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De Krinkelwinkel 
Van hoornwerk tot doodlopende weg 

Aan de J\1.erwede, bij hel bedrijventerrein Avelingen, direct aan de westkant van de irnjJosante vestingstad 
Gorinchem ligt een doodlojJende weg rnet de curieuze naam Krinhelwinkel. Het verhactl van deze onooglijke, 

rnaar toch bijzondere locatie lijht in de vergetelheid te raken. Waar geschiedenis verdwijnt, wordt ook de toekomst 
ongewis. Daarorn volgt hier een belmojJle beschrijving, want hier dreigt bijzonder militair erfgoed verloren te gaan. 

Hoornwerk 'Krinkel! ende Winckell' 

In het rivierenland ligt Gorinchem op een 
kruispunt van militaire- en waterbeheersing. 
De stad ligt nieL alleen aan de monding van 
de Linge, maar ook bij de pick waar Waal en 
Maas zijn samengekomen en overgaan in de 
Merwede. Bovendien ligt de Hollandse vesting 
strategisch op het dubbele rivieracces op het 
grensgebied met Gelderland en Brabant. 
Mede daarom werden tijdens de Opstand, eind 
16de eeuw de middeleeuwse versterkingen 
van de stad gemoderniseerd. In juni l 579 
maakten twee deskundigen in opdracht van 
de Staten van Holland een bestek op voor 
een nieuwe bevestiging van zware, met steen 
beklede wallen en grote bastions. De een 
was Jacob Kemp, 'ammonitiemeester' en 

schout van Gorinchem. De ander was Adriaen 
Anthonisz, fortificatiemeester van de Staten 
van Holland. De keuze van de Gorcumse 
vroedschap viel op het voorstel van Anthonisz. 
Deze liet de uitvoering van zijn ontwerp, welke 
plaatsvond tussen 1592 en 1600, over aan de 
lokale bouwmeester Kemp. De middeleeuwse 
stadsmuren werden geslecht en vervangen door 
een omvangrijke gebastioneerde omwalling, 
volgens het systeem dat we later zouden 
aanduiden als het Oud Nederlands Stelsel. 
We richten ons op de zuidwestzijde van de 
stad, waar voor de wal buiten de stadsgracht 
een hoornwerk werd gepland. Daar lag tussen 
Gorinchem en Hardinxveld langs de oever van 
de Merwede de oude Wolpherensedijk. Deze 
middeleeuwse waterkering was toentertijd 

De vesting Gorcurn met hoornwerli Krinlwlwinliel (lwart:joan Blaeu, 1649) 
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Kansel poort 

Frans ontwe,p Krinkelwinkel 1813, Fwche met Tour Modpf.;, No.:J (tekening: Hugo Ouwerkerk) 

in zo'n slechte staat dat er moest worden 
ingegrepen. Daarom werd in 1595 ca. 200 meter 
landinwaarts, min of meer parallel aan de oude 
dijk een andere, stevige waterkering gelegd, de 
Dordtse Dijk (later 'ieuwe Wolpherensedijk 
genoemd). Bijna tegelijkertijd met deze 
dijkverbetering werd ook een militaire 
versterking gerealiseerd in de vorm van een 
hoornwerk. Dit vooruitgeschoven buitenwerk 
van de vesting had lange flanken en bestond 
aan het front uit twee halfbastions verbonden 
door een rechte voorwal (courtine). De wallen 
van de lange flanken van het hoornwerk werden 
vanaf de vesting gevormd door twee dijken: de 
inlaagdijk of Dordtse Dijk aan de noordzijde 
en een deel van de oude Wolpherensedijk aan 
de rivierzijde. Vanaf ongeveer 1599 maakte het 
hoornwerk Krinkell ende Winckcll deel uit van 
de vernieuwde vestingwerken van Gorinchem. 
K.rinkelwinkel is een bijzondere doch passende 
benaming. Winkel' betekent van oudsher 

'hoek', zoals in het woord 'winkelhaak'. 
'Krinkel' betekent 'kronkel' of 'bocht' en 
verwijst naar de grillige zigzag vorm van het 
front van het verdedigingswerk. 

