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Eindverslag verhalenproject Leven op de Stelling 

 

Inleiding 

Uit contact tussen Agnes de Boer (verhalenschrijfster en projectleider) en Carina Vleerbos 

(beleidsmedewerker Stelling van Amsterdam bij provincie Noord-Holland) ontstond begin 2015 

het idee voor een verhalenproject rond de Stelling van Amsterdam. Aanleidingen waren het 20-

jarig bestaan van de Stelling als Unesco Werelderfgoed, de gedachte om met (vier) 

verhalenboeken de Stelling in beeld te brengen en de wens van de Stichting Uitgeverij Noord-

Holland om het thema ‘forten van toen en nu’ in boekvorm uit te werken.  

De Stichting Verhalen Verbinden werd opdrachtgever van het project in samenwerking met de 

Stichting Uitgeverij Noord-Holland. Het project paste goed binnen de doelstelling van de 

Stichting om met het verzamelen, schrijven en doorgeven van verhalen de sociale samenhang te 

bevorderen binnen wijken, dorpen en organisaties en daarmee historische en culturele waarden te 

behouden.  

Op 30 september 2015 werd het projectvoorstel vastgesteld, op 1 februari 2016 werd het 

aangepast in verband met areaaluitbreiding van het project. 

In aansluiting op het boek Leven langs de Liniedijk zou het boek Leven op de Stelling 

oorspronkelijk beginnen bij het Fort bij IJmuiden en van daaruit de hele sector Sloten (tot en met 

Fort bij Kudelstaart) omvatten. Op aanraden van Kees de Wildt (secretaris Stichting Militair 

Erfgoed Amsterdam) werd Fort bij Velsen toegevoegd omdat de gedeeltelijke sloop van dit fort 

in de jaren tachtig van de vorige eeuw de aanleiding was om in 1996 de Stelling van Amsterdam 

op de Unesco Werelderfgoed te plaatsen. Tijdens de eerste verhalenavond in Beverwijk bleek dat 

fort Velsen niet los gezien kon worden van de andere forten die dienden ter verdediging van het 

Noordzeekanaal en kwam de noordelijke start van het boek te liggen bij het Fort bij Veldhuis.  

Ruim een jaar later is het boek gereed, hebben vele verhalenbijeenkomsten plaatsgevonden, 

hebben vertellers de verhalen over de forten verteld tijdens het festival ‘Forten vol verhalen’, is 
meegewerkt aan de expositie ‘Levende forten’, hebben middelbare schoolscholieren 

kennisgemaakt met de Stelling van Amsterdam en is het fort Benoorden Spaarndam de thuisbasis 

geweest voor een weekend vol muzikale en culturele activiteiten.  

Met veel genoegen sluiten wij het project Leven 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 

mede namens de Stichting Uitgeverij Noord-Holland 
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Activiteiten 

De volgende activiteiten zijn in het kader van het project uitgevoerd of worden binnenkort 

afgerond: 

1. Verhalenbijeenkomsten 

o Werkgroep Aalsmeer Oost (over het fort bij Aalsmeer): 14 november 2015 

o Verhalengroep in Historisch Museum Hoofddorp (over de forten bij Vijfhuizen, bij 

Hoofddorp, bij Aalsmeer en bij Kudelstaart); 17 december 2015 en 2 februari 2016 

o Mannenpraatgroep Horizon in Hoofddorp (over de forten bij Vijfhuizen, bij Hoofddorp, 

bij Aalsmeer en bij Kudelstaart); 27 januari 2016 

o Historisch Genootschap Midden Kennemerland, Beverwijk (over de forten aan de St. 

Aagtendijk, bij Veldhuis, Zuidwijkermeer en bij Velsen; 11 februari 2016 

o Bijeenkomst in Fort Penningsveer (over de forten Benoorden en Bezuiden Spaarndam, 

Penningsveer, bij de Liebrug en aan de Liede); 24 februari 2016 

o Bibliotheek IJmuiden (over de forten bij IJmuiden, bij Velsen en Benoorden Spaarndam); 

9 maart 2016 

o Kunstfort Vijfhuizen (over de forten bij Vijfhuizen, bij Hoofddorp, bij Aalsmeer en bij 

Kudelstaart); 9 maart 2016 

 

Verhalentafel Historisch Museum Hoofddorp praat over de forten en de Stelling van Amsterdam 

 

Bijeenkomst bij het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland was drukbezocht 
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2. Lezingen  

Lezing bejaardentehuis Horizon in Hoofddorp op donderdagmiddag 16 juni 2016 

Lezing dorpsvereniging Ons Hoekje in de Beemster op vrijdagavond 11 november 2016 

