
Excursie Die Goude op de Rijn: vaartocht vol verhalen  
 

Op zaterdagmorgen 5 september 
reed een bus vol met leden van Die 
Goude via Elten naar Tolkamer. In 
Elten stapten drie gidsen op de bus. 
In Tolkamer komt de Rijn ons land 
binnen. In het voormalig 
douanekantoor is nu een hotel 
gevestigd. Onder het genot van 
koffie met gebak introduceerde gids 
Bernier Cornielje het gezelschap in 
de geschiedenis van Tolkamer, Elten 
en omgeving. Van de Romeinen 
(Drusus) stak hij enthousiast door 
naar het rampjaar 1672 en kwam hij 
via de Successieoorlog uit bij de 
Tweede Wereldoorlog en de daarop 

volgende claims op schadevergoeding en de teruggave van Elten inclusief de ontduiking van 
invoerrechten. Ook het verhaal van St. Machutus kwam aan de orde, de heilige die vereerd wordt in 
de voormalige abdijkerk van Hoch-Elten.  
 
Aan boord van motorschip Schenckenschans voer de groep naar Doornenburg, waar uitgestapt werd 
voor een rondleiding door Kasteel Doornenburg. Vanwege de strategische ligging kende het vanaf de 
middeleeuwen roerige tijden. Pas gerestaureerd (1937 - 1941) werd er een Duits hoofdkwartier 
gevestigd, dat in 1945 door de geallieerden werd gebombardeerd. In 1968 kwam de volgende 
restauratie klaar van het kasteel met de grootste voorburcht van Nederland.  
 
Terug op de boot werd de reis voortgezet door het Pannerdens Kanaal en langs Fort Pannerden naar 
Arnhem. Het kanaal is in 1707 gegraven omdat anders de IJssel en de Rijn droog kwamen te staan. 
Gids Hans Brons vertelde over Market Garden: de verloren slag bij Arnhem, wat een brug te ver was. 
Men wist niet dat er zoveel Duitse 
troepen op de Veluwe aanwezig 
waren.  
De derde gids, Marieke Wittenhorst, 
wees ons op de Oude Kerk in 
Oosterbeek, waar de Airborne- 
troepen zich moesten verzamelen na 
drie dagen vechten in Arnhem. De 
pastorie werd als hospitaal gebruikt. 
Later is de kerk door zware gevechten 
in puin geschoten. Bij de restauratie 
kwamen de 2000 jaar oude 
fundamenten boven. Het is nu de 
oudst nog in gebruik zijnde kerk in 
Nederland, en tevens pelgrimsoord 
voor veteranen en nabestaanden. 
Toen men oude archieven ging 
onderzoeken kwam men de legende van Bernulfus op het spoor, de latere bisschop van Utrecht, die 
keizerin Gisela bij de bevalling van haar kind had bijgestaan.  
De boot ging verder naar Driel, waar de Poolse parachutisten op 19 september 1944 voor een 
onmogelijke opgave stonden. Door het slechte weer kwamen ze twee dagen te laat aan. Ze waren 
te ver buiten Arnhem gedropt en landden te midden van de Duitsers. Er waren bijna geen boten en 
ze werden beschoten vanaf de Westerbouwing. Het duurde meer dan 60 jaar voor hun heldhaftig 
optreden erkenning kreeg.  
De Duitsers lieten op 2 december 1944 bij Elden een dijk springen, zodat de Neder-Betuwe onder 
water kwam te staan. Han Dunk schreef toen het lied: “Eens zal de Betuwe in bloei weer staan. Nog 
mooier en voller dan voorheen”.  
Terugvarend zagen we nog het eindpunt van de IJssellinie, waarvoor in de Koude Oorlog een zeer geheim plan 
was ontwikkeld. Moe van alle boeiende verhalen legde het gezelschap aan op de Rijnkade in Arnhem en keek 
nog even naar de John Frostbrug. (Wilma Dubbink) 


