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Inleiding 

In het voorjaar 2018 startte schrijver en projectleider Agnes de Boer in opdracht van onze 

stichtingen het verhalenproject Herauten op de Stelling. Het project bestond uit 

verhalenbijeenkomsten, theatrale muzikale voorstellingen door Duo Leeghwater & Henk Zwart 

en een boek met verhalen over leven en werk in de forten. Het was het derde stelling-verhalen-

project en besloeg alle forten en batterijen in het Zuid- en Zuiderzeefront van de Stelling van 

Amsterdam, het Hembrugterrein en de graansilo Korthals Altes.  

Met dit project en het boek willen we de Stelling van Amsterdam literair rond maken. De serie 

stelling-verhalen begon in het noordwesten van de Stelling met Leven langs de Liniedijk (boek 

onder redactie van Marianne Groep-Foncke), daarna volgden Leven op de Stelling over het 

zuidwesten van de Stelling en Kraijenhoff keert terug over het Noord- en Zuiderzeefront.  

De verhalenbijeenkomsten hadden tot doel mensen te verbinden rond de forten, verhalen te 

genereren rond het boek en draagvlak te creëren voor het project. In de theatrale muzikale 

voorstellingen vertellen Duo Leeghwater (op fluit en altviool) samen met Henk Zwart op muziek 

van Arthur Wagenaar het verhaal van de Stelling van Amsterdam en haar forten en dat doen ze 

op locatie, dus in de forten.  

In het boek Herauten op de Stelling vertellen fortwachters, soldaten, bewakers, vrijwilligers, 

ondernemers en restaurateurs over het leven en werk op en rond de forten. Aan de hand van 

overleveringen, herinneringen en actuele verhalen gaat het boek in op alle periodes van de bouw 

van de forten tussen 1880 en 1914 tot het huidige gebruik en herbestemming ervan. 

Op 10 november 2011 is het boek gepresenteerd tijdens de Wisselgesprekken in kunstencentrum 

Het Hem op het Hembrugterrein. In gesprek met de vele belangstellende vertelde schrijfster 

Agnes de Boer haar eigen schrijvend levensverhaal in de vorm van een Wisselgesprek.  

In het voorjaar van 2020 staan nog enkele theatrale concerten van Duo Leeghwater en Henk 

Zwart op het programma. Tevens is de schrijfster beschikbaar voor het geven van lezingen voor 

bijvoorbeeld historische verenigingen.   

Met veel genoegen sluiten wij het project Herauten op de Stelling (bijna) af en presenteren het 

eindverslag aan de fondsen en overheden die het project mede hebben mogelijk gemaakt. 

Het bestuur van de Stichting Verhalen Verbinden 

en de Stichting Uitgeverij Noord-Holland 
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Activiteiten  

De volgende activiteiten zijn binnen het project uitgevoerd, worden binnenkort afgerond of staan 

als off-spin nog op de planning. 

1. Verhalenbijeenkomsten 

 

o 28 mei 2018: verhalenbijeenkomst in het gemeentemuseum in Weesp tijdens 

expositie Water in Weesp. 

o 1 september 2018: bijeenkomst met alle gidsen van de forten van 

Natuurmonumenten. 

o 20 september 2018: verhalenavond in Muiden over de forten aan het Pampus, het 

Muizenfort, de Vestingstad Muiden, de Westbatterij en de batterij Diemerdam. 

 

Met de gidsen van 

Natuurmonumenten op 

pad, Fort bij Hinderdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Interviews 

 In de periode mei 2018 – maart 2019 zijn interviews afgenomen met circa dertig mensen 

die betrokken zijn bij één van de relevante forten of andere Stelling-objecten.  

3. Concerten 

 

o Fort aan de Drecht: 7 juli 2018 

o Fort bij Nigtevecht: 8 juli 2018 

o Fort aan de Ossenmarkt: 15 september 2018 

o Fort bij Waver-Amstel: diner-concert 23 september 2018 

o Fort bij Edam: 16 juni 2019 

o Fort bij Spijkerboor: 23 juni 2019 

o Fort aan de Ossenmarkt: 29 september 2019 

o Fort bij Waver-Amstel: 2020 
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Duo Leeghwater en Henk Zwart zingen 

en spelen Herauten op de Stelling in Fort 

aan de Drecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lezingen 

 

o 15 februari 2019: lezing in Raadhuisje Grootschermer 

o 8 april 2019: 2019: lezing voor de oudheidkundige vereniging Oud-Middelye. 

o 19 mei 2019: lezing in Fort bij Spijkerboor 

o 12 september 2019: lezing voor Historisch Genootschap Midden Kennemerland 

o Bijdrage in de Nieuwe Schouwschuit (HGB): voorjaar 2020 

 

5. Boekpresentatie 

 

Op zondag 10 november 2019 is het boek Herauten op de Stelling gepresenteerd in Het 

Hem, het kunstencentrum op het Hembrugterrein. De presentatie bestond uit een 

zogenaamd ‘wisselgesprek’ van de schrijfster Agnes de Boer met het aanwezige publiek. 
Na afloop waren de schrijfster en oud-medewerkers van het Hembrugterrein aanwezig als 

zogenaamde levende boeken tijdens de wisselgesprekken van het Chapter 2WO van 

Nicolas Jáar en Shock Forest Group. 

