
De nachttrein

Kiev is Oekraïne niet. Zo is Lviv, op 
zo’n vijfhonderd kilometers ten wes-
ten van Kiev, zeker een daguitstap 
waard tijdens je verblijf in Kiev. De 
goedkoopste en boeiendste manier 
om de verplaatsing te maken is de 
nachttrein, het Oekraïense transport-
middel bij uitstek. Je slaapt met vier in 
een coupé. Elke wagon heeft zijn be-
geleider, die slaaplinnen bezorgt, thee 
en koffie serveert. Ook zij hebben hun 
bijverdienste: ze vervoeren pakketjes. 
De ene koerier komt ze afleveren, een 
andere pikt ze op bij aankomst. De 
nachtelijke treinreis heeft zo zijn ei-
gen geplogenheden. Iedereen kleedt 
zich om (je verlaat even het coupé) in 
loszittende kleding. Eten en drinken 
wordt bovengehaald, en de inzitten-
den maken kennis. Ik had steeds het 
geluk dat wel iemand Engels, Frans 
of Duits sprak. Het gesprek kabbelt 
rustig verder, soms met simultane 
vertaling. Politiek staat steeds om de 
agenda.  Stilaan worden de bedden 
opgemaakt en kruipt iedereen onder 
het linnen. De eerste nacht heb ik 
nauwelijks een oog dichtgedaan. De 
daaropvolgende nachten, dankzij de 
gewenning en de oordopjes, heb ik als 
een roos geslapen. De trein is een uit-
zonderlijk goedkoop vervoersmiddel. 
Voor een vijftigtal grivna leg je 500 ki-
lometer af en spaar je een nacht in een 
hotel uit, die je makkelijk het viervoud 
kost. Je kan je bagage achterlaten in de 
stations.
Het westen van Oekraïne ligt volop 
in Centraal Europa, met buurlanden 
als Polen, Slowakije en Hongarije. Ze 
deelt er ook de geschiedenis mee. Ge-
durende de 13de eeuw was deze regio 
onafhankelijk, in de veertiende eeuw 

werd deze regio geannexeerd door 
Polen. Hier (maar ook bij de Kozak-
ken) liggen de wortels van het Oe-
kraïense nationale gevoel. In de acht-
tiende eeuwen kwam de regio onder 
het Oostenrijks-Hongaarse rijk. Pas 
in WO II verschenen de Sovjets voor 
het eerst. 
Het historische centrum van Lviv, dat 
je met een gammele tram bereikt van-
af het station, is als een schitterende 
inventaris van Europese bouwstijlen. 
In de gezellige kasseistraatjes van het 
centrum cotoyeren rococco, neo-klas-
siek, renaissance en gotiek mekaar. De 
groene koepels en rode daken, mooi 
zichtbaar van op Castle Hill, geven 
de stad een air van Florence. Je kan 
je verliezen tussen de graven van de 
Lychakivsky begraafplaats, het Pêre 
Lachaise van Oekraïne. 
De volgende verplaatsing brengt ons 
naar de Côte d’Azur van Oost Europa, 
De Krim. Dit grote schiereiland, 350 
kilometer breed, aan de onderbuik 
van Oost Europa was lang geleden 
een tussenstop op de noordelijke zij-
deroute. De Krim werd in 1475 werd 
ingelijfd bij het Ottomaanse Rijk. 300 
jaar ontwikkelden de Tataren er een 
gesofisticeerde Islamitische bescha-
ving, terwijl ze hun kost verdienen 
met de slavenjacht in het naburige 
Rusland, Oekraïne en Polen. Ze kon-
den dus ook niet op veel sympathie 
rekenen toen de Russen de regio 
veroverden in 1783. Het gros van de 
Tataren verscheepte naar Turkije. Na 
WOII werden de resterende Tata-
ren door Stalin gedeporteerd. Het is 
pas sinds 1989 dat ze mogen terug-
keren naar de regio, waar soms nog 
in tentenkampen leven.  Ook na het 
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uiteenvallen van de Sovjet Unie blijft 
dit Russisch gebied, met 60% van de 
inwoners van Russische origine. Rus-
sisch is er de voertaal, prijzen worden 
regelmatig in roebel gegeven, er is 
zelfs sprake geweest van een secessie 
na de verkiezingen van 2004.
De transporthub van de Krim is Sim-
feropol, vanwaar het nog een ander-
half uur rijden is naar Yalta, het Can-
nes van de Krim. De stad, schitterend 

