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Ik Rolf Kliffen, ben in hart en nieren een echte Zaankanter. Mijn grootvader (op de
foto geheel rechts) had een aardappel/groentehandel aan de Damkade 6. Daar waar
de schepen aanmeren, is nu de Beatrixbrug. Deze foto dateert uit 1925 met één van de
eerste T-Fordjes in Zaandam. In 1971 is de zaak gesloten.
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Sinds 1984 werk ik als grafisch ontwerper voor Kunstdrukkerij Mercurius.
Ik ontwerp o.a.: logo’s, huisstijlen, boeken, magazines, jaarverslagen, folders en
advertenties en ik begeleid ook het drukwerk. Sinds vorig jaar zijn we overgenomen
en verhuisd naar Almere onder de naam ADMercurius, weg uit de Zaanstreek waar
ik uiteraard ook woon. Dit was best een schok, gelukkig ben ik in de situatie dat ik
een eigen kantoor heb in de Zaanstreek waar ik mijn klanten uit de omgeving kan
ontvangen. Hier werk ik regelmatig een of meer dagen per week.
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Ruim een jaar geleden ben ik gevraagd door het bestuur om het blad te maken zoals
het er toen lag. Na vijf nummers vonden we het tijd worden om het blad opnieuw aan
te pakken zonder dat het aan karakter zou verliezen. Ik heb voor de leestekst voor een
ander lettertype gekozen namelijk: de Capitolium van de letterontwerper Gerard
Unger vanwege zijn moderne stijl. Ik vond het vooral belangrijk om een letterfamilie
(romein, cursief en vet) uit te zoeken die cijfers bevat die niet of nauwelijks storen in
de leestekst, aangezien er veel jaartallen in staan. Voor de hoofdkoppen heb ik een
stoere schreefloze letter gekozen, namelijk: de AdGrotesk. De combinatie van de drie
lettersoorten vind ik verrassend en ik heb ook voorgesteld om het blad in het Sublima
raster te gaan drukken voor een hogere drukkwaliteit. Sublima betekent hoogwaardige
reproductie van schaduwen over normale partijen tot lichte partijen. Deze aanpak
haalt het beste uit elke rastertechnologie. Ik wens u veel leesplezier met deze herziene
Zaans Erfgoed.
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of bij het secretariaat, zij ontvangen dan ook
de voorgaande nummers van de lopende
jaargang. Betaling lidmaatschap op
rek.nr. 66 23 79 985 t.n.v. Vereniging Zaans
Erfgoed te Zaandam.
Zaans Erfgoed is op internet te vinden op:
www.verenigingzaanserfgoed.nl Webmaster:
Cees Kingma. Zaans Erfgoed is een initiatief
van de Vereniging Zaans Erfgoed en wordt
gratis aan de leden verzonden binnen hun
lidmaatschap. Losse abonnementen zijn
niet meer mogelijk, maar het tijdschrift is in
beperkte oplage te koop in een aantal Zaanse
boekwinkels.
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Rolf Kliffen
Het copyright van de artikelen in dit blad berust
bij de auteurs. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd of worden opgenomen in een
elektronisch databestand zonder schriftelijke

Omslag: 2013 is het Ruslandjaar, ook in de Zaanstreek wordt daar uitgebreid aandacht aan besteed.

toestemming van de uitgever.

Portret van Czaar Peter (toegeschreven aan Johann Gottfried Tannhauer) in slot Bad Pyrmont.
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In februari 1945 zag het verzet zich genoodzaakt agent
Willemse, die voor de Duitsers werkte, neer te schieten,
omdat hij op het punt stond sleutelfiguren uit het Zaanse
verzet op te pakken. Henk Roovers zocht het hoe en waar
om uit in de archieven.
Het Fort bij Krommeniedijk is onderdeel van de Stelling van
Amsterdam. Cor van Dongen beschrijft wanneer en hoe
het werd gebouwd, en wat het doel van die versterking was.
Jarenlang heeft het Gemeentearchief Zaanstad ernaar
uitgekeken en nu is het zo ver: het archief is verhuisd naar
een gloednieuwe accommodatie in het nieuwe gemeente
huis. Wikje van Ritbergen vroeg aan gemeentearchivaris
Mieke Schaap wat zo’n verhuizing betekent.
Onlangs werd een van de ‘Zaanse’ schilderijen van Monet
in Londen geveild. Maar de koper was geen Zaanse instel
ling of particulier. Conny Scholtes legt uit waarom dat zo
jammer is.
Voor de oorlog was zangeres Jo Hekkert-van Eijsden een
bekende Zaanse verschijning en een vertrouwde stem op
de radio. George Slieker haalt haar uit de vergetelheid.
Om archeologische resten van het Zaanse verleden op
te sporen trekken de leden van de Afdeling Zaanstreek,
Waterland en omstreken van de Archeologische Werk
gemeenschap Nederland geregeld het veld in. Waar letten
zij dan op en hoe leggen zij vast wat zij zien voor nader
onderzoek?
Cees Kruit, architect in ruste, houdt zich bezig met het
jongere verleden van de Zaanstreek. Hij zorgde voor infor
matieborden bij de industriële monumenten van Wormer
land en speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming
van het Van Gelder-monument. Cor van Dongen sprak met
hem.
Weet u nog wat een bavelaartje is? In de serie Objecten uit
het Zaans Museum vertelt George Slieker u er alles over.
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Nederland viert een Ruslandjaar en dat laat de Zaanstreek
natuurlijk niet onberoerd. Henk Elzenga schetst een beeld
van ‘onze’ Tsaar Peter de Grote.
De Stichting Monumenten Spreken zoekt mensen die de
verhalen achter de oorlogsmonumenten kunnen vertellen.
In dit nummer een portret van twee van hen.
In Memoriam Klaas Woudt.
Boekennieuws. Nieuwe uitgaven over de Zaanstreek
belicht.
Verenigingsnieuws. Berichten van de erfgoedorganisaties
die voor iedereen interessant zijn.
Kroniek. Drie maanden de Zaanstreek, van oktober tot en
met december 2012.
Agenda. Tips voor uitstapjes en evenementen in het vroege
voorjaar.
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