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Nynke-Rixt Jukema
(28) heeft aantrekkingskracht. Van de
rijksbouwmeester
kreeg het aanstormend architectuurtalent de vrije hand bij
het scheppen van
toekomstplannen
voor de Afsluitdijk.
Het lijkt of alles meezit. Al komt de roem
haar niet aanwaaien.

BIOGRAFIE

Talentvol
ten strijde

Nynke-Rixt Jukema (28)
geboren in Sint Annaparochie
Jongste in gezin met vier dochters
In 2003 afgestudeerd als architect aan de Technische Universiteit Delft Sinds vijf jaar docent aan de
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Werkte enkele jaren voor een architectenbureau in
Zwolle
Bij Hûs en Hiem sinds 2005
Zelfstandig als NRJ Architectuur sinds 2006

den met poppen, ik met Lego.”

Door Reinder Boeve
Foto Niels Westra

en zelfbewuste jonge
vrouw, die valt op in het
door mannen gedomineerde wereldje van de
Friese architectuur. Nynke-Rixt
Jukema timmert flink aan de
weg. Behalve docente op de
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en medewerkster bij welstandsorganisatie
Hûs en Hiem is ze succesvol als
vrij gevestigd architect.

E

Ze is nog geen twee jaar met
haar zelfstandige bureau NRJ
Architectuur bezig, maar Jukema’s faam groeit. Het vrouwzijn speelt hierin een ondergeschikte rol, vindt ze zelf. Toegegeven, mannelijke aanwezigen
kijken op van twee deskundige
dames, als ze met collega Henny Bruynzeel een lokale sessie
van Hûs en Hiem bezoekt.
,,Het zijn anderen die dat benadrukken. Ikzelf niet. Maar ik
ben jong en vrouw. Mensen zullen het niet snel openlijk zeggen, onthouden doen ze me
wel.”
SPELDENPRIKKEN
Het is haar werk dat eerder dit
jaar aandacht trok van rijksbouwmeester Mels Crouwel,
toen hij jonge talenten zocht
voor toekomstige ontwerpen
voor de Afsluitdijk. Ze trad toe
tot het droomteam dankzij een
nominatie voor de Archiprix,
een landelijke wedstrijd voor
afstudeerprojecten van architectuuropleidingen. Haar inzending: een natuurmuseum op
Terschelling dat in hout en beton over het duinlandschap is
gedrapeerd.

Nynke-Rixt Jukema: ,,Andere meisjes speelden met poppen, ik met Lego.”

De Afsluitdijkopdracht was
een kolfje naar haar hand. Op
de kosten hoefden de drie uitverkoren jonge talenten - naast
Jukema twee architectenbureaus uit Rotterdam - niet te letten. Een programma van eisen
was er evenmin. ,,Ik kon alles
doen.”
Toch is het resultaat subtiel.
,,De Afsluitdijk is op een simpele manier al aantrekkelijk. Daar
moet je niet te veel aan veranderen. Mijn ontwerpen zijn een
eenvoudige toevoeging. Speldenprikken.”
Haar toekomstplan voor de
Afsluitdijk behelst vijf bescheiden ‘weerhuizen’ met als verbinding twee wandel- en fietsroutes aan weerszijden van het
dijklichaam. In de moderne paviljoens van beton en staal confronteert Jukema de bezoeker
met klimaatverandering. Zo
maakt langdurige regenval het
rondlopen in een van de weer-
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huizen onmogelijk, terwijl in
een ander gebouw een stalen
podium onaangenaam opwarmt bij hoge temperaturen.
Een vrije opdracht zoals die
rondom het 75-jarig jubileum
van de Afsluitdijk kon ze in haar
vorige baan wel vergeten. Ze
werkte bij een middelgroot bureau in Zwolle. ,,Daar ontwierp
ik huizen maar sprak nooit de
bewoners. Dat voelde niet
goed.”
Het werk versterkte haar idealistische kijk op architectuur,
maar maakte haar vooral ook
ongelukkig. ,,Ik kon mijn ei niet
kwijt.” Na korte tijd besloot ze
voor zichzelf te beginnen. ,,Alleen werken voor brood op de
plank vind ik prostitutie”, zegt
ze strijdbaar.
ZELFSTANDIGHEID
Menig jong architect zet de stap
naar zelfstandigheid pas na een
jaar of tien. ,,De buitenwacht