gelegen in een baai omringd door 
heuvels, kende het een snelle groei 
in de 19de eeuw als toevluchtsoord 
van de Russische adel in hun gevecht 
met tuberculose. Na de revolutie werd 
het een vakantiebestemming voor ar-
beidsvolk en elite. De lange zeedijk, 
naberezhna Lenina, is la promenade 
des russes, een flaneerplek die bruist 
van het leven. Je ziet er de grote cruise 
schepen aanmeren, je kan jezelf laten 
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slechts vier maal verbleven, vooraleer 
ze werden geëxecuteerd. In 1945 werd 
hier de conferentie van Yalta gehou-
den, waar de naoorlogse verhoudin-
gen werden vastgelegd.  Het grootse 
witte gebouw en de omringende tui-
nen vormen een schitterend décor 
voor deze geladen geschiedenis. Wat 
verder ligt het mannen pis van de pa-
leizen, het Zwaluwennest. Het is één 
van de meest gefotografeerde plekjes 
van het land, dit kasteeltje van Madu-

rodam proporties op de uiterste rand 
van het klif. Volgende stop is Alupka, 
zo’n 16 kilometer ten westen van Yalta. 
Het paleis dat in 1828 werd gebouwd  
in opdracht van een rijk gouverneur 
is een bizarre fusion van stijlen. De 
achterkant ziet er uit als een Schots 
kasteel, de kant naar de zee als een 
Islamitisch heiligdom. Het interieur 
voegt er onder meer een laagje barok 
aan toe. Aan de voet van het park ligt 
een van de weinige openbare stran-

fotograferen in Louis XIV stijl kleding 
of Hell’s angel outfit. Je kan er dine-
ren op het immense betonnen galjoen 
gebouwd op pilaren in de zee en ge-
nieten van de straatmuzikanten. Er is 
een kunstmarkt, je kan met de stoellift 
de berg op voor een schitterend zicht. 
Het westelijke deel van de promenade 
is voorbehouden voor openluchtbars. 
Ook hier is de beste manier om te lo-
geren een appartement. Je vind de no-

dige (online) addressen in de Lonely 
Planet reisgids en in het kaderstuk. 
Een alternatief zijn de oude sovjet sa-
natoria die verspreid liggen langs de 
kust. 
Je bent op zijn minst twee dagen bezig 
met bezienswaardigheden ten westen 
van Yalta. In het Livadia Palace dwaalt 
de geest rond van Tsaar Nicholas de 
tweede, die het gebouw liet optrekken 
in 1911. Hij en zijn familie hebben hier 
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Het strand van Alupka

den, een niet te missen tranche de vie. 
Het keistrand en de pier zijn te klein 
om de massa te slikken, velen zoeken 
de schaduw op onder de cipressen van 
het steil hellende park. Een paar hon-
derd meter verder kan je de kabellift 
nemen naar de rand van het plateau, 
honderden meter hoger, vanwaar je 
een adembenemend zicht hebt op de 
kustlijn. Boven vind je een toeristen-
dorpje, waar je uitstekend Tataars kan 
eten, je kan er motoren en vierwielers 
huren om de achterliggende streek te 
ontdekken of je laten fotograferen als 
nazi kolonel in een Duitse bolide.
Een zestigtal kilometer westwaarts 
ligt Balaklava. Reeds in de tijd van 
Homerus was dit een piratennest. 
De Genuanen zwaaiden hier de plak 
in de 15de eeuw, van hun fort blijven 
nog restanten over. Het sfeervolle 
dorpje ligt op het eind van een lange, 
curvende baai. Het zicht op de kust-
lijn is adembenemend. Minder idyl-
lisch is de bijdrage van Balaklava tot 
de wereldgeschiedenis. Het is hier dat 
de charge van de lichte brigade heeft 
plaatsgevonden, in 1854 tijdens de 
Krimeaanse oorlog. Bij dit robbertje 
vechten had de coalitie van Turken, 
Fransen en Engelsen tot doel de ex-
pansiedrift van het Russische keizer-

