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ENKELE  NOTITIES OVER HET VROEGE TOERISME IN WOLFHEZE e.o. 
Algemeen 
Het toerisme in Wolfheze heeft een vliegende start gehad:  de rust en het natuurschoon worden al 
gepromoot lang voordat er pensions en hotels zijn, lang ook voordat er een VVV is. De alom bekende Ds. 
Heldring,  een erkende Veluwe-adept, beschrijft  al in de 1840-er  jaren een wandeling door het gebied 
van Wolfheze. Vervolgens zijn daar natuurlijk de Veluwezoom-schilders,  de Bilders, de Marissen, 
Mauve, Bosse en vele anderen, die het gebied doorkruisen en er prachtige landschappen schilderen.  Hun 
werken vinden vooral aftrek bij de gegoede burgerij, in de regio wellicht maar vooral daarbuiten, die zich 
uitjes naar Wolfheze kunnen veroorloven. Ook schrijvers en dichters roemen de schoonheid van het 
gebied, terwijl  de zendingsfeesten in de 18-zestiger jaren ook duizenden mensen naar Wolfheze hebben 
gebracht. 
 
De aanleg van de spoorlijn omstreeks 1845, de verharding van -- het zuidelijke deel van -- de 
Wolfhezerweg, de aanleg van de tramlijn langs de Utrechtseweg en, in de volgende eeuw de komst van 
hotels hebben het toerisme vanzelfsprekend een enorme impuls gegeven. 
 
Hoezeer infrastructuur en toerisme verweven zijn blijkt wel uit de poging om in Wolfheze een 
paardenrenbaan te realiseren. (Noot: In feite gaat het hier om een tweede poging zo’n renbaan in deze 
contreien aan te leggen.  Anema meldt in Schoutambt & Heerlijkheid jrg 1, pag 3 e.v., dat  in de 1840-er 
jaren een club van landeigenaren, Sociëteit genaamd, waarvan ook de Prins van Oranje en zijn broers, 
Alexander en Hendrik, lid waren een plan hebben ontwikkeld voor de realisatie van zo’n renbaan. Op 22 
november 1845 krijgt de club  de steun van het  Arnhemse stadsbestuur , dat , zonder  stemming, een 
bedrag van f 6000 uittrekt om een stuk  heideveld van het Papendalsche Veld , ongeveer op de plaats waar 
nu ’s Koonings Jaght ligt, bouwrijp te maken.  Het is de bedoeling dat het werk geschiedt in de winter, bij 
wijze van werkverschaffing aan werklozen. Baron van Brakell van Doorwerth krijgt lucht van het plan en 
stelt Arnhem op 30 november  voor de renbaan bij Wolfheze aan te leggen,  alhoewel het stadsbestuur dan 
al definitief heeft besloten tot aanleg ervan op het Papendalsche Veld. Op 5 december herhaalt hij zijn 
voorstel, maar Arnhem wijst het af: het gekozen terrein ligt dichter bij de stad en men wil het lokale 
vervoerswezen, dat te lijden heeft gehad van trein en sttomscheepvaart, een injectie geven. De eerste 
rennen worden gehouden op maandag 13 juli 1846 op wat in de kranten “een der best afgewerkte 
renbanen in Nederland” wordt genoemd. De rennen beginnen om 11.00 uur en de entreeprijs is f 0,50. 
Het aantal bezoekers wordt geraamd op 4 tot 5000. De koninklijke familie is aanwezig in o.a. de persoon 
van de Prins van Oranje, diens broer Alexander en de latere koningin Sophie. In de “Heeren-Wedren” 
doet F. Baron van Brakell mee met zijn vosruin. De dag is een succes en het bestuur van Arnhem begint 
onmiddellijk met een herhaling ervan in 1847, op maandag 12 juli. Een succes wordt het niet en alhoewel 
er nog even wordt gewerkt aan een herhaling in 1848 is het er niet meer van gekomen. 
Op 1 oktober 1853 besluit het stadsbestuur om  het renbaan-terrein  te verkopen aan Mr. W. Baron van 
Brakell tot den Brakel, rentenier in Arnhem). 
 
Ontegenzeggelijk heeft ook de komst naar Wolfheze van Koningin Wilhelmina en haar moeder Emma 
naar Wolfheze in 1911 om de eerste steen te leggen voor het Blindentehuis het dorp veel attentie 
opgeleverd; ze komen aan per trein. 
 
** Legerrevue Renkumse Heide: Zie Schoutambt en Heerlijkheid 1993 
 
**  De Renbaan Wolfhezen. 
Aan het begin van de 1890-er jaren wordt  er door Geldersche Harddraverij—en Renvereeniging  een 
paarden-renbaan  aangelegd bij Wolfheze, en wel  noordoostelijk van station Wolfheze, hemelsbreed ca. 
1,5  ervan verwijderd, vrijwel exact op de plaats waar thans tankstation De Slenk staat aan de A50. 
Het gebied is dan eigendom van de burgermeester van de gemeente Renkum, Jan van Embden. 
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De baan is een ovaal van omstreeks 2000 meter, waarvan de lengte-as  vrijwel loodrecht op de spoorlijn 
staat; er zijn tribunes. 
De renbaan ligt aan de Renbaanweg, die het complex verbindt met de ca. 350 meter  zuidelijker liggende  
Renbaan-Halte aan de spoorlijn en is ook gemakkelijk bereikbaar vanaf de Amsterdamse weg en via 
lokale wegen vanaf de stations van Oosterbeek Hoog en Wolfheze. Het is overigens ietwat inefficiënt 
geweest, de halte te bouwen op ettelijke honderden meters afstand van station Wolfheze.  Waarschijnlijk 
wil het Arnhemse gemeentebestuur het vervoer strikt in eigen hand houden en het evenement geheel op 
eigen grond afwikkelen;  die argumentatie heeft het bestuur  50 jaar daarvoor, bij de Papendalse Renbaan, 
eveneens gevolgd en erbij gepersisteerd, ook als de heer van Doorwerth aandringt om die baan dichter bij 
Wolfheze, dichter bij “zijn” station, te realiseren . 
De Renbaan-Halte ligt ca. 100 meter oostelijk van de A50; de Renbaanweg wordt op het kaartje van de 
Wandelgids voor Oosterbeek en Omstreken uit 1909 overigens niet geheel zuiver weergegeven, want hij 
loopt niet loodrecht tot bij de Renbaan-Halte door, maar onder een hoek van 90° rechts tegen het 
spoortalud omhoog. 
De renbaan wordt op 24 augustus 1893 in gebruik genomen, maar komt vrij spoedig daarna in verval.  
Een poging in 1934 om ter plekke een  auto racecircuit te realiseren is nimmer uitgevoerd. 
 
