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Voorwoord 
 
Tallinn en Riga, twee hoofdsteden van de Baltische 
staten Estland en Letland. Fascinerende steden met 
een fascinerende historie in een fascinerend gebied. 
Een van die gebieden die door hun geografische 
ligging onderwerp zijn van begerige  blikken door 
machthebbers en generaals. Ze hebben vele 
verschillende heersers gekend. De Baltische staten 
liggen aan zee met toegang naar open water, gunstig 
gelegen voor handel en strategische 
troepenbewegingen. De welvaart die daardoor 
ontstond kwam tot uitdrukking in de  prachtige oude 
binnensteden, die ook in het begin van de 20

e
 eeuw 

zijn verrijkt met schitterende gebouwen in de art 
nouveau stijl. Ze  zijn daarvoor ook beiden beland op 
de wereld erfgoedlijst van Unesco. 
Die ligging aan zee en de goede bereikbaarheid maakt 
het ook een gebied dat veel verschillende mensen 
trekt, ieder met hun eigen cultuur en kunst.  
Want de landen kennen en kenden belangrijke 
kunstenaars en een rijk cultuur leven met 
wereldberoemde namen als  violist Gideon Kremer,  
schilder Mark Rothko – geboren als Marcus 
Rothkowitz –  architect Michael Eisenstein, cineast 
Sergej Eisenstein – van Battleship Potemkin – of 
componist  Arvo Pärt.  
Toen de Baltische staten in 1991 weer onafhankelijk 
werden hebben ze geprofiteerd van de economisch 
goede tijden en veel gebouwd, een echte booming 
ontwikkeling op gebied van architectuur en 
stedenbouw. Bijzonder is ook in beide steden het 
hergebruik van oude industriële panden en de houten 
woningbouw. 
Aanleiding genoeg om dit bijzonder gebied te 
bezoeken. De eerste twee dagen zitten we in Tallinn 
en de laatste twee dagen in Riga. 
We vliegen met Estonian Air naar Estland, verplaatsen 
ons met luxe lijnbus naar Letland en vliegen met Air 
Baltic terug naar Nederland. 
 
We wensen jullie een prettige en educatieve excursie. 
 
Wim Klaassen en Ria Steenaart 
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1. Geschiedenis en meer 

 
De geschiedenis van de Baltische regio begint in 2000 
v. C met de komst van de eerste Baltische stammen. 
Ze delen een geschiedenis van vreemde overheersing 
en strijd om onafhankelijkheid, maar hebben ieder 
hun eigen culturele identiteit  weten te bewaren.  
Eeuwenlang vormden de Balten een agrarische 
gemeenschap , hoofdzakelijk levend van het land. 
Archeologisch onderzoekheeft uitgewezen,dat er 
uitgebreide handelsbetrekkingen waren met Zweden, 
Duitsland en Rusland. Uit geschriften komen de 
Balten tevoorschijn als  goede botenbouwers en 
gevreesde piraten. In een tijd dat de rest van Europa 
het christendom al had omarmd, hielden de Balten 
vast aan hun eigen heidense opvattingen. 
 
Duitsers in Estland en Letland  
Estland en Letland werden rond het begin van de 12

e
 

eeuw veroverd door Duitse kruisridders en bekeerd 
tot het christendom.  Daarmee werden nieuwe 
sociale verhoudingen geïntroduceerd, waarin de 
Duitser eeuwenlang een hoofdrol zouden vervullen.  
De lokale bewoners werden uitgesloten van alle 
handelsactiviteiten en mochten ook geen 
zelfstandige landbouw meer beoefenen. Ze konden 
alleen nog als lijfeigenen aan het werk komen. In 
1217 stichtten de ridders Lijfland, een samenvoeging 
van Letland en Estland, met Riga als hoofdstad.  
 
De Zweden en de Russen 
Zweden en Rusland vochten twee grote oorlogen uit 
om de controle over de Oostzee en de omringende 
landen. Na de oorlog kwam een groot deel van 
Estland onder Zweeds bewind, terwijl Letland bezet 
werd door Polen. Het zuiden en oosten van Letland, 
ook bekend als Koerland en Letgallen, werden Poolse 
hertogdommen. Niet lang daarna brak er weer een 
oorlog uit, dit keer tussen Polen en Zweden. In 1621 
namen de Zweden Riga en het noorden van Letland 
in. Koerland bleef in Poolse handen en bereikte het 
hoogtepunt van zijn rijkdom en macht.  
Tijdens de Zweedse bezetting van Lijfland werden 
vele hervormingen doorgevoerd. 
5 
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De Duitsers daarentegen hielden in Lijfland de wind 
eronder.  
Nadat Zweden Duitse bezittingen had onteigend, 
wendden de Duitsers zich tot Rusland. In 1700 
versloeg Zweden Rusland bij Narva, het begin van de 
Grote Noordse oorlog. In 1709 versloeg de Russische 
tsaar Zweden en kwamen Estland en Letland onder  
Russische controle. 
De lokale Duitse gemeenschap behield een groot deel 
van haar autonomie, handelsrechten en 
landgoederen.  
 
Onder de Tsaren 
Na de dood van de tsaar in 1725 volgde een unieke, 
honderdjarige  periode van vrede, zonder invasies of 
lokale opstanden. De Joden uit Litouwen vestigden 
zich geleidelijk ook in Letland en Estland.  
 
Ongemakkelijke 100 jaar vrede 
Tussen 1816 en 1819 schafte tsaar Alexander I het 
lijeigenschap af en kregen boeren het recht om land 
te kopen en verkopen. Wel was er onrust, vooral 
onder de intelligentsia in de steden, die zich keerden 
tegen de overheersende positie van de Russisch-
orthodoxe Kerk  en het toenemende  gebruik van de 
Russische taal. Vanaf 1860 waren er in Estland zowel 
als in Letland nationalistische bewegingen actief. Het 
zou echter nog tot het begin van de 20

e
 eeuw duren 

voordat  Esten en Letten in hun hoofdsteden vrij voor 
hun eigen nationaliteit konden uitkomen. Ook in de 
19

e
 eeuw lieten de Russen het lokale bestuur over 

aan de Duitsers, die profijt trokken van de enorme 
commerciële mogelijkheden die de massaproductie, 
de spoorwegen en de stoomschepen boden. 
 
Opnieuw oorlog 
In 1905 vonden in steden door geheel Rusland 
stakingen en demonstraties plaats om het tsaristische 
bewind te dwingen burgerrechten in te voeren en de 
sociale omstandigheden te verbeteren. Het 
omvangrijke arbeidsleger in Riga was een pion in de 
onrust. Op het platteland waren de protesten gericht 
tegen de Duitse adel en hun landgoederen. 
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Dit waren geen nationalistische maar sociale 
bewegingen. De nationalistische aspiraties kregen 
een terugslag door de Eerste Wereldoorlog. De 
Russische Revolutie zou een belangrijke wending 
geven aan de geschiedenis van de regio. De 
burgeroorlog in Rusland werd gezien door de 
Baltische landen als een kans om hun lot in 
eigenhanden te nemen. 
 
Onafhankelijkheid 
Na de oorlog speelden in de Baltische regio Duitse en 
Poolse territoriale belangen. Daarom was er weinig 
bereidheid om Estland en Letland aan hun 
onafhankelijkheid te helpen. Pas in 1920 lukte het 
afspraken te maken over nieuwe grenzen, die stand 
zouden houden tot 1940. Hoewel niemand in de 
Baltische regeringen veel bestuurlijke ervaring had, 
was het opvallend hoeveel ze in zo’n korte tijd wisten 
te bereiken. In Estland en Letland werden de Duitse 
landgoederen onteigend, maar de vele succesvolle 
bedrijven van de Duitser werden onaangeroerd 
gelaten.   
 
