
 

Cold Case  

Russische Buurt moord 

 

 

Deze puzzelroute over een oude (bedachte) 
moordzaak was in eerste instantie gemaakt voor de 
medewerkers van de gemeente Zaanstad om de 
Russische Buurt meer bekendheid te geven. 
 
De route bleek zo leuk dat we de aanwijzingen nog 
wat langer laten hangen en iedereen de gelegenheid 
geven om deze Cold Case op te lossen en de Russische Buurt beter te leren kennen. 
 
Let op: Deze moordroute is van 29 november t/m 8 december beschikbaar. Bij het Czaar Peterhuisje krijg je 
een belangrijke aanwijzing dus je kan deze route alleen doen tijdens de openingstijden van het Czaar 
Peterhuisje: dinsdag t/m zondag van 10:00 tot 17:00. Veel plezier! 
 
Voorbereiding: Installeer de app "Zaandam anno 1725" op je telefoon 
Voor je de opdracht begint is het handig om alvast de app "Zaandam anno 1725" op je telefoon te 
installeren. Je kan dan alvast het plaats delict in het hier en nu verkennen. Je hebt deze app ook nodig bij 
het oplossen van de moord. 
 
Inleveren: Stuur voor zondag 8 december 24:00 uur een mail naar russische.buurt.project@gmail.com met 
je naam en de antwoorden. Geef ook aan welke prachtige prijs je wilt winnen. Prijswinnaars worden bekend 
gemaakt op www.deorkaan.nl. 
 
Prijzen: 1 zakje stroopwafels van de markt, 1 pondje drop van de markt, 1 pondje noten van de markt, 1 
pondje kaas van de markt. 
 
Opdrachtomschrijving 
Lang geleden is een lijk gevonden van een jongedame uit een voornaam milieu. Dat laatste zagen ze aan 
haar kleding. Ze wisten niet wie het was, haar hoofd ontbrak namelijk, net als DNA-methodes destijds. Aan 
jou de opdracht om uit te zoeken wie dit was, door wie ze is vermoord, waar, waarmee en wat het motief 
was. Je hebt een kaart van de Russische Buurt gekregen met nummers er op. Dat zijn de plekken waar je 
een aanwijzing vindt. Het leidt je door de hele buurt, dus geef je ogen goed de kost! Noteer hieronder de 
antwoorden (en de vraag, die je onderweg krijgt, met antwoord) en omcirkel de prijs van je voorkeur. 
 

Naam slachtoffer  

Naam dader  

Moordwapen  

Locatie  

Motief  

Extra vraag  
 

Deze Cold Case moordspeurtocht wordt je aangeboden door de Russische Buurt, Zaandam 
www.russischebuurt.nl  
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Aanwijzingen bij de kaart 

 
1. Het Stadhuis 

Als je voor het stadhuis staat sta je in de Russische Buurt, de grens ligt bij de draaideur. Het grootste deel van 
het centrum hoort bij de Russische Buurt, ook de Gedempte Gracht, de Dam, Pathé etc. Voor veel bewoners 
voelt dat echter als het centrum en niet onderdeel van de Russische Buurt. Maar het hoort er dus wel bij. Loop 
naar de Czaar Peterstraat. 
 

2. Boekenkastje Czaar Peterstraat 
Ongeveer halverwege de Czaar Peterstraat hangt een boekenkastje waar je een boek kan lenen of ruilen, wat 
je wilt. En er hangt een aanwijzing in, onthou die zin of schrijf 'm op. Loop door naar de Czarinastraat naar de 
pizzeria Pazzo. 
 

3. Pazzo Houtoven Pizza 
Bennie Pazzo maakt de lekkerste pizza's en is tevens een plek waar de buurt elkaar ontmoet. Elke 
woensdagochtend houden wij er een inloop-uurtje van 9 tot 11 voor iedereen, ook voor ambtenaren ;-) Maar, 
zijn echtgenote Nathalie is een typische vrouw die verdacht wordt van andere walletjes te snoepen. Loop 
verder de Czarinastraat in, dan links het plantsoen in en via het steegje kom je bij: 
 

4. Het Czaar Peterhuisje (op maandag is dit dicht, loop door naar punt 5) 
Ga naar binnen. Je ontmoet Farida, zij beheert het Czaar Peterhuisje, waar een huisje is gebouwd om huisje, 
net als de matroesjka's. Hier heeft Czaar Peter gelogeerd in 1697 toen hij naar Zaandam kwam om zich te 
bekwamen in de scheepsbouw. Gebruik de zin uit het boekenkastje. Farida spreekt prima Russisch. Gebruik 
haar antwoord in de app om de locatie van de moord te vinden. Vanuit Czaar Peterhuisje ga rechts, sla 
linksaf de Lage Horn in. 
 

5. De 3 Somas huisjes 
Deze huisjes zijn recent gebouwd volgens traditionele Zaanse bouwmethode. Loop door de Lage Horn naar 
de Hogendijk naar punt 6. 
 

6. Blacksmith 
Deze charmante kroeg is in de oude winkel van de smederij. Die smederij is er nog steeds! Het moordwapen 
kan je vinden naast de kroeg, er hangen er drie. Loop terug, volg de Hogendijk en sla rechts de Czarinastraat 
in. En sla rechts Vorstenburg in. Ga rechts het steegje met de graffiti in naar:  
 

7. Vorstenburg 9 
Dit voormalige atelier van Rein van Briemen heeft tevens een roemrucht verleden als illegale kroeg en podium 
voor allerlei jamsessies en feesten. Het is nu eigendom van één van de initiatiefnemers van het Russische 
Buurt project. Als buurthuis is het helaas niet geschikt, maar voorlopig kunnen we er wel kleine leuke dingen 
mee doen, laatst vierden we er Sint Maarten. Hier is altijd iets verrassends aan de gang, ook nu. Loop het 
steegje in aan de zijkant en kijk goed om je heen. Je weet nu de moordenaar en de extra vraag. Loop terug 
naar de Czarinastraat, ga rechtsaf en dan linksaf de Tolstoistraat in. Daar zie je mooie nieuwbouw links. Volg 
de route op de kaart verder naar  
 

8. Poeskinstraat 7 
Een heel ander stuk Russische Buurt. Het slachtoffer schijnt hier te hebben gewoond! Je vindt vast haar 
naam. 
 

9. Rustenburg 5 
Een oud stukkie Zaandam. Een kleine route-aanwijzing hangt in het raam. 
 

10. 't Salm 1 
Weer heel anders, nieuwbouw uit de jaren 70-80. De aanwijzing hangt beneden voor het raam, het motief 
hangt boven voor het slaapkamerraam. 



 

 


