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Kernhem 600 jaar, relatie Buurt en Kernhem 
 

Kernhem bestaat nu zo’n 600 jaar. Aan mij de eer om u iets te mogen vertellen over de 

relatie tussen de heren van Kernhem en de Buurt Ede-Veldhuizen. Zij hadden in de loop 

der jaren een innige relatie. Ik doe dit in vogelvlucht, want 600 jaar geschiedenis laat zich 

niet zomaar even vertellen.  

Zo rond 1412 werd het voormalige kasteel Kernhem in opdracht van hertog Reinald IV, 

hertog van Gelre, in de buurt Ede-Veldhuizen gebouwd. Het diende als versterking om de 

aanvallen, plunderingen en verwoestingen van de bisschoppen van Utrecht het hoofd te 

bieden. Zelfs bisschoppen waren toen op oorlogspad. 

In de 15e t/m de 17e eeuw wisselde Kernhem regelmatig van eigenaar. De heren van 

Kernhem, zoals de eigenaren genoemd werden,  waren machtige mannen die allengs hun 

gebied vergrootten met de Sijsselt, het Edesche Bos, het Gello en het Wekeromse bos. 

Boerderij De Slijpkruik en De Kalverkamp werden ook aan het bezit toegevoegd. Het 

gebied werd bestuurd door de Buurt Ede-Veldhuizen. Grensconflicten konden niet 

uitblijven. De boeren van de aangrenzende buurt Maenen hadden heide te kort en te 

weinig grond om hun vee te laten grazen. Daarom hadden zij de grenspaaltjes in de Sijsselt 

verzet. Carel van Arnhem, toen heer van Kernhem, zag daar geen bezwaar in.  

De buurtmeesters echter wel en daarom gaven zijn buurtscheuter Gerrit Wouters de 

opdracht het betwiste gebied in de gaten te houden. En op een goeie dag zag hij daar 

paarden van een boer uit Maenen grazen. Hij nam ze mee naar Ede en bond ze vast bij de 

herberg. De heer van Kernhem werd daarvan in kennis gesteld en verscheen terstond. Hij 

beval de paarden los te maken. Met de herbergier moest Gerrit Wouters het gelag betalen.  

De heer van Kernhem had het gezag van de Buurt aardig ondermijnd. De buurt durfde 

echter geen maatregelen te nemen tegen de heer van Kernhem. Herhaaldelijk kwamen dit 

soort conflicten voor en juridische procedures volgden. Uiteindelijk werd de Buurt Ede-

Veldhuizen in het gelijk gesteld.  

De heer van Kernhem was tevens buurtrichter van de buurt Ede-Veldhuizen. Er is maar 

weinig bekend over de rol van de heren van Kernhem binnen de buurt, omdat in 1684 door 

een brand buurtboeken verloren zijn gegaan. 

In 1651 komt Kernhem in handen van de familie Van Wassenaer. Leden van de familie Van 

Wassenaer waren bijna 200 jaar als buurtrichters betrokken bij het bestuur van de buurt 

Ede-Veldhuizen. Of ze daar de volle aandacht voor hadden betwijfel ik, want ze waren ook 

nauw betrokken bij het landelijke bestuur en ze vervulden ook belangrijke functies bij de 

land- en zeemacht. De familie woonde ook afwisselend in Den Haag en op Twickel in 

Delden. Af en toe werd Kernhem aangedaan.  



In 1732 verzocht Jan van Wassenaer, destijds heer van Kernhem,  een laan te mogen 

aanleggen van het kasteel naar de Stompekamp. Dit werd hem toegestaan mits hij de 

waarde van de grond betaalde die geschat werd op 25 gulden.  Jan vond dit  bedrag te laag 

en betaalde, tot genoegen van de Buurtmeester, een bedrag van 60 gulden. Deze laan, de 

huidige Doolhoflaan, bestaat nog steeds.  In een later stadium werd goedkeuring gegeven 

om de laan door te trekken tot het s’Gravenbergje en daar een doolhof aan te leggen.  

 

Toen de laan klaar was maakten sommige boeren er gebruik van dit tot ongenoegen van 

Jan van Wassenaer. De buurtmeesters, zich zijn gulle betaling herinnerend, vaardigden dan 

ook snel een aankondiging uit dat niemand meer door de allee van Kernhem mocht rijden 

op een boete van één daalder. 

Op 21 juli 1801 werd Jacob Unico Willem van Wassenaer heer van Kernhem. Het sterk 

vervallen kasteel Kernhem liet hij slopen. In 1802/1803 werd het vervangen door het 

huidige Huis Kernhem; dit sobere classicistische landhuis aan de Kernhemseweg te Ede. 

