
De primaire kleuren van Mondriaan. 
net als Wils lid van De Stijl, zijn 
consequent doorgevoerd. 

D
e bussen met Japanse architec
ten en Amerikaanse steden
bouwkundigen kunnen het 
maar moeilijk vinden. Ver
scholen achter de diagonale 

Azaleastraat en een duister poorrje aan het 
Goudenregenplein is de verrassing des te 
groter. Plotseling staan ze oog in oog met wit
gepleisterde huizen rondom een prachtige 
groene hof. 
Het complex is gebouwd in een tijd waarbij de 
huidige beroerde economie en woningmarkt 
nog luxueus afsteken. Het onrwerp stamt uit 
1919, pal na de Eerste Wereldoorlog. De 
woningnood was groot, het materiaal schaars, 
de grond duur en vaklieden waren moeilijk te 

krijgen. Het was dus zaak zo economisch mo
gelijk te bouwen. Maar tegelijkerrijd wilden 

de initiatiefnemer en de gemeenre een bouw
plan volgens het destijds pop u laire concept 
van de 'tuinstad': voor de bewoners een aan
gename en gezonde omgeving, die op de pas
serende wandelaar de indruk van een grote 

tuin maakt. Dat ideaal leidde vaak, bijvoor
beeld in de Vogelwijk, rot (half)vrij staande 
huizen met grote tuinen, Zo'n opzet zou 
echter onbetaalbaar worden, zeker voor de 
beoogde doelgroep. De woningen waren be
stemd voor de 'middenstand', waaronder niet 
alleen winkeliers maar ook onderwijzers, 
ambtenaren en zelfs academici werden ver
staan, 

SLIMME OPLOSSINGEN 

Het bijna onverenigbare wensenpakket werd, 
na veel gedonder over eerdere mislukte onr-



werppogingen, voorgelegd aan de architect 
Jan Wils (I89I-I972). Wils was in I9I4 in 
dienst gekomen bij de grote Berlage, toen deze 
zijn bureau verplaatste van Amsterdam naar 
Den Haag. Berlage was bestuurslid van 
de opdrachtgevende woningbouwvereniging 
Daal en Berg, samen met de parlementariër 
Beresteyn, het gemeenteraadslid Drees en de 
bankier Scheurleer. Niet het geringste gezel
schap dus. Wils stelde zijn prominente op
drachtgevers niet teleur. Hij droeg effectieve 
oplossingen aan voor de tegenstrijdige eisen: 
goed, groen en goedkoop. Blokjes van twee 

woningen plaatste hij verspringend rug aan 
rug, zodat twee woningen de achtergevel deel
den en geen ruimte verloren ging aan achter
tuinen. Volgens Wils 'de noodlottige strook 
tusschen de achtergevels der woningen'. 'Mijn 

Jan Wils vond effectieve oplossingen 
voor de tegenstrijdige eisen: goed, 
groen en goedkoop. 

gebouwen hebben alleen voorkanten.' Aldus 
ontstonden twee ringen van woningen die ten 
opzichte van elkaar waren verschoven. Per 
woning was daardoor een bijna vierkante 
kavel van slechts IrO m' nodig, inclusief de 
tuin en de vrije zij-ingang. Bovendien kon 
tussen de blokjes door daglicht binnenkomen 
in de keuken en een slaapkamer van de achter-

gelegen woningen. De ruimtewinst kwam 'ten 
algemeenen gerieve' ten goede aan de grote 
parkachtige ruimte midden in de woning
carré. 

WOONCOMFORT 

Niet alleen de stedenbouwkundige opzet van 
het totale complex maar ook de individuele 



huizen zijn goed doordacht. De ingang aan de 
zijkant maakt het mogelijk de ruime kamers, 
met woon/eetkamer in één, keuken en badka
mer op een praktische manier rond een por
raai te groeperen, zonder inefficiënte lange 

gangen. Overigens heeft deze innovatie van de 
plattegrond niet verhinderd dat de traditio
nele kamers-en-suite nog decennia standhiel
den, onder meer in de nog immer populaire 
jaren dertig huizen. Wils introduceerde ook 
allerlei nieuwigheden om het wooncomfort te 
vergroten. Zo konden de grote ramen in de 
erker geheel in de spouwmuur wegzakken, 
vroeger kon dat ook in de tram. Boven de 
erker zitten klapraampjes voor extra licht en 
ventilatie. Het doorgeefluik tussen de keuken 

en de woonkamer bespaart geloop. Onder-

houdsarme materialen, zoals granito vloeren, 
maken het mogelijk dat 'de huisvrouw desge
wenscht alleen en zonder veel zorgen en 
moeite' het huis op orde kan houden. Huis
houdelijke hulp was immers in die tijd onbe
taalbaar geworden. 

