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Geachte le/ers,

300 jaar is het geleden dat Peter de Grote, c/aar van het reusachtige-
land, voor het eerst naar Holland kwam, naar Zaandam, om bij beroem-
de Hollandse scheepsbouwmeesters het scheepslimmeren te leren.
De/e veelbetekenende gebeurtenis, die nauw verbonden is met het 300
jarig jub i leum van de oprichting van de Russische vloot, is een gouden
blad/ijde in on/e algemene geschiedenis. Het verbond on/e volken met
onderlinge goede betrekkingen, volken die al t i jd in vrede samenleef-
den en gevoelens van weder/ijdse sympathie en respect koesterden.
Dankbare nakomelingen hebben ter herinnering aan de historische
gebeurtenis in Zaandam een uniek standbeeld van de c/aar-timmerman
laten plaatsen. Vanuit de wens om de door de tijden heen onverbreke-
l i jke banden te onderstrepen, hebben on/e Nederlandse vrienden aan
Rusland een replica aangeboden van dit schitterende monument.
Kroonprins Willem Alexander /al t i jdens een gemeenschappelijke feest-
ceremonie het standbeeld op 7 september in St. Petersburg onthullen
ter gelegenheid van de herdenking van hel eerste bezoek van Peter de
Grote aan Holland en het 300 jarig bestaan van de Russische vloot. Wij
van on/e kant waarderen het bij/onder dat HKH prinses Margriet ons in
Zaandam /al verwelkomen.

De regeringsperiode van Peter de Grote behoort tot het verleden, maar
het boek van de Russisch-Nederlandse betrekkingen wordt er niet mee
gesloten. Vanuit dit oogpunt waardeert men het vanu i t Russische /ijde
/eer, dat het mogelijk bleek de viering van de/e twee jubilea in Rusland
én Nederland te verwe/enlijken en we beseffen dat dit buitengewoon
belangrijk is, omdat daarin het algemene historische verleden en per-
spectieven voor de toekomst verenigd / i jn.

De actieve deelname in plechtige manifestaties op gelijkwaardige basis
met officiële personen van on/e landen, het bestuur van Zaanstad en de
inwoners van de/e stad, is het getuigenis van een groot onderling ver-
langen om de vruchtbare Russisch-Nederlandse betrekkingen verder te
ontwikkelen in de geest van weder/ijds begrip. Een dergelijke aanpak
creëert een gunstige atmosfeer voor de intensivering van politieke con-
tacten tussen het democratische Rusland en Nederland, mede voor het
verdiepen van economische, culturele en wetenschappelijke banden,
waarin de tradities van on/e voorouders rond vriendschap, goed na-
buurschap en weder/ijds vertrouwen, verankerd liggen.

E. Skotnikov
Ambassadeur van de Russische Federatie in Nederland

Ambassadeur Skolnikov
en burgemeester Bruins-
ma bij de herplaatsing
van hel standbeeld van
Peter de C,rote na liet
n/aken van de replica.

Foto Dirk Brand



De czaar woonde hier maar acht dagen A. van Braam

Het verhaal over het bezoek van czaar Peter de Grote aan Zaandam, drie honderd jaar geleden,
is algemeen bekend. Den 18 augustus (1697) is Zijn Zaersze Maijesleijl van Mosschovie tol Znardam ge-
koomen met een gevolgh van eenige pri/nsze en voorname heere van dat rijek. Nam zijn loosement op l Krim-
penburgh, zo is er opgetekend in de dorpsrekeningen van Westzaanclam.' ^ Denvoorledene l 8auguslidom
11 post Trin. "s morgens ten 8 uure is de czaar of groolvorst van Museovien Pieler Alexewi/s in een ceuls
schuitje mei 6 moscowiters alhier op Sardarn incognito aangekomen en heeft 8 dagen gelogeerl op Krimben-
borg bij een smidsknecht van Boij Tijsen, aldus de Lutherse predikant te Zaandam in z i jn communi-
cantenboek.2) Wie het verhaal nog eens wil overlezen verwijs ik naar het journaal van Jan Corne-
lisz Nomen dat in 1947 in De Zaende is gepubliceerd en naar publikaties van Scheltema, Honig,
Jasykoff, Locher, Knoppers e.a.:)|)

Het verhaal van Peter de
Grote in Zaandam is vele
malen in alle toonaarden ge-
schreven, doorverteld en op-
gesmukt; het is veraanschou-
welijkt in een oud-Zaans
huisje op een onaanzienlijk
pad, versteend in een stand-
beeld en tenminste twee
maal per eeuw tijdens her-
denkingen en festiviteiten in
romantiek en klatergoud
verpakt. In de jongere ge-
schiedschrijving wordt de
mythische franje er stap voor
stap van afgeknipt en het
verhaal tot zijn ware propor-
ties teruggebracht.4* Maar ter gelegenheid van
de herdenkingen in 1996/1997 zal het weer in
oude geuren en kleuren worden verteld. De
grootvorst tut Moscovië die zich verwaardigt in
te trekken bij een smidsknecht in een zeer ge-
ring huijsie in een van de. geringhste plaetsen op
Saandam; die dapper aent arbeijden gaat in zijn
hembtrock tot sweetens toe; die ter maeltijdl gaal bij
de huisvrouw van Jan Renssen op de Zuiddijk
of een mulsie janeever drinkt met Mary Hitmans
(zijnde een arme vrouw)-^: het kan toch niet ro-
mantischer en geruststellender! Laten wij dit
beeld vooral in stand houden voor de herden-
kingen en het vreemdelingenverkeer, maar te-
gelijk proberen werkelijkheid en verdichtsels
van elkaar te scheiden.

Toen ik de historische bronnen over het be-
zoek van czaar Peter aan Zaandam nog eens
tot mij liet doordringen kwam ik tot een intri-
gerende vraag. Waarom duurde het verblijf
van de czaar te Zaandam maar zo kort, slechts
acht dagen? De bedoeling was dat de vorst en
zijn gezelschap alhier den gantschen winter zou-
den verblijven en dan vertrecken in de mae.nl
Maert.^ Nadat de czaar op 30 augustus 1697
definitief' Zaandam als woonplaats had verla-
ten, keerde hij er tussen l september 1697 en
einde mei 1698 nog herhaaldelijk voor een
kort bezoek terug.7) Dat wijst er op dat hij in
Zaandam méér zocht dan die acht dagen van
zijn verblijf hadden opgeleverd. Kennisne-
ming en overneming van de industriële en
maritieme technieken en vaardigheden waar-
in de Zaanstreek toentertijd excelleerde
(scheepsbotiw en scheepvaart, houtzagerij, pa-
piermakerij) vormden voor de czaar een cru-
ciale doelstelling in zijn reisprogramma, die
een verblijf van langere duur dan acht dagen
vereiste. Waardoor of waarom dan toch maar
die korte verblijfsperiode van 18-25 augustus?

Hoewel het bezoek aan Zaan-
dam onderdeel was van een
officiële reis, wenste de czaar
incognito te Zaandam te ver-
blijven en te werken. Het in-
cognito werkte echter nauwe-
lijks drie dagen. Het uiterlijk
van het vorstelijke gezel-
schap, de merkwaardige in-
troductie te Zaandam, de ves-
tiging op het Krimpenburg en
niet in een van de herbergen
aan de Dam, de bezoeken van
de czaar aan familieleden van
werklieden die in Moscovië in
zijn dienst werkten of hadden
gewerkt,81 het soms uitdagen-

de gedrag van de vorst, wekten al spoedig de
nieuwsgierigheid op en leidden tot een stroom
van geruchten die tot ver in de omtrek en
vooral tot in Amsterdam reikte. Op 20 augus-
tus waren al te veel mensen op de hoogte van
de ware identiteit van de gasten. De herken-
ning van de czaar door een schipper die. veel op
Mossehovieri gevaren hadde en het bezoek aan
de koopman Cornelis Migchielsz Calff op 21
augustus maakten een einde aan het incogni-
to. De opmerkelijke vreemdeling bleek 'czaarce
maijesteijt' te zijn.'-1'
Daarmede kondigde zich eigenlijk al het spoe-
dige vertrek van de vorst aan. De plaatselijke
overheid van burgemeesters en vroedschappen
zag zich plotseling verplicht tot actie over te
gaan. Op 19 of 20 augustus had zich al een con-
flict voorgedaan tussen de toen nog anonieme
vorst en vele jongens die hem op zijn wande-
ling over de Hogendijk en de Zuidelijk volg-
den. Hij werd op de Zuiddijk bekogeld niet
verrotte appelen en peeren, gras en andere vuijlie/ie-
den; hij kreeg een steen in zijn neck, het welck hem
vrij seer dede. Bij de sluis in de Horn werd hij
met een sood aerde en gras op zijn hooft gegooijl.lül

Op zijn vraag of alhier geen burgemeesteren waren
dewelcke daer in konden voorsien, kreeg hij op 21
augustus antwoord toen zijn ware identiteit be-
kend was geworden en de regerende burge-
meesters en vroedschappen van Westzaandam
zich waren doodgeschrokken. Burgemeester
Alewijn Willemsz Joor schreef inderhaast in de
boeckwinckel naesf den overtoom een memoritie voor
den dorps-roeper\'-<\.\\ de volgende inhoud:

dal de burgemeesters (tot haer feelwesen) let' ooren
was gekoomen, dal de baldadige jeughl haer niet
en hadden ontsien sommige voorname persoon en,
dewelcke alhier vreemdelingen zijn, te gooijen met
steenen en veelderhan.de vuijlicheijdt, dal een iege-
lijck bij desen seer scherpelick wert verboden snlcx
meer te doen, op de hooghsle boelen en straffen
daer toe staende, en dal de misdadige eten den Kd.
Hr. Baillue sullen worden overgeleverl.'''

1 (',A'/, ().\'/„ \\'eslzt,iint//nn,
l)orl>srekeningt'n van \Vesl-
za/ind//ni, 1692-1719, in 69,
lol. 112.

2 (',.\'/. archief Lutherse gemeente
van '/.aandam, K.\ 14, in"<Y>;
•Je ook: W./. Manssen. C.eschie-
denis dei' Lvangeliseh-l .nlher-
sche gemeente Ie '/.luiuilinu
(.\ui\lml a m I1>I3) hij-n.

3 (',./. /loniir en J.J. /MH/eei-ed.,
l Iel journaal vnn /tin ('ni'iie-
//'.v; \!niiii'H ovi'i' lit'l bezoek van
C^tnif l'elei titin liollt/iitl en
/.titini/t/i/i in lCil>7 en 1717,
iii:l)r/.nt'ndi'(l<»7> 225-
272;/. lloiiigj^. />, ('.esclii,'-
denis d/'t '/.aanlanden (/.titin-
dij/i//.t///l>oiin/it'/, 1H4V/1V72)
11, V-i-1 5 7; J. Sehellemti, l'elei
tleC.mole, keizer van Rii^liuid
in Holland en Ie /.titiiiiltnii
1W7 eu 1717 H'heehl 1S42),
2 delen; A. Jfi.^/w/J, l let ver-
blijf van l'eler den (imnle in
/.aandam en .\iii.sleitlaiii in de
juten 1697 en 1717 (lierlijii
1872); n. Rd/tlxchiii.^, l'elei
deC.mole in Holland, 1(^7-
/69,S' {'/uljeti z . j . ) ; /'./.C. l.o-
tiiei; l'eler de Cmnli' (Amxlcr-
dtiiii 1947);J.\'.'l'. Knt>/>/M'i\
'l'he visils o/ I'rlei l/ie C.real li>
the l 'tiiled l'ravhim in 1(>97-
If)(M,ind 171(>-1717 asseen
in Il/e liifhl o/ Ilie Dnleli soinres
tMonlmil 1969);JJ. /.onjee,
l lel linixji' van ezaar l'eler in
/.aandatii ('/aandam 197">).

4 '/ie bijvoorbeeld: (',./. Onninl,
De /.ti/i n/ltim nier Tsaar l'eler-
HI\I/U'frmwgfn. in: AIIII/I 1961
(1992) nr'l23, 790-791; C..J.
Ontnsl, Tsaar Pfler en hel ver-
trek van gt'st'hooldi' handwerks-
lieden ml de '/iiatislreeh (IMjN-
1721), in:.\nii(i 1961 (1993)
ui' I2S, H73-H77; R. Conwen-
boven. Einde van een >n\l/ie,
in: \\ïnd/>iie/ (1991), nr 93,
4-10.

5 fminififil .\oineii, 234-23=>.
6 jonrtia/il \oinen, 234.
7 In ieder geval of> 3 xej>lend>cr

1697, enkele dagen in novem-
ber 1697 en e,/> 21 mei 1698.

S Ovet '/tiaiiktinlers in Russische
tliensl: S. l.oolsina, l 'wegere
/a/nik/inlers in hel liiiilenl/in/1;
di' roem v/in oud-/aansehe !>/•-
drijven, in: /.aanlan/lseh laar-
boek 1934, 187-21 h; Onrust,
Tsaat l'eler en geschoolde
handwerkslieden, 873-877.

9 '/ie helJonrniial tornen, 234-
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A C/AAR WOONDE HIER MAAR ACHT DAGEN

12 linniiiiid \onieii, 2)7; hei'es-
ligil d/Kir mededelingen ni rif
doipsreheniiigen van \\'i'sl-
-.iiiiiiiliiin, wanrwe le-j'ii: 27
aiig. K>V7, ni'ii lii'ee nagl\i'a-
l;m voor 12 iiagle n'/iahe
VOOI'I ll/ll/S daer ' . / / I I Illllljesle-

l/l gelooseerl Ï<V/.S 6 gll/deil.

l)i' 'ii'iii'lilin/'esler Itre/'g voor
'j/n diensten ler-<il;e 2 »'/c/ l h
si. /./,-: (,.\/, ().\/„ \\esl-
:j//indaiH, nr(il>, jol. 112.

I 7 ,\an Mimi, de Iderl; run de
secretaris, werden vooreen
//'/'/s nti llaerlem de drost inii
-./'/// dienaers li' versiiekeii.
j'iiiti iri/s rn leerl:i>sle, alsme-
lll' TOOI' 'J/Il IIIOI'lll' OlIgCt'l'er

vijl i'ii feil l/ti/vi' gulden uil-
gekeerd. /.ii1: l)orl>srel:eningen
vriii \\'esl-.aandam, 1()(>7.
jol. 112.

I I 1/iiiniiKil \<iiiii'ii, 24»;
Dtir/isrekei/ingeti vini \\'esl-
-.iirindain. IM7, jol. 112.

l 5 /o/iriifia/ \iniii'ii. 2 ?,S'.
Kt journaal \onieii, 23S.
17 l lel is opin/'i'ki'/i/k (lul in de

lesolulieho/'heil VIIII Ill'l \\'e.Sl-

'.t/n lulu in mi-i doi'/isliesliini'
niets over /iel l>i'-j>i'l; vrni
e-aar /'e/er /s aangetekend.
l 'il d/- dorl>srel;eningen blijk!
echter dal burgemeesters i'ii
vriiedsi'/ia/i/ien ///deus lui
verl/li/J vini di' i~fitii' 'ü'i'l ver-
scheidene iiudi'ii hiji'rii rjju
ge'ü'eesl III i'i'li vritl d t' h/'rber-
geii o/t di' Da in.

/iV Ovi'i' di' werking vfiii di'
Ovi'rlooni in di' l logendiim Ie
\\'est:.aaiidani: ,\. l .oosjes,
r,escbnjviugi'an de '/.aaii-
lainlsclie dor/ieii (Haarlem
17'M/i <->711 i n-n2.

!{> Dor/isrekeningen vnn \\esl-
^aandam, /697. /(//. 112.

20 journaal \oinen, 240.
21 Dorjisrekeningen van \\'esl

-.iiandain. Kt1)!, jol. 112: 27
f i il ff- "en 10 ojijxissers d/i' /tij
di' hi'fhe stonde doe liel schift
:on overgni'oiinen worde ^der
12 s/: (, gulden.

22 ISi/v. journaal \/»ni'n, 259.
2? journaal \oiiien. 240. 247.
24 Journaal \ainen, 24(1.
25 Heide naar de l lagendijk; de

ene hij de l lomer .s/»/'.v, de
iindere meer uuur de Dam
toe, toegang gevend naarde
l lagendijk vin de Koesleeg.

26 '/.ie de Dor/tsrekeiiingen van
\\'esl:.aandam, /6<)7,/itl. 112:
27 uug., nen (t /y;/w.s.s/r.v of)
de kiïiii/M'it/iiii'frt'r hrt'iriri' \ilr>'
? drifrt'ii; dti<'<r\ 22 s/; / <•) »•///

/'// Kt s/, '/.ie nok: journaal
\omen. 24/1.

27 De Mlioul ï iv / s f{>/i(iiiin:\ (ie-
k/'t'i', de hnriremee\ler\ waren:
.\/ni'//n \\illein\-, joor en ,\le-
ii'i/n l\laa\~. Sahii, de vroed-
\ehtij>j>eii Klaas Arends:,
Il/oen/, Klaas Cornelis-, ('.rooi
en Klaas Cornelis', Meldijiol,
de seoelaris \\illem (iriiii/ine
(lom naai \ini/en. 240/241).
\'<fl- • l - van lii'/iam, l)nr/>s/>e-
sl u n i en diir/iM'/ynlen van
\\i">/--iiandam in de l 7de en
IHdeeein,'. in: l'.II. /1 een-
red., '/.aitnslreel;-\\'alerlaiid
in genealogisch /lers/ii'tl/e/
i'/jinndam l<><>2) ?7-?6.

2iS' journaal \omen. 241.
2V /oitnif/fd \oineu. 244-24 ï.

De dorpsomroeper ging met de/e boodschap
het gehele dorp rond van de sluijs hi de Horti
a/, voor en achter den Da»/, lol aen de (lereformecr-
de hriiijs-herch toe, alle fxiden o/> en neet; hetgeen
bij de gehele bevolking /eer veel i nd ruk maak-
te. Nog de/elfde avond werden twee wachten
bij het fa/gewen l van dilo groolcn lieer gepos-
teerd.1- ' Voorts werd assistentie gt^vraagd aan
de bal juw van Blois en de drost van Kennemer-
land.1 : 1 ) /ij leverden elk twee dienaren om de
dorpsdienaar Anthonie van Couwenhoove (in
de dorpsrekeningen: Tennis de dienaer) bij te
staan. Hun taak was bij dage waken bij dal loige-
menl van zijn ezaaree )iiaijesteijl en op 'v heeren weg,
vijj dagen langh.'''
De eerste reactie van het dorpsbestuur was dus
van poli t iële aard: het bieden van bescher-
ming aan de vorst en /.ijn ge/elschap. Maar de
dorpsbestuurders wilden méér.
De burgemeester Alewijn Willems/ Joor en de
vroedschap Klaas Arends/ Bloem togen op de
avond van 21 augustus naar het huis van Cor-
nelis Migchiels/ Calf'f alwaar veele voorname per-
soonen geeonien waren o>inne den groot vorst te zien.
/ij ver/ochten de vorst om met hen een visje op
sijn Saatidanis te eten.'"1 ' Maar de c/aar excu-
seerde /ich. Ook sloeg hij een aanbod af 'van
Meindert Arends/ Bloem om met /.ijn bedien-
den te komen logeren in Meinderts hit ijs en
Ihnijn lol Ooslsaandant, zijnde versie» mei veele ge-
rieljelielie vertreehen en een In/ju mei veele oojï-dra-
gende ho(»/ien.l(>}

Een herhaald ver/oek van de burgemeesters
van West/aandam op 22 augustus om met hen
Ier >naellijl te eoomen werd eveneens door de
c/aar afgeslagen, /onder /ich ooit met de
plaatselijke bestuurders te hebben ingelaten is
de vorst weer uit /aandam vertrokken.Terecht
konden de burgemeesters en vroedschappen
dit gedrag als beledigend beschouwen. De
c/aar had toegang tot /aandam verworven
(voor/over we weten: /onder cle dorpsbestuur-
ders te verwitt igen) via de ondergeschikte
dorpsdienaar Couwenhoove. (Had de/e dorps-
dienaar niets over de komst van de c/aar aan
/ijn superieuren gemeld?). Hij deed voorts
een beroep op bescherming door de burge-
meesters (die hij kreeg), maar /ij werden ver-
volgens door hem genegeerd.17 '

Ik denk dat de gebeurtenissen op 24 augustus
de toegang van de plaatselijke bestuurders lot
de c/aar def in i t ie f hebben geblokkeerd. Op 24
augustus organiseerde Cornelis Migchiels/
Calf'f te/amen met hel dorpsbestuur een groot
spektakel dal den groot vorst bel vermaeeh sonde
hebben te /ien hoe een nieuw gebouwd schip
vanui t de Binnen/aan over de Overtoom in de
Hogendam naar het Timmerrak werd gewon-
den.181 Het gehele gebied van de Overtoom
werd door het dorpsbestuur met hekken afge-
/et. De burgemeester Alewijn Salm leverde het
hout, de t immerman Jacob Januari jus /ette de
hekken in elkaar; totale kosten 37 gulden en
vijf stuivers.1 '11 De hekken werden geplaatst
aan de ingang van de Molenbunrt , op de Ach-
lerdam, op de Dam, op de brug van hel Dam-
pad en op de Hogendijk bij het huis van de
apotheker Pieter Vinck.-01 Bij elk hek werden
twee oppassers ge/et, die ieder 12 stuivers voor
hun moeite kregen.-11

De dorpsbestuurders hadden de c/aar en /ich-
/elf met dit schouwspel geen slechtere dienst
kunnen bewij/en. Van het ogenblik af dat cle
ware iden t i t e i t van de c/aar bekend werd
stroomden nieuwsgierigen uit de wijde omtrek
toe. Waar hij /ich vertoonde werd hij aange-
gaapt of gevolgd. Wie hem te dicht benaderde
of hem in zijn ae)igesicbl seer onbe.se/iaei/i/ aen-
sagb kon een klap van hem verwachten.--1

Toen hij op 23 augustus met / i jn boeier op het
IJ ging xeilen werd hij h inder l i jk gevold)! van
veele andere Saandai/n//er boeijerjaehlen. Het is
ook een keer voorgekomen dat hij t i jdens een
zeiltocht in het Kerkerak een van de veer-
schuiten op Amsterdam tegenkwam daer veel
voleh boven op was, nieuwgierigl) zijnde om den
groot vorst Ie zien. Toen de v eerschuit naar zijn
zin te dichtbi j kwam nam hij twee leedige glasen
l>ollelies en goeijde» de.se/v/' mei een gram gemoet
naar de opvarenden.-"

De 24ste augustus bereikten cle nieuwsgierige
belangstelling en de opdringerigheid hun
hoogtepunt. Wan/ den toevloel van allerleij men-
sclien, van Amsterdam en de omleggende dorden en
plaetsen, was soo groot, dal hel alhier krielde van
mensehen.241 Op de beide Krimpenburger brug-
gen -"" moesten drie dagen lang wachten wor-
den gesteld om het volk uil de omgeving van
het huis waar de c/aar logeerde ie weren.-1"
Nadat op 24 augustus de voorbereidingen
voor het overhalen van het schip over cle Over-
toom waren voltooid toog het vrijwel voltallige
dorpsbestuur, bestaande uil de schout, twee
burgemeesters, drie vroedschappen en de se-
cretaris naar het Krimpenburg om c/aar Peter
beleefdeliek Ie verzoeken te eomen en s/en dat schip
over de Overtoom winden.-~] Maar toen de c/aar
de groole >neenighte der tnen.se/ien zag, die zo ver
was opgedrongen dat de hekken rondom de
Overtoom het hadden begeven, weigerde hij
te komen en smeet mei eenen de deur toe van zijn
keijserlijcke loigemenl. Daer si on l de magistrael Ie
kijcken, .s/j moghlen gaen knijeren, gelijck als .s/j
ooek deden, sonder compliment aj Ie leggen.-*] Toen
het schip was overgewonden dropen de dui-
zenden nieuwsgierigen teleurgesteld af. Op 3
september werd opnieuw een schip over de
Overtoom getrokken. Ditmaal verscheen de
c/aar wél ter plaatse; met z i jn boeier kwam hij
uit Amsterdam het schouwspel bekijken. Maar
voordat het schip van de Overtoom afliep was
hij alweer verdwenen: de toeloop der men.sehen
was Ie groot geworden alwaer hij door passeerde. Hij
liep met een liarde-gangb, hebbende in ijeder
handt een nieuwe bijl-slael en is also slinger-armen-
de, van diüj.sende men.se/ien gesien.-l>]

De c/aar wilde incognito, in /aandammer
werkmanskledij, als eenvoudig handwerker,
zich bekwamen in de vaardigheden en tech-
nieken van de /aandammer scheepsbouw en
molenbedrijven, ongestoord en niet gehin-
derd door officiële plichtplegingen. Dat laat-
ste verklaart, maar rechtvaardigt n ie t , zi jn be-
ledigend negeren van het plaatselijk bestuur.
De nieuwsgierigheid, opdringerigheid en on-
beschaamdheden van het toestromende volk
uit /aandam, Amsterdam en de dorpen in de
omgeving maakten een ongestoord verblijf,
zoals cle vorst zich had voorgesteld, onmoge-
l i jk . Als ik hier het woord 'volk' gebruik dan
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bedoel ik daarmede niet alleen het 'gewone'
volk en de baldadige jeugd. In het journaal van
Nomen worden ook voorbeelden genoemd
van personen uit de economische elite van het
dorp die zich onbescheiden tegenover de
vorst gedroegen.:!(l) De dorpsbestuurders en
andere voorname persoonen deden verscheidene
malen begrijpelijke, maar vergeefse pogingen
met de c/aar in contact te komen en hem de
bij een vorstelijk bezoek gebruikelijke eer te
bewijzen. Zij verkeken zich echter op de aard
en de bedoelingen van het bezoek en op de
persoonlijkheid van cle vorst. Zij namen welis-
waar maatregelen om de gastvrije ruimte van
de c/aar af te schermen, maar tegelijkertijd
probeerden /ij hem naar zich toe te trekken
met 'vererende' ontvangsten, etentjes, geza-
menlijke boeiertochten en organiseerden zij
een veel volk trekkend spektakel aan de Over-
toom van de Hogendam. Daarmee bereikten
zij het tegendeel van wat de c/aar wilde en wat
/ij /elf beoogden: een onwerkbare situatie,
gramschap aan beide zijden en een overhaast
vertrek van de vorst uit Zaandam op de vroege
ochtend van 26 augustus, na een verblijf van
slechts acht dagen. Zaandam was te klein ge-
bleken voor een groot-vorst als handwerksman
in zijn midden. Zouden de bijna 11 l gulden
die het dorpsbestuur van West/aandam aan
het bezoek van Czaar Peter uitgaf511 nader-
hand misschien als een te schriele investering
zijn ervaren?

Er is nog één aspect van het bezoek dat ter af-
sluiting van mijn verhaal vermelding verdient.
Reeds op 21 augustus, toen de voorname gast
te Zaandam als cle grootvorst van Moscovië was
ontmaskerd, verspreidde zich het gerucht door
ons gantsche vaderlant dal sulchen hoogen persona-
gie so ijverig/i, in liet sweel zijnes aenscliijns, soo cu-
rieus konde niereken.'-''-1 De beurs te Amsterdam
was daar vol van en er werd veel geld om ver-
wed of het den gmoten czaar seljs was of Ie een van
sijn ambassadeurs.™ Op 22 augustus kwamen
kooplieden uit Amsterdam, die op Moscovië
handelden en die de czaar persoonlijk ken-
den, naar Zaandam om na te gaan of het wer-

kelijk de grootvorst zelf was die aldaar ver-
bleef. Inderdaad: hel is de groot, vorst seecket; ich
kan hem noch seer wel, tnaer hoe homt die man al-
liter?, aldus het oordeel van de eerste verspie-
der. Later op de dag hield een van de Amster-
damse kooplieden, speciael bij dezen vorst bekent
zijnde, een langdiiirige l'samenspmeck met de
czaar.'-'"
Van 25-29 augustus werd de c/aar met veel
egards en festiviteiten en onder grote publie-
ke belangstelling te Amsterdam onthaald. Op
de scheepswerf van de Oostindische Compag-
nie kon Peter de Grote als Pieler timmerman
van Saendam, op een beslooten plaats, bevrijl van
besten Ie worden van de menichle der menschen,''"]

zich wijden aan de beoefening der scheepstim-
merage, waarvoor hij naar Zaandam was geko-
men, maar waarvoor Zaandam hem de nood-
zakelijke voorwaarden niet kon waarborgen.
Op 30 augustus haalde hij zijn bagage uit het
huisje op het Krimpenburg en verplaatste hij
zijn domicilie naar Amsterdam.

Ongetwijfeld zullen de Amsterdamse kooplie-
den op 21 augustus de c/aar duidelijk hebben
gemaakt dat Amsterdam meer te bieden had
aan de grootvorst van Moscovië dan het toch
altijd nog minder aanzienlijke Zaandam. Al
was het alleen al omdat men daar begreep dal
je zijn gesalfde maijesteijt, zij het ook vermomd
in Zaandammer kleren,">(i) niet in de oogen son-
de aensien en in diepe vernederinge voor hem op de
hnijen vallende moest benaderen om zijn gunst
te winnen. Misschien waren de Zaandammers
ook in 1697 daarvoor niet zo geschikt. Dan
zou acht dagen niet eens /o kort zijn!

De Dam met de Over-
toom zoals Czaar Peter
deze gezien moet hebben.
Schilderij van J. Keyser.
Links is de in 1718
gesloopte Overtoom te
zien.



De familie Calff, vrienden van de Czaar
"Denk wel, spreek wel, doe wel. Amen!"

Pelmolen De (irootvorsl,
in 1700 gebouwd voor
rekening van de familie
('fil/f, afin de Kalver-
ringdijk mud 1910. De
mythe wilde bijna 300
jaar, dat Peter de Grole
eigenhandig aan deze
molen getimmerd had.
De bewijzen van het te-
gendeel werden onlangs
gevonden.

Nicolaas Cal ff was op 12 januar i 1694 pas /es-
tienjaar oud, toen hij / i jn handtekening zette
onder een "(lonlmcl van Teekeningvan Assuran-
tie Soo op Schepen, (Goederen als Lijf van Per-
soonen". De/e overeenkomst werd aangetrof-
fen in het archief van notaris P. van der Stengh
uit Zaandam. Het werd nooit duidelijk of de/e
verzekeringsovereenkomst betrekking had op
walvisvaarders en -vangsten of op de normale
handelsvaart, maar in elk geval behoorden
ook Aris van Broek, Jaeob Cornelis/. Hooning,
twee leden van de familie Louwe en twee le-
den van de fami l i e Meyn - allen reders - tot de
mede-ondertekenaren.
Claas, /oals hij in de wandeling werd ge-
noemd, Calff werd op 20 juni 1677 geboren als
oudste /oon van Cornelis Migchiels/. Calff en
Maritje Cornelisd. Gast, die in het kraambed
s t ie r f .
Calff sr. behoorde toen al tot de vooraanstaan-
de kooplieden van West/aandam, waar hij in
1680 - nauweli jks 28 jaar oud - benoemd werd
tot leraar van de Vlaams doopsgezinde ge-
meente, /odat hij toen predikbeurten mocht
houden.
Cornelis hertrouwde met Neeltje Jans Bleeker
uit Oost/aandam, die hem op 4 februar i 1684
nog een /oon, Cornelis Migehiels/., /on
schenken. Beide kinderen werden al op jeug-
dige lee f t i jd bij de /aken van vader betrokken.
De acte van notaris Van der Slengh, waarin de
ver/ekeringsovereenkomst ttissen de Zaan-
damse reders was vastgelegd, vormde ei" een
bewijs van.

Jonge ondernemers
Calff sr. had schepen in de vaart op de winst-
gevende Groenlandsche en Straal Davids-visse-
r i j , /oals de walvisvangst toen werd genoemd.
Toen Nicolaas v i j fen twin t ig jaar was, stond er
al een walvisvaarder op / i jn naam, en / i jn
broer Cornelis was in 1700, net /estien jaar
oud, al mede-eigenaar en windbriefhouder

Molen „de Grootvorst''-
Zaandam

waar volgens overlevering
Czaar Peter de OrooSe

gewerkt heeft

van de pelmolen De Grootvorst van Mosko-
viën aan de Kalverdijk tegenover Zaandijk.
Ook het schip van Claas Calff was vernoemd
naar c/aar Peter de Grote, waarmee Cornelis
sr. tijdens het legendarische be/oek van de
Russische alleenheerser in 1697 aan Zaandam
dik bevriend was geraakt. De walvisvaarder
heette 'De ("/aar van Moskoviën'. Dit schip
raakte in 1702 betrokken bij een opmerkelijk
incident. Ei'werd een harpoen afgeschoten tiit
één der sloepen van het schip De Bleekster.
Een sloep van 'De ("/aar van Moskoviën' van
signetir (Haas Corn. Calff schoot eveneens toe
en doodde de walvis, waarop een discussie ont-
stond over de vraag wie het dier gevangen
had. De schipper van de C/aar haalde cle wal-
vis binnen en bood uiteindeli jk 22 vaten spek
en een kwart van de baard aan de comman-
deur van De Bleekster aan. "Het scheepsvolk van
de Bleehster moest bijlende spot ondergaan. Toen 't
sloepvolk van de Saai' langs zij kwam, riep men:
'Schiet weer een vis. Wij sullen wel weer voor U
coomen dooden!" meldde een acte van notaris
Van der Stengh op l januari 1703.
De jonge Calff /at toen al volop in /aken. In
1695 werd in Zaandijk de papiermolen De
Veenboer gebouwd door Barend Cs/. Veen.
Calff jr. was samen met / i jn oom Jan Cs/. Gast
en / i jn aanstaande schoonvader Lourens Js/.
Louwe één van de financiers. In 1706 verkoch-
ten /ij na het overlijden van Veen en / i jn we-
duwe Aagje Mooij met acht anderen hun par-
ten, die in totaal 5/6e van het totaal bedroe-
gen, voor 5000 gulden aan fan Tagh en Claes
en Griet je Huijsduijnen, die daardoor één van
de grootste papierfabrikanten van de Zaan-
streek werden. Tagh en Huijsduijnen werkten
al met de molens 'De Walvisch', 'de Walrus' en
'De Kok'. Het was dtts geen wonder, dat Cor-
nelis Calff sr. Peter de Grote in 1697 meenam
naar 'De Kok', toen de Russische c/aar te ken-
nen had gegeven, dat hij een papiermolen wil-
de be/ichtigen.