Sovjetbezetting 
In juni 1940 vielen de Baltische landen in handen van 
de Russen, zoals was overeengekomen in het 
Molotov-Ribbentroppact. Alle sporen van de 
voorgaande twintig jaar onafhankelijkheid werden 
uitgewist. Vlaggen volksliederen en bijbels werden 
verboden In juni 1941 volgde bij een massale actie de 
deportatie van ca. 10.000 Esten en 15.000 Letten 
naar Siberië.  Een week later schond Duitsland het 
Molotov-Ribbetroppact en viel de Baltische landen 
binnen. Russische troepen die zichzelf “bevrijders” 
noemden, heroverden in herfst 1944 een groot deel 
van de Baltische regio. Vooruitlopend op de komst 
van de Russen vluchtten veel bewoners naar Zweden 
en Duitsland. Anderen die wel bleven sloten zich aan 
bij de partizanen in de bossen. Zij wisten in de jaren 
vijftig het Sovjetbestuur in de regio danig te 
ontregelen. De politiek van russificatie werd opnieuw 
toegepast om de identiteit van Estland,Letland en 
Litouwen uit te wissen.  
In 1989 vormden de inwoners van de Baltische 
landen en keten Langs de kust om de aandacht 
7 
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van de wereld te vestigen op hun gedeeld 
geschiedenis van lijden. 
 
Weer onafhankelijk 
De politiek van perestrojka en glasnost van Michail 
Gorbatsjov hadden een aangrijpend effect op de 
Baltische Staten. Men kon opeens openlijk praten 
over onafhankelijkheid en de nationale vlag 
tevoorschijn halen. Rond 1990 kon iedereen 
voorspellen dat Estland, Letland en Litouwen weer 
onafhankelijk zouden worden, alleen wist niemand 
wanneer. De datum waarop het daadwerkelijk 
gebeurde,  21 augustus 1991- na een mislukte coup 
tegen Gorbatsjov – was onverwacht. Binnen 48 uur 
grepen de Baltische landen de kans om zich 
onafhankelijk te verklaren.  
Wat voorheen achtergebleven staten waren, werden 
opeen serieuze Europese landen, met eigen 
luchtvaartmaatschappijen, munteenheden en 
erkenning op wereldwijde schaal. In 2004 werden de 
drie Baltische landen lid van de EU en de NAVO en in 
2007 ondertekenden ze het Schengenverdrag.  
 
Joodse geschiedenis 
De geschiedenis van de Joden in de Baltische regio 
begon in de 14

e
 eeuw, toen de koning van  

Litouwen kooplieden en handelslieden uitnodigde te 
komen. Estland had altijd al een kleine joodse 
gemeenschap en de Joden die in de 15

e
 eeuw naar 

Letland kwamen  mochten zich pas veel later in Riga 
vestigen. Tot het eind van de 19

e
 eeuw mochten 

Joden geen bezit hebben of een beroep uitoefenen. 
Ze leefden dan ook voornamelijk als reizende 
handelaar en marktkraamhouders. Na de Eerste 
Wereldoorlog kregen ze volledige burgerrechten. Tot 
het begin va de vernietigende Jodenvervolging door 
de Nazi’s in 1941 waren veel Joden werkzaam als arts, 
jurist, zakenman of politicus. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog  werden bijna alle Joden  die niet 
wisten te vluchten vermoord.  Hoewel sommigen 
terugkeerden, is de Joodse gemeenschap kwijnende, 
deels  door de emigratie naar Israël. 
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 Dag medereizigers naar Tallinn,  
 
Graag stel ik u voor nog een extra Tallinn bezoeker 
mee te nemen. 
Je zou kunnen zeggen dat het  komt door toeval, 
maar eigenlijk geen echt toeval. Het is iets dat we 
geneigd zijn in ons snelle taalgebruik toeval te 
noemen, omdat we vergaten hoe het precies zat, of 
omdat we het te ingewikkeld vinden om heel, heel 
precies in onze bewoordingen te zijn. Zo noemen we 
iets toeval, wat het niet is.  
Dus, niet toevallig, stuurde Annie, een Amnesty 
International vriendin, me een bericht door. Beter 
nog, een uitnodiging van de Culturele groep “De 
Weel” uit Westzaan. “In de Zuidervermaning is een 
Concertlezing met schrijver Jan Brokken die voor leest 
uit eigen werk, omlijst met klassieke muziek van door 
Brokken beschreven componisten”. De 
Zuidervermaning kende ik, o.m. van BEWETH, het 
gesneuvelde Bewegingstheater. Ik kende Jan Brokken, 
noch het gezelschap. Maar het kon geen toeval zijn 
dat Annie me tipte. Ze onderkent kwaliteit. 
Ik ben er op tijd, maar eigenlijk net op tijd, want het is 
al ontzettend druk. Ik vind nog een plaatsje waar ik, 
naast een goede kijk op wat komen gaat, ook enige 
rust heb om me wat in mezelf te keren. Annie is er 
ook, samen met een vriendin. Laat ik niet te veel 
uitweiden medereizigers. Het was een prachtige 
avond. Mooie muziek, die de verhalen prachtig 
omlijstten. Brokken die niet slecht voor las. Maar wat 
hij voorlas…. Het was zo ondubbelzinnig boeiend, dat 
ik na afloop het boek kocht. De rijen voor het 
signeren heb ik gemeden, aan rijen ben ik niet 
verknocht. Maar ‘Baltische Zielen’ heb ik. En ik heb 
het met stijgende be- en verwondering gelezen.  
 

Nu is een ervaring als deze natuurlijk erg persoonlijk. 
Evenals het volgende: Brokken beschrijft op 
voortreffelijke wijze in 15 verhalen, intrigerende 
persoonlijkheden uit de kunst en cultuur. Een paar 
namen en geschiedenissen. Violist Gideon Kremer,  

die moest goedmaken wat  vader Markus Kremer 
door WO II aan trots en zelfrespect verloren had. 
Marcus Rothkowitz, Let van geboorte, maar later 
Amerikaans burger met de naam Mark Rothko. 
Architect Michael Eisenstein, architect van veel 
Jugendstil gebouwen in Riga en vader van cineast 
Segej Eisenstein. Daarnaast ook kleinere namen, maar 
altijd grote personen. Alle beschrijvingen staan bol 
van ogenschijnlijke toevalligheden die nader 
beschouwt op geen enkel toeval berusten. Brokken 
omvat de personen en hun levens, schrijvend tijdens 
bezoeken aan de Baltische staten in de periode 2007-
2010, met de werkelijk onwaarschijnlijk ingewikkelde 
historie van die regio in zeg de laatste 100 jaar. De 
staten rollen van overheersing door andere volken 
naar zelfstandigheid, naar nieuwe overheersing en 
weer naar nieuwe zelfstandigheid. Bewegingen die 
maatschappelijk diepe voren trekken en waarin 
personen tegen wil en dank worden meegesleurd. 
Waaraan persoonlijke aspecten van individuele 
levens -  al dan niet beïnvloed door die 
maatschappelijke  voren  - nog eens worden 
toegevoegd.  
 
Ik stel u voor, Jan Brokken als medereiziger mee te 
nemen in de vorm van zijn boek “Baltische zielen”. 
Want wat is mooier? Te lezen over waar je bent, te 
zien wat is geschreven, te leven naast beschreven 
levens. 
 
Zaandam, Louis Groen, juni 2012. 
 
PS. Mocht ik me hierboven hebben laten verleiden tot 
een te lyrische bijdrage, bedenk dan dat ik gedreven 
werd door de ervaren persoonlijke immateriële 
verrijking, niet een potentieel materiële vanwege 
belang bij boekverkoop. 
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Al  lang contact met de Baltische Staten 