rijk richting Middellandse zee tegen 
te houden. Met 250.000 doden was de 
Krimeaanse oorlog er een als vele an-
deren; maar dankzij de lichte brigade 
en vooral Florence Nightingale werd 
hier geschiedenis geschreven. Zij leg-
de hier mede basis voor het werk van 
het Rode Kruis. Ook later speelde Ba-
laklava een militaire rol: hier werden 
in het geheim Russische onderzeeërs 
gebouwd in één van de immense na-
tuurlijke grotten aan de baai. Deze 
zijn nu te bezichtigen.
Verder westwaarts ligt de grootste 
stad van de regio, Sevastopol. Ook dit 
plekje heeft zijn militaire geschiede-
nis. De havenstad werd compleet ver-
woest tijdens een 349 dagen durende 
belegering tijdens de Krimeaanse oor-
log. Een bezoek aan het 360° panora-
ma dat de belegering tijdens de Kri-
meaanse oorlog reconstrueert is zeker 
de moeite. In 1942 was het beurt aan 
de Nazi’s om de stad 250 dagen te be-
legeren, waarna er nog 10 gebouwen 
rechtstonden. De stad werd vervol-
gens de off-limits thuisbasis voor de 
Sovjet vloot. Pas sinds 1996 is de stad 
vrij toegankelijk.  De Sovjet vloot ligt 
hier nog steeds broederlijk gemeerd 
naast de Oekraïense.
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Als de kustlijn de Côte d’Azur is, dan 
moet het binnenland de Provence zijn? 
Wel, not quite. Het landschap en het 
klimaat zijn er wel naar, alleen ont-
breekt de levenskunst, de beschaving. 
Dat komt ervan als je de bevolking met 
de regelmaat van de klok deporteert 
en alle restanten van hun beschaving 
neerhaalt. Er staat bitter weinig recht 
dat getuigt van de Tataarse geschiede-
nis. Het enige relikwie van die tijd is 
het paleis van Khan in Bakhchysaray. 
Catharina de Grote besliste in al haar 
goedheid om dit paleisje te sparen tij-
dens de verwoesting van alles Islami-
tisch in deze toenmalige hoofdstad. Ze 
vond het een romantisch gebouwtje. En 
gelijk had ze: het kleine paleisje heeft 
een onnoemelijke charme en verfijning, 
zo overgevlogen uit duizend-en-één 
nachten. Vooral de twee zitkamers, in 
het centrale paleis en in de harem zijn 
schitterend. Het stadje heeft nog meer 
te bieden. Na een zware klimtocht, 
waarbij je naast een charmant kloos-
tertje passeert, geraak je tot bij de oude 
grottenstad van Chufut-Kale. Rond de 
tiende eeuw leefden hier Christenen, 
in de 15de de eerste werd het de Ta-
taarse hoofdstad, later de verblijfplaats 
van een dissidente joodse sekte. Op 
de top van de heuvel staat een lange 
stadsmuur, en een sfeervol ensemble 
van grotten en ruines met een adem-
benemend uitzicht op de vallei. Als de 
trip te voet te ver is kan je op aangeven 
van een ter plaatse ingehuurde gids 
een lange omweg maken met de wagen 
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doorheen het bos tot ganse bovenaan 
het complex, waar de poort voor u, 
tegen betaling natuurlijk, zal worden 
geopend. Ook ten oosten van Yalta valt 
er het nodige te bezien: de Nikitsky bo-
tanische tuinen, het charmante dorpje 
Hurzuf, en een heel stuk verder het Ka-
rah-Dah natuurreservaat. 
Tijd om de nachttrein te nemen naar 
die andere mythische naam: Odessa. 
Dit was het wilde Oosten, een nie-
mandsland tussen de Tataren en de 
Slaven, tot Catherina de Grote het ge-
bied aanlijfde en herdoopte tot Nieuw 
Rusland. Ze gaf Generaal Potemkin de 
opdracht hier het Sint Petersburg van 
het zuiden te bouwen. Odessa had in de 
19de eeuw eerder iets van het Shanghai 
van toen, een vrijhandelsstad die het 
toevluchtsoord werd voor vluchtende 
slaven, misdadigers, dissidenten, joden 
en avonturiers uit Rusland, Frankrijk, 
Griekenland, Italië, Bulgarije, Molda-
vië, Zweden... In 1905 schreef de stad 
geschiedenis door aan de basis te lig-
gen van de Russische revolutie, met 
de opstand op de battleship Potemkin.  
Het bleef in de gratie van Stalin onder 
meer door de verbeten partizanen-
strijd tegen de Nazi’s. Het was ook een 
Joodse stad: in het begin van de 20ste 
eeuw was een kwart van de bevolking 
joods, maar ook hier hebben pogroms, 
deportaties en emigratiegolven ertoe 
geleid dat deze beschaving verdwenen 
is.
De resultante van dit al is een uitzon-
derlijk charmante stad, de leukste van 
Oekraïne en volgens vele van de hele 
oud Sovjet Unie. En ja, de trappen van 
Odessa liggen er in hun volle glorie bij, 
alle 192. Ze vormen de setting van één 
van mythische passages uit de filmge-



