
Achthonderd jaar 
Tallinn

Beleef  en proef  de middeleeuwen
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De Middeleeuwse Hanzestad Tallinn viert dit jaar zijn 
achthonderdjarige bestaan en dat laten de Esten niet 
zomaar voorbij gaan. Zo is er niet alleen een speciale 

tentoonstelling in het stadsmuseum, maar ook elders in 
de binnenstad word je herinnerd aan het ontstaan van de 

stad. En dat in een decor van een grotendeels intact geble-
ven middeleeuwse binnenstad, waarbij tachtig procent van 

de oorspronkelijke stadsmuren nog fier overeind staat. 
Nordic bezocht de speciale expositie en speurde verder 

naar het verleden in deze boeiende stad.  

TEKST & FOTOGRAFIE KAMIEL DEINUM 
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Op het eerste het beste terras waar we in 
Tallinn neerstrijken om wat te eten, raken we 
in gesprek met Mika. De Fin is samen met een 
vriend vanuit Helsinki een dagje naar Tallinn 
gekomen om inkopen te doen, maar ook om 
te profiteren van de (zeker voor Finnen) gun-
stig geprijsde horeca. Hij vertelt dat de band 

tussen de Finnen en Esten al heel lang nauw 
is, zelfs toen Estland nog deel uitmaakte van 
de Sovjet-Unie. De veerdienst tussen Helsinki 
en Tallinn die elke dag twaalf keer heen en 
weer vaart, is daar een voorbeeld van, hoewel 
gezegd moet worden dat het vooral Finnen 
zijn die gebruik maken van de veerboot. De 

interesse die zij nu hebben voor Estland, 
hadden de Denen achthonderd jaar geleden. 
Zij legden met het bouwen van een burcht 
de kiem voor wat later een bloeiende stad zou 
worden. 

Baltische zaak 
We beginnen de ontdekkingstocht naar 

het verleden in het stadsmuseum van Tallinn 
aan de Vene in hartje centrum. In de speciale 
tentoonstelling Tallinn 800, die ook nog in 
2020 te zien zal zijn, wordt teruggegaan naar 
het begin van de dertiende eeuw. De paus 
vindt het tijd worden dat de heidense volken 
in het noordoosten van Europa tot het chris-
tendom worden bekeerd en geeft opdracht 
tot een kruistocht. Duitse ridders geven hier 
gehoor aan en trekken vanuit Riga het Estse 
gebied binnen. De Denen zien de groeiende 
Duitse invloed met lede ogen aan en besluiten 
zich te mengen in de ‘Baltische zaak’. Met een 
grote vloot maken ze de oversteek en neste-
len zich vervolgens op de strategische heuvel 

Toompea, oftewel de Domberg, het hoog-
gelegen oudste gedeelte van de binnenstad. 
Tallinn is dan geboren en betekent letterlijk 
‘Stad van de Denen’ (Taani=Denen en Lin-
n=stad). Bij de tentoonstelling is de komst 
van de Deense koning Valdemar II prachtig 
uitgebeeld. Tallinn is tot dan toe slechts een 
kleine houten nederzetting, maar wordt in de 
jaren daarna uitgebouwd tot een vestingstad 
van formaat. Terwijl het grondgebied van 
Estland in handen is van de Duitse ridders, 
blijft Tallinn een Deense stad. Dat blijft zo tot 
1346, wanneer de stad uiteindelijk verkocht 
wordt aan de ridders van de Duitse orde. In de 
eeuwen daarna zijn Tallinn en Estland bezet 
geweest door verschillende vreemde mogend-
heden, zoals de Duitsers, Zweden, tsaristische 
Russen en Sovjets, maar de Deense wortels 
zijn nog altijd in de stad te vinden.

