
Historische luchtfoto’s Zaanstreek 

ZAANDAM - Rotary Club Zaandam vierde afgelopen jaar haar 75-jarig jubileum. De 
verbondenheid van de club met de Zaanstreek is daarbij uitgebreid aan bod gekomen. 
Allereerst was er het beeld in het Czaar Peterplantsoen en een eigen jubileumboek. En nu 
is er ook een boek gemaakt met unieke historische luchtfoto’s van de Zaanstreek. Foto’s 
uit de jaren '30 en '40 die een prachtig beeld geven van de Zaan en de bedrijvigheid van 
toen.  

 

De foto’s werden 10 jaar geleden ‘ontdekt’ toen Ron Baltussen een verzameling ter inzage 
kreeg aangeboden. Het bleken unieke afdrukken te zijn van foto’s gemaakt door de 
‘Fototechnische Dienst’ van KLM en Ron besloot vrijwel meteen deze foto’s te digitaliseren 
om ze zo beter te kunnen bewaren voor de toekomst. Het jubileumjaar van Rotary Club 
Zaandam werd de aanleiding om de foto’s te publiceren. 
 
Het boek werd uitgegeven in samenwerking met Stichting Uitgeverij Noord Holland. De 
foto’s werden verzameld door Ron Baltussen, van tekst voorzien door Hans Zwart en de 
promotie van het boek was in handen van Piet Nieuwenhuizen. 
 
Met man en macht is gewerkt aan dit boek, dat niet alleen in de Zaanse boekwinkels kwam 
te liggen, maar ook als relatiegeschenk voor verschillende bedrijven heeft gediend. En zelfs 
als pleister op de wonden na een ongelukje bij Loders Croklaan met vet dat in het riool van 
de buurt terecht was gekomen. Piet: "Toen ik hoorde dat de riolen rondom Croklaan verstopt 
waren geraakt door een lekke vrachtwagen, heb ik meteen gebeld en gezegd dat ze de 
gedupeerde buurtbewoners naast een bloemetje ook zo’n mooi boek konden aanbieden." 
 
Rotary Club Zaandam is blij op deze manier weer een stukje te hebben bijgedragen aan het 
vastleggen van de rijke geschiedenis van de Zaanstreek, maar natuurlijk niet zonder ook de 
toekomst aandacht te geven. De opbrengst van de verkoop van dit boek heeft ervoor 
gezorgd dat er 4 Zaanse gezinnen met een zorgintensief of chronisch ziek kind met Sailing 
Kids een heerlijke onbezorgde week op het water hebben kunnen meemaken.  
 
"Hiermee is het jubileumjaar van de oudste Rotaryclub in de Zaanstreek op een prachtige 
manier afgesloten in dienst van het rijke industriële erfgoed van deze streek en in het motto 
van Rotary: Service above self. Klaar voor de volgende 75 jaar", klinkt het.  
 
Artikel geplaatst op woensdag 18 juni 2014 - 11:53 
Bron: http://www.rodi.nl/ 
 
ISBN 978 90 78381 68 6 
NUR 653 
Stichting Uitgeverij Noord-Holland 
 


