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jazz

Al eerder heb ik ze hier vermeld: de 
jonge stichting Pro Jazz die zich sterk 
maakt voor de jazz en concerten orga-
niseert (tot nu toe in Koorenhuis en 
Paard). Pro Jazz brengt op 29 juni een 
vroege ‘kick off ’ voor het komende 
seizoen. Trompettist-zanger-compo-
nist Eef van Breen speelt met zijn 
groep dan de muziek van ‘Playing 
games’ die hij eerder op cd zette (Chal-
lenge records) en in Theater Zeebelt 
liet horen. Muziek die zijn basis heeft 

in Van Breens composities voor thea-
ter (Oscar Wilde’s ‘Salome’, de Zwa-
nenmeer-versie van Lonneke van 
Leth, een mogelijk komend project 
over een idealist die terrorist wordt, 
Chapman). Dat concert vindt plaats in 
Dakota, het inmiddels een jaar be-
staande theater in Escamp, aan de 
Zuidlarenstraat. Ik ben er zelf nog niet 
geweest, maar van anderen – o.a. Eef 
van Breen – hoorde ik enthousiaste 
verhalen over de faciliteiten aldaar. 

Pro Jazz is een samenwerking aange-
gaan met Dakota en zal daar in het 
nieuwe seizoen elke maand een jazz-
concert organiseren. Op 30 september 
wordt dat een nieuwe samenwerking 
tussen de big bands van het Rotter-
damse Codarts en het Haags conserva-
torium. Ilja Reijngoud dirigeert, en er 
worden bekende solisten voor uitge-
nodigd. Voor dat eerste concert is dat 
trompettist Jan van Duinkeren, voor 
een volgend concert zangeres Lilian 
Vieira (Zucco). Leuk nieuws dus. Ik 
kondigde al eerder het Haagse optre-
den van de Tsjechische saxofonist On-
drej Stveracek aan bij het Ben Schröder 
Vintage Sextet in de Regentenkamer 
op 23 juni. Een concert dat tevens het 
afscheid is van trompettist Michael 
Varekamp als programmeur jazz al-
daar. Nu krijg ik van de mannen van 
Equinox een mail dat de sterk door 

Coltrane beïnvloede Stveracek ook op 
vrijdag 22 juni te horen is in Pavlov 
(22.00 uur). In strandtent De Fuut 
speelt op 24 juni Traeben, de Deens-
Nederlandse formatie van gitarist Jens 
Larsen, saxofonist Soren Ballegaard, 
bassist Olaf Meijer en drummer Haye 
Jellema. Ze hebben twee cd’s gemaakt, 
‘Nordic project (OAP records) en 
‘Push’( eigen beheer). Ik ken alleen die 
eerste en die valt op door de zeer eigen 
klank: melancholie, pure klank-
schoonheid en lyriek tezamen in een 
kwartet zonder ego’s, lijkt het, waar 
ieder opgaat in en meekleurt met het 
spel van de ander. En dan terug naar 
een van de pijnplekken waar de jazz 
anno nu vol mee zit. Thea van Loon 
van de Regentenkamer doet een op-
roep om hulp. De bodem van de kas is 
er in zicht. Het opknappen van het 
voormalige kerkgebouw aan de Cort 

Heyligersstraat kostte meer dan ver-
wacht, er moest aan een hoop brand-
weereisen voldaan worden, het pand 
vroeg om bovenmatig veel verwar-
ming. Er kwam steun van Fonds 1818 
en de gemeente, maar toch schrijft 
Thea van Loon in lichte paniek: ‘We 
halen september niet’. Nee hè, niet 
ook dát nog, denk ik dan. Vandaar dat 
ik hier een uitroepteken zet achter 
haar oproep: ga naar die Regentenka-
mer, wordt vriend of vriendin. Op 1 
juli wordt er een vriendenborrel geor-
ganiseerd na het optreden van de 
groep Skordalia. Met Griekse muziek. 
Over crisis gesproken.

