
 

 

Café Chantant 

 

17 februari 2011 09.50 uur, 10 minuten te vroeg, Blaarthemseweg 11. Het is zonnig en koud. Ik sta op de 

stoep van het Wieganthuis met een bos zoet geurende bloemen. Ik bel haar mobiel, zoals afgesproken: “Anne 

Mona je bent er al! Ik kom naar beneden, wacht even…” Ik wacht. Voor het raampje van de voordeur een 

wit kanten gordijntje, er achter is het donker. Deze deur trok ik achtien jaar geleden voor het laatst achter me 

dicht, niet wetend dat het voor heel lang de laatste keer zou zijn. Achter mijn rug rijden auto’s naar hun werk. 

Een vrouw fietst haar kind naar ergens. 

 

Het is 1990, ik studeer aan de Academie voor Drama in de Kanaalstraat, onder de armen van Jezus 

Waaghals. Ik ben er niet helemaal gelukkig. Ik ga een cursus cabaret volgen in het Wieganthuis/Café 

Chantant, benieuwd naar wat dat is: cabaret.  

Een piep klein podium met een rode gordijnen, tafeltjes voor het publiek, om de hoek een bar. Een 

zigeunerjongetje met traan, porseleinen vaasjes, neprozen, snuisterijen, foto’s van iedereen die er ooit optrad 

met kleurige boa’s en vlinderdasjes. Ik word er strontgelukkig. Louise Wiegant zit vooraan en schaterlacht. 

Bram Wijnand maakt prachtige melodieën bij de liedjes die ik schrijf. Willem Brekelmans zingt met wijd 

open armen ‘Mens durf te leven’, en het Groot Eindhovens Dameskoor zingt vieze liedjes over lekkere 

verlangens. Rob Frank presenteert tot tranen toe. Bij de smartlappen festival  s hangenmensen met de benen 

buiten. In de pauze loopt het zaaltje leeg, op zoek naar verkoeling in de Romeinsebeeldentuin aan de 

achterkant. Intussen stroomt het aan de voorkant vol met verse publiek, smachtend naar kitch en oprechte 

ontroering. Ze staan in de vensterbanken, houden zich vast aan de gordijnrails. Een pianist moet mensen 

verzoeken op te schuiven om bij de bovenste octaven te kunnen. 

 

Als ik jaren later voor echte grote zaal speel, stop ik het publiek in mijn broekzak, precies zoals eens in Café 

Chantan. Wat er mis ging, heb ik als twintiger niet kunnen begrijpen, maar we verdwenen één voor één uit 

het paradijs en probeerden het geluk voort te zetten op andere plekken: in Berlage een Kraai en Balder en in 

het CKE. Iedereen ging door met waar hij of zij goed in was en maakte Eindhoven leuker. Het Wieganthuis 

ging dicht. 

 

Het gordijntje beweegt. De deur gaat open. Ze zit in haar scootmobiel, ik kus haar. Mijn cabaretmoeder 

Louise Wiegant. Zelfde knotje, zelfde lach, nieuw is de M.S. We lachen veel, mailde ze. We vertellen elkaar 

verhalen. Over toen, over nu. En alles, alles is er nog: de rode gordijnen, de tafeltjes, de foto’s met ons 

allemaal: jong en aanstormend. ”Ik kan het niet weg doen”, zegt ze. Achtien jaar lossen op in het niet.  

Een gat in de tijd. 


