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Frans de Leef vereeuwigt 
de go-jarige Papaverhof 
Of je nu luistert naar bewoner Jos 
Praat of kunstenaar Frans de Leef, uit 
beider verhaal blijkt: de Papaverhofis 
een plek om lief te hebben. Het Rijks
monument, dat belangstelling tot uit 
Australië en Japan trekt, bestaat ne
gentig jaar. Die verjaardag wordt met 
iets blijvends gevierd. Frans de Leef, 
met zijn in 2002 overleden broer Jan 
befaamd om hun zeefdrukken en 
pentekeningen van Haagse stadsge
zichten, maakte een zeefdruk van de 
unieke hof in de Bomen- en Bloe
menbuurt. "Dit is mijn allerlaatste 
zeefdruk. Veel materialen waarmee 
ik werk, zijn niet meer te koop en de 
inkten die ik gebruik zijn niet zo goed 
voor de gezondheid. Vandaar dat ik 
stop. Ik ga wel door met schilderen 

'Het was een tijd van 
vernieuwing, met 
aandachtvoor het 
individu' 

en aquarelleren", zegt De Leef die 
daarnaast ook optreedt als zanger en 
acteur. 
Zijn zeefdruk, waarop twee wonin
gen staan, geeft de opvallende ku
bistische vormgeving weer van de 
huizen en het kleurgebruik: zwart
wit en blauw-geel. Deze kleuren zijn 
kenmerkend voor de Nederlandse 
kunstbeweging De Stijl, die begin vo
rige eeuw zorgde voor een revolutie 
in de vormgeving. Architect Jan Wils 
die lid was, kreeg in '920 van coöpe
ratieve woningbouwvereniging Tuin
stadswijk Daal en Berg - socialist Wil
lem Drees en architect Berlage zaten 
in de Raad van Commissarissen - de 
opdracht om op een stukje grond in 
Den Haag een complex van 128 wo
ningen te bouwen. Ze mochten niet 

teveel gaan kosten en het complex 
moest, met veel groen en bloemen, 
het karakter van een tuinstad krijgen. 
Wils voldeed aan alle verzoeken. Hij 
ontwierp rug-aan-rug Iz8 midden
klassenwoningen (60 etage- en 68 
eengezinswoningen) en legde die in 
hoefijzervormige ringen aan rond een 
verdiept plantsoen van 70 bij 100 me
ter. I'Dit is een uniek concept", zegt 
Jos Praat over de Papaverhofwaartoe 
ook de Klimopstraat, Irisstraat en 
Magnoliastraat behoren. Praat is al 
IUim dertig jaar bewoner, is drie jaar 
bestuurslid van de coöperatieve wo
ningbouwvereniging Daal en Berg, 
waarvan twee jaar voorzitter. Dat het 
complex bekend is, blijkt uit de vele 
buitenlandse bezoekers die de bewo
ners geregeld ontvangen. "Laatst zijn 
hier nog zo'n honderd -studenten uit 
Parijs géweest". Hoe dan ook trekt de 
hof, dat achter het Goudenregenplein 
ligt, belangstelling. Praat: "Het Ge
meentemuseum organiseert wandel
routes hier naartoe. Bijna elke zondag 
lopen er wel mensen in de hof rond". 
Toch kennen nog te weinig Hagenaars 
dit unieke plekje, vindt De Leef. l'Als 
ik vertel dat ik een zeefdruk van de 
Papaverhofheb gemaakt, wordt vaak 
gevraagd waar dat ligt. Er is zoveel 
mooie architectuur in de stad. zowel 
uit het heden als het verleden, waar 
mensen weinig oog voor hebben. 
Loop maar eens door de Venestraat en 
de Spuistraat. Daar zijn prachtige ge
vels te zien". Als favoriet hedendaags 
gebouw noemt hij CentreCourt op de 
prinses Beatrixlaan. 

Bewoner Jos Praat en kunstenaar Frans de Leef . • Foto: Mylène Siegers 

via Jos Praat kreeg De Leef de op
dracht van Daal en Berg. Praat is be
wonderaar van zijn werk. In zijn hal 
hangt een zeefdruk van het Ketelhuis 
van het Gemeentemuseum die Jan en 
Frans de Leefin '994 maakten. 
Met de Haagse oud PvdA-wethouder 
Gerard van Otterloo, één van de Com
missarissen van de woningbouwver
eniging, bezoch t Praat vorig jaar het 

atelier van De Leef. Al snel ging de 
kunstenaar per fiets op verkennings
tocht. "Ik heb eerst bekeken hoe de 
architect het heeft bedacht en ben 
daarna, op een zonrtige dag, foto's 
gaan schieten van de huizen, van alle 
onderdelen en de details. Doordat je 
door het fototoestel kijkt, heb je de 
kadering hoe je het zou willen heb
ben. Met behulp van foto's heb ik ver-

volgens het schetsontwerp gemaakt". 
Voor de zeefdruk, die een oplage van 
vijftig heeft en (: 275,- kost, hebben 
al bewoners ingeschreven. "Maar ook 
anderen zijn geïnteresseerd", vertelt 
De Leef. 

Glas-in-Iood 
Wie belangstellig heeft voor een huis 
van Daal en Berg moet lang wachten. 
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Mensen die eenmaal in de Papaver~ 
hof zijn neergestreken, gaan vrijwel 
nooit meer weg. Eén van de meest 
enthousiaste (en langzamerhand 
ook deskundige) bewoners is onge
twijfeld Jos Praat. "Het huis voelt 
goed. Dat heeft ook te maken met 
de vlakverdeling". Rondwijzend in 
zijn woonkamer: "Wils heeft een be
paald ritme in zijn architectuur.Als 
je bijvoorbeeld kijkt naar de rame n 
en wanden zie je de verhouding drie 
staat tot vijf. En door de bovenlich
ten is hij erin geslaagd het huis licht 
te houden". Die bovenlichten zijn 
van glas-în-Iood, evenals het fraaie 
doorgeefluikje tussen de keuken en 
woonkamer. Het zijn ontwerpen van 
Vilmos Huszár en Theo van Does
burg, beiden lid van De Stijl. Zo ook 
Gertit Rietveld die voor het com
plex de karakteristieke schoorsteen 
ontwierp. Toen Praat er ging wonen, 
was die half afgebroken. "Tijdens een 
bezoek aan het Gemeentemuseum 
ontdekte ik dat het een ontwerp van 
Rietveld betrof. Als je dat eenmaal 
weet, herken je direct de hand van 
deze wereldvermaarde ontwerper. 
We hebben meteen gezorgd dat die 
schoorsteen terugkwam". In het hele 
complex zijn de oorspronkelijke kleu
ren tijdens een grote renovatie in de 
jaren t:tchtig: ook weer in ere hersteld. 
Dankzij woningbouwvereniging Daal 
en Berg en bevlogen kunstenaars kon 
begin vorige eeuw de unieke Papaver
hof ontstaan. JOs Praat: "Het was een 
tijd van vernieuwing, met aandacht 
voor het individu. Mensen moesten 
in huizen kunnen wonen, waarin zij 
zich prettig voelden. Willem Drees 
zat niet voor niets in de Raad van 
Commissarissen". 

Joke Korving 
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