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Familie

Goed, zussen kennen  
elkaar door en door en 

weten waar elkaars  
talenten liggen. Maar een 

bedrijf beginnen met je 
zus? Zij deden het. 
Door: ELSBETH GRIEVINK 

Fotografie en styling: SUNNA EN MARC VAN PRAAG

Zus
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VIOLET: NUDEKLEURIGE JURK, 
H&M, SJAAL, POM 
LIESBETH: GROENE JURK, 
SAMSØE & SAMSØE, SJAAL, POM
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‘Dat we familie zijn, 
GAAT BOVEN ALLES’
Liesbeth (30) en Violet Lotgering (37) begonnen samen 

sjaal-merk POM. Hun ontwerpen hangen inmiddels bij 

160 winkels in Nederland.

Waren jullie close vroeger? 

L: ‘We schelen zeven jaar, dus echt samen spelen deden we 

niet. Wél waren we beiden creatief aangelegd en altijd met 

de naaimachine van onze moeder in de weer. Toen Violet 

in Groningen studeerde, vond ik het als klein meisje enorm 

stoer om haar daar te bezoeken.’

V: ‘Zodra je samen in de kroeg kunt zitten, maken die zeven 

jaar niet meer uit.’ 

Hoe is de samenwerking ontstaan?

L: ‘Tweeëneenhalf jaar geleden begon ik, uit liefde voor mooie 

stoffen en kleuren, sjaals te maken voor mezelf. Daar kreeg ik 

zulke leuke reacties op, dat ik dacht: hé, daar ligt een kans. 

Violet bood aan om een logo en huisstijl te maken.’

V: ‘Als je iets doet, doe het dan goed: zo staan wij allebei in 

het leven. Dus toen Liesbeth mij – na een paar super succes- 

volle home sales – vroeg om erbij te komen, zijn we er  

meteen vol voor gegaan. Ik wist: wij kunnen dit.’ 

L: ‘Ik doe de commerciële kant, Violet is meer verantwoor- 

delijk voor de collectie en de look and feel van het merk.’

Wat is er zo mooi aan zaken doen met je zus?

V: ‘De onvoorwaardelijkheid. Werk is belangrijk, maar dat we 

familie zijn gaat boven alles.’ 

L: ‘Je kunt heel eerlijk tegen elkaar zijn.’

V: ‘Een dag chagrijnen mag ook.’ 

L: ‘Wat vooral fijn is, is dat je met dezelfde energie en toewij-

ding handelt. Dat je elkaar kunt afremmen als werk ten koste 

van privé gaat. Of oppeppen op lastige momenten.’

Wringt er ook weleens iets?

V: ‘Liesbeth kan het ene moment vol overtuiging iets  

bepleiten, om vijf minuten later haar mening 180 graden  

bij te stellen.’

L: ‘Haha: waar, maar dat heeft te maken met bevlogenheid. 

Violet kan juist enorm perfectionistisch zijn. Soms maakt 

ze een prachtig ontwerp dat al helemaal goed is, maar dan 

werkt ze er eindeloos – tot middernacht soms – aan verder. 

Terwijl ik het oorspronkelijke ontwerp dan vaak het  

beste vind.’

Wat is de grootste kwaliteit van je zus?

L: ‘Violet blijft altijd dicht bij zichzelf, dat brengt rust in  

het team.’

V: ‘Liesbeths enthousiasme, ambitie en lef. Ze dóet het 

gewoon, dat vind ik dapper.’ 

pom-amsterdam.nl

Co
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‘WE PEPPEN 
ELKAAR 
op lastige 

momenten op’
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‘SAMEN MET HAAR 
durfde ik het aan’
Mei Lin (47) en Mei Lan Ang (43) haalden (samen met part-

ner Alrik Koudenburg) frozen yoghurt naar Amsterdam. 

Inmiddels is Frozz een regelrechte hit. 

Hoe begon dit avontuur?

Mei Lin: ‘Toen ik met mijn vier tienerdochters op vakantie was in 

Amerika, raakten we verslingerd aan de frozen yoghurt die je er 

op elke straathoek kon krijgen. Eenmaal thuis – ik nam net mijn 

e-mails door voor IBM – zei een van mijn dochters: ‘Mam, ik heb 

zo’n zin in frozen yoghurt.’ En ik dacht: oeh, daar heb ik óók 

zin in. Hebben we dat hier in Nederland niet? Ik ben wat gaan 

googelen, maar nee hoor: nergens.’ 

