
Blauwe zee,
le kranengel

Frrun vAN DER LaaN

Deàouaneformalíteitenronáomhetín-enuíwoere'Lvornscheepslaáín1en
roepen een sfeer op v6n een strak sovjetregíem. MarLnen ín urwformen
bewedenhet schíp zoárahet qan dekaáelígt afgemeerd. Totdat de enor-
mepapierwínkeLkafgehanáe\d,,mayBeenbemqnningsLíd,vqnboord.De

Bespannen gezíchten vqn áe douanebeambten veltlnen pas een veBe
glímLach ak áekapíteín eenfl.es woáka op toftL z.et. FLeur van der Laan,
zeeman en auteur van de romnns Rus fzoo 4 ,n recenteLtlkZwarte Zee
maakte y 0 0 r P ro s p e k t een v er sLag utt áe ltav en v an O des s a.

De directe:ur v^n de haven van Odessa, het met elkaar eens zijnover de prijs.

Nikolaj Pavljoek, is trots op wat hij OI dateen nieuwe auto díekLaar stond

inkomende schepen te bieden heeft. voor transportr'aat Duitsland in

De haven is in de afgelopentren jaar Afríkaeindigt als schroot.

uitgebreid envoorzíen van moderne

navígatie-en communicatíeappara- Tsarina Cathainade Grote, díehaar

o,yu.Zonnepanelen nemen hier en handelsmogelijkheden, met name de

daar aI de plaats in van walmende gra r'expoÍt, rr.eÍ het Westen wilde

generatoren. Het vrolijke beeld van de verruimen, gaíín ry82 opdrachttot

tallozegele kranen verdwijntraaarma- het bouwen van een haven aan de

Íe zeveÍv^ngen worden door moder- ZwarteZee.ZeIíet.haar oog vallen op

nere en vooral snellere systemen. In de de plaatsen Nikolajev, Cherson en

grootste haven van Oekraïne staan Chadzjíbej.José de Ribas, een

koelhuizen en graansilo's en is plaats Russische adrníraalvan Spaans-Ierse

voor daizenden containers. Via het afkomst, díe Chadlíbej zojuíst op de

spoor, over de weg en per binnenschip Turken had veroverd, adviseerde de

kunnen de vrachten meteen het bin- tsarina ornaítezienvanNikolajev en

nenland in worden getransporceerd. Cherson omdat de scheepvaarthíer

Hoe efficíënt het bedrijf op tech- bemoeilijktzou worden door moeras-

nisch gebied ook denkt te zíjn, de sen en slib. Chadzjíbq, daarentegen,

snelheid van de goederenstroom wordt had een diepe, natuurlijke haven en

uiteindelijk bepaald door de menselij- was het grootste deel van her. jaar íjs-

kefactor. De Oekraïense mentaliteit is wíj.Er hoeíden alleen golfbrekers te

duidelijk niet met de technologische worden aangelegd om de haven te

onmikkelingen meegegroeid. Het is beschermen tegen de zee.

niet ongebruikelijk dat een vracht ijs In ry94 ontvingen José de Ribas en

al gesmolten is voordat de handelaren de Hollandse ingeniesrFranz de

I o5 zoog prospekt

YoIand, toestemming en een som geld

van Catharina om het project te reaLí-

seren. De haven werd vernoemd naar

de Griekse kolonie Odessos.

Om zov eel mogelij k investeerders

a^n te trekken werd odessa een porto

franco, een belasttngvrtje haven.

Mensen díe zích in de stad wilden

vestigen, kregen een voorschot voor

de bouw van een huis en tien belas-

tíngwíje jaren. Ook werden zij wtjge-

steld van dienstplicht. Odessa werd

overspoeld door avonturiers en sei-

zoensarbeiders. Het ontbrak aan struc-

tuur en de haven kwam niet van de

grond. Pas toen de Franse aristocraat

Emmanuel de Richelieu, die vrijwillig

in het tsaristische leger gediend had,

ztchín r8o3 bemoeide met dat'niets-

b etekenende gehuch t', gro eíde Odessa

uit tot een internationale havenstad.
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