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Beschouwingen bij de zalmvangsten 
 
In 1927 verscheen in 'Pêche & Pisciculture' 
(toen het enige Belgische visblad en reeds 
aan zijn achtendertigste jaargang toe), de 
voorganger van de huidige 'Pêcheur Belge', 
in acht afleveringen de artikelenreeks 
'Observation sur les captures de Saumons'. 
Het ging om de zalmervaringen van de 
Brusselaar Alfred Goffin in het begin van de 
twintigste eeuw en wel voornamelijk aan de 
Maas in de Belgische Ardennen. 
Een boeiend en verrijkend verhaal. Hoe heeft 
men toch de kip met de gouden eieren 
kunnen slachten? Daarom heb ik de 
observaties van A. Goffin vertaald en 
bewerkt. U zal ze in dit nummer en de 
volgende nummers van ons clubblad kunnen 
lezen. 
Ik heb getracht het originele karakter van de 
tekst zoveel mogelijk te bewaren, zelfs 
wanneer deze intussen achterhaalde 
wetenschappelijke onwaarheden bevatte. 
Waar nodig geef ik in cursief enige 
toelichting. Dit eerste deel is een 
voorsmaakje. Echte vissers zullen 'kwijlen' bij 
het lezen van het vervolg. 
 

 
Hengelen in Sy-sur-Ourthe 
 
Deel 1 
 
Nu is de tijd weer aangebroken om de zalm, 
deze koninklijken vis, te vangen. Vele vissers 
achtervolgen met een ongekende 
hardnekkigheid dit 'waterwild', met meer 
verbetenheid dan voor de andere vissoorten. 
Maar de ontgoochelingen zullen vlug deze 
passie afzwakken en indien de huidige hoge 
kosten van het visgerief al velen deze visserij 
de rug deden toekeren, toch komen steeds 
weer nieuwelingen hun geluk beproeven om 
een zalm aan de schubben te komen. Het is 
zeker niet met spijt dat ik mijn oude archieven 
van zalmvisser openleg, want ik vind er 
heerlijke momenten in terug waarin ik unieke 
emoties ervaar die heden onmogelijk te 
evenaren zijn. 

De waarnemingen die ik nauwgezet 
optekende, slaan op een tijdperk van voor het 
bestaan van de stuwdam van Angleur. Deze 
werd zoals algemeen geweten, opgericht in 
1906. Wegens de officiële vaststellingen dat 
de zalmen en dus ook hun voortplanting 
onomkeerbaar verloren gingen doordat ze 
zich te pletter stortten op de stenen muur van 
de verdoemde dam, moest men wel de 
eerste vistrap oprichten en dit in augustus 
1907. Het dringt zich op om vooreerst kort te 
benadrukken wat de Ourthe was voor het jaar 
1906: een visrijke rivier met helder water 
waar in 1894 trouwens nog in zijbeken boven 
Esneux rivierkreeften werden gevangen. Ik 
zal maar één feit aanhalen: tijdens een 
vispartij met goede vrienden -ze waren toen 
nog allen in leven- in het dorp (Esneux), toen 
al zo aantrekkelijk en koket, had ik op een 
zekere dag de verrassing dat mijn leefnet, 
rustend op een steenachtige bodem in de 
stroming en gevuld met barbeel en sneep, 
omringd was door deze beestjes, zo lekker, 
maar heden uit onze rivieren verdwenen. 
Aangetrokken door de reuk van de gevangen, 
enigszins kalme vissen, hadden zij hun 
schuilplaatsen onder de stenen verlaten met 
de hoop mijn vangsten op te peuzelen. Verse 
stukken vis zijn trouwens een veel gebruikt 
en succesvol aas in de korven waarmee deze 
diertjes gevangen worden. 
 
Het stadje Tilff was in 1894 nauwelijks 
geboren. Verspreid langs het water stonden 
enkele arbeidershuisjes en achter de molen 
waren enkel weinig opvallende villa's. De 
charme van een verblijf daar werd pas vele 
jaren later op prijs gesteld en ik ben er heilig 
van overtuigd dat het ontegensprekelijk in de 
hand werd gewerkt door de zalmvisserij, die 
de gegoede burgers stimuleerde om op deze 
aantrekkelijke plaatsen te bouwen. In die tijd 
waren wij met amper 3 of 4 zalmvissers, die, 
zoals men zegt, bij elke vispartij enig succes 
kenden. Onder hen moet ik zeker een 
uitschieter vermelden, nl. wijlen de heer 
Boulanger, een fabrieksarbeider, intelligent 
en 'goed' waarnemer, die mijn vriend 
geworden was en in wiens gezelschap ik veel 
leerde over het gedrag en de trek van de 
zalm. 
 
