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Beschouwingen bij de zalmvangsten 
 

Auteur Alfred Goffin - vertaling door Hugo Martel 
 

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 
'Observations sur les captures de Saumons'. 
Het ging om de zalmervaringen van de 
Brusselaar Alfred Goffin in het begin van 
twintigste eeuw en wel voornamelijk aan de 
Maas in België. 
Een boeiend en verrijkend verhaal. Hoe heeft 
men toch de kip met de gouden eieren 
kunnen slachten? Ik wou de lezers van de 
'De Vlaamse Vliegvisser' dit unieke tijdsbeeld 
niet onthouden. Daarom heb ik de 
observaties van A. Goffin vertaald en bewerkt 
en zal ik ze - eveneens in afleveringen - in 
ons blad brengen. Ik heb getracht het 
originele karakter zoveel mogelijk te bewaren, 
zelfs wanneer de tekst intussen achterhaalde 
wetenschappelijke onwaarheden bevatte. 
Waar nodig geef ik in cursief enige 
toelichting. 
 
Deel 2 & 3 
 
Of het nu gaat om salmoniden of witvissen, 
weinig vissers noteren de omstandigheden 
waarin zij hun beste vangsten doen. En 
nochtans zouden zij heel wat leren bij het 
herlezen van de notities die ze zouden 
hebben gemaakt. Want alles komt terug in 
het leven of leunt er dan toch dicht bij aan. 
Ieder jaar stellen wij dezelfde feiten vast: wij 
zien de trekvogels op welbepaalde tijdstippen 
naar het land terugkeren, altijd rond dezelfde 
data. Datzelfde kan gezegd worden over het 
ontwaken van insecten beïnvloed door de 
heersende temperatuur.                                  
 
Wij mogen dus stellen dat hun verschijning 
net samenvalt met stroomopwaarts trekkende 
vissen (hoewel nu algemeen aangenomen 
wordt dat de optrekkende zalm zich niet 
voedt in zoet water). De atmosferische druk 
die regen met zich meebrengt en de 
veranderingen in de watertemperatuur zijn 
nog andere factoren die de vissen aanzetten 
tot de lange reis naar de paaigronden. Wie 
geen rekening houdt met data die 
samenvallen met goede vangsten en die elk 
jaar terugkomen (en dit geldt zeker voor de 
zalm), die geeft zich aan onze sport over als 
een echte blinde. 
 

Aangezien ik over heel wat notaboekjes 
beschik met veelal vlug opgeschreven 
notities, zal ik alleen deze maar vermelden 
waar ik daadwerkelijk op zalm kon vissen. 
Eerst wil ik benadrukken dat ik telkens pas op 
zaterdagavond Brussel kon verlaten en dat 
de zondag mijn enige visdag was. 
Weekdagen waren voorbehouden aan 
bevoorrechten en beroepsvissers. Op die 
dagen moest ik voor de kost uit werken... 
 
1908 - MIJN VISJOURNAAL 
 
De winter van 1908 is enigszins zachter dan 
deze van 1907. Gedurende de maand januari 
vriest het. Er wordt me gemeld dat er verse 
zalm in de Roer werd gezien op de 28ste. Ik 
ben niet vrij om dit zelf te gaan vaststellen. 
Vrienden uit Venlo melden mij dat zij zalm 
zagen springen in de lage Maas. Gedurende 
de tweede helft van februari beginnen de 
waters te stijgen. Het regent onophoudelijk 
sinds het begin van de maand en dit doet 
reeds een deel van de sneeuw, gestapeld op 
de hoogvlakten van de Vogezen, smelten. De 
zijrivieren van de Maas zwellen en 
schotbalken moeten verwijderd worden van 
20 februari tot begin maart. Dominerende 
winden waren N tot NO in januari en NO, O, 
Z tot ZW in februari. 
 

 
Uit het archief van een Waalse familie: 
beelden van een rijkelijk verleden die we 
kunnen catalogeren als een stukje 
Belgische vliegvisgeschiedenis. Laten we 
met zijn allen hopen dat, indien de zalm 
ooit weer helemaal terug is in onze 
waterlopen, dergelijke taferelen definitief 
tot de geschiedenis behoren. 
 
Voor de wateroverlast waren de lentezalmen, 
zogenaamde 'vette' zalmen, nog niet in de 
omgeving van Visé. Toen dit zich voordeed, 
werden de eerste vangsten gedaan door 
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beroepsvissers met kruisnetten in de 
omgeving van Lixhe. Op 17 februari 1908 vis 
ik in Holland en meer bepaald in Roermond. 
Ik vis twee dagen tijdens een massale 
zalmtrek, echter zonder succes. De zalmen 
volgen de rechteroever, doorkruisen dan de 
volle stroming om via de meanders van het 
overstroomde gebied verder te trekken. Alle 
soorten aas probeerde ik, van het krieken van 
de dag tot de nacht viel. Een visboer vangt er 
twee vanaf de oever met zijn verplaatsbare 
kruisnet. Het water is vuil en stijgt nog. 
Bedroefd, ontgoocheld en vermoeid verlaat ik 
de rivier. 
 
