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Tussen 2014 en 2019 verschenen bij Stichting Uitgeverij 

Noord-Holland vier boeken met persoonlijke verhalen over 

de Stelling van Amsterdam en haar 42 forten. Per front en 

sector werd het leven en werk op en rond de forten in beeld 

gebracht. Uit de reacties blijkt dat de boeken veel mensen 

leesplezier hebben verschaft en hen een levend beeld van dit 

unieke militaire werkstuk hebben gegeven. Vaak kwamen er 

nog nieuwe verhalen en beelden binnen, die helaas niet meer 

ERRATUM

konden worden opgenomen. Maar ook werd melding gemaakt 

van ontbrekende bronnen, met name de website van René Ros 

https://www.stelling-amsterdam.nl  en een paar onjuistheden. 

Daarom is gekozen voor een erratum.

Het erratum staat vermeld op de website van:                                                                    

www.stellingverhalen.nl, www.stelling-amsterdam.nl en  

www.uitgeverijnoordholland.nl

Leven langs de Liniedijk (2014)     

Correctie

Op pagina 107, citaat bovenaan ‘21 april 194’,  

dat moet 21 april 1945 zijn.

Leven op de Stelling (2016)

Aanvulling literatuurverantwoording:

https://www.stelling-amsterdam.nl

https://www.nationaalarchief.nl

https://www.schiphol.nl/nl/jij-en-schiphol/pagina/ruim-100-

jaar-schiphol

https://www.haarlemmermeermuseum.nl/11-fort

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_aan_het_Schiphol

https://historischewerkgroepspaarndam.nl

https://noord-hollandsarchief.nl    

Correctie                                                                                                                                        

Op de achterflap ontbreekt in de opsomming Fort bij 

Penningsveer.

Kraijenhoff keert terug (2018)                                                                                     

Aanvulling literatuurverantwoording:                                                                                  

https://www.stelling-amsterdam.nl

https://onh.nl Oneindig Noord-Holland:

Correctie                                                                                                                                             

Helaas is het interview met Maartje Lenstra van der Ben,  

Fort bij Kwadijk, ongecorrigeerd geplaatst.     

Blz. 102: Maartje Lenstra-van der Ben is in 2012 overleden.

Blz. 103, 6e regel: Het betreft de woning van de familie Van 

der Ben (niet Lenstra). Dit was een stenen huis dat er al stond 

voordat het fort werd gebouwd, dus geen kringenwetwoning.

Blz. 103 onderaan: de ziekenbarak heeft nooit als zodanig 

dienstgedaan. 

Blz. 105, eerste regel derde alinea: Gezin Lenstra moet zijn Gezin 

Van der Ben.

Blz. 106, eerste regel laatste alinea: De fortwachterswoning die 

nu nog in Edam staat is niet de oude fortwachterswoning, maar 

een in 2001 nieuwgebouwd huis in dezelfde stijl als het oude 

huis. 

Blz. 106, laatste regels: de opa van Margreeth Lenstra-van der 

Ben is in 1971 het genoemde huis overleden, haar oma is daarna 

verhuisd en is niet in Kwadijk overleden.

Herauten op de Stelling (2019)                                                                                 

Aanvulling literatuurverantwoording:                                                                                   

http://www.vannigtevecht.nl/Nigtevecht/Fort-Nigtevecht/

fortindex.html

https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2002/08/23/

hare-majesteit-de-koningin-bezoekt-integratieprojecten-in-

amsterdam                                                                                                 

https://www.stelling-amsterdam.nl

https://www.trouw.nl/nieuws/jaarlijks-vier-ton-zwart-

uitbetaald-voor-gladio~bb87009e

https://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/operatie-

gladio-tegen-eigen-volk

https://onh.nl/verhaal/fort-bij-uithoorn-alsof-er-zo-een-soldaat-

om-de-hoek-kan-komen

Dirk de Groot, Naslagwerk Fort Hinderdam, 2018

Correctie                                                                                                                                             

Blz. 4, het onderschrift van de foto is onvolledig en moet 

zijn: Met het boek ‘Herauten op de Stelling’ is de Stelling van 

Amsterdam literair rond. De fortenwaaier is een uitgave van de 

Stichting Stelling van Amsterdam. Het idee en de uitvoering zijn 

van Annie Breeuwsma.                                                                      

Blz. 91, onderschrift foto boven links: het is Jim Maste ipv Wim 

Maste.


