
Zicht op de haven vanuit het Sjevtsienko-park, Odessa zoog

Europese landen. En om te voorko-

men dat passagiers na het drinken van

leidingwater last krijgen van dlaruee,

is de haven genoodz^akt mineraalwa-

teÍ aaÍ'r de cruiseschepen te leveren.

Reizigers die de stad meteen weer wil-

len verlaten, kunnen hier een vltegttc-

ket kopen en met het openb aatt veÍ-

voer doorreízennaar de acht kilome-

ter verderop gelegen luchthaven.

Vanuit de passagiershaven vertrekken

ook [erry's naar andere plaatsen aan de

Zw arte Zee en de Middellandse Zee.

De werkplaats waarínde Russische

marine haar schepen repareerde

bestond alin t793, één jaar voor de

bouw van de haven. Op deze plek ligt

nu s cheepsweríoekr aítra, w aat sche-

pen worden gebouwd en gerepareerd.

ro 05 zoog prospekt

De omzetvan dit bedrijf wordt gro-

tendeels bepaald door buitenlandse

opdrachten en de meeste bouwmateri-

alen moeten worden ingevoerd. Ook

Nederlandse reders ktezen er wel voor

om een schip [oíalleen het cascoJ in

Oekraïne te laten bouwen, omdat de

regelgeving hier soepeler is en het

arbeidsloon erla.ger ligt dan in

Nederland. Technisch gezíenis het

droogdok wel verouderd ten opzichte

van droogdokken in het Westen, en

voor de huidige scheepslengte is de

weríeigenlijk ook alweer te klein.

De Vorontsovski-vuu ÍtoterL, v e?

noemd naat de eerste gouverneur

van Odessa, prins Michail Vorontsov,

staat aalr het einde van de Lange golf-

breker die v anaf de quararrtainepier

ínzee steekt. De originele houten

toren uít fi45 werd ín fi63 vervangen

door een stalen constructie. In de

Tweede Wereldoorlog werd de pier

door inwoneÍs van Odessa verwoest en
' onthoofd' (van vuurtoren ontdaan),

opdat de Duitsers er niets meer aan

hadden. Na de oorlog werd de vuurto-

ren voor de derde maal herbouwd en

voorzienvan een felle lamp die met

dríe Lange lichtbundels telkens de

morse-letter O vormt. Hiermee wor-

den schepen al van verre begroet en

naar binnen geleid. Wellicht om de

leningen afte lossen waaÍrr-ce de drie

vuurtorens bekostig d ztln, worden

vracht- en passagiersschepen die de

vuurtoren passeren belast met een
'vuurtorentol'. Hoe groter het vaap

tuig, hoe pijzíger het wordt om langs

het roodwitte baken te mogen varen.

Een schip van driehonderd meter lang

betaalt al. gauw vierdurzend doLLar,

tenzlj het de Oekraïense vlagvoert.

Buitenlandse schepen ztln tíen maal zo

duur uit, en dit geldt ook voor het

kanaalgeld, havengeld, tonnagegeLd,

ankergeld en de bijkomende admini-

stratie- en servicekosten.

H et havenb edríj I telt vier dtiz end

werknemers: technici. loodsen. dou-

aniers en sleepbootkapiteins, kraan-

drij vers, keukenpersoneel, rnluzlkan-

ten en secreraÍesses. Wie in de haven

werkt, heeft geluk, vinden de arbei-

ders. Niet alleen ligt het gemiddelde

salaris van omgerekend z7o elJro pet

maand er ongeveer 1oo euÍo hoget dan

het landelijk gemiddelde, het haven-

bedrijíheeft ook relatef goede secun-

dair e arb eidsvoorwaarden. H et heeít

zeLfs een eigen sanatorium waar het

personeel tegen een kleine vergoeding

gebruik van kan maken. Het havenbe-

drijtís crisisbestendrg, meent het per-

soneel, en biedt voortdurend nieuwe

PersP ecrie v en.' zo do ende gaan wlj

iedere dag opnieuw lachend aan het

werk,'aldus Pavljoek. Alleen de dou-

aniers niet. H
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fotor Nicole de Boer

Odessa


