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Perspectieftekening van het Jachthuis Sint Hubertus op de Hoge Veluwe. H.P. Berlage,1916

'Die grote villa is 

een monument, 

het is door een bekende 

architect ontworpen.'

'De oude kerk in het 

midden van het dorp 

is een monument, het is al 

eeuwen een belangrijk 

gebouw.' 'De molen bij ons in 

de buurt werd vroeger 

gebruikt om meel te 

malen, nu is het een 

monument.'
Deze reader, samengesteld voor leerkrachten, wordt aangeboden bij het thema 
MONUMENTEN uit de Erfgoedleerlijn Ede. Leerlingen gaan tijdens de behande-
ling van dit erfgoedthema dieper in op termen als monument, architectuur en 
functie en vroeger en nu. Doordat leerlingen een bezoek aan een monument 
brengen, raken ze vertrouwd met de term en betekenis van een monument.  
Leerlingen ontdekken dat een monument een gebouw kan zijn, ze komen er  
achter dat monumenten verschillende typen gebouwen kunnen zijn en  
misschien wel het belangrijkste: de ontdekking dat monumenten een verhaal 
hebben. De bijzondere monumenten in de Gemeente Ede zijn hierbij voorbeeld 
en uitgangspunt.

Monumenten vertellen iets over vroeger. Een oud kasteel kan bijvoorbeeld iets  
vertellen over hoe mensen daar vroeger leefden. Een molen vertelt over het werk van 
de molenaar en hoe mensen vroeger zonder elektra machines in beweging kregen. 
Deze verhalen maken een monument waardevol. Bijzondere monumenten geven je 
oneindig veel stof tot nadenken: over geschiedenis, over makers en gebruikers en zelfs 
over jezelf!
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Interactieve reader
Deze reader is interactief en wordt bij voorkeur online gebruikt. Mocht u een geprint exemplaar hebben, 
bezoek dan voor de online versie de website www.edetoenennu.nl . Online kunt u vanuit deze reader 
via de links doorklikken naar externe websites, beeld- en filmmateriaal en bijlagen. Deze zijn naar eigen 
inzicht te gebruiken bij de behandeling van het thema in de klas.
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Erfgoededucatie koppelt taalactiviteiten, burgerschapsvorming, historische en  
geografische vaardigheden en onderdelen uit cultuureducatie. Met de lessen in de  
leerlijn erfgoededucatie Ede werkt u aan de volgende leer- en kerndoelen:

Leerdoelen

De leerling leert:
Kennis
•   een definitie van erfgoed te geven en dit toe te lichten met voorbeelden van erfgoed 

in Ede. Denk bijvoorbeeld aan kerkgebouwen, ENKA en Jachthuis Sint Hubertus.
•   aan te geven waarom erfgoed bewaart wordt voor later. Denk aan ouderdomswaarde, 

schoonheidswaarde, materiaalwaarde, gevoelswaarde, zeldzaamheidswaarde,  
symbolische waarde en functionele waarde.

Vaardigheid
•   vragen te stellen bij het onderzoeken van eigenschappen en details van erfgoed in  

en rond Ede.
•   het verhaal bij het erfgoed te plaatsen in de tijd en relateren hoe mensen in een 

bepaalde tijdsperiode woonden, leefden en werkten (verschillen en overeenkomsten 
noemen met nu). Denk bijvoorbeeld aan het leven van de fabrieksarbeiders van ENKA.

•   erfgoed in de eigen omgeving te koppelen aan onderwerpen in de regionale en  
nationale geschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan de ENKA en de industrialisatie.

VOORBEREIDING
LEERDOELEN & AANSLUITING KERNDOELEN

Attitude
•   in dialoog respect te tonen voor de mening van een ander over de waarde van  

erfgoed. Denk aan de mening van een medeleerling, docent of medewerker van een 
erfgoedinstelling in Ede.

•   aanwijzingen op te volgen hoe met erfgoed in een specifieke situatie om te gaan. 
Denk aan huisregels bij rondleidingen in musea of het bezoek aan erfgoed.

•   zijn/haar eigen verbondenheid met erfgoed te vertalen in het zorgdragen voor  
het behoud van erfgoed. 

Kerndoelen

Nederlands
Mondeling taalonderwijs
1.   De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die 

informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
2.  De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen 

van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en 
bij het discussiëren.

3.  De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat 
informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren. 

Schriftelijk taalonderwijs
4.  De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, 

waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
5.  De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende  

functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.
6.  De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en 

studieteksten en andere instructieve teksten, bij systematisch geordende bronnen, 
waaronder digitale.
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Deze reader, samengesteld voor leerkrachten, wordt aangeboden bij het  
thema MONUMENTEN uit de Erfgoedleerlijn Ede. Leerlingen gaan tijdens de  
behandeling van dit erfgoedthema dieper in op termen als monument,  
architectuur en functie, vroeger en nu. Monumenten in de Gemeente Ede  
zijn hierbij voorbeeld en uitgangspunt.
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7.  De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in  
verschillende teksten.