Mythe rond de grootvorst
Het be/oek wordt gemeld door J.C. Noomen,
een winkelier uit Zaandam, die een uitvoerig
journaal over de visite van de c/aar aan de
Zaanstreek schreef. Volgens de overlevering
be/ocht Peter de Grote ook de werf aan de
Kalverdijk, waar de molen De Grootvorst in
aanbouw was. Tijdens een zeiltochtje /ou de
Russische heerser hier ver/eild / i jn geraakt en
eigenhandig een paar spijkers in het hout ge-
slagen hebben.
De/e mythe, die er voor zorgde dat de pelmo-
len De Grootvorst in 1897 het middelpunt was
van allerlei festiviteiten rond de C/aar Peter-
herdenking van toen, kan naar het rijk der fa-
belen verwe/en worden.
Uit documenten uit het archief van de Graefe-
lijkheidsrekenkamer 1446-1728 in het Rijksar-
chief in Den Haag blijkt dat Cornelis Calff jr.
opdrachtgever was tot de bouw. Op 20 maart
1700 zond notaris Paulus van cler Stengh uit
West/aandam een request aan de "Hoogmogen-
de Heeren Raden en de Meesters van de Reeckenin-
gen fier Domeijnen ende Westvrieslanl". Hij vroeg
"namens suppliant als verdere mede-participanten"
de winclbrief aan voor de pelmolen "De (iroot-
vorst van Moschovien", die onlangs op eigen
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grond aan de Kalverdijk in de banne van Oost-
zanen was getimmerd. Hij stelde nadrukkelijk,
dat de windbrief werd aangevraagd "alvorens
de pelmolen, te gel/ruiken. "
Op l april 1700 voldeed Galff sr. de erfpacht
van 12 pond, "als vader en voogd over sijn soon
Cornelis Cornelisz. Kalv, jegenwoordig uytlandig
synde. "
Gezien deze stukken is het onmogelijk, dat De
Grootvorst bij het bezoek van de Gzaar in aan-
bouw was. Pas twee jaar na zijn vertrek uit Ne-
derland werd De Grootvorst getimmerd, maar
uit de naamgeving bleek wel opnieuw de uit-
stekende relatie tussen de familie Galff en de
Russische czaar.

Buitenlandse studiereizen
Nicolaas Galff had ten tijde van de verkoop
van zijn aandeel in De Veenboer al veel mee-
gemaakt. Zijn vader spaarde namelijk kosten
noch moeite bij de opvoeding van zijn kinde-
ren. Toen hij 21 jaar oud was werd Nicolaas
naar het buitenland gestuurd onder begelei-
ding van de Haarlemmer Testard. Zij reisden
op 10 juni 1698 via Brielle naar Engeland.
Daar vandaan trokken zij naar Oostende in de
zuidelijke Nederlanden en gingen vandaar
naar Parijs, waar /.e enkele maanden door-
brachten. Hier werd de belangstelling van Ni-
colaas Galff voor de kunst gewekt. Ook begon
hij antiquiteiten, rariteiten en zeldzame pen-
ningen en munten te verzamelen. Op 20
maart 1754 werd cle collectie Nicolaas Galff,
die na zijn dood werd geërfd door zijn achter-
neef Jacob Psz. Hoogeboom, geveild, nadat
deze in financiële moeilijkheden was geko-
men "door ongeluk in de handel." De catalogus
vermeldde: "Zeldzaamheden en Penningen be-
staande in verscheide 7.e,e, Berg, Aard en S teenge-
wassen, Gesneede en Ongesneede. Met tevens Oude
en Hedendaagsche Zilveren en Kooperen Pennin-
gen. Verzameld, door Wijl den Heer Nicolaas Kal/f.
In zijn Leven groot Kender en Lieffiebber van Uit-
muntende Frayigheeden; Als rneede het Kabinet,
Daar toe gebruikt."

Nicolaas Galff bracht de wonderlijkste /aken
bijeen. Zo waren er vier struisvogel-eieren, ko-
ren van 't Vrouwe Zand - een ondiepte in de
Zuiderzee bij Stavoren - een toverbeurs, een
doosje met Oost-Indisch manna, een roomse
elle, een dondersteen of beitel, twee knevels
van een walrus en een baardje van een walvis.
In de Franse hoofdstad wisselde Galff van ge-
zelschap. Hij trok met de heer Van Herzeele
naar het zuiden van Frankrijk. Onderweg
deed hij Lyon aan, waar hij voor zijn raritei-
tenkabinet een kistje met aarde mee nam "van
grond, waarop 19.000 mensen gemarteld, zijn."
Uiteindelijk kwam Nicolaas Galff in Napels,
Rome en Venetië terecht. In Rome woonde hij
de plechtigheden bij rond de verkiezing van
een nieuwe paus en in deze stad leefde hij zich
volledig uit in zijn verzameldrift. Galff bracht
"enige Rooms che reliquiën bijeen". Zoals onder
andere een been van Sint Glementia Mars;
twee stukjes van de Heilige Poort van de Sint
Pieterskerk, Roma Jubel 1699. Verder diverse
versteende zaken, as, steen en aarde van de
Berg Vesuvius met een historische beschrijving
in het Italiaans en hout van een Egyptische ko-

ningskist, dat niet verbrandde. Hij kocht com-
plete beelden en schilderijen en verscheepte
alles naar Zaandam. Nicolaas Galff was ruim
twee jaar onderweg. Hij vertrok als een Zaanse
jongeman van rijke ouders en kwam thuis als
een 24-jarige man van de wereld, gereed om in
het omvangrijke handelshuis van zijn vader te
stappen en hem daarin ook op te volgen.

Hoog bezoek incognito
Gornelis Migchielsz Galff zelf was toen allang
een man van aanzien. Ten tijde van het acht-
daagse bezoek van czaar Peter de Grote aan
Zaandam, waar het Russische gezelschap op
18 augustus 1697 in een Keuls schuitje arri-
veerde, had hij diverse ontmoetingen met de
vorst. Woensdag 21 augustus ontving Galff de
czaar bij zich thuis. Noomen meldde in zijn
journaal: "Diezelfde avond was hij ten huize van
Cornelis Migchielsz. CalJJ, welke hem verzocht bij
hem de maaltijd te gebruiken. Maar omdat er vele
voorname personen gekomen waren om de groot-
vorst te zien, sloeg hij dat verzoek af. Wel werd, hij
getracteerd. op enige con/ïturen en rare drank. "
Dit waren buitenlandse likeuren, die voor ge-
goede kooplieden kennelijk normaal waren,
maar voor het gewone volk niet te krijgen. Bij
het bezoek aan Calff waren ook de burgemees-
ters Alewijn Willemsz. Joor en Glaes Arentsz.

Peter Michaeloj]
(links), zoals de czaar
zich. in '/aan/lam
noemde, in het huisje
van (Gerrit Kist aan
hel Krimpen burg/i in
gesprek mei ('o r n el i s
'Migchielsz. Cal//.
Litho uil tijdschrift
Europa (1866).
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Olimer[schilderij
Ni colaas (M///.

Bloem, een reder en houtkoper, aanvve/ig.
Aan de tolk vroegen /ij "of hij zijn- heer wilde zeg-
gen, dat de burgemeesters hem. onderdanig verzoch-
ten o/ hij hert de eer wilde doen een visje op zijn
/.aandams mei hen Ie e/en." Maar de tolk /ei:
"Wij hebben hier geen heer. Onze heer zal nog' ko-
men. "
De 25-jarige e/aar was in cognilo in Zaandam,
dat hij al kende uit gesprekken met Zaandam-
mers, die in Moskou voor hem werkten. De
wens om in alle stilte in het belangrijke indus-
triegebied rond te kijken bleek al snel onmo-
gelijk. Peter de Grote kon zich nauwelijks over
straat begeven. Van heinde en verre kwamen
mensen om persoonlijk de machtige Russische
heerser te /ien. Reden waarom de c/aar naar
Amsterdam vertrok. Toch /ou hij daarna nog
diverse keren in Zaandam terugkeren.
Eind september 1697 keerde de
Groenlandsche visserijvloot te-
rug. De 112 schepen hadden
een topsei/oen achter de
rug. Ze hadden 1197 vis-
sen gevangen, goed
voor 39.484 vaten
spek. Calff's schepen
lagen in de Voor-
zaan, toen Peter de
Grote /e met een
be/oek vereerde.
Hij inspecteerde
alles en iedereen
en was de meest
geïnteresseerde
toeschouwer bij
een demonstratie
van het uitzetten
van de sloepen.
In april 1698, na
zijn be/oek aan En-
geland, zond Peter
de Grote zijn eerste af-
gezant Francois Lefbrt
in gezelschap van Ga-
briël Golofkin, commissaris
van oorlog en gouverneur
van Siberië, met een groot ge-
volg naar Zaandam. Calff s r. en
Bloem, de latere schoonvader van
Calff s zoon Cornelis, leidden hen rond over
scheepswerven, langs traankokerijen, baard-
snijderijen, l i jmhui/en en andere fabrieken.
Peter de Grote was volgens Noomen "lang en
kloek van lichaam, gewoon van zwaarlijvigheid,
fluks en rap ter been. Rond van Ironie, wreed van
gesigl mei bruine wenkbrauwen en kort gekruld
haar." De Zwitser Lefbrt, die het dankzij c/aar
Peter tot generaal, admiraal en gouverneur
van Novgorod had gebracht, logeerde in de
herberg Het Moriaanshoofd, waar de kastelein
geen bokalen kon vinden die groot genoeg wa-
ren voor zijn gasten.
Volgens tijdgenoten waren Peter de Grote en
Lefbrt onverzadigbare drinkers. De bizarre
feesten van de c/aar in Moskou waren berucht
en duurden soms dagenlang. De leden van het
corps diplomatique waren gedwongen mee te
slempen om niet uit de gratie te raken, maar
konden het nimmer /o lang volhouden als de
geharde clrinkebroers uit het Kreml. Ook in
Het Moiïaanshoofd kon de waard de bokalen

van Lefort en zijn vrienden niet snel genoeg
vullen.
Toch vormde dal voor de streng doopsgezinde
Cornelis Calff sr., die elk drankgebruik veraf-
schuwde, geen beletsel /aken met de vorst te
doen. Op 5 december 1698 stuurden hij en
zijn zoon Cornelis een brief aan de c/aar,
waarin /ij "Pieler Alexewils, gunstige vrindt en
broeder in ('Jirisfus Jesns" ootmoedig verzochten
200 lasten (480 ton) rogge te mogen kopen in
Rusland "/// verband mei schaarste in onze stre-
ken". Admiraal Cornelis Cruys, een Amster-
dammer die in 1697 in dienst van de c/aar
naar Rusland was gegaan om de Russische
vloot op te bouwen, antwoordde namens de
vorst, dat de lading "aen syn Saerdammer vrin-
den geschonken werd. " Toen in het najaar van

1703 schipper Auke Wybes uit Hinde-
loopen z i jn fluitschip voor de rede

van het nog maar net in aan-
bouw zijnde Sint Petersburg

bracht en de c/aar vernam
dat dit schip door Calff

en zijn zonen bevracht
was, gaf hij Wybes het

recht de lading tolvrij
in te voeren.
De drankzucht van
de c/aar en zijn
volgelingen had
dus geen enkele
invloed op de ver-
houding met cle
doopsgezinde
Calff en zijn kin-
deren. En dat ter-
wijl Calff zelf
strenge maatrege-
len nam, toen zi jn

zoon Cornelis in
1712 door de doops-

gezinde gemeente ge-
schorst werd wegens

dronkenschap. Calff, zelf
één van de voormannen

van deze gemeente, liet door
de Amsterdamse notaris Jan

van der Ende op 22 april van dat
jaar een nieuw testament maken. Hij

onterfde Cornelis en benoemde Nicolaas als
enig erfgenaam van zijn enorme bezittingen.
Voor Cornelis restte slechts een legaat, dat be-
stond uit het levenslange vruchtgebruik van
"bladen en inkomsten, welke niet verhandeld moch-
ten worden. "
Het was een maatregel, die nooit effectief zou
worden, want Cornelis overleed op 30 mei 1715.
De vader zou zijn zoon zes jaar overleven.

Het aanzien van Calff en z i jn zoon Nicolaas
was toen al zo groot, dat het voor zijn naaste
medewerkers bij de grootste transacties vol-
deed te zeggen, dat men namens het handels-
huis Cornelis Calff £ Zoon optrad om elk ge-
wenst krediet te krijgen. "'/M wis als Ca ///'"werd
een spreekwoord, dat aangaf hoe kredietwaar-
dig de firma was. Als men zaken deed met de
Zaankanter behoefde men nimmer bang te
zijn voor wanbetaling.
Na terugkeer van z i jn jarenlange buitenlandse
verblijf trouwde Nicolaas Calff in 1702 met
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Aafje Pieters. Twee jaar later liet hij een deftig
en luisterrijk huis bouwen aan de Zaan ter
hoogte van het Zeemanspad in de Molen-
buurt, dat later als Westzijde 38 geregistreerd
zou worden. In dit pand werd in 1718 C/aar
Peter ontvangen, die toen met c/arina Catha-
rina een officieel staatsbezoek aan Nederland
bracht.

De bouw van het Doopsgezinde Weeshuis
Lang duurde het huwelijksgeluk van Calff, die
inmiddels een vooraanstaand lid van de
Doopsgezinde Gemeente in West/aandam was
geworden, niet. In 1713 overleed zijn vrouw
zonder dat ze hem kinderen geschonken had.
Claas Calff hield zich in die periode intensief
bezig met de bouw van een Wees- en Armen-
huis voor de Doopsgezinde Gemeente van
Westzaandam. De koopman maakte deel uit
van cle broederschap van de Gemeente en ver-
tegenwoordigde deze als bouwmeester samen
met Cornelis Dircksz. Tewis en Dirck Claesz.
Muyse, terwijl namens het dienaarschap van
dezelfde Gemeente Lubbert Lourens, Corne-
lis Jans/. Gijse en Dirk Jans/. Schaap als bouw-
meesters waren aangewezen. Calff deed trou-
wens meer dan plannen ontwikkelen en toe-
zicht houden op de bouw. Hij stelde ook een
pakhuis met bijbehorend erf aan het Zee-
manspadt ter beschikking om dit tot weeshuis
te verbouwen. Dit pand en de grond lag pre-
cies in de hoek aan de noordzijde van de hui-
dige Stationsstraat en de Westzijde.
De bouwmeesters wezen het pakhuis echter af
tijdens hun vergadering van maandag 20 janu-
ari 1713. Het verslag van deze bijeenkomst,
waarbij Calff niet aanwezig was, vermeldt: "Ver-
gadering bouwmeesters (Kalf absent) om Ie besien o]
hel pakhuis en de erven van Kal/leggende achter of
ten noorden van het huis tot Weeshuis gedestineerd
kan worden." De conclusie luidde: "Nee". Het
pakhuis werd afgekeurd en "het erv was hoog-
stens ten lugtscheppinge geschikt." Maar in 1714
was het weeshuis toch klaar. Nicolaas Calff
werd tot buitenvader benoemd, een functie,
waarin hij toezicht hield op de gang van zaken
in het wees- en armenhuis.

Kort na de begrafenis van zijn vrouw vertrok
Calff opnieuw naar Parijs. Volgens Denis Dide-
rot, een beroemde achttiende eeuwse Franse
fylosoof die Zaandam ten tijde van Nicolaas
Calff beschreef, gaf Calff zich in de Franse
hoofdstad uit voor Co m te De Veau, Graaf Kalf.
Bij zijn bezoeken aan het hof van Lodewijk
XIV, de zonnekoning, kleedde hij zich in de
zwierige sti j l van het Parijs van die tijd. Maar
na zijn terugkeer in Westzaandam in septem-
ber 1714 trok hij met evenveel gemak weer de
traditionele Zaanse dracht aan. Diderot ver-
baasde zich in zijn boek 'Voyage en Hollande'
over de levensstijl van de puissant rijke Zaan-
dammer. Ook de beroemde Voltaire beschreef
in zijn boek 'De Historie van Rusland onder
Czaar Peter de Grote' hoe de doopsgezinde
Calff "zich bij prinsessen van den bloede aan tafel
zette, zich gemeenlijk op speelpartijen bij de hertogin
De Berry lief vinden en die meer dan enig vreemde-
ling in Parijs in aanzien was. De czarina hoorde
hem gaarne vertellen over zijn vele reizen, maar als
hij weer in Zaandam kwam trok hij zijn boerenkle-

ding weer aan en werkte als timmerman op de
scheepswerven van zijn vader."

Hoe en waar Calff zijn gesprekken met de cza-
rina voerde zegt Voltaire niet. Bovendien was
Calff sr. weliswaar reder, maar hij had geen
scheepswerf. Voltaire werd uiteindelijk naar
Engeland verbannen in verband met zijn kriti-
sche houding ten opzichte van het hofleven.

Het tweede bezoek van de czaar aan Zaandam
Hoe juist zi jn beschrijving van Calff is, is niet
meer na te gaan, maar in elk geval was dit cle
man, die in 1718 Czaar Peter de Grote en Cza-
rina Catharina in zijn woning ontving. Het kei-
zerlijke gezelschap was op 19 december 1717
met een in Utrecht gehuurde trekschuit in
Amsterdam aangekomen. Pas op 5 maart was
de czaar in de gelegenheid naar Zaandam te
komen, doordat hij een tijdje ziek was geweest.
Met een paar prinsen begaf hij zich onmiddel-
li jk naar het huis van Calff, waar vader Corne-
lis en zoon Nicolaas hem hartelijk ontvingen.
Enkele dagen later - op 9 maart - waren de
czaar en de czarina opnieuw bij Calff op visite.
Zij brachten bij deze gelegenheid een heil-
dronk op vader en zoon uit, waarbij ook hun
neef Jacob Pietersz Hoogeboom aanwezig was.
Calff sr. leidde de Russische vorst overal rond.
Peter de Grote had nog niets van zijn nieuws-
gierigheid verloren, maar de oude Calff con-
stateerde "dat hij veel ten goede was veranderd."
De Zaandamse kooplieden gaven Peter de
Grote een fraai ijsschuitje cadeau en begeleid-
den hem bij een bezoek aan de papiermolen
De Kok, waar hij twintig jaar eerder ook al was
geweest. De czaar bezocht daarna een stijfsel-
makerij aan de overzijde van de Koksloot. Hier
proefde hij van het zure water en de stijfsel en
dwong hij leden van zijn gevolg dit ook te
doen.
Op 30 augustus kwam Peter de Grote voor de
laatste keer naar Zaandam.
Bij het middagmaal zei de czaar "dal hij nergens
zoo veele werkzaamheden en zulke uitgestrekte koop-
handel had, aangetroffen als in de Zaanstreek. " Tij-
dens deze gelegenheid liet de czaar Calff we-
ten, dat hij een predikatie in "Het Nieuwe
Huys" van de Doopsgezinde Gemeente wilde
horen, maar ook dat hij niet van lange preken
hield. Calff antwoordde: "Dat ik dan de .slotsom
van alle vermaningen zal voordragen."
Het gezelschap begaf zich naar de Vermaning
tegenover het huis, Calff beklom de kansel en
sprak: "Denk wel, spreek wel en doe wel. Amen!"
De vorst was diep onder de indruk. Hij zei:
"Nooit hoorde ik een korter en nooit een zakelijker
preek. "

Toen Nicolaas Calff met de czaar de traanko-
kerij bezocht kon hij deskundig commentaar
geven. Hij had zelf ook belangen in deze be-
drijfstak. Zijn schepen 't Vergulde Calff en 't
Bonte Calff, net als de C/aar van Moskoviën,
vernoemd naar molens van de familie, waren
in 1716 nog in cle vaart. Op 9 november 1719
kocht Nicolaas op een veiling l/32sle part in
het fluitschip Het (iele Paart en tegelijkertijd
nam hij ook l/32ste part in een traankokerij
in Zaandijk, terwijl hij al eigenaar was van zo'n
kokerij aan het Hazepad in Zaandam. Het be-
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Hofstede Polanen, J ie l
eerste huis in Halfweg,
rond 1710. De lusthof
van Nicolaas (lalffwas
wijd en zijd vermaard.
Uier kwamen de beelden
uil. de /.aandijkse beel-
dentuin vandaan.

Signatuur van Nicolaas
(lornelisz. (<alff. Boven,
stijlvol en krachtig, als
ondertekening van de
verkoopacle van het
jluilschip V /onge (<al/f
tn 1722.
Onder de handtekening
van een doodzieke man
als bekrachtiging van
zijn laatste wilsbeschik-
king, die Calffop 14
april l 734, drie weken
voor zijn dood, liet op-
maken door nalori.s /.
l'\iber uil Weslzaandam.
De bekende Doopsgezinde
voorman Adriaan Loos-
jes en de lioutkoper Klaas
Haring tekenden als
execuleu rs-lesla men l a ir.

drijf lag naast de wagenschot/ager De Haas en
de reusachtige lijnbaan De Olifant. Ook was
hij eigenaar van de fluitschepen 't Jonge Calff
en De Liefde, die hij in 1722 en 1724 verkocht
voor ƒ 7600,- en ƒ 3800,-.
Dankzij de voorspoed van /.ijn bedrijven kon
Calff veel geld uitgeven aan / i jn grote liefde
voor kunst. Vooral beeldhouwwerk had / i jn
voorkeur. Dat kwam sterk tot uitdrukking in
/i jn hofstede Polanen, die hij halfweg Haar-
lem en Amsterdam liet bouwen. De/e hofstede
was lange tijd het enige gebouw in Halfweg,
/oals de plaats later bekend /ou worden. De
hofstede was befaamd om /ijn rijkdom en ar-
tistieke beeldhouwwerken. In 1804 kocht de
Zaandijkse koopman ("laas Adriaans/. Honig
op een publieke veiling vijf beelden, die de
'Avond', de 'Nacht', de 'Middag', de 'Morgen'
en de god 'Bacchus' voorstelden. Van de/e
beelden werd toen verondersteld, dat /e uit de
'Tuin van Vermaak' van het eertijds beroemde
Huis van Polanen van Nicolaas Calff afkomstig
waren. Dit buitenverblijf werd in die periode
gesloopt. Honig liet de beelden in oktober
1804 overbrengen naar Zaandijk, waar hij te-
genover / i jn woning de nu nog steeds bestaan-
de beeldentuin liet inrichten.

Op 28 december 1718 hertrouwde Nicolaas
Calff met Grietje Lourens Louwe. Grietje
stierf al snel, maar schonk wel het levenslicht
aan een /oon, Cornelis. De jonge Calff leefde
niet lang. Op 9 augustus 1723 werd / i jn dood
aangegeven, zodat Nicolaas Calff /onder af-
stammelingen bleef. De laatste jaren van /ijn
leven sleet Calff in gezelschap van Guurtje
Gerrits Ouwekees, die als / i jn huishoudster
optrad. Toen Cal f fop 16 april 1734 /e l f / i jn
testament liet maken schreef notaris Jurriaan
Faber: "Voor mij verscheen Nicolaes Calff, in le-
ven koopman en kunst mi n n aar, siekelijck van
ligchaam, doch sijn verstand, geh.eugen en vrije
spraak welhebbende, de welcke in den overdenking-
he van der levens hroo.sheyl en van de onzekere muze
van de dood, dit te kennen ga/als zijn laatste wil."
Calff benoemde /ijn 45-jarige neef Pieter Jsz.
Calff, een /oon van zi jn oom Jan Migchielse
Calff, tot zijn enige erfgenaam. In 1726 had
de/e zich als koopman in Amsterdam geves-
tigd.
De totale omvang van cle erfenis werd niet be-
schreven, maar in elk geval zou Pieter Calff de
buitenverblijven verwerven, het lustoord Pola-
nen bij Halfweg en een boerderij in de Pur-
mer.
Nicolaes Calff had ook./ l 10.250,- aan contan-
te legaten laten vastleggen aan achterneven en
nichten, die tevens een reeks hui/en, een
houtwerl, een boerderij in de Enge Wormer
en landerijen erfden. Calff was dus /onder
enige twij fe l een /eer rijk man. Hoe /wrak hij al
was, toen hij zijn laatste wil liet opmaken,
bleek uit zijn handtekening, die buitenge-
woon bibberig en onzeker was. Op 4 mei, acht-
tien dagen na het opmaken van zijn laatste wil,
overleed Claas Calff om half drie 's nachts. De
vriend van de c/aar was 56 jaar oud geworden.

CA/ -- K). 702 jonrnael i>/te Ddgirgittcr van tic \filabe/sle Cesebiede-
nisse zederl l jai'r 1713 lol en mei l jaer 1734 - jaeob l'/elerK. Hoogi'-
booin. \\ 'eslzaaniliini
CA/- bergnr. 10.802 Afee/iiï/l leslamenl Mcolfifi.f Calff, fl.rl. 16-4-
1734:
CA/- ()\A /«/indam 1734 inv.in: 5,S'% in: 67 (\.M. Calff) en
147 (I'.J. Calff)
C„\/.- ()\A '/.aandani iiiv.ni: 5X64 in: 25 (verkoop schip 'l jonge

('•"I.ID
C,.\/.- ()\'.\ /.runiiltnii niv.ni: 5rS'6,S' in: 5 (verkoop seliiji De Liefde)
CA/.- ()\A /.ttttiirldiii inv.in: 5 tS'69/n-. /95 (,/,„„/ zoon Me. Calff)
CA/- ()\A /.aaiiiliini inv.in: ï<SXï in: 244 (le\lanienl ('.uurtje ()u-
wehees).
Men C./. K;. - De \\'es/-,//(le Ie '/.aantlam in 1883 (1944)
liofii-xHin l'. - '/jiansehe \Vi ml molens/>riK. 221 (193V)
l.oii/snia S. - Ilixloiisclie Studiën over de /.aanstreek deel II (l 9ÏO)
Loolsnia .S'. - Hel \ieinne / / i /y.v, gi'ilcnkbot'k der Doopsgezinde C.emeen-
le Ie \\'eslz(itindain ( l 1 ) 3 7 )
Loolsnia S. - ttijdraff' lol de Cesi/ne/len/s der ^ederlandsehe \Valvts-
vaarl (meer sjieeiaal ile /.aanselie) 11937)
Seliellema mr. /. - I'eler de C.role in Holland in 1697 en 1717. deel l
en II (1811)
Voorn II. - De l'a/nenivre/d, jaargang XI, pag. 106 (I<->Ï6
'/.aende De - maandblad 1947
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Peter De Grote in Amsterdam

De acht dagen die czaar Peter in 1697 in Zaandam doorbracht zijn in de loop der jaren veel uitgebreider be-
schreven dan zijn verblijf van ruim vier maanden in Amsterdam. De tijd i/n, Zaandam sprak natuurlijk erg
tot de verbeelding: de czaar van Rusland in een klein 7ji,ans huisje, maar ook zijn bezoek aan Amsterdam
verdient zeker een stevige plaats in de geschiedenis.

Ellen H au on

Op zondag 25 augustus 1697 ging Peter van
Zaandam naar Amsterdam, omdat die dag het
Grote Gezantschap aankwam. De c/aar had de
groep waarmee hij 'incognito' reisde verlaten
omdat hij sneller in Zaandam wilde zijn om
aan het bouwen van schepen te kunnen begin-
nen, daarvoor was hij vooral naar Holland ge-
komen. Peter wilde de aankomst van het ge-
zantschap in Amsterdam echter niet missen.
De Amsterdamse kooplieden ontvingen de
Russen gastvrij. Op 27 augustus bekeken de
gezanten en de 'incognito' aanwezige Peter
het stadhuis (het tegenwoordige Paleis op de
Dam). Dat gebouw werd door tijdgenoten ge-
zien als het achtste wereldwonder. Ook be-
zocht de groep het burgerweeshuis (nu het
Amsterdams Historisch Museum). De volgen-
de dag gingen zij naar cle werf van de Verenig-
de Oostindische Compagnie.

Een van de begeleiders van de czaar en de ge-
zanten was de Amsterdamse burgemeester Ni-
colaas Witsen. Hij was in 1664 in Moskou ge-
weest en werd gezien als een groot Rusland-
kenner. Er bestond al voor de komst van de
czaar naar Holland een briefwisseling tussen
Peter en Witsen. Witsen was ook bewindvoer-

der van de VOG. Hij hoorde van Peter's moei-
lijkheden in Zaandam, waar de czaar door
steeds grotere massa's werd aangestaard, en
raadde hem aan op de afgeschermde werf
Oostenburg van de VOG te komen werken.
WTitsen bood aan een verzoek daartoe in te
dienen bij de volgende vergadering van de be-
windvoerders, die toestemming moesten verle-
nen. Deze vergadering vond de volgende dag
plaats.

De czaar was erg rusteloos. Hij was naar Hol-
land gekomen om de scheepsbouw te leren en
hij wilde zo snel mogelijk beginnen. Toch be-
zocht hij die dag de Admiraliteit en genoot hij
een maaltijd in de Kloveniersdoelen. Op de
Amstel dreef een triomftoog en er werd een
vuurwerk afgestoken De czaar was een groot
liefhebber van de pyrotechniek, maar toen hij
hoorde dat zijn verzoek was ingewilligd kon hij
nauwelijks wachten tot het doven van het laat-
ste vuurwerk. Hij wilde naar Zaandam om zijn
spullen op te halen en zeilde in het donkei-
weg. De volgende dag, 30 augustus, begon hij
op de werf. Hij werkte onder leiding van Ger-
rit Claeszoon Pool, meester-scheepstimmer-
man van de VOC, aan de speciaal voor hem op

Spiegelgevecht op het IJ
gehouden ter ere van
liet grote gezantschap.
Ets Caspar Euijken
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PETER DE (lROTE IN AMSTERDAM

VOC werf e n zee-maga-
zijn op Ooslenburg.
(ïravure /. Mulder

stapel gezette OosLindiëvaarder Peter en Paul.
Peter wilde op de werf worden aangesproken
als ' t immerman Peter' of 'Pieterbaas'. Hij ne-
geerde mensen die hem aanspraken als 'Ma-
jes tei t ' . De e/aar werkte ruim vier maanden
aan hel schip. De eerste drie weken werden
besteed aan het ver/amelen van hout en het
bewerken van andere materialen. Om de czaar
te laten /ien wat er werd gedaan, legde men
alle onderdelen overzichtelijk naast elkaar.
Vervolgens werd elk deel op z i jn plaats aange-
bracht en het schip in elkaar ge/et.
Op 15 januari 1698 kreeg Peter de Grote van
Gerrit Pool een getuigschrift, waarin Pool ver-
klaart dat Peter een bekwaam scheepstimmer-
man is, die heeft bewe/en in staat ie / i jn sche-
pen te bouwen en ontwerptekeningen te ma-
ken.
De czaar hield /ich vier maanden lang niet al-
leen met scheepsbouw bezig. Al op zondag
l september woonde hij een spiegelgevecht bij
dat ter ere van het gezantschap werd gehou-
den op het IJ. Alle Noordhollandse scheeps-
eigenaren waren uitgenodigd en op alle daar-
voor geschikte schepen werden kanonnen
geplaatst. De manschappen van de schutters-
compagnieën werden over de schepen ver-
deeld om tijdens de slag het geluid van mus-
ketten na te doen. Na een saluut aan de gast
barstte de s t r i jd los. De kanonnen werden

daadwerkelijk afgevuurd en schepen werden
geënterd. Peter nam actief deel aan het ge-
vecht dat werd aanschouwd door duizenden
mensen in boten, op de kade en langs de dijk.
Abraham Storck legde het tafereel vast op een
doek dat nu te zien is in het Amsterdams His-
torisch Museum. De czaar maakte kennis met
admiraal Gilles Schey. Peter vroeg hem naar
Rusland te komen om de Russische vloot vorm
te geven. Schey sloeg het aanbod af en beval in
zi jn plaats Cornelis Cruys aan. Hij ging, na
lang aandringen van Schey, Witsen en ande-
ren, uiteindelijk wel.

