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Herbeleef hét Kurhausconcert  
The Rolling Stones in Muzee

DEN HAAG -   Het is dit jaar 
vijftig jaar geleden dat The 
Rolling Stones een legen-
darisch concert gaf in het 
Kurhaus. Muzee wijdt een 
expositie aan dit historische 
moment en heeft Stones-
kenner en historicus René 
Spork aangetrokken als gast-
conservator van de tentoon-
stelling die vanaf zondag 29 
juni te bezoeken is. Het pu-
bliek brak letterlijk de tent 
af op 8 augustus 1964, hier 
is 20 minuten uniek beeld-
en geluidsmateriaal van. 
“Het was een ‘grab the mo-
ney and run’ concert; spelen 
tot zolang het kon”, vertelt 
René Spork. “Vaak haalden 
ze de eindstreep niet. Toch 
hebben ze in het Kurhaus 
nog ruim twintig minuten 
gespeeld, ook al was het 

complete chaos.” Om die 
heisa te illustreren is onder 
andere nog een stuk afgebro-
ken stoelleuning te zien in 
de expositie. Verder te zien: 
gesigneerde singles, foto’s 
uit privécollecties en onder 
meer het Haags Gemeentear-
chief, het Nationaal Archief 
en filmmateriaal van Jan 
Schaper uit het Stadsarchief 
Rotterdam. Pronkstuk is het 
drumstel waar Charlie Watts 
toen op speelde. “Zo’n beetje 
het enige dat het concert 
heeft overleefd”, lacht hij. 
Waardoor liep het zo uit de 
hand? “Er gebeurden in die 
tijd veel zaken die de burge-
rij schokten, zoals het huwe-
lijk van prinses Irene met de 
Katholieke Carlos, het optre-
den van The Beatles en toen 
ook nog die rebelse Rolling 

Stones.” Een kaartje voor 
het optreden kostte toen tus-
sen de 3,50 en 3,95 gulden. 
Tegenwoordig is dat zeker 
tweehonderd euro, als het 
niet meer is. “Het meest op-
vallende aan dat concert was 
het contrast tussen hun mu-
ziek en de keurige zaal van 
het Kurhaus.” In 2004 heeft 
het Kurhaus geprobeerd om 
The Rolling Stones nog een 
keer te regelen, maar dat 
liep spaak. De Stones zelf 
herinneren zich de show 
nog goed.“ Al was het alleen 
maar omdat ze er vaak naar 
zijn gevraagd door journalis-
ten. In 1998 refereerde Jagger 
nog aan het concert op het 
Malieveld. Alleen stond dat 
letterlijk op een briefje dat 
op het podium was geplakt”, 
lacht Spork. Meer op p.5

Bezoek deze zomer de expositie over het Kurhausconcert van The Rolling Stones in Muzee, 
Neptunusstraat 92.  Foto: Rob Bosboom

Nieuwe winkels op CS
DEN HAAG - Sinds maan-
dag zijn alle winkels in het 
tweede vernieuwde winkel-
blok op Den Haag Centraal 
geopend. In dit blok hebben 
HEMA, Starbucks, GWK 
Travelex, Leonidas en een 
OV-servicewinkel hun deu-
ren voor de reiziger geopend. 
De HEMA en de OV-service-
winkel zijn nieuwkomers. 
De OV-servicewinkel is een 
nieuw concept waarbij de 
vervoerders NS en HTM op 
Den Haag Centraal samen-
werken en de reiziger terecht 
kan voor alle informatie over 
het openbaar vervoer op 
het station. Hiermee geven 
beide partijen invulling aan 
de ambitie om de reiziger 
nog beter te helpen met een 
zorgeloze reis van deur tot 
deur. In het najaar opent op 
de eerste verdieping boven 
de vernieuwde winkels een 

tweede vestiging van Regus 
| station2station. Hier kan 
de reiziger terecht voor een 
flexibele werkplek of ver-
gaderlocatie. Nu de tweede 
fase is opgeleverd, start NS 
direct met de aanpak van 
het derde en laatste win-
kelblok in het midden van 
de stationshal. In dit blok 
komen tien nieuwe winkels 
waaronder een aantal die nu 
in de tijdelijke voorziening 
is gevestigd. De  oplevering 
staat gepland voor november 
van dit jaar. De verbouwing 
van de winkels en reizigers-
voorzieningen maakt onder-
deel uit van het project Den 
Haag Nieuw Centraal. 

Wat vindt u van het nieuwe 
Centraal Station tot nu 
toe? Reageer op Facebook 
(weekkrantdeposthoorn)



KORT NIEUWS

Wat kostte tweede 
hockeystadion?
DEN HAAG - De Raad 
van State spreekt zich 
woensdag uit over de 
gemeentelijke weigering 
om informatie over WK 
Hockey 2014 in Den Haag 
openbaar te maken.  Een 
inwoonster had gevraagd 
om de huurprijs van 
het parkeerterrein van 
voetbalclub ADO. Dat 
terrein is gebruikt om het 
tweede toernooiveld voor 
het WK aan te leggen. 
Dat terrein is in handen 
van een firma. Zij vindt 
zij de betrokken Haagse 
wethouder onder ede 
verhoord had moeten 
worden, omdat dat de 
enige manier zou zijn om 
de waarheid boven water 
te krijgen. 
Wat vindt u? 