9.  De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde  
verhalen, gedichten en informatieve teksten. 

Taalbeschouwing, waaronder strategieën
12.  De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het  

begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook  
begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

Oriëntatie op jezelf en de wereld 
Mens en samenleving
36.  De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde  

waarden en normen.
37.  De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse 

multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te 
gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

Ruimte
47.  De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken 

met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven 
landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levens- 
beschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van 
de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid worden / werden, de Verenigde 
Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

50.  De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van 
Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds  
geografisch wereldbeeld.

Tijd
51.  De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals 

aanwezig in ons cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling 
te hanteren.

52.  De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken:  
jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; 
ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en 
stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. 

53.  De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen 
uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de 
wereldgeschiedenis.

Kunstzinnige oriëntatie
54.  De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er 

gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
56.  De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten  

van cultureel erfgoed.
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Voor elk thema in de leerlijn voor groep 5 t/m 8 is een reader met  
achtergrondinformatie, lessuggesties en tips & tricks voor differentiatie en  
verdieping ontwikkeld. De leerkracht kan gebruiken wat het beste past bij zijn 
of haar klas.

Het thema MONUMENTEN in Ede is onderdeel van een reeks erfgoed thema’s 
voor groep 5 tot en met 8.
De overige thema’s waaruit gekozen kan worden, zijn:
• VERZAMELEN EN BEWAREN
• MILITAIR ERFGOED
• ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN

Hoe gebruik ik deze reader?
Deze reader met bijlagen is samengesteld voor leerkrachten en wordt ter verdieping 
aangeboden bij het thema MONUMENTEN uit de erfgoedleerlijn Ede. Zo beschikt de 
leerkracht over voldoende achtergrondinformatie om het thema zelfstandig in de klas te 
behandelen. In deze reader zijn bovendien links naar bruikbare filmpjes, lessuggesties en 
relevante canonvensters opgenomen.

Het bijbehorende lesmateriaal is door de Edese erfgoedinstellingen zélf ontwikkeld.  
In de gemeente Ede zijn verschillende erfgoedinstellingen die goed aansluiten bij het 
thema MONUMENTEN voor groep 5 t/m 8. 

Het lesmateriaal van de erfgoedinstellingen bestaat steeds uit:
• een voorbereidende les die op school wordt gedaan om voorkennis te activeren,
•  een kernles, waarin leerlingen erfgoed ervaren en beleven op locatie (een bezoek

aan de erfgoedinstelling),
•  een afsluitende les die op school wordt gedaan om te reflecteren op het onderwerp

en het geleerde samen te vatten.

Bekijk het educatieve aanbod van de erfgoedinstellingen in het hoofdstuk OP BEZOEK! 
van deze reader. Via www.edetoenennu.nl wordt u op de hoogte gehouden over het 
meest recente aanbod van de erfgoedinstellingen.

Heeft u besloten welk onderwerp bij dit thema u wilt behandelen en welke erfgoed- 
instelling u met uw klas wilt bezoeken? Neem dan contact op met CultuurPunt Ede via 
leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl om uw bezoek te plannen en het bijbehorende  
lesmateriaal op te vragen. 
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VOORBEREIDING
AANPAK

http://www.edetoenennu.nl/instellingen/


Stappenplan
1.  Bekijk het educatieve aanbod van de instellingen. Welke instelling wilt u  

bezoeken in het kader van het thema MONUMENTEN in Ede?
2.  Vraag het lesmateriaal op van de erfgoedinstelling van uw keuze en plan het 

bezoek via leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl .
3.  Behandel de voorbereidende les uit het lesmateriaal van de erfgoedinstelling 

van uw keuze.
4.  Ga op bezoek bij de erfgoedinstelling van uw keuze.
5.  Behandel de afsluitende les uit het lesmateriaal van de erfgoedinstelling van 

uw keuze. 
6.  Gebruik bij stap 3 t/m 4 deze interactieve reader voor verdieping, informatie 

en inspiratie.

Interactieve reader
Deze reader is interactief en wordt bij voorkeur online gebruikt. Mocht u een geprint 
exemplaar hebben, bezoek dan voor de online versie de website www.edetoenennu.nl . 
Online kunt u vanuit deze reader via de links doorklikken naar externe websites,  
beeld- en filmmateriaal en bijlagen. Deze zijn naar eigen inzicht te gebruiken bij de 
behandeling van het thema in de klas.
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Heeft u al besloten welk onderwerp bij dit thema u wilt behandelen en welke 
erfgoedinstelling u met uw klas wilt bezoeken? Heeft u hierover al contact gehad 
met CultuurPunt Ede? Zo ja, dan beschikt u inmiddels over het lesmateriaal van de 
erfgoedinstelling van uw keuze.

Stap 1:
Behandel de voorbereidende les uit het lesprogramma van de erfgoedinstelling van  
uw keuze.

