EEN LEVEN IN BEELD
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Op haar 17de gaat architect Liesbeth van der Pol (1959) op een
architectenbureau werken nadat ze al zeilend met haar vader
onder de indruk is geraakt van machtige bruggen en havens. Drie
jaar later belandt ze – net als hij – met een zware depressie in een
inrichting. De balans tussen enthousiasme en ‘doordenderen’ is
precair weet ze. “Lekker vliegen en dan boem.”
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EEN LEVEN IN BEELD

De aanhouder wint

Karakter
“Dit is een bijenhotel in de vorm
van de Rode Donders, een serie
woongebouwen in Almere die ik
heb ontworpen. Het is getim
merd door een man die in die
wijk woont. Ik ben er oerblij
mee. Als een gebouw klaar is,
loop je letterlijk weg. Je hangt
er geen bordje aan waarop
staat wat mevrouw Van der Pol
ermee bedoeld heeft, en of je dat
er maar even in wil zien. Een
gebouw moet zoveel karakter
hebben dat het zich moeiteloos
verhoudt met zijn omgeving.
Deze gebouwen zijn behoorlijk
eigenzinnig, ze staan in die
polder enorm hun best te doen.
Geweldig dat mensen daarvan
gaan houden.”
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“Toen ik Herman leerde kennen was ik
30 en hij was 52. Ik had een opdracht in
mijn zak voor een woongebouw in de
Pieter Vlamingstraat in Amsterdam en
vroeg of hij mijn mentor wilde worden.
Ik vond hem een geweldige architect.
Hij ontwerpt vanuit een ritme dat hij
telkens wat verschuift, met mooie
details. Ik vroeg hem waarom hij in het
onderwijs zat en hij zei: ‘Ik weet zoveel,
soms denk ik waarom hebben mensen
mij dat niet eerder verteld?’ Hij kwam
iets geven en schepte plezier in mijn
kunnen. Herman heeft lang aan mijn
kop gezeurd om iets met mij te begin
nen. Ik vond hem een zwaar leuke man
maar dacht: dit moet ik niet hebben
want gaat ten koste van mijn project.
Daar was ik net iets te ambitieus voor.
Tussen mijn 15 en de 30ste had ik best
veel relaties met mensen waar ik voor
werkte maar dat kostte me altijd mijn
baan. Telkens moest ik het veld ruimen
omdat het werk door moest of zo. Dus
ik was er op beducht om dat niet te
herhalen. Maar op een gegeven moment
ben je zo gek op elkaar dat het niet
meer tegen is te houden. De aanhouder
wint, zegt hij altijd.
Herman leerde me om te staan voor wat
ik doe en geen kwetsbaarheid uit te
stralen of sorry te zeggen. De eerste
keer dat ik met hem voor de Pieter
Vlamingstraat in zo’n vergadering zat
en iemand begon te brommen ging hij
tekeer. Ik schopte hem onder de tafel,
joh dat moet je niet doen, we moeten
aardig blijven. Maar dat kan niet altijd.
Dat heb ik geleerd. Gewoon terug
meppen, hup. Architectuur is een heftig
vak want het gaat om miljoenen en je
moet op veel niveaus communiceren.
Natuurlijk ben ik wel eens niet voor vol
aangezien. Tuurlijk! Wat lastig is, is dat
vrouwen vaak waterlanders hebben als
iets niet lukt of tegenzit. Dat heb ik
onder meer bij de Rode Donders gehad.
In zo’n vergadering waar iedereen bij
zat werd er iets uitbezuinigd terwijl ze

al aan het bouwen waren. In plaats van
heel boos te worden, wat ik me had
voorgenomen, stoer en sterk met de
vuist op tafel, moest ik huilen! Dan voel
je je slecht zeg. Ik ben weggelopen maar
dat ik emotioneel zo geraakt was,
maakte indruk. Uiteindelijk heeft men
mij gebeld en gezegd: oké, we gaan het
toch doen. Nee, huilen is nog geen
methode geworden, haha. Maar er zijn
mensen die zich buitengewoon bot
gedragen en dat is wel een methode.
Laatst was ik bij een opdrachtgever
voor een project in Hoofddorp. Die man
zei: ‘Ik vind het gewoon een botte
klomp.’ Zo. Ik probeerde uit te leggen
dat we bezig waren met een romanti
sche uitwerking van het ontwerp.
‘Romantisch?’ riep hij. ‘Dit is gewoon
een botte klomp.’ Ik zei: ‘Misschien ben
jij wel een botte klomp en sta je niet
altijd met een bosje rozen op je balkon
maar sommige mensen verlangen
daarnaar.’ Toen zag ik de rest van de
vergadering enigszins bedaren. Je
moet enorm schakelen want ik zat
midden in een verhaal over schoonheid
en werd rechtstreeks aangevallen. Dat
is methodisch hoor, zoiets heeft een
bedoeling. Namelijk een punt zetten,
om later misschien een onderhandeling
te winnen. Dat kan het spel zijn, dus je
moet het allemaal niet zo serieus
nemen. Je kunt het gewoon langs je
heen laten glijden.
Herman is een prachtig mens dat heel
eigen en op zichzelf is en positief in het
leven staat. Hij is lang kunstenaar
geweest in Israël. Nu is hij over de 80 en
loopt moeilijk, maar maakt nog steeds
mooie dingen. Je zou kunnen zeggen:
als we samen op reis willen moet het
nu. Maar ik heb nog geen zin om te rei
zen, dus heeft hij een auto gekocht en
gaat zelf. We laten elkaar ten diepste
vrij. Bij onze samenwerking in ons
bureau deden we onze eigen projecten.
Ik kon wel aan de keukentafel vragen
wat hij van mijn project vond. Meestal
zei hij: ‘Wil je het echt weten?’ Hihi.”

