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Hugo de Groot en Napoleon
Wat hebben uiteenlopende persoonlijkheden als Hugo de Groot en Napoleon met elkaar gemeen? Een
befaamd rechtsgeleerde en een veldheer - keizer? Welnu, ze hebben allebei overnacht in Gorinchem en
zijn met de boot over de Boven - Merwede gevaren. Hugo de Groot, één keer verstopt in een boekenkist
en de volgende dag vermomd als metselaar met het veer naar Sleeuwijk om vandaar zijn reis te vervolgen.
Napoleon ging niet met het veer, maar liet zich van Sleeuwijk overroeien naar Gorinchem.
Het veer naar Sleeuwijk vertrekt in
Gorinchem. Foto: W.J.Kusee

De overzetveren in Gorinchem hebben een
oude geschiedenis. Er is al sprake van een
veerrecht in 1330. In de opeenvolgende
eeuwen is het veerrecht in verschillende
handen geweest. Nu is het van de
gemeente Gorinchem. Vandaar dat de
overzetveren naar Woudrichem en naar
Sleeuwijk Gemeentelijke Veerdiensten zijn.
In 2001 werden ruim 400.000 passagiers
vervoerd.
De Merwede is de drukst bevaren rivier van Europa. Veel vrachtschepen met allerlei ladingen: zand, grind,
olie, containers. Je kijkt je ogen uit, zowel op de kades als onderweg. Bij helder weer heb je een prachtig
zicht op de rivier zelf, op de strandjes tussen de kribben, op de molen en de poort van Dalem in
Gorinchem. Naar het Westen is de brug van de A27 beeldbepalend. Ter hoogte van Gorinchem is de rivier
omstreeks 350 meter breed.
We wilden varen naar Sleeuwijk, lopen over de dijk naar Woudrichem en de pont weer terug nemen naar
Gorinchem. Tevoren hadden we ons op de hoogte gesteld van de dienstregeling: zie
www.veerdienstgorinchem.nl.
Het weerbericht beloofde niet veel goeds. We begonnen daarom vroeg. Schitterende dreigende wolken
boven onrustig water. De Gorinchem VI vervoerde ons in een behoorlijk hoog tempo zowel heen als terug.
De boot, deels open maar voor het grootste deel overdekt, kan 193 passagiers meenemen. Voor
liefhebbers van drijvende bokken, roestig en stoer, is de haven van Sleeuwijk een paradijs. De wandelaar
kan op twee manieren verder: over de dijk of via een buitendijks wandelpad over de Groesplaat, een
project van Brabants Landschap. Deze keer kozen we voor de dijk. Tijdens de wandeling keken we steeds
uit op de Oudendijkse Geul, met langs de kanten knotwilgen. Over de dijk loopt de Maas en Vestingroute
(LF 12a) en de fietsroute: Altena -Biesbosch.
Verderop gaat de weg over in een fietspad. Woudrichem is een bijzonder fraai vestingstadje. In de
zomermaanden kan overgevaren worden naar Slot Loevestein. Bovendien is er nog een mogelijkheid om
naar Fort Vuren te varen. Vandaar kan de wandelaar weer naar Gorinchem lopen. Terugvarend deelden we
de veerboot met opvallend veel (jonge) passagiers. De lucht betrok, eerste spetters vielen. In Gorinchem
vonden we onderdak in een pannenkoekenhuis.