Ook zaken die niets met schepen te maken
hadden trokken de aandacht van Peter de
Grote tijdens zijn verblijf in Amsterdam. Zo
bekwaamde hij zich in de etskunst. De czaar
maakte onder leiding van Aclriaan Schoone-
beeck een ets van een engel met een kruis in
de hand, die met beide voeten op een halve
maan staat. De afbeelding symboliseert de
overwinning van het Christendom op de Is-
lam. Peter vroeg Schoonebeeck en een fami-
lielid van hem, Pieter Picaert, naar Rusland te
komen om de etskunst aan de Russen te leren
en om afbeeldingen te maken over zijn be-
wind, zodat zi jn daden in binnen- en buiten-
land konden worden verspreid. Zij gingen op
z i j n aanbod in.



C/aar Peter begreep het belang van het ver-
spreiden van kennis en behalve via prenten
deed hij dat ook via boeken. In Amsterdam gaf
hij de koopman Jan Thesing het privilege tot
het invoeren van Russische boeken en kaarten
in Rusland. Thesing financierde de drukkerij
en zorgde voor het transport naar Rusland,
terwijl de in Amsterdam wonende Litouwer
Ilja Kopijevski de teksten verzorgde. Tot de
uitgaves behoorden de fabels van Aesopus,
woordenboeken, een boek over zee/eilen en
een Latijnse grammatica.

Peter bezocht in Amsterdam ook de kabinet-
ten van Jacob de Wilde en Frederik Ruysch.
Het kabinet van De Wilde was bekend om de
collectie oude munten en edelstenen. Ruysch
was in heel Europa beroemd om zijn verzame-
ling naturaliën en anatomische preparaten.
Tijdens zijn tweede reis door West-Europa in
1717 kocht Peter de Grote de collectie van
Ruysch voor j 30.000,- voor zijn Kunstkamera
in Sint Petersburg, waar een gedeelte ook nu
nog te zien is.

De czaar toonde nog meer belangstelling voor
de wetenschap: hij bezocht de Hortus Botani-
cus. Ook toegepaste wetenschap had zijn be-
langstelling Hij kwam regelmatig in de werk-
plaats van vader en zoon Jan van der Hevelen.
Zij hielden zich bezig met het ontwikkelen van
verbeterde modellen van de door hen uitge-
vonden slangbrandspuit.
Peter vroeg ook de Van der Heydens naar Rus-
land te komen, maar zij traden niet in zijn
dienst. Wel stuurden zij in 1711 tien brand-
spuiten naar Rusland, waarover Peter zich zeer
tevreden toonde.

Een belangrijk aspect van het zeventiende
eeuwse Holland had nauwelijks de aandacht
van de czaar: de schilderkunst. Hij interesseer-
de zich eigenlijk alleen voor afbeeldingen van
de zee en van schepen.
Vooral het werk van Adam Silo beviel hem. En
zo keert aan het eind van dit stuk datgene
weer terug waarmee alles in Holland, en voor-
al in Amsterdam, begon: de scheepvaart. Peter
de Grote leerde in Amsterdam schepen bou-
wen, maar toch was hij niet helemaal tevreden
Hij wilde de scheepsbouwkunde bestuderen;
wetenschappelijke schema's op wiskundige ba-
sis waren voor hem belangrijk. De Hollanders
lieten zich vooral leiden door de praktijk. De
czaar kon behalve zijn kennis en die van enke-
le andere Russen, nauwelijks iets op papier
mee terug nemen naar Rusland. Hij had iets
nodig dat kon worden uitgelegd en nagevolgd.
Toen Peter ontdekte dat in Engeland wel vol-
gens wiskundige opvattingen schepen werden
gebouwd, ging hij daar heen om de Engelse
scheepsbouwtechnieken te bestuderen. Op 19
januari 1698 vertrok Peter de Grote uit Hol-
land.

,\d n bevolen lili'i'filuKI:
- A. B/isin/inov en J. Dr/essen. In hel s/x>i>r i>an l'eler de C.rolc (de liill

I W I ) .
- /. Dnessen eiL. Russen en Nederlanders, l'il de geschiedenis van de

betrekkingen lussen Nederland en Rusland 1600-1917 ('s-C.ruven-
hage l %'9J

- W. Ilinz, l'elers des C.roszen anleil <in der wissenscliiijlHehen und
hunsllerisehen Itullnr seiner zeil Iliresl/in l(>3~>}.
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Czaar Peter en de Zaanse scheepsbouw.

Detail van een platte-
grond, van Amsterdam
mei de VOC werven
door F. van Berken rode
De pakhuizen midden-
onder beslaan nog en
zijn te vinden naast de
toegang tol de f/tunnel

Czaar Peter de Grote leerde geen schepen bouwen in '/.aandam. Daarvoor duurde zijn bezoek van een week in
augustus 1697 in het kader van de door hem georganiseerde reis van liet Russische Groot Gezantschap naar
Wesl-Europa Ie kort.
Dal f tij in eerste instantie Zaandam koos om zich op de lioogte te stellen van de stand van zaken in de
scheepsbouw lag voor de hand. De Zaanslree]< bezat een geweldige naam als scheepsbouwcentrum en kende,
zoals overigens ook i u andere takken van pre-ind,ustriële productieprocessen, in Europa nauwelijks zijns ge-
lijke. Peter arriveerde er op achttien augustus 1697 en nam in hel huisje van Gerrit Kist, die in Moskou als
smid b a d gewerkt, zijn intrek. Hij bleef maar acht dagen in Zaandam. Voor zijn verblijf, dat legen de ver-
wachting in zo kort duurde, gaj liij geen verklaring. De opdringerige houding van de Zaankanters zou er de-
bet aan zijn. Hij Hel wel een aanlal van zijn med.e-reisgenolen achter met de opdracht om de in de Zaanstreek
toegepaste produclieledin i eken zich zo goed mogelijk eigen te maken.

Cardinael, op de werf van de V.O.C. Jan Cor-
nelis/. Rogge, beide stammend uit geslachten
van scheepsbouwers met werven in Zaandam.
Onder het mentorschap van Nicolaes Witsen,
Amsterdams burgemeester, bewindhebber van
de V.O.C., lid van de Admiraliteit van Amster-
dam, Ruslandkenner en auteur van een van de
eerste belangrijke boeken over scheepsbouw,
kon Peter /ich gedurende een paar maanden
vrijelijk bewegen op dit uitgestrekte scheeps-
bouwareaal. Hij verdiepte /ich intensief in de
Hollandse scheepsbouwpraktijk zoals die werd
toegepast in de bouwvan de transportschepen
van de V.O.C, en in die van de oorlogsschepen
van de Admiraliteit van Amsterdam. Hij bouw-
de actief mee aan een V.O.C.-fregat dat naar
hem de 'Pieter en Paul' werd gedoopt. Uit
handen van de ineester-scheepstimmerbaas
van de V.O.C.-werf, Gerrit Claes/oon Pool,
ontving hij /elfs een certificaat van vakbe-
kwaamheid als scheepstimmerman. Hij zou er
de restvan zijn leven trots op blijven.
Het beeld van de scheepsbouwende Czaar
Peter staat dus ten onrechte in Zaandam.

Na zijn studie van de Hollandse scheepsbouw-
prakti jk wilde Peter de Grote ook kennis ne-
men van die van de Engelsen. Engeland was
sinds 1688 door cle koning-stadhouder Willem
III in een personele unie met de Republiek
verbonden. Peter had grote bewondering voor
Willen III . Deze was, om het politieke even-
wicht in Europa te bewaren, sinds 1689 in een
hevige strijd gewikkeld met Lodewijk XIV van
Frankrijk. De eerste ronde in deze strijd, de
Zevenjarige Oorlog, was in 1697 geëindigd
met het sluiten van de Vrede van Rijswijk juist
op het moment dat Peter met zijn Groot Ge-

Schepen bouwen leerde Peter de Grote in Am-
sterdam op de grote werf van de V.O.C., die
een onderdeel was van het imponerende nieu-
we arsenaal dat de Verenigde Oostindische
Compagnie in 1665 op Oostenburg had ge-
bouwd. Vanaf 30 augustus woonde Peter daar
met nog tien andere landgenoten. Oosten-
burg samen met Wittenburg en Kattenburg -
de Oostelijke Eilanden in Amsterdam - vorm-
den een groot scheepsbouwareaal. Op Katten-
burg was het marinearsenaal gebouwd van de
Admiraliteit van Amsterdam. Ook dit was een
imponerend complex met magazijnen en wer-
ven en met in het zgn. 'hok' dat er bij hoorde,
opgelegd cle grote gevechtsschepen van de
Hollandse vloot. Scheepstimmerbazen uit de
Zaanstreek hadden op deze werven de leiding:
op de Admiraliteitswerf Hendrick Jacobs/.
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zantschap in de Republiek arriveerde. In dit
conflict had de gecombineerde Engels-Hol-
landse vloot een hoofdrol gespeeld. In /ware
gevechten bij Bevezier, La Hogue en Barfleur
hadden de machtigste vloten ter wereld, met
als kern imposante driedekkers die bewapend
waren met ongeveer een honderd stukken ge-
schut, met elkaar gestreden om de hegemonie
ter zee. Peter de Grote hoefde mede cloor
deze gebeurtenissen niet verder overtuigd te
worden van het belang dat ook Rusland aan
het bezit van zo'n krachtige, goed georgani-
seerde vloot kon ontlenen, als het haar plaats,
zoals hij die tenminste zag, temidden der vol-
ken wilde innemen.

De vakbekwaamheid van de Engelse scheeps-
timmerlieclen stond in Holland goed aange-
schreven. Van Yk, zelf scheepstimmerman en
schrijver van het belangwekkende boek 'De
Nederlandsche Scheepsbouwkonst', in Amster-
dam gepubliceerd in 1697, zegt van de Engel-
sen dat zij "gauwe en ervaare Scheepsbouwmees-
ters" waren. Nicolaes Witsen, die niet bekend
stond als een vriend van de Engelsen, vertelde
in zijn boek 'Architectura Navalis' dat zij "van
lange lijden af roem ruchlbare meesters in deeze
konst zijn geweest" en hij noemt ze ook "uitste-
kende en vernuftige l'immer-luiden". Misschien is
het zelfs op aanraden van Nicolaes Witsen ge-
weest, dat Peter zijn kennis van de scheeps-
bouwtechniek uitbreidde met die van de En-
gelse praktijk, want Witsen was niet tevreden
met die van de Hollandse.

Koning-stadhouder Willem III verleende Peter
alle medewerking diens wens om Engeland te
bezoeken te realiseren. Peter arriveerde in het
hart van een strenge winter op 11 januari 1698
te Londen. Willem III ontving Peter ook hier
diverse keren en hij zorgde er voor dat hem in
Engeland niets in de weg werd gelegd bij zijn
streven kennis te maken met de ontwikkelin-
gen daar.
Om het Engelse scheepsbouwbedrijf te kun-
nen bestuderen koos Peter verblijf te Dept-
ford. Hier hadden de Engelsen aan de
Theems een scheepsbouwareaal gevestigd, dat
vergeleken kon worden met dat op de Ooste-
lijke Eilanden in Amsterdam. Daar lag het gro-
te, door Hendrik VIII gestichte, marinearse-
naal; daar lagen ook werven waar schepen
voor de Engelse Oostindische Compagnie wer-
den gebouwd. Een deel van de Engelse oor-
logsvloot was hier opgelegd, niet alleen omdat
het nu vrede was, maar ook omdat het niet de
gewoonte was de vloot 's winters tijdens het
stormseizoen op zee te houden. Peter verkeer-
de in Deptford dus op een uitgelezen plaats
om zich, net zoals dat in Amsterdam voor de
Hollandse scheepsbouwtechniek het geval was
geweest, te verdiepen in de bijzonderheden
van de cloor de Engelsen toegepaste scheeps-
bouwmethoden. Te Deptford ontmoette hij
een van de meest vooraanstaande Engelse
scheepsbouwmeesters van die tijd, Anthony
Deane, de auteur van 'Doctrine of Naval Ar-
chitecture'. Hij wijdde Peter in in de beginse-
len die hij bij de bouw van oorlogsschepen
toepaste.
Begin mei verliet Peter de Grote met zijn ge-

zelschap Engeland en keerde via Amsterdam
terug op het continent om zijn reis met het
Grote Gezantschap te vervolgen

Op basis van eigen waarneming en ervaring
was Peter de Grote in staat zich een goede me-
ning te vormen over het ontwikkelingsniveau
van de scheepsbouwtechniek bij de twee be-
langrijkste maritieme naties van zi jn tijd. Die
mening viel, bij vergelijking met wat hij in En-
geland had gezien, niet gunstig uit voor Hol-
land. In het 'Zeereglement' dat hij zelf voor
zijn Russische marine samenstelde, schreef hij
onomwonden dat "de Hollanders de volkomen-
heid, van de bouwkunst op de geometrise wijse niet
hebben " maar dat hij in Engeland "in tijd van
vier maanden de volkomene bouwkonst en ervaar-
enheid daarin geleerd heeft". Op dit oordeel ba-
seerde hij zijn besluit om de Hollandse
scheepsbouwmeesters onmiddellijk uit hun
leidende posities op de Russische werven te
verwijderen en hen te vervangen door Engelse
of Deense.

Peter stond toen met dit negatieve oordeel
niet alleen. Nicolaes Witsen schreef reeds in
1671 dat de Hollandse scheepsbouw als een
sloep achter het Engelse fregat aan kwam. Aan
het eind van de zeventiende eeuw werden de
klachten over de mindere bezeildheid van het
Hollandse oorlogsschip in vergelijking met
dat van Engeland en Frankrijk luider en fre-
kwenter; in het tweede kwart van de achttien-
de eeuw groeide het zelfs uit tot een fel debat,
waarbij de kennis en vakbekwaamheid van de
Hollandse scheepsbouwer in het geding was.
Admiraal Gornelis Schrijver was hierin een
van de meest uitgesproken woordvoerders. Hij
verweet cle Hollandse scheepsbouwers, - met
name degenen die verantwoordelijk waren
voor de bouw van 's Lands oorlogsschepen, —
dat zij geen theoretische kennis bezaten en al-
leen te werk gingen naar hetgeen praktijk en
ervaring hen had geleerd. Zij stonden gelijk
met die Zaanse bazen, zo beweerde hij , die,
wanneer een schip slecht uitviel, zich veront-
schuldigden met de opmerking "dat het niet
anders uit de bijl had willen vallen ".

De echo van dit debat klinkt nu nog door wan-
neer huidige geschiedschrijvers als factor in
de achteruitgang van de scheepsbouw in Hol-
land, maar speciaal in die van de Zaanstreek in
de achttiende eeuw, mede het gebrek aan inte-
resse voor de theoretische beginselen van de
scheepsbouwtechniek aanwijzen. Om de ver-
wijten van Peter de Grote en Cornelis Schrij-
ver aan het adres van die Hollandse scheeps-
bouwers, ook die Zaanse, in een juist daglicht
te plaatsen moeten ze echter toch van een
paar kanttekeningen worden voorzien.

Peter de Grote en Cornelis Schrijver waren
geïnteresseerd in oorlogsschepen. De bouw
van dat type, naast dat van het V.O.C.-trans-
portschip, waren het object van Peters sttidie
geweest. Hun kritiek was gebaseerd op de
bouwpraktijken die ze bij de constructie van
deze typen hadden geobserveerd. Deze typen
waren echter niet representatief voor het
doorsnee handelsvaartuig dat in zo grote aan-

Nicolaes Witsen
1641-1717
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De we r j en hel magazijn
van de Admiraliteit
van Amsterdam op
Kuilenburg (Ihan.s
Seheepvaa r l musea m)

tallen en met y.oveel succes door' juist o.a.die
Zaanse scheepsbouwers voor de Europese
vrachtmarkt waren geproduceerd.
Daarnaast werden het oorlogsschip en het
YO.C.-transportschip gebouwd, uitgerust en
onderhouden in speciaal daartoe ingerichte
grote arsenalen. De zeer grote investeringen,
benodigd voor de bouw en het in stand hou-
den, slechts vanuit het overheidsbelang, of in
het geval van de V.O.C, een semi-overheid, kon-
den worden verantwoord en gevonden. De/e
arsenalen waren voor die tijd grote bedrijven.
In het arsenaal van de Admiraliteit van Am-
sterdam op Kattenburg werkten dagelijks ge-
middeld alleen al ruim 1500 mensen, in het
arsenaal van de V.O.C,, op Oostenburg, niet
aangelegd voor een oorlogsmarine maar er
goed mee te vergelijken, werkten er een 1200.

In tegenstelling tot de/e overheidsarsenalen
rustte de Zaanse scheepsbouw op het particu-
li,ere initiatief. In vergelijking met de hierbo-
ven genoemde arsenalen bestond /e uit kleine
bedrijven, waarvan de grootste hooguit een
veertig scheepstimmerlieden in dienst had-
den. Ook beschikten /e maar over beperkte fa-
ciliteiten. Voor de voltooiing van hun produkt
waren /e afhankelijk van allerlei toeleverings-
bedrijven. Ze leverden vrachtvaarders die wa-
ren gespecialiseerd in het vervoer van diverse
soorten lading op binnenwateren, of op volle
y.ee. Ze /etten hun produkt af op de vrije
markt. De Zaanse scheepsbouw kon Peter niet
de technische en organisatorische kennis bie-
den die hij nodig had om /ijn Rusland, wat
zijn bedoeling was, te voor/ien van een
inachtsinstrument ter /ee. Die trof hij daar
niet aan, wel op de Oostelijke Eilanden in Am-
sterdam en in Deptford bij Londen.

Met het verwijt dat het de scheepsbouwers in
Holland aan het einde van de zeventiende
eetiw aan theoretische kennis of interesse ont-
brak moeten we zorgvuldig omgaan.
Theoretische kennis speelde in de praktijk van
alledag van de /eventiende en achttiende
eetiwse scheepsbouwer nauwelijks een rol. De
'vakman' had er niet veel behoefte aan. De
scheepsbouwmeester, of hij nu in Holland in
cle Zaanstreek schepen bouwde, of in Enge-
land of in Frankri jk, was voor alles een prak-

tisch en voorzichtig man, die werkte op basis
van een schat aan overgeleverde ervaring. Hij
bleef dat, ook in cle achttiende en /elfs tot
diep in de negentiende eeuw. Hij moest wel.
Hij besefte namelijk te goed dat het afwijken
van die op lange ervaring berustende con-
structieregels en -verhoudingen maar al te ge-
makkelijk leidde tot rampen, waarbij kostbare
levens, lading en schip onmiddellijk in gevaar
werden gebracht. De ramp met de Vasa is daar
nog steeds een van de meest spectaculaire
voorbeelden van. Trouwens, waarom /on hij
toegeven aan 'nieuwlichterij '?
Met /ijn op de praktijk stoelende scheeps-
bouwkundige constructietechnieken had die
Hollandse scheepsbouwmeester - ook die
Zaanse 'baas' — in de loop van de /eventiende
eeuw toch scheeps-typen ontwikkeld waarmee
/o goed viel te verdienen in de handelsvaart,
dat andere zeevarende naties zich gedwongen
zagen deze over te nemen wilden ze naast die
Hollanders op zee een rol blijven spelen. De
f lu i t is hiervan het meest bekende voorbeeld.
Terwijl de kenmerken van deze handelsvaar-
der ondertussen steeds aangepast werden,
bleef het, met de er aan verwante typen, ook in
de achttiende eetiw nog een uitstekend ant-
woord op de eisen die het ladingaanbod in de
Europese vrachtvaart stelde. Zelfs James Cook
koos in het midden van de achttiende eeuw
nog een type schip voor zijn befaamde ontdek-
kingsreis clat, hoewel gebouwd voor de Engel-
se steenkolenvaart, wat de vormgeving van zijn
romp betreft duidelijk herinnerde aan de Hol-
landse fluit.

De theoretische principes waarmee de stabili-
te i t van een schip, zijn weerstand in het water
en zijn waterverplaatsing konden worden be-
paald, eigenschappen bepalend voor het vaar-
gedrag van een schip, werden niet eerder dan
rond het midden van de achttiende eeuw ge-
formuleerd en gepubliceerd. Het waren o.a.
de Zwitserse wiskundige Euler met zi jn 'Scien-
tia Navalis' (1749), de Fransman Boguer met
z i jn 'Traite du Navire' (1746) en Du Hamel dti
Monceau met zijn beroemd geworden 'Ele-
ments de l'Architecture Navale' (1752) die de
fundamentele wiskundige basis legden voor
een wetenschappelijk verantwoorde theorie
over scheepsbouw. Het verschijnen van hun
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werken en dat van andere theoretici beteken-
de niet dat deze studies door de scheepstim-
merbaas op de werf onmiddellijk konden wor-
den toegepast en omgezet in praktisch
scheepsbouwkundig handelen. Die stap verg-
de nog wel een eeuw.

Het is misschien ook nuttig er hier op te wij-
zen dat we over de technische eigenschappen
van de schepen uit de zeventiende en acht-
tiende eeuw slecht zijn geïnformeerd. Tot nu
toe zijn vooral spectaculaire buitenbeentjes
zoals het grote oorlogsschip, bijvoorbeeld de
Wasa, of het grote retourschip van een Oost-
indische Compagnie, bijvoorbeeld de Batavia,
onderwerp van serieus technisch onderzoek
geweest. Van de technische eigenschappen
van de doorsnee handelsvaarder voor de Euro-
pese vaart, zoals die ook in die tijd van de
Zaanse werven liep, weten wij vrijwel niets,
omdat ze nauwelijks de aandacht hebben ge-
trokken van een historisch geïnteresseerde we-
tenschappelijke scheepsbouwer.
Het verwijt geen kennis te hebben of te willen
nemen van de basisprincipes van de theoreti-
sche scheepsbouw kan men de Hollandse of
Zaanse scheepsbouwmeester dus moeilijk ma-
ken. Hoe moet het verwijt van Peter de Grote
dan wel opgevat worden?

In Deptford heeft Anthony Deane, door Pepys
aangeduid als een uitstekend scheepsbouw-
meester, Peter de Grote ingewijd in de Engelse
manier om schepen te bouwen. Die was totaal
anders dan het systeem dat in het Noorder-
kwartier van Holland werd toegepast en dat
Peter zojuist grondig had kunnen bekijken.
Daarnaast legde Deane, gezien Peters uitla-
ting, het door hem ontwikkelde systeem uit
om de spanten van een nieuw te bouwen schip
in tekening te brengen. Vanaf deze tekening
kon hij vervolgens op een spantenvloer de
spanten op ware grootte uitslaan, waarna ze
konden worden geconstrueerd. Door het tota-
le samenstel van deze spanten, verbonden met
kiel, voor- en achtersteven op de scheepshel-
ling op te zetten werd de vorm van de romp
van een schip vastgelegd. Deze techniek had
het voordeel dat het ontwerp van een nieuw te
bouwen schip van tevoren kon worden be-
paald. Of dit ontwerp een geslaagd type zou
opleveren moest echter toch in de praktijk van
het varen blijken, want, zoals hierboven werd
uiteengezet, de scheepsbouwer beschikte toen
nog niet over de theoretische hulpmiddelen
om zijn ontwerp op stabiliteit, waterverplaat-
sing, weerstand e.d. door te rekenen en des-
noods te wijzigen. Deze methode maakte het
echter wel mogelijk om een scheepsontwerp,
dat geslaagd bleek, te reproduceren.

Noch in Amsterdam, noch in Zaandam zal
Peter de Grote scheepsbouwmeesters ontmoet
hebben die nieuw te bouwen schepen met
behulp van een technische tekening constru-
eerden.
In Amsterdam en in de Zaanstreek maakte
Peter kennis met een totaal ander systeem. Dit
systeem, waarvan de scheepsbouwmeester Van
Yk zegt dat het vooral nog in het Noorder-
kwartier van Holland werd toegepast, stamde

overigens uit een zeer oude noordwesteurope-
se traditie.
Men legde in dit deel van Holland, in tegen-
stelling tot wat de Engelsen deden, de vorm
van de romp van een schip niet vast door eerst
alle spanten op te zetten, de zgn. spanten-
bouwmethode.

In het Noorderkwartier hanteerde de bouw-
meester bij voorkeur de zgn. schaalbouwme-
thode. In grote lijnen kwam deze methode er
op neer dat hij eerst de kiel van het schip leg-
de en de voor- en achtersteven opzette. Daar-
na begon hij met het leggen van het vlak: cle
bodem van het schip. De zware huidplanken
die tezamen dit vlak vormden sloot hij nauw-
keurig aan op kiel en stevens door ze krom te
branden in de door hem gewenste vorm. Hij
construeerde dit vlak tot in de kimmen van
het schip, dat is de plaats waar het vlak om-
hoog buigt naar de verticale scheepswand. De
vorm van het vlak legde hij vast en versterkte
hij door het plaatsen van wrangen, zware ver-
banddelen die dwarsscheeps over de kiel la-
gen en die de onderste delen van de nog op te
richten spanten vormden.
Met dit geheel had de scheepsbouwmeester ei-
genlijk al de definitieve vorm vastgelegd van
het schip beneden de waterlijn. Daarna bouw-
de hij de romp verder af door de spanten te
plaatsen. Aan deze methode kwam geen theo-
rie te pas, slechts praktijkervaring, die uitging
van vaste verhoudingen en het oog van de vak-
man. Bij deze methode was het ook moeilijk
om van tevoren vast te stellen hoe het schip op
de helling zou uitvallen. De opdrachtgever
moest het schip maar nemen zoals het "uil de
bijl viel" zoals de Zaanse scheepsbouwmeesters
verklaarden.

Scheepsbouw volgens
de schddlmethode.
Ets Si.eu.werl van der
Meiden
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D c scheepswerf va n
Eijnst Rogge aan de
Voorzaan bij de Hogen-
dijk Ie /.aandam.

Peter de Grote zag echter heel goed dat de/e
methode niet langer de toekomst had.
Vakbekwame scheepstimmerlieden uit de
Zaanstreek nam hij graag mee naar Rusland
en velen volgden zijn oproep, maar de leiding
op zijn werven vertrouwde hij liever toe aan
scheepsbouwmeesters die zi jns in/iens moder-
nere methoden toepasten.
Jammer genoeg kennen we nauwelijks de
Zaanse scheepsbouwmeesters, werfba/en of
scheepstimmerlieden die de Zaanse scheeps-
bouwnijverheid groot maakten. We moeten
genoegen nemen met enkele bekende familie-
namen /oals bijvoorbeeld die van het geslacht
Rogge of Cardinael. Soms weten we iets over
de bekwaamheden en geslaagde of 'minder ge-
slaagde ontwerpen van een bepaalde Zaanse
scheepsbouwmeester, bijvoorbeeld, van de
hierboven reeds genoemde Hendrick Jacobs/.
Cardinael, de scheepstimmerbaas van de Ad-
miraliteit van Amsterdam. Voor het grootste
deel /ijn /.e echter anoniem gebleven.
Over het algemene beeld waaraan een scheeps-
timmerbotiwmeester uit de t i jd van Peter de
Grotes be/oek /on moeten beantwoorden -
tegenwoordig /ouden we over een profiel
spreken -, beschikken we echter wel.
Van Yk, de scheepstimmerman die auteur
werd, gaf ons een aardige omschrijving daar-
van in /ijn hierboven reeds vermelde boek de
'Nederlandsche Scheepsbouwkonst'.

De eerste kwaliteit die Van Yk van een scheeps-
bouwmeester vraagt is vakbekwaamheid. Daar-
onder verstaat hij, dat een toekomstig scheeps-
bouwmeester zich in / i jn jeugd bekwaamd
moest hebben in de "Lees, Schrijv, Cijfer, en Tei-
ken-konst" en dat hij de "Scheepstitnmeringe"
grondig moest hebben bestudeerd, maar ook
/elf beoefend. Alleen clan zou hij in staat / i jn
om aan /ijn werklieden op de werf opdrachten
te geven die niet "ongerijmd" (.rf "ondoenlijk"wa-
ren, terwijl hij dan ook kon beoordelen of zij
de opgedragen taak naar behoren hadden uit-
gevoerd.
Van Yk vraagt hem ook om mensenkennis. Dat
stelde hem namelijk in staat om cle juiste men-
sen te selecteren voor de uit te voeren werk-
zaamheden. Hij maakte dan niet de fout om
zijn goede en ervaren timmerlieden in te zet-
ten voor eenvoudige werkzaamheden /oals

"Cal/aten, Hontsagen, I n houten, Balhen en Knien
hakken". Vervolgens moest hij een leider z i jn
die in staat was om de trots in eigen kunnen
die iedere goede vakman be/it, aan te spreken
ten nutte van het bouwproject en door de
werkzaamheden zo over hen te verdelen dat ze
geprikkeld werden om het beste te geven.
Daarbij moet hij een open oog hebben voor
hun veiligheid, want scheepsbouw is een vak
met risico's. Hij moest ook kunnen beoorde-
len wanneer en hoe hij bij moeilijkheden met
zijn werklieden moest ingrijpen. Met hen
"twisten of kijven" over kleine zaken moest hij
voorkomen; bij grote problemen beveelt Van
Yk, zoals we dat tegenwoordig /eggen, het
middel van een 'goed gesprek' aan. Van Yk
zocht bij hem ook organisatorische kwalitei-
ten. Hij moest over zo'n overzicht over de tiit
te voeren werkzaamheden beschikken, dat hij
wist welke vaklieden hij ter beschikking moest
hebben en hoeveel en op welk moment, opdat
de uitvoering van het project zonder hapering
voortgang vond en /onder kostbare leegloop
bij /ijn timmerlieden. Hij moest niet alle as-
pecten bij de uitvoering van een bouwproject
voor /ijn rekening willen nemen; hij moest het
vermogen hebben om werk en toezicht te de-
legeren aan vaklieden waarin hij vertrouwen
had. Daardoor zou hij tijd krijgen om verant-
woorde beslissingen te nemen op de momen-
ten die er toe deden. Hij moest ook een za-
kenman zijn die in staat was om op het juiste
moment tegen de laagste prijs cle materialen
te kopen die hij nodig had, want alleen dan
kon hij zijn produkt tegen de meest concurre-
rende prijs op de markt brengen Tenslotte
eindigt Van Yk /ijn 'spiegel' van de scheeps-
bouwmeester met de eis dat hij integer moest
zijn, want van /ijn "wel, ofwanbedrijv (hing) niet
selden het verlies, of behoud, van Eijv en Goederen
veeier Menschen Ie gelijk af".

Zou cle doorsnee Zaanse scheepsbouwmeester
ook aan dit beeld beantwoord hebben?
Om /ijn werk tot een goed einde te kunnen
brengen moest de/e scheepsbouwmeester vol-
gens Van Yk, over een terrein, een werf, kun-
nen beschikken, die groot genoeg was om alle
werkzaamheden aan de bouw van een schip
/onder hinder te kunnen uitvoeren. Zijn be-
schrijving ervan is een standaard waaraan ook
de meeste scheepsbouwwerven in cle Zaan-
streek voldeden en die te herkennen valt op
afbeeldingen die van Zaanse werven /ijn ge-
maakt. De grond van het werfterrein moest
wat aflopen om het schip des te gemakkelijker
te water te kunnen laten. Op de werf Was een
bedding aangelegd van /ware planken, een
fundament, dat sterk en groot genoeg was om
het gewicht te dragen van een scheepshelling
met stapelblokken en de romp van een schip.
Naast de/e bedding trof men op een scheeps-
werf ook een loods aan. Deze diende tot op-
slag van cle materialen. De zolder van de/e
loods gebruikte de scheepsbouwmeester "tol
neerbuigens toe" als opslag voor hout.

In of aan deze loods is een uit baksteen opge-
trokken open haard gebouwd, voorzien van
twee /ware ijzeren stangen waaraan de ketels
kunnen worden gehangen, waarin pek en har-
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C/AAR PETER EN DE ZAANSE SCHEEPSBOUW.

Werkzaamheden op een
scheepswerf:
Krombranden van
houten delen en zagen
met een trekzaag.

puis, materiaal waarmee men o.a. de naden
van het schip dichtte en het hout beschermde,
warm gestookt werden. Deze loods diende ook
tot opslag van allerlei materiaal: mos en ander
breeuwmateriaal, tonnen met pek en de met
matten omwonden harpuisschijven, drie grote
en drie tot vier kleine koperen ketels om dit
pek en deze harpuis te verwarmen, ijzeren
spijkers en houten en ijzeren nagels in grote
hoeveelheid, gesorteerd en opgeslagen naar
maat, de zware ijzeren treven voor het krom-
branden van huidgangen en berghouten en de
vaten met bier voor de scheepstimmerlieden.
De scheepsbouwmeester moest er ook voor
zorgen dat zijn werf met het benodigde zware
gereedschap was uitgerust om, zoals Van Yk
het uitdrukte, "het .schadelijk machten van zijn
volk te voorkomen". Tot zo'n inventaris van een
werf behoorden o.a. drie tot vier losse kaap-
standers en vijf tot zes zware bokken niet de
benodigde talies en blokken. Met dit trek- en
hijsgereedschap werden zware houten delen
uit het water gehaald, verplaatst of opgehesen.
Men vond er tien tot twaalf dommekrachten,
trek- en kraanzagen met bijhorende zaagban-
ken, een groot aantal slijpstenen om het in
ruime hoeveelheid aanwezige zware gereed-
schap voor het bewerken van hout te wetten,
meet- en afschrijfgereedschap, mokers, koe-
voeten, brandijzers en riet om huidgangen en
berghouten krom te branden, hout om stellin-
gen te bouwen, een platte schouw en drie tot
vier vlotten waarmee werkzaamheden konden
worden verricht aan een scheepshol dat al te-
water was gelaten.

