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Vinkega Min, Georee en Mann ia Jan 	on Pc It 12 

jell, Bernard 	en 	P.retje Klazten 
inwoners 

Glees an Tineko 
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- a 	- Gcr 	Jn 	cr1 coke 

17 januan 2010 snric, 	bare 
Trijntie . 	Klaake , picteren Tiny 

5 juli 2010 
Jacob. 	Meine Edwin on Brenda Ben on Ma .I jke 

Sidrd en Ryanne N-caiRo. 	Norbert. Ocr jan en DaniBlIe 

Nice en Ma non Carbon, 	Doreen Ginger. 	Th.araara 

Mike, 	ivy Dick Levi. 	Noah. 

Brian en Alberta Fernando Aaldert en Riekic 

Jan en Deertj a Boor) Bert en Carrie 

NdrheJ on Tilly Narko en Anita Annelias 

Joe 	en .Tohanrna Mike, 	lanka Nenk en Mcarnie 

PIEL Han en Paolien Look 

Richard on Antaje Anne en Ronnie Henk on Far tha 

Menij a Nick en Marian Jonn 

Die ky ma on Lenie Jon on Bvorrne 

Bert err Morina Rick. 	Petty Pe11e1, 	Kiraron. 	tatLa ro 

Racy, 	Tobtea Frena on HelAne Rob on Lina 

Milloa en Annie Gararan. 	Kelly Miaja. 	Senne 

Johan on Jean. at Marco en Gahy Fred on Tit 

Roella. 	Mafia Pedde. 	tiny nick 

Jan hone. 	Ronald. Sjoerd in 	Uolkjo 

Goert 	err 	Li.esj a .Stefan . 	Marl ne Albert en Rndi nde 

Marco Henk en Fetojo Fleor, 	Thom. 	Rex 

.Jor rio Jolenda . 	Martin. 	Richard Gee rt en Ti neka 

Loen en Anita Ha my en bite Gerrit Jan. 	Ricbtje 

Dirk 	Ti-. Cindy ilenk on Anon ha I Rearont , 	tyronra 

Oacar en Lia Siebrand en Ymkje Reel c-n Ellen 
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13'e Garb rand. 	Wij nand Bernard en Soaarr 

Aogoct en Joke Han en GenIe Jan. 	Hosed 	. 	Marjorie 

Andrea. 	Narnie. Robin. 	Mirle. 	Dana Jan on Gerry 

Gooaje Jannie en Tonnie Martin on rkytake 

She on Pau tien I lena en Mariaka Martin on Mel 
Martoa en Ria Jolen an Rather 

Manic. 	Erik 
Raison on Anira Martine. 	teaaa 

Marcel on Lydt 
Ricardo Ghrie 

- 	- Looiae on Arjen 
Jan Rtno en Roelaon 

Geeowke en Ell Learnert 	on Jeanetre Mike 

Rob en Anita Hellen Gerbon en Bertha 

Josi. 	Alwin Bert on Anneke lngrrar. 	Johan 
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Dankwoord 	 Mijn grootste dank gaat uit near 

Marije Kuiper 	 alle inwoners van Vinkega. 

Dankzij jullie medewerking, 

openheid en gastvrijheid heb ik 

dit project kunnen realiseren. 

Dank aan mijn ouders Martin an 

Nei Kuiper, voorjullie steun, hulp 

en vertrouwen. 

Bedankt voor de begeleiding, 

feedback, inspiratie en inzichten: 

Stichting Behoud Finkege 

Stelfingwarver Schrieversronte 

Sietske Bloemhoff 

Iris van Sen 

Niek Schutter 

Marcel Kampman 

Bas Berkhout 

Jos Kuiper 

Erik Kuiper 

Beanne van der Heijden 

Harmen van der Hoek 

Jorn van Eck 

Dennis Duijnhouwer 

Marloes de Laat 

Roel Vaessen 

Gert Sjoerdstra 

Tjeerd de Jong 

Ingrid Scholman 

Bart Jan Klein Wassink 

Rutger Middendorp 

Mieke Lindeman 

Nienke Mast 

Jikke van 't Hof 

Luuk en Joekje van Foto Lock 

Jacqueline Neijenhuis 

Jos Neijenhuis 

Frank Wade 

Jaime Martinez 
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Voorwoord 

Marije Kuiper 

Vinkega is net dorp waar ikin de 

jaren tachtig geborer ben. 

Het dorp dat ik tien jaar geleden 

verliet om in de stad te gean 

samenwonen met mijn jeugdliefde. 

Her dorp dat voor mij te klein was 

geworden, wear weinig 'cc beleven 

vial en dat geen voorzieningen 

bond. 1k zei mil geboortedorp 

vaarwel. 

Teen ik in 2009 door een ingrijpende 

verandering in mijn leven terug-

keerde near Vinkega, keek ik met 

andere ogen naar bet dorp, dat ook 

zeif bleek te zijn veranderd. Vanuit 

allerlei windstreken hadden nieuwe 

bewoners hun intrek genomen. 

Het dorp bleek huis te bieden aan 

een verscbeidenheid van identitei-

ten, 1k vend dit een fascinerende 

ontdekking omdat ik zeif midden in 

een zoektocht verkeerde near mijn 

eigen identiteit en op zoek was 

near wear mijn hart ligt. 

Geintrigeerd door de personen an 

hun verhalen heb ik, met mijn 

reeks foto's, de authentieke en 

pure menier van leven van bijna 

alle inwoners van Vinkega in 

beeld proberen te brengen. 

Inwoners die hun hart achterna-

gaan, durven to kiezen om hun 

droom te verwezenlijken en bet 

leren leven met een ingrijpende 

gebeurtenis is wear ik me tijdens 

hetfotograferen op heb gericht. 

Door te kijken near an overeen-

komsten te voelen met de 

inwoners van Vinkega heb ik ook 

durven gaan voor wat mij na aan 

bet hart ligt, de fotografie. 

Marije Kuiper, 2010 

1k besloot om net dorp ats 

onderzoeksterrein te nemen. 

Door de inwoners van bet dorp 

stuk voor stuk te bezoeken, 

te interviewen en to fotograferen, 

portretteerde ik hun levens. 
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Vinkega 
223 inwoners 

79 huizen 

5 straten 

1 dorp 






































































































































































































































