 

3. Verhalen op www.stellingverhalen.nl, facebook en publicaties via de pers 

 

4. Interviews met ruim 40 mensen die betrokken zijn bij één van de forten 

Tussen januari en juli 2016 

 

Ed Beekman vertelt met passie over het Luchtoorlog- en Verzetsmuseum in Fort bij Aalsmeer 

 

5. Festival Leven op het Donkerst Fort Noord in Fort Benoorden Spaarndam 

Zaterdag en zondag 22 en 23 oktober 2016 

Muzikaal en cultureel festival dat de Stelling van Amsterdam kenbaar en herkenbaar 

maakt en het 20-jarig Unesco Wererlderfgoed helpt vieren. Medegefinancierd door de 

Provincie Noord-Holland in het kader van de Pop-Up Prijsvraag ‘Tijdelijke activiteit in 

Leegstaand Erfgoed dat wordt herbestemd’. 
Zie foto voorzijde: publiek kon meedoen op de percussie van Freestyle Samba!  

 

6. Forten vol Verhalen 

Inbreng verhalen voor de verhalen van de verhalenvertellers Forten vol Verhalen 2016. 

De verhalenvertellers hebben ook opgetreden tijdens het Festival Leven op het Donkerst 

Fort Noord. 

 

7. Expositie Levende Forten 

Inbreng verhalen en materialen voor expositie georganiseerd door de Cultuur Compagnie 

(namens de Provincie Noord-Holland) in samenwerking met verschillende forten. 

Inbreng vanuit het project voor de forten aan de St. Aagtendijk en Benoorden 

Spaarndam. 

Werkzaamheden: oktober 2016, opening 7 december 2016 in Fort aan de St. Aagtendijk. 

 

http://www.stellingverhalen.nl/
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Illustratie bij verhaal van Koos Berkhof, bewaker van Fort Benoorden Spaarndam (expositie Levende Forten) 

 

8. Boekpresentatie 7 december 2016 

Boekpresentatie in combinatie met opening expositie Levende Forten en herdenking 7 

december, 20 jaar Unesco Wereld Erfgoed. Locatie: Fort aan de St. Aagtendijk. 

 

9. Scholieren bezoeken de forten 

Scholieren uit Beverwijk, Heemskerk, Zaanstad, Velsen en Hoofddorp krijgen een 

lespakket over de Stelling en bezoeken een fort in combinatie met andere stelling-

elementen in de omgeving (batterijen, liniedijk, kruitmagazijn, e.d.). 

Uitvoering: november en december 2016. 

 

Boek Leven op de Stelling, Forten van toen en nu 

Het boek Leven op de Stelling, Forten van 

toen en nu is gereed en wordt op 7 

december 2016 gepresenteerd. Het boek 

bevat meer dan veertig verhalen, anekdotes 

en informatie over de betrokken forten en 

de Stelling van Amsterdam. In plaats van 

180 bladzijden, bevat het zelfs 216 

bladzijden met veel beeldmateriaal uit het 

heden en het verleden. 

Tijdens de voorinschrijving zijn circa 150 

boeken verkocht 
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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. In eerste instantie is uitgegaan van 

een oplage van 1.000 stuks, later is besloten de oplage te verlagen tot 750 stuks. Dit vanwege 

ervaringen met soortgelijke boeken. 

Bij de uitgaven zien we dat de activiteiten van de community building een kleine onderschrijding 

laten zien ten opzichte van de begroting, terwijl de uitgaven voor het boek juist iets hoger 

uitvielen. Per saldo vallen zowel de inkomsten als de uitgaven iets lager uit dan de ramingen. 

         

Ontvangsten Geraamd Ontvangen Te verwachten 

Totale 

inkomsten 

         

Provinciale bijdrage (80%) € 15.250,00 € 12.336,00 € 3.084,00 € 15.420,00 

J.C. Ruigrokstichting  € 2.500,00 € 3.194,21   € 3.194,21 

Gemeente Heemskerk € 1.000,00 € 1.000,00   € 1.000,00 

Gemeente Velsen € 2.000,00 € 2.000,00   € 2.000,00 

Gemeente Haarlemmermeer € 2.000,00 € 2.000,00   € 2.000,00 

Gemeente Beverwijk (80%) € 2.000,00 € 1.600,00 € 400,00 € 2.000,00 

Prins Bernhard Cultuurfonds € 3.500,00 Achteraf € 3.500,00 € 3.500,00 

Hoogheemraadschap Rijnland € 1.500,00 Achteraf € 1.720,00 € 1.720,00 

Gemeente Zaanstad   € 1.313,00   € 1.313,00 

Rabo regio Schiphol € 2.000,00 € 2.000,00   € 2.000,00 

Totaal subsidies € 31.750,00 € 25.443,21 € 8.704,00 € 34.147,21 

         

