Samen geven we een
gezicht aan Fryslân

In Artikel 1 van de Nederlandse
Grondwet staat:
Allen die zich in Nederland
bevinden, worden in gelijke
gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst,
levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht of op
welke grond dan ook, is niet
toegestaan.

I

n het voorjaar van 2019 plaatste de provincie Fryslân de tekst van
artikel 1 van de Grondwet in de ontvangsthal van het provinciehuis.
Dit om te laten zien dat de provincie Fryslân staat voor gelijkheid en

vrijheid. De provincie wilde artikel 1 extra onder de aandacht te brengen
en vroeg Tûmba om hierover mee te denken. Tûmba bedacht vervolgens
samen met Ingrid van der Geest het kunstwerk ‘Samen geven we een
gezicht aan Fryslân’.
Via social media riep Tûmba de Friese inwoners op om hun ‘gezicht’ in te
sturen, zodat deze op een lamp konden worden getekend door de Friese
kunstenaar Anja Martina de Boer. Deze gezichten vormen het kunstwerk
en samen geven deze mensen vorm en kleur aan Fryslân. Een deel van
dit kunstwerk is nog niet ingetekend. Eens in de zoveel tijd tekent Anja
Martina de Boer er nieuwe gezichten bij om ons eraan te herinneren dat
altijd alles in beweging is en dat er altijd weer nieuwe gezichten komen
in Fryslân.

Sanne Lolkema is jongerenwerker
bij welzijnsorganisatie Caleidoscoop in Heerenveen.
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Jan-Dirk van Ravesteijn is theatermaker en cultureel
ondernemer in Fryslân.

Een van de thema’s die voor haar

Jan-Dirk kwam naar Fryslân voor

belangrijk zijn, is het accepteren

zijn studie en is er vervolgens nooit

van iemands seksuele geaardheid.

meer weggegaan.

Sanne: ‘Of je nu lesbisch, homo,

Jan-Dirk: ‘Ik ben gefascineerd door

biseksueel of transgender bent, je

de rijke, Friese geschiedenis en

bent uniek en je mag er zijn.

breng deze theatraal tot leven.

Die boodschap probeer ik aan alle

Dit doe ik door humor en historie

jongeren die ik tegenkom tijdens

met kostuums, muziek, toneel en

mijn werk ook mee te geven.’

entertainment te combineren.’
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Jason en
Nina Nguyen

Wytze Fopma heeft een boekbinderij in het Friese
dorpje Wier en zijn boeken vind je over de hele wereld.

Wytze begon zijn boekbinderij in de
voormalige stal van zijn verbouwde
boerderij. Hij was toen de jongste
boekbinder van Nederland.
Wytze: ‘In mijn boekbinderij in Wier
komen kunstenaars en boekenmakers vanuit de hele wereld.
Mijn werk gaat de hele wereld over,
Broer en zus Jason en Nina verenigen twee culturen in zich. Hun vader

van New York tot Zuid-Afrika.’

Binh is geboren en getogen in Fryslân, maar heeft Vietnamese roots.
Binh: ‘Mijn ouders kwamen in 1979 als bootvluchtelingen naar Nederland. Kim, de moeder van Jason en Nina, is Fries en de kinderen groeien
mede dankzij hun grootouders op met de rijkdom van beide culturen.
Mijn moeder Ba Noi bracht mij de Vietnamese taal en cultuur bij. In de
Vietnamese cultuur is eten en beleefdheid naar anderen belangrijk. Dat
probeer ik ook op mijn kinderen over te brengen.’

D e g e z i c h t e n v a n Fr y s l â n

D e g e z i c h t e n v a n Fr y s l â n

Katarina Antolović >

Gracie Pietersz >

< Rieteke Bergsma

< Dinie Jansen

Denise Rivera is geboren in Bolivia en groeide op in
Spanje en de Verenigde Staten.