Bert Jansma

Eef van Breen 
en jazz in  
Dakota

De combinatie van voeding en archi-
tectuur staat dit jaar centraal op de Dag 
van de Architectuur die zaterdag 
wordt gehouden. Een groot aantal 
Haagse bureaus presenteert zich tij-
dens de eerste Haagse Architecten-
markt (HAM) die van 11 tot 16 uur 
plaatsvindt in de hal van New Babylon 
(het vernieuwde Babylon naast stati-
on CS) waar wethouder Marnix Nor-
der (PvdA, Bouwen en Wonen) het 
evenement om 12 uur opent. De hal is 
op de Dag van de Architectuur het cen-
trale informatiepunt van waaruit 
stadsreizen en rondleidingen vertrek-
ken.

Op de HAM krijgen bezoekers de gele-
genheid in de keuken van de architect 
te kijken. Voor de geïnteresseerde Ha-
genaars is het de kans om op een laag-
drempelige manier kennis te maken 
met het architectenvak. De mogelijk-
heid bestaat om een eerste schets te la-
ten maken voor een te bouwen huis of 

ideeën op te doen voor een verbou-
wing.
Op de markt is aandacht voor het 
kleinschalig opdrachtgeverschap; 
een van de speerpunten van de ge-
meente Den Haag. In maart van dit 
jaar begon de gemeente met de ver-
koop van bouwkavels en kluswonin-
gen, variërend in prijs van € 50.000 
tot € 300.000, zodat particulieren de 
kans krijgen om een eigen huis te 
(ver)bouwen.

Kroon
Traditiegetrouw zal een aantal gebou-
wen worden opengesteld voor het pu-
bliek: de Raad van State aan de Kneu-
terdijk, het Hilton Hotel aan de Zee-
straat, het Hampshire Babylon Hotel 
aan de Bezuidenhoutseweg, het Cen-
traal Station en woontoren De Kroon 
op de plek waar voorheen woonge-
bouw de Zwarte Madonna stond. Ook 
kan men zich door gidsen laten rondlei-
den door het centrum langs de meest 

recente stedelijke ontwikkelingen.
Drie locaties die specifiek met het the-
ma architectuur en voeding te maken 
hebben zijn ook geopend: Foodscape 
aan het Westenberghof aan de Wes-
tenbergstraat in de Schilderswijk. 
Stichting Urbaniahoeve legde er diver-
se tuinen (foodscapes) met kruidenga-
zons, fruitbomen en bessenstruiken 
aan.
In het Pandercomplex aan het Buiten-
om is aandacht voor het volkstuinen-
project van beeldend kunstenaar An-
nechien Meier. Met bewoners ont-
wikkelde zij vanaf 2010 een interactief 
volkstuinkunstproject. Daarnaast 
heeft ontwerper Jan Konings een rou-
te uitgezet over die Haagse grachten 
langs de plekken waar tot de jaren der-
tig van de vorige eeuw voedingsmid-
delen de stad werden ingevaren.

Meer informatie over de Dag van de  
Architectuur (ook in andere steden) op 
www.dvada.nl

De eerste Haagse Architecten Markt 
(HAM) in het atrium van New 
Babylon biedt een platform aan 50 
grote en kleine architectenbureaus 
om zichzelf met hun werk aan het 
publiek te tonen. Of het nu gaat om 
de bouw van een dakkapel of een 
hele nieuwe woning, de architecten 
willen alle vragen beantwoorden.

Door Jasper Gramsma

Alex Letteboer is architect bij Atelier 
PRO. Hij is tevens regiovoorzitter van 
de initiator van de Dag van de Archi-
tectuur, de Bond van Nederlandse Ar-
chitecten (BNA). Letteboer noemt de 
markt ‘een initiatief om de architect 
op een voetstuk te zetten’. Tegelijker-
tijd stelt hij dat het een goede moge-
lijkheid is voor architecten om zich te 
presenteren. “De aanleiding voor dit 
initiatief was de kleine architecten-
markt in het stadhuis voor het zelf-
bouwen een aantal maanden gele-
den”, legt Letteboer uit. “Op voor-
gaande edities van de Dag van de 
Architectuur stonden de architecten 
in de door hen ontworpen gebouwen. 
Met een ontmoeting kun je proeven 
aan de architectuur. Het kan helpen 
richting te geven aan je wensen”.

