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worven métier en op zijn enorme 
présence, heeft hij zich toch met 
een ongelooflijke flexibiliteit aan-
gepast aan de zeer grote evolutie die 
de toneelspeelkunst heeft doorge-
maakt tussen het moment van zijn 
debuut en dat van zijn afscheid. 

N.a.v. zijn rol van Pancras Duif 
in Schakels van Heijermans 
(K.N.S., seizoen 1964-65) -een 
stuk dat van 1903 dateert en zich 
dus in zijn opvoeringstraditie ver-
bindt met de acteerstijl van het be-
gin van de 20ste eeuw, zei hij: 
"Daaraan kan ik nu b.v. het best 
afmeten, welk een evolutie het to-
neelspel heeft doorgemaakt en hoe 
sober we nu onze rol mogen bren-
gen. (Kursief van ons.) Alleen kan 
ik me niet verzoenen met dat zo 
'langs de neus weg zeggen' en dat 
gemompel, vooral bij de Neder-
landse jongeren". (De Nieuwe Ga-
zet, 3/2/1965). Als Robert Marcel 
mompelde, bleef elk woord tot de 
laatste syllabe en tot op de achterste 
rij verstaanbaar. 

In zijn lange loopbaan heeft hij 
de periode meegemaakt waarin de 
functie van regisseur eigenlijk nog 
onbestaande was. De rol werd ge-
creëerd door de acteur in volle zelf-
standigheid; daar het repertoire 
ook snel wisselde, kwam het erop 
aan zijn publiek-soms weke-
l i jk s - t e verrassen met nieuwe ver-
schijningen. Toneelspelen was toen 
voor een goed deel "transformatie-
kunst", "koppen maken", maar 
bij Robert Marcel hadden die kop-
pen ook een ziel. De overgang van 
volledige autonomie van de acteur 
naar het creëren binnen de richtlij-
nen van een regisseur heeft hij 
blijkbaar op een rustige manier ver-
werkt, misschien ook door de intel-
ligente wijze waarop Joris Diels 
hem bij zijn overgang van het re-
vue- naar het "echte" theater 
heeft opgevangen en begeleid. Of 
zijn dit slechts interpretaties van 
onze kant? Het verhaal omtrent 
zijn eerste rol bij Diels, nl. de 
Moefti in Molières Bourgeois Gen-
tilhomme zou eventueel in die rich-
ting kunnen duiden. Meer dan bij 
andere acteurs het geval was, kreeg 
Robert Marcel van Diels de vrijheid 
om dit personage zelfstandig uit te 
bouwen: "Hi j maakte bestendig 
een uitzondering voor mij, als ik 
hier of daar wat bij mijn rol voeg-
de" (De Nieuwe Gazet 3/2/1965). 
Zijn zoekwerk bracht hem bij een 
tekst in petit-nègre, een taal die in 
Noord-Afrika gesproken werd in 
de tijd van Lodewijk XIV en die 
h i j - t o t Diels' voldoening-in deze 
rol aanwendde. 

Robert Marcel heeft in zijn 
K.N.S.-carrière de meest diverse 
personages uit het wereldrepertoire 
gespeeld: de John Gabriël Bork-
man van Ibsen, Shakespeares Fal-
staff, figuren uit werken van Mil-
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Ier, O'Casey, Tennessee Williams, 
O'Neill, Heijermans maar ook 
Brecht (o.a. Mackie Messer), en 
zelfs Mrozek en Ionesco. Daar-
naast bleef hij natuurlijk ook het 
populaire genre spelen: hij gaat 
o.a. de geschiedenis in als Bolle 
Verbuyck in Martens' Paradijsvo-
gels en zeker als de hem op het lijf 
geschreven Slissen in Jeroom Ver-
lens Slissen en Cesar (én in de ver-
volgen hierop), waarin Jos Gevers 
zijn tegenspeler was. Ook in de Ko-
mediantenrevues die Diels van 1941 
af als seizoenafsluiter invoerde, 
speelde Robert Marcel telkens een 
belangrijke rol. Hij werkte ook 
kort voor en kort na de tweede we-
reldoorlog mee aan diverse projec-
ten van Edith Kiel, een van de 
Vlaamse filmpioniers en trad, veel 
later, op in Roland Verhaverts Ro-
lande met de bles en in Hugo Claus' 
De Leeuw van Vlaanderen. Alhoe-
wel hij zowat dlles gespeeld heeft, 
waren er rollen die h e m - n a a r ei-
gen zeggen-niet lagen: die van 
pastoor b.v. ("Ik ben een veel te 
wereldse figuur") en die van knecht 
("Misschien omdat ik niet onder-
danig genoeg ben"). Om dezelfde 
reden zag hij zich wel een commis-
saire spelen maar geen agent (cfr. 
Humo 1981). 

In welke huid hij ook kroop, hij 
had steeds iets imposants; de aan-
dacht die hij trok door zijn enorme 
présence, werd nog versterkt door 
de duidelijke en nadrukkelijke wij-
ze waarop hij zijn replieken uit-

sprak: de tekst werd zó door zijn li-
chaam en zijn stem gedragen dat hij 
bijna een eigen materialiteit ver-
wierf. Zijn robuuste verschijning 
met haar brede gebaren straalde 
rust en beheersing uit, maar hij kon 
snel en lenig zijn en beschikte over 
een fascinerende vis comica. De 
nauwgezetheid en de controle waar-
mee hij met zijn acteermiddelen 
omsprong, leidde nergens tot steri-
liteit, omdat men daarachter een 
sterk verinnerlijkt leven aanwezig 
voelde. In een getuigenis vertelde 
Victor De Ruyter hoe hij ingrijpen-
de regie-aanwijzingen i.v.m. zijn 
rolinterpretatie, die hij op de gene-
rale te horen kreeg, schijnbaar 
moeiteloos op de première in zijn 
spel integreerde. Zijn talent werd 
gedragen door een ijzeren fysieke 
kracht én gezondheid. Gerard De-
pardieu: "Le talent c'est surtout la 
santé, ce qui permet de prendre les 
coups, d'en donner, de récupé-
rer. . ." 

Zijn vijftigjarig toneeljubileum 
vierde hij in 1968 met de rol van 
Archie Rice in The Entertainer van 
John Osborne waarin zijn acteurs-
leven op de scène werd samengevat: 
een acteur die de rol speelt van een 
revue-artiest. Alsof hij de twee 
broers van Thomas Bernhardts 
Schijn bedriegt in één huid met el-
kaar verbond; Robert Marcel als 
incarnatie van ten minste drie gene-
raties uit de recente theatergeschie-
denis. 

Het grafschrift dat men in 

Frankrijk terugvond op de tombe 
van de in de 9de eeuw overleden 
rondreizende iaculator Vitalis, zou 
vandaag ook nog het zijne kunnen 
zijn: "Ik heb het gezicht, de geba-
ren en de manier van spreken nage-
bootst van lieden die met elkaar in 
gesprek waren, en men had kunnen 
denken dat verschillende mensen 
zich uitten met een enkele mond. 
Zo heeft de doodsdag met mij alle 
figuren die in mijn lichaam leefden 
weggemaaid". (1) 

Marianne Van Kerkhoven 

(1) Geciteerd in: André Rutten, Twee 
planken en een hartstocht, 1986. 
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