Czaar Peter huisje, Zaandam

dochter Anna Paulowna ter gelegenheid
van de geboorte van haar tweede kind,
prins Alexander. Anna Paulowna, achter
achterkleinkind van Tsaar Peter de
Grote en zus van Tsaar Alexander I, liet
het huisje opknappen en zorgde dat het
beschermd werd tegen weersinvloeden.
Helaas heeft het huisje desondanks veel
te lijden gehad van de ernstige over
stroming die Zaandam in 1825 trof,
waarbij de stenen vloer verzakte en het
huisje scheef zakte.

Museum Czaar
Peterhuisje,

Het eigenlijke Czaar Peterhuisje is
vanaf de straat niet te zien omdat het
beschermd wordt door een stenen
gebouw dat om het houten huisje is
opgetrokken. In het Czaar Peterhuisje,
destijds eigendom van Gerrit Kist,
logeerde Peter de Grote acht dagen
vanaf 18 augustus 1697 toen hij per
boeier, een klein schip, in Zaandam
aankwam om het scheepstimmervak
te leren. Hoewel tsaar Peter, onder
de naam Peter Michajlov, incognito in
Zaandam verbleef, werd al spoedig
bekend wie hij was. De opdringerige
nieuwsgierigheid van de plaatselijke
bevolking maakte hem het werken als
timmerman onmogelijk en hij vertrok
na een week naar Amsterdam.

Krimp 23, Zaandam,
t 075-616 03 90

Geopend: dinsdag tot en
met zondag van 13 tot 17
uur. Feestdagen gesloten.
Entree: Volwassenen € 2,
kinderen tot 4 jaar gratis,
kinderen t/m 12 jaar € 1.
Kinderen op zondag t/m
12 jaar gratis.

Het Czaar Peterhuisje werd rond 1632
gebouwd. Het huidige huisje is de lagere
achterbouw van een groter voorhuis en
staat nog op de originele plek. Peter de
Grote logeerde in het achterhuis, be
staande uit twee kamers, een betegelde
haard en een kleine bedstee. Het houten
huisje werd tot het rond 1750 in verval
raakte gewoon door Zaanse arbeiders
bewoond. Op 4 september 1818 kocht
Koning Willem I het Czaar Peterhuisje
voor een bedrag van 6000 gulden. Hij
schonk het vervolgens aan zijn schoon
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Openbaar v ervoer: bus
60, 66, 67, 92, 94 halte
Gedempte Gracht lopen
via Dam (ca. 5 minuten).
NS station Zaandam via
Gedempte Gracht naar
de Dam (ca. 10 minuten).
Volg vanaf het tsaar
Peterbeeld op de Dam
de blauwe keramiek
voetstappen in het

Nadat de beroemde Franse schrijver
Voltaire in 1759 in zijn ‘Histoire de
l’Empire de Russie sous Piere le Grand’
een uitvoerige beschrijving van tsaar
Peters verblijf in Nederland gaf en
daarbij veel aandacht aan Zaandam
schonk werd het Czaar Peterhuisje
rond 1780 een internationaal vermaarde
beziensw aardigheid met beroemde
bezoekers als keizer Napoleon
Bonaparte. Van recentere datum was
het bezoek van de Russische president
Poetin in gezelschap van kroonprins
Willem-Alexander. Tegenwoordig
ontvangt het huisje jaarlijks duizenden
bezoekers waarvan zo’n 25 procent
afkomstig is uit Rusland. In het museum
is naast het huisje ook een expositie te
zien die is gewijd aan het leven van tsaar
Peter de Grote.

trottoirs.
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