Leven langs de liniedijk
Het noordwestfront van de Stelling van Amsterdam
Over de totstandkoming van dit boek
In januari 2011 kwam een groep vrijwilligers van het Fort bij Krommeniedijk voor het eerst bijeen om
plannen te maken voor een boek. De geschiedenis van dit boek gaat echter al veel verder terug in de
persoon van Kees Bruins. Hij houdt zich al zeker zijn halve leven bezig met de Stelling van Amsterdam. Hij
deed onderzoek bij gemeentelijke en provinciale archieven en voorlopers van het Nationaal Archief en het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Ook gaf hij met enige regelmaat rondleidingen op forten in
het noordwestfront van de stelling.
In 2006 kreeg Kees versterking van enkele tientallen vrijwilligers die de werkgroep Fort bij Krommeniedijk
zouden vormen. Zij hielpen met onderhoud, natuurbeheer en ze organiseerden open dagen voor een
groot publiek. Tijdens die open dagen kwam er altijd wel iemand met een mooi verhaal aan: over een
grootvader die in het fort had gediend, over hun eigen diensttijd, over wat zij zelf als kind langs de liniedijk
hadden meegemaakt. Langzaam drong het besef door: deze schat aan informatie mocht niet blijven liggen.
Er moest een boek komen. De volgende vrijwilligers durfden de uitdaging aan te nemen.
Kees Bruins deed jarenlang onderzoek naar de Stelling van Amsterdam en gaf rondleidingen op diverse
forten. In de loop van de jaren heeft hij heel wat archiefmateriaal, krantenartikelen en foto's verzameld. Hij
publiceerde erover en leidde de gidsen van Fort bij Krommeniedijk op.
Jaap van Harlingen is geograaf en voormalig docent aardrijkskunde. Hij was de initiator van de werkgroep
Fort bij Krommeniedijk. Als contactpersoon van de werkgroep fungeert hij als eerste aanspreekpunt. Ook
neemt hij deel aan diverse bijeenkomsten over het fort en de stelling.
Marianne Groep-Foncke is historica en werkzaam als freelance tekstschrijver en redacteur. In haar vrije
tijd geeft ze rondleidingen op het Fort bij Krommeniedijk. Ze stelde een informatiemap over het fort samen
als hulpmiddel voor de rondleiders.
Menno de Boer is voorzitter van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de AWN, Vereniging van vrijwilligers
in de archeologie. Hij begeleidde de archeologische opgraving van een hefkoepel van Fort bij
Krommeniedijk. Ook elders op het fortterrein deed hij ontdekkingen door goed te kijken en verbanden te
leggen.
Torn van Hooff is liefhebber, verzamelaar en kenner van allerlei zaken die met de Eerste Wereldoorlog te
maken hebben. Met name de Stelling van Amsterdam en de Slag om Verdun hebben zijn interesse. Hij
schreef hierover verschillende artikelen.
Cor Tuijn schreef mee aan diverse jubileumboeken van het Historisch Genootschap Crommenie en is
redactielid van de Krommenieër Kroniek van dit genootschap. Hij geeft rondleidingen, doet
archiefonderzoek en inventariseerde de gebruikssporen in het Fort bij Krommeniedijk.
Peter Lensen volgde de vakopleiding fotografie en maakte in 1999 een serie foto's van de Stelling van
Amsterdam voor het Nationaal Archief. Tegenwoordig is hij als vrijwilliger actief op het Fort aan den Ham.
Daarnaast hebben veel mensen achter de schermen dit boek mede mogelijk gemaakt. Onder hen waren
Fred Braaksma van Fort aan den Ham en Johan Graas van Stichting Aircraft Recovery Group, die hielpen bij
het verzamelen van verhalen en foto's. Fortenkenner René Ros offerde enkele avonden op om het hele

manuscript door te lezen en van opbouwende kritiek te voorzien. Ook de niet met name genoemde
vrijwilligers van Fort bij Krommeniedijk waren onmisbaar. Met de verkoop van kopjes koffie en
huisgemaakte soep legden zij een spaarpotje aan waarmee we aan dit avontuur durfden te beginnen. Het
beschikbare budget kon worden vergroot door de medewerking van de provincie Noord-Holland en
diverse fondsen die een bijdrage voor het boek toezegden. De eigenaar van Fort bij Krommeniedijk,
Landschap Noord-Holland, gaf de vrijwilligers alle ruimte voor hun activiteiten en ondersteuning waar dat
nodig was. De laatste, maar niet de minste partij die we willen noemen is Uitgeverij Noord-Holland, die zich
vanaf het allereerste contact vierkant achter de ideeën van de vrijwilligers schaarde.
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