** Oefenterrein voor ruiters 
Blijkens een kaart van B.N.T. Voorhoeve (van  januari 1938 en bijgewerkt april 1941) is er op het 
heideveld aan de zuidzijde van de spoorlijn ter hoogte van de duiker een oefenterrein voor ruiters geweest.  
 
** Zendingsfeesten, 1863 en 1864 
Op 6 augustus 1863  vindt in de Wolfhezer bossen het eerste  Evangelische nationale zendingsfeest plaats 
op initiatief van de predikant S.H. Buijtendijk, een Hernhutter, die door Ds. Heldring attent is gemaakt op 
de lokatie van Wolfheze.  
Heldring heeft van de toenmalige eigenaresse van Wolfheze, Douairière Baron van Brakell van Doorwerth 
toestemming gekregen om het evenement aldaar te houden. De organisatie wordt geconfronteerd met 
wettelijke bepalingen t.a.v. godsdienstoefeningen van  meer dan 5 personen. De Officier van Justitie in 
Arnhem dreigt met ingrijpen, maar wordt teruggefloten door de Minister van Justtie. 
Tweeduizend bezoekers komen op 6 augustus 1863 per trein en 4000 met alle mogelijke andere 
vervoermiddelen, om naar een 15-tal redenaars te luisteren en van de muziek en de natuur te genieten. Van 
de Hernhutters zijn 600 broeders aanwezig. 
De letterkundige E.J. Potgieter wijdt er de lofzang “Wolfheezen’s lief gelegen dal  aan. 
 
De tweede bijeenkomst wordt gehouden op 14 juli 1864  en wordt beschreven door de letterkundige 
Gerard Keller in de Geldersche Volksalmanak van 1865.  
Het stuk is tegelijkertijd een verslag en een commentaar en  wordt hier grotendeels opgenomen. 
 