Mei Lan: ‘Mei Lin heeft mij echt geïnfecteerd met het frozen 

yoghurt-virus. Ze wilde met mij kijken of we het concept naar 

Nederland konden halen. Op mijn werk, bij ABN Amro, kon ik er 

een tijdje tussenuit. Ik ging met een vriendin naar New York om 

alle frozen yoghurtijsjes die er waren uit te proberen.’ 

Mei Lin: ‘Daarna zijn we naar Italië gegaan, waar we aan de  

Gelata University leerden goed ijs te maken. Thuis huurden we 

een ijsmachine, experimenteerden we met recepten en nodig-

den we mensen uit om te proeven. Toen iedereen enthousiast 

was, hebben we ons spaargeld bij elkaar gelegd. Met een auto 

vol fruit ben ik naar IBM gereden om mijn ontslag in te dienen.’

Nu hebben jullie twaalf Frozz-winkels in Nederland. Hoe zijn 

de taken verdeeld?

Mei Lan: ‘Ik houd me bezig met de productontwikkeling. Met 

nieuwe receptuur, toppings, combinaties.’

Mei Lin: ‘Dat kan zij als de beste, Mei Lan is echt een artiest. 

We leven allebei om te eten, maar haar smaak is verfijnder dan 

de mijne. Ook als ze niet mijn zus was geweest, had ik met haar 

willen werken, vanwege haar talent. Zij werkt vooral achter de 

schermen, ik ben degene naar buiten toe. Ik ga over de bedrijfs-

voering en denk altijd tien stappen vooruit.’ 

Hoe is het om met je zus samen te werken?

Mei Lin: ‘Doordat zij het product doet en ik de bedrijfsvoering, 

gaat het heel goed. En ja, werk en privé lopen soms door elkaar. 

Dat ijsmaken in Italië was natuurlijk vooral een fantastisch uitje!’ 

Mei Lan: ‘We vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig. Ik heb 

altijd voor mezelf willen beginnen, maar wist nooit zo goed hoe. 

Met Mei Lin durfde ik het aan.’ 

Zijn jullie het altijd eens?

Mei Lin: ‘We hebben goede afspraken gemaakt toen we begon-

nen. We doen dit met z’n drieën en bij belangrijke beslissingen 

is het: meeste stemmen gelden.’ 

Mei Lan: ‘En we zetten stap na stap. We zijn geen types die 

zomaar in het diepe springen, we gaan voor gedoseerde groei.’

Wat is jullie ambitie?

Mei Lin: ‘Meer gezonde fastfood-varianten bieden. We hebben 

al een concept ontwikkeld waarbij je je eigen noedelsoep kunt 

samenstellen en we zijn ook met andere concepten bezig.’

frozz.nl

MEI-LIN:  JURK, HUGO BOSS, 
SCHOENEN, GAIMO ESPADRILLES,
MEI-LAN: COLBERT EN BROEK, 
AMATØR COLLECTION, RODE 
SCHOENEN LOLA CRUZ, TOP, 
PRIVÉBEZIT

‘WE ZIJN 
GEEN TYPES 

die zomaar in het 
diepe springen’
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‘WE VOELEN 
ELKAAR GOED AAN 

en hebben hetzelfde 
doel voor ogen’

‘We zijn de ERGERNISSEN 
meestal vóór’
Lidewij (36) en Rosemarijn in ’t Veld (37) begonnen 

samen MOMIQ: antieke meubelstukken met nieuwe, 

handgeweven stoffen. 

Hoe is het avontuur begonnen?

R: ‘Het was Lidewijs idee. Toen ze door landen langs de oude 

Zijderoute reisde, zag ze al die kleurige, met de hand geweven 

stoffen. De kleuren, het vakmanschap, het unieke verhaal 

achter elke stof: ze was er helemaal weg van! Haar plan was 

om die stoffen te gebruiken op antieke meubels. Toen ze mijn 

advies vroeg, stond ik net op een keerpunt in mijn carrière als 

advocaat. We zeiden: Laten we het samen doen.’