Het bouwen van een schip was zwaar werk. Er
moest meestal aan /ware houten delen wor-
den gewerkt, in de open lucht, bij goed en
slecht weer. Een scheepstimmerman moest
om die reden, zo stelt Van Yk, op de eerste
plaats gezond en sterk zijn. Hij moest natuur-
lijk ijverig zijn, maar daarbij toch vooral voor-
zichtig. Hij moet zijn gereedschap, vaak
scherp, met beleid hanteren want de kans om
ernstig letsel op te lopen was anders niet ge-
ring. Hij werkte ook vaak op smalle, hoge stel-
lingen aan scheepsdelen van groot gewicht.
Onachtzaamheid kon dan gemakkelijk tot gro-

te ongelukken leiden. Van Yk wijst daar her-
haaldelijk op en illustreert het met voorbeel-
den uit eigen ervaring. Van de scheepstimmer-
man vroeg Van Yk nauwgezetheid en vakbe-
kwaamheid. Zonder deze twee eigenschappen
kon hij geen recht doen gelden op een vol
daggeld en kon hem evenmin verantwoorde-
lijk werk worden opgedragen, omdat fouten
en slordigheden in de constructie van een
schip tot fatale gevolgen leiden. Van Yk houdt
niet op daarop te wijzen.
Het was gebruik dat de scheepstimmerman in
een zak zijn eigen handgereedschap meenam
naar het werk: o.a. zijn bijl en dissel, zijn hand-
zaag, schaven, beitels en gutsen, zijn hamer,
breeuwgereedschap, boren, zijn mes, passer,
slaglijn, duimstok, een stukje wit krijt en een
wetsteen. Vooral in de zomer maakte hij lange
dagen. Het werk begon 's morgens om vijf uur
en de scheepstimmerlieden werkten dan tot
acht uur door. Men hield dan een pauze van
een half uur en ging dan door tot half twaalf
of twaalf uur. Er volgde dan een middagpauze
van een tot anderhalf uur. Vervolgens werkte
men dan tot vier uur, waarna weer een pauze
van een half uur volgde. De werkdag eindigde
om zeven uur 's avonds.
Van Yk vertelt dat het werk op een scheeps-
werf, hij baseert zijn uitspraak op eigen jaren-
lange ervaring, zo zwaar kon zijn, dat men
"van 't hooft af, tot de leen toe, hol werd, ende, met
verlangen te gemoet .siet, dat hei eelens tyd mogt we-
ten". Op de Zaanse werven zal het in de tijd
van het bezoek van czaar Peter de Grote niet
anders zijn geweest.
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De grootste overtoom ter wereld

ff. Roovers In de waterrijke /.aanstreek zijn sclieepvaarl en de daarmee gepaard gaande scheepsbouw heel oud. De
scheepsbouw betrof hier vooral liet maken en repareren van kleine .scheepjes. Oude namen als \Schuite-
ma(a)ker' en 'P>oolema(a)ker' herinneren hier nog aan. In de periode na de Spaanse oorlog (hier van 7572
lot 1576) kwam er verandering in de omvang van deze nijverheid. Amsterdam groeide uit lot de grootste ha-
venstad, van Wesl-Eiiropa en had een permanente behoefte aan schepen voor zowel de handels- als de oorlogs-
vloot. Een aanl.nl Zaankanters speelde op deze behoefte in en maak/e een starl met de bouw van grotere sche-
pen. Door allerlei omstandigheden (die voor dit artikel te ver voeren) ontwikkelde de Zaan.se scheepsbouw zich
zeer voorspoedig. /M voorspoedig zelfs, dat de scheepsbouw zich hier omstreeks f 670 lol een van de grootste
van Wesl-Luropa had ontwikkeld.
Deze stormachtige ontwikkeling was op zijn minst opzienbarend wanneer men bedenkt dat de meeste scheeps-
werven in de eerste tijd aan de Binnenzaan lagen, dat de grootste sluis in de Dam overdekt was en slechts 82
voet lang. Dal betekende dal zeeschepen door de sluizen hel IJ en de Zuiderzee niet konden bereiken.

Detail, van de kaart
van Oosl-Zaandam ge-
maakt door Jacob Oost-
woud (1794). Op deze
kaart zijn diverse
s clieepsbo u w ge bied e n
aan de Voorzaan Ie
zien, o.a. die aan de
"I loogendijk ", liet Oos-
lerkaKega.1 (van de
Zuiddijk lot "De
Laan ") en hel Wester-
kaltegat van de Laan
tol. het Kerk rak. f n dit
gebied lagen o. a. de
grote limmerwerven
van de familie Ouwe-
jan. De naam l'immer-
rak verwijst naar hel
scheepslimmeren dat
hier gebeurde.

Pas in 1636 werden de moerassige rietlanden
aan de Voorzaan geschikt gemaakt voor hout-
en scheepswerven en andere industriële activi-
teiten. In eerste instantie werd geko/en voor
de terreinen gelegen aan de Zuidelijk in Zaan-
dam ter hoogte van het tegenwoordige Katte-
gat. De/e terreinen kregen de naam van Oos-
ter Hem. In 1647 werd het resterende gebied
(nu de Voor/aan en het Eiland), de Wester
Hem vergraven. Dit gebied vormde toen nog
een eenheid. De Voorzaan is pas in 1883 ge-
graven en creëerde toen het Eiland.
De leiding van het geschikt maken van deze
terreinen berustte bij Jochern Pietersz. Kat,
vandaar dat deze gebieden de naam kregen
van Ooster- en Westerkattegat. De vervuiling
aangetroffen bij de bouwactiviteiten op het Ei-
land is voor een deel terug Ie voeren op de
160 jaar dat hier scheepswerven lagen. Nog
was de behoefte aan terreinen, geschikt voor
allerlei nijverheid, niet bevredigd. In 1650
werd daarom de Nieuwe Haven gegraven. De
Nieuwe Haven lag in het buitendijkse land ten
zuiden van de Westzanerdijk achter de Tsje-
chowstraat. In deze Nieuwe Haven lag onder
andere de werf van Lijnsl Teeuwis Rogge. Vol-
gens de overlevering zou C/aar Peter hier op
bezoek z i jn geweest.

De scheepsbouwers aan de Voorzaan hadden
'geen' problemen om hun gebouwde schepen
in Amsterdam of elders te krijgen. Die aan de
Binnenzaan hadden dat des te meer, vooral
toen zij grotere schepen wilden bouwen dan
de 82 voet die de 'Hondsbossche Sluis' lang
was. Zij vonden een oplossing in de aanleg van
een overtoom. Een overtoom is een plaats
waar een schip over een dijk of dam wordt ge-
trokken. Overtomen waren er veel in Neder-
land en ook daarbuiten. In China werd al in
het jaar 348 melding gemaakt van een over-
haal. Het speciale van de overtoom in West-
Zaandam was echter dat deze niet gemaakt
was voor kleine schepen, maar dat er zeesche-
pen mee over de Dam werden getrokken!
Deze overtoom was daarmee uniek (waar-
schi jn l i jk zelfs in de hele wereld!).

Een oud gedicht zegt:
"Zoo men wilde gantsch Luropen
En heel Asien doorlopen,
Oock Africa daar bij doen,
Met de Americaansche Landen,
'k Loof niet dat er is voor handen
Soo een werck na mijn vermoên. "
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DE GROOTSTE OVERTOOM TER WKR1ÏIJ)

Op 14 december 1608 ver/oeken "die van Saar-
dam wonende binnen den seinen Dam, "aan Dijck-
graaf'en heemraden van den Dam, "dat haar op
het Westeynde van den voorsz. dam, legen den West-
zaner dijk aan, op het ledich er/, ge-gunt sal worden,
dat sij daer een over loom op het selve erf sullen mo-
gen leggen, tot haar eygen rosten, daar men Schepen
die binnen getimmer!, werden ende niet door den
Sluys mogen, sullen over mogen winden ".
De eventuele toestemming moet niet alleen
gelden voor door henzelf gebouwde schepen,
maar voor "alle binnen getimmerde schepen van de
Aglerdorpen". Op 17 december 1608 wordt het
contract van de overtoom opgemaakt. Daarin
wordt onder andere bepaald dat de overtoom
mag worden voorzien van "een Spil o/Spillen of t
een Kaapstaander op den onderdij ck lol, haar gerief
en soa sij haar met de, onderdij'ck niet en mogte be-
helpen dan mogen sij de aanpassingen verrichten
die voor het zelve werck " nodig zijn.
In 1609 werd de overtoom aangelegd en in ge-
bruik genomen.

Dankzij de zeer gedetailleerde beschrijving
van de doopsgezinde leraar van West-Zaan-
dam Adriaan Loosjes, kunnen wij ons nu nog
een redelijke voorstelling maken van de ma-
nier waarop de schepen in Zaandam over de
Dam werden gewonden. Loosjes had zijn gege-
vens gekregen van de zoon van de laatste
boekhouder van de overtoom, burgemeester'
Arend Bloem.
De overtoom lag op cle Dam in Zaandam on-
geveer op de plaats waar nu de Darnstraat ligt.
Het hele gebied dat nu zuidelijk en oostelijk
van de Dam en de Hogendijk ligt, en waar bij-
voorbeeld het postkantoor en het Czaar Peter-
beeld staan, was toen water (de Voorzaan)
waar elke dag door cle Zuiderzee en het IJ eb
en vloed binnen kwamen.
De Dam was ter plekke ongeveer 150 voet
breed (±42 meter). Het hoogteverschil dat
overwonnen moest worden bedroeg vanuit

Detail van de aanvra-
ge op 14 december
1608, om de overtoom
te mogen aanleggen:
"Die van Saerdam wo-
nende binnen den ..."

het binnenwater ongeveer' 7 a 8 voet en vanuit
het buitenwater (bij een normale vloed) 4 a 5
voet. De schepen moesten tussen de bestaande
bebouwing door getrokken worden. De groot-
ste afstand tussen deze hui/en bedroeg 25
voet. De smalste plaats was 24 voet.
Langs de huizen aan de oost- en de westkant
varr de overtoom liep nog een smal weggetje.
De overtoom was over de gehele breedte be-
dekt met zware dwarsbalken ("wel gevloerd"),
die aan de Binnen/aan (ter hoogte van de
plek waar nu Bristol staat) doorliepen tot on-
geveer 6 a 8 voet diep om de aankomende
schepen onder water op te kunnen vangen.
Vanaf het water liep de helling gedurende 80
tot 90 voet geleidelijk omhoog "daar de rei/zing
ophieldt". Dan volgde een stuk "lusschen, tien en
twintig voelen (dal) ten naastenhij vlak was".
Vandaar daalde "de vloering Ier lengte van om en
nabij vijftig voelen na 'l buitenwater af".

Een gravure van de
overtoom in 1717 (ge-
maakt in 1794).
Op de voorgrond een
kiellicfiter, die werd ge-
bruikt voor schepen
langer dan 100 voet.
Leuk i.s dal de graveur
niet teveel afwist van
liet bouwen van sche-
pen. De zeeg van liet
schip (dat is de krom-
ming over de lengte)
klopt niet. Een schip
met een zeeg zoals op
deze gravure zou niet
kunnen varen en zou
op de overtoom zeker
breken!
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DE GROOTSTE OVERTOOM TER WKREIJ)

Reconstructie op schaal van het overwinden van
een pinas van 120 voel.
Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de
kaart van de dam in Zaandam van Glaes Slierp
(1648) en van enkele tekeningen van Nicolaas
Witsen (1671).

l. De kiel van hel schip was ongeveer 50 voet uit
de Hinnenzaan omhoog getrokken door de drie spil-
len. De westerbovenspil maakte gebruik van een
paal boven op de overtoom om een van de katrollen
aan vast te maken. Hoewel de tekst van Eoosjes dit
niet vermeldt, stonden er aan de oostzijde vermoe-
delijk ook van deze bevestigingspalen. De kiel van
hel schip volgde de 'leyer' midden op de overtoom,.

2. Het schip was boven op de dijk aangekomen.
De kabeltouwen van de wester- en de oosterspil wa-
ren nu achter het schip om, bij de kiel, aan elkaar
vastgemaakt. Het moment waarop het schip kantel-
de en het totale gewicht dus slechts op één punt
steunde, was net voorbij. Om het kantelen, sneller te,
laten verlopen werd waarschijnlijk gebruik gemaakt
van mensen die in het ruim heen en weer liepen. Er
werd, op dit moment, nog door drie spillen getrokken.
Hel achterschip begon zich door de bocht in de over-
toom in de richting van de huizen te bewegen.

3. Het schip bevond zich nu in de. grootste draai
van de, overtoom. Het achterste deel van de kiel
passeerde nu rakelings de huizen aan de, westkant.
Doordat het achterschip V-vormig naar de kiel af-
liep en de kiel tegelijkerijd op deze, plek ongeveer 2,5
d 3 meier werd opgetild, was het mogelijk deze, bocht
te, nemen ("zomtijds was de ruimte, nauw genoeg").
Deze bocht in de overtoom vormde een handicap
voor de, scheepsbouwers aan de, Rinnenzaan. Schepen
langer dan 124 voet konden deze draai waarschijn-
lijk niet, passeren. De westerbenedenspil was nu
builen werking. Wel was er een touw vooraan het
schip vastgemaakt om het naar het oosten weg te,
trekken.

bevestigingspunten voor de k;ibellou\vei
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DE GROOTSTE OVERTOOM TER WERJÏLD

De moeilijkheden waarmee de 'overwinders'
bij de overtoom te maken hadden bestonden
niet alleen uit het overwinnen van het hoogte-
verschil en de risico's van beschadiging van de
vlak tegen de overtoom aan staande bebou-
wing. Gedwongen door de geringe ruimte ter
plekke lag er in de overtoom ook nog een
bocht naar het westen. Om de/e 'merklijken
draai' te kunnen nemen was op de balken
vloer vanuit het binnenwater tot op het hoog-
ste punt een dikke balk aangebracht. De kiel
van het schip werd langs deze 15 cm hoge en
30 cm brede balk getrokken. Vanwege de druk
die de kiel op deze 'leyer' uitoefende was deze
op diverse plaatsen geschoord door dwarsbal-
ken die weer steunden op een balk die aan de
hele oostzijde van de overtoom was aange-
bracht.

De risico's van beschadiging van het schip tij-
dens de hele 'operatie' waren niet denkbeel-
dig. Het gewicht van een scheepshol (d.i. een
onafgebouwd schip) kon tussen de 200 en 300
ton bedragen. Dit gewicht drukte op de kiel,
maar deze kiel steunde lang niet altijd in zijn
geheel op de vloer van de overtoom. Dat bete-
kende dat het totale gewicht van het schip dan
drukte op die kleine steunpunten. De grootste
risico's waren er op het moment dat de om-
hoog gaande beweging veranderde in een
neerwaartse (naar de Voorzaan toe). Bleef het
schip daar steken, dan was er een grote kans
op schade. Om de risico's van beschadiging zo-
veel mogelijk te beperken werden de schepen
voor het overwinden voorzien van verstevigin-
gen. Er werden stutten aangebracht tussen de
kiel (het zaadhout) en de knies (de verticaal
omhoog buigende delen). Ook de dekbalken
werden voorzien van extra steunen.
Tijdens perioden van droogte was er een gro-
tere kans op schade. Overtoom en windassen
werden dan extra 'besmeert' en enkele dagen
voor het overhalen 'nat gehouden'.
Ook tijdens het overtrekken van het schip
werd de overtoom op de plaats waar de' kiel
liep met vet ingesmeerd. Ook werden hier en
daar onder de kimmen (de onderkanten) van
het schip gesmeerde blokken gelegd die het
'overzwaggen(?)' van het schip moesten belet-
ten en het schip zoveel mogelijk recht moes-
ten doen aflopen.

Voor het overwinden maakte men gebruik van
drie grote spillen. Een spil stond ten oosten
van de overtoom op de Dam. De beide andere
stonden aan de westkant, de ene bij het eind
van de overtoom op de Hoge Dijk, de andere
iets zuidelijker aan cle onderkant van de Dijk,
naast de houten afloop die de hellinglieden
'het schavot' noemden.
In iedere van de drie spillen staken vier wind-
bomen, ongeveer 5 meter lang en 11 cm in
doorsnee. Het aantal mannen clat zo'n spil
moest bedienen was afhankelijk van de groot-
te van het schip, maar varieerde meestal tus-
sen de 24 en 30. Van de spillen afliepen touwen
van 20 cm dikte naar de schepen. Deze touwen
werden vastgemaakt aan ijzeren bouten van
8 cm doorsnee, die in speciale openingen in
de voorsteven of de kiel waren aangebracht.
De bouten staken ongeveer 14 cm aan weers-

zijden van het hout uit. Om de uitstekende de-
len werden stroppen van ongeveer 24 cm ge-
legd. Om cle windassen extra kracht te geven
was ieder touw voorzien van twee reusachtige
'blokken' (katrollen) met drie schijven erin.

De westerbovenspil begon als eerste te trekken.
Een katrol was hiervoor bevestigd aan een
paal ter halve hoogte van de noordelijke hel-
ling en een aan de steven ter hoogte van de
ligging in het water.
De hellinglieden van de eerste spil trokken het
schip zo ver omhoog, tol cle voorsteven voor
het grootste deel uit het water was. Nu werd de
oosterspil in gereedheid gebracht. Het touw
van deze spil werd bevestigd aan de steven ol'
de kiel, afhankelijk van hoe ver liet schip op
de helling zat. Beide spillen trokken nu het
schip verder omhoog. Wanneer het schip
hoog genoeg was gekomen werd het touw van
de westerspil verplaatst naar de kiel en werd
het ene blok verplaatst naar de paal boven op
de overtoom.
Tegelijk werd nu de westerbeneclenspil be-
drijfsklaar gemaakt. Het touw hiervan werd
onderaan cle steven bevestigd. Nu trokken alle
drie de spillen tegelijk tot het achterste deel
van het schip praktisch uit het water was. Op
dat moment werd de katrol van de westerbo-
venspil losgemaakt van de voorkant van het
schip en via de westelijke zijde naar de achter-
kant van het schip gebracht. Datzelfde deed
men nu met het touw van de oosterspil dat via
de oostkant naar achteren werd gebracht. Bei-
de kabeltouwen werden nu aan de achterkant
van het schip aaneengevoegd en strak getrok-
ken. De kabeltouwen waren echter zo beves-
tigd clat ze naar beneden vielen zodra het
schip in het water liep.

Hierna begonnen de drie spillen opnieuw ge-
zamenlijk te winden tot het schip enigszins be-
gon te duiken. De touwen en katrollen van de
benedenspil werden nu weggenomen en de
gaten in de kiel en de steven werden dichtge-
maakt. Door de ankergaten werd een zwaar
touw opgehaald dat in oostelijke richting vast-
gemaakt was aan een paal op de Onderdam.
Dit touw moest er voor zorgen dat het schip,
wanneer het afliep, niet te ver naar het zuiden
zou varen, waar een scheepswerf lag, maar af-
boog naar het oosten.
Ondertussen werd er door de twee overige
spillen uit alle macht getrokken. "Er kan niet
schielijk (genoeg) gewonden worden: want indien 't
op de hoogte bleef zitten, was 'l te vreezen dat het
schip daar uil, groot nadeel zou lijden". Het schip
begon geleidelijk meer te duiken. In snelheid
toenemend liep het nu over het schuine vlak
het water in, waarbij het door het eerder ge-
noemde touw naar het oosten getrokken
werd. Daarna werd het schip weggesleept naai-
de plaats, waar het afgebouwd werd.

Bij het bepalen van het tijdstip van het over-
winden moest van te voren rekening worden
gehouden met het moment dat er hoog water
was in de Voorzaan. De Voorzaan was ter plek-
ke zo ondiep dat een overgewonden schip bij
eb met zijn kiel in de modderbanken zou blij-
ven steken.
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Toen de schepen die over de overtoom moes-
ten, steeds groter werden, konden de drie spil-
len niet genoeg kracht meer leveren. Daarom
weid er toen gebruik gemaakt van kicllichters.
De spillen van de/e lichters leverden vanaf het
water extra trekkracht. In 1706 bepaalde liet
bestuur van de overtoom dat bij een schip van
100-110 voet één en bij een schip van meer
dan 110 voet lengte twee kiellichters gebruikt
moesten worden.

Het beheer van de overtoom was in handen
van een rederij. Een van de eigenaars was
boekhouder en penningmeester. Hij inde de
gelden die betaald moesten worden voor het
gebruik van de overtoom en de benodigde
gereedschappen. Hij betaalde ook de noodza-
kelijke kosten. Eens per jaar of per twee jaar
legde hij verantwoording af en betaalde het
dividend. De boekhouder verdiende voor zijn
werk een halve ducaton per schip.
Van 1657 al zijn er ook prijzen bekend, die
werden gevraagd voor het overwinden. Voor
de twee kleinste schepen die tussen 1657 en
1676 werden overgewonden (twee galjoten
van 77 en 74 voet lengte en een breedte van
iets meer dan 19 voet) werd een prijs gevraagd
van J 19,- Voor een pinas van 118 voet lang en
27 voet wijd moest ƒ 63,- betaald worden. Op
20 december 1704 werden de volgende prijzen
afgesproken: Een schip van 100 voet lengte
kostte voortaan j 80,-. Een schip van 102 voet
lengte kostte J 85,-. De prijs liep op tot J 140,-
bij 114 voet. In 1706 kostte een schip van 116
voet J 160,-, van 118 voet./ 200,- en voor sche-
pen tussen 120 en 124 voet moest./ 250,- wor-
den betaald. Daarnaast moest de eigenaar van
het schip aan het volk dat meehielp bij het
overhalen 12,14,16,18 of 20 stuivers per man
betalen, afhankelijk van de zwaarte en de
grootte van het schip. (Om de genoemde be-
dragen een beetje te kunnen plaatsen zij ver-
meld dat een goed betaalde werknemer om-
streeks 1670 ongeveer.ƒ l,-per dag verdiende.)

De genoemde prijzen vertellen ons het volgen-
de:'
- De Zaanse scheepsbouw moet een goede con-
currentiepositie hebben gehad. De extra kos-
ten van het overwinden en de risico's van
schade, die natuurlijk vergoed moesten wor-
den, hebben zeker tot omstreeks 1700 geen
handicap betekend voor de scheepsbouwers.

- De prijzen van het overwinden zijn van ±1665
tot 1706 (in 40 jaar tijd) mogelijk meer dan
verdrievoudigd!

- De ruimte tussen de huizen naast de over-
toom bedroeg 25 voet. Toch werd er tussen
1657 en 1676 een pinas overgewonden van
27 voet breed! Dat kan bijna niets anders be-
tekenen dan dat het wijdste deel van dit schip
boven de huizen uit moest steken.

-Tussen 1657 en 1676 waren de kleinste sche-
pen die de overtoom passeerden, ongeveer
77 voet lang en 19 voet breed. De Hondsbos-
schc Sluis was 82 voet lang, maar slechts 16
voet en 5 duim breed. Wanneer er in 19 jaar
tijd slechts twee van deze kleine schepen (die
door hun breedte niet in de overdekte sluis
pasten) gebruik maakten van de overtoom,
dan mag gesteld worden dal scheepsbouwers,

wanneer het maar even mogelijk was, de sluis
prefereerden boven de overtoom. Met wat
speling ten opzichte van de maat van de sche-
pen kan gesteld worden dat alleen schepen
van 80 voet en langer gebruik maakten van
de overtoom.

In de eerste tijd dat de overtoom gebruikt
werd, werden er soms drie schepen per dag
overgewonden, later werden dat er twee en
tenslotte slechts een per dag. Waarschijnlijk
werden de schepen groter en nam tegelijk het
aantal scheepswerven aan de Binnenzaan af.
Tussen 2 augustus 1692 en 17 juni 1694 wer-
den er nog 63 schepen over de dijk gehaald
(ongeveer drie per maand). Tussen 27 okto-
ber 1700 en 10 maart 1718, toen het laatste
schip de overtoom passeerde, was het aantal
teruggelopen tot ongeveer vijf per jaar.
De toestand van de overtoom was in zijn laat-
ste jaren 'z^/'^&/rA/z//f ". Op 23 september 1716
nam de dijkgraaf van 'W/v; A/og?7z D«/«" contact
op met de boekhouder van de overtoom om te
praten over 'V/fromYz/M^frm Vz(V?/f".
Na het overhalen van het laatste schip is de
overtoom gesloopt, de dijk volgens voorschrif-
ten van Dijkgraaf en Heemraden in orde ge-
maakt en op 19 september 1718 geaccepteerd.
Op 23 oktober 1719 volgde de toestemming
om het stuk te bestraten.
Het houtwerk dat uit de overtoom kwam werd
verkocht, evenals de gereedschappen en het
Touwhuis waarin deze gereedschappen wer-
den opgeborgen. "O /̂ r/ff? /_?

De overtoom kreeg regelmatig bezoek van in
de scheepsbouw geïnteresseerde (hoge) per-
sonen. Van één persoon is er een uitgebreide
beschrijving bewaard gebleven.
Czaar Peter, belangstellend naar alles wat te
maken had met het bouwen van schepen, wil-
de op 9 maart 1717 het overwinden van het
schip van (Haas Eyte bekijken. Hij bezocht op
die dag onder andere driemaal de voorberei-
dende werkzaamheden. De czaar bekeek op
die dag nog verschillende andere dingen en
gebruikte de maaltijd in het nog bestaande
huis van (lornelis Michielsz. Calff (Westzijde
38) . Door de andere bezoeken en de langduri-
ge maaltijd (de czaar stond bekend om zijn
groot drankgebruik) kon het schip niet op tijd
worden overgewonden. Het water in de Voor-
zaan zakte en het schip liep vast in de modder.
Jan Cornelisz. Noomen beschrijft het als volgt:

z r/r

(J/aar Peter is beslist niet de enige hoge bezoe-
ker van de overtoom geweest. Het overhalen
was spectaculair en trok veel bezoekers. Nico-
laas Witsen, burgemeester van Amsterdam,
wijdt in zijn 'Aeloude en hedendaegsche
scheepsbouw en bestier' (1671) een aparte ko-
lom aan de West-Zaandammer overtoom.
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Deze overtoom was inderdaad een fenomeen
en uniek in zijn soort! Bijna overal waar een
overtoom geweest is, is deze historische naam
nu nog terug te vinden, zoals bijvoorbeeld in
Oostzaan, in Westzaan, in Amsterdam en zelfs
in Castricum. (Hoe groot moet die overhaal
geweest zijn?). Tegen deze achtergrond en die
van de zeer grote bekendheid van de West-
Zaandammer overtoom is het zeer vreemd, ei-
genlijk onbegrijpelijk, dat in Zaandam de
naam overtoom totaal verdwenen is. En dat
terwijl het hier gaat om een overtoom, waar
zeeschepen over de Dam gehaald werden!

In 1825 was er nog sprake van een reparatie
aan de 'straat op de overtoom'. De aannemer
bracht toen in rekening: 300 harde klinkers, 3
wagens zand, een bezem en een drinkgeld van
ƒ0,10.
Ook in 1826 en 1827 werd de 'straat op de
overtoom' genoemd. Daarna is cle naam niet
meer terug te vinden. Nu bestaat ter plekke al-
leen nog de 'betekenisloze' naam Damstraat.
Wordt het niet een keer tijd dat Zaanstad de
naam van de grootste overtoom ter wereld in
ere herstelt?!
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Detail man de gravure
die Hendrik en Andnes
de Leih in 1727 maak-
ten voor Mr. Jakob van
Assendelft, Schout van
de Bannen van Wesl-
zanen en Krommende.
In het "glazen vertree-
kie' (zie pijl) van hel,
huis van Aeltie Walin-
gi/us keek czaar Peter
in 1717 naar het over-
winden van het, schip
van daas Eyle. Van
de scheepswerf voor de
deur van dit huis zijn
bij graa/werkzaamhe-
den voor hel, nieuwe
/Mantheater veel res-
tanten, waaronder de
complete, scheepshelling
aangetroffen (zie hel
artikel op pagina 44).
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Bezoekers van het Czaar Peterhuisje

Hel Czaar Pelerhuisje is tot op de dag van vandaag een internationale trekpleister, ook in de lijd dal hel ver-
voer nog niet zo goed geregeld, was als nu. Vanuit Amsterdam en omgeving kon men nog wel mei de boot 'vrij
snel' een bezoek brengen, maar bezoekers van verder weg moesten meer dan een dag reserveren. Iets wal, men
er gmag voor over had.

den handtekeningen in deze boeken en zijn
zij een interessante weerslag van historische
ontwikkelingen. Zo heeft men via de gasten-
boeken kunnen traceren dat de schrijver Ja-
mes Joyce op 10 juni 1927 de Zaanstreek heeft
bezocht.

Handtekeningen in hel
glas. Foto H. van 'l Loo

H andleken ingen
van Sjapo.sjnikov en
Gorbatsjov

Wie het huisje bezoekt, zal onmiddellijk opval-
len hoe volgeschreven het huisje staat met dui-
zenden namen, overal vandaan en al vanaf
1770. Omdat het huisje vol begon te raken en
mensen over eikaars handtekeningen heen
begonnen te krassen, hing men rond 1900 een
bordje op met "Men wordt verzocht niet op de
wanden, deuren of ramen te schrijven, te krab-
ben of te snijden...". Om bezoekers toch aan
de 'graffiti-behoefte' te kunnen laten voldoen,
heeft men in 1917 /.gn. gastenboeken geïntro-
duceerd. Inmiddels staan er honclerdcluizen-

Handtekening van /ames foyer

Over de bezoekers en hun handtekeningen
valt heel wat interessants te vertellen. Twee
leuke voorbeelden zijn:

Napoleon, keizer van Nederland, bezoekt het
huisje in 1811 en zet zijn naam op de muur.
In 1812 wordt hij verslagen door Alexander I,
die vervolgens in 1814 het huisje ook weer be-
zoekt. (Hij was hier in verband met het huwe-
lijk van zijn zuster, Anna Paulowna, met de
latere Willem II.) De handtekening van graaf
Koetoezov, zoon van de beroemde veldmaar-
schalk van Alexander I, staat boven de bed-
stee. Al deze personen zijn beschreven door
Leo Tolstoj in het boek 'Oorlog en Vrede'.

Handtekening van Graaf Koetoezov

Op 26 mei 1993, 's morgens, krijgen wij bezoek
van de opperbevelhebber van het Russische
leger, die tezamen met zijn gevolg en Neder-
landse topambtenaren hun handtekening zet-
ten. In die tijd wordt de in de hele wereld
bewonderde Gorbatsjov in eigen land door ve-
len niet gewaardeerd. Men ziet hem namelijk
als de verkwanselaar van het Grote Rusland,
en ook deze militair geeft te kennen niet met
Gorbatsjov door een deur te willen gaan. En
wie bezoekt er 26 mei 1993, 's middags, het
huisje? De heer Gorbatsjov. Broederlijk staan
de handtekeningen naast elkaar in het gasten-
boek.
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De werktekening van de
Peter I & //

Het laatste schip van de
czaar.
Op zakenbezoek in Sint Petersburg stuitte Kees
Knijnenberg, directeur van de gelijknamige
drukkerij, op een model van het schip de Peter I
& II. De originele Peter I & II was het laatste
schip dat Peter de Grote liet bouwen. De czaar
heeft het nooit zien varen.

Vier jaar bouwen aan een scheepje van nog geen
anderhalve meter. Vier jaar voorzichtig vijlen,
zagen, meten en plakken. Honderd miniscule kan-
nonnetjes gieten, honderd miniscule geschutspoor-
ten maken, miniscule raampjes zagen, miniscule
beelden bouwen... Aan dit monnikenwerk heeft
de Petersburgse model-scheepsbouwer Oleg
Nikoljoek zich gezet. Samen met zijn zoon Igor
Olegovitsch en zijn vriend Anatoly Mudrov is hij
sinds 1994 bezig een model te bouwen van de drie-
dekker Peter I & II, een lijnschip van de Russische
vloot.

In het atelier van de Nikoljoeks staan ook andere
modellen; de Nikoljoeks zijn professionele model-
scheepsbouwers met opdrachten uit het hele land,
van musea tot particulieren. In dit atelier, verstopt
in een hoek van een enorme fabriekshal, belandde
Kees Knijnenberg, directeur van Knijnenberg BV
uit Krommenie. Medewerkers van de Petersburgse
ontwerpstudie Art Division, een vertegenwoordi-
ging van Knijnenberg, hadden hem aangeraden
hier eens een kijkje te gaan nemen. Werd het eerste
bezoek van Peter de Grote aan Nederland binnen-
kort niet herdacht ?

Hoewel de heer Knijnenberg onder de indruk was
van het bouwsel, voerde het hem te ver het kleine
scheepje aan te schaffen; het kost zo'n 25.000 dol-
lar. Geen onredelijke prijs, wel een aanzienlijk
bedrag. En aangezien de heer Knijnenberg zich in
het dagelijks leven vooral met papier bezighoudt*

gaf hij de voorkeur aan een papieren afbeelding
van het schip. Hij vroeg Oleg Nikoljoek een 'artists
impression' te maken, een impressie waarvan
PrePress Center in Assendelft voor Knijnenberg
vervolgens een litho maakte.

