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Tal linn, de hoofd stad van Est land, heeft van alles wat en dan ook nog op zo’n
manier dat je de stad in je hart zal slui ten. De mix van modern en mid del eeuws,
design win kels in hob be lige kei en straat jes, high tech en sov jet nos tal gie: het
geeft Tal linn een eigen sfeer die je niet snel zal ver ge ten.
Tal linn was vanaf de Mid del eeu wen als Han ze stad ver bon den met vele ste den in
West- en Mid den-Europa. Door de inlij ving van Est land door de Sov jet u nie in
1945 werd deze levens ader afge sne den. Tal linn ver viel tot een stof fige stad in een
uit hoek van het Sov jet im pe rium. Om na 1991 te her rij zen als een brui sende stad
met een grote aan trek kings kracht in de Oost zee re gio – en ver daar bui ten.
Met deze Odys see-stads gids Tal linn ont dek je de stad in al haar facet ten. Odys ‐
see-gid sen ken mer ken zich immers door een eigen tijdse beschrij ving. Natuur lijk:
ker ken, gil de hui zen en musea komen uit ge breid aan bod, maar ook nieuw bouw ‐
wij ken, een afge le gen gere no veerde Sov jet mari ne ba sis en ach ter af straat jes pas ‐
se ren de revue. Odys see beschrijft Tal linn niet als een open lucht mu seum, maar
als een fas ci ne rende plek waar heden, ver le den en toe komst samen ko men.
Uiter aard is het belang rijk ste deel van de gids de beschrij ving van de stad. Met
het reis deel ont vang je – als je daar voor geko zen hebt – ook prak ti sche infor ma tie
over het rei zen, over nach tings mo ge lijk he den en eten en drin ken.
Veel reis ple zier in Tal linn!
 
Bartho Hen drik sen en Leo Plat voet
 
Tips
Uiter aard houdt Odys see zich aan be vo len voor reac ties van kri ti sche lezers. Zijn
er fou tieve ver mel din gen, wij zi gin gen in ope nings tij den, prij zen en dienst re ge ‐
lin gen? Laat het ons weten! Of heb je tips over hotels, pen si ons, cam pings en der ‐
ge lijke? Ook dat horen we graag!
Stuur een email naar: info@ odyssee- reisgidsen. nl

Voorwoord

Inhoudsopgave 



Tallinn verkennen
Een schets van Tallinn 7
Tallinn van buurt tot buurt
Odyssee’s aanraders Tallinn 12
Benedenstad 13
Toompea 22
Rond de binnenstad 27
Kadriorg 33
Pirita 37
Buiten de stad 39
Praktische informatie
Tallinn A-Z 43
Praktisch ABC 50
Nationaal Park Lahemaa
Natuur, landhuizen en vissersdorpen 55

Kaders
Tallinn in het kort 8
De vesting Tallinn 19
Straatnamen 25
Mustamäe en Lasnamäe 40
Wandelen en fietsen in Lahemaa 58
Landgoederen in Estland 59

Inhoudsopgave

 



  



 

 



Raekoja Plats, het hart van de stad

Tallinn, de hoofdstad van Estland, is een moderne en charmante stad met
vele mooie, middeleeuwse gebouwen. De stad heeft een sfeervol centrum,
omringd door een goed bewaarde stadsmuur met torens en poorten. Op Rae‐
koja plats, het grote plein voor het stadhuis, is het altijd druk. Bij de eerste
zonnestralen zitten de terrassen vol toeristen en stadsbewoners. De binnen‐
stad oogt met zijn hobbelige keienstraatjes, fraaie gildehuizen, kerken en
stadsmuur als een openluchtmuseum. Maar achter deze museale façade
gaat een moderne stad schuil met trendy restaurants en cafés, smaakvolle
designwinkels en een hightech samenleving. Tallinn heeft het stoffige imago
van een saaie Oost-Europese stad ver achter zich gelaten. Rond de histori‐
sche binnenstad is een modern zakencentrum verrezen met postmoderne
kantoren, winkelcentra en hotels.

Tal linn is de groot ste stad van het land en was in de Mid del eeu wen een invloed ‐
rijke Han ze stad met con tac ten tot ver in Europa. Tij dens de Rus si sche bezet ting
van 1945 tot 1991 was de stad zo goed als afge slo ten van de bui ten we reld. In
1980 stond de stad even op de wereld kaart. In de wijk Pirita wer den de Olym pi ‐
sche kam pi oen schap pen zei len gehou den. Maar zodra de spe len waren afge lo ‐
pen, viel de stad terug in haar iso le ment.
Het over grote deel van de beziens waar dig he den bevin den zich in en rond het
Raad huis plein en Toom pea in de mid del eeuwse Oude Stad. De stad is gemak ke ‐
lijk te voet te ver ken nen. Ook langs de rand van de Oude Stad zijn inte res sante
gebou wen en musea. Een wan de ling over de Cul tu rele Kilo me ter langs de haven
is een aan ra der. Je wan delt langs relic ten uit de Sov jet pe ri ode, het
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mul ti dis ci pli naire kun sten cen trum Kul tuur i Ka tel, de vis sers ha ven, de voor ma lige
gevan ge nis en het nieuwe mari tiem museum. Het Kadri org park is met het
zomer pa leis van tsaar Peter de Grote en ver schil lende musea, waar on der het
baan bre kende kunst mu seum KUMU, een must. Van uit de wijk Pirita kun je te
voet of met de stads bus naar de ruïne van een mid del eeuws kloos ter, de bota ni ‐
sche tuin en de tele vi sie to ren. Zowel het Kadri org park als Pirita zijn uit ste kend
bereik baar met open baar ver voer.