Jullie ontwerpen ook samen?

R: ‘Klopt. Het is een heel intuïtief proces, waarbij we elkaar 

veel ruimte geven.’

L: ‘We staan oprecht open voor elkaars visie en luisteren daar 

goed naar. We hebben één regel: we gaan elkaar niet overtui-

gen. Dat kost te veel energie.’

R: ‘Dus als één van ons helemaal verliefd is op een stof of een 

bepaalde bies, dan mag ze zich daar op uitleven, ook al ziet 

de ander het niet direct voor zich. We hebben gemerkt dat 

daar vaak mooie dingen uit voortkomen.’ 

Wat is mooi aan zaken doen met je zus?

L: ‘We zijn enorm complementair aan elkaar. Daar waar ik  

kan ‘opstijgen’ in nieuwe creatieve ideeën, met de wereldkaart 

als een soort Bijbel naast me, kan Roos mij terug op aarde 

halen: Hello, here is reality speaking. Omgekeerd kan ik haar 

soms een duwtje geven in de spannende richting die we voor 

ogen hebben.’

R: ‘Het is vooral heel erg leuk. We voelen elkaar goed aan en 

hebben hetzelfde doel voor ogen: een collectie opbouwen 

waarin alle uitstervende, handgeborduurde stoffen vanuit de 

hele wereld vertegenwoordigd zijn.’ 

Geen zussenirritaties?

L: ‘We zijn er trots op dat we ons nooit aan elkaar ergeren!’ 

R: ‘Ik denk dat we de ergernissen vóór zijn. Juist omdat we 

zussen zijn, zeggen we alles tegen elkaar.’

L: ‘Het enige nadeel is misschien dat het werk 24/7 doorgaat.’

R: ‘De eerste tijd werkten we met elkaar, woonden we vlak bij 

elkaar en zagen we elkaar op vrije dagen ook nog met de kin-

deren. Dat is helaas veranderd sinds Lidewij naar Stockholm 

is verhuisd om de zaak verder uit te bouwen.’

Wat is de grootste kwaliteit van je zus?

L: ‘Rosemarijn heeft veel oog voor detail, zowel op zakelijk als 

op creatief vlak. Ze is een doener én een denker, een combi-

natie die je niet zo vaak ziet.’

R: ‘Lidewij weet wat ze wil en durft buiten de gebaande paden 

te treden. Zij kan het roer radicaal omgooien. Dat heeft ze ook 

gedaan om MOMIQ te kunnen starten. Ik weet niet of ik het 

zonder haar had gedurfd.’ 

momiq-design.com 
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‘WE ZIJN SAMEN 
in een achtbaan gestapt’
Ilse en Femke van Velzen (33) zijn een eeneiige twee-

ling en maken al twaalf jaar samen documentaires 

onder hun label Ifproductions. 

Een tweeling met een bedrijf. Doen jullie altijd alles 

samen?

F: ‘Nou, nee. We droegen ook nooit dezelfde kleding en 

nee, we vallen ook niet op dezelfde jongens.’

I: ‘Onze karakters verschillen, maar we hebben dezelfde 

interesses. Zo waren we al van jongs af aan met onrecht 

bezig en dat drijft ons nog steeds. We studeerden allebei 

Cultureel Maatschappelijke Vorming, maar deden dat  

bewust allebei in een andere stad.’

F: ‘We wilden beiden graag naar het buitenland. Ilse ging 

stagelopen in Nieuw-Zeeland, ik in Zuid-Afrika, waar ik met 

straatkinderen werkte. Ilse zocht mij daar op. Toen hebben 

we een documentaire gemaakt over een groepje township-

jongeren die radio maakten. Het balletje ging rollen en er 

volgden nog meer documentaires. We zijn in een achtbaan 

gestapt, die maar blijft rijden.’

Hoe zijn de taken verdeeld?

F: ‘We doen allebei alles, al schrijft Ilse iets meer dan ik en 

ben ik de financiën gaan doen. We ontwikkelen samen onze 

ideeën en we produceren en regisseren samen.’ 

I: ‘Dat is handig, want waar de een stopt, kan de ander het 

overnemen.’ 

Wat zijn jullie talenten?

I: ‘We zijn echte doeners. We leren door vallen en opstaan. 