Wie bij de Tweede Kamer-verkiezingen van 12 
september twijfelt aan de waarde van een stabiel 
Europa zou wat kunnen lezen over de Grote 
Ambassade van Peter de Grote. Op  2 maart 1697 
vertrok de Russische tsaar met een delegatie van 250 
man uit Moskou, via Riga, voor een reis naar het 
politiek-economisch centrum van de wereld: zo kwam 
hij in Zaandam.  
De Grote Ambassade was een jaar van huis, vooral 
om steun te zoeken tegen het machtige Ottomaanse 
Rijk, waarbij de toegang tot de Zwarte Zee inzet was. 
Bij Engeland, Frankrijk, Oostenrijk en de paus zocht 
Peter de Grote steun. De andere grote vijand van de 
Russen waren de Zweden aan de overkant van de 
Oostzee, die nu ook al Riga in handen hadden. Juist 
de strijd op de Oostzee was voor Tsaar Peter reden 
om zich in de scheepsbouw te verdiepen.  Peter 
kwam in Zaandam smidsknecht  Gerrit Kist tegen, die 
hij eerder in de Duits-Nederlandse wijk van Moskou 
had ontmoet. Kist verhuurde een  half huisje aan  
Pjotr Michailov. Het was de bedoeling dat de tsaar 
onopgemerkt aan schepen kon timmeren, maar hij 
werd herekend door zijn lengte (ruim 2 meter, terwijl 
een gemiddelde Zaandammer 1,65 meter mat).  
Peter, die voor een week had gehuurd, ontvluchtte na 
vier dagen Zaandam, omdat de dorpsjeugd hem het 
werken onmogelijk maakte en naar verluidt zelfs 
bekogelde. Hij week uit naar de anonimiteit van 
Amsterdam. Later tijde                                                                                                                                      
ns zijn reis verdiepte de tsaar zich in Portsmouth in de 
scheepsbouw en bezocht scheepswerven. Na een 
paar jaar was Peter de Grote weer thuis. 
Voor ons is Peter de Grote via het Czaar Peterhuisje 
voor eeuwig aan de Zaanstreek verbonden. De 
gemiddelde Rus zal thuis niet wakker liggen van het 
gebouwtje aan de Zaandamse Krim (een plaats aan de 
Zwarte Zee). Maar voor de gemiddelde Russische 
toerist is het huisje een must.  
Houthandel  
In vervlogen tijden had Zaandam een flinke 
houtindustrie, voor het bouwen van schepen en 
pakhuizen. 
 

Naaldbomen uit de Grote Oost (Riga, Narva en 

St.Petersburg) werden in Zaandam tot planken 

gezaagd. Eerst in houtzaagmolens langs de Zaan, later 

in de farbrieken op het (Pont)Eiland een aan de 

oostkant (Houtveld) van de spoorlijn. 

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog  was de 

Oostzee een blinde vlek. Wel vond op bescheiden 

schaal scheepvaart en handel plaats. We waren toern 

vooral met Afrika, Amerike en Azië bezig. Door de 

kieren van het IJzeren Gordijn hoorde je weinig over 

de geannexeerde Baltische Staten. Ze waren wel 

sportief, want in de altijd grote basketbalteams 

zorgden de Balten voor de creativiteit. Ze waren er 

helaas niet bij toen her t Russische CSKA Moskou in 

spothal de Vang speelde. 

Na het vallen van de Muur in 1989  werden de 

eeuwenoude culturele en economische contacten 

weer aangehaald. In Amsterdam ging een 

dependance open van het wereldberoemd museum 

uit St. Petersburg en in Zaandam is het een 

winkelcentrum die beiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

luisterden naar de naam Hermitage. Vervolgens staan 

de Hermitagewinkels naast het nieuwe gemeentehuis 

van Zaanstad, dat is gebouwd in een moderne versie 

van de Zaanse houtbouw.Het gemeentehuis staat 

weer op een steenworpafstand van het Czaar 

Peterhuisje. De Russische buurt en de Havenbuurt. Zo 

krijgt de recent toegekende Zaanse Parteon 

Architectuurprijs aan stadhuis en busstation in 

Inverdan door deze Babel excursie een extra dimensie 

 

Hans Bosma, Wormer – 21 mei 2012 

 

Inspiratebronnen: Encyclopedie voor de Zaanstreek, 

Jan-Pieter en Klaas Woudt (1991) 

Het Hemels Vaderland van oud Volkskrant 

correspondent Bart Rijs (2005) 

Baltische Zielen van Jan Brokken (2010) 
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Riga: profile of a survivor 
 
Present Day Life In Riga 
Riga is one of the largest cities on the Baltic sea.  That 
it is not as well known as cities like Stockholm, 
Copenhagen and Hamburg is thanks to the legacy of 
the Soviet occupation of Latvia, when both city and 
country were considered nothing more than a part of 
a greater whole. You are about to discover what a 
hidden gem Riga is, as a cosmopolitan, beautiful and 
accessible city.  For the residents of Riga, which 
represents 50% of Latvia's population and nearly 80% 
of its economy, life - although challenging in these 
economic times - provides more opportunities and 
quality of life than any other place in Latvia. 
Influence of Russian motherland, relationship 
between two countries, legacy of mass deportations. 
The influence of Russia can be felt everywhere one 
looks - in the city's Russian Orthodox architecture, to 
Latvia's membership in NATO, and its position as a EU 
frontier state.  The dominant player on Latvia's 
foreign policy, relations between the two countries 
are currently good - but always charged with politics, 
rumor and intrigue. An interesting historical and 
cultural anomaly shows itself during the VE 
Celebrations on 8 May.  When armistice was declared 
in 1945, it was after midnight in Moscow - ergo 9 
May.  To this day, the Latvian community celebrates 
VE Day with somber ceremonies on 8 May, while the 
Russian community holds a much larger and 
boisterous celebration on 9 May in 'Victory Park' near 
a Soviet era monument to the Great Patriotic War. 
What regime change has meant to Latvians. 
Regime change (in 1991 as Soviet Union dissolved) 
has meant everything to the Latvians.  It defines their 
current existence, and their struggle as a people 
throughout Soviet occupation.  Latvia's great 
advantage was the fact that they had a clear history 
between WWI and WWII of prosperity as a leading 
society on the Baltic sea (with per capita incomes 
surpassing those in Scandinavia). And a generation of 
Latvians in Latvia and the diaspora who remembered 
that and aspired to return to it. They both new what 
and who they wanted to be as soon as they gained  
 
return to being members of the European community 
to which they feel they have always rightly belonged. 
 Much of what has happened in post independent 
Latvia ( EU & NATO membership, legal and fiscal 
reform) can be explained by this basic desire. 
Present economic situation in Latvia 
Latvia was the first EU member state to seek 
assistance from the IMF at the end of 2008.  Latvia's 
economy suffered the largest recession in the world 
in 2008-2009, and received a bailout of approximately 
EUR 7 billion.  At that point, Latvia demonstrated its 
unique national qualities of perserverance and ability 
to suffer collectively for a common goal.  It cut nearly 
20% out of its national budget (imagine that 
happening in The Netherlands), it successfully 
undertook an internal devaluation of its currency 
(one of the few times that has been done 
successfully) by cutting wages.  Public sector wages 
were cut by more than 35% on average.  Private 

freedom from the Soviets.  In short, they wished to 
return to being members of the European community 
to which they feel they have always rightly belonged. 
Much of what has happened in post independent 
Latvia ( EU & NATO membership, legal and fiscal 
reform) can be explained by this basic desire. 
Present economic situation in Latvia 
Latvia was the first EU member state to seek 
assistance from the IMF at the end of 2008.  Latvia's 
economy suffered the largest recession in the world 
in 2008-2009, and received a bailout of approximately 
EUR 7 billion.  At that point, Latvia demonstrated its 
unique national qualities of perserverance and ability 
to suffer collectively for a common goal.  It cut nearly 
20% out of its national budget (imagine that 
happening in The Netherlands), it successfully 
undertook an internal devaluation of its currency 
(one of the few times that has been done 
successfully) by cutting wages.  Public sector wages 
were cut by more than 35% on average.  Private 
sector saw a similar trend.  Because of these reforms, 
and the continued adherence to fiscal discipline by 
this and previous coalition governments, today Latvia 
is enjoying the highest growth in GDP in the EU, and 
belongs firmly to the group who have their fiscal 
house in order.  It has in short one of the healthiest 
and most successful economies in the EU. 
That does not mean life is easy for the average 
Latvian.  This is a more complicated story.  But the 
third poorest country in the EU is growing.  Latvians 
were indebted during the boom before the crisis, and 
are struggling to pay down those liabilities.  There are 
many good - and bad factors - but to summarize, 
Latvians are enjoying a definite upswing in their 
macroeconomic fortunes. 
Development of the city. 
As you will see when you tour the city, Riga has 
enjoyed a long and relatively prosperous history as a 
Hanseatic League member, and a vital city in the 
Russian empire.  Evidence of this is in the size of the 
center of the city, and the quality of the architecture - 
particularly during the turn of the century and early 
1900's. 
© Jerry Wirth, Riga  - 25 juni 2012 



 

2. Stedenbouw en architectuur 
 
2.1 Tallinn 
De afgelopen 10 jaar na de onafhankelijkheid is 
Tallinn uitgegroeid tot een dynamische en 
opwindende stad. De stad is een architectonisch 
wonder met zijn verbazende staaltjes moderne 
architectuur, die het herwonnen zelfvertrouwen van 
de bevolking weerspiegelen. 
De Oude Stad is gerestaureerd en vele verwaarloosde 
gebouwen zijn onder handen genomen. Ook wordt de 
houten woningbouw uit de 19

e
 eeuw gerenoveerd. 

