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Vier jaar geleden kon ik mij niet voorstellen, hoe persoonlijk dit onderzoek zou 
worden. Een verhaal uit lang vervlogen tijden over immigranten, allochtonen, vreemdelingen 
of simpel gezegd, iemand die ‘niet-van-hier’ is; een verhaal over mensen, die door een 
spelling van het lot in een nieuwe omgeving kwamen. Zij probeerden deze omgeving zich 
eigen te maken en zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, maar toch poogden ze 
ook vooral zichzelf te blijven. Dat alles was voor mij, nu tien jaar in Nederland woonachtig, 
zeer herkenbaar. Hoewel ik een Russische in Nederland ben en mijn personages Nederlanders 
in Rusland waren en er ook nog een eeuw tijdsverschil was, kon ik veel leren van hun 
ervaringen en hun belevenissen vergelijken met mij eigen. Zo leerde ik, bijvoorbeeld, mij niet 
te ergeren aan commentaren over mijn Russische (niet-van-hier) identiteit, zelfs als die soms 
kwetsend waren, maar om ze als compliment te ervaren. Vroeger stond ik versteld van een 
opmerking van een over het winterweer klagende Nederlander, die trillend van de kou in een 
veel te dun jasje en met een paar rubber laarzen in de sneeuw staand, opmerkte: ‘ Ach, ja… Je 
bent eraan gewend. Je bent toch een Russische’. Mijn reactie daarop was: ‘Waarom kleed jij 
je niet warm aan, man’. Dankzij Egbert Engberts weet ik nu een beter antwoord: ‘Juist 
daarom ben ik er gevoeliger voor.’ 

Dit werk was een bijzonder ervaring en bleef tot aan het eind prikkelend, hopelijk 
werd mijn verhaal dat ook. 

Hierbij wil ik mijn dankwoord uitspreken aan een ieder, die mij bij dit werk zeer 
behulpzaam was. Allereerst mijn promotoren voor hun begeleiding: Prof. dr. J.J. van Baak, 
Prof. dr. M.G.J. Duijvendak en de directeur van NCA dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge.  

Daarnaast gaat mijn hartelijke dank naar de nazaten van Petersburgse Nederlanders, 
die hun familiearchieven en eigen kennis voor mij beschikbaar stelden. Ik dank mw. E.H. van 
den Brink-de Bruyne uit Baarn, mw.C.A.J. Reesink-Leering uit Zwolle, mr. J.C.F. Pons uit 
Amstelveen, mr. B.M.H.J. de Valk-Esders uit Zeist, mr. B.W. Hartong van Ark uit 
Leidschendam, alsmede de medewerkers van het Historisch Museum Vriezenveen en de heer 
J.Hosmar uit Vriezenveen. 

En tot slot mijn speciale dank voor mijn man Rients, mijn kinderen, mijn ouders en 
mijn schoonouders voor hun volledige begrip, geduld en ondersteuning: Спасибо вам всем! 
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