 

Schrijfster Agnes de Boer tijdens de 

boekpresentatie in Het Hem op 10 november 

2019 
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Theatrale concerten Herauten op de Stelling 

Duo Leeghwater en Henk Zwart brachten in de forten van de Stelling van Amsterdam de 

theatrale muziekvoorstelling Herauten op de Stelling ten gehore. De Stelling van Amsterdam was 

een verdedigingslinie waarin het water werd ingezet om de vijand op weg naar de hoofdstad de 

pas af te snijden, maar is hij ooit gebruikt… ? De muziek vertelt het verhaal van de forten en hun 
bewoners ten tijde van de Eerste, de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog maar ook: wat 

gebeurde er in de forten, en wie huizen er tegenwoordig? 

 

Met nieuwe en oude muziek, met zang en gesproken tekst, met onverwachte instrumenten en 

met het fort als spannend décor namen Marieke Wenink (altviool), Marieke Franssen (fluiten) en 

Henk Zwart (zang en gesproken tekst) het publiek mee in de spannende wereld van de Stelling 

van Amsterdam. De muziek werd gecomponeerd door Arthur Wagenaar en was geïnspireerd op 

de stellingverhalen van Agnes de Boer.  

 

 

Boek Herauten op de Stelling 

Het boek Herauten op de Stelling is op 10 november 2019 gepresenteerd in Fort aan de Jipserweg. 

In totaal bevat het boek rond de vijftig verhalen, anekdotes en informatie over de betrokken 

forten van de Stelling en bevat maar liefst 224 bladzijden verhalen en historisch en actueel 

beeldmateriaal.  

De oplage van het boek is 750 exemplaren. 

De volgende forten en batterijen zijn opgenomen in het boek: 

o Vesting Muiden (Westbatterij, Muizenfort en Gebouw H 

o Vesting Weesp met Fort aan de Ossenmarkt 

o Hembrugterrein 
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o Graansilo Korthals Altes 

o Fort Uitermeer 

o Fort bij Hinderdam 

o Fort bij Nigtevecht 

o Fort Bijlmer 

o Fort bij Abcoude 

o Fort in de Botshol 

o Fort aan de Winkel 

o Fort bij Waver-Amstel 

o Fort bij Uithoorn 

o Fort aan de Drecht 

o Fort bij de Kwakel 

o Fort Coehoorn 
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Financiële verantwoording 

Op basis van de uitkomsten van de financiële administratie en de nog te verwachten inkomsten 

en uitgaven gaan wij ervan uit dat de ontvangsten van het project in lijn zijn met de ramingen. De 

ontvangsten bestaan grotendeels uit subsidies, een kleiner deel bestaat uit de opbrengst van het 

boek ‘Leven op de Stelling’. Het antwoord op de vraag of de hele oplage van het boek wordt 
verkocht, ligt nog in de schoot van de toekomst verborgen.  

INKOMSTEN Toegezegd Ontvangen Te verwachten Totale inkomsten 

Provincie Noord-Holland € 28.600,00 € 24.880,00 € 3.720,00 € 28.600,00 

Provincie Utrecht € 8.500,00 € 8.500,00  € 8.500,00 

Pr. Bernhard Cultuur Fonds Utrecht € 3.500,00 € 0,00 € 3.500,00 € 3.500,00 

Pr. Bernard Cultuurfonds NG € 5.000,00 € 5.000,00  € 5.000,00 

Gemeente Ronde Venen € 2.000,00 € 2.000,00  € 2.000,00 

Uithoorn € 3.000,00 € 2.400,00 € 600,00 € 3.000,00 

Gemeente Weesp € 1.500,00 € 1.500,00  € 1.500,00 

Ondernemers Uithoorn € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 

Rabo Gooi Vecht € 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 

Rabo Schiphol € 1.250,00 € 1.250,00  € 1.250,00 

Waterschap AGV € 6.000,00 € 2.400,00 € 3.600,00 € 6.000,00 

BPD Cultuurfonds € 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 

     

Raming inkomsten boek € 7.500,00 € 0,00 € 7.500,00 € 7.500,00 

TOTAAL € 72.350,00 € 47.930,00 € 24.420,00 € 72.350,00 

 

UITGAVEN Geraamd Uitgegeven Te verwachten Totale uitgaven 

Verhalenproject  
   

Projectleiding € 6.000,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 

Research € 3.000,00 € 4.740,00  € 4.740,00 

Verhalenbijeenkomsten € 2.000,00 € 500,00 € 1.200,00 € 1.700,00 

Communicatie € 4.000,00 € 3.500,00 € 500,00 € 4.000,00 

Interviews € 7.200,00 € 4.500,00 € 2.000,00 € 6.500,00 

Reiskosten € 1.000,00 € 500,00  € 500,00 

Presentaties € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 
 € 24.700,00 € 17.740,00 € 7.200,00 € 24.940,00 