Zo ongeveer zag de Peter I & II er dus uit, toen hij
een kleine drie eeuwen geleden over de zeeën voer.
Een pronkstuk van de Russische vloot; ruim 55
meter lang, 15 meter breed en een diepgang van
meer dan zes meter. In gevechtskwaliteit (het schip
telde honderd stukken geschut) en rijke versierin-
gen in barokstijl kon het schip de vergelijking met
buitenlandse schepen makkelijk aan. Over de
bouw van dit schip, 48 maal groter dan Nikoljoeks
model, werd ook vier jaar gedaan. Maar er werkten
wel heel wat meer mensen aan mee, dan alleen een
vader en zoon.

Met de bouw van de Peter I & II werd in 1723
begonnen op de Admiraliteitswerf van Sint Peters-
burg. De ontwerper en aanvankelijk ook belang-
rijkste bouwer van dit schip was een man die zich
wel Peter Michajlov noemde, maar die beter
bekend is als czaar Peter I ofwel Peter de Grote. In
1725 overleed hij, lang voor de Peter I & II gereed
was. Ter ere van de czaar zetten verschillende
belangrijke Russische scheepsbouwers zich aan de
voltooiing van het schip, dat op 29 juni 1727 - tij-
dens het korte regime van Peter II - te water werd
gelaten.

De werktekening van de Peter I & II werd in 1984
gereconstrueerd door de heer Krajnjoekov. Hij

Vader en zoon Nikoljoek in hun atelier. De teke-
ningen liggen op de nog onvoltooide Peter I & II.
Erachter een van hun andere modellen.
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raadpleegde hiervoor verschillende archieven,
bouwtekeningen van andere schepen uit die tijd,
het 18e eeuwse handschrift 'Over de constructie
van schepen en kamelen', schetsen van scheeps-
bouwer Kozents en tenslotte een originele tekening
van de czaar zelf. Oleg Nikoljoek ontwierp voor
dit model de versieringen in de populaire stijl uit
de tijd van Peter de Grote: de Russische barok. De
schoonheid en kwaliteit van het schip bewijzen
eens te meer dat Peter niet stil heeft gezeten tijdens
zijn verblijf in de Nederlanden en dat hij het
getuigschrift van de Amsterdamse scheepsbouwer
Gerrit Claesz. Pool werkelijk verdiend had. Tussen
Peters verblijf in ons land en de bouw van de Peter
I & II zit zo'n 25 jaar. In deze relatief korte periode
slaagde czaar Peter erin zijn rijk uit te laten groeien
tot een belangrijke zeevarende natie die schepen
als de Peter I & II kon maken.

Maar het was niet alleen de scheepvaart die Peters
belangstelling had. Techniek in al haar vormen
boeide hem mateloos. Tijdens zijn korte verblijf in
Zaandam bezocht Peter behalve werven bijvoor-
beeld ook houtzaagmolens en een papiermolen. In
die laatste mocht hij zelf papier scheppen. In
Amsterdam probeerde de czaar zich o.a. de ets-
kunst eigen te maken. Etsen en gravures zouden
het mogelijk maken om in Rusland relatief snel en
op begrijpelijke wijze informatie te verspreiden
over belangrijke politieke en militaire gebeurtenis-
sen. Peter nodigde zijn etsleraar Adriaan Schoone-
beeck naar Rusland uit om ook andere Russen het
vak te leren. Een verwant van Schoonebeeck, Pie-
ter Picaert, volgde al spoedig met dezelfde taak.
Met deze etsers vetrokken nog honderden andere
vaklieden uit de Nederlanden; alleen al in Amster-
dam contracteerde Peter meer dan 1000 man.

Toen het Grote Gezantschap van de czaar weer
vertrok werden er kisten vol modellen van moder-
ne uitvindingen meegenomen. Tot zorg van som-
mige Nederlanders, die bang waren dat de Russi-
sche staat nog niet toe was aan al deze moderne
technische snufjes. Maar czaar Peter was dat wel.
En hij wilde de kennis die hij had opgedaan ook zo

veel mogelijk verspreiden. Behalve dat vaklieden
uit het Westen naar Rusland trokken, stuurde Peter
ook Russen naar het Westen voor een vakoplei-
ding. En hij liet wetenschappelijke en technische
verhandelingen in het Westen drukken om deze
kennis vervolgens ook in eigen land te verspreiden.

Wat dat betreft zijn er in deze tijd meer overeen-
komsten met de tijd van Peter de Grote, dan er een
kleine 10 jaar geleden waren. Want ook nu komen
Russen naar Nederland om zich verder te bekwa-
men in hun vakgebied. En ook nu trekken westerse
vaklieden naar Rusland en om hun Russische vak-
genoten te helpen. Zaken die in het Sovjet-tijdperk,
en overigens ook al onder sommige opvolgers van
Peter de Grote, veel moeilijker lagen. Pas weer in
deze tijd kan een bedrijf samenwerkingsverbanden
met Russische partners aangaan, zoals Knijnen-
berg dat sinds 1991 doet.

De afbeelding van de Peter I & II die Kees Knij-
nenberg mee naar Nederland nam is een mooi
symbool voor de Russisch-Nederlandse verhou-
dingen: er is een drukker uit de Zaanstreek, die
regelmatig naar Rusland komt, omdat zijn bedrijf
samenwerkt met Russische ontwerpstudie's, voor
zover daar de know-how tekort schiet. Die drukker
ziet in Sint Petersburg een model van een schip,
gebouwd door een czaar die dat vak in Nederland
leerde. Hij koopt het schip niet, maar wil wel een
mooi plaatje, getekend op de vakkundige en artis-
tieke wijze van een Russisch vakman. Vervolgens
maakt hij er in eigen land een litho van, waar wij
weer naar kunnen kijken.

Peter de Grote hield niet van schilderijen. Behalve
als er schepen opstonden. En zo is de cirkel weer
rond.

Foto's: C. Knijnenberg

Hartpagina's: Artists impression Peter I & H
© 1996 Drukkerij Knijnenberg,
telefoon: 075-6276270

Een klein bootje van de
Nikoljoeks. Uit de folders
op tafel blijkt, dat Kees
Knijnenberg niet de eerste
Zaanse bezoeker was.



Oude opmeting van het Czaar Peterhuis S. de Jong

In het archief van de Stichting Zaans Schoon
bevindt zich een viertal opmeet-tekeningen
van de "chaumière de Pierre Ie Grand a Zaan-
dam" uit maart/april 1851. Het betreft vier te-
keningen van twee kopgevels en één langsge-
vel waarvan zowel de buitenkanten (face exté-
rieure) als de binnenkanten (face intérieure)
zijn getekend op schaal 1:20 (échelle de 0,05
pr Mêtre). Behalve een datering hebben de
tekeningen ook een nummer, de kopgevels
(buitenaanzichten): 3/1113, de langsgevel: 4/
1114. De binneriaanzichten van de kopgevels
9/1119 en van de langsgevel: 6/1116. De num-
mering doet vermoeden dat er meer tekenin-
gen moeten zijn gemaakt. Deze zijn evenwel
niet in dit archief aanwezig. De tekeningen
zijn lichtdrukken, die van de oorspronkelijke
zijn gemaakt gezien de grijze ondergrond. In
1851 had men nog niet de beschikking over
het transparante calqueerpapier dat tegen-
woordig wordt gebruikt.
De opmetingen zijn buitengewoon uitvoerig
met werkelijk honderden ingeschreven maten
en maatjes. Voor de hoogtemetingen is men
uitgegaan van een (denkbeeldige) waterpas-
lijn. Alle latjes, planken, (veel te grote) goot-
klampen, kozijnen, ramen en deuren, inclu-
sief het hang- en sluitwerk, zijn aangegeven.
De bijschriften van de tekeningen zijn in het
Frans gesteld.
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OUDE OPMETING VAN HET CZAAR PETERHUIS

Men kan /ich afvragen waarvoor of waarom
deze tekeningen werden gemaakt. Het /on
best een student bouwkunde kunnen zijn ge-
weest, die dit als oefening heeft gedaan. Al
vraag je je af waarom die er dan zo'n uitge-
breide nummering op na hield. De naam van
de maker noch een plaatsnaam staan op de/e
tekeningen aangegeven.

Uit het boekje van J J. Zonjee 'Het huisje van
czaar Peter in Zaandam' (1973) blijkt ook niet
dat in 1851 het pandje is verbouwd of gerepa-
reerd. Het was toen (1818-1865) eigendom
van prinses, later koningin, Anna Paulowna.
Gedurende die periode (1839) werd het huis-
je bezocht door grootvorst Alexander, die van
1851-1881 bekend was als czaar Alexander II.
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De 'getrapte, weeg' van
het Czaar Peterhuisje,.
A rchief Nanning Por-
sius, Krommenie

De toepassing van hout, de kwaliteitsbeoordeling en de maat-
voering in het verleden

In zijn artikel "Een bijzondere zoldertrap" schreef J. Schipper in Anno 196 J van juni 1992 over hef "herge-
bruik " van scheepstrappen. Bepaalde houtconstructies werden zowel bij de bouw van schepen, als van molens,
woningen en andere gebouwen toegepast. Een voorbeeld, daarvan is de 'getrapte weeg' van vele huizen in de
/.aanstreek (en niet alleen daar) en molens. Ook de 'forluining' (hel, bovenste deel van de campagne) van 16e

en 17e eeuwse .schepen heeft het karakter van een 'getrapte weeg'. Dat blijkt wel wanneer men de bij dit artikel
opgenomen foto's van de 'Batavia' en van liet Czaar Peterhuisje met elkaar vergelijkt. Overigens werd deze
constructievorm in de scheepsbouw nog lol in de jaren '60 van deze eeuw toegepast bij de bouw van over-
naad.se houten, .sloepen.

Onomstotelijk staat vast dat aan het eind van
de I7e eeuw de Zaanstreek als één van de be-
langrijkste Westeuropese industrie- en scheeps-
bouwgebieden, een grote aantrekkingskracht
op de czaar uitoefende. Er was toen al sprake
van export. Zo werden in 1666 bij Sluijk te
Sardam (Zaandam) twee oorlogsschepen voor
Frankrijk (in opdracht van minister Colbert)
gebouwd. Een belangrijke rol speelden daarbij
de relatief lage bouwkosten die in de Zaan-
streek werden berekend. Zo betaalde men in
die tijd voor een scheepsromp (hol) in Am-
sterdam zo'n 28.500 gulden, tegen 27.500 gul-
den in Zaandam.
Ook de hoogstaande kwaliteit van het machi-
nale (molen) zaagwerk en het vakmanschap
van de Zaanse bevolking hebben zonder enige
twijfel de aandacht van de czaar gehad. Moge-
l i jk zal de 'kleindorpse sfeer' - men woonde
aan een pad - aan dit alles hebben bijgedragen.
De Zaanse werkgevers waren veelal handelaar,
scheepsbouwer en industrieel. Men kocht
hout in - overwegend - het Rijngebied; zaagde
het op eigen machines (molens) en men ver-
kocht het, of verwerkte het op de (eigen)
scheepswerf. Niet uitgesloten moet worden,
dat het ontbreken van gilden de Zaanse tim-
merman maakte tot een veelzijdig en hoog-
staand vakman. De beperkende gildebepalin-
gen gingen aan hem voorbij.

Kwaliteitsbeoordeling
Welke kwaliteitsnormen hanteerde men voor
de verwerking van hout en wat vertelde men
de czaar daarover?
Nicolaes Witsen geeft enige aanwijzingen in
zijn "Aeloude en hedendaegsclie scheepsbouiu en be-
,v/z>r"(167l). Hij vertelt: "Rijnlandse rechthouten
en Weslfaalse kromhouten prijst men zeer. Koninhx-
bergen geeft ons de beste planken zo grenen als ei-
ken. Engels hout splintert weinig daarom zeer dien-
stig tot den scheepsbouw, is ook sterker als het eiken
dal in andere streken (oorten) groeit (valt) ".
Ook Cornelis van Ijk (1697) en Pieter van
Dam zijn duidelijk in hun aanwijzingen. Cor-
nelis van Ijk geelt, naast cle omschrijving van
kwaliteit en herkomst van het hout, ook als
waarschuwing: "den houthandel is, niet alleen soo
ten opsigte van het op en neederlopen der markten
als wel voornamelijk wegens het mee en tegen vallen
van het selve, een seer gevaarlijke koopmanschap".
Witsen besteedt in zijn werk veel aandacht aan
kwaliteitsomschrijvingen die hij mogelijk aan-
gereikt kreeg van vakmensen. Van Ijk bepaalt
zich meer tot de handel en maatvoering. Hij
vertelt dat gaaf lijkende bomen soms inwendig
scheuren, vuurig (verrot) zijn en holle kwas-
ten kunnen hebben.

Herkomst van het hout.
Van Ijk, als scheepsbouwmeester aan de Maze,
kocht zijn hout hoofdzakelijk in Dordrecht.

De constructies die zowel in de scheepsbouw
als in gebouwen werden toegepast, zetten me
aan het denken over het fenomeen hout,
waarmee C/aar Peter werd geconfronteerd in
Zaandam en op de VOC-werf op het Oosten-
burg in Amsterdam. Dat betreft met name de
toepassing, kwaliteitsbeoordeling en maatvoe-
ring ervan in het verleden.

Een palenvlot wordt,
stroomajwaarts gema-
noeuvreerd.
Op de zelfde wijze arri-
veerden deze vlotten in
de I7e eeuw uiteinde-
lijk in de /.aanstreek.
Archief N. Porsius
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DE TOEPASSING VAN HOUT, DE KWALITEITSBEOORDELING EN DE MAATVOERING IN HET VERIJ.ü)EN.

In het Noorderkwartier (Amsterdam, Edam,
Hoorn, Zaandam en Enkhuizen) liet men veel
eiken planken en dergelijke aanvoeren uit
Westfalen, Brandenburg (en elders uit Duits-
land) en Polen. Deze handel verliep veelal via
de Deventer houtmarkt. Amsterdam had zelfs
een deel van de Nieuwezij ds Voorburgwal hier-
naar genoemd.
Sardam (Zaandam) wordt door Van Ijk betiteld
als afnemer van hout uit het Oostzeegebied.
Schillemans stelt overigens in zijn 'Zaanse
houtveilingen van 1655 - 1811' dat 88% van
het Zaanse wagenschot (fraaie eiken panelen)
uit het Rijngebied kwamen.
Eind I7e, begin 18e eeuw kwamen voor Zaan-
dam bestemde houtvlotten in zo'n groten ge-
tale uit Dordrecht via de Lek en Vecht, Am-
sterdam binnen dat de stadsregering in 1727
een doorvoerverbod afkondigde onder de
druk van de Gilden. Op 27 oktober 1728 werd
deze maatregel, op basis van een Zaans protest
ingetrokken.
Pieter van Dam, de advocaat van de VOC in de
17e eeuw, vermeldt in zijn 'Beschrijvinge van
de Oostindische Compagnie' eerste boek, deel
één, I7e capittel, enige houtkwaliteitsgegevens
van met name de Amsterdamse kamer.
Deze kamer moest jaarlijks 3 a 4 schepen 'aan-
timmeren'.
Van Dam beschrijft duidelijk waar en welk
hout toegepast werd:
".... de kielen ordinaris gemaakt worden van Ber-
lijns of Silezische balcken en oock, om hare, lengte,
somtijds wel Rijnse en daarbij de stevens, heckbal-
ken, wurpen, rantsoenhout, buykstukken, ophingen
en, een gedeelte van de sitters zijn van Oldenburger
of Munsters hout - de. sware overloopsbalcken van
Rijns hout - de ligte overloopsbalcken. Boevensbalc-
ken, halfdecks- en baksbalcken allemaal van Mun-
sters of, by gebreck, van Berlijns of Rijns hout - de
balckiuegers, lijJJiouten en het kolsem allemaal van
Silezisch of Berlijns hout - de berghouten van Ber-
lijns hout en om haer lengte, somtijds een Rijns
daarbij de knies (knieën) van Weeser ofte de Eyder
en die omliggende landtstreek - de plancken van
Berlijns en Hamburg - de cromme stoothouten moe-
ten voor allemaal van Rijns wesen ".
De czaar zal zeker met deze kwaliteitsbepalin-
gen gewerkt hebben aan zijn VOC-schip, de
'Peter en Paul'.
Ook van grenehout werden schepen getim-
merd, maar dit hout werd toch veelal voor de
rondhouten (masten en ra's) toegepast.
De plaats van herkomst was ook daarvan veelal
kwaliteitsbepalend.

Maatvoering
In het begin van de vorige eeuw voerden de
Fransen het metrieke stelsel in. Tot dan reken-
de men met vele maten. Zo verhandelde men
masthout per palm (in metrieke maat 10 cm),
gezaagd en stamhout per voet, duim of riem-
duim. Dit konden overigens Amsterdamse,
Deventer, Hamburger, Rijnlandse, ja zelfs
Oostzaanse of Westzaanse voet- of duimmaten
zijn. Tegenwoordig zijn we hooguit nog ge-
wend om terug te rekenen van Engelse duim-
en voetmaten naar metrische maten (of
van Nederlandse guldens naar buitenlandse
valuta's).

Onderstaand een overzicht van veel gebruikte
maten:

Plaats el duim duim voet
in cm per voet in mm in cm

Amsterdamse 68,8
D even te r se
Engelse
Hamburgse
Rijnlandse
Zaan dam se 69,5
Oostzaanse
Westzaanse

11
12
12
12
12

25,73
24,75
25,40
23,80
26,16

28,30
29,70
30,48
28,60
31,40

29,50
29,10

Bovenstaande geeft aan dat er legio maatvoe-
ringen waren.
Het is nog maar kort geleden dat de houthan-
del volledig is overgegaan op metrieke maten.
Tot zelfs in de jaren '60 van deze eeuw werd
het Noordeuropeese naaldhout uit het Oost-
zeegebied aangevoerd in St Petersburger stan-
daards. Eén St. Petersburger standaard komt
overeen met 165 kubieke Engelse voet (cft) of
4,672 kubieke meter (m:;).

Conclusie
Reeds zeer lang bouwt men in de Zaan met
hotit. Veel voorbeelden daarvan zijn nog terug
te vinden. Wel verdwijnen langzaam cle oor-
spronkelijke constructies, zoals de 'getrapte
wegen' en andere, om plaats te maken voor
moderne houtskeletbouw met als 'weegbekle-
ding' rabatdelen. De 'getrapte wegen' van mo-
lens en huizen, respectievelijk overnaads ge-
bouwde schepen en de vaak ingewikkelde
houten molen ('machine')constructies zijn wél
het bewijs van hoogwaardig vakmanschap van
onze Zaanse voorouders.
Literatuur:
- "Aeloiide m hedendaegaclie sclieefmbimw en bes/iet", Nicolaes \Vilseii

(1671)
- "De Nederlandse!»' Scheepsbouwkunst ofteii gestel/", C'.ornelis van Ijk

(1697)
- "Kesrhrijvinge van de Oostindische (',<>m/>fiffirii'", l'ieler van Dom

(1697) - bewerkt duur l-.W. Sla/iel, 's Gravenhage (1927)
- "Htiutveilïngen van Zaandam in de jaren 1655 - 1 X 1 1 " , C.A. Sc/i/1-

lemans (1947)
- jaarverslag Nederlands Scheepvaartmuseum 'l 952-195 3
-ANNO 1961, nr. 122, 123 en 128
- lïalfiv/fi ('tui/er nr. 5 "luiken en (,renen", N. l'orsius

De replica van de
'Batavia \ (oen deze
nog in aanbouw was
in Lelystad.
Goed zichtbaar is de
'for tuining' (bovenste
deel van de campagne)
die het karakter van
een getrapte weeg heeft.
Foto: Alberl Boes
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Spelevaren op de Zaan

R. M. Vors i m a n

De boeier Slavo op de
werf van Luizen de
Roos te Leeuwarden.
In het midden vóór de
boeier de 74-jarige
schipper Tjerk Voorde-
wind.

De Stavo
Het moet een trieste dag geweest zijn in mei
1923 toen op de werf van Lutze de Roos te
Leeuwarden begonnen werd met de sloop van
de Zaanlandse boeier Stavo. Triest in het bij-
zonder voor Tjerk Voordewind, die niet min-
der dan 43 jaar als schipper op de Stavo geva-
ren had. Hij had nog een poging gewaagd om
de sloop tegen te houden, maar het mocht
niet baten.
Jhr. Mr. Cornelis van Eijsinga, de eigenaar van
het schip, bleef onverbiddelijk. Hij wilde voor-
komen dat de Stavo na / i jn overlijden in ande-
re handen zou geraken. Men had nog ge-
poogd het Scheepvaartmuseum te Amsterdam
voor aankoop te interesseren maar ruimtege-
brek en financiële problemen verhinderden
dat het unieke schip daar voor de toekomst be-
waard zou blijven. Alles wat van het schip na
de sloop restte, waren enkele waardevolle los-
se onderdelen welke thans in het Fries Scheep-
vaartmuseum te Sneek bewonderd kunnen
worden. Ook resten ons nog enige foto's uit
de tijd waarin de Stavo in volle glorie de Friese
wateren bevoer, foto's die nu, na ruim 70 jaar,
nostalgische gevoelens bij ons oproepen. De
lezer zal zich natuurlijk afvragen wat er dan zo
bijzonder aan dit schip was. Een essentiële
bron die ons daar iets over kan vertellen be-
vindt zich in de collectie van het Scheepvaart-
museum te Amsterdam. Het betreft een teke-
ning van de Amsterdamse kunstenaar J.C.
Greive. Aan de onderzijde links, annoteerde
de kunstenaar in potlood: "Stavo Zaanl. boeier
ge teekend te Wartena 10 Aug 81". De Stavo
was dus van origine een boeier die in het
Zaanse thuishoorde. De geschiedenis van dit
schip moet een heel oude zijn. Maar helaas is
het onbekend waar en wanneer de Stavo werd
gebouwd en wie de eerst eigenaar was. Niette-
min kan worden vastgesteld dat de Stavo uit
het midden van de 18de eeuw dateert. Op de
Friese wateren moet de boeier een opvallende
verschijning zijn geweest want qua bouwwijze
verschilde het vaartuig sterk van de in Fries-
land gebouwde schepen. Het schip had name-
lijk een overnaads gebouwde romp, in tegen-
stelling tot de Friese boeiers die karveel ge-
bouwd waren, cl.w.z. een bouwwijze hadden
waarbij de huidplanken glad tegen elkaar aan
liggen.

Algemeen beeld
In zijn Beschrijving van de Zaanlandsche dor-
pen, - uitgegeven in 1794, doch reeds omst-
reeks het midden van de 18e eeuw in manu-
scriptvorm geconcipieerd - schrijft Petrus
Loosjes m.b.t. de pleziervaart in Zaandam:

"Onder de uilspanningen lelt men, met het hoogste
regl, liet zeilen met de snelle boeiers en de kleind.ere
vaartuigen van onderscheiden maakzel, waartoe de
gelegenheid aan 't water eene natuurlijke aan lei-
ding geeft en waarvan de Zaan als het voornaamste
water, doorgaans het hoofdtoneel opleevert. Kinde-
ren zijn niet zelden op de zeilkonst (ifgerigt. /.ij lee-
ren dezelve in kleine zeilschuitjes en worden eerlang
bekwaam om die kunst in de grootere banjers, mees-
terlijk te betoonen. Een naijver om snelst de golven
te klieven bezielt de /.aankanter meer dan iemand,;
als hij aan 'l stuur zit, ziet hij zich noode voorbij
zeilen. Men bespeurt dit bovenal op de marktdagen
ten klaarsten, wanneer de dikwijls pmgtige boeijers
der Zaankantsche kooplieden, na en van Amster-
dam vaaren: de gelijktijdigheid van dit heenengaan
en terugkomen, geeft telkens gelegenheid lot hel be-
proeven van de bezeildheid, der vaartuigen en de af-
gerigtheid, der bes tuurde f en. De boeijerknegts, gelijk
men ze hier noemt, steeken hier in uit; doch gebeurt
hel niet zelden, dat de eigenaar des boeijers het roer,
in zulke eene geleegenheid aan de boeijerknegt niet
toevertrouwt, maar tuurende en den zeilhans wik-
kende, zich, aan liet roer zet. "

Wanneer wij deze passage lezen, dan dringt
zich natuurlijk de vraag op hoe oud de plezier-
vaart aan de Zaan dan wel geweest kan zijn.
Het oudste Zaanse document dat ons daarover
informeert, dateert uit 1659. Op 19 januari
van dat jaar verklaarde Albert Cornelisz Kra-
mer, afkomstig uit Zaandam, ten overstaan van
notaris Cornelis Dircxsz Kleijn, dat hij op 12
november 1658, twee maanden eerder dus,
aan Claes Jansz van Dithmarschen een "over-
deckte jachtboeijer met een roeff" had ver-
kocht. Alhoewel de akte verder geen gegevens
bevat die ons nader informeren over het
bouwjaar, de bouwer en de afmetingen van het
scheepje noch over de zeilage, de verkoop-
prijs, de staat van het schip en al wat dies meer
zij, is het document toch van belang aangezien
dit stuk een bewijs vormt dat er in het midden
van de 17de eeuw reeds boeiers waren die een
recreatieve functie hadden.

Amsterdam
Spelevaren of zo men wil de pleziervaart in de
Zaanstreek stond natuurlijk niet op zich zelf.
Met name in het naburige Amsterdam be-
stond al in het begin van de 17de eeuw een
bloeiende pleziervaart hetgeen er toe leidde
dat in 1622 achter de Stadsherberg aan het IJ
een haventje gebouwd werd dat uitsluitend be-
stemd was voor de berging van pleziervaartui-
gen. Deze jachthaven had een ligplaatscapaci-
teit voor ca. 40 schepen. De behoefte aan lig-
plaatsen groeide in het tweede kwart van de
eeuw zó sterk dat al spoedig meer havens voor
speeljachten noodzakelijk werden. Daardoor
had de stad omstreeks 1650 niet minder dan
drie jachthavens, twee aan het IJ en één aan de
Amstel. De ligplaatsen in deze havens waren
eigendom van de "heren liefhebbers", veelal
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Tekening van Hendrik
Rietsehoof met, het, op-
schrift: "Een Sardammer
boejer en watermoolen te
Zeeburg".

regenten, rijke kooplieden, industriëlen en
welvarende ambachtslieden uit de midden-
stand. Elk van deze jachthavens had een eigen
bestuur. Het bestond uit ca. vier overlieden
die ten behoeve van de dagelijkse gang van za-
ken in de haven de hulp hadden van een ha-
venknecht. De aftredende overlieden dienden
ieder jaar rekening en verantwoording af te
leggen aan de nieuwe overlieden. De overlie-
den van de Oude Jachthaven kwamen aanvan-
kelijk hiervoor samen in één van de herber-
gen van de stad alwaar de samenkomst beslo-
ten werd met een afscheidsmaal. Omstreeks
1657 kwam daar echter verandering in. In dat
jaar namen de overlieden het besluit dat het
afscheidsmaal niet in Amsterdam zou plaats
vinden maar te Burgerdam. Door dat besluit
groeide allengs de gewoonte om met de heren
liefhebbers, zoals de eigenaren van cle jachten
genoemd werden, in admiraalschap naar Dur-
gerdam te varen, met uitzondering van de ja-
ren 1774 en 1775 toen men naar Zaandam
koers zette! Soms kon het gebeuren dat het
stadsbestuur van Amsterdam een beroep deed
op de heren liefhebbers van de drie jachtha-
vens. Zij werden dan verzocht om acte de pré-
sence te geven bij de ontvangst van één of
meer voorname personen die een bezoek
brachten aan de stad. Dat had o.a. plaats in
1660 bij het bezoek van prinses Maria Stuart
en haar 10-jarig zoontje prins Willem III de la-
tere Koning Stadhouder. De prins zeilde toen
aan het hoofd van wel honderd jachten op het
IJ. Men kan zich voorstellen dat deze parade
een kleurrijk schouwspel moet zijn geweest.

Zaandam
Behalve de algemene beschrijving van Loosjes
geven ook diverse dagboeken zoals die van cle
Zaankanters Claes Arisz Caescoper, Jan Corne-
lisz Nomen en Aafje Gijsen een interessant
beeld van het alledaagse gebruik van de ver-
maarde boeierjachten. Zo noteerde Caescoper
in januari 1680 in zijn Nootysye Boeck: "in dee-
se maent wast diewils soo vlagh dal het sceen geen

winter te ivee.se, op den 23 ditto seijlde, ie met mijn
kindere, in de 7xien om plaisier nae de mooie oock de
velde groende als inde lente soo alst inden herfst ge-
stilt soo waijdent nu ".
Op 10 juli 1696 lezen wij: "naer de Rijp gewest
sijlde, van de boeijer de mast stucke". In augustus
1697 vernemen wij over de aankomst van een be-
roemde buitenlandse vorst: "18 (augustus) quam
Sijn Saerse Maijestijt tot, Saerdam den 21 ditto met
hem, in een boijer".

Zoals bekend kwam de Russische grootvorst
naar Zaandam vanwege zijn belangstelling
voor de technische kant van de scheepsbouw.
Enkele dagen na aankomst kocht hij van Wil-
lem Harmansz een "weijschuüje" en van Dirck
Stoffelsz een "boeijerjaeht" waarvoor hij .ƒ 425,-
betalen moest. Het jacht is afgebeeld op enke-
le schilderijen van de Amsterdamse kunstschil-
der Abraham Storck. Het is een relatief klein
scheepje, vermoedelijk met een roef en een
dekje voor de mast. Van top waait een wimpel-
tje in de kleuren wit, blauw, rood van de czaar.
Het vaart onder grootzeil en fok. Ook voert
het scheepje een boegspriet, wellicht dezelfde
waarover Nomen in zijn dagboek aantekent
dat deze door de czaar met eigen handen "in
het sweet zijnes aensehijns" werd gemaakt. De
czaar was daags na de aankoop al vroeg uit de
veren om het scheepje op het IJ te beproeven.
Aldus tekende Nomen op 23 augustus in zijn
dagboek aan: "Den 23 augustus, des morgens ten
4 uijren, gaet hij (met weynige van zijn bedienden)
met zijn boeijerjaeht uijt seijlen op het Ye gints en
weer, hij is selfs stuurman. Wert gevoleht van veele
andere, Saandammer boeijerjaehlen, leggen eens lot
Hal/wegen, Amsterdam en Haerlem aen. " Eerst 's
avonds, na het invallen van de duisternis, was
de czaar terug. Kennelijk had hij van het zeil-
tochtje zo genoten dat hij twee dagen later op-
nieuw scheep ging nu "met veele, van sijn bedien-
den " en koers zette naar Amsterdam waar het
gezelschap bij de de Oude Stadsherberg aan
land ging. Hier dient vermeld te worden dat
achter deze herberg de in 1622 gebouwde
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Het boeierjacht van
czaar loeier de Grote.
Detail van het schilderij
'Peter en Paul' van
A. Slorc.lt dal zich in hel
Arn.sterdam.se scheep-
vaartmuseum bevindt.
Op de achtergrond
Amsterdam, en de VOG
pakhuizen.

jachthaven lag en het is derhalve heel goed
mogelijk dat de c/aar aldaar aan land ging.
Nomen vertelt hier over: "Het waeijde een sterche
wint, hij haalde selfs de fock op en loopt wederom
aen 't roer, was .selfs stuurman, stout groot gevaer
om de boeijer het onderste boven te seijlen, want liet
swaart-touw brack aen stucken, en doe stack liet
swaart vooruijt en dat lieten s/j so hangen, ,so dal
alle de geene, die haer ontmoeten, en sulcx siende,
kennis.se van soodanige saecken hebbende, oordeel-
den dat die menschen in groot gevaer waren. "
Ondanks de sterke wind en het onprettige
avontuur met de gebroken /waardtalie, deins-
de de czaar er niet voor terug om 's avonds
naar Zaandam terug te zeilen, hetgeen hem
overigens werd afgeraden van wege "hel gevaer
daer in hij sich selven soude begeven. Dat moght al
niet gelden, hij wilde voort na Saandam. " Aldus
ging hij met enkele van zijn bedienden scheep
en vertrok om 11 uur 's avonds naar Zaandam
waar het gezelschap te l uur 's nachts aan-
kwam .

Zeilen in admiraalschap
Onder de hiervoor genoemde Zaanse dagboe-
ken neemt dat van Aafje Gijsen wel de belang-
rijkste positie in als informatiebron. Vier dag-
boekaantekeningen trekken in het bijzonder
onze aandacht en wel die waarin verslag wordt
gedaan van een middagje zeilen in admiraal-
schap door de plaatselijke Zaanse elite onder
aanvoering van de papiermaker Jacob Honig
alsmede Klaas Gerrits/, Honig en Jan Heertjes

Volder die beiden olieslager waren. Op zater-
dag 21 augustus 1773 noteerde Aafje Gijsen in
haar dagboek: " 's Middags zylde(n) zy admiraal
in de Agterzaan, zynde Jacob Hooning admiraal,
Klaas Gerril.se Hooning vies admiraal, en Jan
Heertjes schout by nagt. Verdors was daar nog een
getal van 26 boejertjes bij, welk mooy was om te
zien. Doen zy voorby zylde was myn heer Guillobe by
ons, dog ging schielik daar na weer weg".