Verder hebben we een goed oog voor compositie en maken 

we gemakkelijk contact met mensen.’

F: ‘Ilse kan de dingen heel helder zien, zij houdt altijd  

overzicht. Ik ben veel chaotischer.’

I: ‘Femke is de constant stuwende kracht achter ons  

bedrijf. Veel van onze documentaires zijn begonnen met 

een goed idee van Femke.’ 

Hoe zou het zonder je zus zijn verlopen?

F: ‘We waren vast allebei een bedrijf begonnen, want  

ondernemen zit ons in het bloed. Maar ik zou me geen 

betere zakenpartner kunnen wensen dan Ilse.’ 

I: ‘Zo voel ik het ook. We werken drie jaar aan één docu-

mentaire. We nemen veel risico: we werken in conflict-

landen, investeren veel tijd en geld in onzekere projecten. 

Dat kan alleen met iemand die er net zo voor gaat als jij. 

Iemand met wie je kunt lezen en schrijven.’ 

Voelt het goed om met je zus te werken?

F: ‘Met familie werken heeft voor- en nadelen. Je hebt 

samen een bedrijf, maar die bloedband is er altijd.’ 

I: ‘Daardoor is het minder zakelijk.’ 

F: ‘Als er privé iets gebeurt, ben je er als zussen voor 

elkaar. Tegen een gewone collega zou je eerder zeggen: 

Vervelend voor je, maar nu weer aan het werk.’ 

Ifproductions.nl  

‘We kunnen nog altijd FLINK BOTSEN’
Haadjar (36) en Roeqiya Fris (38) organiseren kunstprojecten en educa-

tieve kunstworkshops voor kinderen en volwassenen, onder de naam  

Fris Projecten. 

Wanneer zijn jullie gaan samenwerken?

R: ‘Vijf jaar geleden. Ik werkte als docent beeldende vorming en was net moeder 

geworden. Het eerste jaar met mijn zoontje was heftig: hij was heel ziek, ik zat 

steeds met hem in het ziekenhuis. Een baan hebben, ging bijna niet meer.’ 

H: ‘Toen zeiden we: Laten we onze krachten bundelen. Ik was kunstenaar, gaf 

steeds vaker workshops op brede scholen en werd ook moeder. Door samen te 

werken, konden we flexibeler zijn.’ 

Wat ondernemen jullie precies? 

H: ‘We organiseren kunstprojecten voor mensen die niet zo snel met kunst in 

aanraking komen: kinderen op zwarte scholen, ouderen en gehandicapten. We 

geven workshops, zetten evenementen op, bedenken buurtprojecten.’ 

R: ‘Voor ons is kunst heel belangrijk geweest in onze jeugd. Daarom willen we  

het anderen ook graag aanreiken.’ 

H: ‘We hebben op de vrijeschool gezeten en waren altijd aan het schilderen en 

boetseren. Onze ouders zijn ook creatief en namen ons mee naar musea.’

Hoe waren jullie vroeger, als zusjes?

H: ‘Poeh… Er was altijd wel wat.’ 

R: ‘We waren veel samen, maar er was ook vaak herrie in de tent.’

Hoe is jullie band nu?

H: ‘Close. We wonen in dezelfde buurt, onze kinderen zijn even oud, we doen 

leuke dingen samen én hebben een bedrijf. Maar we kunnen nog flink botsen.’ 

R: ‘We hebben allebei nogal een sterke mening. Vooral over hoe we…’

In koor: ‘… dingen aanpakken.’ 

H: ‘Dan wil Roeiqya een plan maken, terwijl ik denk: we zien wel hoe het loopt.’  

R: ‘Organisatorisch kunnen we enorm clashen. Maar op creatief vlak nooit.’

H: ‘Een flyer hebben we zó gemaakt. Dan hebben we weinig woorden nodig.’ 

frisprojecten.com 

ROEQIYA: GELE TOP: 
HOSS INTROPIA, 
SCHOENEN: INVITO, 
OVERIG: PRIVÉBEZIT, 
HAADJAR: HOED: 
H&M, OVERIG:  
PRIVÉBEZIT
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KLEDING EN SIERADEN: 
PRIVÉBEZIT

‘ALS ER PRIVÉ 
IETS GEBEURT, 

ben je er als zussen 
voor elkaar’


