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Eindverslag verhalenproject Leven op de Stelling 

 

Inleiding 

In het voorjaar 2017 startte schrijver en projectleider Agnes de Boer in opdracht van onze 

stichtingen het verhalenproject Kraijenhoff keert terug. Het project bestond uit 

verhalenbijeenkomsten, een documentaire en een boek. Het was het tweede stelling-verhalen-
project en besloeg alle forten en batterijen in het Noord- en Zuiderzeefront van de Stelling.  

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 volgde Leven op de Stelling over het 

zuidwesten van de Stelling. Na Kraijenhoff keert terug volgt Herauten op de Stelling in het Zuid- en 

Zuidoostfront.  

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 film gaat Cornelis 

Kraijenhoff – de grondlegger van de Posten van Kraijenhoff, de voorloper van de Stelling van 

Amsterdam en gespeeld door zanger-acteur Henk Zwart– op inspectie langs de forten en 

ontmoet daar interessante mensen. De verhalen van de mensen vertellen in de film het verhaal 

van de forten en de Stelling. Ook het boek is gebaseerd op het gedachtengoed van Kraijenhoff. 

In het boek vertellen mensen over het leven en werk op 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 ervan. 

Op 8 juni 2018 is het eerste exemplaar van het boek overhandigd aan voormalig fortwachter van 

het Fort aan de Jisperweg, Arie Everaars. In het bijzijn van vele bij het project betrokken 

fortenliefhebbers hebben we het project toepasselijk in dit normaalgesproken ontoegankelijke 

fort af mogen sluiten. In de maand juni van dit jaar volgen nog enkele feestelijke momenten 

waarin het thema ‘Kraijenhoff keert terug’ centraal staat.  

Met veel genoegen sluiten wij het project Kraijenhoff keert terug (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 22 juni: verhalenavond in de Beemster over de forten Spijkerboor, Jisperweg, 

Middenweg, Nekkerweg en Benoorden Purmerend. 

o 27 juni: verhalenavond in Fort bij Edam over de forten bij Edam, bij Kwadijk en 

Vuurtoreneiland Durgerdam. 

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

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

o 17 november: gesprek in de fortwachterswoning van de batterij bij Diemerdam. 

o 8 december: verhalenbijeenkomst op het Hembrugterrein. 

o 14 december: gesprek op het Vuurtoreneiland bij Durgerdam. 

 

2. Filmvertoningen 

o Maandag 1 oktober: première in Fort aan de Nekkerweg (Fort Resort Beemster) 

in aanwezigheid van de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en de 

burgemeester van de Beemster 

o Zondag 8 oktober, meerdere voorstellingen in Fort bij Edam. 

o Zondag 15 oktober voorstelling voor de vrijwilligers van het Fort bij Edam. 

o Maandag 23 oktober in Onder de Linden Middenbeemster. 

o Woensdag 15 november in het Muizenfort Middenbeemster. 

o Zondag 14 april in het Fort bij Marken-Binnen. 

o Zaterdag 28 april in het Gemeentemuseum Weesp ihkv de tentoonstelling water. 

o Zondag 17 juni tijdens de Fort Fair in het Fort Benoorden Purmerend. 

o Zondag 24 juni tijdens fietstocht langs drie forten in Beemster en Marken-Binnen. 

o Fort aan het Pampus: PM. 

o Vrijwilligers van het Fort bij Spijkerboor: PM. 

o Publieksvoorstelling Spijkerboor: PM.  
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3. Interviews 

 In de periode juni 2017 en januari 2018 zijn interviews afgenomen met circa vijftig 

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

4. Lezingen 

o 24 september: bijeenkomst over de Stelling voor het Water- en Broodfonds 

Waterland in het Fort bij Edam. 

o 2019: lezing voor de Algemene Ledenvergadering van oudheidkundige vereniging 

Oud-Middelye. 

 

5. Boekpresentatie 

 

Op 8 juni heeft in Fort aan de Jisperweg de boekpresentatie van Kraijenhoff keert terug 

plaatsgevonden. Schrijver Agnes de Boer heeft het eerste exemplaar van het boek 

overhandigd aan voormalig fortwachter aan de Jisperweg, Arie Everaars. De 

burgemeester van de Beemster, Joyce Verbeek, was aanwezig en heeft kort het woord tot 

de aanwezigen en de schrijver gericht. 

 

6. Overige activiteiten 

o Meegewerkt aan de expositie over Fort bij Kwadijk van Oudheidkundige 

Vereniging Oud-Quadyck en fortwachtersdochter Hetta Prijs in Kwadijk op 

zondag 10 juni, 8 september en 14 oktober. 

o Fietstocht langs de forten aan de Jisperweg (rondleiding), Spijkerboor 

(rondleiding) en Marken-Binnen (film) op zondag 24 juni.  

o Concert van Duo Leeghwater in het kader van de boekpresentatie op zaterdag 30 

juni 2018 in Fort bij Edam. 

o Samenwerking met Menno Heling van het platform If then is now over plaatsing 
van de verhalen op deze website met verhalen over geschiedenis en cultuur. 