Een jaar later wordt opnieuw in admiraalschap
gezeild, maar Aafjes verslag is dan summier.
Niettemin bevat het de indirecte informatie
dat het zeilen in admiraalschap van een jaar
eerder geen eenmalige gebeurtenis was. Op
zaterdag 20 augustus 1774 lezen wij: "Smiddags
heb ik met myn moeder na Grietje nigt Middel-
hooven geweest om na het admieraal zijlen te sien. "

Aafjes dagboekaantekeningen van 15 juli 1775
zijn wel heel bijzonder want daaruit blijkt dat
op die dag de heren liefhebbers van de Oude
Jachthaven uit Amsterdam de steven niet zoals
gebruikelijk was naar Burgerdam wendden
maar in westelijke richting voeren en wel naar
Zaandam. Aafje Gijsen noteerde die dag:

's Morgens was ider beesig om na den Dam te
gaan, want 't admieraalschap van Amsterdam
wierd aan den Dam verwagt. Wy kleeden, ons en
ginge met onse, jagtje, na 't Kaltegat, naamen Jacob
Bynema, Barbertje Aalsmeer en de kinderen van
peet Aagtje Ouwejan daar by ons in 't jagtje en gin-
ge doen aan, een, schip (dat in de Voorzaan lag) leg-
gen om de aankomst van de boejers te zien. Den
Dam ïuas vol menschen en de 7,aan vol vaartuygen,
zoo dat 'er gants niet onvermakelyk was. Ook hoor-
d.en wy gestaadig musiek & schieten uyt de boejers.
's Middags adten wij (by) peet Aagtje Ouwejan en
ginge nademiddag weer met 't jagtje na de Dam. ee-
niege tyd daar rond geroeydt, hebbende, ginge ik met
myn moeder & peet Aagtje na 1de de Smile'es daar
wy versogt waare te koom,e". Ide Jansz Smit woon-
de in het meest noordelijke huis van de Lage
Horn. Daar had men vrij uitzicht op het Ker-
kerak.
Aafje vervolgt haar verslag met de aanteke-
ning: "Barbertje & (buurtje Taan, waaren daar
ook. Doen de vloot weer afzylde hadde wy daar een
overheerlyk gezigt, want hel moest daar allemaal
voorby, en daar waaren doen nog veel meer boejers
en jagten dan doen zy quamen. Ook zoo was de
windt en 't weer veel beeter. De heer Tamme Bet was
admieraal van, de vloodt, dog de vies admeraal en
schout by nagt waaren ons niet bekend/. Zavons ten
11 uuren ginge wy naar huys ".
Hierbij zij aangetekend dat de door Aafje Gij-
sen genoemde admiraal de 62-jarige carga-
door Tamme Ysbrantsz Beth was. Hij was ge-
trouwd met Susanna Hendriks van Santé en
woonde aan het Singel tegenover de Nieuwe
Lutherse Kerk in Amsterdam. Blijkens het kas-
boek van de Oude Jachthaven verteerden de
heren liefhebbers die dag voor "de maaltijd tot
Zaandam, j 200.6.-" terwijl de ingehuurde
trompetters ƒ 15.15.- incasseerden.

Wedstrijdzeilen
Het dagboek van Aafje Gijsen bevat slechts
één aantekening die op het wedstrijdzeilen
aan de Zaan betrekking heeft. Zo noteert de
schrijfster op 28 augustus 1773: " 'v Middags
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mei onse jagtje (bedoeld wordt een tent,- of glazen-
jacht) met onse vrinde en myn broeder Gerrit na de
Koog gegaan om dat daar om, een vlag gesylt zou
worde, zoo als Cornelis en Jan Dirks Koen ons berïgt
hadde, die tot onsent aan geweest hadde doen zy na
de Koog gin ge. Dog doen wij daar quamen zyde zij
ons dat zij dien dag niet zyle zoude om dat het weer
wat ongestaadig was. Wij dronke een koppie tee in 't
jagtje en ginge doen de, /.aan om weer na huys ".

Aan Le Francq van Berkhey danken we een
uitvoerige beschrijving van zo'n zeilwedstrijd.
Het /ou helaas te ver voeren deze in zijn ge-
heel te citeren, daarom vatten wij het verhaal
in het kort samen. Allereerst moest natuurlijk
vastgesteld worden op welke dag de wedstrijd
plaats zou vinden en wat de prijs was voor de
winnaar. Doorgaans was dat een vlag.
Alvorens de deelnemers van start gingen dien-
de er geloot worden om de "rang in 't, liggen in
't afzeilen". Was dit eenmaal gebeurd, dan ging
men aan boord, hees men de zeilen en stelde
men zich "schrap om op het sein aftesteeken". Zo-
dra dit gegeven werd duwde men het schip
van wal en probeerden de zeilers zich een
gunstige positie te verwerven.
Uit het verhaal van Le Francq van Berkhey
blijkt dat dit soort wedstrijden onderworpen
was aan een reglement. Zo mocht men bij het
van wal steken slechts één zet met de haak of
boom doen. Voorts dienden de deelnemers
genoeg ruimte aan elkaar te geven en moch-
ten zij elkaar niet listig hinderen door "steenen
of vuil, looslyk aan iemands roer te binden, of wat
van dien aard meer zy; hoedanige, praktyken nog al
eens plaats hebben". Voorts moest de achterlig-
gende zeiler de koers aanhouden van diegene
die het veld aanvoerde. Het was toegestaan
aan loef of lij te passeren. Was men aan het
einde van de wedstrijdbaan aangekomen dan
diende men een aldaar in het water staande
staak aan te raken, een verplichting waarop
wedstrijdcommissarissen toezicht hielden. Hij
die het eerste aan land was kwam de eer toe de
wedstrijd te hebben gewonnen. Ter geruststel-
ling van de lezer deelt de schrijver aan het ein-
de van zijn verhaal nog mede: "voorts eindigen
deeze zeilpartyen meestal met een vrolyken dronk, en
andere vermaaklykheden; waaronder dikwils wed-
denschappen, tegens een volgende, bepaalden tyd,
aangegaan worden. Somtyds valt 'er ook wel eens
een vegtpartytje voor; doch de beschaafdheid heeft
thans zoo veel veld gewonnen, dat zulks nu minder
dan eertyds plaats hebbe".

Het glazen jacht
Ons overzicht van de pleziervaart aan de Zaan
kunnen wij niet afsluiten zonder onze aan-
dacht te besteden aan het roeien, en wel speci-
aal roeien in een tentjacht, een vaartuig dat
ook wel als glazenjacht bekend stond. Dit type
vaartuig ontleende zijn naam aan de roef of
tent in het midden van het schip. De roef was
aan weerszijden van glazen ramen voorzien en
had deurtjes die toegang gaven tot het voor-
en achterschip. Het interieur was veelal be-
scheiden gestoffeerd met een kleed op de
vloer, een tafel in het midden, matrassen op
de banken en gordijntjes voor de ramen en
enig klein huisraad. Alhoewel deze scheepjes
in de eerste plaats bestemd waren om geroeid

te worden, waren enkele jachten uitgerust met
een jaagmast of een zeiltje. De familie van de
hiervoor genoemde Aafje Gijsen beschikte
ook over zo'n glazen jacht. Dat bli jkt overdui-
delijk uit de talloze aantekeningen in haar
dagboek. Een losse greep uit cle vele notities
levert een gevarieerd beeld op van de wijze
waarop zulke jachten dagelijks werden ge-
bruikt. Zo lezen wij o.a over bezoeken aan
Wormerveer, Purmerend, de Koog, Oostzaan,
de Beemster en Amsterdam. Nu eens zijn het
kermissen die bezocht worden, een bruiloft
waarvoor men is uitgenodigd, het aflopen van
een schip aan de Overtoom, dan weer een be-
zoekje aan familie of' kennissen en zoals hier-
voor al werd verteld het gadeslaan van de in
admiraalschap zeilende boeiers of een zeil-
wedstrijd. Op 24 mei 1774 maakte Aafje met
haar moeder en diverse genodigden - in totaal
waren elf personen waaronder cle twee roeiers
aan boord - een uitstapje naar de Oostzaander
overtoom alwaar "een koppie tee" gedronken
werd en een wandelingetje gemaakt. Op de te-
rugweg beleefde het gezelschap een hachelijk
avontuur. Aafje noteerde daarover: "Wy hadden
een plaisierig ryssie dog geraakte doen zoo danig in
de, mudder, datte, wij begon ne te vreesen datte wij'er
niet door zouden geraake, en weerom, konde wij niet
dewyl de, grond agter by het jagtje op zat, dog met
zeer veel moeyten geraakten wij 'er eyndel/k nog door
en waaren ten 10 uuren net in de Oostzy'er sluys".

Glazen jachten waren in de 18de eeuw in het
Zaanse een vertrouwd beeld, vele welgestelde
families hielden er zulk een jacht op na. Ook
in de 19de eeuw moeten er nog heel wat ge-
weest zijn, maar allengs liep het gebruik ach-
teruit waardoor het tegen het einde van de
eeuw een zeldzame verschijning begon te wor-
den. Dat blijkt overduidelijk uit een veilingaf-
fiche uit 1880, waarin de veilingmeester aan-
kondigt op 24 april te zullen veilen: "l tent-
jacht, zogenaamd glazen, jachtje, met toebehoor en,
een der laatstovergebleven exemplaren van een in de
vorige eeuw aan de Zaan algemeen gebezigd ver-
voermiddel, zeer geschikt voor waterpartijen of bui-
ten verblijven ".

Hel glazen jacht, van
P. Smid t van Gelder.
Glasplaat negatie j on-
langs verworven voor
de collec tie van het
/Mans Museum i.o.
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Aan wie dat jacht toebehoorde en wie de eige-
naar was is niet bekend, maar één der laatst
overgeblevene was /.eer zeker dat van de pa-
pierfabrikant P. Smidt van Gelder te Wormer-
veer. Dit jacht had een respectabele ouderdom
en dateerde uit de tweede helft van de 18de
eeuw. Een buitengewoon curieus verslag van
twee plezierreisjes met dit jacht in 1895 en
1904, troffen wij aan. in het dagboek van Lam-
bertus Pieters/ van Calcar. De lezer dient te
weten dat Van Calcar op 3 november 1868
door een noodlottig ongeval werd getroffen
toen hij, als metselaar betrokken bij de bouw
van het spoorwegstation te Zaandam, door het
breken van een stelling van grote hoogte naar
beneden viel en aan beide benen verlamd
raakte. Sedertdien was de man aan bed ge-
kluisterd. Via bemiddeling van de plaatselijke
dominee had hij in 1895 van Van Gelder toe-
stemming gekregen om het jacht voor langere
tijd te lenen. Van Calcar verheugde zich er op
de feestelijkheden ter gelegenheid van het
400-jarig bestaan van Zaandijk bij te kunnen
wonen en de Zaan en het IJ na zoveel jaren
weer eens terug te zien. Het vakantiereisje
moest helaas uitgesteld worden doordat de
zoon van de eigenaar aanspraak op het jacht
maakte. Daardoor had Van Calcar slechts één
dag de beschikking over het scheepje en dat
was veel te kort "om het bed enz. in het jachtje Ie
passen en te schikken en de tijd en de moeite om mij
er in te dragen en mij gemakkelijk te doen liggen.
Ik zou dus amper goed en wel in 't jachtje zijn en ...
er weer uit moeten! Neen ... ", aldus de teleurge-
stelde Van Calcar.
Maar van uitstel kwam geen afstel want het
jaar daarop had het langverwachte vakantie-
reisje toch plaats. Daarover noteerde hij: "Ik
heb van woensdagochtend 10 tot vrijdag mor ge elf
uur 19 juli 1895, samen 9 etmaal (dag en nacht)
in het glasenjacht geweest".
Nog eenmaal zou de bedlegerige Van Calcar
het genoegen smaken een vakantietripje met
het jacht te maken. Dat was negen jaar later en
wel van 27 juli tot en met 7 augustus 1904. In
tegenstelling tot het eerste reisje, heeft Van
Calcar vrij uitvoerig vastgelegd wat er zoal van
dag tot dag passeerde. Zo kan men uit de tekst
opmaken dat het jacht op de dag van insche-

ping aan de zuidzijde lag van de Piettuinen-
padbrug te Koog aan de Zaan. In de hierna
volgende dagen werden ondermeer bezoeken
gebracht aan Westzaan, Wormerveer, Zaan-
dam en het Westzijderveld. Op zondag 7 au-
gustus lag het jacht in de Zaan waar Van Calcar
getuige was van een zeilwedstrijd. Terug in zijn
woning noteerde hij in zijn dagboek: "Toen ik
weer uit hel jacht was en in mijn kamertje lag (8
Aug) was ik zoo moede, zoo mat, dat ik eenige
dagen niet normaal denken en werken kon. Nu ben
ik vrijwel weer hersteld ".

In 1913 werd het glazen jacht door Smidt van
Gelder beschikbaar gesteld aan de Historische
Afdeeling van de E.N.T.O.S. te Amsterdam.
Nog eenmaal ging het jacht in andere handen
over toen Smidt van Gelder naar het buiten-
land vertrok en hij het tentjacht aan Jhr.
Teixeira de Mattos overdeed. Via hem kwam
het glazenjacht - dat even oud was als de hier-
voor genoemde boeier Stavo, die langzaam
maar zeker zijn treurig lot tegemoet ging - uit-
eindelijk terecht in het bezit van het Scheep-
vaartmuseum te Amsterdam, waar het deel uit-
maakt van de vaste opstelling.
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Over leven en werken van czaar Peter de Grote.

Rusland kreeg onder de regering van Peter de Eerste ven leger dal die naam verdiende, een vloot, een handels-
route over de, Oostzee, een industrie, een tweede, hoofdstad, lagere, en, middelbare, scholen, zeevaart.hogescholen,
medische academies, militaire, academies, een Academie van Wetenschappen, een belastingsysteem en een
nieuw, gecentraliseerd, binnenlands bestuur. Bovendien werd de kerk ondergeschikt gemaakt aan de .staat.

"Strijd is van alle dingen de vader" heeft de
Grieks filosoof Heraclitus gezegd, en dat ge-
zegde is volkomen van toepassing op de tijd
van de czaar die Rusland op de landkaart van
Europa heeft gezet. Rusland is onder Peter de
Eerste vrijwel onafgebroken in oorlog geweest:
met het Ottomaanse Rijk, met Zweden en met
Perzië. Oorlogvoeren is een dure liefhebberij,
die veel mensen vergt, van wie in elk geval een
deel tot veertien moet kunnen tellen. Die
mensen moeten naar evenredigheid uit alle
delen van de staat worden opgeroepen en dat
vereist een systeem van registratie, dat liefst
ook zijn dienst moet kunnen bewijzen bij het
innen van belasting. Zweden diende als voor-
beeld bij het opzetten van het nieuwe Russi-
sche binnenlandse bestuur, dat van de aan-
vang al beheerst werd door het monster van
de willekeur.
Peter de Eerste is de vader van de Russische
bureaucratie. En tegelijkertijd van de eerste
Russische industrialisatie. Met een vuist van
gietstaal legde hij de toenmalige economische
mode van het mercantilisme - zoveel mogelijk
uitvoeren, zoveel mogelijk zelf produceren, en
zo weinig mogelijk invoeren - op aan zijn rijk.
Symbool van het moderne Rusland werd de
nieuwe hoofdstad St. Petersburg, die gesticht
werd in gebied dat op Zweden veroverd was,
aan de Neva - een Fins woord dat 'moeras' be-
tekent - en die moest dienen als bolwerk tegen
Zweden en verder als havenstad die Rusland
toegang gaf tot de markten van West-Europa.

St. Petersburg werd het 'venster op het Wes-
ten' dat Peter in de muur hakte die Oost en
West scheidde, een muur die was opgetrokken
tijdens de Mongoolse overheersing (van ±1200
tot ± 1450) en tot in de zeventiende eeuw ge-
schraagd werd door xenofobie, en meer in het
bijzonder door angst voor de demoniën van
Rome, Wittenberg en Genève. Volgens de offi-
ciële staatsideologie had Moskou in 1453 im-
mers Byzantium opgevolgd als hoedster van
het Enig Ware Geloof. Russische burgers die
naar het Westen wilden, moesten daarvoor bij
de hoogste instanties toestemming vragen, en
buitenlanders die beroepshalve in Russische
steden verbleven, woonden in afgeschermde
wijken - dezelfde situatie dus als in de Sovjetu-
nie. In Moskou was dat de 'Nemetskaja Slobo-
da', een uitdrukking die in veel - en gezagheb-
bende - literatuur met 'Duitse W7ijk' vertaald
wordt, maar in het zeveritiende-eeuwse Rus-
sisch nog 'Buitenlandse Wijk' betekende.

Een van de meest ingrijpende lange-termijn
gevolgen van de hervormingen van Peter was
het ontstaan van de 'intelligentsia', een woord
dat zijn eigenaardige spelling dankt aan het
feit dat het aan het Russisch is ontleend. De
Russische intelligentsia ontstond tijdens de re-
gering van Peter, omdat hij de bovenlaag van
de samenleving dwong een opleiding naar
Europees model te volgen - niet zelden in Eu-
ropa zelf.

F. W. Visser

In de loop van de geschiedenis vervreemdde
de hogere klasse meer en meer van de rest van
de bevolking. En met 'de rest van de bevol-
king' bedoel ik de grote massa van de - veelal
lijf eigen - boeren. Voor wat betreft opleiding-
en wereldbeeld onderscheidden 'heer' en
'boer' zich in het Rusland van voor Peter de
Eerste in niets van elkaar. Toen evenwel de he-
ren - letterlijk en figuurlijk - een andere taal
gingen spreken en de drukvan bovenaf op de
boeren - die in laatste instantie Peters hervor-
mingen bekostigd hebben - steeds groter werd,
groeide er een sociale kloof. Deze kloof heeft
het debat getekend dat in de 18e, 19e en 20e

eeuw gevoerd werd over de vraag welke weg
Rusland moest gaan. In de 19e eeuw is dat de-
bat gevoerd in de vorm van de controverse tus-
sen 'Slavofielen' (die terug wilden naar de
'eenheid' van het voor-petrinische Rusland)
en 'Westerlingen', en in de 2()e eeuw kreeg
het vraagstuk de gewelddadige oplossing van
Stalin, die het Ijzeren Gordijn weer tegen het
Westen optrok.
'Slavofilie' en 'Oriëntatie op het Westen' wa-
ren overigens ideologieën die beide voortkwa-
men uit een en dezelfde intelligentsia en ook
alle oppositionele en revolutionaire bewegin-
gen zijn er ontkiemd. Vreemd is dat niet, om-
dat Peter de hogere klassen had opgevoed in
de geest van dienstbaarheid aan de staat - zelf
gaf hij daarbij het voorbeeld door zich met let-
terlijk alles te bemoeien wat de res publica be-
trof, van het Russische schrift tot het hout
waar doodskisten van gemaakt werden - en ver-
tegenwoordigers van die klassen konden zo
niet doof en blind blijven voor de mensonte-
rende toestanden op het platteland, waar 95%
van de bevolking leefde.

Detail van plattegrond
van St. Petersburg
berin I8e eeuw.
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OVER I EVEN EN WERKEN VAN C/AAR PETER DE GROTE.

Het Russische Gezant-
schap in Den Haag.
Gravure I.E. Markus

Toen Voltaire schreef dat Rusland voor Peter
de Eerste niet bestond, bedoelde hij het Rus-
land van Sint- Petersburg en niet dat van de
moezjiki, dat altijd bestaan had en dat Peters
aanwezigheid op de troon alleen in de buik
voelde. Het waren de hogere klassen die af-
scheid moesten nemen van hun baarden en
hun kaftans, niet de geestelijkheid en de boe-
ren. Elke keer dat de intelligentsia daden wil-
de stellen om de boeren uit hun ellende te be-
vrijden, deed zich daardoor de paradox voor
dat die pogingen verzandden in de onwil en
het onbegrip van diezelfde boeren. Achter
deze paradox schuilt een diepere paradox: Pe-
ter de Eerste sleurde Rusland de moderne ge-
schiedenis in, door het platteland de middel-
eeuwen in te schoppen.

Toch was het geen idolate verering voor West-
Europa die Peter tot zijn hervormingen dreef.
Het Westen was een middel tot een doel: de
vestiging van de macht van Rusland. Peters
buitenlandse politiek was de politiek van zijn
voorgangers. Ook zijn vader Aleksej en zijn
halfbroer Fjodor hadden al pogingen onder-
nomen tot hervormingen. Baron Ostermann,
een van de naaste medewerkers van de czaar,
tekende uit zijn mond op: "We hebben Europa
nog een aantal jaren nodig, maar daarna ke-
ren we haar ons achterste toe." Peter was een
eenmalig fenomeen door zijn formidabele
werkkracht en door de omvang en de radicali-
teit van zijn hervormingen. "De keizer," meld-
de een buitenlandse diplomaat, "kan op een
ochtend meer zaken behandelen, dan de hele
Senaat in een maand."

Uit het bovenstaande moge blijken, dat de re-
gering van Peter de Eerste een omslagpunt in
de Russische geschiedenis vormt en haar weer-
ga hooguit kreeg in de revolutie van 1917.
Wie was Peter de Grote, zoals hij na de over-
winning op Zweden officieel werd genoemd?
Wie was de czaar die als 25-jarige incognito
naar West-Europa trok met een insigne waar-
op de tekst stond: "Ik ben uit de klasse der
leerlingen en zoek leraren".

Een deel van het antwoord op deze vraag ligt
in de jeugd van Pjotr Aleksjevitsj Romanov die
op 30 mei 1672 geboren werd uit het tweede
huwelijk van czaar Aleksej Romanov, met Na-
talja Narysjkiria. Aleksn. Deze was eerder ge-
trouwd geweest met Maria Miloslavskaja en
van de vele kinderen uit dat huwelijk hebben
er drie in het leven van Peter een rol gespeeld:
Sophia, Fjodor en I van.
De Miloslavski's vormden een and-Westerse
hofcoterie, waarvan bojaren en geestelijken
deel uitmaakten, die de steun had van de
streltsy, de schutters. Deze laatsten vormden
losse militia's die de functie vervulden van
politiekorps en leger. Peters moeder kwam uit
de kring rond een minister van czaar Aleksej,
Artemon Matvejev, die contacten had in de
Moskouse voorstad waar de buitenlandse mili-
tairen, diplomaten en zakenlieden woonden,
de genoemde Nemetskaja Sloboda. Peter
maakte zo als kind al kennis met de Westerse
cultuur. Na Aleksej's huwelijk met Narysjkina
waren er dus twee rivaliserende facties in het
Kremlin die je met enig voorbehoud conserva-
tieven - de Miloslavski's - en progressieven - de
Narysjkins - zou kunnen noemen, en die je
met net zoveel voorbehoud als prefiguraties
van 'Slavofielen' en 'Westerlingen' zou kun-
nen zien.

Na de dood van Aleksej in 1676 werd diens
oudste zoon Fjodor czaar. Dat betekende het
herstel van de invloed van de Miloslavski's. Pe-
ter en zijn moeder bleven gewoon aan het hof,
waar Peter de voor een czarenzoon gebruike-
lijke opvoeding kreeg. De problemen ontston-
den bij Fjodors dood in 1682, omdat er toen
twee kandidaten voor de troon waren: de op
dat moment twee oudste zoons Ivan en Peter.
De keuze viel op Peter, omdat Ivan niet goed
snik was. Peters halfzuster Sophia begreep dat
dat het einde zou betekenen van de invloed
van de Miloslavski's. Ze maakte daarom de
schutters wijs dat de Narysjkins Fjodor hadden
vergiftigd en dat de goddeloze buitenlanders
op het punt stonden de macht in staat en leger
te grijpen. Zo zette ze de schutters aan tot een
paleisrevolutie, waarbij voor de ogen van de K)
jarige Peter diens oom Ivan Narysjkin, Matve-
jev en vele anderen, waaronder de twee Neder-
landse lijfartsen van Aleksej - Michiel en Da-
niël van Galden - letterlijk aan moten werden
gehakt. Deze gebeurtenis moet Peter voor de
rest van zijn leven een verzengende haat heb-
ben ingegeven jegens zijn zuster Sophia, de bo-
jaren, de schutters, de clerus, jegens alles wat
voor hem het oude Rusland symboliseerde.

Het opmerkelijke is dat hij gewoon czaar
bleef; zijn halfbroer Ivan werd echter co-czaar
om het regentschap van Sophia een formeel
aanzien te geven. Peters moeder werd verban-
nen naar Preobrazjenskoje, het jachtslot van
Aleksej, dat vlakbij de Nemetskaja Sloboda lag.
Peters functie aan het hof was zuiver represen-
tatief en daarom kon hij zijn meeste tijd in en
rond de Nemetskaja Sloboda doorbrengen,
ver van het verafschuwde Krernlin.
Zo raakte hij allengs vervreemd van de tradi-
ties en het culturele erfgoed van het 'Byzan-

1162



OVER UÏV1ÏNEN WERKEN VAN CZAAR PETER DE GROTE.

tijnse' Oud-Russische hof. De leemte werd op-
gevuld met wat hij te hooi en te gras van deze
en gene opstak. Peters belangstelling omvatte
alles. Van Frans Timmerman leerde hij de be-
ginselen van de wiskunde, van Karsten Brandt
zeilen, van andere in Rusland verblijvende Ne-
derlanders schepen bouwen en een beetje
Nederlands spreken, Patrick Gordon bracht
hem het ABC van het militaire handwerk bij
enzovoort.

Toen Peter in 1689 met zijn halfzuster Sophia
afrekende en hij dus in de volle zin des woords
czaar werd, wist hij dat nu zijn macht onbe-
perkt was. Vooralsnog gebruikte hij die macht
om te doen wat hij altijd al leuk had gevonden:
schepen bouwen, varen, en soldaatje spelen,
twee hobby's die later resulteerden in de stich-
ting van de Russische vloot en het eerste Russi-
sche leger. Een derde hobby was feestvieren
en slempen en daarvoor werd een instituut
opgericht, de Allerdronkenste Synode, die om
de clerus te sarren dezelfde hiërarchie had als
de Orthodoxe kerk.

Staatsman werd hij pas in 1695, toen hij zijn
eerste veldslag bij Azov tegen de Turken ver-
loor. Vanaf dat moment stelde hij al zijn ken-
nis, energie en macht in dienst van één doel:
Rusland als staat Europa binnen te leiden. En
de moderne geschiedenis, mogen we daar nu
aan toevoegen.

Bronnen:
- Robert Mnssic, Peter the C'.real
- \'. O. Kljoctsjevaki, Koers

Rof.sxkoj Istorii, I. IV.
-S.M. Solmijov, 'r.ijljcnija i

rasshuzy po i.sforii Rossii.
-Mare Riif/J, 'The hirth of tl ie
Rnssitin inleltigen/.sia.

-N.I. l'avlenko, l'jnlr Veliki.
-N.l. l'avli'/iito, P/en/s\< gnezdii
I'elrova.

-Lionel Koch/in, The mahing
i>/' modern Rusxiti.

Gravure P. Schenck

Nederlandse scheepstermen in Rusland G. van Dalsem

Czaar Peter leerde in Nederland niet alleen het scheepstimmervak, ook zijn woordenschat - en
die van zijn gevolg - breidde zich uit met tal van Nederlandse benamingen en termen, die met cle
zeescheepvaart te maken hebben.
Soms zijn betekenis en uitspraak vrijwel gelijk aan die in het Nederlands. Iedereen kent wel de
naam Aeroflot voor de Russische luchtvaartmaatschappij, waarin men moeiteloos het woord
'vloot' herkent.
Onderstaand een lijstje met ruim 40 scheepstermen, die soms in het Russisch en in het Neder-
lands bijna als twee druppels water op elkaar lijken, zeker voor wat betreft de uitspraak (cursief):

6aK (bak)
6aKCH (baken)
GapKa (barka)
6opx (borl)
öoijMan (botsman)
6yfi (boei)
Bep<J>b (werf)
BbiMneA (wimpel)

Hb (gawan)
(dok)

(kamboez)
KaïoTa (kajoeta)
KHAeeaTb (kielewat)
KHAb (kiel)
KAHnep (kliper)
KOHKa (kojka)
KOK (kok)
KOMnac (kompas)
Kpan (kran)
Kpeficep (krejser)
AHXTep (lichter)

(lotsman)

bak
baken
bark of schuit
boord
bootsman
boei
werf
wimpel
haven
dok
kombuis
kajuit
kielhalen
kiel
klipper
kooi
kok
kompas
kraan
kruiser
lichter
loods

MapmpyT (marsjroet)
MaTpoc (matros)
nopT (port)
pynop (roepor)
xaKCAajK (lakelasj)
Tpan (trap)
Tpoc (tros)
TpiOM (trjoem)
(>apBarep (farwatter)
< >AaruiTOK (Jlagslok)
OAOT (flot)
< >peraT (fregat)
niKHiiep (sjkiper)
uiAionKa (sjloepka)
inTCBeHb (sjteven)
iiiTypMan (sjtoerman)
uixyna (sjchoena)
3AAHHF (elling)
K>Hra (joenga)
HKOpt (jakor)
HA (jal)

(jachla)

marsroute
matroos
haven
scheepstoeter
takelage
trap
tros
't ruim
vaarwater
vlaggestok
vloot
fregat
schipper
sloep
steven
stuurman
schoener
helling
scheepsjongen
anker
jol
jacht
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Illustere en nieuwsgierige vreemdelingen aan de Zaan

J. Kingma Czaar Peter was slechts een van de vele bezoekers die Holland in de Zeventiende eeuw bezochten. Ik wil in deze
bijdrage laten zien in welk patroon de reis van de Czaar past. Holland was een geliefde plek voor de grand
tour die hoorde bij de opvoeding van zoons van vorstelijke en adellijke komaf. Tijdens zo 'n reis leerde men
vreemde talen en kwam men in contact met vreemde hoven. Vaak werd door een secretaris of de hoofdpersoon
zelf een verslag van zo'n reis gemaakt.r>

Leonhard Cliris-
toph Sturm Hel in
zijn boek "Voll-
stdndige Mühlen
Baukunst" zien
hoe de Hollandse
oliemolm werd
aangepast voor
waterkracht.

Grand tour door de Lage Landen
De oudste beschrijving van een reis naar de
Nederlanden was van Pero Taf u r die in 1438
een reis naar Nijmegen, 's-Hertogenbosch en
Amsterdam beschreef. De volgende beschrij-
ving was die van de Boheemse edelman Leo
van Rozmilal die heel Europa bereisde en in
de Lage Landen de steden Grave, 's-Hertogen-
bosch en Amsterdam bezocht. Kardinaal Luigi
d'Aragona bezocht in juli 1517 Maastricht,
Bergen-op-Zoom, Veere, Middelburg, Vlissin-
gen, Dordrecht, Rotterdam, Delft, 's-Graven-
hage, Gouda, Schoonhoven, Gorinchem,
Woudrichem en Breda. In 1905 verscheen een
Duitse vertaling van het reisverhaal. Albrecht
Dürer maakte in 1520 ook een lange reis waar-
bij hij Sittarcl, Stokem, Nijmegen, Heerewaar-
den, Zaltbommel, 's-Hertogenbosch, Ooster-
wijk, Tilburg, Baarle-Nassau, Bergen-op-Zoom,
Goes, Arnemuiden, Middelburg, Veere en
Zierikzee aandeed. In 1780 verscheen van zijn

reisverslag een Nederlandse vertaling. De late-
re koning Philips II maakte in 1549 zijn Grand
tour door de Lage Landen. Het patroon was
ge/et.
Veel reizigers deden de grote steden Amster-
dam en Delft aan en de plaats van het hof
VGravenhage. 's-Hertogenbosch werd vaak be-
zocht. Steden waar overzetveren waren zoals
Zaltbommel en vestingsplaatsen zoals Geer-
truidenberg werden ook vaak aangedaan. Na
de stichting van de Leidse Universiteit kwa-
men er ook buitenlandse studenten die hun
reiservaringen te boek stelden. Reizigers be-
gonnen melding te maken van ontmoetingen
met beroemde personen. De Fransman Ghar-
les Qgier, die in 1636 Amsterdam bezocht, zag
cle beurs, de Nieuwe kerk, de geheime Katho-
lieke kerk, de vismarkt, de boekwinkels van
Hendrick Laurent en Willem Blaeu en hij
maakte o.a. kennis met Menasseh Ben Israël
en Gerard Vossius.

