
Women in Love & Qpac in TOM 
 

Vrijdagavond 5 oktober vond  in Theater onder de Molen te Vorden het langverwachte optreden 

van Qpac plaats - het programma van de in Vorden geboren en getogen Marc Besselink. Voor 

een volle zaal met o.a. fans uit het verleden gaf Marc, bijgestaan door zijn vaste begeleiders 

Hugo van Engelsdorp (gitaar) en Rob Deurenberg (bas) een staaltje van zijn kunnen  op het 

gebied van zang, toetsen en video.  

 

Voor de pauze ‘Woman in Love’ als stevige warming up. Romantische liedjes: Heart of Gold, Woman 

in Love, Alfie, Daugthers, The Power of Love en meer werden door Mariet Lems met eigen gedichten 

aan elkaar geregen. Victor Vet, zang, bijgestaan op gitaar door Robert van der Meulen en Josée van 

der Staak, zang, gloedvol en fel op piano begeleid door Wolfram Reisiger, completeerden de 

romantische kijk op ‘Woman in Love’. Een groep stickierokende nonnen gaf tot slot een heel andere 

kijk op wat liefde is. 

 

Na de pauze dus de band van Marc Besselink. Hij vertelde dat zijn programma Qpac - een project 

noemt hij het - nog volop in opbouw is, in samenwerking met Uif Putters, regisseur van o.a. ‘het 

Klokhuis’. Te zijner tijd komt hij een avondvullende voorstelling in TOM geven. Wat nu de revue 

passeerde, was on-Vordiaanse moderne pop, regelmatig ondersteund door prachtig videomateriaal. De 

muziek van Marc klonk zeer harmonieus onder de eigen teksten met een perfect samenspel van 

instrumenten, de warme stem van Marc en backing vocals. Gitaarsolo’s van Hugo, het toetsenspel van 

Marc met uitstapjes naar trommel als in ‘Woman on the Moon’ (zie foto) pakten de toehoorders geheel 

in. Wat je met een video van een oude typemachine kunt uithalen, bleek toen uit volle borst uit de zaal 

het refrein ‘The Internet, the TV, the Radio, the Newspaper’ klonk. Het thuiswedstrijdgevoel was in 

het luide slotapplaus zeer voelbaar aanwezig. Het bleef daarna nog lang druk in de foyer...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


