
Geef maar toe: ook voor u is Oe-
kraïne een blinde vlek van onbe-
stemde omvang, ergens in het oos-
ten van Europa. Nochtans gaat het 
hier niet om een dwergstaat: grote 
buren Rusland en Turkije buiten 
beschouwing gelaten is Oekraïne 
het grootste land van Europa in 
oppervlakte, en met 47 miljoen in-
woners het vierde meest bevolkte. 

En het land zoekt aansluiting bij 
het westen. Vandaar: de hoogste 
tijd voor een ontdekkingstocht 
doorheen dit land en haar ge-
schiedenis. Deze week bezoeken 
we Kiev, volgende week staan het 
westelijke Lviv, Odessa en de Côte 
d’Azur van Oost Europa, de Krim 
op het programma.

Oekraïne

Good Bye, Lenin!



Rocking in the Free World:  de jongeren genieten van de nieuw verworven vrijheid 



Op bezoek bij de studenten Internationale Betrekkingen

Oekraïne is sinds mensenheugenis 
een grensgebied tussen grote bescha-
vingen. De uitgestrekte laagvlakte 
zonder natuurlijke grenzen ten noor-
den van de Zwarte Zee was eeuwen-
lang de speelbal van Russen, Euro-
peanen en Ottomanen. Ook vandaag 
loopt er een belangrijke geo-culturele 
breuklijn door het land: het oosten en 
zuiden zijn nog resoluut op Rusland 
gericht, terwijl het Westen, de aan-
sluiting zoeken met Europa. Zelfs de 
voertaal verschilt: in het oosten en het 
zuiden, en in de betere kringen van 
Kiev is Russisch nog steeds de regel, 
in het Westen overheerst het Oekra-
iens. 
De oranje revolutie is de vertaling van 
deze gespletenheid: het was de op-
stand van de westers gerichte, hoger 
opgeleide jeugd tegen l’Ukraine de 
papa. Die was niet om mee te lachen: 
vermoorde journalisten, vergiftigde 
kandidaten, vervalste verkiezingen, 
schaamteloos affairisme. De oranje 
revolutie kan wel degelijk resulta-
ten voorleggen. Er zijn substantiële 
verbeteringen in het respect voor de 
mensenrechten en de democratie, in 
de onafhankelijkheid van de media. 
De mensen spreken vrijuit, velen zei-
den me dat ze dat een jaar geleden 
niet hadden gedaan. Oekraïne is een 
vrij land geworden, dit in sterk con-
trast met buren Wit-Rusland En Rus-
land. En de Oekraïners zijn vast van 
plan dat zo te houden: ze er drie op 
een nachttrein en ze spreken over po-
litiek.
De jongeren van de oranje revolutie 
drukken hun stempel op het Kiev van 
vandaag, en maken er een energieke 
stad van. Op warme zomeravonden 
verzamelen ze op het wereldberoem-

de Independence square. Ze hangen 
rond op het met fonteinen, zitbanken 
en drinktenten bezaaide plein, drin-
kend (soms wat veel), luisterend naar 
optredende groepjes. Op de snuis-
terijstandjes op het plein kan je het 
marktaandeel van de verschillende 
iconen van de revolutie meten, aan 
het aantal foto’s dat er te koop liggen. 
Ex-premier Yulia Tymoshenko lag er 
in september duidelijk voor op presi-
dent Yushenko. (waar vind  je bij ons 
trouwens foto’s van Verhofstadt?)
Ik had het geluk om kennis te maken 
met een groep studenten aan één van 
de universiteiten van Kiev. Het is een 
geruststellend nuchtere generatie. 
Nagenoeg allen hadden ze meegedaan 
aan de betogingen. Ze willen vooruit 
komen in hun leven, ze zijn bereid om 
ervoor te werken. Ze hebben dezelfde 
verwachtingen op het vlak van per-
soonlijke vrijheden (ons drugsbeleid 
viel er in goede aarde), ze hebben hun 
eerlijk deel aan hang-ups (het homo-
huwelijk kreeg al heel wat minder be-
grip). De Oekraïense generatiekloof 
wordt trouwens uitgedrukt in talen-
kennis. Opgeleide jongeren  spreken 
in de regel Engels, hetgeen eerder uit-
zonderlijk is bij de oudere generaties.
Het nachtleven van Kiev, een an-
dere manier om jong Kiev in actie te 
zien, speelt zich voornamelijk in het 
stadscentrum af. In het moderne cir-
kelvormige Arena City vind je een 
waaier aan bars en discotheken. Mijn 
voorkeur gaat uit naar de Art Club 
44, een grote bruine kroeg in een kel-
der op Vul Khreshchatyk, waar in het 
weekend leuke dansfuiven gegeven 
worden, en in de week jazz optredens.  
Overal valt het op: jonge Oekrainese 
vrouwen zijn zeer mooi. Met zijn uni-