‘I k vond Herman een zwaar leuke man
maar dacht: dit moet ik niet
hebben want dat gaat ten koste
van mijn project’

EEN LEVEN IN BEELD
Onschuld en
eigenheid
“Deze eend wilde ik voor de
geboorte voor mijn zoon beschilderen. Ik ben nog steeds bezig,
haha. Hij is 29! Daniël woont in
de buurt. Sinds corona bellen we
elkaar elke dag. Het hebben van
een kind heb ik als een compleet
geluk ervaren. Vooral de combinatie van complete onschuld
met karakter en eigenheid. Hij
is psycholoog met hart en ziel.
Architecten zijn erg gericht op
objecten. Voor mensen – maar
wel objecten. Hij was geïnteresseerd in mensen, dat zag je
meteen. Zijn vader heeft vijftien
jaar geleden een hartstilstand
gehad, toen was hij 14. Die
gebeurtenis heeft een enorme
impact op hem gehad. Ik denk
dat hij heeft gedacht: ik wil mij
verdiepen in wat mensen allemaal kan overkomen, wat er dan
met je gebeurt en hoe je daaruit
moet komen. Daniël vindt mij
enthousiast, misschien wel te
enthousiast. Enthousiasme is
dubbel hè. Je hebt er zin in,
dat is leuk, maar het kan ook
uitdraaien op overal overheen rennen en denderen. Dat
herkent hij in mij ten goede en
ten slechte. Soms maak ik zijn
zinnen af uit ongeduld. Sowieso
heb ik soms geen tijd voor
dingen. Ik ben snel verveeld.”

Vooruit

“Mijn vroege jeugd speelde zich af in Oostzaan. Op mijn 12de landde ik in één klap in
Amsterdam-Zuid. Een enorme steenmassa,
vreselijk als je gewend bent om met bootjes en
vlotjes te varen. Omdat ik daar niet meer kon
buitenspelen ging ik steeds vaker pianospelen.
Debussy, Ravel, Satie. Zodra ik op kamers ging,
had ik geen piano meer en verdween het uit
mijn leven. Onlangs ben ik weer begonnen en
ik vind het heerlijk. Elke avond zit ik anderhalf
uur te spelen. Ergens in mijn hersenen zit
alles nog opgeslagen maar ik ben meteen gaan
lessen, anders kom je niet vooruit.”

88

CV

Liesbeth van der Pol (1959) studeert in 1988 af aan de TU Delft
en ontwerpt als zelfstandig architect woongebouwen, scholen
en winkels. In 1995 richt ze met echtgenoot Herman Zeinstra
Atelier Zeinstra van der Pol op. Vanaf 2007 leidt ze samen met
Patrick Cannon het bureau Dok architecten. Van 2008 tot 2011 is
van der Pol Rijksbouwmeester en adviseert de rijksoverheid
over stedenbouw en architectonische kwaliteit van rijksgebouwen. Als supervisor van Schiphol adviseert ze van 2014 tot 2017
over ruimtelijke kwaliteit. Bekijk haar werk op Dokarchitecten.nl

'Deze eend wilde ik voor de geboorte
voor mijn zoon beschilderen. Ik ben nog
steeds bezig, haha. Hij is 29!'

Tekenen & aquarelleren
“In de ontwerpfase aquarelleer ik
veel. Ik begin in potlood met een
horizon, zo heb ik vast een dieptepunt. Als je dan het eerste wat je in
je hoofd ziet durft toe te laten, kom
je verder. Voor de Zuidas heb ik de
George ontworpen, een gebouw dat
naar beneden uitvloeit. Nu ga ik
zo’n gebouw maken voor de bevolking van Schiedam, een stad met
een andere portemonnee die wil
bouwen naast de snelweg. Daar
worden het drie torens, met eronder
een rand woningen op de begane
grond waar mensen wonen rond
een oase van heuvels en wadi’s –
watervasthoudende kommen. Die
worden ook in het dak verzonken
waardoor tiny forests ontstaan. Het
zijn drie torens met groen op het
dak. Maar ik zie er drie dansende
vrouwen in met bomen op hun
hoed. Voor mij hetzelfde, hihi.”