De Zaanstreek wordt ook een trekpleister
Hoewel de Noordhollandse steden Hoorn,
Lnkhuizen en Alkmaar al vanaf het begin van
de zeventiende eeuw regelmatig worden be-
zocht komt Zaandam pas in 1667 in een reis-
beschrijving voor. En nog wel van Gosimo
de Medici, de prins van Toscane.-' Hij bezocht
Holland in de winter 1667-1668 incognito
doch met een aanzienlijk gevolg. Zijn komst
werd zelfs aangekondigd in de Hollantse Mer-
curius en ter gelegenheid van de aankomst
te Amsterdam schreef Vondel een eerdicht
als welkomsgroet. Via de Rijn kwam hij in
Arnhem aan op 15 december 1667. Via het
water reisde hij via Rhenen en Vreeswijk over
Utrecht naar Amsterdam waar hij op 17 de-
cember aankwam. Hij verbleef in het huis van
de Florentijnse koopman Francesco Ferroni
aan de Keizersgracht.
Zijn andere gastheer was Pieter Blaeu. Deze
luisterde cle avonden van de Prins op met be-
zoeken van kooplieden en zeelieden die hun
avonturen over verre landen kwamen vertel-
len. Hij bezocht de belangrijkste gebouwen
van de stad en oorlogsschepen die op stapel
stonden of net werden afgebouwd. Op 23
december bezocht hij met het statiejacht van
de Heren Bewindhebbers van de V.O.G. de
scheepswerven van Zaandam. Hij vertrok met
saluutschoten, maar het was stormachtig. De
Prins was liever thuis gebleven maar de be-
windhebbers hadden een feestmaal aan boord
gebracht. Zeeziekte van de Prins deed dit eve-
nement in het water vallen. Door de tegen-
wind duurde het lang voor ze in Zaandam wa-
ren. Het jacht moest zelfs door anderen wor-
den gesleept. De prins bezocht enige werven
en hield het al spoedig voor gezien. Enige da-
gen later bezocht hij Rembrandt, die echter
niets klaar had zodat hij bij particulieren naar
werken van Rembrandt moest gaan kijken.
Het bezoek aan de werkplaats van Willem van
den Velden de Oude leidde wel tot aankopen.
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Ook kocht hij een schilderij van Jan van der
Heyde. Hij had eerder de admiraals De Ruyter
en Van Nes ontvangen. Hij bracht ook bezoe-
ken aan het spinhuis, het dolhuis en het oude-
mannen- en vrouwenhuis. Op 3 januari kreeg
hij een demonstratie schaatsrijden en het
hoogtepunt was een schaatsende vrouw op de
gracht.
Hoewel hij incognito reisde kon hij op 5 janu-
ari niet door de mensenmenigte heen toen hij
naar een ontvangst op het stadhuis reed. Op 7
januari vertrok hij per karos naar Haarlem.
Vandaar ging het via Leiden, waar ook weer
een grote volksoploop was, naar Den Haag
waar hij af en toe ook last had van opdringerig
publiek. Daar ontmoette hij o.a Johann de
Witt, Koenraad van Beuningen, Vossius, Johan
Maurits van Nassau. Per trekschuit vertrok hij
via Delft en Rotterdam en bezocht hij vervol-
gens de steden in het Zuid-Westen waar hij o.a.
in Hellevoetsluis de 'Royal Charles' en de 'Ze-
ven Provinciën' bezocht. Via Den Haag, waar
hij een balletvoorstelling bijwoonde, keerde
hij terug naar Amsterdam. Van daaruit maakte
hij in februari nog een tocht per trekschuit
naar Hoorn. Daarna reisde hij over de land-
weg naar Bremen en Hamburg.

Hij kwam in 1669 terug in Holland. Hij had al
een langdurige reis achter de rug in Enge-
land. Van Harwich reisde hij op 14 juni met
het statenjacht van Karel II naar Rotterdam.
Via Den Haag waar hij weer het Mauritshuis
en Huis Honsselaarsdijk bezocht, ging hij
naar Leiden om enige schilderijen bij Frans
van Mieris op te halen. Johan de Witt raadde
hem aan de Beemster en Molkwerum te be-
zoeken. Dat deed hij ook. En op de reis er
heen kwam hij ook langs Westzaan, Krom-
meniedijk, Wormerveer, Wormer en Jisp. Op
de terugweg deed hij Purmerend aan; 'een
stad van hoogst onbeschaamd volk'.
Opvallend aan deze Grand Tour is niet het
zoeken naar oude en rustieke zaken maar
naar moderne zaken.
In 1671 bezocht een Fransman Zaandam; mar-
kies de Seignaly, zoon van de Franse minister
Colbert. De Zwitserse theoloog J.A. Turettini
was in 1692 in Zaandam.

Amsterdam als Europees toeristisch centrum
In de 17de en 18de eeuw hebben honderddui-
zenden vreemdelingen Amsterdam bezocht.
Na Rome was Amsterdam de meest afgebeelde
stad in Europa. In 1567 verscheen de eerste
beschrijving van de Nederlanden in het Itali-
aans en Frans van de hand van Guicciardini.
Vanaf het midden van 17de eeuw nam het aan-
tal reisbeschrijvingen van Amsterdam sterk
toe. Veel reisgidsen ontleenden hun informa-
tie aan andere reisgidsen. Na de vrede van
Munster in 1648 werd het reizen in de repu-
bliek veel veiliger. In 1689 verscheen 'Reys-
boek door de Vereenigde Nederlanden en
clerselver aengrensende landtschappen en ko-
ninckrycken' van Jan ten Hoorn. Deze gicls
zou snel enige herdrukken beleven. Behalve
topografische informatie bevatten de gidsen
afvaarttijden van trekschuiten, gegevens over
markten, afstandstabellen en tips voor reizi-
gers. :i>

Holland als een technisch Mekka
Leonhard Christoph Sturm (de zoon van een
Lutherse dominee) maakte in 1697 een tech-
nische studiereis door Holland. Hij bezocht
de universiteiten van Alsclorf en Leipzig. In
opdracht van de koopman George Bose gaf hij
een architectuurboek uit dat oorspronkelijk
door Nicolaus Goldmans was geschreven. Hij
mocht 200 van de 500 exemplaren behouden.
Deze gebruikte hij als ruilmiddel om een ei-
gen bibliotheek op te bouwen. In 1696 werd
Leonhard Sturm professor aan de Ritteraka-
demie in Wolfenbüttel, waar adellijke jonge
mannen hun opleiding kregen. De tocht naar
Holland duurde zes weken. Twee jaar later be-
zocht hij opnieuw Holland.
In Naarden en Amsterdam bekeek hij mod-
dermolens en Zaandam hij bezocht de sluizen,
zaag- en oliemolens. Vooral de oliemolens
hadden zijn bijzondere belangstelling.
Hij reisde via Utrecht, Antwerpen en Brussel
naar Parijs. Daar bestudeerde hij vooral de
kerkbouw. In Marly bezocht hij het grote
pompwerk voor de tuinen van het kasteel te
Versailles. Via Amiens, Gent, Rotterdam, Delft
en Haarlem reisde hij naar Noord-Duitsland.
In 1718 verscheen zijn 'Vollstandige Mühlen-
baukunst', waarin uitvoerig aandacht werd
besteed aan Hollandse (Zaanse) molens. Het
boek zou in de volgende honderd jaar ver-
schillende malen herdrukt worden. Hij heeft
verder een groot aantal publicaties over archi-
tectuur verzorgd.''

In september 1700 was de Engelse schrijver
Joseph Shaw in Zaandam. In 1705 werd Zaan-
dam genoemd in de reisbeschrijving van de
Rus R Pekarski Zaandam. Hij was in Holland
op zoek naar wetenschappelijke instrumenten
en fabrieksgeheimen.
Ook vanuit Zweden bedreef men industriële
spionage.

John Smeaton

Leonhard Gh.risloph
Sturm (1669-1719)

Zo werd door Sturm de
"Hollander" uit de
Zaanse papiermolens
in zijn boek afgebeeld.
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John Smeaton (1724-1792) maakte in 7755 een
studiereis door Vlaanderen en Holland. Hij maakte
kennis met de techniek van de molenbouw, ook in-
de Zaanstreek. Hij stichtte een vereniging van
ingenieurs die de Smeatonian Society werd genoemd
en die na zijn dood werd, omgezet in de 'society of
civil engineers'. Dit was de eerste vereniging van
ingenieurs in de wereld.

John Smeaton is de grondlegger van het En-
gelse instituut van civiele ingenieurs. Hij werd
in 1724 in de buurt van Leeds geboren. Zijn
vader was jurist en John werd oorspronkelijk
ook voor dit beroep opgeleid. Hij had andere
belangstelling en kreeg toestemming van zijn
vader om een opleiding als instrumentmaker
te volgen. Dit bracht hem in contact met leden
van de Royal Society, de belangrijke academie
van wetenschap in Engeland. Hij hield zich be-
zig met de verbetering van het scheepskompas
en de log. Hij slaagde er steeds in theoretische
inzichten tot praktische toepassing te bren-
gen.

In 1752 of 1753 begon hij te experimenteren
met wind- en watermolens. Vanaf 1754 begon
hij ook stoommachines te ontwerpen. Hij was
goed op de hoogte van de stand van de tech-
niek in Holland, die toen toonaangevend in
Europa was op het gebied van kustverdedi-
ging, haven-, sluizen-, kanalen- en molenbouw.
Hij kende de Hollandse molenhoeken en an-
dere publicaties. Zijn reis door de Lage Lan-
den was bedoeld als studiereis om zijn boeken-
kennis aan te vullen. Op 15 juni 1755 vertrok
hij uit Londen. In Frans Vlaanderen, leperen,
Brugge, Nieuwpoort en Oostende be/ocht hij
pieren en havens en molens. Via Zeeuws
Vlaanderen en Zeeland reisde hij naar Rotter-
dam. Daar bracht hij enige dagen door. Hij be-
zocht o.a. de hoogste molen van Holland: een
nieuwe korenmolen op het Westerhoofd,
waarbij de stelling 20 meter boven de begane
grond lag.
Via Delft en Den Haag reisde hij naar Leiden.
Daar bezocht hij de Hortus Botanicus. Op de
universiteit had hij een gesprek met Professor
Musschenbroeck, een van cle bekendste na-
tuurkundigen uit die tijd. In het Pesthuis be-
zocht hij een zeer geheime machine die be-
doeld was om de Haarlemmermeer droog te
malen. Hij mocht er niet in kijken, maar hij
kwam tot de conclusie dat het waarschijnlijk
een perpetuum mobile moest zijn. Op woens-
dag 12 juli bezocht hij in Haarlem het grootste
orgel ter wereld
Toen John Smeaton via Halfweg naar Amster-
dam reisde zag hij de Zaanstreek met zijn mo-
lens "Erom the Dike between Sperendam and the
Hal/wegen, one has a full view of Sandarn where
there is as some say 800, others say 1200 Windmills;
lho.se milis being then, most o/ them, agoing, exhibi-
ted the most extraordinary Sight I have ever seen.
The whole Town seerns as it were alive o r like a lar-
ge Anthill, every part ofwhich is in Motion. "

In Amsterdam bezocht hij het stadhuis, een
synagoge, stadsvuilwatermolens, het rasphuis,
een moddermolen en hij zag scheepskamelen.
Hij maakte een uitstapje naar de zeesluizen
van Muiden, die in alle molen en architectuur-
boeken stonden en naar de Zaanstreek waar
hij op vrijdag 4 juli aan kwam. Hij bezocht een
zaagmolen, een oliemolen en een scherpzand-
molentje dat schuurzand maakte. Smeaton
heeft zijn ogen goed de kost gegeven in een
witpapierrnolen en in een verf- en snuifmolen.
Met de trekschuit reisde hij van Amsterdam
via Utrecht en Gouda terug naar Rotterdam.
Hij bezocht opnieuw molens en werkplaatsen
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en werd in Rotterdam opnieuw rondgeleid
door Steven Hoogendijk. Op zondag 13 juli
verliet hij Den Briel op weg naar Engeland.-^*

Kort na zijn terugkeer in Engeland kreeg Sme-
aton de opdracht een vuurtoren te bouwen op
de Eddystone rots. Een gevaarlijke plek voor
de scheepvaart in het Kanaal. De eerste vuur-
toren was na vier jaar verzwolgen door de zee
en de tweede brandde af. De vuurtoren van
Smeaton zou eeuwenlang grote faam krijgen
als onverzettelijke waker voor de zeelieden en
mijlpaal in de geschiedenis van de civiele tech-
niek. John Smeaton zou een aantal belangrij-
ke vaarwegen verbeteren en bruggen en ha-
vens bouwen en de stoommachine van Newco-
men verbeteren. In Londen was hij het mid-
delpunt van een club van bruggen- en
kanalenbouwers die op vrijdagavond bijeen
kwamen in the Queen's Head taverne. Zij
noemden zich ingenieurs en de club werd in
een echte vereniging omgezet. Het was het be-
gin van een organisatie van de mannen van de
technische praktijk.^

Romantiek en folklore
Brugmans gaf in 1929 een populaire samen-
vatting van enige eeuwen reisverhalen over
Holland.?) Een groot deel van het boek is ge-
wijd aan 'het Hollands karakter' Een soort
sociologische of meer antropologische schets
van de Hollanders gezien door de bril van
vreemdelingen. Verder werden uitspraken over
landschap, steden en kunst verzameld.
De 'Hollandsche vrouw' kreeg ook een apart
hoofdstuk. En het laatste hoofdstuk is gewijd
aan 'de Republiek der Verenigde Nederlan-
den' Voor vele buitenlandse bezoekers was de
republiek en zijn economische voorspoed een
curieus fenomeen en men zocht naar moge-
lijkheden om waardevolle elementen naar ei-
gen omgeving over te brengen. Omdat in het
boek steeds meerdere eeuwen bij elkaar ge-
veegd zijn, is er geen duidelijke trend te signa-
leren.

Lootsma heeft ook uitvoerig over buitenland-
se bezoekers in de Zaanstreek geschreven.")
In 1774 bezocht Dennis Diderot, schrijver van
de beroemde Franse encyclopedie, Zaandam.
Zijn beschrijving is gericht op de pittoreske
kant van de streek en verder weet hij slechts
fabels te vertellen over de onmetelijke rijkdom
van Zaankanters.
Een jaar later verscheen het verslag van de
Franse Abbé De Feller die in zijn boek 'Voyage
en Hollande' ook een beschrijving van Zaan-
dam geeft, waarin hij allerlei gebruiken als
protestants duidde.
In de latere berichten van reizigers wordt
steeds meer melding gemaakt van het verval
der nijverheid en gaan folkloristische elemen-
ten de overhand voeren. Mogelijk dat de op-
komst van de Romantiek met zijn hang naar
het exotische hierin een rol speelde en de bril
van de tourist kleurde. Een hoogtepunt in dit
genre lijkt 'Die Niederlande. Ihre Vergangen-
heit und Gegenwart' dat door Dr. Albert Wild
in 1862 in Leipzig werd uitgegeven. Windmo-
lens werden geassocieerd met Don Quichotte.
Zaandam is een snoeperig stadje met huisjes,

brugjes en slootjes zoals in een poppen-
theater.

zz/Vz 772ÓW

Het bezoek van Czaar Peter aan Zaandam past
in een patroon, dat in het midden van de Gou-
den Eeuw ontstond en waarbij de welvaart van
Holland model stond voor aankomende staats-
lieden en bestuurders. Ook technici vonden
hun weg naar Holland. Zaandam was een van
de plaatsen die werden aangedaan op de
rondreis door Holland. Vanaf het einde van
de achttiende eeuw werd de Zaanstreek in toe-
nemende mate bezocht vanwege de belang-
stelling voor het pittoreske dat geleidelijk in
zwang was gekomen. De periode van een be-
zoek aan de Zaanstreek om de beroemde nij-
verheid werd waarschijnlijk afgesloten met het
bezoek van Napoleon Bonaparte in 1811.
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Sporen op de Horn

(j. (iraas
(L/, van Hoon

Op hel terrein aan de Hogendijk, dat geschikt, werd, gemaakt, voor de bouw van het nieuwe Zaan.se theater,
zijn door de amateurarcheologen van de /.aanstreek verkenningen gehouden met een gedeeltelijk onverwacht
resultaat. Op het hierbij onderzochte buitendijkse land, de Horn, werden zij verrast door bewoningssporen uit
de middeleeuwen, een tijd dat de zee hier nog vrij spel had.
Wel lag in de verwachting dat er resten van de bekende scheepsbouw zouden worden gevonden. In verband,
met het Czaar Peter-jaar zouden resten van deze bedrijfstak een tastbare aanvulling aan deze herdenking
kunnen, opleveren.

De eerste dagen van het onderzoek bepaalden
zich tot het gebied vlak langs de Hogendijk.
Hier kwamen enige kelders van I7e en 18e

eeuwse htiizen tevoorschijn. De vondsten wa-
ren een mooie groene grape (grape = kookpot
of schenkkan met drie pootjes), een aantal
scheepjestegels en tegels met Chineesjes erop.
Ook werden er aan het eind van het terrein
reeds resten van de scheepsbomv gevonden,
25 cm dikke lagen hontsplinters en bevesti-
gingspennen. Tussen de/e splinters werd ook
een breeuwbeitel aangetroffen.
Er werden verder dikke pakketten van bengel-
flesdoppen gevonden, mogelijk stond hier
vroeger een bier- of limonadefabriek. Overal
op het terrein waren palen van voormalige
schoeiingen te zien, ook de schoeiing van het
kleine zijkanaaltjc van het Timmerrak, dat op
vele oude en nieuwe kaarten is te zien. Deze
schoeiing vormde een belangrijk punt voor het
kartografisch vastleggen van de vondsten. Het
terrein werd door de aannemer in lagen ver-
diept. Na een aantal lagen lag het terrein op
een diepte van 1.25 min NAP, dit was het niveau
waarop het zand gestort zou gaan worden.

Het verwijderen van,
zware houten funde-
ringen van de scheeps-
helling

Toen het terrein eenmaal op diepte was geko-
men, werd het archeologisch gezien interes-
santer. Er verschenen mest- en strolagen en
even verderop zware houten funderingen van,
naar wat later bleek, een scheepshelling. Het
hele terrein van deze scheepshelling was één
dikke laag houtsplinters en zaagsel. Tussen de
splinters werden vele houten pennen gevon-
den van verschillend formaat. Met deze pen-
nen werd in die tijd de scheepshuid op de
spanten bevestigd.

Bij het voorzichtig 'opschuiven' van de mesda-
gen kwam er een patroon van dunne takjes te-
voorschijn dat direct een associatie met be-

schreven vondsten uit andere opgravingen op-
riep. En inderdaad bleek het een restant van
een fuik te zi jn. Dit was een unieke vondst, te-
meer daar dit op het land gevonden werd en
niet in het water. Na het uitprepareren
(schoonmaken) van de fuik werden er vele fo-
to's gemaakt, daar we toen niet verwachtten
dit object te kunnen behouden.

Zware houten delen
De helling was intussen steeds meer zichtbaar
geworden. Deze bleek te bestaan uit zware
houten delen, 50 cm breed en 10 cm dik en in
minstens vijf lagen op elkaar gespijkerd. In de
kieren van het hout zat nog steeds harde teer
en ook werd er een teerkwast bij aangetroffen.
Buiten deze dragende houten delen lag er nog
een zeer zware balk van 50 bij 50 cm doorsne-
de; dergelijke balken werden op reparatiewer-
ven gebruikt om de schepen langs omhoog te
trekken. Op en tussen de houten delen van de
helling lag overal stro. Er werd verteld dat
voor het buigen van houten delen van de
scheepshuid brandend stro werd gebruikt. De
plaats van de helling begon 45 meter vanaf de
bestrating van de Hogendijk en lag slechts en-
kele meters ten noorden van het zijkanaaltje.
De opzichter van het terrein zag wel in dat de
bouwmaatschappij problemen zou krijgen om
met de heipalen door deze zware delen van de
helling heen te komen en besloot deze con-
structie te laten verwijderen. Tijdens deze ope-
ratie zijn er verschillende dia's gemaakt waar-
van hierbij een afdruk afgebeeld wordt.

Na de lange vorstperiode van deze winter,
toen het terrein onder water en ijs stond, wa-
ren er zoveel stemmen opgegaan om te probe-
ren de fuik te bewaren, dat er een actie gestart
werd om dit te proberen. Er werd een metalen
plaat onder de fuik geschoven en het geheel
werd verhuisd naar het depot van het Zaans
museum in de Tuinstraat te Zaandijk. Er werd
een deskundige gevonden van de Universiteit
van Amsterdam die de fuik kwam bekijken en
ons veel leerde over de constructie en de func-
tie. De vondst bleek een deel van een paling-
fuik te zijn; deze was gemaakt van wilgentenen
die om de 8.5 cm verbonden waren met wil-
gentenen die in elkaar waren gedraaid. Er is
tevens een bezoek aan de universiteit gebracht
om enige andere fuiken te bekijken. Deze fui-
ken waren uit een hele andere tijd, de Ijzertijd
((500 vóór tot 200 na Christus). De constructie
was ook heel anders, het waren meer tapse
manden.
De conservatrice van het Zaans Museum mevr.
A. van Diepen heeft de firma Archeoplan in
Delft verzocht de fuik te conserveren, zodat
deze vondst uit het leven van een 14e eeuwse
Zaanse boer/vissersman mettertijd in het
nieuwe museum te zien zal zijn. De nieuw op-
gerichte Provinciale Cluster voor Monumen-
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tenzorg en Archeologie zal hierin financieel
bijspringen.

Het onderzoek op het terrein ging onderhand
door. Er werden bij de fuik aardewerkresten
uit de 14e eeuw aangetroffen waarmede de
fuik gedateerd was. In de buurt werd ook nog
aardewerk gevonden uit de 13e eeuw. Dit aar-
dewerktype draagt de naam Paffrath, naar het
plaatsje Paffrath in Duitsland, waar het in de
buurt werd vervaardigd. Het is typisch het aar-
dewerk uit de ontginningstijd van de Zaan-
streek. Het is heel goed mogelijk dat er hier
reeds gewoond werd voor er een dijk werd
aangelegd. Het niveau waarop dit aardewerk
werd gevonden zal in die tijd vele meters ho-
ger hebben gelegen.
De vindplaats van de fuik lag dicht bij de
scheepshelling, 35 meter vanaf de bestrating
van de Hogendijk en 15 meter ten noorden
van het zijkanaaltje.

Vrangen
Buiten het vinden van de scheepshelling wer-
den er later ook nog enige scheepsfragmenten
aangetroffen. Dit waren zogenaamde vrangen
of buikstukken. In één ervan /,it, een voor des-
kundigen onverklaarbaar gat gehakt; men ver-
moedt dat het sloopdelen zijn die op de hel-
ling een tweede functie hebben gekregen.
Minstens één van deze scheepsfragmenten zal
ook geconserveerd en bewaard worden.

Een andere leuke vondst was een zandstenen
slijpsteen, 44 cm in doorsnee en 12 cm dik,
het asgat is 10 cm in het vierkant. De buiten-
gewone grootte van het asgat doet ons ver-
moeden dat de steen een houten as heeft ge-
had, waardoor deze slijpsteen mogelijk op de
helling is gebruikt om het gereedschap te
scherpen. Daar de steen excentrisch was ge-
worden door het gebruik, heeft men hem
waarschijnlijk in het water van de Voorzaan ge-
gooid. Ook uit de Voorzaan werd een anker
opgehaald, maar hiervan verwachten we geen
hoge leeftijd.
Bij de scheepshelling werden 17e-18e eeuwse
aardewerkresten gevonden; gezien deze date-
ring is het dus mogelijk dat Czaar Peter op
deze werf is geweest.

Over het hele terrein zijn vele aardewerkvond-
sten gedaan. Een selectie van deze vondsten,
met teksten en foto's van de helling en de fuik,
zijn te zien in het Czaar Peterhuisje op het
Krimp.
Andere glas- en aardewerkresten, die in grote
hoeveelheden zijn gevonden, liggen in het de-
pot van het Zaans museum in de Tuinstraat
27a te Zaandijk.

Detail van de paling-
fuik.

Hel vrijle.ggen van de
scheepshelling
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Straatnamen in de Russische buurt

R. Couwenhoven De Russische huurt in Zaandam lelt tien straten met namen, die allen herinneren aan de bijzondere band
tussen de stad en het rijk van de czaren uit het huis Romanov. Maar wie zijn de personen, die schuil gaan
achter de namen van deze straten'? In alfabetische volgorde volgt hier de verklaring:

Czaar Peterstraat en -plantsoen
Czaar Peter de Grote werd geboren op 30 mei
1672 als zoon van Natalja Naryskin en czaar
Aleksej Michailovitsj. Als 10-jarig kind werd
Peter tot czaar gekozen. Hetzelfde jaar over-
leefde hij op het nippertje een aanslag op zijn
leven door zijn eigen lijfwachten. Hij stelde
toen al veel belangstelling in de westerse
ideeën van de talloze werklieden en zaken-
mensen, die in Moskou in de zogenaamde
Duitse wijk woonden.
Op 6 december 1696 kondigde de 24-jarige
czaar tot ontsteltenis van de Russisch kerk en
adel aan, dat er een zogenaamde Grote Af-
vaardiging onder zijn leiding naar Holland en
tal van andere landen in West-Europa zou
gaan. Doel was zoveel mogelijk kennis te ver-
werven in de moderne wereld. Daarmee ver-
brak hij het eeuwenoude verbod, dat Russen
hun land niet mochten verlaten. Dat zou ze
immers op moderne ideeën kunnen brengen,
hetgeen een ondermijning kon gaan vormen
voor het staatsgezag. De tiende maart 1697
verlieten 250 edelen en hun gevolg in gezel-
schap van de czaar Moskou. Op 18 augustus
kwam Peter de Grote in Zaandam aan, waar hij
acht dagen zou verblijven. Daarna werkte hij
een tijdlang op de scheepswerf van de Amster-
damse Admiraliteit.
Op 16 mei 1703 liet de czaar een begin maken
met de bouw van Sint Petersburg. In 1717
keerde Peter de Grote in gezelschap van c/ari-
na Gatharina Aleksejevna terug in Zaandam
voor een kort bezoek.
Peter de Grote was de grondlegger van het
moderne Rusland, maar hij was ook een gena-

deloos heerser, zoals tal van zijn voorvaderen.
Hij liet diverse keren openbare massa-execu-
ties uitvoeren, voorafgegaan door gruwelijke
martelingen, onder opstandige streltsy, de lijf-
wachten van de czaren.
In 1718 deinsde hij er ook niet voor terug zijn
eigen zoon, de czarevitsj Aleksej ter dood te
laten veroordelen. Volgens sommige biogra-
fen hanteerde Peter de Grote persoonlijk de
knoet, toen zijn zoon op 26 juni van dat jaar zo
zwaar gemarteld werd, dat hij 's avonds aan
zijn verwondingen overleed. Vast staat dat Pe-
ter de Grote deze martelingen bijwoonde.
Aleksej was twee jaar eerder naar het buiten-
land gevlucht, toen hij weigerde op zijn vaders
eis in te gaan een politieke carrière te begin-
nen of monnik te worden. Zijn terugkeer in
Moskou - na een smeekbede van zijn vader -
werd hem fataal.
Op 28 januari 1725 stierf Peter de Grote zelf.
Hij werd 52 jaar oud.

Czarinastraat
In juli l 702 begon de 30-jarige czaar Peter een
verhouding met Martha Lavronski, die al snel
de naam Gatharina Aleksejevna zou aanne-
men. Zij was een boerendochter uit Litauen,
die jong wees werd en als aangenomen doch-
ter in het gezin van dominee Glück kwam.
Hier trad zij op als gouvernante. Later werd ze
de maitresse van generaal Sjeremetev, een offi-
cier van het leger van Litauen. Hij moest haar
afstaan aan de Russische generaal Menschi-
koff. Dit was één van de beste vrienden en me-
dewerkers van czaar Peter de Grote. In juli
1703 kwam Martha daardoor in contact met

46 1170



STRAATNAMEN IN DE RUSSISCHE BUURT

Peter, die gelijk voor de mollige boerendoch-
ter viel. Een paar maanden later werd ze door
een gardekapitein naar Moskou gebracht,
waar een huis voor haar in gereedheid was ge-
bracht. Peter bezocht haar daar met grote re-
gelmaat en maakte van zijn verhouding geen
geheim.
Zijn wettige echtgenote Evdoksija Lopoechina
met wie hij op 29 januari 1689 trouwde schonk
hem één zoon, Aleksej. Deze czarina viel ech-
ter in ongenade en werd door Peter in 1099
opgesloten in het klooster van Soezdal.
Catharina zou Peter al snel twee zoons schen-
ken, die jong stierven. Pas op 19 februari 1711
trouwde Peter met Catharina, terwijl zijn eer-
ste vrouw nog leefde. Hun dochter Elisabeth
was toen eenjaar oud. In 1715 werd hun zoon
Peter geboren. Catharina zou haar man twaalf
kinderen schenken. Slechts Anna en Elisa-
beth, die later ook czarina zou worden, over-
leefden hun vader.
Vlak voor zijn dood ontdekte Peter de Grote
dat zijn vrouw een verhouding had met Wil-
lem Mons, die daarop gemarteld en onthoofd
werd. Twee maanden later stierf de czaar zelf
op 28 januari 1725. Dezelfde dag besteeg Cat-
harina Aleksjevna, de voormalige boerendoch-
ter uit Litauen, de troon. Twee jaar later over-
leed zij op 6 mei 1727.

Golofkinstraat
Graaf Gabriël Golofkin maakte samen met zijn
broer Michaël deel uit van de Grote Afvaardi-
ging. Michaël leerde in Utrecht voor vuur-
werkmaker, terwijl Gabriël in Zaandam bij
Paulus Theuwissen op een scheepswerf ging
werken.
Golofkin's invloed aan het Russische hof bleef
tot zijn dood zeer groot. Hij werkte mee aan
de val van zijn voormalige vriend Alexander
Menschikoff onder het regiem van de kind-
czaar Peter II. Deze czaar stierf in 1730, waar-
mee de mannelijke nazaten van Peter de Gro-
te uitgestorven waren. Golofkin steunde daar-
op de benoeming tot czarina van prinses Anna
Ivanovna. Kort daarna stierf hij. Zijn zoon Mi-
chaël, die het al tot vice-kanselier had ge-
bracht, werd ter dood gebracht, toen bij een
nieuwe hofcoup prinses Elisabeth door rivalen
van Golofkin op de troon werd gezet.

Jassykoffstraat
Russisch letterkundige uit de negentiende
eeuw. Hij schreef onder andere een boek over
het bezoek van Czaar Peter aan Zaandam.

Krimp
Dit straatje, waaraan het Czaar Peterhuisje
staat, bestond al voor het bezoek van de czaar
aan Zaandam en behield zijn eigen naam. Het
werd vroeger Krimpenburgh genoemd. In de
woning van Gerrit Kist bracht Peter de Grote
acht dagen door tijdens zijn eerste verblijf in
Holland.

Menschikoffstraat
Alexander Menschikoff was een gewezen koe-
kebakkersknecht, die in de Duitse wijk van
Moskou leefde, waar hij de czaar al op jeugdi-
ge leeftijd ontmoette en met hem bevriend
raakte. Menschikoff bracht het tot generaal en

grootkanselier of eerste minister van Rusland
'(1720-1724).
Hij werd door Peter de Grote in Zaandam aan-
gewezen om bij Gerrit Jans Stuurman het mas-
ten maken te leren. Menschikoff woonde met
Gabriël Golofkin in een huis aan het Vinken-
pad. Al snel verzocht hij de czaar om op de
werf in Amsterdam te mogen werken.
Na de dood van Peter de Grote werd Menschi-
koff voorzitter van de zes man sterke geheime
raad, die czarina Catharina op zijn voorstel in-
stelde. Deze raad regelde de staatszaken, waar-
bij Menschikoff zich na de dood van Catharina
steeds meer als een potentaat ontwikkelde. Hij
probeerde zijn dochter Maria te laten trouwen
met de pas löyarige czaar Peter II, de zoon
van zijn vriend en beschermer. Een hofintrige,
opgezet door graaf Aleksej Dolgoroeki en
Gabriël Golofkin werd hem uiteindelijk fataal.
Menschikoff werd gearresteerd en vervallen
verklaard van al zijn titels. Zijn enorme bezit-
tingen werden in beslag genomen en de voor-
malige bakkersknecht werd met vrouw en kin-
deren verbannen naar Siberië, waar hij twee
jaar later in armoedige omstandigheden
stierf.

Nicolaasstraat
Czaar Nicolaas II was de laatste czaar van het
huis Romanov. In 1894 besteeg hij de troon.
Op 2 maart 1917 werd hij door de rebelleren-
de legertop na de februari-opstand in Sint Pe-
tersburg tot aftreden gedwongen. Een jaar la-
ter werd hij met zijn vrouw, zoon en vier doch-
ters door de bolsjewisten van Lenin in Jekate-
rinenburg, waar de czarenfamilie gevangen
zat, vermoord. In 1911 schonk Nicolaas II
Zaandam het Czaar Peterbeeld, dat op de
Dam werd geplaatst.

Poesjkinstraat
Alexander Poesjkin leefde van 1799 tot 1887.
Hij was de eerste zelfstandige Russische dich-
ter. Hij schreef onder andere het beroemde
koningsdrama over Boris Godoenov, czaar van
1598 tot 1605, die in 1591 zijn zwager en
troonopvolger Demetrius vermoordde.

Tolstoistraat
Graaf Leo Tolstoi was een beroemd Russisch
schrijver uit de negentiende eeuw. Hij leefde
van 1828 tot 1910. Zijn voornaamste boek was
Oorlog en Vrede, het epos over Rusland in de
Napoleontische tijd.

Corn. Calffstraat
En dan is er natuurlijk ook nog de Calffstraat.
Weliswaar niet vernoemd naar een Rus maar
gezien de banden met Peter de Grote (zie het
artikel elders in dit blad) toch zeker in deze
buurt op zijn plaats.

c» /7/7 dM / c?i // - mr. /.
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Cmar Peter de Grote, Keizer van Rusland, Czaar aller Russen. Alles draait, in dit gezamenlijke themanummer om de groolvorst. Daarom
in dit nummer alleen de ANNO-rubrieken de Culturele Agenda (bh. 49), Boekennieuws (bh. 50), en de Woosnap (bh. 51) waarin het
veranderde uiterlijk van het beschermd dorpsgezicht De Gortershoek kritisch wordt besproken.

