
Dirigent Ghesquiere maakt knieval voor sopraan Angelique Wardenier 

ROOSENDAAL – (Tekst Jaap Pleij)  

Rik Ghesquiere riep zondagmiddag aan het eind van het jaarlijkse Valentijnsconcert in de kleine zaal 

van De Kring dat hij een beetje haast had, omdat hij het vliegtuig richting de dertig graden moest halen.  

De flamboyante muzikaal leider maakt er nooit een geheim van dat hij een wel heel prettig leven leidt, 

wat hem uiteraard van harte is gegund, maar dat was voor de bezoekers al bij aanvang van het concert 

duidelijk.  ‘Valentijn heeft lentekriebels’. Onder deze noemer deelden het Roosendaals Gemengd Koor, 

sopraan  Angelique Wardenier, pianiste Nadia Rutkovska en dirigent Rik Ghesquiere deze middag het 

podium in een vrijwel uitverkochte zaal.  Om dat nog eens stevig te onderstrepen, ging de dirigent bij 

het openingsnummer ‘This girl’s in love with you’ direct door de knieën voor de charmante sopraan 

Angelique Wardenier.   Je zal dat ook maar te horen krijgen uit zo’n lieftallige mond. Een stralende 

glimlach, onderstreept met een toepasselijk handgebaar,  was zijn beloning.  

Wardenier is bepaald geen onbekende in De Kring. Ten tijde van de operettes van eerst ROOS en later 

Maskerade was ze met haar toenmalige partner Henk Kreukniet een vaste waarde in de cast. 

Onvermoeibaar pendelden ze tien tussen hun woonplaats Lelystad en Roosendaal, geen repetitie was 

hen te veel.  Uiterlijk en inhoudelijk hebben al die jaren nauwelijks hun sporen nagelaten op de op-en-

top verschijning van Wardeniers, en het was dan ook niet meer dan logisch dat Ghesquiere zijn kans 

zag en greep. Hij schroomde zelfs niet om zijn avances met trompetgeschal kracht bij te zetten. Zelf 

moest ik het op dat moment stellen met een vriendelijke hoofdknik ten teken van herkenning van 

koorlid Henk den Ouden, ook nooit weg, maar overduidelijk van een wat ander gehalte. De toon voor 

de rest van het concert was daarmee op onmiskenbare wijze gezet, en dan moest de al even charmante 

lady-speaker Hanneke van der Horst haar entree nog maken.   Dat Valentijn die normaliter op of rond 

14 februari zijn opwachting maakt en deze keer tot 5 maart op zich liet wachten, was volgens Hanneke 

geheel te wijten aan dat Tullepetaonenvolk. Ruim een maand had dit gevogelte beslag gelegd op De 

gehele Kring.  En een ieder weet: ‘Een valentijn en een vrouwelijke nar  acterend op één schouwtoneel,  

dat is ter voorkoming van ongewenste amoureuze ontwikkelingen wat veel’. Een dichtregel waarmee 

je geen prijzen wint, maar de functie van stadsdichter heb ik dan ook nooit geambieerd. Hanneke 

bekeek het van de zonnige kant. ‘ Tullepetaonen zijn in ieder geval voorzien van een kleurrijk 

verenkleed en dat is bij onze soliste van deze middag zeker ook het geval’. Daarmee had de lady-

speaker niets teveel gezegd.  Angelique weet zich altijd prachtig te presenteren,  in het tweede 

gedeelte imponeerde ze het publiek met een rood/oranje getinte combinatie.  Dat zijn niet alleen de 

oerkleuren der liefde, in Roosendaal refereren ze tevens aan de warme en emotionele gevoelens die 

menigeen RBC nog steeds toedraagt. Een wel heel uitstekende keuze dus. Het programma dat Valentijn 

had uitgekozen, bestond voor een groot deel uit klassiek repertoire, ooit ontsproten uit de breinen van 

onder anderen Haydn (Jahreszeiten), Mozart (Don Giovanni), Brahms ( Liebeslieder), Robert Stolz 

(Fruhjahrsparade).  Bij een van de stukken ging Angelique in duet met koorlid Pascal Mortiers. Ook 

hem wist ze heel geraffineerd om haar vingers te winden en met haar stemgeluid te betoveren. 

Pianiste Nadia Rutkovska was een solostuk gegund, een gelegenheid die ze aangreep om het publiek 

in vervoering te brengen. Het is wellicht een idee om haar in het Valentijnsconcert van 2018 een apart 

blok te bieden dat ze bij voorbeeld samen met de veteraan Daniel Wayenberg (1929)  naar eigen inzicht 

mag invullen. Het prijskaartje zal wel te fors zijn, maar wat een feest zou het zijn voor de ware 

muziekliefhebbers om Wayenberg, die vroeger goede contacten onderhield met de Roosendaalse 

dirigent Wil Broos, eens in De Kring achter de piano te zien. Tegen het eind kreeg het concert een 



luchtiger karakter. Met enkele klassiekers uit ‘The Lion King’ werd toegewerkt naar het slotnummer 

‘Zo stil in mij’, een van de weinige hits van de groep Van Dik Hout. Ik betreur het nog steeds dat de 

bezoekers dit Valentijnsconcert op een veel te krappe tribune moeten consumeren. Een concert met 

dit karakter zou nog veel beter tot zijn recht komen in een zaal gevuld met stoelen en tafels, voorzien 

van een goede fles wijn.  Dat vereist wat creativiteit, maar met een beetjes passen en meten moet dat 

wel te doen zijn in de kleine zaal van De Kring. Leo de Jaeger had zijn camera na het schieten van 14.000 

carnavalsfoto’s  een kleine doorsmeerbeurt gegund. Zodoende kon De Jaeger bij het verlaten van de 

zaal weer goed scherp stellen op Angelique, Rik en Nadia, die met veel enthousiasme nog even voor 

hem poseerden.  

Valentijn heeft Lentekriebels – Roosendaals Gemengd Koor, Rik Ghesquiere, Nadia Rutkovska, 

Angelique Wardenier, Hanneke van der Horst.   

Gezien door Jaap Pleij op zondag 5  maart in de kleine zaal van De Kring.        