Door de economische crisis is het 
kleinschalig particulier opdrachtge-
verschap in opkomst. Daardoor krijgt 
de architectuur volgens Letteboer een 
andere dynamiek: “Je hebt met speci-
fieke wensen te maken en een ander 
soort vragen. Wat doet een architect 
eigenlijk? Waarom zou ik een archi-
tect in de arm nemen? Wat voor archi-
tectuur krijg ik? Op de HAM kan men 
daarop antwoord vinden”. Het grote 
bureau Atelier PRO richt zich tijdens 
de HAM op het concept ‘Slimhus’, een 
standaardproduct dat volledig op indi-
viduele wensen aangepast kan wor-
den. “Het is een innovatief product dat 
gemakkelijk te realiseren is voor klei-
ne opdrachtgevers”, aldus Letteboer. 
Toch ziet hij vooral kansen voor kleine 
bureaus om op de HAM opdrachten te 
verwerven.

Versoepeld
Het tweekoppige architectenbureau 
Studio Tobias is ook van de partij. 
“Onze ontwerpbenadering van ge-
bouwen, bruggen en interieurs is erop 
gericht de omgeving te verbinden met 
natuurlijke elementen en mensen te 
raken, legt architect Marieke Tobias 

uit”. “De HAM is een mooie gelegen-
heid om dat verhaal te vertellen, om-
dat je rechtstreeks contact maakt met 
het publiek. De meeste opdrachten 
komen tenslotte voort uit een goed 
netwerk”. De opkomst van het klein-
schalig opdrachtgeverschap heeft 
voor Studio Tobias goed uitgepakt. To-
bias: “De particuliere markt is voor 
ons altijd al erg belangrijk. De helft 
van onze opdrachten komt daaruit 
voort. De gemeente heeft daarnaast 
sinds kort de regels voor uitbreiding 
van huizen versoepeld en biedt vrij te 
bebouwen kavels aan. Dat biedt ge-
noeg nieuwe kansen”. Op de stand 
trekt Studio Tobias het thema voedsel 
door. 
“We zijn te vinden onder de knalrode 
appelboom. Die symboliseert dat wij 
mensen willen raken en verbinden 
met de natuur”, aldus Tobias.

Dag van de Architectuur
heeft voeding als thema

Schippers lossen groente en fruit aan de Veenkade. Tot de jaren dertig van de vorige eeuw ging het zo. Geïnteres-
seerden kunnen met stedenbouwkundigen een tocht maken door de Haagse grachten langs plekken waar 
vroeger groente, fruit en andere levensmiddelen de stad werden in gevaren. >Foto: Gemeentearchief

Markt in New Babylon

Architect als 
vraagbaak

Bewoners 
gaan bouwen
In de 21ste-eeuwse villawijk Vroon-
daal organiseren buurtbewoners 
op eigen initiatief een Outdoor Mee-
ting tijdens de Dag van de Architec-
tuur. “We willen aan onze toekom-
stige buren laten zien dat hier veel 
gebeurt”, zegt Hanneke Besse-
ling van de bewonersvereniging 
Vroondaal. Veertien architecten en 
bouwers die aan de wieg stonden 
van de wijk laten er hun werk zien 
en tien buurtbewoners stellen hun 
huizen open voor publiek. Daar-
naast presenteert een collectief van 
bewoners het ontwerp voor een 
gezamenlijk te ontwikkelen villa. 
De wijk wordt sinds de economi-
sche crisis geplaagd door een groot 
aantal onverkochte kavels. De ge-
meente heeft plannen om de kavels 
kleiner te maken, zodat er goedko-
per gebouwd kan worden, maar dat 
willen de bewoners niet. “Met dit 
project tonen we aan dat het moge-
lijk is voor ongeveer 800.000 euro 
een huis te bouwen waar markt 
voor is. Vanaf een tekening koopt 
niemand meer, daarom hebben wij 
besloten te gaan bouwen. Er is niets 
vervelender dan geen buren te heb-
ben”, aldus Peter Engering, een van 
de initiatiefnemers.


