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Wij, van de lichting 1962-1967, hebben ieder onze herinneringen aan hem. Zijn aanstekelijke 
lach vulde met regelmaat de recreatiezaal en hij was in veel opzichten duidelijk aanwezig. 
Meer dan wie ook was hij het internaat leven gewend. Voor hij in Hilversum terechtkwam, 
was hij al jaren in Borculo bij de fraters van Utrecht onder dak geweest. Hij kende de weg in 
een internaat, zorgde voor stemming, liep niemand voor de voeten en ging gewoon zijn 
eigen gang. Marcel was een aangenaam mens en wist wat hij voor zichzelf wilde houden, 
maar ook wat hij anderen kon laten zien, hoe hij anderen kon vermaken. Daarin was hij 
grootmoedig en uitbundig! Zijn talenten etaleerde hij met een gemak waar ik soms jaloers 
op was. Die eerste internaat jaren deden we veel samen. 
Na de kweekschool verloren we elkaar uit het oog en leidde hij een leven waarover ik hem 
het beste zelf aan het woord kan laten.   
 

“Lastig om 40 jaar in een klein stukje samen te persen. 
Vanuit Hilversum ben ik bij mijn geliefde in Sappemeer 
ingetrokken. Vlak daarna zijn we getrouwd en kreeg ik ‘n 
baan in Veendam als onderwijzer. En we gingen dus daar 
wonen. Na 9 maanden werd ik teken- en handenarbeid 
leraar op het Winkler Prins Lyceum. Een aantal leerlingen 
in de hoogste klassen waren maar iets jonger dan ik. Was 
in het begin een pittige klus! Toch nog 10 jaar 
volgehouden. In deze tijd kregen Joke en ik 2 meisjes en 1 
jongen. In de avonduren volgde ik in Groningen de studie 
Voortgezette Handvaardigheid. Jarenlang ben ik regisseur 
van de operettevereniging Veendam/Wildervank geweest. 
Op een gegeven moment begon het leven in Veendam 
toch wat te knellen. Ik besloot om te solliciteren in Utrecht 
op de functie van Consulent Beeldende Kunst. Mijn taak bij 
het Gemeentelijke Instituut voor Kunstzinnige Vorming 
varieerde van het kopen van kunstwerken voor de 

gemeente tot aan het vormgeven van bijscholingscursussen op beeldend terrein. Het was 
een verademing om zoveel vrijheid te hebben. Niet om 8 uur in de morgen met je eerste uur 
te beginnen… Joke de kinderen en ik woonden in een drive-in woning in Nieuwegein. Dat 
was een enorme overgang, van een vrijstaand herenhuis met enorme tuin naar een 
rijtjeshuis. Even slikken voor de familie. Na 3 jaar werd ik directeur en moest meteen een 
enorme bezuinigingsoperatie doorvoeren. Gelukkig ging dit redelijk vlekkeloos en mocht ik 
van de wethouder blijven. Het was een vrij turbulente periode in mijn leven. 
We gingen toen in Utrecht wonen. Joke werd ziek en overleed aan de gevolgen van 
borstkanker. Drie van mijn vier broers gingen een jaar na elkaar aan dezelfde rottige ziekte 
dood. De kinderen hebben het gelukkig allemaal redelijk goed overleefd. De meisjes hebben 
allebei zelf 2 kinderen en mijn zoon is gewoon een eeuwige vrijgezel die behoorlijk de 
bloemetjes buiten zet. Na mijn Utrechtse periode ben ik directeur geworden van de Zeister 
Kunststichting, een waar wespennest vol roddel en achterklap waar schoon schip gemaakt 
moest worden. Mijn hoofdtaken waren tentoonstellingen maken op Slot Zeist en het 
programmeren van de nieuwe schouwburg. Na 5 jaar heb ik er de brui aan gegeven en ben 
huisman geworden.  



In 1994 ben ik hertrouwd met Mildred die als coach de conflicten door het hele land 
aanpakt. Sinds die tijd wonen we in Amsterdam vlakbij Artis. 
In 1997 werd onze dochter Indra JOKE geboren. Ik ben een van die ouders die continu op 
school allerlei klussen doet en het heerlijk vindt om van alles en nog wat te organiseren. Mil 
en ik zijn fanatieke duikers en reizigers. Als het enigszins kan gaan we de hort op. 
Als “ouwe” vader moet ik volgens de dames nog lang meekunnen en dus zien ze erop toe dat 
ik frequent naar de sportschool ga. Allebei zijn we al 14 jaar rookvrij. Van de drank kan ik dat 
niet zeggen. We hebben met ons drieën een heerlijk leven. De band met de andere kinderen 
is sterk. Kortom, wat wil ik nog meer?” 
 
Marcel is er niet meer en is sneller heengegaan dan we dachten. We wisten dat hij al jaren 
met kanker te kampen had. We merkten daar op de reünies weinig van en hoorden uit zijn 
omgeving dat hij daar ‘gemakkelijk’ mee omging en er zelfs grappen over maakte. De 
redactie van H3 had hem begin dit jaar benaderd: we wilden interviews met hem maken 
over zijn jeugd, zijn leven en zijn liefde. Dat leek Marcel ‘een goed plan’ en hij zou afspraken 
met ons maken als hij zich wat beter voelde. Dat kwam er niet meer van en dat is jammer 
want nieuwgierig als we waren, hadden hem nog graag uitvoerig aan het woord gelaten. We 
moeten het nu doen met herinneringen. Herinneringen die het mooi maken om aan hem 
terug te denken. 
 
Frits Le Roux  


