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 Royan's reisblog: Tiranniek Tirana 

“Tiranniek Tirana”. Het zou de titel kunnen zijn van een Suske en Wiske stripalbum. Van 
1944 tot 1992 was Tirana dan ook de hoofdstad van een ongekend harde dictatuur, en dat 
in Europa.

Sindsdien is Albanië een democratie geworden en het land dat vroeger voor slechts 
weinigen toegankelijk was, heeft zijn poorten geopend voor bezoekers. Tirana is nog geen 
100 jaar de hoofdstad van dit land. Het toen nog onbeduidende plaatsje is vanaf 1920 
uitgegroeid tot de grootste stad van Albanië met tegenwoordig zo’n 600.000 inwoners.

Foto: Helden van het vaderland

25 jaar terug was Albanië nog een feodale dictatuur. Het land en ook de hoofdstad liepen 
erg achter op de omringende landen en het communisme en de zelfverheerlijking van de 
machthebber vierden hoogtij. Er was weinig stromend water voorhanden, de elektriciteit 
viel steeds uit, het wegennet was erbarmelijk en het land was straatarm. In de jaren die 
erop volgden, heeft Tirana zich ontwikkeld tot een moderne en levendige hoofdstad, terwijl 
dit niet ten koste is gegaan van een aantal waarden in de Albanese samenleving. 
Gastvrijheid is daar een heel belangrijke van. Ook het historische en culturele erfgoed 
speelt vandaag nog steeds een belangrijke rol.

Bij het roemrijke verleden van dit Balkanland hoort onmiskenbaar de dappere Skanderbeg. 
Deze man verwierf zijn heldenroem in de 15e eeuw en nog steeds prijkt zijn familiewapen 
trots op de rode Albanese vlag: de zwarte tweekoppige adelaar. Als jongen van adellijke en 
Albanese afkomst werd Gjergj Kastrioti in zijn jeugd gevangen genomen door de 
Ottomanen en vervolgens gedwongen om te vechten in hun leger. Hier bereikte hij de 
hoogste rangen en kreeg hij zijn nieuwe naam Skanderbeg: Skander naar Alexander de 
Grote en beg naar “prins”. Uiteindelijk keerde hij zich tegen de Ottomanen en vocht hij 
voor de vrijheid van zijn geboorteland Albanië. Hij deed dit vanuit het kasteel Krujë, niet 
ver van Tirana, waar hij naar verluidt werd geboren rond 1405. Maar liefst 35 jaar lang 
wist hij de vijand uit het oosten tegen te houden. Pas na zijn dood viel Albanië ten prooi 
aan de Turken.

Lid sinds:

Locatie:

Berichten:

05-07-2011

Utrecht

369

Royan

Wereldwijzer Columnist 

Naples 
Hotel San Pietro 

Vanaf 

€ 82,50 
Reserveer nu 

Napoli 
Hotel Palazzo 

Caracciolo Napoli 
MGallery by Sofitel Vanaf 

€ 106 
Reserveer nu 

Naples 
Hotel Exe 
Majestic 

€ 59,10 
Reserveer nu 

FORUMS



Foto links: Skanderbeg – Foto rechts: Skanderbeg op het plein

Het beeld van de man die nog steeds ’s lands grootste held is, staat midden op het grote 
plein van de hoofdstad. Te paard draagt hij trots de rode Albanese vlag met de 
tweekoppige adelaar. Hij kijkt uit naar het Nationaal Historisch Museum, het grootste 
museum van het land. De levensgrote communistisch ogende mozaïek op de voorgevel 
maakt dit gebouw bijzonder opvallend. In het museum wordt de geschiedenis van het land 
weergegeven, van de oudheid tot aan de middeleeuwen, en van de strijd tegen het 
fascisme tot aan de dictatuur van Enver Hoxha en zijn opvolger, die eindigde in de jaren 90 
van de vorige eeuw.

Foto links: Nationaal Historisch Museum – Foto rechts: de Et’Hem Bey moskee

Aan hetzelfde plein bevindt zich een van de oudste gebouwen van de stad: de Et’Hem Bey 
moskee. De bouw hiervan begon in de Ottomaanse tijd, aan het eind van de 18e eeuw. 
Naast de moskee staat een vierkante klokkentoren die 35 meter hoog is. In de jaren van 
atheïstische dictatuur was godsdienst verboden, maar vanaf 1991 en 1992 vonden er 
voorzichtig aan steeds drukker bezochte religieuze diensten plaats, in zowel de moskee als 
de heropenende kerken. 