neemt een architect pas echt
serieus na zijn veertigste. Ik
vroeg me af of ik wel zo lang wilde wachten. Na tien jaar bij zo’n
bureau had ik waarschijnlijk
een eigen huis, een dure auto
en wie weet ook kinderen. Dan
zeg je niet makkelijk meer toedeledokie tegen je baas.”
Ze selecteert streng de opdrachten die binnenkomen. Jukema moet wel. Door de taken
bij de NHL en Hûs en Hiem is de
werkweek voor NRJ Architectuur kort. ,,Ik probeer nu niets
meer te doen waar ik ongelukkig van raak. Ik heb het druk,
maar niet zo erg dat ik uitdagingen uit de weg ga.”
In architectuurkringen kan
Jukema ook kritisch uit de hoek
komen. Vorige week presenteerde ze haar werk tegenover
noordelijke vakbroeders bij
een bijeenkomst van de Bond
van Nederlandse Architecten.
Tegelijk hield ze hen een spiegel voor over de creatieve ar-

frustrerend. Welstand speelt
voor de ruimtelijke kwaliteit
een bescheiden rol in het hele
planproces. Een welstandscommissie kan vaak alleen
maar corrigeren. Vaak zou de
vraag moeten zijn: willen we eigenlijk wel dat er op deze plek
iets gebouwd wordt? Terwijl
dat meestal een voldongen feit
is.”
VEILIG NEST
De leegte zoekt ze op tijdens
verre reizen, naar oorden als
IJsland en Mongolië. Het kale
landschap kent ze al van jongs
af aan. Bij de Zwarte Haan, in de
enorme vlakte tussen de dijken
van ’t Bildt, staat de boerderij
van haar ouders. Daar droomde ze al vroeg van de vrijheid.
Als straaljagerpiloot, of als architect. Als jong meisje bouwde
ze haar eerste werk: een kippenhok. ,,Andere meisjes speel-
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Weerhuis op de Afsluitdijk.

moede die rondwaart in de beroepsgroep.
Jukema hamert op ogenschijnlijk voor de hand liggende principes. Zoals een ontwerp afstemmen op de omgeving. ,,Maar sommige architecten komen niet eens kijken op
de plek waar ze voor ontwerpen. Al gaat het om een dakkapel, dat moet.”
Het idealisme heeft ze van
geen vreemde. Overgrootvader
Anne Frederiks Hoekstra was
een eeuw geleden dorpstimmerman en architect, en bouwde in de Zuidwesthoek voor de
samenleving. Zo experimenteerde hij met ‘gezonde’ koeienstallen die verspreiding van
veeziekten moesten voorkomen.
Bij Hûs en Hiem hoopte ze
Friesland mooier te maken.
Toch is het vooral de verrommeling van de open ruimte die
bij ingediende bouwplannen in
het oog springt. ,,Dat is soms

Natuurmuseum met zeeaquarium op Terschelling, afstudeerproject.

Ze komt uit een veilig nest,
maar heit en mem zijn niet altijd even enthousiast over haar
ideeën.,, Dat was ook zo toen ik
op m’n zestiende vakantiewerk
ging doen in de horeca op de
Wadden. Uiteindelijk staan ze
wel achter me, ze zijn vooral
ook bezorgd om me.”
Van de vier dochters in het
gezin leidt Nynke-Rixt het
meest ‘wilde’ bestaan. Haar
zussen zijn getrouwd, hebben
kinderen. Ze zijn trots op hun
zusje en volgen haar loopbaan
kritisch. ,,Mijn oudste zus corrigeert vaak mijn teksten. Ze
vindt mijn weerhuizen niet
mooi. Kun je niet zoiets maken
als het Terschellinger natuurmuseum, vroeg ze. Dat vond ik
niet leuk”, zegt Jukema lachend.
Na een optreden op de radio
bellen de zussen steevast.
,,Soms hebben ze commentaar
op mijn taalgebruik. Mijn Fries
is niet perfect, al probeer ik het
wel te spreken. Mijn Bildts is
ook niet goed.”
Op de TU in Delft, tussen de
stedelingen, viel Jukema uit de
toon met haar zware Friese accent. ,,Ik schaamde me ervoor.
Ik kwam ook nog uit dat boerengat. Toch drong in Delft het besef door: wat mooi dat ik daar
vandaan kom. Het waren mijn
docenten die het een inspirerende omgeving noemden. Mijn
stadse studiegenoten kwamen
uit van die VPRO-gezinnen.
Nou, wij mochten niet eens kijken naar VPRO-programma’s.
Ik was altijd buiten, in de natuur.”
BIKKELEN
Haar strijd met taal heeft een
oorzaak. Al in de laagste groepen van de basisschool gaf
Nynke Rixt soms vreemde antwoorden bij opdrachten. Het