 
Kumu Art Museum                                  Rotermann Kwartier 
 

 
Daarnaast zijn oude (industriële) gebouwen 
aangepast en hergebruikt voor moderne 
bestemmingen zoals in het Rotermann kwartier. De 
middeleeuwse oude stad is door de Unesco op de 
Wereld erfgoedlijst is geplaatst en kent ook de nodige 
art nouveau bouwkunst 

 

  
 
Raadhuisplein van boven                              Toompea kasteel 
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Rotermann kwartier Talinn  
 
Het Rotermann kwartier is een voormalig industrieel 
complex, dat na lange tijd van leegstand is 
herbestemd met verschillende functies; onder meer 
kantoren, winkels en horeca. Het Rotermann 
kwartier ligt aan de rand van het centrum richting 
oude haven, waar tegenwoordig veerboten 
aanmeren met veelal dagtoeristen uit Helsinki. 
 
In 1828 vestigde Christian Abraham Rotermann 
(1801-1870), van oorsprong hoedenmaker, zich in 
Talinn en richtte een overdekte 
bouwmaterialenhandel op. Later heeft hij dit met 
zijn zoon en kleinzoon uitgebouwd tot een 
meervouwig industrieel concern; van zoutopslag en 
houtverwerkende industrie tot bakkerij en 
zetmeelfabriek. 
Begin 20e eeuw was dit het centrum van het 
industriële Talinn. Na de oorlog, in het Sovjettijdperk, 
is het complex verwaarloosd. In de jaren 70 van de 
vorige eeuw waren er (niet gerealiseerde) plannen 
om boulevards in de stad aan te leggen, het 
Rotermann kwartier zou daar onderdeel van worden. 
Pas sinds de onafhankelijkheid van Estland werd er 
stap voor stap nieuw leven in geblazen. In 2001 
kocht Urmas Soorumaa, een bekende Estlandse 
ondernemer, 80.000 m2 van het terrein. Met zijn 
bedrijf Rotermann Grupp transformeerde hij het 
gebied geleidelijk. Een aantal gebouwen werd te 
slecht geacht om geschikt te maken voor 
herbestemming, andere zijn aangepast of uitgebreid. 
De ontwikkelaar zette in op een gemengd gebied 
met wonen, werken en winkels in het Rotermann 
kwartier. 2003/2004 waren de eerste resultaten te 
zien. Vier woonblokken, zwart, wit, oranje en bruin, 
aan de noordzijde met 150 appartementen. Tussen 
de woonblokken is het maaiveld hoger aangelegd, 
tot op 1e verdiepingsniveau. In 2007 volgde het 2-
laagse winkelcentrum met parkeerkelder. De 
kantoren waren gereed in 2008. Het laatste project 
was het Rotermann plein. Veel aandacht werd 
besteed aan de openbare ruimte, die een belangrijke  
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2.2 Riga 
Door zijn lange geschiedenis als handelscentrum is 
Riga de grootste en meest kosmopolitische stad van  
het Baltische gebied. Dit feit vindt zijn weerslag in de 
Architectuur. Veel van wat op gang is gebracht na de 
onafhankelijkheid van 1991 is al uitgevoerd, enkele 
projecten nog niet. In het oude centrum staan veel 
middeleeuwse pakhuizen, houtbouw en gebouwen in 
de stijl van de Hollandse renaissance.  
 

    Pakhuizen en Hollandse 
    Renaisance gebouwen                                                 
                                     

Art Nouveau          Berga Bazar 

 
Er wordt veel werk gemaakt van de renovatie van de 
houten woningbouw uit de 19

e
 eeuw. 

Tevens is de stad rijk aan art nouveau bouwkunst, die 
door de Unesco op de Wereld erfgoedlijst geplaatst 
is. In de oude binnenstad zijn mooie voorbeelden van 
moderne inpassingen, zoals de Berga Bazar  
 
3.  Kunst en Cultuur 
De cultuur van de Baltische Staten is behoorlijk 
beïnvloed door de Finse, Baltische, Slavische en 
Germaanse volken. Kunst en cultuur hebben zich lang 
niet altijd vrij kunnen ontwikkelen door de vele 
bezettingen die het land kende.  Er was geen of 
weinig interactie tussen de Esten, Letten en b.v. de  
Baltische Duitsers. De kunsthistorische opleidingen 
werden veelal gevolgd in St. Petersburg en Moskou. 
18 
. 

functie zou moeten vervullen om publiek zich hier 'thuis' 
te laten voelen. Helaas bleek dat het 2-laags 
winkelcentrum niet liep als verwacht had mogen 
worden. Een aantal winkels moest zelfs sluiten door 
economische crisis. Daarom is besloten de insteek van 
het exclusieve winkelsegment te verlaten. Vanaf 2009 
worden er op het plein regelmatig activiteiten 
georganiseerd als theatervoorstellingen, concerten en 
festivals, maar ook een biologische markt en een 
ambachtenmarkt. Daarnaast is gestreefd naar meer 
horeca in het gebied. 
 
Kenmerk van het Rotermann kwartier is de mengeling 
van oud en nieuw, traditionele gebouwen, veelal 
aangevuld met moderne architectuur, naast 
nieuwbouw. Jonge Estlandse architecten hebben hun 
stempel op het Rotermann kwartier gedrukt met 
moderne, soms gewaagde ontwerpen. Enkele van de 
meest opvallende gebouwen zijn: 
- de vier volledig nieuwe woonblokken, zwart, wit, 
oranje en bruin ontworpen door Kosmos architects 
(Villem Tomiste, Mikhel Tüür en Ott Kadarik) 
- het oude (1904) en nieuwe meelopslaggebouw, 
ontwerp herbestemming naar kantoren door Hanno 
Grossschmidt 
- de voormalige timmerfabriek herbestemd tot 
restaurant en commerciële functies met op het dak 3 
toegevoegde kantoortorens; ontwerp herbestemming 
door Koko architects (Andrus Kòresaar en Raivo Kotov) 
- de voormalige zoutopslag is nu het 
architectuurmuseum van Estland, ontwerp 
herbestemming Urbel & Peil (oorspronkelijk ontwerp 
Ernst Boustedt, 1908) 
 
Hans de Witte  

 



 

Het land kent van oorsprong een sterk landelijke , 
agrarische cultuur. Dat heeft invloed op de muziek en 
danskunst. De landen kennen een grote zangtraditie 
met vele koren, die professioneel pas goed op gang 
komt halverwege de 19

e
 eeuw. De muziek die werd 

geschreven werd gebaseerd op de verzamelde 
volksmuziek. Datzelfde geldt min of meer ook voor de 
schilderkunst en de literatuur. In beide landen 
bestonden opvattingen dat lokale schrijvers, schilders  
en beeldhouwers zich zouden hebben laten 
beïnvloeden door de bezetters en dat de zij naar het 
buitenland waren gevlucht om aan die invloed te 
ontkomen.  
 
3.1  Estland 
Literair was er oorspronkelijk de lyrische volkspoëzie 
met de 13

e
 eeuwse “Chronicle of Henry of Livonia”. 

Dit soort poëzie wordt in later eeuwen verder weinig 
uitgewerkt. Laat in de 19

e
 en begin 20

e
 eeuw wordt 

een impuls aan de Letse literatuur gegeven door 
hervormingen in de Letse taal door Johannes Aavik. 
Tussen 1918-1940 werd er vooral realisctisch werk 
geschrevene en werd in 1922 de schrijversunie 
opgericht met het maandblad Looming. Enkele van de 
bekendste schrijvers die naar het buitenland waren 
gevlucht waren Bernhard Kangro en Ivar Ivask. In 
Estland zelf was er na de dood van Stalin iets meer 
ruimte voor schrijvers als Ellen Niit, Hando Runnel, 
Viivi Luik en Andres Enin.  
Bekende moderne componisten zijn Arvo Pärt en 
Veljo Tormis. 
In de collectie van het Kumu museum in Tallinn is 18

e
  

eeuwse kunt tentoongesteld en uit de 
bezettingsperiode met sociaal realisme en non 
conformistische kunst. 
 
