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Met Goelyo zeilend naar Petersburg
Door Frank Bartelink*
Ooit heb ik tegen mijn kinderen

gezegd

"voor zeilen en ballonvaren mogen jullie
mij uit bed bellen. Laat ik nu op mijn 60e
verjaardag een mailadres krijgen van mijn

dochter met de opmerking "deze zeezei-

ler zoekt bemanning maar ik weet niet
waarheen, wanneer oí wat voor boot".
Een sprong in het diepe dus, maar toch

een mail gestuurd.

Het antwoord was verrassend, ik zoek
bemanning voor een zeiltocht naar St.
Petersburg en vertrek in mei. Nu "hang
ik", dacht ik want dit is een unieke kans!
Na goed overleg met mijn vrouw waren
we er snel uit. DOEN ! Er waren wel een
paar kleine problemen zoals, geen ervaring met zeezeilen, navigatie, zeeziekte,
geen zeilkleding, weinig voorbereidingstijd en ik kende deze man en zijn boot
helemaal niet!
Omdat ik een redelijk ervaren "vlak water zeiler" ben, wist ik wel wat er op mij
af zou komen en heb dus contact gezocht

met de schipper van de Goelyo,

ren met bestemming St. Petersburg.
Via internet heb ik met succes informatie gezocht en gevonden over de Rusluie
periode maar ook naar mijn familie geschiedenis. Het meest bijzondere was

een

zeewaardig zeiljacht. Na een paar kennismakingsgesprekken werd besloten
dat we "er voor zouden gaan". Een andere belangrilk punt was het feit dat een
Daar "oer ooms" dezelfde reis drie eeuwen eerder ook hadden gemaakt. In mijn
familie geschiedenis staat dat zij Rusluie

dat ik in contact kwam met "de stichting vrienden van St. Petersburg". Van
hun secretaris dhr. Jan Lokker ontving ik

de ontbrekende Russische stamboomgegevens waardoor ik bij de Bartelinks
te Vriezenveen uit 1666 terecht kwam.
lk had alleen gegevens tot 1800 uit Al-

waren die handel dreven met Rusland.
Dit laatste werd een apart verhaal in een,
voor mij, grensverleggende zee zeiltocht!
Deze tocht was een onderdeel van het
Nederland Rusland jaar waaraan de vereniging van kustzeilers deelnam met 30
zeiljachten en een motorboot. Op individuele basis voeren de deelnemers naar

melo. Van Jan ontving ik ook een "kers
op de taart". Een geadresseerde en ondertekende brief die door twee ooms
verzonden was vanuit Rusland (en nooit

Hamina in Finland. ln groepsverband
mochten we de Russische douane oasse-

is aangekomen). Deze was aangeboden

door een handelaar. De brieí is niet

ge-

kocht maar wel gescand. Dat ik deze
brief vervolgens per E-mail, drie eeuwen na dato, mocht ontvangen maakte
voor mij de cirkel rond. Via Hugo Groeneveld, schipper van MS "de Brabander"
(de enige motorboot) kwam ik in contact
met Gerhard Boes en Hans Kobes van
het Historisch Museum Vriezenveen. Om
een mooi einde te maken aan deze vakantieperiode hebben mijn vrouw en ik
het museum mogen bezoeken en is dit
artikel ontstaan. In verband met de hoe-

veelheid tekst moest ik keuzes maken
in dit verhaal. Bovenstaande is voor mij
net zo belangrijk als de zeereis, de (soms
heftige) avonturen onderweg, de zee- en
natuur impressies, ontmoetingen met
andere zeezeilers, activiteiten en bezichtigingen in het mooie St. Petersburg.

De zeereis
Om mijn achterban op de hoogte te houden heb ik een logboek gemaakt met
dagelijkse aantekeningen. Na ons bezoek
aan de Rusluie afdeling bleek dat het dag-

boek van de l4 jarige Jacob Kruys, wat
samenstelling betreft, veel overeenkom-

sten heeft met mijn logboek. Door de
incensive reis heb je maar weinig vrije
tijd om een logboek bij te houden terwijl
ik een laptop had en Jacob het met een
ganzen veer en inkt moest doen! lk heb
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