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Elegant verwelkomt Philippe Elan zijn gast. Zoals het een 
Fransman betaamt, blijft hij ‘u’ zeggen. ‘Ik heb nog altijd 
moeite met tutoyeren. Dat blijft heel apart voor mij’, ver-
ontschuldigt hij zich. De ontmoeting vindt plaats in zijn 
huis in de Amsterdamse Jordaan, geboorteplek van menig 
zanger van het Nederlandse levenslied. ‘Ik wilde altijd  
zanger worden, maar ik was verlegen en had ouders die 
bezorgd waren dat de muziekindustrie niet goed voor mij 
zou zijn. Ze vonden een serieuze baan beter bij mij passen.’ 
Philippe groeide op in het Zuid-Franse Lectoure en bleef 
ondanks zijn bezorgde ouders de droom koesteren om 

zanger te worden. Via vrienden kwam hij in Nederland  
terecht en door de aanmoedigingen van zijn Nederlandse 
zangdocent nam hij deel aan het Concours de la Chanson 
van de Alliance Française. Hij zong en hij won. In de jury 
zat niemand minder dan Liesbeth List en tot op de dag 
van vandaag is er een warme band tussen hen gebleven: 
‘Zij is een soort Juliette Gréco. Wat Gréco doet met teksten 
in het Frans, doet zij met de Nederlandse teksten. Als ze 
zingt geloof je in haar, haar ziel is die van een Franse  
chansonnière. Van elk chanson een klein toneelstukje 
maken, dat is typisch Frans.’

CHANTEUR METElan
Nederlandse vertolkers van het Franse chanson zijn  
er wel meer, Franse artiesten die ook in het Nederlands 
zingen, zijn er maar weinig. Philippe Elan is zo’n 
buitenbeentje. Een man die zingt uit passie.

En Liesbeth List is niet minder enthousiast over Elan: 
‘Toen ik hem hoorde op het Concours dacht ik meteen: dat 
is een Fransman. Hij heeft een prachtige stem en vult het 
toneel met zijn persoonlijkheid. Daarom vergelijk ik hem 
wel eens met Edith Piaf: hij wil zingen om het zingen, 
nooit voor het geld.’
Ondanks zijn lange verblijf in Nederland – hij viert hier dit 
jaar zijn twintigjarig jubileum op het podium – voelt Philippe 
zichzelf nog steeds op-en-top Frans: ‘Als ik nu naar Frank-
rijk ga, vind ik bijna alles geweldig. In een supermarkt 
word ik zo vrolijk dat ik tegen iedereen roep: “Moet je kijken, 
wat een verschil in keuze met Nederland, en de yoghurt…” 
Het eten daar is zo ongelooflijk... Tuurlijk, ik vind Amster-
dam een hele mooie kosmopolitische stad met leuke  
mensen en een geweldig cultureel aanbod. Maar dat  
Franse zit er toch diep in, dat merk ik elke keer weer.’ 
Als Philippe terugkijkt op de afgelopen twintig jaar ziet hij 
veel mooie momenten met als een van de hoogtepunten 
het winnen van een Edison voor zijn debuutalbum in 1991. 
‘Toen ik hem won, wist ik niet echt wat het betekende. Dat 
ben ik me pas daarna gaan realiseren, door vragen van 
journalisten, radio, tv.’ In twintig jaar heeft Philippe de  
populariteit van het chanson alleen maar zien toenemen: 
‘Als ik kijk hoeveel mensen zich nu aanmelden voor het 
Concours de la Chanson, ongelooflijk. Dat komt deels 
door Wende Snijders. Door alle aandacht die zij krijgt, 
heeft ze jongeren doen beseffen dat je in het Frans heel 
goed je emoties kunt tonen.’
Toch spreekt Philippe liever niet van la chanson française: 
‘Er zijn zo veel vormen, het zijn les chansons. Ook moderne 
muziek, pop of rock zijn chanson. Het chanson is niet alleen 
Brel, Piaf, zoals veel Nederlanders denken. Hetzelfde 
geldt voor het begrip “chansonnier”. Een chansonnier is in 
Frankrijk meer een cabaretier, iemand die liedjes maakt 
over de politiek. Het woord “chansonnier” is typisch iets 
van Nederland dat ik na twintig jaar nog steeds niet  
begrijp. Ik zie mezelf meer als een “chanteur”.’ 
Philippe’s repertoire is dan ook breder dan het Franse 
chanson; in zijn huidige theatertournee brengt hij een heel 
divers programma. ‘Het gaat van de Carpenters tot Paul 
Simon en Carla Bruni. Het is heel spannend voor mij om 
die puzzel te maken en me de nummers eigen te maken. 
Door de bank genomen is het wel muziek voor francofielen; 
van de vierentwintig nummers zijn er zestien in het Frans. 
Maar ook eentje in het Nederlands.’

Veel van zijn grote voorbeelden passeren de revue. Behalve 
van Ramses Shaffy (die hij de Nederlandse Brel noemt), 
Charles Aznavour en Julien Clerc is hij een groot bewon-
deraar van ABBA’s Frida Lyngstad, over wie hij zelfs een 
heel boek schreef. ‘Ik houd erg van haar stem. Ze heeft me 
gezegd dat als ik denk dat ik een nummer heb voor ons 
beiden, ik het maar op moet sturen. Misschien kan ik ooit 
met haar een duet in het Frans doen.’
Met Liesbeth List zijn er al concreter afspraken over een 
samenwerking. Het plan is om samen een show te maken: 

‘Als we de tijd vinden ergens volgend jaar misschien. Zij 
kent het Nederlandse repertoire goed en ik het Franse, we 
kunnen elkaar goed aanvullen.’
Ondanks zijn liefde voor Frankrijk is Philippe van plan om 
voorlopig nog wel in Nederland te blijven; een grote inter-
nationale carrière ambieert hij niet zo: ‘Toen ik jong was 
had ik misschien wat ambitieuzer moeten zijn. Maar ik vind 
het ook fijn om ’s ochtends lekker rustig thuis te zitten en 
de krant te lezen. Geen stress, geen verre reizen.’ 
Zijn Nederlandse agenda is op dit moment aardig gevuld: 
na de huidige theatertoer met Reyer Zwart staat er in 2009 
een concertreeks gepland met het Holland Symfonia en in 
januari verschijnt een dvd van de concerten die hij gaf met 
pianocoryfeeën Cor Bakker en Louis van Dijk. Ook zijn er 
plannen voor een nieuw studioalbum. Misschien is er daarna 
dan eindelijk tijd voor wat rust. ‘Ik hoop over tien jaar een 
huis in Frankrijk te kunnen kopen. Dat lijkt me wel wat, 
een pied-à-terre in Amsterdam en eentje in Frankrijk. In 
die twee landen ben ik voor eeuwig verankerd.’  

De dvd ‘C’est La Vie’ (met Cor Bakker en Louis van 
Dijk) ligt vanaf 15 januari 2009 in de winkel. Tot en met 
het voorjaar van 2009 is Philippe Elan te zien met multi- 
instrumentalist Reyer Zwart in theaters in het hele land. 
Voor data zie www.philippe-elan.com.
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