
TALLINN E S T L A N D

Het is alweer dertig jaar geleden 
dat Estland zich samen met de 
twee andere Baltische staten 
los wist te weken van het juk 
van de Sovjet- Unie. Toch zijn 

er nog tal van erfenissen uit het 
communistische verleden terug 
te vinden. In de  Estse hoofdstad 

Tallinn bijvoorbeeld. Daar hebben 
diverse gebouwen een tweede 
jeugd gekregen en zijn ook de 
standbeelden niet weggegooid.  
Het verleden is niet uitgewist. 

Nordic zocht een paar Sovjeticonen 
uit het verleden op.

TEKST KAMIEL DEINUM
FOTOGRAFIE CREDITS VERMELD IN DE FOTO

Het Sovjetverleden 
in Tallinn

Van standbeelden tot megalomane gebouwen
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Standbeelden van Stalin, Lenin en andere Sovjethelden in de tuin van Maarjamäe Palace, onderdeel van het Estonian History Museum
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We zijn echt helemaal alleen in 
de tuin van Maarjamäe Palace, 
onderdeel van het Estonian 
History Museum even buiten 
Tallinn. Het grote publiek 

heeft deze plek kennelijk nog niet ontdekt. 
Ook Nancy, van het verkeerbureau van 
Estland, moest even met een aantal collega’s 
overleggen toen we haar vroegen waar de 
standbeelden van Stalin, Lenin en andere 
Sovjethelden, die ooit alle steden achter het 
IJzeren Gordijn en dus ook Tallinn opsierden, 
gebleven waren. Maar we hebben ze gevon
den: ze zijn zo netjes naast elkaar opgesteld 
in een groene omgeving, dat het net grafste
nen op een kerkhof lijken. De helden van de 
SovjetUnie hebben in Tallinn hier hun laatste 
rustplaats gekregen. De stilte van de omge
ving maakt de beelden nog indrukwekkender. 
Stalin, Lenin, maar ook minder bekende 
persoonlijkheden uit het communisme kijken 
je steng aan en stralen ondanks dat ze als 

buste zijn afgedankt, nog veel kracht uit. Ze 
zullen ongetwijfeld bij een aantal mensen nog 
sympathieën oproepen en daar waarschuwt 
het museum dan ook voor bij de entree van de 
beeldentuin. Het haalt een citaat uit 1999 van 
de toenmalige president van Estland aan: “Het 

is gevaarlijk om te denken dat de tijden van 
Stalin en Hiller voorbij zijn.” Het is daarom 
maar goed dat de beelden niet rigoureus zijn 
vernietigd. Door ze tonen wordt het verleden 
niet vergeten. Een betere locatie om ze een 
plek in de geschiedenis te geven dan de tuin 
van het nationale geschiedenismuseum is er 
niet. 

Olympisch dorp
De tuin van het Estonian History Museum 
is één van de plekken waar je de relikwieën 
uit de Sovjettijd terug kunt vinden. Er zijn 
echter nog vele andere locaties in en rondom 
Tallinn waar je de communistische erfenis nog 
nadrukkelijk kunt aantreffen. We rijdend door 
naar het voormalige Olympische dorp in Piri
ta, een jachthaven op een kleine tien minuten 
rijden van Tallinn. Hier werden in 1980 de 
zeilwedstrijden van de Olympische Spelen van 
Moskou gehouden. De voormalige huisvesting 
van de sporters – uiteraard in de Sovjetarchi
tectuur – is nu een hotel, het Pirita Marina 
Hotel. Het gebouw is zo groot dat het bijna 
niet op een foto is vast te leggen. Het is slechts 
25 meter breed en drie verdiepingen hoog, 
maar wel liefst vierhonderd meter lang. Het is 
gebouwd in de vorm van een schip, natuurlijk 
geïnspireerd op de watersportwedstijden die 
hier werden gehouden. In het midden het 
van gebouw is een centraal gedeelte dat vijf in 

‘Zo netjes naast elkaar 
opgesteld in een groene 
omgeving lijken het net 

grafstenen op een kerkhof ’

Bij Maarjamäe Palace, onderdeel van het Estonian History Museum, bevindt zich in de tuin het beel-
denpark met Sovjethelden

Op weg naar het beeldenpark

De voormalige huisvesting van de Olympische sporters – in op en top Sovjetarchitectuur – is nu een hotel, het Pirita Marina Hotel
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plaats van drie verdiepingen telt en de brug 
van een schip moet voorstellen. Het pand 
staat op de monumentenlijst van Estland en 
heeft gelukkig een nieuwe invulling gekregen 
zodat het niet, zoals vele andere Sovjetmonu
menten, steeds verder in verval raakt. Wie wil 
overnachten in Sovjetarchitectuur is hier op de 
goede plek. 