De geschiedenis van Tallinn valt grotendeels samen met die van Estland. De
belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van Estland staan weerge‐
geven in de kadertekst ‘Geschiedenis van Estland in het kort’.

De geschie de nis van Tal linn gaat terug tot 2500 v.C. toen de eer ste Fins-Oegri ‐
sche stam men zich ves tig den in de regio. In de 9de eeuw lag er een kleine neder ‐
zet ting op de kalkst een heu vel, die later de naam Toom pea zou krij gen. Arche o lo ‐
gi sche opgra vin gen heb ben aan ge toond dat in de 10de en 11de eeuw al sprake
was van een fort en een han dels post met haven aan de voet van de heu vel. Tal ‐
linn - toen nog Lyda nise gehe ten - speelde een belang rijke rol in de han del tus sen
de Bal ti sche lan den.
De stad werd in 1219 door het leger van de Deense koning Wal de mar III inge no ‐
men en kreeg de (voor lo pige) naam Taani linn, dat in het Ests ‘Stad van de
Denen’ bete kent. Duitse rid der mon ni ken, ver e nigd in de Orde van de Zwaard ‐
broe ders, kwa men in 1227 in het bezit van de stad en lie ten een ste nen ver de di ‐
gings werk op de heu vel bou wen. Onge veer twee hon derd han de la ren afkom stig
uit Visby, een mach tige Han ze stad op het eiland Got land in de Bal ti sche Zee,
sticht ten een han dels ko lo nie rond de Nico laas kerk. In hun voet spoor volg den
domi ni ca ner- en cis terciënzer mon ni ken die de kloos ters van H. Catha rina en H.
Michael sticht ten. In 1230 kwam de stad weer in Deense han den. Tal linn werd in
1285 lid van het mach tige Han ze ver bond en was een belang rijke scha kel in de
han del tus sen de Bal ti sche lan den en Rus land. Bont, honing, leer en zee hon den ‐
vet wer den ver scheept naar het wes ten; zout, laken, haring en wijn naar het oos ‐

Tallinn in het kort
Aantal inwoners: 434.426 inwoners (1-1-2015)
Oppervlakte: 159,2 km2
Bevolkingssamenstelling: 52,5% Esten, 38,5% Russen, 3,7% Oekraïners en
5,3% overigen
Website: www.tallinn.ee
De stad is verdeeld in acht districten:  Haabersti (42.000 inw.), Kesklinn
(centrum, 51.000), Kristiine (30.055), Lasnamäe (116.000), Mustamäe
(64.000), Nõmme (38.898), Pirita (16.636) en Põhja-Tallinn (56.433)
Hoogste temperatuur: januari -2.9°C, april 7,3°C, mei 14,0°C, juni 18,8°C,
juli 21,8°C, augustus 19,9°C, oktober 9,8°C
Neerslag: januari 45 mm, april 36 mm, mei 37 mm, juni 53 mm, juli 79 mm,
augustus 84 mm, oktober 70 mm

Geschiedenis van de stad

Middeleeuwen
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ten. In 1310 begon de omwal ling van de stad.

In 1345 ver koch ten de Denen Noord-Est land, waar toe Tal linn behoorde, aan de
Teu toonse (Duitse) Orde. Tal linn (of Reval) was toen een invloed rijke Han ze stad
met vier dui zend inwo ners.
Een con flict tus sen de Teu toonse rid ders en de bis schop van de stad leidde tot
een schei ding tus sen de boven- en bene den stad. In de bene den stad woon den
vooral Duitse han de la ren en ambachts lie den. De beide stads de len wer den
geschei den door een muur.
In de 16de eeuw nam de wel vaart af als gevolg van de ver zwak king van het Han ‐
ze ver bond. Rus sen, Zwe den, Denen, Polen en Litou wers betwist ten het bezit van
de Bal ti sche regio. Tal linn weer stond een 29 weken lang durend beleg door de
Rus si sche troe pen onder aan voe ring van Ivan de Ver schrik ke lijke. In 1561 kwam
de stad in Zweedse han den. Zweedse archi tec ten droe gen zorg voor de her bouw
van Toom pea dat na een grote stads brand in 1468 gro ten deels ver woest was. Ook
wer den bas ti ons aan de ver de di gings wer ken rond de stad toe ge voegd.

Tallinn (Reval) rond 1890

In 1710 werd de stad – ver zwakt door de gevol gen van een zware pest epi de mie –
ver o verd door de troe pen van de Rus si sche tsaar Peter de Grote. ‘Als ik Tal linn in
1702 in mijn bezit had gehad, zou ik mijn paleis en de hoofd stad van het Rus si ‐
sche Rijk niet langs de oevers van de rivier de Neva heb ben gesticht (Sint Peters ‐
burg), maar hier’, ver zuchtte hij ooit. Hij liet het Kadri o g pa leis bui ten de stads ‐
mu ren bou wen. Tal linn was niet lan ger een bloei ende han dels stad maar slechts
een regi o naal admi ni stra tief cen trum bin nen het uit ge strekte Rus si sche Rijk. De
ope ning van de spoor lijn naar Sint Peters burg in 1870 zorgde voor een eco no mi ‐

Duitse Orde en Zweden (1345-1710)

Russische overheersing (1710-1918)
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