Molenmuseum op zoek naar Bol-
ding's Sint Maartensfeest
Het Molenmuseum is op zoek naar de
schilderijen 'Sint Maartensfeest aan
de Zaan' en 'Kerstnacht' van de in
Wormerveer geboren schilder Cees
Bolding (1897-1979). Begin volgend
jaar houdt het museum een overzichts-
tentoonstelling van het werk van deze
schilder en het men wil ook deze doe-
ken dan graag exposeren. Wie infor-
matie heeft over de huidige bewaar-
plaats van deze schilderijen, wordt
verzocht contact op te nemen met de
conservator van het Molenmuseum,
de heer A. Neuhaus, tel. 075-6283780.

Cursussen Stichting Regionale Ge-
schiedbeoefening Noord-Holland
In het seizoen 1996-1997 organiseert
de Stichting Regionale Geschiedbe-
oefening Noord-Holland weer ver-
schillende cursussen voor mensen
met belangstelling voor lokale en re-
gionale geschiedenis. Het cursuspro-
grammaboekje kan aangevraagd wor-
den bij het bureau van de Stichting,
tel. 023-5318436.

Adresgids
De Stichting Regionale Geschiedbe-
oefening Noord-Holland heeft in sa-
menwerking met de Stichting Kunst
en Cultuur een geheel herziene
'Adresgids Geschiedbeoefening en
Musea Noord-Holland' uitgegeven.
De gids bevat de gegevens van alle
historische verenigingen en musea in
Noord-Holland. Exemplaren zijn ver-
krijgbaar a ƒ 12,50 plus verzendkos-
ten bij het Bureau van eerstgenoem-
de stichting, tel. 023 - 5318436.

Het Utrechtse psalter
Van 21 augustus tot 17 november
wordt in het Museum Catharijnecon-
vent een tentoonstelling georgani-
seerd rond dit belangrijkste en kost-
bare handschrift van Nederland. Di-
verse zeer oude handschriften en
pen tekeningen worden tentoonge-
steld. Rond de tentoonstelling wor-
den diverse lezingen en concerten ge-
organiseerd. Informatie: tel. 030-
2362236/2313835.

Kleur in Waterland
Landschap Waterland is een actie be-
gonnen om te stimuleren dat de in-
woners hun houten huizen en schu-
ren in authentieke kleuren schilde-
ren. Om dit te bereiken verscheen
een fraaie folder met voorbeelden en
achtergronden van het kleurgebruik
in cle diverse dorpen en streken.
Het gaat over 'Groot-Waterland' want
naast plaatsen als Broek in Waterland,

Marken en Beemster, wordt ook aan-
dacht besteed aan het Zaans groen.
De folder is deze zomer verspreid op
diverse markten in cle regio. Meer in-
formatie over de folder en het karak-
teristieke kleurgebruik: Landschap
Waterland, De Erven 2, 1151 AS Broek
in Waterland, tel. 020-4033606.

Teleac-serie over Industrieel Erfgoed
in Nederland
De educatieve omroep Teleac start op
woensdag 4 september om 19.30 uur
met de twaalfdelige televisieserie 'In-
dustrieel Erfgoed in Nederland'.
De serie maakt per bedrijfssector de
industriële ontwikkeling vanaf het
midden van de vorige eeuw duidelijk.
Aan bod komen cle ontwikkelingen
op het gebied van techniek en pro-
ductie, en de sociaal-economische as-
pecten zoals werk- en woonomstan-
digheden en inkomen. De afleverin-
gen worden afgesloten met informa-
tie over toeristische activiteiten die in
het kader van het Jaar van het Indus-
trieel Erfgoed plaatsvinden. Bij de se-
rie hoort een fotoboek, dat verkrijg-
baar is bij de boekhandel voor J 49,75.

'Met de VW op 45 km toeren'
Dit is de titel van een onlangs versche-
nen mapje met acht recreatieve fïets-
routes vanuit de Zaanstreek. Bijna ie-
dere plaats in de Zaanstreek kreeg
een route toebedeeld van waaruit kan
worden gestart. De Zaanstreek en wij-
de omgeving worden in deze circa 45
kilometer lange routes verkend. Het
mapje is verkrijgbaar bij de Zaanse
VW en kost ƒ 9,95.

Historische houtconstructies
Dit is cle titel van een boek met 120
verschillende elementen, weergege-
ven in 26 dwarsdoorsneden van boer-
derijen, schuren en vakwerkhuizen.
Het boek, waarin tevens isometrische
projecties, veel afbeeldingen en een
lijst van vaktermen, wordt uitgegeven
door de Stichting Historisch Boerde-
rijonderzoek. Te verkrijgen bij het
SHBO, prijs ƒ 95,-, tel. 026-3576222.

Monumenten in Nederland
De Rijksdienst voor Monumenten-
zorg is bezig met de voorbereiding
van een nieuwe serie overzichtswer-
ken, getiteld Monumenten in Neder-
land. De boeken zullen de gegevens
bevatten over de cultuurhistorisch
waardevolle objecten en structuren
pef provincie. Ze worden rijk geïllus-
treerd met speciaal voor deze serie
gemaakte foto's. Het eerste deel gaat
over de provincie Utrecht en zal op
14 september a.s. verschijnen. Daarna

komt Noord-Brabant aan de beurt.
De serie zal naar verwachting over on-
geveer acht jaar compleet zijn.

Videoband 'Noord-Holland boven
het Noordzeekanaal 1915-1940'
Het Nederlands Filmarchief heeft
een 50 minuten durende videoband
samengesteld uit het verleden van
Noord-Holland. De beelden betref-
fen plaatsen als Purmerend, Heiloo,
De Rijp, Graft, Edarn, Hoorn, Enk-
huizen, en vele andere. Van cle Zaan-
streek zijn er opnames uit 1927 van
Zaandam, Westzaan, Koog aan de
Zaan, Wbrmerveer en van fabrieken,
molen en pakhuizen langs de Zaan.
Verder wordt getoond de Zeilweek
Zaandam 1922, de kermis in Zaan-
dam 1923 en de Verkade-fabrieken
1939.
De videoband (ISBN 9056791672)
kost ƒ 29,95 en is te verkrijgen bij
Bruna.

Videoband 'Hembrug'
Onlangs is er een videoband versche-
nen van de film die kort voor de sloop
over de Hembrug gemaakt werd in
opdracht van de vereniging tot Be-
houd van Monumenten van Bedrijf
en Techniek in de Zaanstreek. De in
cle periode 1904-1906 door Werk-
spoor gebouwde Hembrug was één
der grootste draaibruggen van Euro-
pa. De film vertoont fraaie luchtopna-
men en nagespeelde situaties, zoals
bijvoorbeeld het verwijderen van de
400 dozen met springstof door leden
van het Zaans verzet in 1944. Na de
aanleg van de Hemspoortunnel was
de brug overbodig en werd toen ges-
loopt. De videoband is verkrijgbaar
bij de Zaanse VW en kost ƒ 29,50.

De Lange geadeld
De in ANNO van jul i 1996 beschreven
inspanningen van enkele nazaten van
het uit Jisp stammende Zaanse ge-
slacht De Lange om bij de Nederland-
se adel te worden ingelijfd, zijn ge-
honoreerd. De samensteller van de
familiegenealogie mr. F.K.R.C. Sas-
sen, bericht ons dat bij Koninklijk Be-
sluit van 21 mei 1996 de heer Hans
Otto de Lange te 's-Gravenhagc met
al zijn afstammelingen in mannelijke
lijn, zowel mannelijke als vrouwelijke,
thans is ingelijfd in de Nederlandse
adel en wel met het predikaat van
jonkheer en jonkvrouw. Het lid van
onze vereniging de heer P. de Lange
te Cuijk mag derhalve thans 'Jhr' voor
zijn naam zetten.
Aanleiding was het terugvinden van
een adelsbrief uit 1752 van de Deens-
Noorse koning.
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Culturele agenda

30 juni - 27 oktober 1996
Kleine fototentoonstelling over industrieel erf-
goed in De Rijp. Opkamertje van het Rijper
Museum: 'In 't Houten Huis', Jan Boonplein 2,
De Rijp. Open: elk weekend van 11.00-17.00 uur.

7 en 8 september 1996
Peter de Gróte-manifestatie. Festiviteiten rond
Czaar Peter met o.a.: het VOC-schip 'Amster-
dam', het museumschip 'Odessa', platbodem-
schepen, spiegelgevechten, admiraalzeilen,
drakenhoot- en sloepenraces en een verlicht
hloemencorso. Inlichtingen: Zaanse VW, tel.
075-6162221.

Vanaf 13 september 1996
Tentoonstelling 'Czaar Peter, werkelijkheid of
mythe?' in het kader van het Czaar Peter-jaar
1996-1997. Zaans Historisch Museum, Lage-
clijk 80, Zaandijk. Open: dinsdag t/m vrijdag
van 10.00-12.00 uur en 14.00-16XX) uur en op
zondag van 14.00-16.00 uur.

14 september 1996
Open monumentendag. Deze staat dit jaar in
het teken van de Zaanse Erfgoed-route. Daar-
naast zi jn , in het kader van het 500e geboorte-
jaar van Menno Simons/., de doopsgezinde
vermaningen te bezichtigen. Ook in Wormer-
land zal een aantal objecten te bezichtigen zijn.

28 september 1996
Zaanse Molendag. Een groot aantal molens
zijn in bedrijf en toegankelijk voor het pu-
bliek. Inlichtingen: Vereniging Zaansche Mo-
len, tel. 075-6215148.

29 en 30 september en 5 en 6 oktober
Atelierroute. Route langs Zaanse kunstenaars
die deze dagen 'open huis' houden.
29 September: 18.00-22.00 uur, de andere da-
gen: 11.00-17.00 uur. Info: mw. J. Konijn, tel.
075-6426212.

12 oktober - 15 december 1996
Tentoonstelling 'Verkade tussen kunsten koek',
naar aanleiding van het 110-jarig bestaan van
Verkade; met lezingen van o.a. Theo Kalf over
de geschiedenis van Verkade en het te verschij-
nen boek 'Meisjes van Verkade'. Molenmuse-
tim, Museumlaan 18, Koog aan de Zaan.
Open: dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00
uur en 13.00-17.00 uur, zaterdag van 14.00-
1700 uur en zondag van 13.00-17^)0 uur.

16 oktober 1996
Dialezing door dr. F. van Soeren (oud-inter-
nist) over 'Doctores, meesters, apothecars en
artsen': feiten uit de Zaanse geneeskunde in
de 19e eeuw. Georganiseerd door de Neder-
landse Genealogische Vereniging (NGV), afde-
ling Zaanstreek-Waterland. 'De Aansporing',
Stationsstraat 15, Zaandam. Aanvang: 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur, toegang gratis.

17 oktober 1996
Lezing van de heer A. Lagerweij (medewerker
stadsarcheologie Amsterdam) over opgravin-
gen aan de Nieuwezijds Kolk te Amsterdam: er
zijn daar 14e- en 15e-eeuwse woonlagen aan-
getroffen (late middeleeuwen), alsmede het

bekende en omstreden 'Kasteel van de heren
van Amstel'. Georganiseerd door de Archeolo-
gische Werkgemeenschap voor Nederland
(AWN), afdeling Zaanstreek-Waterland e.o.
Expositieruimte Dorpsstraat 370, Assendelft.
Aanvang: 20.00 uur, toegang gratis.

12 november 1996
Lezing van de heren J. Scheffer en W. Rem
(uit Friesland) over een opgraving in het
Friese plaatsje Wommels met vele voorbeelden
van het bekende 'Ruinen-Wommels' aarde-
werk met geometrische versieringen. Georga-
niseerd door de Archeologische Werkgemeen-
schap voor Nederland (AWN), afdeling Zaan-
streek-Waterland e.o. Expositieruimte Dorps-
straat 370, Assendelft. Aanvang: 20.00 uur,
toegang gratis.

12 november 1996
Lezing door mevrouw K. Bossaers over haar
doctoraal-scriptie 'Bestuur en bestuurders in
Hollands Noorderkwartier': speelden gezags-
dragers elkaar de bal toe, of ...? Georganiseerd
door de Nederlandse Genealogische Vereni-
ging (NGV), afdeling Zaanstreek-Waterland.
Party-centrum Vlaar, Koemarkt 13, Purme-
rend. Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf
19.30 uur, toegang gratis.

11 december 1996
Lezing door de heer K. Zilver over 'De Burger-
lijke Stand' : diverse bijzondere en leuke anek-
dotes die gevonden zijn in de aktes van de Bur-
gerlijke Stand, zullen door de heer Zilver be-
licht worden. Georganiseerd door de Neder-
landse Genealogische Vereniging (NGV),
afdeling Zaanstreek-Waterland. 'De Aanspo-
ring', Stationsstraat 15, Zaandam. Aanvang:
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur, toegang
gratis.

Kopij voor het volgende nummer van
ANNO en opgaven voor de rubriek 'An-
nonces' inleveren vóór l november 1996 bij
de redactie van ANNO 1961.

De redactie van ANNO 1961 behoudt zich
het recht voor binnengekomen artikelen te
redigeren.
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Boekennieuzvs

Pieter Helsloot, 'Fragmenten van de Zaanse Geschiedenis'.
De prominente plaats die Aris van Braam,
ex-hoogleraar aan de universiteiten van Rot-
terdam en Leiden, inneemt bij de Zaanse his-
toriografie zal wel bij iedereen met enige inte-
resse in onze streekgeschiedenis bekend zijn.
Sinds enkele jaren verblijdt én verrast hij ons
met zijn reeks kleine boekjes met een weten-
schappelijk uitgediept onderwerp, een serie
die de derde jaargang is ingegaan. Dr. van
Braam geeft ze in eigen beheer uit. Dit jaar
verschenen er weer twee nieuwe titels: De
Zaanstreek in de eerste helft van de zestiende
eeuw (prijs J 15,-) en De Doperse beweging in
de Zaanstreek in de eerste helft van de zestien-
de eeuw, deel I en deel II (prijs ƒ 12.50 per
stuk incl. verzendkosten).
De belangrijkste verdienste van deze kleine
studies lijkt mij gelegen te zijn in het kritisch
teruggaan tot de bronnen voor onze histori-
sche kennis, waarbij de nodige vergissingen en
vooroordelen worden opgespoord en opge-
ruimd.
De sociograaf en bestuurskundige in Van
Braam verloochent zich niet bij zijn benade-
ring van de gekozen onderwerpen. De invals-
hoek is vooral statistisch en economisch. Het
geschiedverhaal en de menselijke lotgevallen
moet men in deze fragmenten dan ook niet
zozeer zoeken. Wellicht zal dit later wel het ge-
val zijn als deze fragmenten blijken bouwste-
nen te zijn voor datgene wat Van Braams grote
wens is, n.l. een volledige geschiedenis van
Zaandam. Hopelijk is het hem gegeven nog
eens een integrale Zaandamse of Zaanse histo-
rie samen te stellen, want dat samenhangend
beeld bezitten wij nog steeds niet.
Het eerste hoofdstuk ervan heeft Van Braam
eigenlijk al gepresenteerd met zijn 'Zaandam
in de middeleeuwen' uit 1993, dat voor de pe-
riode 500-1500 een standaardwerk is gewor-
den. Voorlopig volgen we de 'fragmenten'.
Het besteladres is : Zaanstroom 27, 1521 PL
Wormerveer, tel/fax 075-6402960.

Toekomstige onderwerpen
Onder voorbehoud is dr. Van Braam voorne-
mens in 1996/'97 de volgende nieuwe studies
in de serie 'Fragmenten van de Zaanse Ge-
schiedenis' te publiceren:
- De blekerijen van Oostzaan
- Speciaal nummer t.g.v. de Gzaar Peter-her-

denking
- De opkomst van de Zaanse scheepsbouw
- Vervening en turfwinning in de Zaanstreek,

2 delen
- De haven van Zaandam (1815-1885)
- Speciaal nummer gewijd aan de Kalverschans.

Kramer & Duyvis, vijftig jaar mensen en tech-
niek,
Een jubileumboek over een Zaans bedrijf met
Zaanse mensen, daarmee wilde de machinefa-
briek Kramer & Duyvis een intern kijkje bie-
den ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan.
Het is een geschenk voor personeel en relaties
in een oplage van 1000 stuks. Een fraai ver-
zorgd boek is het geworden op kunstdrukpa-
pier met een overvloed aan foto's.
Vlak na de Tweede Wereldoorlog begonnen
twee jonge Zaandammers hun bedrijf op een

historische plek: Oud Saenden te Zaandam,
waar sinds 1916 een ijsfabriek van Vuerhard
had gestaan, de 'eerste bebouwing' daar. De
samenstellers van het boek, A.G. Zwart-Kra-
mer en P.A.M. Zwart hebben gebruik gemaakt
van interviews met een 15-tal personen en dus
de trend gevolgd van de orale geschiedschrij-
ving, al wisten ze dat misschien niet. De fa-
briek werd in 1960 verplaatst naar de Maurits-
straat waar deze nog altijd te vinden is.
Er werd nog al wat Zaans in de tekst opgeno-
men, in de 'spelling van Woudt'. Als uitzonde-
ring is de oi vervangen door de eu omdat, zo
zeggen de schrijvers, de eu wel is gehoord en
de oi vrijwel niet meer, althans enkele decen-
nia geleden. Er bestaan dus ook al Zaanse spel-
lingsproblemcn.
Uit een verklarend Zaans woordenlijstje, voor
echte Zaankanters slechts een geheugensteun-
tje, neem ik de volgende woorden over:
bailegge (V^rmMnYTz), bentele (.̂ Mjn?7)), doffeg
(?%«0, grozeg (^roA;), klossebak (&//), meukel
(^•/^Mr^ ?;ro^r tvm M?Vn"/z/A), spankere (y?????^),
wuptem (j(m)M//)
Bij boekhandel Bruna te Zaandam te koop
voor/17,50.

Mr. Cornelis- en Blauwepad
Ach, die paden! Welk intiem leven heeft er
zich afgespeeld. Carry van Bruggen schreef er
al over. Freek de Jonge beschreef zijn angstige
jongens-belevenissen op deze twee Zaandamse
paden in zijn 'Zaansch Veem'. K. Wijnands
publiceerde nu zijn nog van 1980 daterende
jeugdherinneringen: Verhalen rond het Mr.
Cornelispad en Blauwepad en hun bewoners.
Wijnands is een oud-bewoner van het verdwe-
nen Blauwepad (dat zich bevond ongeveer ter
hoogte van de Vincent van Goghweg) en hij
gaat in zijn herinnering de huizen en huisjes
stuk voor stuk na, met hun padbewoners.
Voor wie zelf herinneringen heeft aan die
oude situatie en plekjes zal het nostalgische
kost zijn. En wat het nog sympathieker maakt:
u kunt het boekje gratis krijgen, maar dan
moet u het wel persoonlijk afhalen bij de
schrijver, Zuid-einde 3 te Westzaan.

Een vlucht Kraaijen
Een aardige titel, deze 'Een vlucht Kraaijen'.
over een geslacht van landmannen in Oost-
zaandam 1722-1906. Hildebrand Kraaij maak-
te een gedetailleerde opsomming van feiten
en feitjes; geen echte historie maar een lange
uitgesponnen kroniek. Landman was een aan-
duiding voor veehouders.
Zulke overzichten bevatten waardevol materi-
aal voor degenen die de 'grote' geschiedenis
van een plaats of streek willen schrijven. In ge-
meente-archieven of andere bibliotheken lig-
gen dergelijke met vlijt en liefde samengestel-
de familiekronieken in steeds grotere aantal-
len te wachten (evenals de kronieken van ver-
enigingen en bedrijven).
Het betreft in dit geval een gefotocopieerde
en geïllustreerde uitgave in ringband, waarvan
de schrijver woonachtig is Ridderspoor 92 te
Zwaag
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De Woosnap

Een hoosvat werd vroeger door Zaankanters een woosnap genoemd. Door de woosnap zo af en toe t.e gebruiken
werd een lekke boot voor zinken behoed. Gaat de Zaanstreek naar de haaien, of heeft hozen nog zin'?

Stichting Zaans Schoon

Beschermd dorpsgezicht?!
Sinds dit voorjaar is het gezicht op de Gorters-
hoek in Zaandijk anders dan het daarvóór was.
Kijkend vanaf de Kalverringdijk zien we daar
nu, pal naast een fraai Zaans geveltje boven
een Zaankamer, een opvallend moderne gla-
zen pui. Deze wordt gedekt door witgeschil-
derde waterborden.
Het betreft het voormalige stenen pakhuis
(Lagedijk 84) van de firma jan Zwart, die daar-
in jarenlang een zuivelhandel had.
Al vanaf het moment dat het was neergezet
bedierf het volgens velen toen al de fraaie
aanblik van de Gortershoek.

De huidige eigenaar liet door FKG-architecten
bna een bouwplan maken om het pakhuis
voor bewoning geschikt te maken.
De familie Zwart woonde namelijk vóór aan de
Lagedijk-zijde en dreef haar handel in het pak-
huis aan de achterkant. Een duistere, stenen
gang verbond de toegang aan de Lagedijk, via
het woongedeelte, met het pakhuis. Ten be-
hoeve van het kaastransport was in die gang
een smalspoor aangelegd. Dat spoor eindigde
op een steiger in de Zaan. Met recht een pand
'aan weg en water' zoals men dat vroeger
noemde.

Bij de verbouw van het exterieur, werd de ge-
broken vorm van de waterborden overgeno-
men van het oorspronkelijke pand. Op oude
foto's is dat duidelijk te zien.
Om ruimte te krijgen voor een Zaanterras
werd de gevel, die immers tot aan de oever van
de Zaan reikte, circa 3,5 meter naar binnen
gezet. In die gevel kwamen grote ramen, zowel
op de begane grond als op de Ie verdieping.
Alle ramen aan de linkerzijde worden nog
voorzien van houten lamellen die aan de bui-
tenzijde worden aangebracht.

Informatie bij Bouw- en Woningtoezicht van
Zaanstad leerde dat de ingediende tekeningen
in overeenstemming waren met het bestem-
mingsplan. En, dat zowel de Welstands- als de
Monumentencommissie een positief advies
uitbrachten. Daarom konden de bouwvergun-
ningen vlot worden afgegeven.

Hoe is het mogelijk dat een op zichzelf fraai,
eigentijds ogend pand, in deze historische om-
geving wordt toegelaten?
En, wat blijft er dan over van het beschermd
dorpsgezicht?
Dat vragen velen zich af.

We legden deze vraag voor aan architect Goed-
hart van FKG en die wees erop dat de gehele
Gortershoek-locatie in feite diverse bouwstij-
len laat zien; zowel uit de 17e, 18e, 19e als uit
de 20e eeuw. Een staalkaart van stijlen eigen-
lijk. In al die eeuwen bouwde men 'eigentijds'
en greep men zelden terug op een stijl van
honderd of meer jaren daarvóór. Hij (Goed-
hart) doet nu niet anders.

Voor Zaans Schoon is dit geen onbekende op-
vatting maar zij wil toch een kanttekening
plaatsen: Zaans Schoon heeft geen bezwaar te-
gen eigentijds bouwen. Zij is echter van me-
ning dat dit niet dient te geschieden in een
overigens historische omgeving als een be-
schermd dorpsgezicht. Daar zou een moderne
architect zijn ontwerp dienen aan te passen
aan de bestaande omgeving.
En, waar al zoveel in de Zaanstreek - maar ook
elders - is verdwenen, prijzen wij ons gelukkig
in de Gortershoek een locatie te hebben waar
ongetwijfeld een andere oplossing had kun-
nen worden gevonden.

De Ciortershoek op een
ansichtkaart uil onge-
veer 1960.
In het, midden hel
kaaspakhuis. Links
daarvan hel Zaans
Historisch Museum,
toen nog Zaanland-
sche Oudheidkamer.

Tenslotte wijst Goedhart erop dat dit nog
slechts fase I van het bouwplan is. Aan de
Zaanzijde komt nog een constructie ter hoog-
te van het terras.
In de volgende uitgave van Anno (140) zal hij
die met een bouwtekening en een toelichting
beschrijven. Dan, als het ontwerp van mw. I. de
Boorder arch.bna/bni en verbonden aan zijn
bureau gereed is, vindt hij de tijd rijp voor
eventuele kritiek en wil hij de discussie daar-
over graag aangaan.
Wellicht kunnen we dan ook kennisnemen
van de beweegredenen en de mening van de
opdrachtgever.

Hel hoge pand er lus-
sen in is de voormalige
N H-pastorie, voordien
het praktijkhuis van
dr. J. Mulder; na diens
overlijden nog jaren-
lang bewoond door zijn
pleegdochter me j. Alber-
ti. Nu woonhuis van
Notaris A. Moesker.
(foto: uitg. C. Wit &
Zn., Zaandijk)

- Gebouwd in /te /.aanstreek, S /ir Jong & /.Schippet
van dr /MI n streek, deel 1. jol/t op [mg. 42() Het nu verbouwde

kaaspakhuis; links ge-
flankeerd door het
woonhuis van Notaris
Moesker, rechts door
hel fraaie geveltje beho-
rend, hij het huis van
d,e heer J. Stuurman.
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Informatie over de auteurs:

Aris van Braam
Ex-hoogleraar universiteit Rotterdam en Lei-
den. Auteur van een groot aantal boeken en
artikelen over de geschiedenis van de Zaan-
streek. Zijn laatste boeken zijn: Economische
geschiedenis van de Zaanstreek en Zaandam
in de middeleeuwen. Hij is schrijver en uitge-
ver van de reeks Fragmenten van de Zaanse
geschiedenis.

Ron Couwenhoven (1947)
Begon / i jn journalistieke carrière in 1964 bij
het dagblad De Zaanlander. Sinds 1970 werkt
hij voor De Telegraaf, waar hij /ich de laatste
tien jaar bezighoudt met het schrijven van ac-
tergrondreportages. Hij is medewerker van
het blad De Windbrief van de vereniging De
Zaansche Molen, waarvoor hij reportages over
de historie van de molen industrie schrijft .

Ellen Hanau
Studeerde aan Universiteit van Amsterdam.
Doctoraal Culturele Studies, variant Beleid/
Management (1995). Scriptie: Het Nederlands
Philharmonisch Orkest: In de maat met het
kunstbeleid?
Doctoraal economisch-sociale geschiedenis.
Scriptie: het kunst- en wetenschapsmecenaat
van Lodewijk XIV en Peter de Grote.
Hobby: Russische taal en cultuur.

Cees F.L.Paul (1941).
Geboren te Assendelft. Studeerde aan de V.U.
te Amsterdam en de R.U. te Leiden geschiede-
nis, o.a. specialisatie maritieme geschiedenis.
Werkzaam geweest in onderwijs en musea. Als
adviseur vanaf het begin van de bouw betrok-
ken bij de Batavia.

HenkRoovers (1940)
Volgde opleiding tot onderwijzer en was be-
trokken bij diverse onderwijsprojecten. Door-
beroep, maar ook vanuit persoonlijke interes-
se veel met geschiedenis bezig. Specialiseerde
zich in cle scheepsbouw van de Zaanstreek. Pu-
blicaties: De man onder de beer (1975), On-
voltooid verleden (1980), Rond Dam en Oost-
zijde (1984), Geef Ons tiwe kinderen (1987),
Effe kaike (1991) en diverse artikelen.

Lucia Blom (1951)
Dochter van Oekraïnse moeder en Zaanse va-
der. Studeerde Russisch aan de Universiteit
van Amsterdam. Nam 18 jaar geleden na diens
overlijden het beheer van het C/aar Peterhuis-
je van haar vader over.

Cees Knijnenberg (1937)
Algemeen directeur drukkerij Knijnenberg bv.
Heeft regelmatig contact met grafische rela-
ties in Rusland. Kwam in St. Petersburg toeval-
lig in contact met de maker van het scheeps-
model op de middenpagina.

Sikkedejong(1927).
Bouwkundige en publicist. Werkte bij architec-
tenbureau Eilman en later Schipper; daarna
bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Publicaties: 'Houten huizen' (met H. Jansen)
en 'Gebouwd in de Zaanstreek' (met J. Schip-
per) en 'Zaans bouwkundig alfabet'.

Nanning Porsius
Werkzaam bij hotithandel van cle Stadt en
voorlichtingscentrum hout in Lelystad. Was
betrokken bij de bouw van De Batavia.

Robert M. Vorstman (1938)
Kunsthistoricus. Van 1969 tot 1992 was hij ver-
bonden aan het Scheepvaartmuseum te Am-
sterdam als conservator van de afdeling pictur-
alia. Naast diverse bijdragen aan jaarverslagen
van het museum en artikelen in diverse tijd-
schriften, publiceerde hij in 1980 - in samen-
werking met I. de Groot - het prentenboek
'Zeilschepen. Prenten van de Nederlandse
meesters van de zestiende tot de negentiende
eeuw'. Momenteel bereidt hij een proefschrift
voor over de geschiedenis van de pleziervaart
in de 17de en 18de eetiw te Amsterdam.

RW. Visser
Tolk-vertaler Russisch te Zaandijk. Geen ver-
dere gegevens bekend omdat schrijver in Rus-
land verbleef bij het ter perse gaan van het
blad.

JurKingma (1943)
Huisarts te Uden (N.Br.). Afkomstig uit cle
Zaanstreek en één van de oprichters van de
vereniging tot behotid van Monumenten van
Bedrijf en Techniek in de Zaanstreek. Heeft
veel binnen- en buitenlandse contacten op het
terrein van de industriële archeologie. Publi-
ceert regelmatig over de Zaanse industriële ge-
schiedenis. Hoofdredakteur van het tijdschrift
Met Stoom.

Gerard Graas (1930).
Lid van de Archeologische Werkgemeenschap
Nederland (AWN), afdeling Zaanstreek en
omstreken. Binnen de AWN heeft G. Graas
zich bekwaamd als zoöarcheoloog.

Cees J. van Roon (1930).
Lid van de Archeologische Werkgemeenschap
Nederland, afd. Zaanstreek en omstreken. Re-
dacteur van het blad 'Grondspoor' en deskun-
dig op het gebied van Middeleeuws aarde-
werk. Als vrijwilliger werkzaam bij het Zaanse
Gemeentearchief op het gebied van passieve
conservering. Daarnaast is Gees van Roon
voor o.a. de AWrN van onschatbare waarde,
omdat zi jn handen maken wat zijn ogen zien.

In dit blad is gekozen voor de vroegere schrijf-
wijze van het woord 'cznar'. De reden hiervoor
is dat in /Manstad overal (huisje, straat etc.) de
naam nog op deze wijze geschreven wordt.
Tijdens de Peter de Grote Manifestatie in 1996
voerde Zaanstad dan ook de naam 'Czaar.stad'.

Aan het tot stand komen van de voorplaat ver-
leenden hun medewerking:
Henk de Wit, Zaans Museum, Zaandijk
Lucia Blom, Czaar Peterhuisje, Zaandam
Louise Adelaar, De Rij schaaf, Zaandam
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Restauratie - Verkoop
van historische bouwmaterialen

o.a. deuren
ramen
schouwen
hang en sluitwerk
plavuizen
tegels

Klop eens aan op het
adres waar nog op
ambachtelijke wijze
wordt gerestaureerd

Ameland 18
1506 ZW Zaandam
tel : 075 -61605 18
b.g.g : 06 -52 92 54 28

KLASSIEKew MODERN\ ___
UIT&36N

EM
VAN HOUT, PLAAT,

ALS l N ANDERE
HOUTSOORTEN.

ACHTERSLUISPOLDER-
RIJSHOUTWEG 3 ZAANDAM
TEL. 075-61 6422 -61 64225
FAX 075-6701265

UTMARKT
GEOPEND 8.30 TOT 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 TOT 12.30 UUR

GERARD WIJMA
v a s tg o e dadvi e z en

"Voor hout en nieuw"

Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken

bouwers
van braam • minnesma

jonge arnoldusstraat 20 zaandam tel. 075-617 86 55



B O U W B E D R IJ F

Veerdijk 40
1531 MS Wormer
Tel. : 075-621 21 31
Fax : 075-628 90 40

Postadres:
Postbus 130
1530 AC Wormer

ECJ1M Bbl BCE BblflM KAK Mbl ...
Vertaling (uit het russisch): Maakte ledereen zich maarzo druk...

Drukken is in deze tijd iets anders dan een drukpers aan-
en uitzetten. Als klant verwacht u duidelijke meerwaarde.
Drukkerij Knijnenberg speelt actiefin op deze behoefte.
Door nauwe samenwerking met andere grafische specia-
listen. Door ideeën en investeringen, die het beste uit
mensen naar boven halen. Door producten te maken die

zich onderscheiden. In vormgeving, in druktechniek of in
afwerking. Vaak in alle drie tegelijk.

De reputatie van Knijnenberg reikt inmiddels zover als
Rusland. Vele bedrijven en organisaties, tot aan Siberië
en de Oeral aan toe, halen hun drukwerk uit Nederland.
Uit Krommenie, om precies te zijn. En dat is toch we
bijzonder. Heeft u ook 'bijzonder' drukwerk nodig?
Bel Drukkerij Knijnenberg voor een goed advies, een
scherpe offerte of een heldere presentatie.

D R U K K E R I J KNIJNENBERG

Zuiderhoofdstraat 70
Postbus 34
1560 AA Ktommettie
Telefoon 075-6576270
Telefax 075-6276222
ISDN O75-6^DT2t)o

Het Knijnenberg-kuntoor aan de Zuiderhoofdstraat in Krommenie.