Boek  
   

Schrijven € 7.150,00 € 5.000,00 € 2.150,00 € 7.150,00 

Ontwerpen € 7.000,00 € 7.130,00  € 7.130,00 

Beeldmateriaal verzamelen € 1.000,00 € 1.000,00  € 1.000,00 

Beeldmateriaal bewerken € 2.000,00 € 1.717,00  € 1.717,00 

Drukwerk € 5.000,00 € 4.890,00  € 4.890,00 

Begeleiding en verspreiding  € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

 € 27.150,00 € 19.737,00 € 7.150,00 € 26.887,00 

     

Muziekvoorstellingen € 20.000,00 € 15.479,30 € 4.520,70 € 20.000,00 

Diversen € 500,00 € 241,00 € 282,00 € 523,00 

TOTAAL € 72.350,00 € 53.197,30 € 19.152,70 € 72.350,00 
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Toelichting op de financiële verantwoording. 

In de oorspronkelijke begroting (december 2017) werd uitgegaan van te verwachten kosten van 

€69.700,-. De begroting is in de loop van 2018 aangepast vanwege: 

o Meerkosten door reisafstand en de spreiding in de tijd van de interviews, 

verhalenbijeenkomsten en research ter plaatse. 

o Meerkosten door opnemen van extra Stellingonderwerpen: Vesting Muiden, 

Hembrugterrein en Graansilo Korthals Altes. 

De nog te verwachten inkomsten bestaan uit bijdragen die pas definitief (geheel of gedeeltelijk) 

kunnen worden aangevraagd na afronding van het project. 

Toelichting nog te verwachten kosten: 

o Volgend jaar staan nog twee concerten gepland in het Fort bij Waver-Amstel op 

27 en28 juni en een derde concert, vermoedelijk op Pampus, wordt nog 

voorbereid. 

o Nog te declareren reeds gemaakte kosten schrijver en projectleider in afwachting 

van de nog te ontvangen subsidies. 

o Reservering voor communicatie- en promotie-activiteiten van het boek in 2020. 
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Herauten in de pers (een selectie) 

 

 

Artikel van de schrijfster over de forten in Marken-Binnen en Spijkerboor 

https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/verdieping/blog/545-forten 

 

Artikel over de boekpresentatie en het boek op ‘if then is now’. 

https://ifthenisnow.eu/nl/gebeurtenissen/herauten-op-de-stelling-vierde-boek-met-

stellingverhalen-over-de-forten-in-het-zuid 

 

Artikel over het verhalenproject en het boek op Oneindig Noord-Holland 

https://onh.nl/verhaal/forten-stelling-van-amsterdam-zijn-eldorado-voor-vogels-en-

wijnverkopers 

 

Artikel over het verhalen en het boek op website Stichting Oer-IJ 

https://www.oerij.eu/actueel/nieuw-boek-over-onderdeel-stelling-van-amsterdam/ 

 

https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/verdieping/blog/545-forten
https://ifthenisnow.eu/nl/gebeurtenissen/herauten-op-de-stelling-vierde-boek-met-stellingverhalen-over-de-forten-in-het-zuid
https://ifthenisnow.eu/nl/gebeurtenissen/herauten-op-de-stelling-vierde-boek-met-stellingverhalen-over-de-forten-in-het-zuid
https://onh.nl/verhaal/forten-stelling-van-amsterdam-zijn-eldorado-voor-vogels-en-wijnverkopers
https://onh.nl/verhaal/forten-stelling-van-amsterdam-zijn-eldorado-voor-vogels-en-wijnverkopers
https://www.oerij.eu/actueel/nieuw-boek-over-onderdeel-stelling-van-amsterdam/
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Eén van de vele berichten op één van de websites in beheer van Stichting Liniebreed 

Ondernemen. 

https://www.stellingvanamsterdam.nl/nl/nieuws/het-nieuwste-boek-van-agnes-de-boer-herauten-

op-de-stelling 

 

Berichtgeving over één van de concerten van Duo Leeghwater & Henk Zwart, Herauten op de 

Stelling. 

https://www.rodi.nl/regio/alkmaar/150736/-herauten-van-de-stelling- 

  

https://www.stellingvanamsterdam.nl/nl/nieuws/het-nieuwste-boek-van-agnes-de-boer-herauten-op-de-stelling
https://www.stellingvanamsterdam.nl/nl/nieuws/het-nieuwste-boek-van-agnes-de-boer-herauten-op-de-stelling
https://www.rodi.nl/regio/alkmaar/150736/-herauten-van-de-stelling-
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Noord-Hollands Dagblad – editie Zaanstad en Waterland 

6 november 2019 

 

Berichtgeving over het boek op de website Wererlderfgoed. 

https://www.werelderfgoed.nl/nl/agenda/boekpresentatie-herauten-op-de-stelling 

 

  

https://www.werelderfgoed.nl/nl/agenda/boekpresentatie-herauten-op-de-stelling
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