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wonen HUIS, rUIN & KEUKEN . , .. 
I 5 oase van rus en 5 I 

De Papaverhof in de Haag
se Bomen- en Bloemen
buurt is sinds de oplevering 
in 1920 vrijwel niet veran
derd. Het door Jan Wi Is 
ontworpen woningbouwcom
plex oogt na precies 9,0 jaar 
nog steeds als een mediter
rane oase in de grote stad. 

JACQUES GELUK 

Jos Praat, bewoner en voorzitter 
van de Cooperatieve Woningveree
niging Tuinstadswijk 'Daal en 
Berg', waar De Papaverhof onder 
-valt, zit vaar zijn huis. Een achter
tuin heeft hij niet. De kubistisehe, 
witte woningen zijn - vooral uit kos
tenoverwegingen - dieht bij elkaar 
en tegen de achterkant van huizen 
aan de omliggende straten ge
bouwd. Doordat aUe eengezinswo
ningen wei een voortuin hebben en 
Uitzicht op de eveneens door Jan 
Wils ontworpen groene binnentuin, 
mag de hof zieh al sinds de opleve
ring 'met recht een tuindorp' noe
men. 

"Dit is het enige wOllingbouwcom
plex dat de kunstbeweging De Stiji 
heeft nagelaten," zegt Praat. "Het is 
uniek en behoort daarom tot dehon
derd belangrijkste rijksmonumen
ten van Nederland. Er zijn al heel 
wat Japanners. Canadezen, Fran
sen en Amerikanen komen kijken. 
Op zondagmiddag Iopen de mensen 
soms in kolonnes langs, amdat het 
Gemeentemuseum een wandelrou
te heeft uitgeg;even. Soms vragen 
mensen schuchter of ze ev~n bin
nen mogen kijken." 

Het gehele wooneomplex bestaat 
uitde 68 campacte, witte eengezins
waning'en, die meestal vier en soms 
viif of zes kanlers hebben, en zestig 
(bruinaehtige) flatwoningen, die in 
hoefijzeIVonnige ringen rond het 
70 bij 100 meter grate plantsoen 

« Een grote wens is dat 
. de oorspronkelijke 

lantaampalen 
terugkomen. 

zijn gebouwd. 
Jan Wils kreeg de opdracbt in 

1919 op voordraeht van arcbitect 
H.P. BerJage, nadat een ontwerp 
van de arcbitecten Granpre Moliere 
en Verhagen was afgewezen. Bin
nen enkele maanden presenteerde 

hij zijn plannen. Hij heeft zieh Iaten 
inspir~ren door de ontwerpen in 
het boekje Vom sparsamen Bauen 
van Peter Behrens en Heinrich de 
Fries en zijn Arnerikaanse collega" 
Frank Lloyd Wright, maar ook door 
Theo van Doesburg, de 0plicbter 
vall De StijI, Pieter Mondriaan en 
Bart van der Leek, die net als hij lid 
waren van deze kunstbeweging. 

Volgens Praat had Wils zelfs meu
bels ontworpen. ~aar daar is in de 
woningen niets meer van terug te 
vinden. De oude schuiframen, die 

Ook het interieur van de woningen aan de Papaverhof 
is uitnodigend. 'Soms vragen mensen schuchter of ze 
even binnen mogen kijken.' 

De bewoners mogen zelf aan de buitenkant "iets 
veranderen. Ook moeten de voortuinen netjes zljn. En 
blijven. 

via e.en speciale techniek 'de muur 
in zakten', zijn vervangen door ven
sters met dubbel glas. In zijn huis 
zijn de deuren origineel, met vor
men die aan Mondriaan en Van 
Doesburg doen denken. Hier en 
daar is oorspronkelijk of perfect gei
miteerd glas-in-Iood te zien. 

FOTO 
Ook de indeling is zoals die was. 
Praat heeft zoveel mogelijk later. 
aanpassingen (zoals plafondverla
gingen) weer ongedaan gemaakt, 
waardoor het ruimtelijk effect is 
weergekeerd. "Buiten is alles het
zelfde geblellen," zegt Praat. Als hij 
een foto uit 1936 laat zien lijkt het 
alsof de tijd in de Papaverhof heeft 
stilgestaan. De plimaire kleuren 
(vooral geel en blauw) en -vormen, 
waarvan Mondriaan en Doesburg 
gebruikmaakten, zijn overal terug 
te zien. In ramen, deuren, op hekjes. 

"Wat was veranderd, is terugge
draaid. Omdat de woningen des
tijds een inpandige afwatering had
den, hebben we een concessie moe
ten doen: er zijn nu regenpijpen. De 
balkons bij de flats hebben hekjes 
gekregen die sprekend lijken op de 
originele. Een grote wens is dat de 
oorspronkelijke Iantaarnpalen te
rugkomen en dat de lampen uit de 
jaren zestig verdwijnen.» 

De bewoners mogen zelf aan de 
buitenkant nietS· veranderen. ,;ze 
moeten er weI zelf voor wrgen dat 
bijvoorbeeld de voortuinen zijn on
derhouden, maar dat is geen pro
bleem. ze kijken uit naar het op ini
tiatiefvan Boog - de stedelijke orga
nisatie voor samenlevingsopbouw 
in Den Haag en omgeving - georga
niseerde straatfeest op 11 septem
ber, wanneer we ons 90-jarig be
staan vieren. Er zijn ook ideeen vaal' 

. een passend kunstwerk:' 

De woning van Jos Praat en Wil 
Durand aan het Papaverhof. 'Bui· 
ten is alles hetzelfde gebleven.' 
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De Papaverhof 
is een woonplek 
voor het leven 
.. Per jaar komen er drieavier 
woningen leeg. Wie hier"eenmaal 
woont, gaat vaak aileen maar weg 
als het niet anders kan. We hante
ren een wachtlijstvan vijftig 
gegadigden:· vertelt los Praat die 
zelf achtjaar geleden zijn huldige 
woning betrok. 
"Nieuwe beweners huren eerst 
een flat en kunnen zich dan m
schrijven voor een eengezinswo
ning, die ze moeten kepen, Ver
keop is noodzakelijk om renova
ties te kunnen beta len. Aardlg om 
te vermelden is dat kinderen van 
bewoners zich kunnen inschrijven 
zodra ze 18 zijn: Daar wordt vaak 
gebruik van gemaakl," zegt de 
voorzitter. wienseigen zonen 
respectievelijk een flat en een 
eengezinswoning hebben betrok
ken in het complex. "Kinderen 
gaan veor op nieuwe gegadlgden. 
Oat is geen probleem, omdat er 
tech geregeld woningen aan 
kandidaten van buitenaf worden 
toegewezen." 
Meer informatie is te vinden op 
de website. 

www.daaJenberg.nl 


