
Het veer van keizerin

Maria Louise

De kortste weg naar Parijs 
Keizerin Maria Louise is niet de enige bijzondere passagier 
op het veer Sleeuwijk – Gorinchem dat eeuwenlang de 
belangrijkste Noord-Zuid verbinding van ons land was.  
 
In juni 1814 stak tsaar Alexander I het veer over. Een eeuw later, 
op 19 februari stak Koningin Wilhelmina het veer over van Go-
rinchem naar Sleeuwijk, terwijl ze op doorreis was naar Breda.

 

De Maand van de Geschiedenis
De Maand van de Geschiedenis is het grootste historische evenement van Ne-
derland. De nationale geschiedenismaand is de opvolger van de succesvolle 
Week van de Geschiedenis en wordt dit jaar voor de achtste keer georganiseerd. 
In 2011 is het thema van de Maand van de Geschiedenis ‘Ik en wij’. 
Nederlanders voelen zich verbonden met hun land, stad, dorp of 
streek en met hun familie, sportclub, kerk of levensgemeenschap.  
Ten tijde van de overtocht van Keizerin Maria Louise in 1811 behoorde Neder-
land tot het Franse Keizerrijk. Twee eeuwen later zijn we vooral verbonden 
aan Nederland, maar hebben kortom nog steeds verschillende en dynamische 
identiteiten die elkaar soms overlappen. Maar welk deel daarvan is ‘ik’ en wan-
neer gaat dat over in ‘wij’? Wat geeft jou het gevoel dat je Nederlander bent? 

www.maandvandegeschiedenis.nl

 
Speciaal vanwege de maand van de geschiedenis vaart Keizerin Maria 
Louise op zaterdag 1 oktober opnieuw over met het veer vanaf Sleeuwijk 
naar Gorinchem. Twee eeuwen later vaart het eeuwenoude veer nog altijd 
heen en weer. Ter promotie van het veer van Keizerin Maria Louisa biedt 
de veerdienst Gorinchem passagiers in de maand oktober een gratis re-
tourtocht aan bij aankoop van een enkele reis op vertoon van de folder.  

 
De verbinding Gorinchem-Sleeuwijk 

droeg lang de bijnaam “Het veer 
van Keizerin Marie Louise” en op de 
dienstregeling van het veer prijkte 

zelfs een tijdlang de slogan “De 
kortste weg naar Parijs”. Het 

veer moest begin zestiger jaren 
plaats maken voor een vaste oe-
ververbinding: de Merwedebrug.

Opmaak VVV Altena Biesbosch - Kerkstraat 7  - Woudrichem

De schaapjes op het droge...
 
Veermannen varen de mensen van Sleeuwijk naar Gorinchem 
en weer terug. In de 19e eeuw is een veervrouw aan de slag op 
het Sleeuwijkse veer. Deze dame heet Anna Bijl en is weduwe 
van Willem van ’t Sant. Ze woont rond 1845 in Sleeuwijk aan het 
Hoekeinde en moet ieder jaar 3.000 guldens betalen aan de stad 
Gorinchem om veervrouw te zijn. Om de huur terug te verdienen 
en er ook nog iets aan over te houden, kopen de passagiers - net als 
nu - een kaartje om over te varen. Nu betaal je extra voor je fiets. 
in de negentiende eeuw moet je voor 
andere dingen bijbetalen. Lees maar mee 
in het veerreglement van 1847/1848:
 
Er waren tarieven voor 
personen - die voor 25 
cent werden overgezet - 
tot en met paarden, scha-
pen, nuchtere kalveren en magere var-
kens, niet te verwarren met gemeste 
kalveren en gewone varkens, waarvoor 6 
cent méeer moest worden neergeteld dan 
voor hun magere mededieren. Voor kof-
fers, kisten, pakken, manden, reiszaken 
en vrouwenhoedendozen, ook als zij boven 
of achter de rijtuigen waren geladen, 
moest 10 cent per stuk betaald worden”.