schiedenis, de kinderwagen die hypno-
tiserend traag de trappen afstruikelt, 
in het midden van de eerste moord-
partij van de Russische revolutie. Wat 
Eisenstein erbij vergeet te vermelden 
is dat het arme wicht, eenmaal bene-
den, overreden wordt door een voor-
bijrazende trolleybus om vervolgens te 
pletter te slaan tegen de vitrine aan de 
overkant.
Aan de voet van de trap ligt de centrale 
pier van de haven van Odessa. Boven-
aan ligt een stadje met een uitzonder-
lijke homogene bouwstijl, voor het 
overgrote deel pastelkleurige neoklas-
sieke en rococo gebouwen. De straten 
liggen voor het grootste gedeelte in 
een rechtlijnige grid, en zijn bezaaid 
met platanen. De buurt nabij de helling 
is de uitgangsbuurt, met talloze cafés, 
bars, restaurants en stijlvolle shopping 
gelegenheid. Aan het westelijke uitein-
de van de wandelstraten liggen de city 
gardens. Overdag een snuisterijmarkt, 
‘s avonds een ontmoetingsplaats. De 
stijlvolle terrassen aan het park zijn 
onweerstaanbaar. Een anderhalve ki-
lometer verder, naast het station, ligt 
de centrale markt, een niet te missen 
belevenis. Je kuiert er in nauwe gangen 
tussen tientallen piepkleine standjes, 
en in de open groentemarkt.
De Lonely Planet reisgids typeert de 
inwoners zeer raak: stijlrijk, geculti-
veerd, grappig, savvy en not that easily 
impressed. Odessa heeft een under-
ground gevoel. Het zijn levensgenie-
ters: ze spenderen hun avonden in één 
van de vele parken, met schaken, kui-
eren en liefhebben. Tegelijk is dit een 
no-nonsense stad. Het is een belangrij-
ke internationale havenstad en een in-
dustriële macht. Dit is ook nog steeds 
een stad met veel georganiseerde mis-



daad (waar je zelf geen last van hebt). 
Odessa is ook een decadente stad, met 
een brede waaier aan clubs, en het na-
tionale centrum voor dating- en hu-
welijksbureaus. Arkadia, het strand op 
een goeie tramrit van het centrum, is 
een mooie plek om de hedonistische 
kant van Odessa te ontdekken. 
Oekraïne was een zeer aangename ont-
dekking. Het is een perfecte bestem-
ming voor een trektocht (grotendeels 
per trein) van een drietal weken van 

Kiev naar Lviv, Odessa en de Krim. Op 
de terugweg naar Kiev kan je ook nog 
even de sfeer gaan opsnuiven in het 
oostelijke landsdeel. Op zich is Kiev 
een perfecte bestemming voor een 
city trip van drie dagen, voeg er een 
dag aan toe voor Lviv. De Krim is een 
fascinerende bestemming voor een zo-
mervakantie van 2 weken, je trekt dan 
drie dagen uit voor een trip (per trein 
en/of veerboot) naar Odessa..