EXTRA in de klas 
U kunt het thema MONUMENTEN uitbreiden door in de klas gebruik te maken van  
de informatie in het hoofdstuk EXTRA INFORMATIE EN INSPIRATIE uit deze reader.
Of lees de Tips & Tricks bij dit hoofdstuk voor extra lessuggesties, differentiatie en  
verdieping.

TIP!
Spel voor op het digibord, ontwikkeld door de organisatie van Open Monumenten Dag

5

DE VOORBEREIDING 
MONUMENTEN IN DE KLAS!

ENKA in Ede

‘Monumenten 
worden officieel door 

de overheid beschermd. 
Dat betekent dat 

het gebouw niet zomaar 
veranderd of zelfs 

gesloopt mag worden.’
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TIJDSTIP:  
 Kort voor het bezoek aan het monument

DUUR: 30 minuten 

BENODIGDHEDEN: 
 •  Website www.openmonumentenklassendag.nl , Digibord of eventueel 

per groepje leerlingen een computer 

http://www.openmonumentenklassendag.nl/
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TIPS & TRICKS 
DIFFERENTIATIE EN VERDIEPING
•  Via de website van Open Monumenten 

Dag is een algemene digitale introduc-
tieles over monumenten beschikbaar die 
klassikaal behandeld kan worden maar 
ook door leerlingen individueel kan 
worden gedaan. In deze reader wordt 
ook verwezen naar deze les.

•  Nodig een eigenaar of beheerder van 
een monument uit in de klas om te 
vertellen over zijn of haar monument, 
denk aan een eigenaar of beheerder van 
een woning, kerk, molen, fabriek, 
landhuis, schaapskooi, etc.

•  Laat leerlingen tijdens de duur van het 
project gebouwen aandragen in de klas 
waarvan zij vinden dat dit een monu-
ment moet worden. Foto meenemen, 
beargumenteren en presenteren.
Aan het eind van het project wordt 
klassikaal gestemd welke gebouwen het 
meest in aanmerking komen.

•  Op de website van Open Monumenten 
Dag is meer lesmateriaal te vinden over 
de verschillende monumenten in 
Nederland. Zie
www.openmonumentenklassendag.nl 

‘Monumenten 
vertellen iets over 

vroeger. Zo vertelt een 
kasteel bijvoorbeeld iets 

over hoe mensen daar 
vroeger leefden.’

‘Een monument kan 
van alles zijn: 
een gebouw, 

een grafsteen, een 
dijk of een molen.’

‘Alleen 
de plaats Ede telt 

al 77 verschillende 
rijksmonumenten!’

Verloop van de les 
1.  Vertel de leerlingen dat jullie een monument gaan bezoeken. Wie weet wat een

monument is? Laat enkele leerlingen in hun eigen woorden omschrijven wat
volgens hen een monument is. U beoordeelt hun bijdragen niet. Het gaat er om
dat de leerlingen hun voorkennis activeren.

2.  Ga naar www.openmonumentenklassendag.nl en start het spel Monumenten
Match. Er verschijnt een Monumensje. Het is de bedoeling dat de leerlingen het
Monumensje naar het juiste monument brengen. Door te navigeren verschijnen
er verschillende monumenten. Wanneer de leerlingen denken het juiste monu-
ment gevonden te hebben, kunt u het Monumensje naar dit monument slepen.
Op deze manier kunnen de leerlingen alle Monumensjes in het juiste monument
plaatsen. U kunt dit plenair doen of u kunt de leerlingen in een groepje achter de
computer aan de slag laten gaan.

3.  Bespreek wanneer alle monumenten gevonden zijn, wat de gemeenschappelijke
kenmerken van monumenten zijn.

Monumenten bestaan in allerlei soorten en maten. Ze zijn altijd bijzonder én oud.  
 Ze zijn bijzonder vanwege hun belangrijke rol in de geschiedenis van een land, stad 
of dorp. Er zit dus een historisch verhaal of herinnering aan vast. Monumenten  
worden officieel door de overheid beschermd. Dat betekent dat het gebouw niet 
zomaar veranderd of zelfs gesloopt mag worden. 

4.  Vertel welk monument jullie gaan bezoeken. Als dit een van de 16 monumenten,
van het spel Monumenten Match is, dan kunnen de leerlingen de quiz van dit
monument spelen. Ook dit kunt u zowel klassikaal doen als in kleine groepjes
achter de computer. Bespreek ook de facts van het betreffende monument.
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op het gebied van monumenten door een kringgesprek of mind-
map. Ook verkennen ze welke monumenten er in de buurt te 
vinden zijn.

Kernles:  De leerlingen gaan op excursie naar het indrukwekkende 
Jachthuis Sint Hubertus; het buitenhuis van Anton en Helene 
Kröller-Müller in Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Afsluitende les:  De leerlingen blikken terug op hun ervaringen in het Jachthuis en 
ze ontwerpen hun eigen monumentale droomhuis.