Franse plannen voor de Krinkelwinkel 

We maken een sprong in de tijd. Eeuwen 
later, in 1811 tijdens de Franse overheersing 
bezocht Napoleon ons land. Op 5 oktober 
inspecteerde hij de wallen van Gorcum en 
maakte hij een rijtoer door de versierde stad. 
Anderhalf jaar later gingen Franse ingenieurs 
in 1813 in opdracht van het Parijse 'Comité 
Centra! des Fortifîcations' aan de slag achter de 
tekentafel met plannen ter verbetering van de 
vesting Gorinchem. Want Napoleon Bonaparte 
benadrukte na zijn bezoek hel belang van de 

vesting in de Hollandse Waterlinie: 'deze plaats 
,nae/ worden beschouwd als een bruggenhoofd om van 
Fmnkrijl1 naar Holland Le komen'. Corcum lag op de 
nieuwe Route fm/Jeriale No. 2 uit 1812, van Parijs 



naar Amsterdam en de rnarinehaven Den Helder. 
Ook lekende de keizer op: 'De lijn van Naarden 

naar Gorcurn rnoet daarom worden beschouwd als 
de ware lijn van hel rijk'. Voor de locatie van de 
Krinkelwinkel aan zuidwestzijde van de stad 
zijn uil die tijd verschillende, nooit uitgevoerde 
ontwerpen bekend, onder andere van een 
redoute gelegen voor het hoornwerk. Maar het 
meest spectaculaire plan is als volgt. Het oude 
hoornwerk de Krinkelwinkel zou van een glacis 
worden voorzien. In de binnenruimte van het 
hoornwerk werd een omvangrijk veldwerk 
geprojectee1·d in de vorm van een pijl. Dit 'pijl
ontwerp' bestaat uit een lange schacht met 
driehoekige pijlpunt, met daarin gebouwd een 
stenen geschutstoren. In vestingbouwkundige 
termen bestond het ontwerp uit een bedekte 
weg van ca. 200 meter, eindigend in een 
flèche (pijl) met daarop een tour modèle. 
Dit pijlvormige veldwerk gelegen binnen het 
hoornwerk was gericht naar de Merwede en het 
zuidwestelijk halfbastion van het hoornwerk. 
De aan twee zijden met wallen gedekte weg 
was een soort open caponnière en begon aan 
de vestinggracht tussen de twee zuidwestelijke 
bastions. Daar was in de rechterflank van 
een van de bastions een poterne gepland. Zo 
konden de verdedigers vanuit de vesting door 
de wal naar de vestinggracht om deze met een 
bootje over te steken en via de gedekte weg 
naar de geschutstoren. Op de flèche is een 
Tour Modèle No. 3 ingetekend, het kleinste 
standaardmodel van de door de Fransen 
ontworpen vierkante bomvrije geschutstorens 
(voor kust- en rivierverdediging). Vanwege de 
geopolitieke ontwikkelingen op het Europese 
continent in deze jaren zijn de Franse plannen 
nooit uitgevoerd, maar ze benadrukken 
wel het belang van Gorinchem als zuidelijk 
bruggenhoofd in de Hollandse Waterlinie. 

In actie bij het beleg in 1814 

Na Napoleons mislukte Russische veldtocht 
in 1812 en de verloren slag bij Leipzig in 
oktober 1813 verstevigden de geallieerden 
hun Europese opmars, zo ook in november 
in Nederland. Onder bevel van generaal 
Rampon concentreerden de Fransen een 
grote troepenmacht in hun belangrijke 
bolwerk Gorcum. Tegen het einde van dat jaar 

