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OOK DIT IS ...
Renée van Wegberg (1984, Horst). Ze stond elf jaar geleden in de
finale van de Soundmixshow en won in 2004 Avro’s Sterrenjacht.
Sindsdien is haar ster rijzende en speelde ze in musicals als Joseph and
the amazing Technicolor Dreamcoat en nog steeds in Wicked, waarin ze
plaatsvervanger is voor de hoofdrolspeelster.

‘Mijn hobby
is uitslapen’

W
door Leon Janssen

Waar denk je aan als je de
naam van jouw geboorteplaats hoort?
„Ik ben ben natuurlijk al tien
jaar weg uit Horst. Ik ben in
Rotterdam gaan wonen voor
mijn studie aan de Muziektheater Academie van het
conservatorium. In die tijd
kwam ik nog heel regelmatig
terug in Horst. Daarna heb ik
voor mijn werk een tijdlang in
Keulen gewoond. Nu woon ik
alweer een aantal jaren in Amsterdam. Dat is wel iets anders
dan Horst natuurlijk. Hoewel
ik tegenwoordig minder vaak
in Horst kom - ik heb het heel
druk met mijn werk - kom ik
er nog altijd graag. Meestal probeer ik bezoekjes te combineren als ik ergens in het zuiden
van het land moet optreden.
En als ik een paar dagen vrij
heb, zoals nu, kom ik nog regelmatig naar Limburg. Hoofdzakelijk om mijn familie te bezoeken. Als ik aan Horst denk,
denk ik op de eerste plaats wel
aan mijn familie.”

„Ik ben nog steeds dat meisje van Horst.”

foto Stefan Koopmans

Je hebt een hechte band met
je familie, is het niet?
„Dat kun je inderdaad wel stellen ja. Zeker met mijn vader
en moeder. Die hebben me altijd erg gesteund bij mijn streven van mijn hobby een beroep te maken. Ze hebben erg
geholpen en waren er op de
belangrijke momenten altijd
bij. Van mijn eerste optreden
als dansmarietje bij carnavalsvereniging D’n Dreumel in
Horst tot de première van de

laatste musical toe. Maar ik
heb ook een goede band met
mijn oma’s. Dat zijn echt twee
vrouwen tegen wie ik erg op
kijk en waar ik graag op bezoek ga. Ze zijn ook hartstikke
trots op mij. Over alles wat ik
tot nog toe heb bereikt. Een
oma heeft alle videobanden
van mijn optredens. Die kijkt
ze nog regelmatig. En als er
grote optredens zijn, gaat de
andere oma nog wel eens mee.
Zoals bij mijn première in de
musical Wicked, waarin ik regelmatig de rol van de heks
Elphaba speel. Ik vervang in
Wicked hoofdrolspeelster Willemijn Verkaik als zij vrij heeft
of ziek is. Een van mijn oma’s
was erbij toen ik mijn perspremière speelde. Dat was in het
Circustheater in Scheveningen. Nou, dat vond ze geweldig. Het is toch prachtig dat
zo’n vrouw ondanks haar 82
jaar dat gewoon mee wil maken.”

Voel je je nu ook anders nu je
zo bekend bent?
„Nee, echt niet hoor. Ik ben
nog steeds dat meisje van
Horst. Ik geloof ook niet dat ik
zelf erg veranderd ben. Ben
ook geen verwaand kreng geworden als je dat soms denkt.
Ik heb in Horst nog steeds de
vriendinnen die ik vroeger
ook had en loop niet door het
centrum met een zwerm
schreeuwende fans achter me
aan, haha. Het is hier allemaal
een beetje gewoon gebleven.
Dat zal ook nooit veranderen.
Horst zelf verandert natuurlijk
wel. Soms, als ik terugkom,

denk ik: Goh, wat is het hier
anders geworden. Dat vervult
me ook wel met wat melancholie. De kiosk op de
Veemarkt is bijvoorbeeld weg.
Daar heb ik een van mijn eerste zangoptredens gegeven.
Maar al met al is het centrum
erg mooi geworden hoor.”

Heb je behalve werken nog
andere hobby’s?
„Oei, daar moet ik even goed
over nadenken. Ik ben eigenlijk vooral bezig met dansen,
zingen en acteren. Ja misschien de kattenvan mijn
vriend: Romeo en Puck. Twee
dames en twee Shakespearenamen. Heeft het toch weer een
link met het theater. Eerst had
hij maar één kat. Ze hadden
hem een kater beloofd, bleek
het bij nader inzien toch een
poes te zijn. Toen heeft hij er
nog maar een poes bijgenomen, ha, ha. En de laatste tijd
ben ik veel bezig geweest met
het inrichten van mijn woning. Dat vind ik wel leuk,
meubeltjes kijken. Ook op
Marktplaats. Ik hou van robuuste koloniale meubelen. Zeker in combinatie met strak en
modern. Laatst heb ik op
Marktplaats een grote, grove
kist gekocht. Een gebruikte.
Dat is nu mijn salontafel. En
mijn vader, die timmerman is,
heeft een grote kledingkast
voor mij gemaakt. Daar ben ik
ongelooflijk blij mee. Och hobby’s? Ja, ik kijk graag dvd’s en
series op tv. En ik slaap graag.
Uitslapen is wel mijn grootste
hobby.”