Opmerkingen:    De rondleiding in het Jachthuis (60 min.) wordt aangeboden van 
dinsdag t/m vrijdag, tussen 12:30 en 16:00 uur. Reserveer minimaal 
3 weken van te voren via scholen@hogeveluwe.nl .  
Prijs: e 25,- per rondleiding (max. 20 personen).

2.
Instelling:    CultuurPunt Ede
Monument: ENKA terrein
Kernles: Bezoek ENKA terrein
Opmerkingen: Lesprogramma beschikbaar eind 2016

7

OP BEZOEK! 
Als u de voorbereidende les in de klas heeft behandeld, is het tijd om op bezoek te 
gaan bij de erfgoedinstelling van uw keuze. Om uw afspraak te plannen heeft u  
contact gehad met CultuurPunt Ede.

Hier vindt u een overzicht van de beschikbare lesprogramma’s (in de klas en op 
locatie) die aansluiten bij het thema MONUMENTEN in Ede voor groep 5 t/m 8. 

1.
Instelling:  Nationaal Park de Hoge Veluwe
Monument:   Jachthuis Sint Hubertus 
Voorbereidende les:  In de introductieles op school activeren leerlingen hun voorkennis 

VERZAMELEN EN BEWAREN 
MONUMENTEN IN EDE � 

Jachthuis Sint HubertusENKA in Ede
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3.
Instelling:  CultuurPunt Ede
Onderwerp:   Bezoek de kerk 
Monument:   Bijvoorbeeld Oude Kerk Ede / Oude Kerk Lunteren 
Kernles: Bezoek aan de kerk in jouw dorp of stad
Opmerkingen:   Lesprogramma beschikbaar eind 2016
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Oude Kerk Ede 
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‘Om een kapot monument 
te kunnen repareren 

zijn vaak oude technieken 
nodig. Veel kennis over oude 

ambachten gaat helaas verloren. 
Ken jij oude ambachten die 
nodig zijn bij het bouwen 

van een huis?'

‘Er staan vast 
monumenten bij jou in 

de buurt! Bekijk de lijst van 
Rijksmonumenten in de 

gemeente Ede via 
nl.wikipedia.org of 

www.rijksmonumenten.nl’

TIPS & TRICKS 
DIFFERENTIATIE EN VERDIEPING
•  laat leerlingen een werkstuk maken over

een bijzonder monument bij hen in de
buurt. Wat is het voor een monument?
Wat was de functie vroeger en wat is
de functie nu? Welke verhalen zijn er
bekend over het monument?
Welke mensen woonden er of maakten
gebruik van het monument?

•  laat leerlingen interviews afnemen met
mensen die vroeger werkten of leefden
in monumenten. Denk aan de molenaar,
de dominee, iemand die bij ENKA werkte
of misschien een tuinman van een
landgoed.

•  Er zijn verschillende beroepen die met
monumenten hebben te maken. Er zijn
timmermannen en metselaars die
monumenten repareren. Er zijn rond-
leiders, die anderen vertellen over de
geschiedenis van een monument.
Ken jij iemand die dit doet? Misschien
mag je wel een keertje komen kijken!

DE AFSLUITING 
MONUMENTEN � IN DE KLAS!

Bent u met uw klas op bezoek geweest bij een erfgoedinstelling? Of heeft u een  
monument bezocht met de leerlingen? Zo ja, dan bent u toegekomen aan de  
afsluiting van het thema MONUMENTEN. In het lesprogramma van de erfgoed- 
instelling van uw keuze is een afsluitende les opgenomen. Een les waarmee u het 
thema en het bezoek kunt samenvatten en evalueren.

Stap 1:
Behandel de afsluitende les uit het lesprogramma van de erfgoedinstelling van uw 
keuze. Zie hoofdstuk OP BEZOEK! uit deze reader.

EXTRA in de klas
Bereid eventueel het thema MONUMENTEN uit door in de klas gebruik te maken van de 
informatie in het hoofdstuk ACHTERGRONDINFORMATIE EN INSPIRATIE uit deze reader. 
Of lees de Tips & Tricks bij dit hoofdstuk voor extra lessuggesties, differentiatie en  
verdieping.
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Gebruik de verhalen uit het Verhaal van Ede via www.regiocanons.nl en 
www.mijngelderland.nl tijdens het behandelen van erfgoedthema’s in  
de klas.
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Jachthuis Sint Hubertus, Hoenderloo

EXTRA INFORMATIE 
EN INSPIRATIE OFFLINE

Een Monument?
Een monument kan van alles zijn: een gebouw, een grafsteen, een dijk of een water-
pomp. Monumenten vertellen iets over vroeger. Zo vertelt een oud kasteel iets over hoe 
mensen daar vroeger leefden. Dit verhaal maakt een monument waardevol.  
Een monument is vaak mooi om naar te kijken. Monumenten zorgen voor een bepaalde 
sfeer, denk maar aan de grachtenpanden in Amsterdam. We willen monumenten  
bewaren voor later, daarom worden ze beschermd tegen sloop of grote verbouwingen. 
Op www.openmonumentendag.nl kun je lezen over verschillende soorten monumen-
ten: archeologische monumenten, boerderijen, industrieel erfgoed, kantoorgebouwen, 
kastelen en buitenplaatsen, mobiel erfgoed, molens, monumentaal groen, monumen-
ten van ontspanning, openbare gebouwen, religieus erfgoed, verdedigingswerken en 
woonhuizen.