Enkele musea 

 Kumu Art Museum 
A.Weizenbergi 34 

 Museum of Occupations 
Toompea 8  

 Museum of Estonian Architecture 
Ahtri 2 (Rotermann district) 
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3.2  Letland 
Ook Letland kent een sterke volksmuziekcultuur. 
Vandaar uit is  in de 20 er jaren de Letse Opera tot 
stand gekomen, het Conservatorium en het Radio 
Filharmonisch Orkest. Na de 2

e
 wereldoorlog wordt 

muziek vooral beïnvloed door politici met grote 
stukken die de glorie van de staat bezingen.  
Enkele bekende musici zijn de componist Peteris 
Vasks en violist Gideon Kremer. 
Eind 18

e
 en begin 19

e
 eeuw werd de Letse natuur en 

het sociale leven gedocumenteerd en beschreven  
door buitenlandse aquarelisten. De schilderkunst 
werd tot halverwege de 19

e
 eeuw vooral bepaald 

door buitenlanders die in Letland reisden.  
Daarna gingen in de 2

e
 helft van de 19

e
 eeuw de Letse  

kunstenaars naar St. Petersburg voor hun opleiding.   
Zij richtten daar de Rūķis (Dwerg) groep op.  
De kunstgeschiedenis is veelzijdig. Zo was Mark 
Rothko een avant-garde kunstenaar geboren in 
Letland en leefde in Amerika. De geëngageerde kunst 
was op zijn best bij Gustavs Klucis 
 
Enkele musea 

 Latvian National Museum of Art  
Krisjana Valdamara iela 10a 

 Art Museum Riga Bourse 
Doma Laukums 6 

 Riga Art Nouveau Museum 
Alberta Iela 12 

 Museum of Occupatian 
Strelnieku Laukum 1 

 Museum of Architecture 
Maza Pils iela 19 

 

Column 
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Introductie KUMU Museum in Tallinn 
Het KUMU (KUnstiMUseum) in Tallinn (Estland) is het 
grootste kunstmuseum in de drie Baltische staten. 
Het museum bestaat al sinds 1919. Het was eerst 
ondergebracht in het Kadriorgpaleis, en na 1929 in 
verschillende tijdelijke onderkomens. Het werd in 
1994 ontworpen door de jonge Finse architect Pekka 
Vapaavuori en is gebouwd tussen 2003 en 2006. Het 
ligt even ten oosten van het centrum van Tallinn in 
het district Kadriorg, een groot kasteeldomein door 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.take-a-trip.eu/nl/tallinn
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tsaar Peter de Grote aangelegd voor zijn echtgenote 
Catharina. Prachtige moderne architectuur, discreet 
ingepast vòòr en in een heuvel van het kasteelpark. 
Het telt vijf verdiepingen en een zaal waar film-, dans-
en theatervoorstellingen worden gegeven. Het KUMU 
is in 2008 uitgeroepen tot ‘Europees museum van het 
Jaar’. Het KUMU geeft een overzicht van drie eeuwen 
Estse kunst, van de 18de eeuw tot nu. Onder meer 
het socialistisch realisme en de non-conformistische 
Sovjetkunst nemen een belangrijke plaats in. Het 
museum huisvest zowel permanente als tijdelijke 
tentoonstellingen. De tijdelijke tentoonstellingen zijn 
meestal gewijd aan Estse en buitenlandse heden-
daagse kunst. Op de derde verdieping zien we hoe 
Estse impressionisten het witte licht van Tallinn in de 
zomer vaak magnifiek wisten weer te geven. Op de 
vierde verdieping is de permanente tentoonstelling 
‘Difficult Choices’ met kunst uit de Sovjet-periode 
(1946-1989), gecensureerd en ongecensureerd, te 
zien. 
KUMU Permanent exhibition of Estonian art 
TREASURY (3rd floor, A-wing) Classics of Estonian Art from 

the Beginning of the 18th Century until the End of the Second 
World War. 
The rooms of permanent exhibition are filled with the 
early classics of Estonian art from the 18th century 
until the end of the Second World War.  
DIFFICULT CHOICES (4th floor, A-wing) Estonian Art from 

the End of the Second World War Until Re-Independence. 
The third floor has been occupied by art from the 
second half of the 20th century. 
KUMU Exhibitions september 2012 
Jüri Kaarma. The Black Horse and Other Drawings 
28.03.–21.10.2012 4th floor, A-wing, Cabinet of Prints and 
Drawings 
The one-room exhibition introduces the early work, 
from the 1970s, of the designer Jüri Kaarma (1950–
2011), and the series of charcoal drawings Deaths and 
Entrances, which is here presented for the first time. 
Speed of Darkness and Other Stories 08.06.–30.09.2012 

5th floor, Gallery of Contemporary Art 
Installation project at Kumu and the Noblessner  
Foundry. Besidesthe Finnish light artist Jaakko 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niemelä (b. 1959), the exhibition involves young 
artists from Estonia, Latvia and Finland who work with 
light, sound and video. 
Geometrical Man. Group of Estonian Artists and Art 
Innovation between 1920 & 1930 31.08.2012 until 2013 

3rd floor, B-wing 
The exhibition examines the work of the avant-garde 
Group of Estonian Artists, who were active in the 
1920s. This is viewed in the wider context of 
modernism, which also manifested itself in furniture 
and theatre design, and elsewhere. 
Fashion and the Cold War 14.09.2012–20.01.2013 The Great 

Hall  
The exhibition studies the habits of dressing in Soviet 
Estonia in the 1950s and 1960s and the dialogue with 
Western fashion. Fashion was, without doubt, the 
most successful border-crosser in the Cold War. 
Exhibition: Speed of Darkness and Other Stories 
Time: June 8 – September 30, 2012 
Place: Kumu Art Museum, 5th floor, Gallery of Contemporary Art 
Additional information:  
Two independent lighting art exhibitions, under the 
joint title Speed of Darkness and Other Stories, will 
open on Friday, 8 June in the 5th-floor Contemporary 
Art Gallery of the Kumu Art Museum. Works by 
Finnish, Latvian and Estonian contemporary artists are 
represented in the project. Jaakko Niemelä is the 
curator and author of the concept for Speed of 
Darkness, an exhibition that closed in Finland in May 
and has now arrived in Estonia. This is supplemented 
by Other Stories, an exhibition that interprets the 
same subject, which was initiated by Eha Komissarov. 
The unusual combination of the words "speed" and 
"darkness" attributes to darkness traits that describe 
the distribution of light, and directs artists with 
various backgrounds and practices to create new 
cultural texts. All the artists invited to participate in 
the exhibition saw the promising possibilities for a 
better comprehension of the nature of darkness in 
the semantic contradiction of the speed of darkness. 
 
Jan Hein Daniëls 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ekm.ee/eng/kumu.php?r_id=536&id=519&p_id=40
http://www.ekm.ee/eng/kumu.php?r_id=534&id=519&p_id=40


 

4.   Excursieprogramma 
 
Donderdag 13 september 2012 
         07.40 Aankomst op Schiphol,  
   verzamelen bij vertrekbalie  
09.40-13.00 Vlucht OV 174 met Estoninan Air  
   naar Tallinn met lunch onderweg 
13.00-13.30 Bagage verzamelen 
13.30-14.00  Transfer vliegtuig - hotel 
14.00-14.30    Inchecken in City Hotel Portus 
14.30-14.45 Wandelen naar Architectuurmuseum 
14.45-15.45 Korte lezing en bezoek museum 
16.15-18.30 Rondleiding in oude stad 
            19.00 Diner en avond vrij in te vullen 
 
Vrijdag 14 september 2012  
07.00-08.00 Ontbijt  
08.00-11.00 Tijd ter vrije besteding in stad 
11.00  Verzamelen bij fietsverhuur, Uus 33 
11.00-11.15 Fietsen verdelen 
11.15-16.00 Fietstocht moderne architectuur, herge-  
      bruik  en houtbouw, lunch onderweg. 
   EInde bij KUMU museum. 
17.30   Terug bij hotel Portus 
17.45-18.15 Transfer naar busstation 
18.15  Boarding bus 
18.30-23.00 Luxe busreis naar Riga met  
   broodje onder weg 
23.00-23.30 Ver voer naar hotel 
23.30 – 24.00 Inchecken in Kolonna Hotel Riga 
 
Zaterdag 15 september 2012  
08.30-09.30 Ontbijt in hotel 
09.30-13.00 Dagprogramma met o.m. rondleiding   
   oude stad en art nouveau 
13.00-14.30 Gezamenlijke warme lunch in Berga  
   Bazar 
            14.30  Tijd  ter vrije besteding voor inkopen, 
   museumbezoek of trein tripje van  
   Riga CS naar Jurmala.   
 