Niellen Raskeyn is geboren in Suriname en
kwam op haar zevende naar Nederland.

Sinds 1998 woont ze in Fryslân.

Haar vader en de familie van haar

Denise is singer-songwriter, presen-

vader woonden al in Fryslân, dus het

tatrice, zumba-fitnessinstructrice

was vanzelfsprekend dat zij ook hier

en doet werk als voice-over.

gingen wonen. Niellen is getrouwd

Een van haar opvallendste

en heeft twee studerende dochters.

momenten in de publiciteit is dat

Niellen: ‘Fryslân is een prachtige

ze in 2008 tijdens Koninginnedag

provincie, met veel natuur, rust en

in Makkum met koningin Beatrix

ruimte. Ik ben grootgebracht in

een dansje deed op straat, gekleed

Leeuwarden en ik zou heimwee

in een ‘Friese vlag-jurk’, ontworpen

krijgen als ik uit de provincie zou

door Moniek Miedema.

vertrekken. Ik werk bij de gemeente
Heerenveen en daarnaast doe ik
veel vrijwilligerswerk. Zo ben ik onder
andere vicevoorzitter van de cliëntenraad van het Medisch Centrum
Leeuwarden.’
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Jacob Nauta Jacob was de vijfde generatie boer op
de boerderij in Warten toen hij in 2003 een maatschap
aanging met zijn vader.
Inmiddels is het melkveebedrijf getransformeerd tot de zo duurzaam
mogelijk gerunde activiteitenboerderij De Wartenster. Jacob is een
enthousiaste ambassadeur van het
natuurgebied de Alde Feanen en
van de Friese cultuur.
Jacob: ‘Ik neem mijn bezoekers

Sjaak en Annie van der
Geest verhuisden in 1979
vanuit Zuid-Holland naar
Fryslân om hun grote
droom te verwezenlijken:
leven en werken op een
boerderij.

Ze vestigden zich in het kleine Friese dorp
Nijelamer en daar groeiden ook hun drie
dochters op. Het echtpaar hield van dansen en sloot zich daarom aan bij de Friese
dansgroep de Nijelaamster Skotsploeg.
Gekleed in Friese kostuums waren deze
‘import-Friezen’ jarenlang ambassadeur

mee op praamtochten door de
Alde Feanen en deel verhalen over
dit unieke gebied. De afgelopen
jaren ontwikkelde ik diverse streekproducten waaronder de eerste
Friese mosterd en een circulaire
wijn.’

van de Friese cultuur.
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Jan & Xavi Hiemstra >

Stephanie Buwalda-Dijkstra >

< Rebecca Cirikovic

< Sakar Zarza

Xiaohui Xu werd geboren in Zuidoost-China.

Mehmet Dal is eenentwintig jaar geleden vanuit
Turkije naar Fryslân verhuisd.

Xiaohui: ‘Op mijn elfde kwam ik naar

Mehmet woont in Damwoude en

Nederland, omdat mijn vader hier

is verpleger bij het MCL en Nieuw

ging werken. Ik woon nu veertien

Toutenburg. In zijn vrije tijd is hij

jaar in Nederland en Fryslân. Ik vind

scheidsrechter voor de KNVB. Hij is

het heel fijn om in Fryslân wonen.

altijd actief en betrokken geweest

De omgeving is mooi en natuurrijk.

bij de buurt waar hij woont. Hij praat

Ik heb nu samen met mijn man een

ook Fries.

Chinees restaurant in Kollum dat

Mehmet: ‘Wat ik het mooie aan

we van mijn schoonouders hebben

Fryslân vindt, zijn de nuchtere men-

overgenomen en dat al dertig jaar

sen. Ik ben er zelf ook nuchter door

bestaat.’

geworden. Ik heb hier gestudeerd,
ik werk hier en wil hier niet meer
weg.’
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Magan Tahir werd geboren in Somalië en kwam naar
Nederland toen hij zestien jaar was.