Het veer Sleeuwijk - Gorinchem wordt in een document uit 1327 
voor het eerst genoemd. Het is één van de oudste veren van Ne-
derland en een belangrijke verbinding tussen Zuid en Noord. 

Aan het einde van de 19e eeuw zorgt de opkomst van de auto voor 
grote drukte in Gorinchem, maar ook op het Hoekeinde bij de 
veerstoep. Eind jaren dertig worden er jaarlijks ruim 140.000 auto’s 
en honderdduizenden voetgangers overgezet. Pas in 1961 wordt 
Sleeuwijk verlost van al dat autoverkeer als de brug over de Mer-
wede wordt geopend door koningin Juliana. Het wordt bijna de 
doodsteek voor het eeuwenoude voetveer, dat ophoudt te bestaan. 
In 1994 herstelt de gemeente Gorinchem de veerdienst in ere.

Auto’s op het veer

MEER INFORMATIE VIA WWW.VEERDIENSTGORINCHEM.NL



         Het veer van Keizerin Maria Louise 

 
Als Keizerin Maria Louise (1791-1847) op 5 oktober 1811 het veer bij 
Sleeuwijk oversteekt, is ze nog een jong meisje van twintig jaar.  
Ze heeft dan echter al het leven geschonken aan de enige zoon van 
Keizer Napoleon Bonaparte; Napoleon II die wordt geboren op 20 
maart 1811.  Iets meer dan een jaar nadat ze in het huwelijk trad met 
Napoleon. 

 

Keizer Napoleon gaat 
eerst naar Hellevoetsluis 
en vandaar naar  
Dordrecht.  
Zaterdag 5 oktober reist 
hij door naar Gorinchem. 
 

 
Keizerin Maria Louise reist zaterdag 5 oktober vanaf Breda, via 
Heusden naar Sleeuwijk. Daar wordt de keizerin opgewacht 
door de burgemeester van Sleeuwijk 
en zijn zoon; Herman Eliza Verschoor. 
Ook de raadsleden en de predikant 
van Sleeuwijk geven acte de presence. 

In 1810 wordt het Koninkrijk 
Holland ingelijfd in het Franse 
keizerrijk. Al snel na de inlijving 
wil de keizer de nieuwe gebieden 
van zijn Franse keizerrijk bezoe-
ken. De reis begint 18 september 

1911 in Compigne. Op 30 septem-
ber voegt keizerin Maria Louise 
zich te Antwerpen bij de keizer. 

Vandaar gaat de reis naar 
Willemstad, waar het ge-

zelschap zich splitst. 

Keizer Napoleon Bonaparte
Maria Louise penning Keizerlijk wapen van de Bonapartes

Afbeelding beschikbaar gesteld  
door Erfgoedcentrum DiEP

Afbeelding beschikbaar gesteld door Erfgoedcentrum DiEP

Na haar rijtuig verlaten te hebben, verpoosde zij eenige 
oogenblikken in een tent, die te harer ontvangst aldaar 
was opgeslagen. De prefect bood haar de eerbiedige hulde 
van hare in zijn departement wonende onderdanen aan. 
Daarop vroeg de keizerin aan de generaal Van Hogendorp 
of zij zich met een sloep dan wel met een jacht naar 
Gorinchem zou laten overzetten. Van Hogendorp stelde 
het eerste middel voor, omdat een jacht minder snel ging.  
 
Kort daarna begaf zich de keizerin in een prachtige, voor 
haar bestemde sloep, welke door den Dordtschen koop-
handel fraai versierd was en wier roeipersoneel bestond 
uit tot de gardes d’honneurs behoorende zonen van de 
voornaamste Dordtsche kooplieden. Na hare aankomst 
te Gorinchem begaf de keizerin zich naar de woning 
van den heer Van Lom, waar haar echtgenoot haar reeds 
eenigen tijd verbeidde om het middagmaal te gebruiken. 
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Overtocht van de keizerin van Sleeuwijk naar Gorinchem