‘D an tolt die boot, de zeilen gaan alle kanten
op en jij eet gewoon je appeltje. Meesterlijk’
Vliegen en dan boem
“Dit is de scheepstoeter van mijn vader.
Hij kwam uit een schippersfamilie. Ik
weet nog hoe we samen door het Kielerkanaal zeilden, waar enorme bruggen
overheen liepen. Imposante constructies die kracht en elegantie uitstraalden. Zoiets moois maken, dat wilde ik
ook. Op mijn 17de kreeg ik de kans om
een half jaar op een architectenbureau
te werken. Ik was verkocht.
Mijn vader werkte als econoom bij de
NDSM maar kreeg een zware depressie
en werd een tijd opgenomen. Helaas
kreeg ik op mijn 20ste ook een forse
depressie. In mijn tweede jaar aan de
TU Delft studeerde ik met een scholarship aan de Universidad Autonoma de
Barcelona, werkte bij een architectenbureau, vertaalde boeken en deed
modellenwerk. Het was veel te veel.
Leuk met vrienden in het buitenland
maar toch eenzaam, met een liefde die
niet liep. Er knapte iets in mijn hoofd,
zo voelde het. Ineens viel de werkelijkheid weg en nam de depressie het over.
Ik werd door mijn zusje opgehaald en
naar Nederland gebracht. Ik heb twee
jaar in een inrichting gezeten, heel
geïsoleerd. Ik was ten diepste niet meer
in staat om te leven. Maar toch was er
iets dat niet was verloren. In mijn
kamertje pakte ik de dekens – van die
doorgestikte, zodat je allemaal vierkanten kreeg – die legde ik op de grond en
daar zag ik een bouwtekening in. Met
mijn vinger ging ik er overheen alsof ik
tekende. Dat gebouw, dacht ik, dat
gaan we zo doen!
Na twee jaar in die inrichting dachten
ze toch dat ze me helemaal niet konden
helpen. Toen ik langzaam uit die
depressie kwam, stond er een soort
sticker op mijn voorhoofd: arbeidson-

bekwaam. Er was een begeleidwonenproject voor me uitgekozen. Huh, dacht
ik, ik was toch aan het studeren? Die
sticker moest eraf en dat huis wilde ik
niet. Bibberend en wel ging ik naar de
TU Delft en zei dat ik terug wilde. Ik
kreeg een EHBO-kamer ter beschikking
waar ik kon rusten als ik het even niet
zag zitten. Zo klom ik uit de diepte. Niet
alleen denken maar dóen. Leven naar
je wil. Na die jaren ben ik in psychoanalyse geweest. Heel naar, die vent
probeerde steeds na te gaan hoe het in
mijn verleden zat en bij mijn familie. Ik
dacht: man, ik heb een heerlijke jeugd
gehad, ik kan er niks anders van
maken! Vanaf mijn 20ste dacht ik dat
mijn depressie compleet weg was. Ik
had geen medicatie en deed alles om te
ontspannen. Zuchten, yoga, wandelen,
schilderen, weet ik veel. Ik had ups en
downs maar dat ik er dertig jaar later
weer zo diep in zou raken, had ik niet
verwacht. Ik werd de eerste vrouwelijke
Rijksbouwmeester en we zaten midden
in de financiële crisis. Terwijl mijn
bureau afbrokkelde was ik aan het
knokken voor de kwaliteit van stedenbouw. Dat ging niet meer op een gegeven moment, maar dat had ik niet door.
Ik ren gewoon verder, anders vind ik er
niks aan. Ik vraag me niet bij alles af:
ga ik dit kunnen? Ik moet altijd achterom kijken – waar is iedereen? – en pas
dan zie ik een grote puinhoop. Lekker
vliegen en dan boem.
Na drie maanden thuis ging het wel
weer. Met mijn bureau ging het weer
goed. Van 65 man terug naar 15 en
samenwerken met een goede partner,
Patrick Cannon. Ik werd supervisor van
Schiphol en in 2017 ging ik de renovatie
van het Binnenhof doen. Het eerste jaar
was fantastisch, maar in het tweede

