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Haarlem en
omgeving

Een half jaar bracht fotografe Inge Kaagman
door in twee authentieke Haarlemse cafés:
Het Wapen van Bakenes en Café Van
Egmond. Ze portretteerde daar een aantal
vaste gasten - mannen meestal, voor wie de
kroeg meer is dan kroeg alleen. Huiskamers
zijn het. Haar reportage dingt deze vrijdag
mee naar de Keep an Eye Fotovakschool
Award. We zoeken het café op voor het
verhaal bij de foto’s.
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Het bruine
café in fraai
zwart-wit
Richard Stekelenburg

r.stekelenburg@hollandmediacombinatie.nl

Veertig portretten
van Haarlemse
stamgasten

Haarlem Q ’Jan en Jan Bijna Thuis’
heeft het boek met een selectie van
veertig zwart-wit foto’s als titel meegekregen. Jan en Jan zijn Jan ter Eller en Jan Pelgrom, twee van de
stamgasten wiens vriendschap als
rode draad door het album loopt.
,,Ze zijn al vijftien jaar vrienden en
zien elkaar elke dag in het café’’,
vertelt Inge Kaagman. ,,Elke middag om vier uur bij Van Egmond.
Behalve op vrijdag. Dan zitten ze in
het Wapen. Buiten het café om zien
ze elkaar niet of nauwelijks. Maar

zoals dat gaat tussen kroegvrienden: ze kennen elkaar door en door,
weten alles van elkaar, en bespreken
privé, de stad en de wereld. Vaste
stamgasten zijn familie.’’
De ’familie’ komt samen in het type
café waarvan al decennia wordt
beweerd dat het uitstervende is,
maar dat nog steeds bestaat: cafés
waar nog smyrna-kleedjes op de
tafels liggen, waar blokjes kaas en
plakjes worst te bestellen zijn voor
naast het bier en de jenever, en waar
ook tante Ans - al dik in tachtig nog altijd graag komt, al loopt ze
de laatste maanden toch wat moeilijker.
Zes maanden lang was Kaagman
elke woensdagmiddag in Van Egmond op de hoek van de Kleine
Houtstraat en de Gedempte Oude
Gracht, en elke vrijdagmiddag in
het café aan de Korte Begijnestraat
Met haar lichtgewicht Sony a7Rcamera binnen handbereik mengde
ze zich in het gezelschap. Ze zat aan
de binnen Café Het Wapen ’histo-

Fotografe Inge Kaagman in café Het Wapen van Bakenes. ,,Ik wil mensen leren kennen voor ik ze op de foto zet. Ik moet me inleven.’’

risch’ belangrijke ronde tafel voor
het raam, aan de bar, in de rookruimte en als het zo uitkwam op de
grond. Pratend en kijkend. ,,Er
waren middagen dat ik uiteindelijk
helemaal geen foto maakte. Het
moment moest goed zijn. En mensen moeten niet gaan poseren, daar
hou ik niet van. Ik wilde ze fotograferen zoals ze zijn.’’
Ze koos voor zwart-wit om meer
eenheid in de totale reportage te
krijgen, vertelt ze. ,,Het licht is nu

eenmaal heel anders bij van Egmond dan in Het Wapen. Dan gaan
die kleuren voor onrust zorgen.
Zwart-wit heeft wel één groot
nadeel bij foto’s in het café, merkte
ik. Een glas bier laat zich heel
lastig vastleggen zonder kleur.
Maar ik ben uiteindelijk wel blij
met deze...’’ Ze wijst naar een foto
van een rimpelige mannenhand die
een nagenoeg leeg bierglas vasthoudt. Rimpels en grillige slierten
achtergebleven bierschuim vormen

een bijna-beeldrijm.
Ja, Kaagman is in dat halve jaar
onderdeel van de familie geworden, vertelt ze. ,,Als fotograaf wil
ik enerzijds afstand houden, maar
aan de andere toch juist dat contact
maken. Ik moet mensen leren
kennen voor ik ze goed op de foto
kan zetten. Ik moet me inleven. Ik
zie mijzelf in dat opzicht als documentairefotograaf. Toen een tijdje
terug de politie mij belde, omdat
een van de mannen met spoed was

opgenomen in het ziekenhuis,
begreep ik dat ik inmiddels zijn
eerste contactpersoon was geworden. Ja, het gaat nu weer goed met
hem. Hij is vorige week weer thuisgekomen.’’
Dat geldt niet voor iedereen die ze
portretteerde. Ed, bijgenaamd
’Droef’, leeft bijvoorbeeld niet
meer. Het leven is kwetsbaar, dat is
binnen de muren van het bruine
café net zo goed het geval als daarbuiten. Maar voor nu is het in elk
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geval vastgelegd, weet Kaagman.
,,En hoe langer ik er mee bezig was
des te meer ik vond dat dat ook
moest.’’
Het Belasting & Douane Museum in
Rotterdam heeft inmiddels tien foto’s
uit de ’Jan en Jan Bijna Thuis’-serie
van Inge Kaagman aangekocht. Die
worden aldaar dinsdag 21 november
tot en met woensdag 31 januari tentoongesteld. Het museum is gelegen
aan de Parklaan 14-16 in Rotterdam.
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