bleek geen dommigheid, maar
dyslexie.
,,Het verschil tussen links en
rechts blijft een probleem.
Daardoor haalde ik pas bij poging vijf mijn rijbewijs. Veters
leren strikken duurde ook heel
lang.”
Alleen bikkelen hielp tegen
wat lange tijd leesblindheid
heette. ,,Van veel lezen en
schrijven ga je beter schrijven.
De enige manier om verder te
komen, was hard leren.”
Na de basisschool wachtte
het speciaal onderwijs, maar
Jukema’s ouders vonden het te
ver fietsen. ,,Mijzelf leek de lts
wel leuk. Lekker met de handen
aan de slag. Maar de mavo in
Sint Annaparochie was het
dichtst bij. Toen ik daar eenmaal op zat, wilde ik zo snel mogelijk naar de havo.”
Daarna volgde de NHL. ,,Daar
dacht ik eindelijk creatief aan
de slag te kunnen, maar bouwkunde op de hogeschool is
vooral bouwfysica en constructies doorrekenen. Pas op de
universiteit was het zo ver. Het
leek op thuiskomen.”
Aan het eind van de havo begon dyslexie erkenning te krijgen. ,,Tijdens mijn havo-examen zat ik steevast als laatste in
de sporthal. Iedereen was al
lang klaar, maar ik mocht er langer over doen.”
Dyslexie is geen handicap, ervaart Jukema. ,,Het komt bij de
beste ontwerpers voor, Jan des
Bouvrie is bijvoorbeeld dyslectisch. In mijn vak geeft het zelfs
een voorsprong.”
Jukema kan in ruimtes denken. ,,Ik denk driedimensionaal.
Bovendien: ik wist al vroeg wat
ik wilde. Dat zie ik als een geschenk. Je ziet zoveel leerlingen met dyslexie die niet weten
wat ze met hun leven aanmoeten. Hun omgeving verslijt ze
onterecht voor dom.”
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Boomtoren’,
blikvanger en
klimobject
voor een buitenspeelfestival op de
Froskepôlle,
in Leeuwarden komende
zomer.

Woonhuis aan de Vecht.

Amerika zelf gevangene Guantánamo Bay
01-cuba_guantanamo.lc
hun informatie prijsgaven. Nu
is het omgekeerde het geval. De
wanhopige gevangenen dreigen zichzelf te doden, terwijl de
Amerikanen dat met man en
macht proberen te voorkomen
uit angst voor verdere imagoschade. Vier gedetineerden
hebben tot dusver zelfmoord
gepleegd.

Het detentiekamp van Guantánamo Bay is Amerika tot last geworden. De beslissing om honderden mannen tussen de 11 en
105 jaar gevangen te houden op
Cuba heeft het imago van de VS
wereldwijd geschaad. Nu worstelt Washington met de vraag:
hoe sluiten we het kamp?

et werk is iedere dag hetzelfde op Guantánamo
Bay. Bewaakster Parker
loopt op en neer langs
de cellen waar sommige mannen nu al bijna zes jaar vast zitten. Steeds weer opnieuw, uur
na uur, totdat de dienst er eindelijk opzit. „Vooral ’s nachts
gaat de tijd langzaam voorbij”,
zegt de twintigjarige Texaanse.

Parker, die voor deze missie
nog nooit van Guantánamo had
gehoord, moet ‘om de minuut,
maximaal om de anderhalve
minuut’ een blik werpen op iedere gevangene, steeds weer
opnieuw. „We moeten in de gaten houden of de gedetineerden zichzelf niets aan doen. Dat
is één van de belangrijkste opdrachten.”

Het gevangenisblok is overzichtelijk: twee rijen met 24 cellen en daartussen een smalle
gang. Iedere cel heeft een afmeting van 1.82 meter bij 2.43 meter. Er is geen airconditioning,
een ijzeren plank met flinterdun
matras dient als bed. De gedetineerden dragen witte pakken
als ze ‘coöperatief’ zijn en oranje pakken als ze ‘niet-coöperatief’ zijn.

De geschiedenis van het detentiekamp op de marinebasis
van Guantánamo Bay, kortweg
Gitmo, begon bijna zes jaar geleden. De plaatselijke marinecommandant kreeg januari
2002 vanuit Washington de opdracht om binnen 96 uur een
gevangenis te bouwen. Hij deed
het in 87 uur.
Op 11 januari kwamen de eerste twintig gevangenen aan bij

H

Washington worstelt met de vraag hoe het detentiekamp van Guantánamo Bay moet worden gesloten.
Foto GPD/AP/Brennan Linsley

het zogenoemde kamp X-Ray.
Drie weken later zaten er al 186
mannen vast, eind februari waren het er driehonderd, eind juni zeshonderd. Het begin was
makkelijk; menigeen zou willen
dat hetzelfde gold voor het einde.
ANTI-VRIJHEIDSBEELD
Het kamp is de VS tot last geworden. Guantánamo Bay is
het ‘anti-Vrijheidsbeeld’ van

