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Marcatchou, de koning van de vissers 
 
Een "marcatchou" wordt in het zuiden van 
België, Wallonië, nog steeds gebruikt als een 
synoniem voor een fervente visser, een 
hardnekkige liefhebber van de hengel. 
 
Maar wie was Marcatchou ? 
Veel Luikenaars denken nu nog dat het een 
legende is, maar hij heeft echt bestaan. Het 
was een folkloristische figuur, een soort 
landloper, die zijn leven grotendeels 
doorbracht aan de oevers van de Maas en de 
Ourthe te Luik, steeds vergezeld van een 
hengel en een fles "pékèt" (d.i. luikse 
jenever). Of hij ooit werkte is niet geweten; hij 
leefde van zijn vis en van de groenten  die hij 
stal in de tuinen. Hij was de schrik van de 
vissen, de viswachters, de politie en de 
tuineigenaars. Het was (zoals alleen de 
franse taal het kan verwoorden) een 
"mangeur de vent et buveur de pluie" (hij at 
wind en dronk regen, letterlijk vertaald) 
Hij zorgde ervoor dat hij de wintermaanden 
kon doorbrengen in de gevangenis, want 
daar was het knus warm en kreeg hij eten op 
tijd en stond. Hij noemde de amigo trouwens 
zijn "winterkasteel". 
 
Hij werd geboren als Jean Quitin op 1 (!) april 
1827 te Luik als zoon van Marie Quitin. Zijn 
vader was hem onbekend.  
Misschien was het (vox populi) de toenmalige 
populaire franse pianist Marchilhou, die zijn 
moeder wellicht had gekend en wiens naam 
dan in de volksmond werd vervormd tot 
Marcatchou... 
Men zal het echter nooit weten. 
Ondanks het feit dat hij er steeds 
verwaarloosd en vuil bijliep (kam en zeep 
waren hem onbekend) is hij driemaal gehuwd 
geweest. 
Hij woonde in een vuil krot in een steegje 
genaamd "trô dé soyeu" (het hol van de 
houtzager). 
Hij had geen huisraad, geen bed, stoel of 
tafel. In de zomer sliep hij buiten op de grond. 
Zijn enig bezit waren pannen, ijzeren potten 
en ketels, waarin hij regenwormen en maden 
kweekte (waar hij ook een handeltje in dreef).  
 
Op 22 juni 1896 vond een politieagent een 
snurkende man langs de Maas. Hij lag op de 
grond met een hengel in de hand; naast hem 
lag een lege fles "pékèt". Voorzeker een 
stomdronken Marcatchou dacht de agent die 
hem trouwens die maand reeds driemaal in 
dergelijke toestand had aangetroffen. Hij 
haalde versterking en Marcatchou werd 

overgebracht naar de cel om te ontnuchteren. 
Maar ’s anderendaags kon hij niet gewekt 
worden... De alcoholintoxicatie was hem 
fataal geworden. Zo vervoegde Marcatchou 
het visparadijs en werd hij een legende. 
 
Een van de vele anekdotes rond zijn persoon 
is zeker de moeite waard om nader op in te 
gaan. 
Hoogstwaarschijnlijk in 1880 ontmoette hij de 
beroemde franse toneelspeelster Sarah 
Bernardt, die op doortocht was in Luik voor 
een voorstelling en die, wat weinig geweten 
was, een fanatieke visser was. En ze wou 
ook eens een lijntje uitwerpen in de Maas. 
Aan de kade gekomen wou ze wat aas 
vragen aan een visser. Zo maakte ze kennis 
met Marcatchou... 
Ze vroeg een regenworm. Marcatchou 
peuterde in zijn mond en gaf haar het 
kronkelend diertje. 
Sarah deed verschrikt en verwensingen 
uitend een stap achteruit. Toen vroeg ze 
aarzelend: 
"Dat doe je toch niet met maden ??" en 
Marcatchou antwoordde: "Nu niet meer; ze 
verroeren zich teveel; ze wriemelen en 
kittelen mij teveel en soms slikte ik erin. Nu 
steek ik ze in mijn broekzak met een stuk vis; 
dan eten ze en blijven ter plaatse". 
Toen nam Marcatchou zijn fles, nam een 
grote slok, veegde de hals van de fles af met 
de hand en zei : "Wil je ook een slok, dat 
ontsmet ?". Dat was de spreekwoordelijke 
druppel; Sarah Bernhardt maakte 
rechtsomkeer en verdween... 
 
De uitdrukking Marcatchou wordt in Wallonië 
nog veel gebruikt, zeker in de visserskringen. 
Het clubblad van de visvereniging "Amicale 
de la Lesse et la Lhomme" heet Marcatchou. 
In Luik zou er een Quai Marcatchou zijn, met 
een gedenkplaat en bank.  
En er bestaat een Matelotte Marcatchou, een 
soort Gentse waterzooi. De Walen zeggen 
trouwens zelf: "Li waterzote è-st-ine sope di 
flamind" (De matelotte is een Vlaamse soep). 
Er bestaat in het Luikse zelfs een 
broederschap: "La confrérie des Marcatchous 
de Saint-Pholien-les-Prés", een vereniging 
van bourgondiërs die de herinneringen aan 
Marcatchou eren in hun talrijke opkomsten 
(zoals het feestelijk drinken van "pékèt" aan 
de kaaien van de Maas in Luik). 
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