legden Pruisische troepen een beleg om de 
vesting, gevolgd door een eerste beschieting 
op 28 december. 'Ter verzekering van de 
stormvrijheid' of, om 'tegen overrompeling 
gedekt' te zijn, was de rivierdijk vanaf de stad 
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tot aan het hoornwerk, evenals het hoornwerk 
van de Krin kei winkel zelf, door de Fransen 
gepalissadeerd. Het linker halfbastion was 
ingericht als geschutsbatterij om de rivier te 
bestrijken. Voor het rechter halfbastion was 
een coupure in de Dordtsedijk gemaakt om 
de toegang af te snijden; rondom de stad 
waren inundaties. Na de vorstperiode, sinds 
november 1813, volgde op 9 januari 1814 een 
kort maar hevig vuurgevecht aan het Merwede
front. Drie Hollandse kanonneerboten waren 
vanuit Dordrecht stroomopwaarts gevaren en 
naderden Gorcum. Aan het waterfront ontstond 
een schotenwisseling, die twee uur aanhield. 
De Fransen vuurden vanaf vier batterijen, ook 
met drie stuks geschut vanaf de Krinkelwinkel. 
Bij het vuurgevecht liep kanonneerbrik 
nr.J 33 onder bevel van marinecommandant 
Frederik Hendrik Ampt twee grondschoten 
op, een langs het dek en een twaalfponder 
tegen de mast. Door aanhoudend te pompen 
hielden de matrozen het vaartuig droog; de 
kanonneerboten trokken zich terug naar 
Werkendam. Na een aantal heftige Pruisische 
bombardementen eind januari capituleerde 
de Franse bezetting van het zwaargehavende 
brandende Gorinchem op 7 februari. 

Waterliniebatterij de Krinkelwinkel 

Enkele jaren eerder, na de grote overstroming 
in het rivierengebied van 1809, had 
waterstaatkundige .Jan Blanken opdracht 
gekregen van Lodewijk Napoleon om de 
waterhuishouding in de regio te verbeteren. 
Zo werd onder andere de afwatering van de 
Lingemonding verlegd naar het westen. Daartoe 
werd in 1819 het Kanaal van Steenenhoek 
gegraven en kwam ook het hoornwerk van de 
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Ontwerp Ba.Uerij aan de Krinkelwinkel, 1831 

Krinkelwinkel weer in beeld. Het noordelijk 
halfbastion van de Krinkelwinkel werd 
gewijzigd in een batterij ter bestrijking van 
het kanaal en de Nieuwe Wolpherensedijk. 
De batterij werd als onderdeel van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie in 1831 verbeterd. Ruim 
50 jaar later werd, mede vanwege de aanleg 
van het Merwedekanaal, in de jaren 1887-1893 

het grootste deel van het land dat binnen het 
hoornwerk lag, de Zwaanpolder genaamd, 
uitgegraven en verbonden met de Merwede. 
Zo ontstond de Voorhaven van het nieuwe 
Merwedekanaal, ook wel Vluchthaven genoemd. 
De lange zuidelijke flank van het hoornwerk 

ging hiermee verloren en de oorspronkelijke 
militaire betekenis van het 16de-eeuwse 
hoornwerk verviel. Maar de grillige 'kop' van 
het hoornwerk, het zigzaggende westelijk 
tracé bleef behouden, evenals de benaming 
Krinkelwinkel. Een decennium later kreeg de 
IZt-inkelwinkel een nieuwe militaire functie, 

waarbij zowel de haven als het karakteristieke 
restant van het hoornwerk werden benut. 

Torpedisten aan de Krinkelwinkel 

Tijdens de mobilisatie vanwege de Grote 
Oorlog werden in 1914 ook torpedisten in de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie gestationeerd. 
Deze Dienst te Water voor rivierversperringen 

opereerde onder andere bij Nieuwersluis 
op de Vecht, bij Werkendam op de .Vlerwede 

en bij Gorinchem op de Waal en Merwede. 
In juni 1916 werd de 2e compagnie van het 
Korps Torpedisten ter beschikking gesteld 
aan de commandant van de Waterlinie in 
Gorinchem. Een compagnie van ca. 140 
'zoutwatermannen' kwam vanuit marinehaven 

Den Helder naar Gorcum en werd gelegerd 
in de Willemskazerne. Hun operationele basis 
werd de Krinkelwinkel aan de Vluchthaven. 

