
IN MEMORIAM 

 MARCEL SCHRAGE 1945-2022 

 

“…Vreemd, vreemd. 

Ik heb nog nooit zo’n vreemd dier gezien. 

(luider:) Wat bent U eigenlijk voor dier? ” 

 

Met deze regels gaf Marcel in 1962 uiting aan de verbazing van de door hem 

gespeelde bramenplukker  toen deze voor het eerst een mens zag. Het was 

een moment dat ik nooit ben vergeten. De tot de nok toe gevulde aula van 

onze Internaat-Kweekschool hield gefascineerd zijn adem in. Marcel opende 

op dat moment een voor mij nieuwe dimensie van het menselijk bestaan: 

zijn vertolking van de hoofdrol in het sprookje van Godfried Bomansi maakte 

me namelijk bewust van de magie en de verrukkelijke, fantasierijke 

veelzijdigheid van ons leven..! 

 

Dat Marcel die kleurrijke, kunstzinnige 

magie letterlijk belichaamde, was voor 

alle Kweekschoolleerlingen en docenten 

duidelijk  vanaf zijn entree in het vijf jaar 

durende Internaatsleven op de Sint 

Ludgeruskweekschool in Hilversum.  

Geen wonder dat deze talentvolle homo 

ludens, deze spelende mens, in de 

Afscheidsbundel van de Studenten-

lichting 1962-1967  werd gekarakteri-

seerd als een “sociaal kunstenaar.  

Himmelhoch jauchzend, zum Tode 

betrübt. Een grappenmaker met schier 

‘sadistische’ neigingen, een grijns; 

acteur en verloofd. Zanger, dus toch wel 

een goed mens, zij het met een lichte 

hommelneiging.”  

 

Ik heb uit Marcels eigen uitlatingen 

tijdens een Reünie-diner in 2014 

begrepen dat hij zijn leven inderdaad 

kleurrijk en kunstminnend mocht invullen. Bovendien temidden van zijn 

geliefde gezinsleden. Dat was plezierig te vernemen. Maar hij zal gemist 

worden. Immers, Marcel is niet meer. Echter, hij leeft voort in talloze 

herinneringen en gedachten. Ook in die van zijn voormalige Klasgenoten. Ik 

ben er daar een van.  

Marcel (links) in zijn kunstzinnig, excentriek element 
bij het door hem geproduceerde, kleurrijke “KUNST” 
op een feestdag van het Internaat, 1966  



 

 
Hilversum, oktober 2014, tijdens een Reunie van de Ludgerlichting 1962-1967: EEN STRALENDE MARCEL (RECHTS) TEN 
VOETEN UIT – De wijnglazen zijn nog leeg. Maar daar wist Levensgenieter Marcel altijd wel raad op -- smile 

Er was echter ook een keerzijde aan Marcels leven: Marcel kampte al vele 

jaren met de levensbedreigende ziekte die we ‘kanker’ noemen.  Maar ik wil 

niet vervallen in de oer-Hollandse gewoonten van zwaarmoedigheid en 

loodzware ernst. Immers, mijn overheersende herinneringen aan Marcel, en 

zijn eigen spaarzame mededelingen over zijn geleefde leven zijn juist van 

een geheel andere aard. Wat Marcel voor mij – en ik denk voor al zijn 

geliefden en vrienden – belichaamde was levenslust, humor en lachen. Het 

leven, het samen genieten van het leven, bleef centraal staan. Vandaar dat 

ik erop vertrouw dat zijn nabestaanden in dat besef gesterkt hun GLAS 

BLIJVEN HEFFEN op Marcel die als hun inspiratie kan verder leven. 

 

Amsterdam, 12 juni 2022 

Gerard B.Kosse,  

Een van Marcels voormalige Klasgenoten op de Internaat-Kweekschool Sint 

Ludgerus te Hilversum 1962-1967   

 
i <DE BRAMENPLUKKER> was een door mij voor het toneel bewerkt sprookje van Godfried Bomans. Onder de 
bezielende leiding van onze, ook nationaal bekende,  Regisseur en Drama-docent Anton Sweers bracht onze 
eerste klas dit eye-opende toneelstukje op de planken.  Het volledige script ervan werd door mij bewaard en 
kan in digitale vorm per email worden verkregen. Stuur dan je verzoek naar: gerard.kosse@planet.nl   
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