Zondag 16 september 2012  
07.30-08.30 Ontbijt in hotel 
08.30-14.15 Fietstocht moderne architectuur,  
   hergebruik en houtbouw 
23 
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14.15-14.40 Terug naar hotel en bagage  
   verzamelen  
14.40-15.40 Transfer vliegveld Riga met  
   onderweg enkele architectuur stops  
15.40- 17.40 Inchecken en dutyfree shoppen 
17.40-19.05 Vlucht BT 619 met Air Baltic 
   naar Schiphol. 
 
5.           Beschrijving “Wat  te zien per dag” 

5.1  dag één – donderdag 13 september 
Oude stad Tallinn 
Wandeling door de oude stad. Door de 
middeleeuwse oude stad en Toompea.  
De Oude Stad is een van de beste bewaarde 
voorbeelden van middeleeuws architectuur in Noord 
Europa. Rond het Raadhuisplein liggen de meeste 
bezienswaardigheden. Het labyrinthische 
stratenpatroon ontwikkelde zich in relatie tot het 
machtscentrum van Toompea erboven en de haven 
beneden met centraal de meeste 
bezienswaardigheden rond het Raadhuisplein Het 
kasseienplein wordt omringd door middeleeuwse 
huizen en fungeert al eeuwen lang als markt.  
 
Raadhuisplein van boven             Raadhuisplein met markt 

   
 
Toompea ligt ten zuidwesten van de Oude stad en is 
ontstaan in de 13

e
 eeuw, toen de Denen er een 

stenen kasteel bouwden. De middeleeuwse 
versterkingen zijn goed bewaard gebleven. De heuvel 
is in de loop der eeuwen diverse keren in andere 
handen overgegaan. Het wordt gekenmerkt door 
indrukwekkende  kalkstenen fortificaties gebouwd 
tijdens de Lijflandse Oorlog.  Het kasteelplein wordt 
gedomineerd door de Nevski kathedraal.  
Het eclectische Toompeakasteel huisvest 
tegenwoordig het parlement van Estland. 
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 Oude stad 
                                   Nevski Kathedraal 
                    

 
5.2       dag twee  - vrijdag 14 september 
Fietstocht moderne architectuur Tallinn 

Van Linahall naarVrijheidsplpein 
 
Linna Hall, gebouwd als 
Lenin paleis voor cultuur en 
sport voor de Olympischje 
spelen 
1980,  waar de zeil-
wedstrijden waren 

 
 
 
 
 
 
 

 
Maritiem Museum - Seaplane Hangars 
 

      
 
Aia st appatementen  
 

 
 
Kalamaja houten woningbouw 
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Bezettingsmuseum    Vrijheidsplein 
 

   
 
Engels sport college  
KOKO architecten, Lembit-Kaur Stöör, Margus Maiste 

 
Rotermann kwartier 
Het nieuwe zakendistrict met gedurfde nieuwe 
architectuur voor kantoren, wonen en 
winkelcentrum. Maar ook is er  herstructurering en 
hergebruik van de oude industriële gebouwen voor 
nieuwe doeleinden. 
 
winkelcentrum                                  woningbouw, Kosmos arch. 

 

   
 
Roseni gebouw, arch. M.Tuurr         Jihulada gebeouw, Kosmos arch 
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Moderne architectuur in omgeving KUMU museum 
 
Synagoge                                                           appartementen Kadriorg 
 

           
      Kumu Art Museum 

 

                         

5.3       dag drie  –  zaterdag 15 september 
Oude stad Riga 

In het centrum staan middeleeuwse pakhuizen en 
Hollandse renaissance huizen. 

 

 
Dom                               Art Nouveau 

 

De stad is rijk aan art nouveau huizen, die op de 
wereld erfgoedlijst zijn geplaatst. 
Recenter is de herstructurering van het gebied Berga 
Bazar met houten huizen uit eind 19

e
 eeuw en stenen 

gebouwen begin 20
e
 eeuw. 
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Berga Bazars - 
Arcitecten. Zaiges en 
Gailes 
 
 
 
 
 

5.4       dag vier  – zondag 16 september 
Fietstocht moderne  architectuur en houtbouw in Riga 

In Riga zijn een flink aantal interessante plannen  
ontworpen en ook uitgevoerd.  
 
Niet uitgevoerd zijn: 

Contempory Arts Museum                  Riga Concert Hall - winnaar 
Architect Rem Koolhaas                      “Lineamentum" by Silis, Zabers      
                                                                 & Klava  
 

Wel eerder uitgevoerd zijn: 

 
Centrale Markthallen- 1920           Academy of Science, Russische  tijd  
 

 
 
 
Museum of Occupation 
architect Gunars, Lusis-Grinbergs – 
1970 
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En recent uitgevoerd zijn: 
 

Kantoor Baznicasstr. Arch. Arhis                  Hotel Alberts, Arch. Arhis 
 

 
 
 

 
Dagcentrum daklozen      Muniekustreet  - houten 
architecten 8 A.M.       arbeiderswijk begin 20e eeuw 
          Arch. Tectum – A. Zauglotnis 
 

Over de rivier Daugave ligt de tuibrug Vasnu.  
Terugkijkend naar de oude stad ligt op het zuidelijke 
puntje van het eiland Kipsala de blikvanger Sved 
Bank. Terugkijkend ziet u de National library in 
aanbouw. 
 
 
  
 

National Library – Architect Gunnar             Sved Bank -  architect  
Birkharts                                                            Zenico Projects , Tectum       
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Op het andere 
puntje van Kipsala 
ligt een rond 
kantoorgebouw 
Osstakati (zicht op 
de haven)  
 
 
 
Column 
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Houtbouw in Riga, traditie, architectuurdialect en 
vernieuwing. 
De hoofdstad van Letland Riga bezit ca. 4500 houten 
woningen en andere bouwwerken, waarvan honderden 
een monumentenstatus zouden moeten hebben.  
Die status beginnen steeds meer gebouwen overigens 
te krijgen. Riga is zuinig op de architectuurrijkdom die 
de stad bezit! Stammend uit de 18 de eeuw en later is 
dit wonder van kwaliteit bewaard gebleven en 
inmiddels vindt al veel renovatie en restauratie plaats.  
Mede omdat gebleken is dat deze panden in waarde 
stijgen en ook toeristisch een belangrijke rol spelen. 
Een probleem is dat niet iedere eigenaar voldoende 
middelen heeft om dit te doen. Er zijn dus wel 
bedreigingen! 
Riga is internationaal bekend door de vele voorbeelden 
van Jugendstil die vooral door Baltische Duitsers in het 
stadsbeeld zijn gebracht. De architectonische kwaliteit 
van de houtbouw is minder bekend. Toch levert het 
aanmerkelijke aantal gebouwen en woningen in hout 
een belangrijke bijdrage aan de sfeer van Riga. Ca. 20% 
van de woningen in Riga is van hout, vooral gebouwd 
op het eiland Kipsala, tegenover het oude centrum  en 
in de wijk Maskava. Soms statige gebouwen en villa's, 
soms ook kleinschalige en wat meer armelijke 
woningen. Ik waag mij ongezien nog niet aan het 
onderschrijven van de volgende opmerking die ik in een 
filmpje op YouTube hoorde: "Als de Jugendstil het zout 
van Riga is, dan is de houtbouw de peper!"  
Zij aan zij bepalen zij het beeld van de stad. Men 
spreekt daar van een onderdeel van het 
"architectuurdialect" van de stad. Een mooie vondst, 
niet zo klinisch als onze benaming van het DNA van de 
stad. Het geeft aan dat binnen de vormentaal die er in   
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de architectuurwereld bestaat, plaats is voor nuances 
en stijlen die afwijkend zijn, maar toch terugvoeren een 
totaalbeeld, een basis : de stad Riga.   Al met al schijnt 
het een fascinerend samenspel van architectuur te zijn 
met een unieke sfeer. Jugendstil én houtbouw met 
classicistische en romantische trekjes.  
Hoogstandjes van deze stad van 700.000 inwoners, die 
diverse regiems van overheersing heeft gekend. Pools, 
Zweeds en zowel Russisch als Duits in de vorige eeuw. 
Wat maakt dat de houtbouw in Riga in de 18de en 19de 
eeuw zo'n, verhoudingsgewijs, van behoorlijke omvang 
is? En waarom wijkt het beeld zo af van bijvoorbeeld  
de Zaanstreek die toch bekend staat om de Zaanse 
houten huizen. Waarom is houtbouw in andere landen 
zoals in Finland niet populair in die tijd en was en is dat 
in Letland wel het geval.  
Op de laatste constatering is wel een antwoord te 
geven: zware brandvoorschriften en een algemeen Fins 
gevoel dat houtconstructies niet veilig zouden zijn. Daar 
is wel verandering in gekomen. 
  