Gorinchem. Ktm�meerinll Ton,edlsttn 

Il 

Kazernering Tor/Jedisten Krinkelwinkel aan de 

Vl'llchthaven (foto: collectie auteur) 
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Loodsen en Vaa1tuigen van de Compagnie Tbrjledisten, Krinkelwinkel Gorinchem (foto: collectie auteur) 

De Torpedisten stonden hier onder bevel van 
luitenant J.A. Mussen (1880-1940) van de 
Vestingartillerie, latei-kapitein der Torpedisten. 
Uo Mussert was een broer van NSB-leider Anton 
Mussert; hij kwam bizar aan zijn einde; zie: 
https:/ /nl. wikipedia. 01g/wiki/Jo_Mussert / CW]. 
De eerste eenheid van torpedisten was in 1876 
opgericht als mantieme ernstvuurwerkers 
( maritieme explosievendeskundigen). 
Oorspronkelijk hielden ze zich bezig met 
het fabriceren, aanleggen en scherpstellen 
van onderwatermijnen. Deze mijnen in 
langgerekte stalen behuizingen noemde 
men toen torpedo's. In 1882 werd het Korps 
Torpedisten onderdeel van het Wapen der 
Artillerie. Aan de Krinkelwinkel stonden 
diverse houten loodsen: een torpedomagazijn, 
een oplegmagazijn, een werkplaats en een 
vaartuig/sloepenloods. Aan de havenkade 
achter de Krinkelwinkel lagen de vaartuigen 
van het korps afgemeerd: een stoomsleepboot, 
barkassen, sloepen en vleuen voor het leggen 
van de torpedo's. Deze electro-schoktorpedo's, 
een soort verankerde mijnen, dienden ter 
versperring van de rivier. In tegenstelling tot 
contactmijnen hadden deze torpedo' hun 
su·oombron aan de wal. Ze waren met kabels 
aan het vaste land verbonden en konden zo 
gewenst in- en uitgeschakeld worden, zodat het 

vaarwater voo1· de eigen schepen veilig bleef. 
Het militaire personeel bestond uit 
werktuigkundigen, schippers, machinisten, 
stokers en duikers. Ze vormden een 
'versperringsdienst en bewakingsdienst te 
water'. De technische troepen van het korps 
opereerden ook met moderne springstoffen 
en ontstekingsmiddelen op het water en 
op het ijs. In 1922 is het Korps Torpedisten 
van de Landmacht opgegaan in het Korps 
PonLonniers en Torpedisten. Vervolgens werd 
dit korps in 1927 losgekoppeld van de Artille1·ie 
en toegevoegd aan het wapen der Genie. 

De nadagen van de Krinkelwinkel 

Tijdens de mobilisatieperiode van 1939-1940 
verzorg·den de Torpedisten mijnversperringen 
aan de hoofdverdedigingslijn op de Waal 
tussen Fort Vuren en Fort Loevestein en als 
'achtervang' van de Waterlinie op de Merwede 
ter hoogte van het Steurgat bij Werkendam. 
Verder· waren ze verantwoordelijk voor de 
bewaking van de Biesbosch, als onderdeel van 
het Zu idfront van de Vesting Holland. Hiervoor 
werden door de Torpedisten 18 vletten ingezet, 
elk voorzien van een Vickers mitrailleur. 
Per 1 juli 1950 werd het korps Torpedisten 
opgeheven. In 1958 werden de Vluchthaven 
en de· loodsen aan K.rinkelwinkel in gebruik 
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lirhl üf1 de Krinl,elwinkel 20 I O (folo: collectie aule11r) 

genomen door de Vaar- en Duikersschool van 

het wapen Genie der Landmacht. Uiteindelijk 

vertrokken de vele defensieonderdelen 

in 1967 definitief uit de garnizoensstad 

Gorinchem. Daarmee kwam ook een einde 
aan de eeuwenoude militaire benuuing van de 

Krinkelwinkel. Het open schootsveld van de 

Krinkelwinkel veranderde daarna geleidelijk 

in het industrieterrein Avelingen. Heden ten 
dage bedreigen niet alleen dijkversterkingen 

en het programma 'Ruimte voor de Rivier' de 
restanten van de Krinkelwinkel, ook verdere 

industriële uitbreidingen dreigen de relicten op 

te slokken. Toch scheppen deze ontwikkelingen 
ook kansen voor de7e bijzondere locatie. 

Laten we de kansen voor deze doodlopende 
weg verzilveren. Met het levend houden van 

de verhalen en het benadrukken historische 

zigzag tracé zal de verschanste schoonheid van 

de imposante vesting Gorinchem nog meer 
schitteren. 

Chris Will 
Met dank aan Hugo Ouwerkerk, 

Werkgroep Vesting Gorinchem 
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