versiteiten is Kiev een magneet voor 
studerend Oekraïne. Maar ook voor 
de nieuwe ondernemende klasse is 
Kiev the place to be, het aantal dure 
Duitse wagens met gefumeerde ruiten 
is niet te tellen.
Tezelfdertijd is Kiev een uitstekende 
plek om het oude, Soviet-style Oe-
kraïne te ontdekken. De winkelende 
massa op de hoofdas van de stad, vul 
Khreshchatyk is een mengeling van 
jong en stijlvol en een oudere, wat 
grauwere bevolkingstranche. Ook 
de winkels zijn nog verdeeld over de 
twee: je vindt zowel de westerse ke-

tens als restanten van de oude tijden, 
zoals het TsUM grootwarenhuis. In de 
ondergrondse doorgangen vind je de 
kleine bijverdieners met hun handel-
tje in fruit en groenten, snuisterijen. Je 
ontdekt zo ook een oude karaktertrek: 
de stugheid van de werkende Oekraï-
ner. Buiten hun job, en zeker als je er 
in contact mee komt, zijn Oekraïners 
vriendelijk en behulpzaam. Maar op 
het werk is glimlachen duidelijk not 
done. 
Ook de toeristische dienstverlening 
zit nog gevangen in de oude stijl. Je 
kan maar best de staatsgerunde hotels 



vermijden: duur en weinig klantvrien-
delijk. De beste manier  om te logeren 
in Kiev is een privé appartement te 
huren, je vindt de nodige adressen in 
de Lonely Planet reisgids. In het da-
gelijkse gebeuren word je nog regel-
matig geconfronteerd met het leven 
zoals het lang geweest is: zo betaal je 
normaal 11 grivna aan de kassa om in 
de St. Sofia kathedraal binnen te mo-
gen. Als je vergeten hebt een ticket te 
kopen, geen nood: je geeft 10 grivna 
aan de dame aan de ingang, en je mag 
zo binnen. 
De confrontatie met de homo sovie-
ticus blijft een fascinerende ervaring. 
Opgroeien in een totalitaire staat te-
kent een mens. Een sprekend voor-
beeld hiervan is het verschil in inter-
pretatie van de oranje revolutie. Vraag 
aan de aanhangers van huidig presi-
dent Yuskenko naar de motivatie van 
de betogers tijdens de oranje revolutie, 
je krijgt als antwoord: protest tegen de 
verkiezingsfraude, het verdedigen van 
de democratie, steun aan Yushenko. 
Stel dezelfde vraag aan de aanhangers 
van de verslagen kandidaat Yanuko-
vych, en een kleine helft geeft aan: ze 
werden betaald om te betogen. Vraag 
dezelfden naar de motivatie van de te-
genbetogers tijdens de oranje revolu-

tie, en je krijgt hetzelfde antwoord: ze 
werden er ook voor betaald. 
Het sterkst van al voel je de erfenis 
van de Sovjet tijd in de architectuur 
van de stad. Geen wonder: nagenoeg 
de ganse stad werd vernield tijden 
WO II. De gebouwen op en rond vul 
Khreshchatyk zijn van een statige Sta-
linistische architectuur, best mooi en 
aangenaam als stadscentrum. Ook de 
metro straalt dit tijdperk uit. Langs 
ellenlange houten roltrappen, nog be-
waakt door een ‘roltrap-madam’, daal 
je vliegensvlug diep de grond in om 
in grote drommen door de gangen te 
stuwen. 
Meest van al nog hielden Sovjet lei-
ders van bombastische monumenten 
ter ere van hun heroïsche daden. Op 
de heuvelrug aan de Dniepr rivier 
staat het meest onwaarschijnlijke mo-
nument van Kiev. Het Rodina Mat 
monument, de ‘moeder van de natie’, 
is een 68 meter hoog (anderhalf keer 
het Vrijheidsbeeld) titanium beeld. 
Het verschijnt felverlicht aan de hori-
zon als je ’s nachts Kiev binnenrijdt. 
Het torent hoog boven een wijds plein 
met metershoge granieten beeld-
houwwerken van sombere, vastbera-
den (boeren)krijgers en –krijgerinnen 
in vechthouding. Op de achtergrond 