De Deense connectie
Een goed voorbeeld van deze Deense 

connectie is de Danish King’s Garden, een 

‘Het middeleeuwse 
restaurant word geheel in 
stijl verlicht met kaarsen 
maar ook het menu is 

in middeleeuwse sferen’

De Imposante stadsmuur Gezellig op het terras in de historische Catharinasteeg

Danish King’s Garden
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overblijfsel van de Deense beginperiode. De 
naam van deze locatie is veelbetekenend en 
ook logisch gekozen. Dit park eert namelijk 
de Denen als grondleggers van Tallinn. De 
plek is echter niet willekeurig gekozen en dat 
heeft te maken met een legende. Het zou na-
melijk hier zijn geweest dat koning Valdemar 

II wanhopig naar de hemel keek omdat hij 
aan de verliezende hand was in de strijd tegen 
de Esten in 1219. De koning keerde zich 
tot de hemel en vroeg om goddelijke hulp. 
Plotseling ging de hemel open en viel er iets 
naar beneden. Wat het precies is geweest is 
niet duidelijk, maar er viel volgens overleve-
ring een wit kruis op een rode achtergrond 

naar beneden. De Denen zagen dit als een 
teken en kregen weer hoop. Het tij keerde en 
ze versloegen de Esten. Het symbool op dat 
stuk materiaal is ook de nationale vlag van 
Denemarken geworden, de Dannebrog. In de 
tuin, prachtig gelegen met aan de ene kant de 
imposante stadsmuur en aan de andere kant 
uitzicht op de stad, staat een gedenkteken met 
de Deense vlag ter herinnering aan deze speci-
ale gebeurtenis. Elk jaar op 15 juni wordt hier 
ook de Deense nationale feestdag gevierd. De 
vlag die speciaal voor achthonderd jaar Tallinn 
is gemaakt, heeft logischerwijs de kleuren rood 
en wit, en onderstreept daarmee nog eens de 
speciale band met Denemarken. 

Stadsmuur 
Er is naast de Danish King’s Garden nog 

veel meer middeleeuws erfgoed te vinden in 
Tallinn. Na de bouw van de burcht breidt de 
stad zich namelijk snel uit. Tallinn treedt op 
een gegeven moment toe tot het machtige 
Hanzeverbond en wordt dan een belangrijke 

handelsstad in Europa, in die tijd nog steeds 
onder Deens bestuur. Als Tallinn daarna 
uiteindelijk toch Duits wordt, wordt de naam 
van de stad omgedoopt in Reval en gaat het 
als Hanzestad in de middeleeuwen lange tijd 
economisch voor de wind. Er wordt handel 
gedreven met Hanzesteden van formaat, waar-
onder Londen, Brugge, Lübeck en Danzig. 
Dit is de grote bloeiperiode van de stad, en 
bijvoorbeeld de indrukwekkende vestingmu-
ren stammen dan ook uit die tijd.

Van die oorspronkelijke stadsmuur van 
2,5 kilometer staat gelukkig nog bijna twee 
kilometer trots overeind. Daarnaast zijn ook 
de helft van de markante stadsmuurtorens 
intact gebleven. Ter vergelijking: in San 
Gimignano in Toscane dat er beroemd om is 
geworden, staan nog veertien middeleeuwse 
torens, in Tallinn maar liefst 26. Op sommi-
ge plekken kun je die befaamde stadsmuur 
ook op, bijvoorbeeld aan de Suur Kloosteri. 
Daar kun je voor twee euro een toren in om 
vervolgens over de originele stadsmuur lopen 

‘Het verleden dat haar 
zoveel roem en rijkdom 
heeft bezorgd, is nu een 

unieke attractie’

Middeleeuwse steeg in avondverlichting Restaurant Olde Hansa in de middeleeuwse binnenstad

Middeleeuws eten bij III Draakon Oude binnenplaats omgetoverd tot terras
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Na Via Baltica 
komt Eckerö Line!

www.eckeroline.com

TALLINN—HELSINKI

AUTOPAKKET

39€
voor 2-5 

Passagiers 
vanaf 

stadhuisplein loopt. Wijd gebarend prijst hij 
de eeuwenoude gebouwen op het plein aan. 
Zijn toehoorders hangen aan zijn lippen. We 
betrappen ons erop dat we het al heel normaal 
vinden dat de beste man middeleeuwse kledij 
draagt. Het past gewoon perfect bij deze stad. 
Na jaren van narigheid met twee wereldoor-
logen en daarna het juk van het communis-
me, heeft Tallinn zich alweer een tijd geleden 
hervonden. Het verleden dat haar zoveel roem 
en rijkdom heeft bezorgd, is nu een unieke 
attractie. Het maakt de stad, ook na achthon-
derd jaar, springlevend.  