Reageer op facebook 
weekkrant De Posthoorn. 

Uitspraak op www.
deposthoorn.nl.

Vrouwelijke 
inbreker 
overmeesterd
DEN HAAG - Agenten kon-
den zondag enkele wonin-
ginbrekers aanhouden. 
Zondagmiddag om 15.30 
uur vond er een inbraak 
plaats in een woning aan 
de Schoutendreef. De 40-
jarige bewoner werd in 
zijn woning geconfron-
teerd met twee vrouwen 
die kennelijk zijn woning 
waren ingeslopen. Hij re-
ageerde zeer heldhaftig 
en wist één van de twee 
te overmeesteren en daar-
naast de politie te waar-
schuwen. Agenten konden 
vervolgens een 48-jarige 
inwoonster uit Nieuwe-
gein aanhouden. Zij zit 
nog vast. Haar mededader 
wist te ontkomen. Ook bij 
een woninginbraak bij de 
Hengelolaan wist de po-
litie een verdachte aan te 
houden. Agenten zorgden 
na een medlding voor 
een ruime afzetting van 
het bewuste huizenblok. 
Korte tijd later konden zij 
een 26-jarige Hagenaar 
aanhouden. Een derde 
verdachte een Haagse 
veelpleger, kon worden 
aangehouden bij een mel-
ding heterdaad inbraak 
aan de Edisonstraat. 

Verboden wapens
 DEN HAAG - In de Sanden-
burgstraat hielden agenten 
zondagavond een 43-jarige 
man aan voor bedreiging. 
In zijn woning werden 
een nep-pistool gevon-
den, een paintballgeweer 
en een luchtbuks. Het zag 
er aanvankelijk ernsti-
ger uit. Volgens getuigen 
was er een ruzie geweest 
tussen twee mannen, en 
was daarbij gedreigd met 
een wapen. Eén was naar 
binnen gegaan, de an-
der stapte in een auto. Al 
snel hielden agenten bij 
de Cannenburglaan twee 
mannen aan die voldeden 
aan het signalement. Zij 
werden als vuurwapenge-
vaarlijke verdachten aan-
gehouden, maar bleken 
onschuldig. 





Voeren ooievaars is dure grap
Hongerig tikt een 
ooievaarskoppel -al 
negen jaar- meerdere 
keren per dag met de 
snavel op het raam van 
Dirk Pater (80) aan de 
Sinjeur Semeynsstraat 
43 in het Laakkwartier. 
“Het geeft me voldoening 
om voor ze te zorgen, 
maar het voeren kost me 
klauwen vol geld.” Pater 
zoekt daarom hulp. “Een 
financieel steuntje van de 
gemeente zou mooi zijn. 
De ooievaar is toch het 
symbool van Den Haag.”

Door Tanja Verkaik

DEN HAAG - “Ik wil niet zeg-
gen ‘ze vreten me arm’, maar 
het wordt allemaal een beet-
je te duur”, vertelt Pater. “Ik 
krijg af en toe wel wat vellen 
van de slager of een rekkie 
eieren, maar ik voel me net 
een bedelaar.” Zo’n twee tot 
zes keer per dag komt het 
ooievaarskoppel, soms met 
jonkies, langs bij de rasha-
genees, die gek is op dieren. 
“Ik heb ook een poes en tien-
tallen kanaries; ik ben lid 
van de Kanarieclub. Vooral 
die met een kuifje, daar win 
ik prijzen mee.” Pater is in-

middels ook erg gehecht 
aan ‘zijn’ ooievaars, die een 
nest hebben bij Don Bosco 
in Rijswijk. “Ik voel me door 
ze gewaardeerd.” Het liefst 
eten ze vis, vlees of gekookte 
eieren, weet hij. “Het man-

netje eet gewoon uit mijn 
hand.” Een dagje weggaan is 
lastig voor hem. “Je kan niet 
weg.” Pater hoopt op hulp 
van de gemeente. “Ik hoef 
geen ‘meier’, maar een klei-
ne vergoeding. Het wordt 

een beetje te duur, ik heb al-
leen maar een aow-tje.” 
Ook hulp van particulieren 
slaat hij niet af. “Twee jaar 
geleden was ik te zien bij 
Omroep West met hetzelfde 
verhaal. Ik kreeg toen van 

veel mensen eten toegestopt, 
maar met de tijd slijt dat.” 
Wilt u iets doen voor de 
heer Pater? Neem dan con-
tact op met de redactie via 
tel. 3078466 of t.verkaik@
wegenermedia.nl.

Dirk Pater: ‘Het liefst eten ze vis en gekookte eieren...’  Foto: WHM
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