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In de zomer van 2017 ben ik naar Marseille 
verhuisd, samen met Joke. Misschien was het 
een vlucht. Wie zal het zeggen? Weg uit Vlaan-
deren, dat kleinburgerlijke gat, waar de gren-
zen in zovele hoofden een nieuw ijzeren gor-
dijn hebben opgetrokken en alles wat niet 
volkseigen is buiten moet worden gehouden. 
Noem het een identiteitscrisis, als je wilt, om 
het woord van het jaar nog maar eens te ge-

bruiken. Maar ik noem het liever een vlucht naar de liefde. Liefde voor 
Marseille, een stad als een enigma, overlopend van beloftes, zwanger van 
uitdagingen en badend in de eeuwige zon van het zuiden, of is het eerder 
het noorden van de Middellandse Zee. Want Marseille is Afrikaans en oriën-
taals. Superdivers en rebels. Misschien wel, wie weet, de echte hoofdstad 
van de Middellandse Zee. 

Iedere donderdagochtend ga ik koffie drinken op de Place de Lenche in de 
populaire volkswijk Le Panier. Daar ontmoette ik hem voor het eerst: Mar-
cel. Afgelopen zomer werd hij 105 jaar, waarvan hij er al 104 in Marseille 
woont. In 1913 is hij geboren in de Marollen, in Brussel. Een jaar later, en-
kele dagen voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, laadde zijn va-
der hebben en houden op een kolenkar en vluchtte met zijn vrouw en de 
kleine Marcel naar het zuiden, tot hij niet verder kon, in Marseille. 

In ruil voor een pastis, liefst een 51 en het mochten er ook twee zijn, wou 
Marcel me zijn verhaal over een Belg in Marseille wel vertellen. Het ver-
baasde me wat, maar het klopte: dat veel Belgen hun stempel hadden ge-
drukt op deze stad in de afgelopen 100 jaar. En ja, Marcel werd een Mar-
seillais maar bleef toch ook nog altijd een beetje een Brusselaar, vond hij, 
een ritselaar, een plantrekker en een zeveraar. Gezellig en vooral zorge-
loos, zoals hij het zelf graag had maar zelden voor mekaar kreeg. Marseille 
werd zijn stad. Alle Belgen in Marseille wisten hem te vinden, als hij hen al 
zelf niet vond of door anderen aan hem werden voorgesteld en vaak ook 
opgedrongen. Want Marseille had iets met Belgen, leerde ik. Waarom 
noemden ze hun belangrijkste plein aan de Vieux Port anders de Quai des 
Belges? Of was hun laatste grote gangsterbaas Francis le Belge? En was het 
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niet de Belgische trainer Raymond Goethals die hen de grootste triomf ooit 
bezorgde door met Olympique Marseille de Champions League te winnen? 
Marcel heeft hen allemaal gekend en vaak zelfs geholpen, als hij kon. Net 
zoals al die andere Belgen die zijn pad kruisten in Marseille. Of ze nu een 
rol speelden in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, met Yves Mon-
tand optraden in l’Alcazar, een bar begonnen in een verlaten Calanque of 
de traditionele absint van Marseille terug op de kaart wilden zetten. Al 
deze Belgen voelden zich thuis in Marseille, misschien wel dankzij Marcel. 

Ik luisterde naar het verhaal van Marcel, weken achter elkaar, telkens op 
donderdagochtend op de Place de Lenche in de volkswijk Le Panier. Het 
werd een verhaal met personages die hebben bestaan of zouden kunnen 
hebben bestaan; over gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden of zouden 
kunnen hebben plaatsgevonden; maar vooral over een stad die bestaat of 
zou moeten bestaan. Marcel heeft Marseille beleefd, in haar opgang en in 
haar neergang. En in al haar mysterieuze aantrekkingskracht op avonturiers 
uit de hele wereld. 

Ondertussen probeer ik me te integreren in mijn nieuwe thuisstad. Als im-
migrant, zoals zo’n beetje iedereen in deze stad het ooit is geweest. Als 
Belg in Marseille. En verwonder ik me iedere dag over deze stad die je wel 
nooit zal begrijpen maar waar je toch onvermijdelijk verliefd op wordt. 
Waar we allemaal van hier zijn maar toch ook van elders. Van Marseille dus. 

Dirk Chauvaux. 

Dirk Chauvaux woont en werkt in Marseille. Hij was één van de oprichters 
van de coldwave band Siglo XX, van het televisie en film productiehuis 
Kladaradatsch! en van het cocreatiebureau dwarsdenkers. Samen met Joke 
Quintens organiseert hij Urban Field Trips door superdivers en rebels Mar-
seille (www.movingmarseille.com) en doet hij wat hij het liefste doet: ver-
halen vertellen. Hij had al zowat alles geschreven wat er te schrijven valt, 
behalve een roman. Nu dus wel.  

Website: https://movingmarseille.wordpress.com/marcel/   

Instagram: @marcelmarseille 
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Quotes van lezers: 

“Tijdens het lezen dacht ik vaak: ik neem nu de trein naar Marseille om die 
stad weer te ondergaan.” 
Nico Haasbroek, voormalig hoofdredacteur NOS Journaal. 