Dalal Aldamouk werd geboren in Syrië en kwam
in 2016 naar Nederland.

Tijdens de Somalische oorlog in 1992

Dalal: ‘Ik ging naar Nederland

veranderde het leven van Magan

vanwege de oorlog in ons land.

ingrijpend. Op zijn veertiende werd

Ik werk als computermedewerker

hij in de rug geraakt door een

en in mijn vrije tijd sport ik graag.

granaat en hierdoor is hij aan een

In Nederland en Fryslân ben ik

rolstoel gebonden. Dankzij zijn po-

veilig en vrij. Daar staat Fryslân voor

sitiviteit en doorzettingsvermogen

mij voor.’

schopte hij het tot professioneel
tafeltennisser. Magan is zesvoudig
tafeltenniskampioen van Nederland
en wist een plek te veroveren binnen
het Nederlandse Tafeltennis Team.
Magan is vrijwilliger bij Tûmba en
geeft presentaties op scholen over
actief, positief en gezond blijven.

D e g e z i c h t e n v a n Fr y s l â n

D e g e z i c h t e n v a n Fr y s l â n

Anja Martina de Boer >

Antonio Solo >

< Mirka Antolovic-Tipuric

< Tobias van den Houten

Mirte de Ligt was in 2017 loco-kinderburgemeester
van Leeuwarden.

Björn Fräser werd geboren in Rotterdam en woont
sinds 2015 met zijn vrouw Ymke en kinderen in
Leeuwarden.

Een van haar meest indrukwekkende

Björn werkt bij de provincie Fryslân

momenten was de kranslegging

en is bestuurslid van Tûmba en

tijdens de Dodenherdenking in de

voorzitter van D66 Leeuwarden.

Prinsentuin van Leeuwarden.

Björn: ‘Ik wil graag via politieke en

Mirte: ‘Ik legde namens de kinderen

maatschappelijke betrokkenheid

van Leeuwarden een krans neer

bijdragen aan positieve verande-

tijdens de Dodenherdenking.

ringen in de samenleving.’

Iedereen was stil en serieus. Ik vind
het onbegrijpelijk dat zo veel mensen
zijn gestorven in de Tweede Wereldoorlog. Soms zijn ze vermoord
vanwege hun afkomst. Je kunt niet
zelf bepalen waar je vandaan komt
of hoe je eruitziet. Ik vind het dus
echt niet kunnen dat je mensen
daarom discrimineert.’
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Eldin Cirikovic is dertien jaar en geboren
in Nederland.

Wytse Dijkstra geeft kleur aan de Friese creatieve
scene.

Hij heeft twee broertjes en een zusje.

Hij is geboren en getogen in Fryslân

Eldins vader vluchtte in de jaren

en voelt zich verbonden met het

negentig als kind uit voormalig

land en de zee. Hij is al van jongs af

Joegoslavië. Eldins moeder is

aan op het water te vinden en heeft

Antilliaanse. Eldin is een getalenteerd

naar eigen zeggen zout water door

voetballer. Vanaf zijn zesde jaar

zijn aderen stromen.

voetbalt hij op hoog niveau in zijn

Wytse: ‘Ik wil het nachtleven en de

leeftijdsklasse. Op dit moment

creatieve scene laten bruisen door

voetbalt hij bij voetbalclub Blauw Wit

het organiseren van clubavonden,

in Leeuwarden.

uitgaansbelevenissen en creatieve
concepten.’
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Colofon
Het kunstwerk ‘Samen geven we een gezicht aan Fryslân’
is een initiatief van de provincie Fryslân en Tûmba.
Concept kunstwerk en tekst boekje: Ingrid van der Geest (PIT)
Portretten op lamp en in boekje: Anja Martina de Boer
Ontwerp boekje: Robbin van Nek
Drukwerk: Paul Pasveer (Stip)
Bindwerk: Wytze Fopma (FopmaWier)