Verwijzend naar de vroeger hagepreken zegt Keller: Waarom zou men niet uit eigen vrije beweging 
kunnen doen, wat men destijds gedwongen verrigtte. Men organiseerde daarom hagepreeken, waaraan 
niets ontbrak dan de noodzakelijkheid. Nu gebeurt er in de wereld zooveel dat niet noodzakelijk is, dat dit 
eene er wel bij kon; en er bestond, naar men meende, geene enkele reden waarom die ongemotiveerde 
hagepreeken niet dezelfde vruchten zouden dragen als de gemotiveerde. Deze of dergelijke redenering 
legde den grond tot de bijeenkomsten te Wolfhezen. De gedachte aan het grootsche schouwspel eener 
godsdienstoefening in de vrije natuur had dezen of genen dichterlijken geest aangegrepen; zijne gedachte 
kreeg een vorm; er werd eene commissie benoemd, want zonder commissiën kan in ons gezegend 
vaderland geen ding tot stand komen, en wat men in Julij 1863 en 1864 in het bosche van Wolfhezen zag, 
was er de vrucht van. 
Keller beschrijft vervolgens het Wolfhezer bos en gaat dan verder: Op zulk eene plaats, op het hoogste 
punt van het golvend, bemoste terrein, heeft men uit dennenplanken een eenvoudig spreekgestoelte 
zamengesteld. Dat is de plaats waar de voorganger het woord voert. Eenige ruwe houten banken staan er 
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om heen, maar het is vooral de zachte bodem die zitplaatsen oplevert voor de hoorders. Stel  u voor een 
warmen julijdag in dat schaduwrijke bosch; op dat spreekgestoelte, dat als een lichtvlek in dat sombere 
woud voor uw oog rijst, een man wiens geest getuigt en wiens hart vervuld is met eene zaak, die de 
geestdrift opwekt van de duizenden, die hem omringen. Denk u ééne grootsche gedachte die al wat thans 
ademt in dat uitgestrekte woud bezielt, en stemt tot eenheid van wil en eenheid van doel. Dan hebt gij de 
poëtische opvatting van het zendingsfeest van Wolfhezen. Maar zoo het uwe fantasie behaagt dergelijke 
schepping in het leven te roepen, en gij hebt er vrede mede, toets ze dan maar niet aan de werkelijkheid. 
Want zie, de warme julijdag blijft en het schaduwrijke bosch ook en zelfs de lichtende plek met haar 
spreekgestoelte, maar de geest van hem die voor u staat getuigt niet. Reeds weken, ja misschien maanden 
heeft hij het geweten dat hij hier zou optreden; ondanks zich zelven heeft hij er zich op voorbereid, van 
sommigen bewijzen dit zelfs de blaadjes papier die zij raadplegen. Hij heeft ook geweten dat hij niet 
langer dan een kwartier mag spreken; in dat kwartier moet hij alles zamenvatten wat hij te zeggen heeft. 
Wat heeft hij te zeggen?……. 
Eene redevoering! Men vraagt niet alleen “wie is dat?” maar: “wat zegt hij?”. Men moet nog hooren om 
te verstaan! En men hoort wat men honderd en honderd malen reeds gehoord heeft; en dat zeer zeker voor 
velen nooit genoeg kan gehoord worden, maar dáárom behoefde men toch niet naar Wolfhezen te gaan. In 
die kerken met de dienders voor de deur en de kosters en banksluiters kan men het zondag op zondag, jaar 
uit en jaar in hooren. Wat noodzakelijkheid alzoo om het ons hogmaals te komen mededeelen in het 
dennen woud van Wolfhezen. Zoo dacht ik, toen ik een poos lang geluisterd had naar eene toespraak, 
waaraan slechts de opgave van den tekst ontbrak om er een preek van te maken. Ginds kon ik welligt meer 
bevrediging vinden, en ik ging verder naar een ander spreker  --  want aan éé man alleen de taak op te 
dragen om die zaamgevloeide menigte voor te gaan, kon niet. Men had een dozijn redenaars in voorraad. 
Vijf te gelijk voerden het woord met verscheidenheid van gaven en verscheidenheid van krachten, ja zelfs 
met verscheidenheid van gewaad. Maar het “costume de rigueur” voerde den boventoon. Ja waarlijk, er 
was kostuum! Hij die ginds sprak droeg den zwarten rok en den witten das! Meenden dan die menschen 
dat men God niet verheerlijken kan dan in het gewaad van een tafelbediende!. Erger nog. Om toch maar 
vooral aan de kerk te herinneren hielden sommigen hunne redevoeringen  --  die van een kwartier en de 
langere  --  in de ambtelijke kleeding, de toga!. Als ik in de kerk kom dan weet ik dat ik den predikant  --  
de orthodoxen uitgezonderd, die bij voorkeur het danskostuum eener vorige eeuw dragen,  --  in een toga 
zal zien met een witten das; maar hier zou men toch wat minder conventioneels verwachten, wat minder 
vorm, wat meer frischheid ook in hen die spreken…..Och het werd kerkje houden in de open lucht, niets 
anders. 
Keller verhaalt dan hoe een redenaar, beschut door een paraplu die iemand anders boven zijn hoofd houdt,  
zich weliswaar in het zweet werkt, maar niet kan voorkomen, dat een andere spreker doordringt tot “zijn” 
gehoor. 
Hij vervolgt: Daar werd de trompet gestoken; het kwartier was om! Coup de fer à la minute, édification 
au quart d’heure! Ginds bad er een. Hij bad voor de millioenen in of uit Indie. Het was niet te verstaan. 
Was het een batig slot of waren de Heidenen tot onderwerp van zijn gebed? Waarschijnlijk de laatsten, 
maar met het oog op zijn indische specialiteit dacht men onwillekeurig aan het eerste. Velen gingen naar 
zijne spreekplaats niet zozeer om hem te hooren dan wel om hem te zien. Hij was kandidaat geweest voor 
de Tweede Kamer. Elders bepaalde zich een spreker tot de herhaalde en in allerlei woorden 
geformuleerde vermaning om toch het geloof te behouden……… 
Uit alle oorden des lands en uit alle standen der maatschappij was men te Wolfheze zaâmgekomen. De 
spoorwegdirectiën hadden hare vrachtprijzen verminderd, de huurkoetsiers de hunne verhoogd. De weg 
naar Arnhem was bedekt met rijtuigen van allerlei vorm en gehalte. De fraaije équipages met bevallige 
toiletjes rolden de zware huifkarren voorbij, waarin de ernstig gestemde veluwsche landsman met zijn 
gezin lanmgzaam schokkend  naar Wolfhezen opging. De volle tentwagens voerden geloovigen en 
nieuwsgierigen aan; de voetpaden waren met wandelaars bedekt, die met den jas over de schouder en de 
provisie in de hand naar het bosch stapten, of er geen tijd te verliezen was. 
--Een goeden dag dag ontvanger? Zeiden wij toen wij de tol genaderd waren. De ander schudde het 
hoofd: “de tol is vrij”. De baronnes die haar bosch beschikbaar had gesteld, wilde ook de indirecte 
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materiële voordeelen, die uit de zamenkomst mogten voortspruiten, niet genieten. Het was kiesch gedacht 
en menige bewoner der Veluwe werd aan de tol nog meer met het feest ingenomen, want ons volk heeft ten 
allen tijde een ingewortelden afkeer van tollen gehad en betaalt met minder tegenzin de guldens van het 
rijtuig dan de stuivers voor de tol.  Maar dit thema dat, uitgewerkt, wel eenig licht zou kunnen werpen op 
de klagt over de drukkende belastingen, hoort hier niet thuis. Wij zien reeds de weide, die het bosch van 
Wolfhezen van den straatweg scheidt, vóór ons en bedekt met tallooze rijtuigen en paarden, in breede 
rijen gerangschikt. Hier wordt men weder eenigermate aan de hagepreeken herinnerd  --  maar die loods 
aan het einde neemt terstond de illusie weg: vijf-en-twintig cents voor een programma, dat toegangsbiljet 