 

 

     Expositie over Fort bij Kwadijk, 10 juni 2018 
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Film Kraijenhoff keert terug 

Op verschillende locaties binnen het projectgebied is een film opgenomen over het leven en werk 

op de forten, de geschiedenis van de Stelling van Amsterdam en de huidige plaats en betekenis 

van de forten en de Stelling. De locaties zijn Fort bij Edam, Fort aan de Nekkerweg / Fort 

Resort Beemster, Fort aan de Jisperweg, Fort bij Spijkerboor, de inlaatsluizen van de Beemster, 

Fort aan het Pampus, Muizenfort en Westbatterij Muiden. 

De film wordt gedragen door acteur-zanger Henk Zwart die de rol van Cornelis Kraijenhoff 

vertolkt. Kraijenhoff was militair-ingenieur die verantwoordelijk was voor de eerste permanente 

kringstelling rond de hoofdstad: de posten van Kraijenhoff. Deze kringstelling is de voorloper 

van de Stelling van Amsterdam, waardoor Kraijenhoff ook wel wordt beschouwd als de 

grondlegger van de Stelling.  

In de film gaat Kraijenhoff op inspectietocht langs de forten en moet daar gidsen, deskundigen, 

vrijwilligers, ondernemers, fortwachters, bewakers en ex-gevangenen die vertellen over de 

geschiedenis van de Stelling en leven en werk in de forten vanaf de bouw van de forten in 1880 – 

1914 en nu. Op deze manier komen alle periodes (bouw, Eerste Wereldoorlog, Tweede 

Wereldoorlog, Koude oorlog, herbestemming en functieverandering) en verschillende thema’s 
(verdedigen met water, mobilisatie, inundatie, landschap & natuur, zelfvoorzienendheid, 

pionieren) aan bod.  

De film is gemaakt door Jort van der Maarel, een jonge filmer en acteur in opleiding. 

De Jeep met chauffeur is beschikbaar gesteld door Karin en Mike Kuiper. 

De film is op verschillende forten en aanverwante locaties vertoond en is nu beschikbaar voor 
alle betrokken forten, musea en bezoekerscentra om vertoond te worden voor publiek.  
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Boek Kraijenhoff keert terug 

Het boek Kraijenhoff keert terug is op 8 juni 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 Batterij bij Diemerdam; 

o Fort aan het Pampus 

o Vuurtoreneiland Durgerdam 

o Fort bij Edam 

o Fort bij Kwadijk 

o Fort Benoorden Purmerend 

o Fort aan de Nekkerweg / Fort Resort Beemster 

o Inundatiesluizen van de Beemster 

o Fort aan de Middenweg 

o Fort aan de Jisperweg 

o Fort bij Spijkerboor 

o Fort bij Marken-Binnen 

o Fort bij Krommeniedijk 

Het was de bedoeling in dit boek ook de vestingstad Muiden, het Hembrugterrein in Zaandam en 

de Graansilo Korthals Altes te behandelen. De grote hoeveelheid verhalen die beschikbaar 

kwamen, noodzaakten ons deze onderdelen van de Stelling naar het volgende boek te 

verschuiven. De verhalen mogen zeker niet verloren gaan. Muiden maakt wel onderdeel uit van 
de film. 
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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 Geraamd Ontvangen Te verwachten Totale inkomsten 

          

Totale project    
    

Provincie N.H. € 18.850,00 € 15.080,00 € 3.770,00 € 18.850,00 

Provincie N.H. film € 7.000,00 € 7.000,00   € 7.000,00 

Prins Bernhard Cultuurfonds € 5.000,00  € 5.000,00 € 5.000,00 

Gemeente Alkmaar € 3.500,00 € 3.500,00   € 3.500,00 

Gemeente Muiden € 2.000,00 € 2.000,00   € 2.000,00 

Gemeente Beemster € 1.500,00 € 1.500,00   € 1.500,00 

Gemeente Zaanstad € 1.811,00 € 1.811,00   € 1.811,00 

Stichting Daendels € 2.500,00   € 2.500,00 € 2.500,00 

Water en Broodfonds € 500,00 € 500,00   € 500,00 

Merlet Interim € 500,00 € 500,00   € 500,00 

Fort Resort Beemster € 500,00 € 500,00   € 500,00 

Bart Wijninkoop € 500,00 € 500,00   € 500,00 

Cono Beemster € 200,00 € 200,00   € 200,00 

Gemeente Edam Volendam € 1.500,00 € 2.000,00   € 2.000,00 

AGV € 2.500,00   € 2.500,00 € 2.500,00 

Gemeente Diemen € 1.500,00  € 1.250,00 € 1.250,00 

Promis Advies op Maat € 1.150,00 € 1.150,00   € 1.150,00 

         