Monumenten vertellen iets over vroeger. Een oud kasteel kan bijvoorbeeld iets vertellen over 
hoe mensen daar vroeger leefden. Dit verhaal maakt een monument waardevol. Bijzondere 
monumenten geven je oneindig veel stof tot nadenken, over geschiedenis, over makers en 
gebruikers en zelfs over jezelf! 

MONUMENTEN in de Gemeente Ede  
Achtergrondinformatie, Links en Canonvensters
In de gemeente Ede zijn veel monumenten te vinden, een paar zijn wel heel bijzonder! 

1. Jachthuis Sint Hubertus
Jachthuis Sint Hubertus was vroeger het ‘vakantiehuis’ of het ‘buitenverblijf ’ van 
meneer en mevrouw Kröller-Müller. Zij zijn ook de stichters van Het Nationale Park
De Hoge Veluwe. Het Jachthuis is ontworpen door de beroemde architect H.P. Berlage. 
Hij ontwierp niet alleen het gebouw zelf, maar ook het interieur, tot het meubilair en 
zelfs het servies en bestek aan toe!

http://www.openmonumentendag.nl/
http://www.regiocanons.nl/gelderland/ede
http://www.mijngelderland.nl/inhoud/canons/ede#ede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Park_De_Hoge_Veluwe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Petrus_Berlage


Vandaar dat het Jachthuis ook wel een ‘Gesamtkunst-
werk’ wordt genoemd. Het bijbehorende park met vij-
verpartijen is eveneens van de hand van Berlage. Het 
Jachthuis werd gebouwd tussen 1914 en 1920 en is 
één van de belangrijkste monumenten van ons land.
Het Jachthuis Sint Hubertus staat in het Nationale 
Park De Hoge Veluwe. Bij het ontwerpen van het 
jachtslot voor de Kröller-Müllers moest architect 
Berlage in 1915 met een bijzonder ontwerp komen. 
Een ontwerp dat tegemoet zou komen aan de eisen 
die dit rijke echtpaar stelde aan hun buitenverblijf op 
de Veluwe.
Berlage voegde nog iets toe aan zijn ontwerp: een 
legende. De plattegrond van het hoofdgebouw en 
vleugels vertoont overeenkomsten met een  
gestileerd hertengewei en refereert daarmee aan de 
legende van Sint Hubertus, schutspatroon van de  
jagers. De vleugels van het gebouw omsluiten een 
voorplein. Het gebouw heeft aan weerzijden een  
tuin met op de hoeken aan de vijverzijde elk een  
theekoepel.

Lees meer over het Jachthuis Sint Hubertus, de maker ervan (Berlage) en de bewoners (de 
Heer en Mevrouw Kröller-Müller) via het Verhaal van Ede en www.spannendegeschiedenis.nl.  
Er zijn filmpjes over het Jachthuis, zie bijvoorbeeld www.youtube.com. En er zijn zelfs  
geluidsfragmenten over het Jachthuis via www.mijngelderland.nl . Bezoek tot slot ook de 
website www.hogeveluwe.nl.
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2. Oude Kerk, Ede
De Oude Kerk in Ede is inderdaad erg oud. Volgens de deskundigen is de eerste kerk 
waarschijnlijk gebouwd rond 700. De oudste vermelding stamt uit 1216. Er wordt in 
oude documenten gesproken over een kerk in Ede, behorend tot het kapittel van de 
Sint Janskerk in Utrecht. Als tussen 1963-1967 de kerk een ingrijpende restauratie 
ondergaat, wordt nauwkeurig bouwkundig onderzoek uitgevoerd, waarbij veel ge-
gevens over de geschiedenis van het gebouw worden ontdekt. Tijdens de restauratie 
wordt in de grote gothische vensters in het koor weer glas gezet. Na meer dan 100 jaar 
wordt bovendien het Cleyne torentje teruggeplaatst.
Het eerste gebouw was veel kleiner dan de huidige kerk. Het was een zogenaamde 
Romaanse tufstenen zaalkerk, die op gegeven moment met baksteen verhoogd werd. 
In de 14e eeuw werd de kerk aan de westzijde verlengd en werd aan die zijde de 
huidige toren gebouwd. Aan de zuidzijde werd de kerk vergroot met een zijbeuk.
In 1421 werd de kerk door oorlog verwoest. De kerk werd herbouwd en het koor werd 
daarbij uitgebreid. Rampzalig is het onweer in 1635, waarbij de bliksem inslaat in de 
toren. De toren brandde volledig uit en vernielde in zijn val het dak van de kerk. Door 
geldgebrek duurde het tot 1643 voordat nieuwe gewelven in schip en zijbeuk werden 
aangebracht. Toen pas heeft de kerk zijn huidige vorm bereikt. Trots en fier verheft 
sindsdien dit grote gebouw zich boven het dorp. Vroeger stond de kerk aan de rand 
van het dorp, met achter de kerk de begraafplaats. In 1970, toen het gemeentehuis 
gebouwd werd, is de begraafplaats opgeheven.