Leegstaand cultuurpaleis
Voor de Olympische Spelen zijn in Tallinn in 
totaal vijftig gebouwen neergezet. Natuurlijk 
hotels, een tvtoren, maar ook de luchtha
ven. De afterparties en festiviteiten van de 
spelen vonden plaats in een speciaal daarvoor 
gebouwde evenementenhal. We rijden weer 
terug naar Tallinn om dit te bouwwerk te 
aanschouwen. Het waait flink en de golven 
beuken tegen de grijze betonblokken van het 
inmiddels leegstaande complex. In de haven 
van Tallinn, vlak buiten de muren van de 
oude binnenstad, werd het V. I. Lenin Palace 
of Culture and Sport neergezet. De Sovjets 
waren maar wat trots op dit gebouw. Het 
had een amfitheater met vijfduizend zit
plaatsen en een ijshal met plek voor driedui

zend toeschouwers. Nu ligt de trots van de 
Olympische Spelen er verlaten bij en hebben 
graffitispuiters zich uitgeleefd op de grijze 
stenen. Op de achtergrond ligt de veerboot 
naar Helsinki. De nieuwe haven die er verrijst 
is een groot contrast met het grijze betonnen 
Sovjetrelikwie. 

Na de val van het communisme werd de 
naam van het complex veranderd in Linna
hall en is het nog een tijd in gebruik geweest 
als congres en concerthal. Duran Duran en 
Lou Reed hebben er in de jaren tachtig nog 
opgetreden. In 2009 sloot de Linnahall haar 
deuren en sindsdien raakt het steeds verder in 
verval. De gemeente zit met het enorme ge
bouw in haar maag en er zijn allerlei plannen 
om het op te knappen, maar tot op heden 
dient het vooral als wandelroute met uitzicht 
op de baai van Tallinn. We zien verliefde 
stelletjes en mensen die er de hond uitlaten. 
Het is te hopen dat er een snel investeringen 
gedaan gaan worden. Precies 41 jaar na de 
Olympische Spelen lijkt dit een goed mo
ment voor een doorstart. Ironisch is dat de 
soevereiniteitsverklaring van Estland in 1989, 
voorafgaand aan de uiteindelijke onafhanke

lijkheid in 1991, juist bij deze trots van de 
Sovjetarchitectuur plaatsvond. 

KGB Museum
Van de vele musea in Tallinn waarbij wordt 
stilgestaan bij de diverse overheersers die het 
land heeft gekend, is het KGB Museum in het 
Sokos Hotel Viru toch wel het meest hilari
sche. Als gast van het hotel, in 1972 door de 
SovjetUnie gebouwd om toeristische inkom
sten mee te pakken, moest je in de badkamer 
niet hardop je beklag doen over het gebrek 
aan toiletpapier, want binnen twee minuten 
klopte een medewerker van het hotel aan de 
kamerdeur om het benodigde te brengen. Pas 
toen de Russen na de onafhankelijkheid van 
Estland het hazenpad hadden gekozen, bleek 
hoe dit meer dan klantvriendelijke optreden 
mogelijk was: het ‘westerse’ hotel zat boorde
vol met afluisterapparatuur. “We willen deze 
afluisterpraktijken aan het publiek tonen, in 
de hoop om voor eens en altijd deze zwarte 

‘De communistische 
erfenis en de gebouwen 

uit die tijd zijn een 
extra attractie van de 

eeuwenoude Hanzestad 
Tallinn’

Ruïne van het voormalige V. I. Lenin Palace of Culture and Sport, later nog omgedoopt tot Linnahall 
congres- en concerthal

Hotel Viru met op de geheime 23ste verdieping het 
KGB Museum

De afluisterapparatuur in het KGB Museum
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We sluiten het museum af bij een foto van 
de Baltische Keten. Op 23 augustus 1989 
vormden twee miljoen mensen hand in hand 
een keten van zevenhonderd kilometer door 
alle drie de Baltische staten, van Tallinn naar 
Vilnius, om te protesteren tegen het Molo
tovRibbentroppact. Het was die dag precies 
vijftig jaar geleden dat dit akkoord tussen 
Hitler en Stalin werd gesloten en het einde 
van de Baltische staten inluidde. Vijftig jaar na 
dat pact is de macht van de Sovjets uitgewerkt 
en voelen de Balten dat er opnieuw een kans is 
voor zelfstandigheid. 