Inkomsten film € 2.500,00 € 480,00   € 160,00 

Inkomsten boek € 10.689,00  € 3.000,00 € 7.000,00 € 10.000,00 

  € 64.200,00 € 39.721,00 € 22.020,00 € 61.741,00 
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UITGAVEN Geraamd Uitgegeven Te verwachten Totale uitgaven 

          

Verhalenproject         

Projectleiding € 5.000,00 € 4.939,83   € 4.939,83 

Research € 3.000,00 € 2.750,00   € 2.750,00 

Bijeenkomsten € 2.000,00 € 1.000,00 € 800,00 € 1.800,00 

Communicatie € 4.000,00 € 1.000,00 € 1.689,00 € 2.369,00 

Interviews € 7.200,00 € 4.000,00 € 3.100,00 € 7.100,00 

Reiskosten € 1.000,00 € 102,94   € 102,94 

Presentaties € 2.000,00 € 1.788,24 € 800,00 € 2.588,24 

  € 24.200,00 € 15.581,01 € 6.069,00 € 21.650,01 

Boek         

Schrijven € 6.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 7.000,00 

Ontwerper € 7.000,00 € 7.100,00   € 7.100,00 

Beeldmateriaal verzamelen € 1.000,00 € 655,00   € 655,00 

Beeldmateriaal bewerken € 2.000,00 € 1.000,00   € 1.000,00 

Drukwerk € 5.000,00 € 5.340,00   € 5.340,00 

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

  € 26.000,00 € 21.095,00 € 5.000,00 € 26.095,00 

Film         

Regisseur + filmen € 6.000,00 € 6.320,00   € 6.320,00 

Onkosten film (apparatuur ed) € 2.000,00 € 181,19   € 181,19 

Acteur Krayenhoff € 2.000,00 € 3.000,00   € 3.000,00 

Reiskosten € 1.000,00 € 94,51   € 94,51 

Montage € 2.000,00 € 2.500,00   € 2.500,00 

Communicatie en PR   € 990,00 € 400,00 € 1.390,00 

Catering € 1.000,00 € 190,32   € 190,32 

  € 14.000,00 € 13.276,02 € 400,00 € 13.676,02 

          

TOTAAL € 64.200,00 € 49.952,03 € 11.789,00 € 61.421,03 

     

  



Eindverslag Kraijenhoff keert terug Deel 3 Stellingverhalen           28 juni 2018 9 

 

Vervolg 

De provincie Noord-Holland, de Stichting Verhalen Verbinden en de Stichting Uitgeverij Noord-

Holland hebben zich ten doel gesteld de Stelling van Amsterdam literair gezien rond te maken. 

Kraijenhoff keert terug is het derde boek in de reeks en hierna volgt nog Herauten op de Stelling in het 

zuidoosten van de Stelling.  

De muzikale Stelling & de relatie met de Hollandse Waterlinie 

Het volgende project in het zuidoosten van de Stelling is al stevig in voorbereiding. De 

subsidieverwerving is bijna afgerond; een eerste verhalenbijeenkomst in het Gemeentemuseum 

Weesp (na afloop van de vertoning van de film Kraijenhoff keert terug) is al geweest; en de 

concerten zijn in voorbereiding.  

Duo Leeghwater, bestaande uit Marieke Franssen op fluiten en Marieke Wening op altviool 

houden samen met zanger-acteur Henk Zwart (die zich opnieuw in de rol van Cornelis 

Kraijenhoff stort) theatrale concerten in de forten van het Zuidfront. De muziek en verhalen zijn 

geïnspireerd door de Stelling verhalen en worden onder andere gecomponeerd door Arthur 

Wagenaar.  

Verschillende forten in het zuidoostelijk deel van de Stelling van Amsterdam maken tevens deel 

uit van de Hollandse Waterlinie. Met het oog op de mogelijke aansluiting van de Hollandse 

Waterlinie bij het Werelderfgoed (verwacht in 2019), wordt in dit deel van het project een relatie 

gelegd met de verhalen uit deze oudere waterlinie. Inhoudelijk is het dan ook goed te verdedigen 

de Vestingstad Muiden in dit project mee te nemen. De Stichting Liniebreed Ondernemen zorgt 

voor de verbinding tussen beide linies en ook beide provincies worden bij het project betrokken.  

In 2019 ligt er een mooi geheel aan verhalen, boeken, film en muziekvoorstellingen waarmee op 

een laagdrempelige, creatieve en uitdagende manier bezoekers naar de forten en de Stelling van 

Amsterdam worden getrokken en waarin het verleden op een levendige manier is vastgelegd 

wordt doorgegeven.  
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Bijlage: samenvatting perspublicaties 

 

Noord-Hollands Dagblad, 6 juni 2017 
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Noord-Hollands Dagblad 16 augustus 2017 
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