Tot in de 19e eeuw was het gebruikelijk dat vooraanstaande inwoners van de gemeente 
in de kerk werden begraven. Er zijn nog 37 grafstenen in de kerk te vinden. De oudste 
steen is uit de 15e eeuw. De laatste persoon die in de Oude Kerk werd begraven was 
Schout van Meurs in 1822.

Lees meer over de Oude Kerk en godsdienst in Ede via het Verhaal van Ede, Wikipedia en 
www.mijngelderland.nl. Koppel aan dit onderwerp de landelijke canonvensters Willibrord / 
Erasmus / De beeldenstorm / De statenbijbel / Spinoza .
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Gesamtkunstwerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hubertus_van_Luik
https://www.ede.nl/gemeente/gemeentearchief/verhaal-van-ede/5-bouwen-en-wonen/jachthuis-sint-hubertus/
http://spannendegeschiedenis.nl/buitenplaatsen-en-landgoederen/otterlo-jachthuis-st-hubertus
https://www.youtube.com/watch?v=9uDf93AiJiQ#t=74
http://www.mijngelderland.nl/inhoud/organisaties/jachthuis-sint-hubertus
https://www.hogeveluwe.nl/
https://www.ede.nl/gemeente/gemeentearchief/verhaal-van-ede/13-godsdienst/oude-kerk/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Kerk_%28Ede%29
http://www.mijngelderland.nl/inhoud/routes/beleef-historisch-ede/oude-kerk
http://www.entoen.nu/willibrord/po-docent
http://www.entoen.nu/erasmus
http://www.entoen.nu/beeldenstorm
http://www.entoen.nu/statenbijbel
http://www.entoen.nu/spinoza


3. ENKA, Ede
In 1922 werd in Ede de ENKA gebouwd. Deze fabriek was bijna een eeuw lang de
grootste werkgever van Ede. De naam ENKA is afkomstig van de letters N en K van
de Nederlandsche Kunstzijdefabriek. In 2003 is de fabriek gesloten.
In het midden van de 19e eeuw nam de vraag naar textiel toe. De stoffen die werden
gebruikt voor het maken van textiel waren duur. Daarom zochten wetenschappers
een goed en goedkoop alternatief. De uitvinding van kunstzijde aan het einde van de
negentiende eeuw was de oplossing voor het probleem. In 1911 werd in Arnhem een
kunstzijdefabriek gevestigd. De vraag naar het product werd zo groot, dat in Ede in
1922 de tweede kunstzijdefabriek werd geopend.
De oprichter van de fabriek, de heer J.C. Hartogs, had een aantal goede redenen om zijn
tweede vestiging in Ede te bouwen. 1) in Ede was goed grondwater aanwezig. Dat was
voor de productie van kunstzijde erg belangrijk. 2) de bouwgrond in Ede was goedkoop.
(Hartogs betaalde 10 cent per vierkante meter). 3) Ede lag aan een spoorlijn. Dankzij de
spoorlijn konden grondstoffen en producten van en naar de fabrieken worden vervoerd.

In de fabriek werkten veel jonge vrouwen. Met hun fijne handen waren ze onmisbaar. 
In Ede woonden alleen niet voldoende vrouwelijke arbeiders. Daarom werd in heel  
Nederland vrouwelijk personeel geworven. De meisjes werden elke dag met speciale 
bussen naar de fabriek gebracht of kwamen per trein. In het midden van de jaren 20 
gingen dagelijks drieduizend jonge vrouwen naar de fabriek. Directeur Hartogs had 
strenge regels voor zijn personeel. Tijdens het werk mocht niet gepraat worden en 
naar het toilet gaan kostte een cent. De werktijden waren lang, de schafttijd duurde 
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maar twintig minuten. Zelfs nog in de jaren 60 moesten arbeiders zes dagen per week 
werken. 
De lange reistijden hadden slechte invloed op de productiviteit van de arbeiders. Daar-
om liet de ENKA-directie in Ede huizen bouwen voor het personeel. Om de arbeiders 
tevreden te houden, organiseerde de fabriek allerlei vermaak. Er kwamen verschillende 
verenigingen, een verenigingsgebouw en een zwembad. Ook werden er scholen voor 
de kinderen gebouwd. Vanaf de jaren zestig nam de ENKA werknemers uit landen als  
Spanje en Turkije aan. Dit droeg bij aan de multiculturele samenleving in Ede.  
De ENKA fabriek sloot in 2003. Kunstzijdeproductie in Nederland was te duur geworden. 
Op het oorspronkelijke ENKA terrein is sinds 2011 een woonwijk ontstaan. Monumenta-
le panden van de oude ENKA fabriek die zijn blijven staan, hebben een nieuwe functie 
gekregen en zijn ingepast in de nieuwe wijk.