Ook langs dit plein staat het Cultuurpaleis, waar onder meer de nationale bibliotheek, de 
opera en het ballet in ondergebracht zijn. Dit paleis in kenmerkende Oostblokstijl, werd 
gebouwd op verzoek van de Albanese arbeiderspartij. De eerste steen werd in 1959 gelegd 
door niemand minder dan Nikita Chroestsjov, toen de leider van de Sovjet-Unie.

Foto links: Cultuurpaleis – Foto rechts: Regeringsgebouwen

Rond dit centrale plein liggen ook regeringsgebouwen. Een interessante plek, die wat 



verborgen lijkt, is de Nationale Kunstgalerij. Hier worden zo’n 5.000 kunstwerken 
geconserveerd. Een groot deel van de permanente collectie toont stukken die vallen onder 
de stroming socialistisch realisme. In de zalen worden door de toenmalige overheid 
goedgekeurde werken geëtaleerd. Ze vormen een toonbeeld van de communistische 
heilstaat. 

Foto links: Nationale Kunstgalerij – Foto rechts: Een schilderij met dictator Enver Hoxha

Vanaf het plein loopt er een weg naar het zuiden toe, naar de universiteit, naar het stadion 
en een groot stadspark. Langs deze weg bevinden zich kleine parken waar de Albanezen 
graag samenkomen met vrienden of familie. Links ligt de Piramide. Dit gebouw werd aan 
het eind van de jaren 80 gebouwd als eerbetoon aan de onlangs overleden stalinistische 
dictator Enver Hoxha. Het vervulde achtereenvolgens de functies van mausoleum voor 
Hoxha, museum over Hoxha en algemene tentoonstellingsruimte. Maar het gebouw raakte 
langzaam in verval. De sierlijke marmeren platen verdwenen en het pand was rijp voor de 
sloop. Het staat nu in de wacht om opgeknapt te worden. 

Foto links: De Piramide – Foto rechts: Hoofdgebouw van de universiteit

Nog iets doorlopend kom je aan de oevers van een meer. Hier kon je ooit heerlijk 
rondwandelen zonder stadse indrukken te voelen. Het heeft even op de nominatie gestaan 
om drooggelegd te worden omdat men er huizen wilde bouwen. Gelukkig bestaat het meer 
nog maar de oevers zijn inmiddels bebouwd. Het amfitheater in het aangrenzende park ligt 
er vervallen bij. Tussen de bomen staan een aantal horecagelegenheden waar het in de 
warme maanden, meer dan de helft van het jaar, prettig verblijven is. 

Foto links: Amfitheater – Foto rechts: Het meer van Tirana



In de stad zelf zijn er ook de nodige eet- en drinkgelegenheden. De Albanees houdt van 
gezelligheid en zoekt graag zijn vrienden op. Ook als buitenlander is het prachtig om in 
zo’n café te gaan zitten en de sfeer te proeven met een glaasje lokale en vaak 
zelfgestookte raki (gemaakt van druiven of pruimen). “Gëzuar!” wordt er dan geroepen. 
Proost dus. En dan merk je dat de lokale bevolking open en gastvrij is en het leuk vindt om 
op de een of andere manier met je te communiceren.

De tirannie is echt van Tirana af!

Meer lezen?

Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Albanië Forum.

Royan van Velse heeft een jaar lang in Albanië gewoond. Hij is werkzaam in de 
Gezondheidszorg en is daarnaast schrijver van boeken en verhalen, waaronder het boek 
‘Reizen door landen in opspraak’. Voor Wereldwijzer schrijft hij maandelijkse blogs over 
interessante bestemmingen die hij heeft bezocht.

Laatst aangepast door TScheers : 20-09-16 om 00:23 
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 Re: Royan's reisblog: Tiranniek Tirana 

Zeer mooi blog. Ik weet weeral waar naartoe. 
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 Re: Royan's reisblog: Tiranniek Tirana 

Dank je. Het hele land is bijzonder de moeite waard. 
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 Re: Royan's reisblog: Tiranniek Tirana 

Hoi Royan, wat een bijzonder verhaal. Bedankt :-) 
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