is. De practische geest onzer natie verloochende zich ook hier niet: als dan die toespraken niets 
uitwerkten, had men althans de kwartjes die als mise  tegen de winst van onverderfelijke gaven werden 
gevorderd. 
Aan de barrière was de rijksveldwacht op post en die vertegenwoordigers der uitvoerende magt 
doorkruisten het bosch; maar hunne tegenwoordigheid was nutteloos. Met welk doel men hier ook  
gekomen mogt zijn, tot nog toe zijn het slechts vredelievende bedoelingen. Is het zoo zeker dat die 
bijeenkomsten steeds dat karakter zullen bewaren en er nooit eene andere stemming zal heerschen dan die 
welke men nu waarneemt bij die aanzienlijke en burgerfamiliën, die kleine burgerij der steden en die 
dorpelingen, die nu in bonte mengeling door elkander woelen? De zendings”feesten” zijn nog slechts in 
hun begin. Het is mogelijk dat men de zaak voortzet, en het is óók mogeljk mogelijk dat die onschuldige 
bijeenkomsten een ander karakter aannemen, dan de meerderheid die ze thans bijwoont, verlangt. Eene 
meerderheid toch kan zoo ligt “verplaatst”  worden. 
Het is nog vroeg; de openingsrede is zoo straks eerst afgeloopen en voor zooveel men er van gehoord 
heeft, bespreekt men haar, maar dat onerwerp is spoedig uitgeput en zij die hier gekomen zijn om een 
godsdienstig feest te vieren willen nu ook dat hieraan beantwoord zal worden: de zaak moet niet stilstaan. 
Geheel  anders is de stemming die in het bosch heerscht. Hier ligt een vrolijk groepje in de schaduw in 
een halven kring en amuseert zich zoo als men gewoon is zich onder elkander altijd te amuseren. Men 
spreekt slechts wat zachter om geen wanklank te geven  -- maar er is in het geheel geen klank. Die deftige 
burgerfamilien, die met hare spoormandjes en reistasjes langzaam, als eene patrouille, de menigte 
doorsnijden, zien nu regts dan links en trachten de stemming levendig te houden of op te wekken, die zij 
van deze bijeenkomst verwacht hadden. Als het nu maar geen zendingsfeest was, zouden zij zich wel 
amuseren in dat bosch, maar bij deze gelegenheid gedragen zich als in de kerk en wandelen de groepjes 
en de mooije houtpartijen voorbij, zooals zij de graftombes in het koor en de panden der kerk voorbij 
zouden wandelen. Ginds zitten er een paar, die met een zekere verbazing de ernstige troniën van de 
“fijnen” gadeslaan. Als dat een feest is! ’t Heeft meer van eene begrafenis. Het blijmoedig Christendom 
heeft hier zijn plaats niet; men is gedrukt en ernstig en geen juichtoon stijgt op; geen loflied klinkt. 
Ja, daar op dien heuvel heeft men zich vereenigd en zwak, aarzelend en afgebroken wordt er een zeer 
ernstige psalm gezongen, die ook al weêr niets feestelijks heeft, maar ons herinnert aan onze diepe 
verdorvenheid, of wel aan de wraaklustige vervolgingen des vijands  --  die er niet is. De rijksveldwacht is 
daar, het benard gemoed behoeft niets te vreezen. Maar de psalm lukt niet; er is zoo veel gewoel in het 
bosch; de afleiding is zoo sterk, en het aantal onverschilligen zoo groot. Daar bestijgt er een het 
preekgestoelte nummer vijf. Alles stroomt naar nommer vijf. De toespraken zullen beginnen. Misschien zal 
hij er in slagen eenheid te brengen in de stemming. Maar het uur dat het programma bepaald heeft voor 
den aanvang der toespraken is nog niet daar. In afwachting daarvan stelt hij voor nog maar eens te 
zingen. Het programma bevat de liederen; hij noemt de bladzijde en begint. Maar nu gaan er velen 
verder; en de anderen komen niet nader. Het zingen trekt niet aan. De stroom beweegt zich her- en 
derwaarts, zoekende naar geestelijk genot, naar een middelpunt, naar eene leiding. Ginds schijnt iets te 
doen  --  daar nadert een kleine drom met eene witte vlag; maar de witte vlag wordt tegen een boom gezet 
en hij, die ze droeg, gaat in het gras zitten en eet zijn broodje. De colporteur zwerft met zijn marsje 
bijbels. Maar wie heeft hier een bijbel noodig? Daar  dwaalt ook een van de groote mannen rond, in wie 
de orthodoxe rigting haar steun vindt. Hij is zeer ernstig gestemd; hij ziet er volstrekt niet feestelijk uit. 
Als hij al genot heeft dat zoo velen hier vereenigd zijn, hij vindt waarschijnlijk evenveel ergernis in die 
nieuwsgierigen, die maar heen en weer wandelen of in het gras liggen en dejeuneren en aan God noch 
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godsdienst denken. Daar doorklieft eene lange rij de digte menigte, die om een heuvel vergaderd is waar 
men aan sommige voorteekens meent te bespeuren dat de voordragt zoo aanstonds beginnen zal. Hij die 
voorop gaat, draagt het bekende predikantspakje zooals men het, vijf-en-twintig jaar geleden, de 
predikanten allen dragen zag. Hij heeft geen gunstig uiterlijk, een dikke roode neus en logge zware 
gestalte; een jonge boerin houdt hem bij de hand, een andere deze weder en zoo schuift de reeks voorbij. 
Dat is de voormalige predikant van ***, die afgezet is, en zij die hem volgen zijn de leden zijner 
voormalige gemeente, hoor ik zeggen. 
Ga maar door dominé! Op alle feesten moet men ”afleggers” hebben, zoo als Klikspaan hen eens 
noemde, wees gij de type daarvan. Dit zij, zoo niet tot uw lof, dan tot uw schande gezegd, dat gij de eenige 
aflegger in kostuum waart. Acht reuzen steken de hoofden boven den drom uit. Plaats voor de reuzen van 
Marken! Wij kennen hen uit Ten Kate’s verzen en uit de Nederlanders door Nederlanders geschetst. Toen 
liepen zij met bot door de straten der hoofdstad. Maar het zijn dezelfde mannen en vrouwen in hun 
zeventiende-eeuwsch kostuum, waarmede hunnen geloofsovertuiging geheel overeenstemt. Een van hen 
heeft een nieuwen hoed op naar het tegenwoordig model. Hij staat hem slecht. –Dat is zeker de moderne 
rigting, zeide mijn buurvrouw. –Wel mogelijk, maar een moderne Marker visscher wil er bij mij niet in. –
Bij mij wel, maar er moet eenheid in wezen; en nu doet die man me denken aan een orthodox die één 
preek van Scholten heeft gelezen. –Noem toch dien naam hier niet. –Wie hoort ons!. 
Daar achter ons in de struiken hoorde men ons. Een paar mannen, of jongelingen liever, lagen op handen 
en voeten en zochten boschbessen, waarmede zij hun ontbijt deden. Zij behoorden tot de echte soort: zij 
hadden het feest des harten niet willen ontstemmen door materiële zorgen. Maar de honger liet zich trots 
den dorst naar de volmaakte geregtigheid gevoelen, en zij zochten hun maal waar het te vinden was. Bij 
hen was de illusie, en voor hen was de bijeenkomst te Wolfhezen zeer zeker een feest. –Daar gaat de 
Matamoros! Klonk het achter ons en ieder maakte zich op om Matamoros te zien of liever den man dier er 
voor doorging, want de spaansche protestant was reeds lang vertrokken. Met loffelijke kieschheid had hij 
zich onttrokken aan alle mogelijke ovatien; hij was alleen gekomen om blijk te geven dat hij met het doel 
der zamenkomst instemde, maar hij had het woord niet gevoerd, overtuigd dat de zaak dit hier van hem 
niet vorderde, en dat de belangstelling meer zijn persoon dan zijne beginselen zou gelden.Bovendien hij 
spreekt noch verstaat onze taal. Maar dat deed er niet toe; men kon zijne woorden immers overzetten. Dat 
heeft men met de toespraken der duitsche en engelsche afgevaardigden ook gedaan. Deze bragten hun 
