Leven op de Stelling
Forten van toen en nu

De Stelling van Amsterdam staat in 2016
20 jaar op de Unesco Wereld Erfgoedlijst
en dat vieren we met het boek Leven op
de Stelling. De Stelling van Amsterdam is
een 135 kilometer lange verdedigingslinie
rond de hoofdstad. Vanuit de forten is
nooit gevochten, maar de stelling had zeker
een afschrikkende werking. Nederlandse
soldaten lagen er paraat tijdens de Eerste
Wereldoorlog en waren er gemobiliseerd
in 1939. En tijdens de Tweede Wereldoorlog
visten Duitse soldaten met handgranaten
in de fortgrachten. Na de oorlog werden
in sommige forten politieke delinquenten
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Hierbij bestel ik een exemplaar van het
boek Leven op de Stelling,
Forten van toen en nu voor € 19,95

opgesloten. Tegenwoordig krijgen veel forten
een nieuwe bestemming, bijvoorbeeld als
kunstfort, kaasfort of museum. In dit rijk
geïllustreerde boek vertellen mensen hun
persoonlijke verhaal over de het leven op de
Stelling van Amsterdam in het gebied rond het
Noordzeekanaal en in de sector Sloten.

Prijs € 19,95

Tot 1 september 2016, daarna € 24,95
Het boek kan na betaling vanaf 15 oktober worden
opgehaald bij uw historische of dorpsvereniging.

☐ Ik haal het boek op bij historischeof dorpsvereniging

Aantal:

☐ Graag het boek per post verzenden
(porto € 3,50)

Naam:

Mailadres:

Straat:
Postcode:
Plaats:

Handtekening:
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Fort bij Veldhuis
Fort aan St. Aagtendijk
Fort bij Velsen
Fort Zuidwijkermeer
Fort bij IJmuiden
Fort benoorden Spaarndam
Fort bezuiden Spaarndam
Fort bij Penningsveer
Fort bij Liebrug
Fort aan de Liede
Fort bij Vijfhuizen
Fort bij Hoofddorp
Fort bij Aalsmeer
Fort bij Kudelstraart
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De uitgave ‘Leven op de Stelling, forten van toen
en nu’ wordt uitgegeven vanwege het 20 jarig
jubileum als Unesco Werelderfgoed. Het boek is
een initiatief van de Stichting Verhalen Verbinden
en wordt aangeboden in samenwerking met de
lokale historische en dorpsverenigingen.
Uitgave Stichting Uitgeverij Noord-Holland.
188 pagina’s met (historisch) beeldmateriaal
Gebonden uitgave 22 x 22 cm. geheel in kleur
Onder redactie van Agnes de Boer
Het boek wordt ondersteund door de Provincie
Noord-Holland.
Het boek verschijnt 15 oktober 2016
www.uitgeverij-noord-holland.nl
bestellen@uitgeverijnoordholland.nl

Hier
postzegel
plakken

Stichting Uitgeverij Noord-Holland
Postbus 40
1520 AA Wormerveer

