
OPNIEU W

Fotograaf Ad Nuis en auteur Arthur van den Boogaard maken eens in de twee weken een foto ‘opnieuw ’ en belichten de tijd ertussen.

Zelfstandig architect Kees van der Hoeven (62, zit-
tend rechts) huurde in de herfst van 1971 tezamen
met studiegenoten Rob Docter (63, zittend links),
Erik Wierda (63, staand links) en Jan Benthem (61,
staand rechts) een vakantiehuisje op camping Top-
pershoedje in Ouddorp.
„Het was in ons derde studiejaar. Er was een gezamenlij-
ke opdracht een uitbreidingswijk voor Goedereede te
ontwerpen. Voor veldonderzoek bezochten we het
braakliggende land en tuurden enige tijd vanaf de toren
van Goedereede in de verte. Waarna we in het vakantie-
huisje, gewapend met onze vaste attributen: potlood, li-
niaaltje, pakje shag en speelkaarten, een potje gingen
toepen. Negen jaar en drie maanden was destijds de ge-
middelde studieduur. Dus we hadden de tijd. Bij de fa-
culteit bouwkunde van de Technische Hogeschool Delft
gold toen, ingegeven door de studentenopstand van Pa-
rijs 1968, het one-man-one-vote principe: directe demo-
cratie dus en ellenlange vergaderingen. Deze ontwikke-
ling ging langs ons heen, behalve dat we moesten wen-
nen aan de immense vrijheid. Gelukkig kon je ook aan
au to’s sleutelen. Jan en ik deden dat jarenlang vrijwel da-
gelijks in een loods in de Delftse binnenstad. Voor een
potje toepen was ook altijd tijd. Zo’n spelletje stelde de
noodzaak van studeren even uit zonder je nutteloos te
voelen. De foto is te danken aan onze snedigheid. Al op
de eerste dag was de campingnaam Toppershoedje ver-
anderd in Toepershokje. Rob, ‘Doc ’ voor vrienden, legde
het moment met de zelfontspanner vast. Vervolgens
hebben we drie dagen lang getoept. Ik herinner me ook
halveliterflessen bier. De extra kaarten in de schoen van
Jan verwijzen naar valsspelen; een fundamenteel onder-
deel van toepen. Steken hoorde erbij; deed iedereen. De
verdeling van de azen was toeval. Ruiten was niet mijn
favoriet. Opvallend is dat de vrouw van Doc lang een kle-
dingwinkel had genaamd Queen of Hearts. Maar in de
tijd van het grote toepen bestond deze zaak nog niet.”