rapport uit in hunne eigene taal en een der leidsmannen van het feest vertolke ze. Waarom die omhaal? 
Een van beiden was overbodig, of geschiedde dat uitbrengen der rapporten in vreemde talen om iets  
piquants aan het feest bij te zetten? Maar ook hier was weder verbrokkeling der eenheid. Geen 
menschelijke stem zou krachtig genoeg zijn om zich te doen hooren door allen die in het bosch van 
Wolfhezen bijeen waren, zelfs niet door hen, die er inderdaad waren gekomen met het doel  om gesticht  te 
worden. De sprekers waren omringd door een breeden kring, waarvan de achterste gelederen slechts 
eenige klanken opvingen; de massa stond buiten en zocht elders zijn troost; deze in wandelingen, gene in 
het zingen van geestelijke liederen, anderen in ontbijten, en de gedachte zal wel hier en daar gerezen zijn, 
dat de uitverkorenen hier eigenlijk te talrijk waren, of althans dat er te velen waren geroepen. Maar ook 
de commissie had dit bezwaar voorzien; en, zooals wij reeds zeiden, vijf spreekgestoelten zouden er aan 
tegemoet komen. De feestelingen verdeelden zich in vijf groepen  --  neen! Velen wilden alles genieten en 
gingen van de eene groep naar de andere, zoo als een stoet vreemdelingen op zondag morgen de 
verschillende kerken eener onbekende stad bezoekt. Men wilde zoo al niet alles weten wat Ds. A. of B. 
gezegd had, dan toch de herinnering hebben, dat men hem had gehoord. Slechts de kern bleef zitten en 
volgde den redenaar tot het einde en hief dan den zang aan, die door hem werd opgegeven. De zang 
althans was voor de vijf groepen dezelfde. In dat opzigt bestond er zoo lang het duurde eenheid in 
gedachten, maar toch nog geen eenheid van toon. De liederen werden begeleid door de muzijk van 
blaasinstrumenten, waarvan de muzikanten op eene tribune bij eene der spreekplaatsen waren gezeten. In 
hun ijver echter om hun gebed in zangen uit te storten wachtten niet altijd de groepen het sein af van den 
aanvang; de een was den ander een regel vooruit en die tusschen een paar groepen instond, werd niet 
juist door het melodieuse van het gezang getroffen. Bovendien de minsten slechts zongen mede, en in 
plaats van één lof en danklied dat er uit die menigte van duizenden, als door éénen geest bezield, opsteeg, 
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waren het vijf groepen die zongen te midden eener zwijgende, wandelende, schuifelende menigte. Men 
achte nogtans zulk een eenstemmig gezang geen te hooge eisch. Wie in November 1863 de plegtigheid 
bijwoonde in het Willemspark te '’ Gravenhage, toen de eerste steen gelegd werd voor het monument van 
Neêrlands onafhankelijkheid, zal het zich herinneren hoe het volkslied in het park aangeheven al verder 
en verder zich uitbreidde, het noordeinde en de parkstraat door, en hoe duizenden en duizenden er mede 
instemden met meer geestdrift dan vaak bij algemeende zamenkomsten het geval is. Keller zegt dan dat er 
daar eenheid was en feest, feest met een doel en hij gaat dan verder door te zeggen: En juist dit eene 
ontbrak aan de bijeenkomst van Wolfhezen. Maar dan die gezamenlijke godsvereering in de vrije natuur? 
Indien dat het doel is der bijeenkomsten in het bosch van Wolfhezen, men geve dan ook aan de natuur, aan 
de schepping die ons omringt de plaats die haar toekomt. Maar men houde ons niet bezig met zendingen 
en zendelingen, men leze geene rapporten voor met de vertaling ernaast, en men late ons in geen geval 
verzen zingen met ultra orthodoxe begrippen van hel en duivel. Men storte zijn gemoed uit, zoo als het 
gestemd  moest worden bij het aanschouwen  der heerlijkheid die ons omringt, bij die majestueuse 
pijnboomen, die dichterlijke en schilderachtige effecten der zon die tusschen het geboomte speelt, dien 
hoogen blaauwen hemel daar boven, die ruischende verborgen beekjes, dien rijken plantengroei, kortom 
door dat harmonisch geheel dat geest en hart aangrijpt, dat het gemoed verruimt en tot blijmoedigheid 
stemt. Maar in ’s hemels naam laat dan die toga’s, die zwarte rokken en witte dasen, die bestudeerde 
toespraken over afgetrokken begrippen ’t huis in uwe studeerkamer en in uwe kerk met zijne enge wanden. 
Preek daar, zoo het u lust te preeken. Gij hebt er even veel, neen, veel meer toehoorders dan gij hier kunt 
hebben, want uwe stem reikt net verder. ’t  Is waar, terwijl gij in nommer één preekt, preekt een ander in 
nommer twee en een derde in nommer drie; maar datzelfde gevoel kan u bezielen als gij in uw stads- of 
dorpskerk het woordt tot uwe gemeente voert: in andere stads- en dorpskerken, wat verder af of meer 
nabij, zal ook een man in het officiële ambtsgewaad op hetzelfde uur het woord voeren tot  zijne  
gemeente. Waarlijk ’t is niet noodig dat gij ons dáárvoor te Wolfhezen zamenroept! Ge zijt vervelend, zegt 
ge welligt, met dat materialistisch begrip van nuttigheid en noodzakelijkheid. Waarom gingt gij er zelf dan 
heen? En waarom schrijft gij dan over eene zaak die zoo weinig u aangreep? Gij wilt er ons toch niet van 
terughouden? Ja lezer; zeer zeker wil ik dat. Ga er niet heen, want gij juist zijt het die de eenheid 
verstoort. Laat het bosch van Wolfhezen dien dag vrij voor hen die er inderdaad stichting komen zoeken 
en ze welligt vinden, want ik twijfel geen oogenblik of er zijn zoodanigen. Laat het terrein ruim voor hen 
die over afgetrokken ondoorgrondelijke waarheden willen peinzen, en de zendingszaak willen bespreken 
op eene plaats die u tot geheel andere gewaarwordingen wekt. Laat dominus A, B of C in plaats van in de 
kerk op te treden, in het bosch van Wolfhezen het woord voeren. Hij heeft daartoe het regt; had hij de hei 
van Millingen of eenige andere heide gekozen, hij is vrij in zijn keuze; tenzij de overheid er bezwaar in 
vindt. Maar laat u niet diets maken dat gij daar een feest viert.  Voor zoodanig feest als te Wolfhezen 
gevierd wordt, is een somber gebouw op een sombere najaarsdag een beter terrein. Het doel der 
bijeenkomst is niet in harmonie met de plaats. Zoo gij daar feest wilt vieren, hetzij dan een lente-, een 
zomer- of een najaarsfeest  --  want het bosche van Wolfhezen is altijd schoon en grootsch  --  dat dan ook 
wat tot u gesproken wordt zamenstemme met hetgeen gij om u ziet. Dank God voor het goede dat gij 
geniet, zing lofliederen op Zijne schepping, die ter naauwernood woorden behoeven om de stemming uws 
harten uit te drukken; ga er henen alleen of met zoo velen als gij wilt; laat spreken hij wiens geest getuigt 
en die het best den weerklank kan geven van die indrukwekkende natuur; en al hield men geene 
redevoeringen, al gaaft gij slechts aan uw gevoel den vrijen loop, toch zou er eenheid wezen in geest en in 
gedachte, en geen wanklank zou uw feest van Wolfhezen kunnen verstoren. Laat de dogmatische, 
vormelijke godsdienst hier hare preekstoelen en hare dominés in kostuum overbrengen. Gun haar die 
vrijheid van ganscher harte, maar behoud gij de uwe, en geeft door uwe tegenwoordigheid niet den schijn 
dat gij sympathiseert met het kerkje-spelen in de open lucht en het feestvieren door bestudeerde 
toesprasken en boetgezangen”. 
 