BAKSTEEN OF BETON 

Een verhaal apart is de kwestie baksteen of 
beton. Wils had de woningen in baksteen ont
worpen. Maar toen dat bij de aanbesteding 
veel te duur bleek te worden, stelde hij voor 
over te stappen op her zojuist uitgevonden sin
tel beton, met slakken uit de vuilverbranding 
in plaats van grind. Het materiaal was goed
koper, de bouwtijd korter en de behoefte aan 
geschoolde vaklieden kleiner. Strakke beton-

muren pasten bovendien berer in de monu
mentaal-plastische architectuur die de moder
nisten voor ogen hadden. Maar dar viel regen. 
Het mareriaal en de bouwtechniek, bijvoor
beeld herbruikbare bekisting, waren nog niet 
uitontwikkeld en het gieten van beton wanden 
vergde toch wel enige deskundigheid. Toen de 
muren van de parterre van de eerste 32 huizen 
waren gestort, moesten die worden gerepa

reerd en deels vervangen door gewoon beton. 
De rweede bouwlaag en alle volgende 36 
woningen zijn daarna alsnog in baksteen uit
gevoerd. Om visueel toch één geheel te realise
ren, zijn alle betonnen en bakstenen huizen 
gepleisrerd. Wat nu een welbewuste keus voor 

een archirectonisch beeld lijkt, is dus mede het 
resultaat van kostbare vergissingen. 



DE STIJL 

De baksteen-beton-affaire was uiteraard een 
smet op het blazoen van Wils, maar heeft zijn 
reputatie nauwelijks geschaad. Hij had een 
goed oog voor de eisen van de revolutionaire 
tijdgeest: sociale gerechtigheid (opkomst van 
het communisme), vernieuwing in de kunst 
(kubisme en abstractie, hoge kunst en toege
paste kunst geïntegreerd in Gesamtkunst), 

verzakelijking van de architectuur (nieuwe 
materialen en bouwtechnieken, efficiënte plat
tegronden, een strakke en eerlijke uitstraling, 

weg met de neo-stijlen en de Jugendstil). Wils 
was lid van De Stijl, een groep die zich richtte 
op radicale vernieuwing van de beeldende 

kunst, architectuur en maatschappelijke ver
houdingen. Piet Mondriaan en Theo van 

Doesburg waren bekende smaakmakers van 
De Stijl. Wils heeft niet heel veel gebouwd, 
maar hij heeft wel grote opdrachten op zijn 
naam staan, zoals het Olympisch stadion in 
Amsterdam. 

TOEKOMST 

De toekomst ziet er voor de Papaverhof 
zonnig uit. De witte huizen met hun kozijnen 
in primaire kleuren, de zwart-witte tuinhek
ken en het bloemrijke groen (verboden te 
betreden: schoonheid heeft een prijs) zien er 
tiptop uit. En de woningen zijn onverminderd 
geliefd: het duurt vele jaren voordat je zo'n 
huis kunt bemachtigen. Wie er eenmaal in zit, 
gaat er niet meer vrijwillig uit. Het conse
quente beleid van de woningbouwvereniging 

Daal en Berg en de harmonieuze leefstijl van 
de bewoners staan daar borg voor. Een voor
beeld dat tot navolging strekt. 

VRIENDEN VAN DEN HAAG 

De Vrienden van Den Haag bewaken bij 
bouwplannen van de gemeente de juiste ba
lans tussen behoud en vernieuwing. In deze 
exclusieve serie belichten zij telkens een opval
lend stedenbouwkundig onderwerp. 

Meer informatie over de vereniging 

\NVWJ.vnendenvandenhaag.nl 

Op de site \NVWJ.nieuwehaagscheschool.nl 

is meer fraaie architectuur is te vinden. 
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