veroverden 

in 387 v. Chr. Rome nadat ze het Romeinse leger bij 

de rivier de Tiber hadden verslagen. 

De zogenoemde barbaren hadden nu vrij spel en 

trokken Rome binnen. De moedigste mannen van 

Rome hadden zich op de Capitolijnse heuvel 

verschanst. De Kelten staken Rome in brand en 

belegerden de Capitolijnse heuvel. 

Volgens de legende werden de belegerden op een 

donkere nacht van een verrassingsaanval gered, 

doordat de heilige ganzen van het Capitool alarm 

sloegen en zo het garnizoen met hun gegak wekten. 

Bovendien werden zij geplaagd door ziekten en 

voedselgebrek. Na een belegering van zeven 

maanden hielden zij het voor gezien en namen 

het voor de aftocht beloofde losgeld aan.

Het blijkt dat de mensen die in de huidige 

Achterhoek woonden ook handelscontacten 

onderhielden met de Kelten. Zo is onlangs in 

Leesten bij Zutphen een urnengraf gevonden 

met bijzondere grafgiften. 



De sieraden die gevonden zijn, werden tijdens de 

crematie van de dode gedragen. Zo zijn er tientallen 

kegelvorimige nopjes van brons gevonden die 

waarschijnlijk als versiering op de kleding waren 

genaaid. 

Verder vonden archeologen een bronzen 

kledingnaald, bronzen oorbellen, koperdraad, 

spiraalvormige koperen kralen en ongeveer 60 

blauwe glazen kralen. 

Bijzonder is dat de kralen waren ingelegd met 

glaspasta, die ook wel ''Ringaugenperlen'' worden 

genoemd. Dit type kraal is namelijk nog nooit

eerder in de lage landen ontdekt. 

Fasinerend  is dat de kralen waarschijnlijk 

geïmporteerd zijn uit het gebied rondom de 

Adriatische zee. 

Een andere bijzondere ontdekking is het ven dat 

naast het grafveld heeft gelegen. In het ven zijn

Is grote hoeveelheid potten, weefgewichten, 

spinklosjes en stukken maalsteen gevonden. 

Normaal worden dit soort vondsten in neder-

zettingen gedaan. 

De onderzoekers zijn van mening dat het om de 

persoonlijke bezittingen van de dode gaat die na de 

dood als een soort afscheidsritueel in het ven zijn 

gedeponeerd. Naast de huisraad vonden de 

archeologen ook tiental “La Tène-armbanden” 

en Keltische munten.

Inmiddels is het idee ontstaan dat het gebied 

rondom Zutphen vòòr de komst van de Romeinen 

eerder tot het Keltische- dan tot het Germaanse 

gebied zou moeten worden gerekend wat voorheen 

altijd onder archeologen werd aangenomen.

Na uw ontvangst met de speciale Celtic Goose met 

koffie of thee, heeft u de gelegenheid door de 

tuinen te wandelen en de British Classic Shop te 

bezoeken. 

Om 13.00 uur staat een lekkere lunch voor u klaar 

met een glaasje sekt, heerlijk belegde broodjes, 

koffie, thee, vruchtensap en vers fruit. 

14.00 uur: Na uw verblijf op Rosenhaege vertrekt u 

richting Bredevoort.

Naast de boerderijen bestonden er rondom 

Winterswijk, Aalten, Bredevoort en omgeving 

ook versterkte huizen, kleine kastelen waar lagere 

edellieden woonden. ''Het Walfort'' in Aalten is zo'n 

vesterking.

Tijdens uw reis naar Bredevoort komt u langs ''Het 

Walvoort''. Dit was in de middeleeuwen een  

versterkt huis met een gracht. Wanneer u de beek 

oversteekt zult aan uw rechterhand zult u de gracht 

en het huis zien zien.

Historie van de heerlijkheid Bredevoort

Eerder in de tekst werd reeds de heerlijkheid 

Bredevoort genoemd. Bredevoort is een klein 

middeleeuws stadje die in de loop van de 

middeleeuwen ontstond tijdens de aanleg van de 

zogenaamde hessenwegen die vanuit het westen 

naar het bisdom Münster liepen. Op de plek waar 

een hessenweg dwars door een moerasgebied liep, 

ontstond een burcht. 

De stichtingsdatum van deze burcht is helaas niet 

bekend. De vroegst bekende schriftelijke vermelding 

van Bredevoort staat op een lijst van bezittingen van 

Filips I van Heinsberg, de aartsbisschop van Keulen 

uit 1188, die dat jaar drie aandelen van het kasteel 

Bredevoort bezat. De burcht bestond in eerste 

instantie uit een versterkte toren om zo de smalle 

weg of doorgang via het moeras te controleren. 

De toren werd in de loop der tijd met muren, torens 

en grachten versterkt. 

De landbouwgebieden rondom de stad werden 

de heerlijkheid genoemd, vandaar dus de naam 

heerlijkheid Bredevoort. Winterswijk, Aalten en 

Dinxperlo behoorden tot de heerlijkheid 

Bredevoort. Aalten en Winterswijk waren destijds 

kleine middeleeuwse dorpen. De buurtschappen, 

die rondom de dorpen op de heuvels lagen 

bestonden uit boerderijen met akkerland en essen. 