** Demoed citeert M. Sipman, die  een treffende schildering geeft van zo’n bijeenkomst: ”Wolfheze bezit 
heden ten dage een eigenaardige vermaardheid. Stedelingen, die ternauwernood een bosch van aanzien 
kennen, zijn te Wolfheze geweest, namelijk als er Zendingsfeest gehouden werd. Die moderne hagepreken 
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hadden daar reeds meermalen plaats. Voor deze bijeenkomsten leent het bosch zich dan ook bijzonder. 
Langs de beek is het terrein hoog oplopend met een zachte glooiing dalwaarts, om dan weder samen te 
vallen met de helling der tegenovergelegen hoogte. In het aldus  gevormde breede dal ziet men de schare 
in bonte groepen op het mos en de boschbesstruik gelegerd, rondom de van afstand tot afstand langs de 
beek opgerichte spreekgestoelten. Het geheel vormt een levendig en belangwekkend, typisch toneel, rijk 
aan schilderachtige effecten, wel waard door het penseel van een Rochussen vereeuwigd te worden”. 
 
** Paardensportdag, 24 augustus 1893 
De eerdergenoemde Geldersche Harddraverij—en Renvereeniging houdt op deze dag een Groot Sportfeest  
op de Renbaan Wolfhezen. Duizenden bezoekers zijn gekomen o.a. in koetsen en met  3 extra treinen die 
de Exploitatie-Maatschappij van Arnhem heeft gechartered. Onder de bezoekers zijn koningin Wilhelmina 
en koningin-regentes Emma, die per speciale trein van het Loo naar Wolfheze zijn gekomen. 
Op de Renbaan-Halte worden zij namens de organiserende vereniging ontvangen door Jhr. Van Rappard 
en in een open landauer à la daumont (2 span paarden voor elkaar en 2 voorrijders) naar de renbaan 
vervoerd. Daar worden zij ontvangen door de voorzitter van de vereniging, S.J. Graaf van Limburg 
Stirum, die de koninklijke gasten voorstelt aan het overige bestuur van de vereniging, hun bloemen  en het 
programma aanbiedt; als de gasten plaats hebben genomen in de loge wordt het Wilhelmus gespeeld, 
waarna het programma wordt afgewerkt.  
Om 2 uur ‘s middags was het programma al begonnen met het 2e nummer: een handicap-race op de vlakke 
baan voor paarden vanaf 3 jaar  --  de winnaar is Grosley van baron E. Grenier, die daarmee de Tribune-
prijs wint  --  omdat men met het 1e nummer heeft willen wachten totdat de beide Koninginnen zijn 
gearriveerd. 
Het volgende programmapunt is een hordenren, waaraan door 6 paarden wordt deelgenomen. Aan dit 
onderdeel is de Rhenena-prijs verbonden; de winnar  is Maud Elisabeth van aron Grenier. 
Het belangrijkste programmapunt is ongetwijfeld de steeple-chase, een handicap race voor paarden vanaf  
3 jaar, eigendom van Nederlanders en bereden door heerrijders.  Aan deze chase is de Queens cup 
verbonden,, een met de hand vervaardigde beker van oud zilver, voorzien van het wapen van de koningin. 
Er zijn 8 deelnemers en de winnaar is “Sweet Briar” , bereden door majoor H.P. van Raden. 
Wilhelmina overhandigt de beker met de woorden: “Ik wensch U van harte geluk met uwe overwinning, 
mijnheer van Raden, en bied U dezen beker aan met den wensch, dat U nog dikwerf als overwinnaar uit 
de renbaan zal komen”. 
Vervolgens maken de Commissaris van de Koningin , de burgermeester van Arnhem en andere 
hoogwaardigheidsbekleders hun opwachting bij de beide dames. 
De handicap-draverij voor ingespannen paarden, eigendom van Nederlanders, waaraan deGelria prijs is 
verbonden, wordt gewonnen door Dark Wilkes van W.A. Ockhorst. 
De laatste wedstrijd is een nummer jachtrijden voor paarden, die nog nooit enige prijs op enig parcours 
hebben gewonnen, die aan Nederlanders toebehoren en door heerrijders worden bereden; de hieraan 
verbonden St. Hubertus-prijs wordt gewonnen door Boulanger van Jhr. Rutgers van Rozenburg. 
Na afloop vertrekken de koninklijke gasten weer met hun speciale trein naar Het Loo. 
De dag lijkt goed verlopen te zijn, zij het dan dat er die dag een sterke wind heeft gewaaid, die er toe 
leidde, dat er veel zwart stof van de omliggende heidevelden is opgewaaid. 
 