jaar ging de relatie met de opdracht
gever stuk. Moeilijk te benoemen wat er
mis ging. Ik weet wel dat het iets te
maken heeft met de discussie over de
huidige bestuurscultuur in de Tweede
Kamer. Het werd een hokjescultuur en
gekonkel, niet normaal. Er ontstond
een onveilige situatie voor mij. Ik werd
achter mijn rug belogen en bedrogen.
De manier waarop Ellen van Loon en ik
zijn afgeserveerd is verschrikkelijk. Ik
kreeg er een enorme klap van.
Mijn zussen zijn altijd bezorgd of er bij
mij tekenen zijn van aankomende
stress. Ik heb me voorgenomen te luisteren als zij dat zien. Ze beginnen altijd
van: is het niet te veel? Dat heeft op mij
het effect van een rode lap. Met mijn
vader heb ik nooit over zijn depressie
gesproken. Hij was er de man niet naar
om zich erop te focussen. Die depressie
moet voor hem heel zwaar zijn geweest
maar hij liet zijn liefde duidelijk doorklinken. En we zeilden, altijd met zijn
tweeën. Mijn zussen hadden er geen
zin in maar ik vond het fantastisch. Het
ding beweegt met wind, een zeil en wat
touwtjes, meer is het niet. Heerlijk, dat
je zo door de wereld kunt zweven. Elke
woensdag ga ik naar Vinkeveen en ben
helemaal alleen op dat mooie water.
Totale stilte, urenlang. Dat geeft me
energie. Ik heb een prachtige, houten
boot. Als het hard waait, ga ik soms stil
liggen, maar dat is knap lastig met
zoveel zeil. Je moet letterlijk de teugels
laten vieren. Dan tolt die boot, de
zeilen gaan alle kanten op en jij eet
gewoon je appeltje. Meesterlijk.”
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EEN LEVEN IN BEELD
Meisjes van 70

‘Z ij was in staat om ons met
helemaal niks blij te maken’

“Met vier zussen opgroeien is een godsgeschenk. Inmiddels lijken al die meisjes van 70 op onze moeder. Mooi
om te zien. Marieke is scenarist. Met haar ga ik lekker
winkelen of wandelen. Hanneke is ordelijk en ordentelijk
en zat in de communicatiewereld. Wij gaan altijd theeën
en kletsen. Ien is lang zoekende geweest en heeft een
coachingsopleiding opgezet. Met haar ga ik elke maand
‘bommelen’ – dineren in Zaltbommel. Het valt mij op dat
wij verschillende herinneringen hebben aan onze ouders
en aan wat er vroeger is gebeurd. Ik had niet het gevoel
dat wij rooms waren maar mijn oudste zusje heeft daar
stringente verhalen over. Dat we catechismusles hadden,
van alles niet mochten en dat er over bepaalde dingen
niet werd gesproken. I can’t recall. Omdat je de jongste
bent, wordt er minder op je gelet. Ik ben in alles gestimuleerd en in niets tegengehouden.”

Stoere tante
“De speld van mijn moeder die ze kreeg toen ze afstudeerde als verpleegkundige koester ik. Nu moet ik huilen.
Omdat ik haar een mooi mens vind. Een stoere tante.
Dwars tegen alle armoede in knokte ze met een soort positivisme voor haar gezin, als een verpleegster voor haar
patiënten. Zij was in staat om ons met helemaal niks blij
te maken. Wij zagen er tiptop uit want zij maakte onze
jurkjes. Mijn moeder kon fabelachtig zingen en zichzelf
begeleiden op piano. Ze zong als sopraan in een toonkunstkoor van Het Concertgebouw. Maar ze was onzeker
en dat is pech. Zij heeft haar ambities nooit zo kunnen
verwezenlijken zoals ik. Als ik dan die trotse speld zie,
vind ik dat zo erg. Elk mens is getalenteerd maar om daarmee verder te komen, moet je worden gesteund. Ik denk
dat haar vader geen goede man was voor haar moeder,
wat spanningen in huis bracht waar mijn moeder onder
leed. Als je een onveilige situatie meemaakt, sabelt dat je
durf neer. Ze was een brutale aap maar langzaam maar
zeker werd ze een bang, onzeker vogeltje. Ze dekte alles
af, werd steeds gedienstiger en vroeg steeds vaker of alles
goed was. Dat vonden wij als zussen heel jammer.”
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Ruimtewerking
“Ik woon hier al dertig jaar. Het geweldige aan dit huis is
de klassieke en-suiteopstelling. Het is maar 3.40 meter
breed maar omdat het plafond zo hoog is, wordt het mooi.
Veel mensen halen die suitekasten eruit, zo stom. Dan
worden die huizen ineens heel klein. De ruimtewerking is
geniaal want de middenas wordt doorgetrokken tot diep in
de tuin. Eerst de voorkamer, dan de eetkamer, schuif
deuren naar de serre en via openslaande deuren kom je in
de tuin. Van het terras ga je een trapje af naar de tuin als
grote kamer voor buiten eten en aan het eind is er nóg een
stuk tuin. Een eindeloze reeks mooie momenten.” ■