Amerika, constateerde de invloedrijke publicist Michael
Friedman in The New York Times: een symbool voor rechteloosheid en repressie. De hele
wereld heeft de beelden van geblinddoekte gevangenen die
neerknielen voor de kooien van
kamp X-Ray op het netvlies.
Zelfs Amerika’s trouwste
bondgenoten, Engeland, Canada en Australië, dringen aan op
sluiting. Voor de islamitische

wereld werkt het kamp als een
rode lap op een stier. In 2005
berichtte Newsweek dat er op
Guantánamo een koran in het
toilet was gegooid. Resultaat:
gewelddadige protesten in Afghanistan en andere islamitische landen met zestien doden
tot gevolg.
De rollen zijn omgedraaid op
Guantánamo. In de beginjaren
werden de gedetineerden met
de dood bedreigd als ze niet al

LEEGBLOEDEN
Het leger blijft volhouden dat
Guantánamo Bay een spilfunctie vervult in de strijd tegen het
terrorisme, maar in werkelijkheid bloedt het kamp leeg. Er
komen amper nog nieuwe gevangenen binnen, sinds 2003
slechts negentien.
Meer dan vierhonderd gedetineerden zijn daarentegen vrijgelaten. Alleen de Australiër
David Hicks heeft schuld bekend. De rest is vertrokken zonder ooit te zijn aangeklaagd.
Het detentiekamp herbergt nog
‘slechts’ 330 gevangenen. Het
kost Amerika 125 miljoen dollar
per jaar.
De Amerikanen hoopten via
de gedetineerden meer informatie te vergaren over Al Qaida. Inmiddels is daar geen sprake meer van. Er vinden amper
nog verhoren plaats. Met de gevangenen die er al jaren zitten,
wordt in tweederde van de gevallen helemaal niet meer gesproken.
De negentien nieuwkomers,
onder wie Al Qaida’s ‘meester-

De Amerikaanse marinebasis op Cuba is een overblijfsel van de Spaans-Amerikaanse oorlog van
1898. In 1901 trokken de Amerikanen zich terug uit
Cuba, maar alleen onder de voorwaarde dat er een
permanente Amerikaanse basis zou blijven. Het
huurcontract voor Guantánamo Bay is van onbeperkte duur en kan alleen met instemming van Amerika worden opgezegd. Washington betaalt een jaarlijkse huursom van 4085 dollar. De Cubaanse leider
Fidel Castro weigert uit protest de cheques te innen.

brein’ Khalid Sheikh Mohammed, kwamen in 2006 pas
maanden na hun arrestatie
naar Guantánamo Bay. Niemand weet precies waar ze
voor die tijd verhoord zijn,
maar in elk geval ver weg van
de marinebasis op Cuba.
„Guantánamo Bay doet ons
meer kwaad dan goed”, concludeerde voormalig topmilitair
en minister Colin Powell eerder
dit jaar al. De ministers Condoleezza Rice (Buitenlandse Zaken) en Robert Gates (Defensie) pleiten nu eveneens voor
sluiting. Zelfs president Bush
zegt dat Guantánamo ‘op termijn’ zal verdwijnen.
De vraag is alleen: hoe? Er
zijn nu al tachtig gevangenen
die mogen vertrekken, maar
Amerika kan ze nergens kwijt.
Ze terugsturen naar het land
van herkomst staat gelijk aan
een doodvonnis.
OPVANG
Washington heeft Afrikaanse en
Europese landen gevraagd om

een aantal van de gevangenen
op te vangen, maar geen regering zit daar op te wachten. Het
is de prijs die Amerika betaalt
voor de zware woorden die in
het verleden zijn gebruikt om
de gedetineerden te omschrijven.
‘Getrainde killers’, werden de
gevangenen genoemd, ‘de ergsten onder ergsten’, ‘vijanden
van de mensheid’. Welk land
wil dat soort mensen asiel geven?
De regering hoopt de resterende gevangenen uiteindelijk
veroordeeld te krijgen, maar
ook daar wreekt zich het verleden van Guantánamo Bay. Een
groot deel van het bewijsmateriaal is verkregen via ontoelaatbare verhoortechnieken of
martelingen.
Het leger heeft al verklaard
dat de op die wijze verkregen
informatie niet gebruikt zal
worden in de processen. Het is
twijfelachtig of veel zaken dan
nog sterk genoeg zijn.
FRANK HENDRICKX