Lees meer over de ENKA via www.collectiegelderland.nl of Wikipedia of bekijk verschillende 
filmpjes via www.youtube.com_film1 of www.youtube.com_film2 .

Lees meer over ENKA in boeken: 
-  Beuker, Riet. Niet bij brood alleen. Sporen van de ENKA in de Edese samenleving. 

(Gemeentearchief Ede, 2010). Historische Cahiers, nr. 15. 88 blz. ISBN 9789079623112.
-  Beuker, Riet. Kunstzijdefabriek ENKA. Tachtig jaren werkgelegenheid en welvaart in Ede. 

(Gemeentearchief Ede, 2008). Historische Cahiers, nr. 10. 112 blz. ISBN 9789079623037. 

De beeldbanken van het gemeentearchief zijn erg de moeite waard 
om in de klas te gebruiken. Zoek oude foto’s met behulp van zoek- 
termen via www.archieval.nl . Op de website www.edeopdekaart.nl  
worden cultuurhistorische gegevens van de Gemeente Ede  
gepresenteerd op een kaart. 
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http://www.collectiegelderland.nl/verhalen/enka-fabriek-in-kunstzijde/
https://nl.wikipedia.org/wiki/ENKA_%28bedrijf%29
https://www.youtube.com/watch?v=WGuQBqnD3M4
https://www.youtube.com/watch?v=DSw0-voTw20
http://www.archieval.nl/
http://www.edeopdekaart.nl/


1. Filmpjes voor in de klas
Monumenten
•  SchoolTV Het ontstaan van kastelen Dikke muren, kleine vensters, een slotgracht en

een ophaalbrug. In de Middeleeuwen werden de eerste kastelen gebouwd. Het was
een onrustige tijd. De mensen voelden zich niet veilig.

•  SchoolTV Monumenten&Zo: Een stad als vesting. Door de uitvinding van het buskruit
konden ijzeren kogels grote gaten in stadsmuren slaan. De steden moesten wat
anders bedenken. De eerste vestingsteden ontstonden.

Oude Kerk Ede
•  SchoolTV Klokgieten In het Brabantse Asten staat de grootste klokgieterij ter wereld!

De klok van de Notre Dame in Parijs is daar gegoten. Nienke bezoekt Bert Augustus.
Hij is campanoloog, oftewel klokkendeskundige.

•  SchoolTV Onrust in de Nederlanden, honger armoede en onvrede. In 1566 is het onrustig
in de Nederlanden. Veel mensen zijn ontevreden. Het komt tot een razernij tegen de
kerken. Wat gebeurde er precies?

•  SchoolTV De protestantse kerk, het gebedshuis van protestanten. Het gebedshuis van
protestanten is een kerk. Zij komen daar op zondag bij elkaar. Ze luisteren naar
verhalen uit de bijbel en de preek van de dominee.

•  SchoolTV Heilige huisjes, de protestantse kerk. Er zijn protestantse kerken in overvloed.
Ze variëren van groot tot klein. Het interieur is vaak sober en alle aandacht gaat naar
de preekstoel. De kinderen ontdekken waarom er zoveel verschillende protestantse
kerken in Nederland zijn. Bij dit programma is ook lesmateriaal beschikbaar via
www.schooltvwebshop.nl

ENKA
•  De Geschiedenis Bus Afscheid ENKA Ede Het programma De Geschiedenis Bus neemt

een kijkje in Ede-Zuid bij De ENKA. De laatste dagen zijn geteld!
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EXTRA INFORMATIE 
EN INSPIRATIE ONLINE

http://www.schooltv.nl/video/het-ontstaan-van-kastelen-dikke-muren-kleine-vensters-een-slotgracht-en-een-ophaalbrug/
http://www.schooltv.nl/video/vroeger-zo-monumenten-zo-een-stad-als-vesting/#q=monumenten
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-klokgieten/#q=kerk
http://www.schooltv.nl/video/onrust-in-de-nederlanden-honger-armoede-en-onvrede/#q=kerk
http://www.schooltv.nl/video/de-protestantse-kerk-het-gebedshuis-van-protestanten/#q=kerk
http://www.schooltv.nl/video/heilige-huisjes-protestantse-kerk/#q=kerk
https://www.schooltvwebshop.nl/producten/programma/heilige-huisjes
https://www.youtube.com/watch?v=DSw0-voTw20


•   ENKA FILM Historische film met panorama's van de diverse vestigingen van de ENKA- 
fabrieken in onder andere Breslau, Ede, Rotterdam en Arnhem. Na beelden van het 
interieur zien we in wijdse shots werknemers na een lange dag massaal de gebouwen 
uitstromen.