“Wat heb ik dit graag gelezen. Marcel is in sneltempo onder mijn huid ge-
kropen. Het je m’enfoutisme tot levenskunst verheven, weg van de oog-
kleppen en tegelijk een scheut opportunisme waar je niet kwaad kunt van 
worden. En misschien meer nog dan Marcel is Marseille het personage dat 
iedereen zou moeten leren kennen.” 
An Pauwels, Festival van de Gelijkheid. 

Quotes van Marcel: 

“Aanvankelijk waren wij, de Belgische vluchtelingen, graag gezien bij de 
Marseillais. Er kwamen nog vluchtelingen aan, maar de Belgen waren de 
goeden, de dapperen.” 
Marcel, februari 1915. 

« Wij waren les petits camelots. De kleine straatventers. Of les petits de-
crotteurs. De kleine strontrapers. Of les petits maraudeurs de port. De 
kleine plunderaars van de haven.” 
Marcel, september 1924. 

“We waren ondertussen te oud geworden om nog zelf gerolde sigaretten te 
verkopen. Nu waren we oud genoeg om prentjes van blote madammen aan 
de zeeman te brengen. Die prentjes kregen we van les Nervis, de zenuwpe-
zen. Dat waren de kleine criminelen van Le Panier en het Vieux Quartier.” 
Marcel, zomer 1927. 

“Ik was thuis in Marseille. Iedereen is thuis in Marseille. Vanaf het moment 
dat je voet aan wal hebt gezet in Marseille, word je opgenomen in die gro-
te, warme, moeilijke familie van Marseille. Daar kun je niet meer aan ont-
snappen.” 
Marcel, september 1931 
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“En zo sjokte onze sjofele centurio naar het Aragon front. Dat front was 
niet meer dan een lange rij loopgraven verspreid over een goede 25 kilo-
meter in de heuvels. Het werd voornamelijk verdedigd door anarchisten 
van de Durutti colonne en door milities van de POUM. Er werd gelukkig niet 
veel gevochten, want anders was ik daar zeker niet zo lang gebleven.” 
Marcel, december 1936 

“Ik heb het in heel mijn leven nooit zo druk gehad als tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.” 

“En toen brak ineens de totale chaos los. Ze stroomden toe, van overal uit 
Europa: de vluchtelingen. De Joden, de communisten, de kunstenaars, de 
schrijvers, de schilders, de vagebonden en de intellectuelen. Allemaal 
vluchtten ze naar Marseille, de enige haven die niet bezet was door de 
Duitsers of hun bondgenoten.” 
Marcel, juni 1940 

“’s Avonds had Julia me uitgenodigd om bij haar te komen eten. Ze had iets 
Pools gemaakt, iets met worst en zuurkool, wat me niet echt beviel maar 
niet durfde te zeggen omdat ik haar niet wilde beledigen. We zaten aan de 
tafel in haar kleine appartementje en luisterden naar de BBC. Een nieuws-
lezer bracht het nieuws: “Français! Vive Marseille! Tienduizend Fransen 
hebben betoogd op de Canebière. Oh, dat moet deugd gedaan hebben in 
Marseille om samen La Marseillaise te zingen. Vandaag hebben jullie zonder 
wapens jullie bataljons al gevormd.” 
Marcel, maart 1941 

“Ik heb die dag niet meegevochten. Ik keek en ik genoot. De jeugd van 
Marseille vocht terug. Ze waren uitgelaten en vooral heel dapper. Vastbera-
den over hun moment in de geschiedenis. Dit was hun stad, altijd al een 
open haven op de hele wereld en vandaag zouden ze haar bevrijden van 
het fascisme dat haar had proberen te wurgen.” 
Marcel, 21 augustus 1944 

“Toen Robert Trebor in 1949 directeur werd van l’Alcazar nam hij mij in 
dienst als professionele zeveraar. Allez, hij noemde dat wel niet zo, want 
hij gaf mij de titel van “maître des artistes”.” 
Marcel, november 1949 
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“Het werd muisstil die avond in de kroeg toen de man met het fijne snorre-
tje boven zijn bovenlip, de trieste blik in zijn ogen onder een hoog voor-
hoofd met zijn gitaar het podium besteeg en zei: “Je m’appelle Jacques 
Brel.” 
Marcel, oktober 1958 

“Francis Le Belge. Dat klonk niet slecht, vond ik, als artiestennaam. Het 
zou mooi in een krantenkop kunnen staan: “Le Belge schiet l’OM naar de 
titel.” 
Marcel, april 1962 

“Een jaar later werd Francis Vanverberghe, alias Francis Le Belge, inge-
schreven in de fichiers van het groot banditisme. Hij was 22 jaar en al een 
caïd.” 
Marcel, september 1968 

“En zo kwam het dus dat ik een week later in het station Saint-Charles 
stond met een bordje waarop geschreven stond: “Bienvenue monsieur 
Raymond Goethals.” 
Marcel, januari 1991 

“Voor ik het goed en wel besefte was ik met deze jonge Brusselse jazzmu-
zikant in een geanimeerd gesprek over Absint verwikkeld.” 
Marcel, mei 2000 

“Marseille, mijn vriend, is een schone vrouw. Vind je niet?” 
Marcel, juni 2018 

Marcel  
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Dirk Chauvaux 
ISBN 9789492908391 
Dit is een uitgave in eigen beheer.  
Verkrijgbaar: 
- via de boekhandels op bestelling via het centraal boekenhuis 
- via bol.com  
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