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Twee architecten –– 100 jaar verschil

In het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek is
dit weekeinde de expositie Twee architecten –

100 jaar verschil geopend. Over Anne Frede-
riks Hoekstra en zijn achterkleindochter

Nynke Rixt Jukema. Over hun visie op het
platteland en hun zoektocht naar werk.

GITTE BRUGMAN

BBijna honderd jaar verschil-
len Anne Hoekstra en Nyn-
ke Rixt Jukema in leeftijd.
Ze hebben elkaar nooit ge-

kend, maar als achterkleindochter
kan Jukema zich spiegelen aan haar
overgrootvader.

De Friese architecte groeide op in
Zwarte Haan. Als kind ontfermde ze
zich over zieke zeevogels, waarvoor
ze hokken bouwde. Na de middelba-
re school ging ze naar de hts en ver-
volgens naar de TU Delft om bouw-
kunde te studeren. Daar moest ze
een historische scriptie schrijven.

,,Ik had me natuurlijk kunnen ver-
diepen in iemand van naam, maar ik
was nieuwsgierig naar mijn over-
grootvader. Mijn moeder had het
wel eens over hem gehad, haar opa.’’

Anne Frederiks Hoekstra werd ge-
boren als boerenzoon, maar verloor
zijn vader toen hij nog maar een jaar
oud was. Hij groeide op bij zijn stief-
vader, Marten Schotanus, die aanne-
mer en dorpstimmerman was in
Boksum. ,,Zoals toen gebruikelijk,
trad hij in de voetsporen van zijn
stiefvader. Hij werd ook aannemer.’’

Boeren hadden het moeilijk door
de landbouwcrisis aan het eind van
de negentiende eeuw. De oprichting

Twee architecten –
een eeuw na
elkaar – op zoek
naar werk in tijden
van crisis

van een coöperatieve zuivelfabriek
was daar het antwoord op. Door de
boter centraal te produceren, kon-
den boeren een constante kwaliteit
garanderen.

Schotanus bouwde dergelijke zui-
velfabrieken. Hoekstra hielp en te-
kende mee. In 1889 vestigde hij zich
als dorpstimmerman en aannemer
in Hommerts, waar hij zich geleide-
lijk tot architect ontwikkelde. ,,Zijn
eerste grote ontwerp was dat van de
zuivelfabriek in Workum in 1900.’’
Verder tekende hij woonhuizen, en
later ook winkels, scholen en boer-
derijen.

Hoekstra was zeer actief in kerk-

en schoolbesturen, en betrokken bij
het boerenleven. Hij verdiepte zich
in moderne landbouwtechnieken
en ontwierp boerderijen die in die
lijn pasten. Hij haalde daarbij inspi-
ratie uit de Verenigde Staten. De
Wigledam boerderij in Sneek in op-
dracht van het Old Burger Weeshuis
is daar een mooi voorbeeld van.

,,Zijn ontwerpen waren spraak-
makend. Hij nam ook risico’s, door
zelf waterschappen op te richten en
polders te ontwikkelen met Ameri-
kaanse windmolens.’’ Tot twee keer
toe leidde dit tot een faillissement.
,,Maar hij bleef actief.’’

Jukema vond het interessant om

te zien hoe haar overgrootvader te-
gen het platteland aankeek. Hij pro-
beerde te moderniseren, om boeren
een beter bestaan te bieden. ,,Hij
kreeg wel het verwijt dat hij te ver-
nieuwend was.’’

Zij keerde in 2006 terug naar
Friesland, waar ze ziet hoe ondanks
krimp, vergrijzing en werkloosheid
toch overal wordt gebouwd. Waar-
om offeren we zoveel waardevol
landschap op?, vraagt ze zich af.

Hoewel Jukema geen landschaps-
architect is, ontwikkelt zij zich wel
in die richting. ,,Ik ben juist bang dat
tradities verdwijnen, en probeer
daar met mijn ontwerpen op in te

haken. Ik krijg soms kritiek dat ik
niet vernieuwend genoeg ben.’’

Op het moment dat zij zich als
zelfstandig architect vestigde,
kampte Nederland ook met een eco-
nomische crisis. Dus toen de pro-
vincie Fryslân zich kandidaat stelde
als culturele hoofdstad van Europa
zag ze kansen. Ze diende plannen in
en met de uitverkiezing van Leeu-
warden tot Lwd2018 mag ze zich ar-
tistiek leider noemen van het pro-
ject Feel the Night. ,,Zo probeer ik
ook mijn eigen werk te creëren.’’

Maar waar Hoekstra een echt
stadsmens werd en vernieuwing
omarmde, houdt Jukema vooral

van het platteland. ,,Hij was een van
de eersten in Sneek met een auto. Ik
ben zelf helemaal niet zo. Ik ben
juist bezig met ambachten, en hoe
je die kunt toepassen.’’

In de lijn van het zoeken naar op-
drachten, benaderde ze het Fries
Scheepvaartmuseum, dat tegelijk
Sneker Oudheidkamer is. Ze stelde
voor een expositie over haar over-
grootvader te maken ,,nu er nog
kleinkinderen in leven zijn, die hem
hebben gekend’’. Het museum
stemde in, onder voorwaarde dat
het dan een dubbelportret zou wor-
den.

In twee paviljoens staan ze nu ‘te-
genover’ elkaar. Hoekstra met werk
uit zijn hele leven, ‘verpakt’ in een
grote, vierkante ‘boekenkast’. Juke-
ma met haar ontwerpen in een rond
paviljoen van wilgentenen. ,,Mijn
overgrootvader heeft veel gedaan,
maar er is weinig informatie over te
vinden. Ik ben nog maar een begin-
ner, maar ik heb heel veel informa-
tie. Het was best lastig daar een
evenwicht in te vinden.’’

Sneek – Fries Scheepvaartmuseum:
kade, di t/m zo 11-17 u, t/m 3 april

Maquettes van
technasium Sneek
Speciaal voor deze tentoonstelling
hebben leerlingen van het technasium
van het Bogermancollege in Sneek
acht maquettes gemaakt onder lei-
ding van architect Melle Strumphius
die hierin is gespecialiseerd. Jukema
vindt het maken van schaalmodellen
belangrijk. Ze maken niet alleen
ruimtelijk duidelijk hoe een ontwerp
eruit ziet, maar geven een architect
ook inzicht in de constructie van zijn
plan.

technasium Sneek
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