** Buitenfeest Arnhemse HBS, 1906 
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van deze school bezoeken leraren, leerlingen en oudleerlingen 
Wolfheze  voor een buitenfeest op een boerderij. 
 
**  Herdenkingsbijeenkomst Arnhemse Van Limburg Stirumschool. 1938. 
Begin mei 1938 houdt deze Christelijke meisjesschool van de Eusebiusbuitensingel in Arnhem een 
herdenkingsbijeenkomst in Hotel Wolfheze. 
 
** VVV-wandelingen, 1934. 
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Op maandag 21 mei organiseert de VVV Wolfheze-Buunderkamp twee wandelingen, elk van ca. 5 uur  --  
inclusief enkele stops – in de omgeving. Het inschrijfgeld is f 0,50 en de deelnemers moeten zich melden 
bij de heer R. Gaasbeek.  
De Oosterbeeksche Courant rapporteert als volgt: “Bij de op de 2e Pinksterdag gehouden Wandeling 
uitgaande van de VVV Wolfheze-Buunderkamp, Voorzitter de heer Root, namen aan de vroege wandeling 
die om 5 uur gehouden werd een 60 tal personen deel, de Start was bij Hotel van Dijk. De deelnemers 
kwamen uit Arnhem, Bennekom, Amsterdam, Doorwerth, Amerongen, Ede, Oosterbeek, Overveen, Ter 
Neuzen en Wolfheze. Onder de deelnemers merkten wij op de heer T. van Doorne uit Oosterbeek op wiens 
borst reeds 2 Medailles prijkten uitgereikt door de VVV uit Oosterbeek. 
Men vertrok richting Buunderkamp waar men werd rondgeleid door den heer Slagmolen opzichter der 
Heide Mij. die reeds een 20 tal jaren hier werkzaam is. Al wandelend en al verklarend over Dieren, 
Boomen en Planten bereikte men de Westerbergen, vanwaar men een schitterend uitzicht had over het 
Veluwse landschap bij Nieuw-Reemst en Mossel. Hier werd gepauzeerd en gegeten. Langs Nieuw Reemst 
ging men naar ’t Planken Wambuis waar het gezelschap werd opgewacht door de heer Langevoort 
fotograaf uit Oosterbeek, die een groepsfoto nam van de tippelaars. Aan iedere deelnemer zal een foto 
worden uitgereikt van deze groep. Om ± 10.15 stond men zonder uitvallers weer bij Hotel van Dijk, waar 
de heer van Veen een woord van dank sprak tot alle deelnemers. Even later ging de 2e groep op pad onder 
leiding van de heer Gaasbeek die dezelfde tocht ondernamen, en die als de eerste groep vol lof waren over 
de mooie tocht”. 
 
** Opbouw Horecawezen  
Zie Nijhoff P 3,4, 6, 7,9,57 
In 1826 wordt het wildforsterhuis, dan een huis met een  brede voorgevel en hoog opgetrokken muren 
door de bliksem getroffen en brandt geheel af. 
Op die plaats wordt later een boerderij  met bijgebouwen gebouwd. Als in de loop van de 19e eeuw de 
interesse voor het oude Wolfheze groeit, wordt de boerderij ingericht als uitspanning.  
De familie Theunissen heeft hierover de leiding en geeft er grote bekendheid aan. 
In 1910 laat de heer W. van Heutz, gehuwd met een nazaat van Baron van Brakell van Wadenoyen de 
boerderij vervangen door een hotel, dat wordt  verhuurd aan uitgebaat door de Maatschappij De Tafelberg, 
althans volgens Erkens. 
Demoed zegt in de “Westelijke Veluwezoom in oude ansichten”:  Het is echter juist in deze tijd (1911) dat 
de eigenaresse van de uitspanning  --  Baronesse van Heutz-van Brakell  --  het goed verkoopt aan de N.V. 
Ten Spijt, die de oude boerderij liet slopen en het nieuwe hotel deed bouwen. In de Groene zoom en een 
vaal kleed, zegt Demoed dat de uitspanning in 1910 door de baronesse  wordt verkocht aan N.V.  Ten 
Spijt en dat deze de exploitatie van het nieuwgebouwde hotel overdraagt aan de Mij. de Tafelberg. 
In 1916 wordt deze maatschappij deeleigenaar van het hotel en van het landgoed Groot Wolfheze; de 
andere deeleigenaar is de Amsterdamse Mr. Ch.P. van Eeghen, die er een landhuis bouwt. Omstreeks 
1920 verrijzen enkele woningen nabij de Wolfhezerweg, o.a. het landhuis “Laag-Wolfheze””. 
Voor de exploitatie van het hotel en het landgoed heeft Maatschappij de Tafelberg zich geconformeerd 
aan het Algemeen Uitbreidingsplan voor Oosterbeek en Renkum, dat is opgesteld door Ir. Jos Th. J. 
Cuypers. 
Dit plan voorziet erin, dat de eigenaars van Wolfheze de schoonheid van Wolfheze onaangetast zouden 
laten en voor wat de bebouwing betreft rekening zouden houden met het oude landschap. 
 
In 1846 laat Baron van Brakell de Wolfhezerweg verharden; daar waar deze weg aansluit op de 
Utrechtseweg  en wel op de rechterhoek wordt in datzelfde jaar ook een boswachterswoning gebouwd. 
Heeft Baron van Brakell  het nodig gevonden  een boswachter aan te stellen met het oog op de 
toegenomen  toerisme?   
Jaren later  wordt aan de andere kant van de Wolfhezerweg de theeschenkerijn Paviljoen Wolfheze 
geopend, een romantisch houten gebouwtje, met een torentje en een klok, dat eigendom is van de in 1904 
opgerichte N.V. Exploitatie Maatschappij De Tafelberg. 
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De lokatie van het  paviljoen is erg goed gekozen: op de aangegeven wegkruising, aan de op 2 april 1885 
geopende tramlijn Arnhem-Wageningen van de Ooster Stoomtram Maatschappij. 
 