verlicht met kaarsen, maar ook het menu is in 
middeleeuwse sferen. Je kunt bijvoorbeeld kie-
zen uit licht of donker bier, de middeleeuwse 
voorloper van de sparerib, worst of soep. Een 
betere fysieke belevenis van de middeleeuwen 
kun je niet krijgen. Ook de waardin van III 
Draakon, geheel in stijl gekleed, speelt haar 
rol trouwens met verve. Ze straalt in alles uit 
dat zij alleen de baas is in deze herberg, inclu-
sief de spreekwoordelijke deegroller in haar 
hand. Iedereen zet dan ook zonder te proteste-
ren zijn of haar lege bordje en bierkruik netjes 
in de afwasteil. Andere leuke plekken om 
middeleeuws te gaan eten zijn de restaurants 
Olde Hansa en Peppersack. Ook daar vind je 
serveersters in middeleeuwse kledij en staan 
gerechten uit de Hanzetijd op het menu. 

Stadsomroeper
Met de middeleeuwse maaltijd achter de 

kiezen, stappen we even later de herberg uit 
en lopen tegen een gids aan die als een soort 
stadsomroeper met een klein groepje over het 

naar de volgende toren. Op de stadsmuur zie 
je pas goed hoe omvangrijk de verdedigings-
werken van Tallinn zijn, maar heb je ook een 
mooi uitzicht op de oude binnenstad met haar 
torenpieken, middeleeuwse huizen en straten 
met kinderkopjes. Vooral het middeleeuws 
erfgoed dat dus nog overal aanwezig is, maakt 
deze stad zo bijzonder. Je kunt hier dan ook 
heerlijk op een terrasje zitten, of dwalen door 
een binnenstad vol met tastbaar bewijs van 
haar rijke geschiedenis. 

Middeleeuws menu
Niet alleen op de stadsmuur, maar ook 

in de straten van het oude Tallinn zie en voel 
je de middeleeuwen. Sterker nog, je kunt de 
middeleeuwen ook letterlijk proeven. We 
zitten na de stadswandeling met Hans en Rosa 
uit Zwitserland in de middeleeuwse herberg 
III Draakon onder het stadhuis, bier uit een 
stenen kruik te drinken. De tijd heeft hier 
minstens zevenhonderd jaar stil gestaan. Het 
middeleeuwse restaurant wordt geheel in stijl 

Ligging en bereikbaarheid 
Naar de Estse hoofdstad Tallinn kan worden 
gevlogen met Air Baltic vanaf Amsterdam 
Schiphol en Zaventem Brussel en met Ryanair 
vanaf Düsseldorf Weeze. Ook met de veerboot 
reis je comfortabel heen en terug naar de Finse 
hoofdstad Helsinki.

Klimaat en beste reistijd
Tallinn heeft een gematigd zeeklimaat met een 
langere winterperiode waarin het soms ijzig koud 
kan worden. De zomers zijn vrij zacht zonder 

extreem warm te worden. Vooral de maanden 
mei, juni en juli zijn zonovergoten en misschien 
wel de beste reistijd. 

Accommodaties
In Tallinn zijn volop accommodaties aanwezig in 
diverse klassen. Het prijs niveau is nog redelijk te 
noemen.

Musea
Het stadsmuseum exposeert specifiek over de 
geschiedenis van Tallinn en besteedt tot mei 

2021 speciale aandacht aan achthonderd jaar 
Tallinn. Ook in het museum Kiek in de Kok is een 
speciale expositie hierover te bezichtigen.  
Deze expositie loopt nog tot mei 2020.  
Informatie over beide musea is te vinden op 
www.linnamuuseum.ee/en

Meer informatie
Voor meer informatie over Estland en Tallinn  
kun je uitstekend terecht op de websites  
www.visittallinn.ee en www.visitestonia.com

PRAKTISCHE INFORMATIE TALLINN, ESTLAND

‘Iedereen zet dan ook 
zonder te protesteren 

zijn of haar lege bordje 
en bierkruik netjes in de 

afwasteil’

Stadhuisplein in de middeleeuwse binnenstad Sfeervol verlichte straatjes in de oude binnenstad
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