Zonder diepgaande studie naar de achtergronden, heb 
ik in mijn korte zoektocht op internet wel een paar 
belangrijke feiten kunnen vinden. 
Allereerst bestonden er tot het einde van de 19de 
eeuw in Riga voorschriften dat er geen andere 
bouwmaterialen mochten worden gebruikt dan hout. 
De grondstoffen waren vanzelfsprekend in het 
dunbevolkte land ruim voor handen. Maar toch! De 
echte argumenten voor dat voorschrift heb ik niet 
kunnen achterhalen. Als 2de reden: Riga heeft heel 
weinig schade geleden in de Tweede Wereldoorlog. En 
in een dunbevolkt land bestond geen grote 
wederopbouw opgave en als gevolg daarvan  zijn de 
stad grootschalige 60-ger jaren ingrepen in de structuur 
bespaard gebleven, zoals we die in ons land en elders in 
Europa wel kennen. Weliswaar werd Letland overheerst 
door Rusland, maar ik vermoed dat Riga slechts als 2e 
zeehaven van strategisch belang was. Ondanks dat zijn 
wel degelijk kenmerken van de Russische tijd te 
ontdekken. Pas sinds 1991 is Letland een zelfstandige 
staat. Mogelijk geven een paar van bovenstaande 
constateringen ook  antwoord op de vraag waarom de  
 

 

Zaanstreek zoveel van het DNA verloren heeft, aan 
Zaans dialect heeft ingeboet.  
Onze van oorsprong voornamelijk houten bebouwing, 
nota bene deels ook met hout uit de Baltische Staten, 
heeft vooral als achtergrond de weinig draagkrachtige 
veengrond waar lichte constructies noodzaak waren 
voor het bouwen van woningen en bijvoorbeeld 
molenschuren. Frequent voorkomende branden zullen 
wellicht ook invloed hebben gehad op het 
langzamerhand verdwijnen van de Zaanse houtbouw. 
Juist in de periode dat in Letland houtconstructies 
voorgeschreven werden, ging men in de Zaanstreek 
meer en meer over op  stenen gebouwen. De houten 
woningen werden op een aantal plaatsen het 
slachtoffer van de visie van bestuurders en ontwerpers 
in de 60-ger jaren.De omgeving van de sluis in Zaandam 
is daar een voorbeeld van.  
De sloop, noodzakelijk voor de aanleg van een tweede 
brug over de sluis,  is te zien op een filmpje uit 1956 uit 
de serie Eeuw van de Stad van de VPRO. 
http://eeuwvandestad.nl/archives/167 

 
Zijn er meer verschillen tussen Zaanstad/Zaanstreek en 
Riga? Ja, zou ik zeggen als ik wat google op moderne 
vormen van houtbouw. Om over DNA te spreken: “het 
dialect van de houtbouw lijkt dieper in de genen te 
zitten bij de Letten dan bij ons”. Wij praten er 
voornamelijk over. 
In Tallinn in Estland is de situatie niet anders. Ook daar 
veel houten gebouwen en woningen die de naam 
erfgoed mogen dragen. Maar in Kalamaja, Kopli and 
Pelgulinn zijn ook deze beelden te zien.   
 

 
Hans Staller 
 
 
 
 
 
 

http://eeuwvandestad.nl/archives/167


 

Houten woningen en hergebruik 
De stad kent ook veel houten huizen uit de 19

e
 eeuw, 

met subtiel gesneden details, torens en romantische  
veranda’s. Er staan grote huizen in Pãrdaugava en de 
wooncomplexen van Maskavas respectievelijk ten 
westen  en oosten van de rivier de Daugave, en de 
vissershuizen op het eiland Kipsala. Er wordt hard 
gewerkt om ook dit stuk historisch erfgoed te 
bewaren en ook in nieuwe vormen weer te bouwen. 
We gaan de houten visserswoningen op Kipsala 
bezoeken. 
 

 
houten woningen Kipsala 
 
Op Kipsala staat ook de Gypsum Factory, waarin bij 
een herstructureringplan woningen zijn gekomen.  

 

 
 
 
  
 
 

Gypsum Factory, Zaiges en Gailes            Zanis Lipke Museum  Zaiges  
                   en Gailes 
 
Op weg naar het vliegveld 
 

 
Nationale bank van Letland                 
Sportcentrum Bowlero 

Architect: GunnarBirkharts                  architect: Andis Silis 
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White Wind Kantoren    Hotel Elefant, architecten 8 A.M.       
Architectenbureau Kubs        

Scandinavian Tobacco                  Riga Airport. Arch Arhis -   
Architect Arhis                         Anders Kronberg  

 
6.          Eten, drinken en andere nuttige tips 
 
6.1  Eten en drinken 
De gastronomie van de Baltische Staten komt voort 
uit een agrarische cultuur: traditioneel en stevig. 
 

Pannekoekjes, 
aardappel, soep 
 

Soepen zijn heel populair. En als hoofdgerechten 
komen veel aardappelen, vlees en kool op tafel.  
De aardappelen zijn vaak bereid met mayonaise of 
zure room; pannekoekjes van meel en aardappelen. 
Specialiteiten zijn b.v. gesmoorde gans gevuld met 
appelpartjes en pruimen, maar 
ook gevarieerde 
champignongerechten. De 
dranken zijn vooral bier en in 
iets mindere mate Wodka. De 
Baltische regio kent ook enkele 
ongewone brandewijnen en 
kruidenbitters.  
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De belangrijkste  populaire frisdrank is kali in Estland  
en kvass in Letland – en wordt wel 
beschouwd als een voorloper van 
bier. Deze drank op basis van 
roggebrood is licht alcoholhoudend 
(1%) en een goed alternatief voor 
koolzuurhoudende dranken als 
cola. Wijn wordt maar weinig 
geproduceerd en het drinken kent 
geen lange traditie. Maar geïmporteerde wijn wordt 
wel geschonken. 

 

De restaurants zijn veelal open van 10.00 à 11.00 uur 
’s ochtends tot 23.00 à 24.00 uur ’s avonds. De lunch 
is voor veel mensen de hoofdmaaltijd. Maar  ‘savond 
uit eten gaan is populair geworden. Men eet vrij 
vroeg tussen 18.00 en 21.00 uur.   
 
Tallinn 

De meeste restaurants vindt u in de oude 

binnenstad van Tallinn. 

Riga 
De meeste restaurants vindt u in de oude binnenstad 
van Riga en vlak daaromheen. 
 
6.2. Nuttige tips 
 
Hotels 
Hotel Tallinn 
City Portus Hotel 
Uus-Sadama 23 
10129 Tallinn 
tel. +372-6806600 
Email: portus@tallinnhotels.ee  
Hotel Riga 
Kolonna Hotel Riga 
Tirgonu iela 9 
LV 10590 Riga 
tel. +371-67358254 
Email: hotel@kolonna.com  
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Winkelen 

Estland 

Door de week van 10.00 – 18.00 à 19.00 uur 

Zaterdag en zondag van 10.00 – 17.00 uur 

Winkelcentra  veelal van 10.00 – 20.00 à 21.00 uur 

Winkelen in Tallinn is een ware ontdekkingsreis. 

