
Vrijdag 27 juni is De Passage tot 24.00 uur open!
Kijk voor de speciale Shopping Night aanbiedingen
van De Passage winkels op www.depassage.nl
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Doek valt na 109 jaar 
voor Foto Koet
Foto Koet sluit na 109 
jaar, waarvan 79 jaar in 
het Zeeheldenkwartier, 
haar winkel aan de 
Prins Hendrikstraat 
155. Op donderdag 
26, vrijdag 27 juni en 
zaterdag 28 juni houdt 
eigenaar Hans Koet (68) 
opheffingsuitverkoop. 
“Aan alles komt een eind. 
Ik heb er wel vrede mee”, 
zegt hij.

Door Tanja Verkaik

DEN HAAG - “Alles moet weg 
en onderhandelen mag”, 
zegt Koet.” In de aanbie-
ding: flitsinstallaties van 
Broncolor en Visatec en ca-
mera’s van merken als Has-
selblad, Nikon en Leica. Op 
donderdag en vrijdag zijn er 
kortingen tot vijfenzeven-
tig  procent en zaterdag tot 
negentig procent. Ook oud-
klanten zijn welkom om af-
scheid te komen nemen op 
deze dagen. 
Koet vindt het mooi geweest 
na al die jaren. In 1966 nam 
hij de zaak over van zijn 
vader. “Dat was niet van-
zelfsprekend. Ik had na-
tuurkunde gestudeerd in 
München en werd gebeld 
door mijn moeder of ik kon 
bijspringen in de zaak, om-
dat het niet zo goed ging met 

mijn vader en het behoorlijk 
druk was in de winkel. Ik 
heb er geen spijt van. Ik  was 
niet zo goed in orders aan-
nemen, dus een eigen zaak 
lag me wel.” 
Koet richtte zich in de fo-
tostudio annex fotohandel 
vooral op productfotogra-
fie. “Wasmachines en stof-
zuigers mooi op de plaat 
zetten.” De Hagenaar blikt 
terug op een mooie periode. 
“Ik heb goed verdiend en 
een tijdlang ook luchtfoto’s 
gemaakt.” Als klein jongetje 
moest hij zijn handen al la-
ten wapperen in de fotohan-
del. “Ik moest de foto’s sor-
teren; gigantisch veel werk. 
Toen was het nog zo dat als 
mensen voor 17.00 hun rol-
letje kwamen brengen, ze 
die de volgende dag na 17.00 
uur konden ophalen. Ik wil 

niet overdrijven maar de 
rijen stonden tot buiten.” 
Koet heeft heel wat bijzon-
dere foto’s zien voorbijko-
men. “Daar kan ik verder 
niet over uitwijden, maar 
natuurlijk werd er in de  
donkere kamer wel eens ge-
grapt.” 
Foto Koet was een zaak waar 
men graag kwam, vertelt de 
Hagenaar, die de zaak vorig 
jaar plotseling moest sluiten 
door een hersenbloeding. 
Mede hierom en vanwege 
de teruglopende verdien-
sten houdt Koet het voor ge-
zien. “Ik heb een mooie tijd 
gehad. Ik ga nu leuke dingen 
doen met mijn vriendin en 
toeren met mijn Porsche. Dat 
is altijd een jongensdroom 
van mij geweest.” 
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Hans Koet houdt opheffingsuitverkoop van donderdag tot en 
met zaterdag.  Foto: Ronald Stam

‘Een legendarische gebeurtenis’
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DEN HAAG - Rollling Stones-
kenner René Spork heeft 
het Kurhausconcert van de 
Stones niet bijgewoond, om-
dat hij toen nog te jong was. 
“Maar toen ik het nummer 
‘Its’all over now’ hoorde was 
ik meteen verkocht. Mijn 
ouders vonden het herrie en 
hebben, geloof ik, zelfs het 
singletje dat ik had gekocht, 
teruggebracht.” Inmiddels 
heeft hij de schade inge-
haald en bezocht zo’n veer-
tig concerten, bouwde een 
indrukwekkende platenver-
zameling op, schreef een 
boek over de Stones en orga-
niseert nu de tentoonstelling 

over het Kurhausconcert. 
Spork vindt dat de band in 
vijftig jaar tijd weinig is ver-
anderd. “De critici zijn juist 
veranderd. In de beginjaren 
vonden zij de Stones re-
bels, daarna een hitfabriek, 
vervolgens decadent en nu 
rockdinosaurussen die al 
zolang meedraaien dat je 
er alleen maar respect voor 
kan hebben.” Spork, histo-
ricus bij het Stadsarchief 
Rotterdam, heeft overal 
gezocht naar materiaal dat 
specifiek over het Kurhaus-
concert ging. “Dat was best 
een speurtocht. In die tijd 
had nog niet iedereen een 
camera, je moet het dus echt 

hebben van persfotografen.” 
Ook het privéarchief van ci-
neast Jan Schaper, bleek van 
grote waarde te zijn voor de 
tentoonstelling. “In zijn col-
lectie zat een filmblik met 
het woord ‘Kurhaus’ erop. 
Hij heeft het concert gefilmd. 
Helaas zonder geluid. Door 
middel van liplezen kon ik 
uitzoeken welk nummer ze 
tijdens de repetities zongen 
en heb er passend geluid 
onder kunnen zetten.” Het 
resultaat is de herbeleving 
van een stuk geschiedenis. 
“Je hoeft geen doorgewin-
terde fan zijn om dit leuk te 
vinden. Dit was een legen-
darische gebeurtenis.”

Haagse horrorwandeling; 
mijn favoriete griezel is...

Ze hadden mij gevraagd om samen 
met wethouder Karsten Klein (CDA) 
een woon en zorgcomplex te openen 

aan de Esperantostraat waar veel men-
sen uit het Schilderswijk zitten die ooit 
in de van Limburg Stierumstraat in een 
verzorgingshuis zaten. Het gebouw is tot 
stand gekomen door samenwerking tussen 
stichting Eykenburg, Humanitas DMH, 
Staedion en de gemeente Den Haag en heet 
‘Het Zamen’. Het was behoorlijk druk en 
na de officiële opening met de wethouder 
doormiddel van een hele zooi ballonnen 
op te laten met daaraan wensbriefjes van 
de bewoners heb ik eigenlijk de hele mid-
dag een beetje aan elkaar geluld. Het stikte 
er van de gezellige kraampjes met haring, 

ijs en allerlei lekkere hapjes die ik helaas 
voorbij moest laten gaan omdat ik op dieet 
sta en nu al 14.3 kilo kwijt ben. Ook ben 
ik deze week nog naar de bekende Haring 
party van TV West geweest en daar heb ik 
heerlijk zitten beppe met Bep het medium 
en Bas Muys. In de Start van de Nacht was 
het een beetje luguber want we hadden 
Saskia als gast en die geeft wandelingen 
door Den Haag om de duistere kanten te 
laten zien zoals moord, horror, spoken 
en dingen die in de gevangenpoort zijn 
gebeurd. Echt iets om te gaan doen want je 
ziet zo een hele andere kant van Den Haag. 
Ik ga nu na het schrijven van deze column 
lekker in mijn tuintje zitten met mijn favo-
riete griezeltje ‘mijn Corretje’! 

HENk BrEs