Rodina Mat



weerklinkt een militair muziekkoor. 
Het beeld staat op de top van een mu-
seum ter herdenking van de bevrijding 
van Oekraïne door de Russen tijdens 
Tweede Wereldoorlog.  Het museum 
bestaat uit vijf verdiepingen memora-
bilia en mises en scène uit de tweede 
wereldoorlog. Oekraïne was één van 
de zwaarste slagvelden van WOII: de 
oorlog kostte het leven aan zes miljoen 
Oekraïners, van wie 2,5 miljoen joden. 
De teksten zijn uitsluitend in het Rus-
sisch maar de boodschap is duidelijk. 
Het is een beklemmende ervaring.
Dichter bij het stadscentrum staat het 
Friendship of Nations monument, 
symbool van de verbroedering tussen 
Rusland en Oekraïne. Het is een me-
tershoge metalen boog, met daaronder 
het standbeeld van twee noeste arbei-
ders  die samen een ster in de lucht ste-
ken. Het plein is omgevormd tot een 
kermis met spectaculair zicht op de 
lager gelegen rivier. 
Ook de lange geschiedenis van Kiev 
heeft haar sporen nagelaten in de stad. 
In 878 na Christus riep de Scandina-
vische Koning Oleh er zichzelf uit tot 
heerser van Kiev, toen reeds een  be-
volkte belangrijke handelspost tussen 
noord Europa en de Islamitische we-
reld. Daarmee ligt deze Slavische regio 
aan de basis van de Russische bescha-
ving. Eén van de belangrijkste erfenis-

Het Ministerie van Buiitenlandse Zaken in pure  
Washington DC stijl

Statige Stalinistische architectuur op Vul 
Khreshchatyk
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De ellenlange roltrappen van de metro



Het St Michael klooster

sen uit die tijd is de godsdienst, het 
Orthodox Christendom. Kiev krioelt 
van kerken en kloosters, velen met de 
typische gouden koepels. De oudste 
kerk is de St. Sofia kathedraal, eeu-
wenlang de zetel van de religieuze en 
politieke autoriteit van de staat. Grote 
delen van het schitterende interieur, 
een eindeloze verzameling fresco’s,  
dateren van de 11de eeuw. Een paar 
honderd meter verder, en mooi te be-
wonderen vanaf de klokkentoren van 
St Sofia, blinken de koepels van het 
St Michael klooster. Een plek met een 
eeuwenoude traditie, maar wel splin-
ternieuw. Het gebouw werd in 2001 
heropend, nadat het origineel uit 1100 
in 1936 door Stalin werd neergehaald. 
Vandaag is het opnieuw een actief en 
sfeervol klooster, met monniken in 
hun vertrouwde zwarte gewaden. 
Het meest imposante religieuze com-
plex van Kiev is het Grottenklooster, 
het Kyiv-Pechereska Lavra. Gespreid 
over de heuvelkam naast de Dniepr ri-
vier ligt een complex van 28 hectaren 