14.45 uur: Rondleiding Bredevoort. Belangrijkere 

gebeurtenissen voor Bredevoort  waren het 

verkrijgen van het stadsrecht en het muntrecht. 

Kort voor 1350 kreeg Bredevoort het muntrecht. 

De muntheer was destijds kastelein Gerard Vullinc. 

Omstreeks het jaar 1388 kreeg Bredevoort 

stadsrechten van Otto I van Gelre. Op een oorkonde 

van Otto I uit dat jaar wordt in de tekst "Onze borch, 

huys ende stat tot Bredervoert" genoemd. 

De schriftelijke documenten over de toekenning van 

de stadsrechten zijn helaas niet meer bewaard 

gebleven. Hoogstwaarschijnlijk hebben oorlogen,  

stadsbranden en de kruittorenramp daar hun 

bijdrage in geleverd. 

Bredevoort heeft in zijn rijke historie ook een 

bijzondere inwoonster gehad, het gaat hier om 

Hendrickje Stoffels, de levenspartner van 

Rembrandt van Rijn. Het ouderlijk huis van 

Hendrickje Stoffels stond vlakbij de Markt in 

Bredevoort, in de Muizenstraat. Het huis is destijds 

voor 1620 gebouwd op het terrein van het adellijke 

borgmanshuis Merfelt. Het huis is tot 1653 in 

bezit van de familie geweest. 

Helaas bestaat het oorspronkelijke huis niet meer. 

Op de locatie staat nu een huis uit 1717. Het huis 

is makkelijk te vinden, het huis staat naast het 

Informatiecentrum Bredevoort Boekenstad. 

Tegenwoordig hangt er een speciaal uithangbord 

waarop te zien is dat het de locatie is waar eens

het geboortehuis van Hendrickje Stoffels stond. 

Stoffels was een jaar of 21 toen zij richting 

Amsterdam vertrok om daar een nieuw leven te 

beginnen. Ze kreeg een baan als dienstbode bij de 

alom bekende schilder Rembrandt van Rijn. Stoffels 

begon later een affaire met Rembrandt en kreeg 

een dochter van hem.  

Astrid Waltmans heeft nader onderzoek naar 

het leven van Henrickje Stoffels gedaan. 

Volgens vele historici was Stoffels slechts ''die ene 

dienstmeid'' die een affaire met van Rijn had. 

Waltmans is echter tot een andere conclusie 

gekomen, namelijk dat Hendrickje Stoffels een 

belangrijk rol heeft gespeeld in de Amsterdamse 

kunstwereld.

Zij begon in 1660 een kunsthandel met Titus van Rijn, 

de zoon van Rembrandt. De reden voor het opzetten 

van een kunsthandel was het faillissement van de 

beroemde kunstenaar. Een groot voordeel was dat 

Rembrandts schuldeisers geen vat op hem konden 

krijgen. Zo kon van Rembrandt zich ongestoord aan 

zijn schilderkunst weiden. 

Andere bezienswaardigheden in Bredevoort zijn de 

gezellige boekenwinkeltjes waar u in alle rust in leuke 

tweedehands boeken kunt kijken.

16.00 uur: Op de markt van Bredevoort vindt u ook 

het middeleeuws aandoende restaurant Bertram. 

Hier kunt van lekker kopje koffie, thee of een 

frisdrankje genieten.

17.00 uur: Na uw verblijf in Bredevoort vertrekt u via 

buurtschap ''het Klooster'' richting restaurant 

''De Woord''  in het buurtschap Corle bij Winterswijk. 

Eerder in de tekst werd ''het Walfort'' genoemd. 

Op het Walfort woonde de familie Lintelo. In 1429 

kreeg de heer Dirk van Lintelo een hemels teken. 

Hij moest een klooster bouwen in het buurtschap 

''het Schaer'', tegenwoordig buurtschap het Klooster 

genoemd. De Lage Landen behoorden vanaf 1496 tot 

het Habsburgse Rijk. Eigenlijk merkte de bevolking 

hier weinig van. Elk gewest had zijn eigen regels en 

wetten. 

Dit veranderde toen Filips II in 1555 zijn vader Karel V 

opvolgde. De Spaanse koning wilde eenheid in alle 

gewesten met dezelfde wetten en regels. Daarnaast 

zou de bevolking één geloof moeten navolgen, en 

wel het katholicisme. 

De lutheranen en calvinisten die het niet eens waren 

met Filips II werden vervolgd. De mensen die zich 

verzetten werden geuzen genoemd. In 1566 brak er 

in Nederland een grote opstand uit. Hierbij drongen 

opstandelingen kerken en kloosters binnen. Deze 

werden totaal verwoest of zwaar beschadigd, ook  

het klooster ''het Schaer'' werd niet ontzien. 

17.30 uur: Via het buurtschap het Klooster heeft u 

boerderijrestaurant De Woord bereikt. Hier kunt u 

rustig van uw drankje genieten op het mooie 

buitenterras of in het prachtig gerestaureerde pand. 

U besluit uw dag met een ''hap rond de tap'' of een 

bijzonder etentje.