Jachthuis Sint Hubertus
•   Beleef mijn Gelderland Het Jachthuis Sint Hubertus is een van de drie musea in  

Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Bij het ontwerpen van het jachtslot voor de  
Kröller-Müllers moest architect Berlage in 1915 met een bijzonder ontwerp komen dat 
tegemoet zou komen aan de eisen die dit rijke echtpaar stelde aan hun buitenverblijf 
op de Veluwe.

•  Introductiefilm Kröller-Müller Museum

2. (Voor)lezen in de klas
•   Via www.leesplein.nl worden kinderboeken aangeraden die thema’s behandelen die 

terugkomen in de geschiedenis canon
•   Arend van Dam & Alex de Wolf – Lang geleden… De Geschiedenis van Nederland in 

vijftig voorleesverhalen. Van Holkema & Warendorf

3. Pinterest
Op de speciale Pinterest pagina Erfgoed educatie EDE. Is veel verschillend  
beeldmateriaal verzameld over monumenten in Ede.

4. Onderwijs
Via www.openmonumentendag.nl is gratis lesmateriaal beschikbaar dat ter uitbreiding 
van het thema MONUMENTEN in de klas gebruikt kan worden.
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https://www.youtube.com/watch?v=Jmn-t8-ZDqQ
https://www.youtube.com/watch?v=Mgp9RsAlbTA
https://www.hogeveluwe.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=J7U3wguDQ6M
http://www.leesplein.nl/LL_plein.php?hm=3&leefcat=9-12&query=&id=137&forward=1
https://nl.pinterest.com/cultuurpunt/thema-monumenten-groep-5-tm-8/
http://www.openmonumentendag.nl/onderwijs/klassendag/
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CONTACT / COLOFON / DISCLAIMER

MONUMENTEN in Ede

Met dank aan:
Scholen:
School met de Bijbel de Valk
School met de Bijbel ‘Ruitenbeek’
Stadhouder Willem III School
Koning Davidschool
CNS de Caleidoscoop
 
Erfgoedorganisaties:
Buurt Ede-Veldhuizen
Concordiamolen
Voormalig Historisch museum Ede
Geldersch Landschap en Kasteelen
Gemeentearchief Ede
Gemeente Ede, archeologie
Het Nationale Park de Hoge Veluwe
Keetmolen
Kijk- en Luistermuseum Bennekom
Kröller Müller Museum
Kruidenierswinkel Lammert van de Bospoort
Museum Oud-Lunteren
Museumvliegbasis Deelen
Nederlands Tegelmuseum Otterlo
Platform Militaire Historie Ede

© Ede 01 / 2016

Dit project is (mede) mogelijk 
gemaakt door het Fonds voor 
Cultuurparticipatie.

Auteurs- en beeldrecht 
Het auteursrecht op de site en dit educatieve product 
berust bij CultuurPunt Ede. 
We hebben ons best gedaan zoveel mogelijk beeld-
rechteigenaren te achterhalen en hen om toestem-
ming gevraagd. In enkele gevallen was het niet moge-
lijk de eigenaren te vinden. Mocht u menen rechten te 
hebben op beeldmateriaal, neem dan contact op via 
leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl .
 

Beeldmateriaal
De meeste foto’s in de handleidingen en bijlagen zijn 
beschikbaar gesteld door het Gemeentearchief Ede.

Inhoud 
Aan de samenstelling van de website en het educa-
tieve product wordt veel zorg besteed. Toch kan het 
voorkomen dat de inhoud onvolledig of onjuist is. 
Heeft u fouten of tekortkomingen ontdekt, neem dan 
contact met ons op via leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl . 
De informatie kan zonder vooraankondiging wijzigen. 
Hierdoor kunnen aan de website geen rechten  
worden ontleend. 

Hyperlinks 
De website en de handleidingen bevatten diverse 
hyperlinks naar sites die buiten het domein van  
CultuurPunt Ede liggen. Deze hyperlinks zijn op- 
genomen als extra service en geven vaak meer infor-
matie over het betreffende onderwerp. CultuurPunt 
Ede is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van deze sites. 

Mogelijk gemaakt door 
De erfgoedleerlijn Ede is financieel tot stand gekomen 
met behulp van het Fonds voor Cultuurparticipatie en 
de Gemeente Ede.

CultuurPunt Ede
E: leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl
T: 0318 672 810

Uitvoering 
Opzet en advies leerlijn: 
Onderwijskundigen Zeeman & de Regt, 
www.zeemanderegt.nl
Ontwikkelen en uitvoer leerlijn / advies en begeleiding 
culturele instellingen:  
Sarah van Veldhuizen – museumeducatie, 
www.chromeyellow.nl
Website: Geralda van Ginkel (vormgeving), Jan ten 
Hoopen (bouw), Sarah van Veldhuizen (inhoud)
Vormgeving: Geralda van Ginkel | grafisch ontwerp
www.vanginkelgrafischontwerp.nl
Redactie: Peter van Beek, Machteld Harings, 
Sarah van Veldhuizen

GERALDA VAN GINKEL | 
GRAFISCH ONTWERP 
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