kerken en andere gebouwen, waarvan 
een aantal omgevormd zijn tot mu-
sea, een rustige en uiterst sfeervolle 
locatie. De sfeer wordt surreëel als je 
de grotten induikt. In nissen langs de 
lage gewelven, verlicht door kaarsen, 
liggen tientallen gemummificeerde 
lichamen van de monniken in glazen 
kisten. Oude vrouwtjes storten hier 
hun tranen, geknield aan de voet van 
de glazen lijkkist. Dit is de heiligste 
plek van Oekraïne.
Kuieren in Kiev is een genoegen. Het 
is een verrassend leefbare en aange-
name stad van 2,5 miljoen inwoners. 
Een heuvelrug loopt langsheen de oe-
ver van de Dniepr, het stadscentrum 
bevindt zich erachter. Je kan er uren 
in rondlopen, de architectuur zal je 
nooit vervelen. Grote delen van Kiev 
bestaan uit erg mooi gerestaureerde 
neoklassieke en rococo gebouwen, ve-
len in pastelkleuren. De heuvelrug is 
een kilometerslang park.  Je hebt een 
schitterend uitzicht op de lager gele-
gen rivier en op de eilanden, die in de 



Het Chernobyl museum



kilometers brede rivier liggen. Het is 
een verrassend zicht: de grote, vlakke 
eilanden zijn ongeschonden parkge-
bieden met een beperkte toeristische 
infrastructuur. Ideaal om te wandelen 
en te zonnebaden aan de zandstran-
den. Breng zeker een bezoek aan het 
Hydropark, een pretpark met sportac-
commodaties op één van de eilanden, 
bij voorkeur op een warme weekend-
dag. Verderop zie je de nieuwbouw-
wijken van de oostelijke oever. 
Aan de noordervoet van de heuvelrug 
ligt het oudste stadsdeel, Podil. Je kan 
er naartoe afdalen langs een kabellift 
of te voet langsheen Andriyivsky uz-
viz, het Montmartre van Kiev. Aan de 
top, naast het St Michael klooster staat 
één van de mooiste gebouwen van 
Kiev, het ministerie van buitenlandse 
zaken, zo overgevlogen uit Washing-
ton DC. Vandaar daal je af langs een 
hellende kasseibaan die zo zijn plaats 
verdient in de Ronde van Vlaanderen, 
omzoomd met stijlvolle gebouwen, 
langsheen stalletjes met memorabi-
lia. Onderweg kom je het ‘Museum of 
one street’ tegen. Dit kleine museum 
vertelt het verhaal van deze straat  aan 
de hand van objecten van haar lange 
reeks inwoners. Elke glazen kast ver-
telt een uniek, sfeervol verhaal een 
bont volkje (rabbijn, kleermaker, 
soldaat) aan de hand van klederen, 
gebruiksvoorwerpen, officiële papie-
ren. Podil is de enige wijk die WOII 
en Stalin min of meer ongeschonden 
heeft overleefd. Het oude haven- en 
handelskwartier met stijlvolle laag-

bouw wordt een trendy wijk, met dito 
bars en restaurants. Hier vind je ook 
het Chernobyl museum, een surrea-
listische ervaring. Je stapt de trap op 
onder een ellenlange lijst van dorps-
namen, allen fantoomsteden sinds de 
ramp. Sommige opstellingen van het 
museum balanceren zo op de rand van 
de kitsch dat het fascinerende objec-
ten worden. Ramptoeristen kunnen 
zich ook inschrijven voor een dagtrip 
naar de regio van Chernobyl.
Kiev is een levendige stad: het is een 
genoegen om het leven op te snui-
ven in de parken, de universiteitswij-
ken, rond het station. In de weekends 
wordt de boulevard nabij Indepen-
dence Square omgetoverd tot wandel-
straat, met muziek optredens en aller-
hande standjes. Je eet er redelijk goed, 
schuif zeker eens aan in het Gourmet 
zelfbedieningsrestaurants in het cen-
trum, en bij Mimino, het Georgische 
restaurant tegenover het Chernobyl 
museum. 
Zoals u ziet heeft de stad de nodige 
bezienswaardigheden, en is het dan 
ook een ferme aanrader als alterna-
tieve city trip. U zal er zich trouwens 
nog geregeld op expeditie wanen. 
Het land is niet echt ingesteld op uw 
bezoek, vandaag zijn het nog voor-
namelijk Russen die de weg kennen 
naar Oekraïne. Maar met de Lonely 
Planet reisgids in de hand (de eerste 
editie dateert van juli 2005) is het mo-
gelijk om je probleemloos een weg te 
banen. 

Op wandel naar de stranden van Trukhaniv eiland




