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Sportvissen op zalm in Nederland 
 
De zalm was ruim een eeuw geleden in 
Nederland nog een algemeen voorkomende 
vis. De commerciële zalmvisserij bereikte hier 
haar grootste bloei in de decennia voor het 
einde van de 19e eeuw. Zo werden in 1885 
op de zalmmarkt van Kralingseveer, even ten 
oosten van Rotterdam, 104.000 zalmen 
aangevoerd.  
 

 
Zalmafslag in Kralingsche Veer (1906) 
 
Maar tegen de vorige eeuwwisseling liepen 
de aantallen van rond de honderdduizend al 
snel terug tot enkele tienduizenden stuks in 
1900-1910, waarna het met de zalmstand in 
rap tempo verder bergafwaarts ging.  
 
Nog voordat de zalm in ons land een serieus 
doelwit van de moderne sportvisserij kon 
worden, was zijn aantal daarvoor al te gering 
geworden. Zo bezien lijken de Nederlandse 
sportvissers een hoop prachtige sport te zijn 
misgelopen.  
 

 
Zalmvisser in Dordrecht (1900) 
 
Jan Schreiner sprak er in zijn boek 'Over 
vissen gesproken…' (1960) met spijt en 
weemoed over: 
 
"Onze grootvaders hebben, indien ze vissers 
waren en in de nabijheid woonden van de 
Rijn, in hun leven een voorrecht genoten, dat 

wij nimmer meer zullen smaken. Het 
voorrecht een afspraakje te kunnen maken, 
om, als het er een beetje weer voor was, een 
uurtje op zalm te gaan vissen. De Rijn werd 
eens de beste zalmrivier van Europa 
genoemd." 
 
Maar kunnen we hier inderdaad wel over 
gemiste kansen spreken? Ad Dresselhuys, 
werpt daar vanuit de jaren twintig toch een 
ander licht op. In zijn boek 'De hengelsport' 
(1929) schreef hij: 
 
"Wat betreft de hengelsport, wordt hier in 
Holland niet op zalm gevischt en dit is wel 
eigenaardig, omdat ieder jaar duizenden en 
nog eens duizenden zalmen onze rivieren 
optrekken. 
Ik heb zelf meermalen getracht, met een 
trolling of spinning tackle op onze rivieren 
zalm te vangen, maar moet tot mijn spijt 
bekennen, dat ik nog geen enkele maal 
succes heb gehad. Wanneer ik eens beet 
kreeg, en ook een visch binnenhaalde, bleek 
het een snoek te zijn. Wij weten, dat zalm wel 
degelijk met den hengel te vangen is, maar 
onze rivieren leenen zich over het algemeen 
niet zoo goed daartoe als die in het 
buitenland, waar de zalm gevangen wordt op 
ondiepe plaatsen en in smallere stroomen, 
die de zalmen moeten passeeren, zoodat 
men daar dus meer kans heeft. 
Toch ben ik er in mijn hart van overtuigd, dat 
er nog wel plekjes in Holland zullen zijn, waar 
met den hengel een flink succes op zalm is te 
behalen, indien men geduld heeft en met 
beleid te werk gaat." 
 

 
Drie straten in Rotterdam herinneren nog 
aan de zalm: de Zalmhaven (zie 
hierboven), de Gedempte Zalmhaven en 
de Zalmstraat... (1902) 
 
Maar zelf was Dresselhuys er in de jaren 
twintig dus niet in geslaagd om in Nederland 



 . 

ook maar één zalm aan de haak te krijgen. 
En dat terwijl hij toch beschikte over de beste 
materialen die in die tijd te koop waren (o.a. 
peperdure hengels en reels van Hardy), over 
een zeer goede kennis van zaken en over 
voldoende welstand en vrije tijd om de 
mogelijkheden die er waren behoorlijk uit te 
buiten. Misschien hoeven we als sportvissers 
dus toch niet zo handenwringend naar die tijd 

terug te kijken als het gaat om gemiste 
kansen - maar helaas wél als het gaat om de 
zalmstand zelf, die zich onder de huidige 
omstandigheden wel nooit meer zal 
herstellen tot zelfs maar een schim van haar 
oude glorie. 
 

Hans van der Pauw 
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