Na het juk van het communisme, heeft 
Tallinn zich voor de zoveelste keer hervon
den. De grauwe sluier van de Sovjetperiode is 
afgeworpen. Elke periode heeft zijn nalaten
schap en het verleden is nooit volledig weg 
te poetsen. De communistische erfenis en de 
gebouwen uit die tijd zijn een extra attractie 
van de eeuwenoude Hanzestad Tallinn.  

Duitse bezetting aan de orde, maar natuurlijk 
wordt vooral aan de Sovjetoverheersing ruim 
aandacht besteed. Deze periode heeft niet 
alleen fysieke sporen nagelaten, maar ook 
decennialang het dagelijkse leven bepaald. 
Als we het museum binnen gaan, worden we 
gelijk geconfronteerd met een aantal persoon

lijke verhalen. Van mensen die in het holst 
van de nacht uit hun bed zijn gelicht en zijn 
afgevoerd en families die uit elkaar werden 
gehaald. Al wandelend door het museum voel 
je de bezetting en de grauwsluier uit de tijd 
van het communisme. 

bladzijde in onze geschiedenis te kunnen 
omslaan”, zegt de museumgids. We nemen de 
lift naar de bovenste verdieping, die niet de 
bovenste blijkt te zijn. Via verschillende trap
pen bereiken we namelijk de geheime 23ste 
verdieping, ooit het domein van de KGB. Het 
is net alsof we in een oude James Bondfilm te
rechtgekomen zijn. De kamer staat volgepropt 
met afluisterapparatuur. Bijzonder zijn ook de 
voorpagina’s van de kranten met de overlij
densberichten van de voormalige Sovjetstaats
hoofden Andropov en Brezjnev: op de foto en 
namen na zijn ze exact identiek.

Museum van de bezetting en vrijheid
Om de Sovjetperiode ook anders dan al
leen maar via standbeelden en gebouwen te 
bekijken, gaan we naar het Vabamu Museum 
aan de Toompea met de veelzeggende naam 
‘museum van de bezetting en vrijheid’. In 
een permanente tentoonstelling komt de 

Ligging en bereikbaarheid
Naar Tallinn kan worden gevlogen met Air Baltic vanaf Schiphol en Zaven-
tem en met Ryanair vanaf Düsseldorf Weeze. De luchthaven van Tallinn ligt 
tegen de binnenstad aan en voor twee euro reis je in vijftien minuten met de 
tram naar centrum. Een kaartje is ook in de tram te koop. 

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. 

Vervoer
Tallinn is uitstekend te bewandelen. Het is het overwegen waard een Tallin 
Card (www.visittallinn.ee/eng/tallinncard) aan te schaffen. Hiermee kan je 

onbeperkt met het openbaar vervoer in de stad reizen en bovendien heb je 
dan ook gratis toegang tot zo’n veertig bezienswaardigheden en musea. 

Accommodaties
In Tallinn zelf zijn in en rond de binnenstad tal van hotels te vinden. Een 
speciale overnachtingsplek is het voormalige Olympische dorp waar je kunt 
overnachten in Pirita Marina Hotel.

Meer informatie
Verkeersbureau Estland: www.visitestonia.com/en
Verkeersbureau Tallinn: https://visittallinn.ee/eng
Estonian History Museum: www.ajaloomuuseum.ee/en
Vabamu Museum: www.vabamu.ee
Pirita Marina Hotel: https://piritamarina.ee/en
KGB Museum: https://viru.ee/en

PRAKTISCHE INFORMATIE TALLINN, ESTLAND

‘Wie wil overnachten in 
Sovjetarchitectuur is hier 

op de goede plek’

De expositie Freedom without borders in het Vabamu Museum geeft aan dat 
na de Sovjetoverheersing de vrijheid in Estland steeds wankel blijft.

Vabamu, museum van de bezetting en vrijheid
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