** Hotels nabij Wolfheze (EJD 338) 
1904: Tafelberg, door N.V. Expl.Mij. de Tafelberg 
1912: hotel Wolfheze gekocht door Expl.Mij de Tafelberg 
1922: Dreyeroord door N.V. expl. Mij de Tafelberg gekocht  en als hotel ingericht 
1926: landhuis de Bilderberg wordt in 1926 gekococht door N.V. Expl.Mij. de Tafelberg van de gemeente 
en na verbouwing als hotel geopend. 
De naam van deze exploitatiemij verandert in 1931 als de Tfelberg wordt verkocht 
 
** Hotel van Dijk 
Wordt in 1908 in gebruik genomen, door Hendrik Marinus van Dijk, oorspronkelijk stalhouder in 
Heelsum. Hij staat geregistreerd als “caféhouder te Wolfhezen”. 
 
** VVV  Wolfheze-Buunderkamp  
Op  25 januari  1925 wordt de Vereniging voor Vreemdelingen-Verkeer Wolfhezen-Buunderkamp 
opgericht; archiefmateriaal daarover ontbreekt helaas.  Vanaf het begin is Ottes (sr)  bestuurslid van de 
vereniging en hij zal dat vele jaren blijven. Op 4 februari 1926 wordt de eerste jaarvergadering gehouden 
in Hotel Van Dijk; het jaarverslag wordt er besproken en van de 48 leden  zijn er 19  aanwezig. 
In de verslagperiode is er een fietspad langs de spoorlijn aangelegd  -- waarschijnlijk van Wolfheze naar 
Oosterbeek) en er is een brievenbus geplaatst bij pension De Buunderkamp. 
De aftreden bestuursleden Cornelissen en Geels worden opgevolgd door de heren van Dijk (van het 
gelijknamige hotel in Wolfheze) en Root (uitbater van het pension De Buunder). 
De vergadering besluit een administrateur aan te stellen, die in Wolfheze woonachtig moet zijn en men is 
bereid de nieuwe funktionaris een jaarsalaris van f 50,-- te geven. 
De vergadering besluit om pogingen te ondernemen om Wolfheze op het gasnet te laten aansluiten. 
 
Ook over de jaren erna is weinig/geen archiefmateriaal beschikbaar. 
In maart 1931 is er weer een jaarvergadering. Men spreekt over de organisatie van feesten, maar onbekend 
is wat de aanleiding tot die feesten dan wel zou kunnen zijn. CHECK 
Besproken wordt om vliegdemonstraties te houden; waarschijnlijk gaat het hier om vliegtuigshows, want 
de reden waarom ze niet doorgaan is, dat de beoogde terreinen worden afgekeurd. 
De penningmeester heeft een saldo van f 74,22 en HH. C. van Silfhout (schildersbedrijf) en A. 
Donderwinkel (bakker) worden verzocht de kascontrole te doen. 
De aftredende bestuursleden C. Klaver (electriciën, loodgieter) en E.J. Ottes (postkantoorhouder?CHECK) 
worden herkozen en als nieuwe leden treden toe HH. R. Gaasbeek (administrateur StichtingCHECK) en 
A. Boele. 
De vergadering besluit  de gemeente te verzoeken om de vuilnisophaalwagen ook in Wolfheze vuil te 
laten  ophalen en dat verzoek heeft succes, want vanaf 1932 rijdt de wagen volgens een vast schema in het 
dorp. 
 
Twee weken later is er weer een vergadering. Ditmaal wordt besproken hoe men het beste het hoofd kan 
bieden aan het  teruglopende ledenbestand. Een bestuursvoorstel om de contributie te verlagen van f 2,50 
naar f 1,-- wordt  wel algemeen aanvaard, maar  blijkt later toch maar matig te werken:  bijna een jaar later 
wordt geconstateerd dat het ledental met 10% is toegenomen tot 70. 
Tevens wordt in deze vergadering besloten om het gemeentebestuur te vragen de winkelsluitingstijden te 
verruimen tot  -- in het seizoen  -- 10 uur ‘s avonds. 
 
Op de jaarvergadering van 1932 wordt  o.a. gesproken over de slechte toestand van de Wolfhezerweg ten 
noorden van de spoorlijn; auto’s met bestemming het Blindentehuis en de Amsterdamseweg blijven 
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herhaaldelijk steken. De klachten zijn niet nieuw. In 1925 is de weg nog een zandweg, zonder naam, van 
het station naar de Amsterdamseweg lopend. Of de gemeente daarna de weg heeft verhard is onduidelijk 
(CHECK), maar in 1932 is er in ieder geval weer reden tot klagen  en zelfs in 1934 is het probleem nog 
steeds niet opgelost. 
 
In 1933 wordt gesproken over het autoverkeer op de Heelsumseweg. Er wordt te hard gereden en dat vorm 
een gevaar voor de spelende jeugd. 
Men besluit  het gemeentebestuur te vragen om  plaatsing van een bord met snelheidsbeperking, maar 
onbekend is wat men een juiste snelheidsbeperking vint. 
 
In 1936 wordt een nieuwe (CHECK: DE EERSTE?? Brochure van de VVV uitgegeven. 
 
Op de jaarvergadering van 16 februari 1938 wordt er wederom gesproken over het uitblijven van de 
verharding van het tracé station Wolfheze-Amsterdamseweg van de Wolfhezerweg. Het blijkt, dat de 
samenwerking tussen de heer G. van Mesdag, de gemeente en Rijkswaterstaat erg te wensen overlaat; 
details ontbreken, maar het lijkt dat Mesdag wel tot samenwerking bereid is. Hij is bereid grond af te staan 
over een breedt van 20 meter en wil tevens bijdragen aan de kosten van aanleg en verharding. 
Ook komt dan aan de orde de vraag hoe laat de verlichting van de lantaarn langs de Heelsumseweg “uit”  
moeten. De verlichting is eigendom van de Stichting Wolfheze en wordt al om 10.15 ‘s avonds gedoofd. 
Men besluit om bij het gemeentebestuur te gaan pleiten voor een gemeentelijke gasverlichting. 
 
Aangezien de treinhalte Buunderkamp is opgeheven, besluit men de NS te vragen om de zandweg van het 
dorp naar de Buunderkamp te verbeteren. 
 
 
 


