Waardevol leven

Architect en Bouwpool-expert Jan Meerpoel:

“Ik geef mijn leven een
dikke acht”

“Ik ben heel bewust dingen gaan onthouden: van

VWS dat in het verleden over bouwplannen adviseerde,

de kinderen, mooie gebouwen, landschappen, een

heeft Meerpoel specialist in die sector gemaakt. Met

bijzondere brug over de rivier, prachtige vergezichten

zijn kennis en ervaring op het gebied van bouwkunde

op de Oostenrijkse skipiste - zoveel mogelijk heb ik me

wil hij graag anderen helpen. Minimaal drie keer per

ingeprent.”

week pakt hij de trein om ergens een presentatie te
geven of cliëntenraden als expert van de LOC Bouwpool

Heel behulpzaam

te adviseren en ondersteunen. Hij gaat nooit de deur

Met veel plezier kijkt oorlogskind Meerpoel (“Ik herinner

uit voordat plannen of dossiers tot achter de komma in

me nog dat de Canadezen hier in Leiden in ’45 vanaf

zijn geheugen zitten. “Mijn drive is om mensen iets te

hun tanks sigaretten en chocolade uitdeelden.”) op zijn

leren. Ik merk dat ik gewaardeerd word. Dat geeft me

loopbaan bij de toenmalige AMRO Bank. Gedurende

voldoening. En houdt me op de been.” Maar eerst valt er

25 jaar, tot de fusie met ABN, gaf hij leiding aan de

altijd een stilte als ik binnenkom, zegt Meerpoel. “Dan

afdeling ontwerp en voorbereiding van het interne

voel je ze denken: wat moeten we met die blinde vent?

bouwbureau. Hij maakte de omslag mee dat een

Ik zeg dan altijd dat ik blind ben én heel veel kan. Dan

bankgebouw niet langer macht en voornaamheid moest

breekt het ijs.”

uitstralen, maar juist openheid en toegankelijkheid.
Naast zijn baan bij de bank ontwierp hij tientallen

Organiseer jezelf

huizen in de duin- en bollenstreek. “Omdat ik anderen

Hij onderstreept hoe belangrijk goed wonen is.

liet tekenen, heb ik nog lange tijd met mijn verminderde

“Het is de basis van goede zorg. Zonder een goede

zicht kunnen functioneren. Ik schaam me niet om hulp

woonsituatie kan er geen waardevolle zorg bestaan.”

te vragen.”

Daarom is het een regelrechte blunder van Rutte II
dat alle verzorgingshuizen destijds rigoureus werden

“Er is zoveel te doen,
ik wil geen tijd
vermorsen”
Jan Meerpoel in Dubai: “Ik laat me door
niets tegenhouden of beperken.”

Architect Jan Meerpoel laat zich door niets tegenhouden. Zeker niet door zijn blindheid.
“Ik ben gezond, reis het hele land door en voel me gewaardeerd. Ik ben niet zielig en sta
middenin het leven.”
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gesloten, zonder dat er een tussenoplossing was, vindt
Meerpoel. “Veel ouderen zijn nu gedwongen in een veel
te groot huis te blijven wonen. Er hadden kleinschalige
woonprojecten moeten worden gebouwd, waar mensen
tegen een lage huur bij elkaar in de buurt kunnen
wonen. En omdat bijna 45 procent van de huishoudens
eenpersoons is, is er een mix van achtergronden die

In het ruime, lichte appartement, vertelt Jan Meerpoel

voor kleinschalig wonen in aanmerking komt. Vorm

bevlogen dat hij zijn leven een dikke acht geeft. De

als belanghebbenden samen een corporatie, zeg ik

woning heeft hij zeventien jaar geleden samen met Toos

altijd, dan heb je inspraak en invloed bij gemeenten.

ontworpen zonder het resultaat ooit te zien. “Maar ik

Organiseer jezelf.”

voel de ruimte. Ik zie het voor me.” Die acht voor zijn
leven? “Ik heb een positieve instelling. Ik mis mijn zicht

Een vakantie naar Bali is aanstaande. Jan Meerpoel

wel. Maar je moet niet achteromkijken. 79 jaar en ik kan

verheugt zich. Op andere geuren, het vochtige, muffe

Vlak voordat Jan Meerpoel (1941) op zijn 58ste volledig

Op zijn dertigste kreeg Meerpoel de boodschap dat hij

nog zoveel. Lange tijd heb ik met hulp van mijn oudste

van de rijstvelden, de geluiden, andere smaken, de bries

blind werd, is hij samen met echtgenote Toos twee

zijn gezichtsvermogen zou verliezen. “De hoogleraar in

zoon nog kunnen skiën. Ik ben niet bang om op mijn

aan het strand. Toos legt alles uit wat hij niet ziet. Jan:

maanden door Amerika gaan trekken. Hij wilde nog heel

het oogziekenhuis viel met de deur in huis. Hij stelde

muil te gaan. Wil geen tijd vermorsen.”

“Ik wil alles weten en voelen; ik ben heel nieuwsgierig.”

graag de mooie ontwerpen van architect Frank Lloyd

dat ik vanwege een erfelijke aandoening op termijn

Wright (1867-1959) in Chicago zien, en ook veel andere

blind zou worden. Het was een klap voor ons, maar ik

Blinde vent

belangrijke gebouwen in andere staten. Een laatste

wist waar ik aan toe was”, zegt Meerpoel nuchter.

Zijn jarenlange ervaring in het College bouw en

keer.

Vanaf dat moment ging hij zijn geheugen trainen.

zorginstellingen, het zelfstandige bestuursorgaan van

Toos: “Soms is dat wel vermoeiend, maar gelukkig gaan
we met z’n zessen naar Bali.”
Tekst: Pien Heuts
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