Door de afwatering van het Veluwemassief had het oude kasteel diepe grachten en deze 

werden  toen eveneens gedempt. Hiervoor vroeg de heer van Kernhem in 1802 vergunning 

aan de Buurt om de gracht te dempen met zand van de dichtbij gelegen buurtgronden.  In 

een akte in het buurtboek gemaakt op 22 juli 1802 is dit opgenomen. Graag willigde de 

Buurt het verzoek in, er was tenslotte zand genoeg. De heer van Kernhem bleek een goede 

koper want hij betaalde de Buurt niet minder dan 30 gulden. 

 

Ik vertelde u al dat de eigenaren van Huis Kernhem  er zelden gewoond hadden. Die 

hadden elders nog riantere buitens, zoals de laatste Heer van Kernhem, graaf Bentinck, die 

graag op kasteel Middachten in De Steeg verbleef. Huis Kernhem werd dus veelal verhuurd. 

Eén van de eerste huurders was Anna Maria Moens. Zij werd op 31 augustus 1775 in 

Amsterdam geboren als dochter van een welgestelde familie. Ze begon op jonge leeftijd al 

gedichten te schrijven. Zij werd vooral bekend door haar opvoedkundige werken.  

 

Omdat haar ouders door de Franse revolutie aan lager wal waren geraakt, moest Anna 

Maria in haar eigen onderhoud voorzien. Ze begon daarom in 1818 in Ede een kostschool. 

De kostschool werd gehuisvest in Huis Kernhem. Na verbouwing stond het toen te huur voor 

fl. 300,-- per jaar. “Kernhem” groeide uit tot een bloeiende kostschool voor jongens tot 12 

jaar en meisjes die over het algemeen bleven tot ze meerderjarig waren. Het schoolgeld 

bedroeg fl. 1.000,- per jaar en was dus alleen betaalbaar voor de welgestelden. Erg luxe 

hadden de leerlingen het echter niet. Het was er koud door tocht en het eten was erg 

sober. Anna Maria Moens leidde haar kostschool met strakke hand. De lessen begonnen om 

7 uur ’s morgens. En na een korte pauze werd er doorgewerkt tot ver in de middag.  

 

Op zondag begaven mej. Moens en haar leerlingen zich naar de oude kerk in het centrum 

van Ede. Een flinke afstand voor een corpulente dame en zij maakte dan ook gebruik van 

een laag ezelswagentje met daar achter netjes twee aan twee haar leerlingen. Dit trok 

veel bekijks in het dorp. 

 

Maar ook Anna Maria Moens had een bijzonder verzoek aan de Buurt Ede-Veldhuizen. Zij 

wilde graag begraven worden op de Paasberg die toen in bezit was van de Buurt.  Aan dit 

verzoek werd voldaan door een deel van het terrein hiervoor beschikbaar te stellen.   



Na een slepende ziekte overleed Anna Maria Moens op 10 maart 1832. Overeenkomstig haar 

verzoek werd zij begraven op de Paasberg alwaar nu nog ter nagedachtenis aan haar een 

grafmonument staat. 

  

Huis Kernhem heeft daarna nog vele huurders gehad. Die hebben het tot na de Tweede 

Wereldoorlog zonder elektriciteit moeten doen. Voor mr. Willem de Ridder en mevrouw 

Lina Eulia Ridder – Pierson was dat geen bezwaar. Zij hadden meer dan eens verklaard op 

Kernhem met heel veel plezierig gewoond te hebben.  

 

In de jaren zestig van de vorige eeuw werd Huis Kernhem bewoond door studenten van de 

Christelijke Hogere landbouwschool.  Daar het de enige christelijke hogere landbouwschool 

in Nederland was en men het toentertijd nog belangrijk  vond om aan een school van de 

‘eigen signatuur’ te studeren, werd de school bezocht door studenten uit alle windstreken 

van het land.  Het was dus  voor de school van belang dat deze studenten gehuisvest 

werden. Deze huisvesting viel daarom onder de verantwoordelijkheid van de school en 

maakte deel uit van een ‘totaalpakket’ van studeren en wonen. Op verschillende locaties 

in Ede werden de studenten ondergebracht waaronder ook in Huis Kernhem. In totaal was 

er woonruimte voor ca. 35 studenten. In 1968 is de school vertrokken naar Dronten en 

kwam Huis Kernhem weer leeg te staan.  

 

In 1970 schonk de eigenaresse van destijds, de in Napels woonachtige  Gravin Gaetani dell 

Aquila d’Aragona – Bentinck, Huis Kernhem aan de gemeente Ede.  Huis Kernhem was een 

ruïne en moest gerestaureerd worden.  In  1979 kwam deze restauratie tot een afronding 

en werd Huis Kernhem verhuurd aan uitgever Zomer & Keuning.  

 

Anno 2012 worden in enkele zalen op de begane grond exposities georganiseerd en is er 

een trouwzaal. Op de bovenverdiepingen zijn enkele kantoren gevestigd.    

 

Ede, 20 september 2012 

Hans van Bemmelen 

 

 

    

 