Wel wou men algemeen niet aanvaarden dat 
met de hengel zalm van 8 tot 14 kilo kon 
worden gevangen. Ons enigszins primitief 
gerief bestond uit een zware hengel, lang 
maar robuust, en een molen met nauwelijks 



 .

20 à 30 meter zijde of touw. Zo hielden wij, 
louter op kracht, deze sterke vis in bedwang 
in zijn gevecht voor zijn leven. De mooiste 
vangsten werden voornamelijk gedaan in de 
valleien tussen Streupas, Tilff, Mery, de 
stuwdam van Hon-Esneux, Poulseur en 
Chanxhe. Nochtans visten wij ook lager, in 
Angleur en nog lager in de Maas, naargelang 
de waterstand. Woonachtig in Brussel, begaf 
ik mij regelmatig naar de betere stekken op 
aanwijzing van mijn informanten die ik 
hiervoor vergoedde naargelang hun 
prestaties en naargelang mijn vangsten. Ik 
koos meestal medewerkers die niet visten, 
alhoewel sommigen later ook zelf begonnen. 
Deze gelukkige samenwerking liet toe dat 
werkloze arbeiders van de Cockerill-fabriek 
wat bijverdienden en dit kon destijds oplopen 
tot 2,50 tot 4,50 BEF. 
 

 
Deze foto konden we inscannen uit het 
archief van een Waalse familie. Hamoir 
moet vorige eeuw ook een superstek voor 
zalmvissers geweest zijn. Hier zie je de 
familie Pirenne met de 'buit' van een dagje 
zalmvissen op de Ourthe in de buurt van 
Hamoir (anno 1906). De grootste zalm 
woog 12,5 kg! 
 
Ik moet toegeven dat de kosten van een 
zesmaandelijks spoorwegabonnement best 
meevielen, wat ook het geval was voor een 
verblijf in een van de beste hotels van Tilff. 
Voor amper 5 BEF had men vol pension: bed, 
ontbijt, middagmaal en avondmaal en 
bovenop nog de mooie glimlach van de 
diensters! Deze gezegende tijd is voorbij, en 
dat geldt ook voor onze verwachtingen en 
onze hoop... In Holland waar de florijn toen 
2,10 BEF waard was, was het leven even 
aangenaam als bij ons en tijdens onze 
verplaatsingen naar Dordrecht, Roermond of 
Venlo, was het steeds aangewezen zijn kans 
te wagen op het ogenblik dat er vele scholen 
zalm voorbij trokken. Vanaf einde januari 
verliet ik elke zaterdag Brussel en keerde 's 
anderendaags terug. Ik kan je verzekeren dat 

ik zelden zonder zalm de terugreis aanvatte. 
Het was overvloed met genot, maar ook met 
vermoeidheid. Ik deed mijn beste vangsten in 
de periode voor het bestaan van de stuw te 
Angleur. Toen zonden de 'visboeren' 
(beroepsvissers) van Visé en Tilff elke twee 
dagen hun vangsten naar de hallen. De 
vangsten waren het resultaat van het harde 
werk van meerdere arbeiders die van 's 
morgens vroeg tot zonsondergang aan de 
rivier present waren. Per visbeurt werden zo 
maar 10 à 80 zalmen gevangen. Weet dat de 
visboer in Visé een jaarlijkse bijdrage 
betaalde van 10.000 BEF om dit visrecht (met 
netten) te mogen uitoefenen (in 1899 waren 
er in België 7.039 beroepsvissers en dit 
alleen maar op de bevaarbare en vlotbare 
waterlopen en kanalen, die bijna uitsluitend 
leefden van de opbrengst van hun vangst). 
 

 
 

wordt vervolgd ... 
 
Vertaald en bewerkt door Hugo Martel. 
Eerder gepubliceerd in 'De Vlaamse 
Vliegvisser'. 
 
Nvdr: Is de auteur, Alfred Goffin, van deze 
artikelenreeks, dezelfde als van het boek ‘Les 
Pêcheries et les poissons du Congo’, 
uitgegeven bij Verteneuil en Desmet te 
Brussel in 1909 ? 