Verkoop boek € 15.000,00 € 2.917,24 € 9.439,01 € 12.356,25 

         

TOTAAL ONTVANGSTEN € 46.750,00 € 28.360,45 € 18.143,01 € 46.503,46 
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Uitgaven 
Geraamd Uitgegeven Verplichting 

 

Totale 

uitgaven 

  
        

Activiteiten community building         

Projectleiding € 7.000,00 € 7.000,00 € 220,33 € 7.220,33 

Verhalenbijeenkomsten € 3.000,00 € 3.000,00 € 60,33 € 3.060,33 

Bijeenkomsten 20 jaar 

Werelderfgoed € 3.000,00   € 3.500,00 € 3.500,00 

Communicatie € 2.500,00   € 1.964,00 € 1.964,00 

Onvoorzien € 1.000,00       

Totaal community building € 16.500,00 € 10.000,00 € 5.744,66 € 15.744,66 

          

Activiteiten verhalenboek         

Auteur € 7.000,00   € 7.518,80 € 7.518,80 

Research € 2.000,00 € 410,37 € 2.089,63 € 2.500,00 

Beeldredactie en bewerking € 1.250,00   € 2.000,00 € 2.000,00 

Ontwerp en opmaak € 7.000,00 € 7.500,00   € 7.500,00 

Drukken en binden € 8.000,00 € 5.240,00   € 5.240,00 

Promotie en productbegeleiding € 2.500,00   € 3.500,00 € 3.500,00 

Distributie en facturatie € 2.500,00   € 2.500,00 € 2.500,00 

Totaal verhalenboek € 30.250,00 € 13.150,37 € 17.608,43 € 30.758,80 

          

TOTAAL UITGAVEN € 46.750,00 € 23.150,37 € 23.353,09 € 46.503,46 

          

 

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. 

Met het boek Leven langs de Liniedijk van Marianne Groep-Foncke en Leven op de Stelling van 

Agnes de Boer zijn het noordwesten en het zuidwesten van de Stelling in verhalen vastgelegd. 

De volgende twee projecten zijn het noordoosten en zuidoosten van de stelling. Als eerste is het 

noordoosten (noordfront en zuiderzeefront) aan de beurt.  

Krayenhoff returns 

Noordoosten: voor de forten tussen Markenbinnen en Muiden-Pampus is het de bedoeling 

opnieuw te starten met verhalenbijeenkomsten in en rond de forten. Daarnaast zit de meerwaarde 

van dit project in het maken van een film gebaseerd op de persoonlijke verhalen van mensen die 

toen en nu een rol hebben gespeeld bij één van de forten. De film wordt gemaakt door jonge 

mensen, pas afgestudeerden of filmstudenten, er zijn werkplekken om werkervaring op te doen 

op vakgebieden als de filmregie, communicatie en secretariële ondersteuning.  

Uitgangspunt voor zowel het boek als de film over het noordwestelijk deel is de terugkeer van de 

grondlegger van de Stelling van Amsterdam, Cornelis Krayenhoff, naar het heden. Hij gaat als het 
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ware op inspectie langs de betreffende forten en verwondert zich over wat er van de Stelling is 

geworden. Op deze manier komen aspecten als landschap, militair erfgoed, ondernemingszin, de 

relatie tussen defensie en de samenleving en technische vooruitgang vanuit militaire oorsprong 

aan de orde. 

De muzikale Stelling & relatie met de Hollandse Waterlinie 

De uitwerking van de aanpak van het zuidoosten staat nog wat meer in de kinderschoenen. Naast 

verhalenbijeenkomsten en het realiseren van een boek, wordt voor dit deel van de Stelling van 

Amsterdam ook gedacht aan een muzikale toer langs de forten. Samen met Duo Leeghwater 

wordt gewerkt aan een interactieve aanpak, waarbij jongeren en ouderen betrokken worden bij 

muziek en theater waarbij het leven op de stelling ter inspiratie dient.  

Verschillende forten in het zuidoostelijk deel van de Stelling van Amsterdam maken ook 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. De Stichting Liniebreed Ondernemen zorgt 

voor de verbinding en ook de relevante provincies worden bij het project betrokken.  

 

 

Duo Leeghwater met Henk Zwart aan het werk in een gemaal 

 in Noord-Holland 

 

Cornelis Krayenhoff, grondlegger van de  

Posten van Krayenhoff en de Stelling van Amsterdam 

 