Bekijk de unieke artikelen van lokale ontwerpers in 

het Nu Nordik House of Estonian Design, pas 

creatieve kringloopmode in Reet Aus, of bewonder 

Estlandse pop art in de Navitrolla Store. In 

winkelcentrum Rotermann Kaubamaja vindt u 

bekende modeboetieks en fascinerende architectuur.  

In de Oude Stad zijn veel handwerkwinkeltjes, maar 

het is nog veel leuker om de antiekkraampjes van de 

Baltijaam Markt af te struinen naar sovjetcuriosa. 

De Oude Stad van Tallinn, waar enkele exclusieve 

modeboetieks en kunstwinkels staan, is een van de 

beste plekken voor cadeaus en souvenirs. Bijna iedere 

straat biedt wel iets op het gebied van traditioneel 

handwerk, keramiek, glas, houten 

gebruiksvoorwerpen en speelgoed. Veel winkels en 

marktkramen zijn gespecialiseerd in  kunst, antiek, 

sieraden, barnsteen, breiwaren, lappendekens of 

interessante snuisterijen.   

Voor de lokale markt gaat u naar de Balti Jaama Turg, 

de markt bij het centrale treinstation (Balti Jaam).  

Hier wordt van alles aangeboden, van etenswaren tot 

wasmiddelen en andere curiosa. Hij is open van 

maandag t/m zaterdag van 7.00 – 17.00 uur en 

zondag van 7.00 – 16.00 uur.                             

 

Letland 

Opening van 10.00 – 18.00 à 19.00 uur. 

Winkelcentra veelal open tot 22.00 uur. 

Kleine winkels zijn vaak op zondag gesloten. 

Sinds het herstel van de onafhankelijkheid is de 

handel weer opgebloeid en zijn boetieks en 

warenhuizen als paddestoelen uit de grond 

geschoten. In het gehele oude stadscentrum en in de 

winkelcentra vindt u speciaalzaken. 
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Massaproductiemerken zijn verkrijgbaar in de wijk 

Centrs. Souvenirwinkels zijn veelal te vinden in de 

Oude Stad en verkopen handwerk van wisselende 

kwaliteit waaronder linnen, barnstenen sieraden en 

breiwaren. Handgemaakte bonbons en Riga Black 

Balsem, Riga’s eigen drankje vormen een populair 

geschenk. 

Ook zijn er vele nieuwe warenhuizen en winkelcentra 

geopend en heeft men oude winkelgalerijen, zoals 

het uit de jaren 20 stammende Galerija Centrs nieuw 

leven ingeblazen. Chique boetieks en bazaars vindt u 

bij Berga Bazar, een 19
e
 eeuws complex met winkels, 

kantoren, restaurants en appartementen. Het Palazzo 

Italia warenhuis is het mekka van designkleding. Voor 

dagelijkse benodigdheden gaat u naar Stockmann aan 

de rand van de oude stad.  

De Centrale Markt van Riga, 

langs de Centrältirgus iela is 

ondergebracht in oude 

hangars voor Zeppelins. Het 

is daarmee de grootste 

marktplaats van de Baltische 

staten. Sinds 1930 vindt de 

markt hier plaats. In elk van 

de vier hangars is er een andere specialiteit. Rond de 

gebouwen zijn er dan ook nog aparte kraampjes voor 

de artikelen die er niet echt in thuishoren.  

Het is een markt die altijd bruist van het leven. Ook 

interessant is de overdekte markt met antiek en  

biologische etenswaren op de tweede en vierde 

zondag van de maand  in Bergs Bazar. 

 

Geld 
Estland kent sinds 2011 de Euro 
Pinnen kun je bijna overal. Pinpassen moeten 
voorzien zijn van het cirrus en/of maestro logo. 
Letland ken de Lat (LVL) als munteenheid. Eén lat 
bestaat uit 100 santim. € 10,- = ca. 14,50 Lat. 
Pinnen is in Letland geen enkel probleem. 
Je kunt o.a. terecht op het vliegveld. In de meeste 
steden zijn ook meerdere pinautomaten.  
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Pinpassen moeten voorzien zijn van het cirrus en/of 
maestro logo. 
Daarnaast kun je geld opnemen bij de banken. 
Openingstijden ma t/m vrijdag 8.30 – 12.30 uur en op 
zaterdag van 8.30 – 11.30 uur.  
 
Klimaat 
Het weer in Estland en Letland ziet er gemiddeld in 
september als volgt uit: 
Gemiddelde temperatuur 8 à 15 ⁰ Celsius 
Zon gemiddeld 5 uur per dag 
Regen gemiddeld 17 dagen per maand 
 
Nederlandse ambassades 
Estland 
Rahukohtu 4-I 
10130 TALLINN 
tel. +372-6805500 
Letland 
Torna iela 4 – 1a 
LV 1050 RIGA 
tel. +371-67326147 

7.        Reisgegevens 
Heen 
Luchthaven: Schiphol 
Vluchtnr     : OV 174 
Vertrektijd  : 09.40 uur lokale tijd 
Aankomst   : 13.00 uur lokale tijd 

Luchthaven : Lennart Meri Tallinn Airport 
Terug 
Luchthaven: Riga International Airport 
Vluchtnr      : BT 619 
Vertrektijd  : 17.40 uur lokale tijd 
Aankomst   : 19.05 uur lokale tijd 
Luchthaven : Schiphol 
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8. Deelnemerslijst 

Hans Bosma – Wormer  (PR)  
06-53166485 
Paul Carree  - Zaandam (architect) 
06- 51243203 
Peter Copier – Amsterdam (architect)  
06-13847772 
José Copier – Amsterdam (trainer Chi Neng Qigong) 
06-44340787  
Jan Hein Daniels – Amsterdam (kunstenaar)  
06-16317635 
Arjo v.d. Horst – Zaandijk (port logistics consultant) 
06-53570618 
Dula v.d. Horst –Zaandijk  (personal assistant) 
06-53570618  
Anton Faas – Zaandam (zelfstandig ondernemer)  
06-30484398 
Maryan Geluk – Amsterdam (kunstenaar) 
06-23979089 
Janny Groen – Zaandam  (implementator ICT) 

06-13904010 
Louis Groen – Zaandam  ( raadslid) 

06-13904010 
Lean van ’t Hooft – Zaandam (beleids adv. Kunt & 
cultuur)  06-38718510 
Taeke Jansonius – Zaandam (vml. dir. Onderwijs) 
06-22410102 
Piet Keijzer – Zaandam (adviseur WZW)  
06-53228491 
Wim Klaassen Zaandam (architect)   
06-51603241 
Nelleke van Klaveren  begeleider (ex-)gedetineerden 
06-15320601 
Jan Muijs – Zaandam (regioman. Eigen Kracht 
Centrale ) 06-20531660 
Bert Niesen – Zaandam (leraar)  
06-41829877 
Ellie Oomen – Zaandam (fotograaf Poelenburg)  
06-44249287 
Herman Oomen – Zaandam (ex-CDA raadslid ) 
06-19896140 
Marga Palmboom – Krommenie (office manag. Babel)  
06- 33748085 
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Marlies Romeijnders – Zaandam (beleids adv. 
gemeente) 06-51098142 
Marieke Ros – Zaandam (bel adv; gemeente) 
06-21282265 
Conny Scholtes – Zaandam (Zaans Erfgoed)   
06-40777200     
Aveline Slooten – Wormer (styliste) 
06-46006985 
Hans Staller- Koog a/d/ Zaan (beleids adv. gemeente)  
06-25070837 
Ria Steenaart – Zaandam (secretaris Babel)  
06-22970534 
DennisStraat – Amsterdam (wethouder Zaanstad) 
06-46006985 
Gerrit Teders – Zaandam (voorzitter Babel)  
06-43499206 
Henny Teders – Zaandam  
06-41185669 
Jan Visscher – Koog a/d/Zaan (bancair interim 
manager) 06-53397132   
Rita Visscher-Noordzij – Koog a/d Zaan (raadslid) 
06-48831289  
Krijn v.d. Voorn – Wormerveer (aannemer) 
06-46400840 
Hans de Witte – Wormerveer (bouwk. consulent 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed)  06-15879342         
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