De volgende zondag ben ik dooreengeschud 
door de reis. Ik miste mijn treinverbinding en 
moest dan met de fiets naar Roermond. 
Nochtans sta ik bij het opkomen van de dag 
op een goede plaats en om 7.30 uur liggen er 
al twee zalmen op de oever. Maar ik ben 
reeds uitgeput. Eén van de zalmen weegt 
14,8 kg. Twee uur later (ditmaal op de 
weegschaal van het hotel) weegt de vis nog 
maar 13,2 kg. Er is dus een merkelijke 
vermindering door bloedverlies ten gevolge 
van de gaff waarmee de vis werd geland. 
 

 
Steenenbrug over de Roer, Roermond 
 
Na het middagmaal ga ik terug, samen met 
een arbeider, naar mijn gebruikelijke stek. 
Reeds bij de eerste worp ervaar ik een sterke 
schok. Ik viste met een verse alver als 
doodgetakeld aas met drie dreggen. Na een 
formidabel gevecht van twintig minuten moet 
ik het opgeven. Het topdeel van mijn hengel 
is gebroken en mijn duim is gewoonweg 
verbrand door de vliegenlijn. Ik verlaat 
Roermond om 11 uur en ga naar Luik op 
verkenning en observatie. Daar wordt niet 
gevist. De meeste zalm is voorbij getrokken 
en je doet er best aan je geluk in de 
omgeving van Visé - Luik te beproeven. 
 
Hoewel de vistrap van Angleur uitstekend 
werkt, komt geen enkele vis er doorheen. Het 
krachtige water verplicht de aangestelde van 

de stuw nog meer water door te laten en men 
veronderstelt dat door de druk wat meer zalm 
op de linkeroever zou optrekken. Ik twijfel 
daaraan... 
 
Wij zijn nu 27 februari en er zijn verder nog 
geen zalmen gevangen. Andere jaren vingen 
wij rond dit tijdstip 'magere' zalmen die 
afgelegd hadden in de omgeving van Raikem 
en Colonstère op de Ourthe (men bedoelt 
hiermee 'kelts' of afgepaaide zalmen die 
terug naar zee trekken). Dit jaar waren er 
blijkbaar geen. 
 
9 maart 1908. Zaterdagnamiddag zagen 
diverse vissers op de dijk van Visé nieuwe 
zalmen optrekken. Zondag werd er niets 
gevangen. Op 15 maart zijn er verse zalmen 
in Angleur. In Visé staan de vissers schouder 
aan schouder vanaf de betonbrug 
'Acclimation' tot aan de stuwdam. 8 zalmen 
werden geland. Om 11 uur heb ik een visser. 
Om 2 uur een nieuwe aanbeet op 200 m van 
mijn eerste stek. Ik vang een kopvoorn van 3 
kg met een doodgetakelde alver. 
Overwegend ZW-wind, temperatuur 10°, 
motregen. Om 4 uur haak ik in volle stroming 
een zalm. Ik veronderstel dat ik hem in het 
lichaam haakte, gezien zijn vreemd gedrag 
en zijn snelheid. Ondanks een wedren van 
200 m raakt mijn molen leeg en weg is de vis. 
Ik blijf verwonderd en scheldend achter. Het 
talrijke publiek is meer dan ikzelf ontroerd 
door deze pech. 
 
De Maas en haar bijrivieren, waarvan de 
oevers reeds blank stonden, krijgen er nog 
wat regenwater bij. De sneeuw smelt maar 's 
avonds keert de wind naar het noorden. Het 
vriest hard tijdens de nacht op 16 maart. Die 
dag toont de zon zich voor het eerst sinds 
twee maanden. De zalmen springen niet. Ik 
wijt dit aan de plotse windverandering. Zo 
bleef het gedurende vier dagen. Er werden 
geen vangsten genoteerd. Aanhoudend 
vriesweer en de zalmen blijven in de diepte 
liggen. 
 
EEN GEBEURTENIS OM IN TE LIJSTEN 
 
Tijdens het vangen van een zalm doen zich 
dikwijls incidenten voor; zulke onverwachte 
moeilijkheden komen net op het moment dat 
de vermoeide vis naar de gaff komt. Een 
laatste inspanning en de vis breekt de lijn. Ik 
vertel je volgende gebeurtenis. 
 
In maart 1906 viste ik in Tilff op de Ourthe op 
het eigendom van dhr. M. Neef. Helder als 
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kristal was het hoge en wilde water en de 
zalm trok op in grote getallen. Vanaf de 
ochtend deden de vissers, verspreid van de 
Colonstère tot de dam, grootse vangsten en 
ikzelf mocht ook niet mopperen. Vermoeid 
nam ik even een rustpauze en volgde 
nauwgezet een collega aan de overzijde in 
zijn strijd met een zalm van ongeveer 11kg. 
Ietwat bang blijkbaar, durfde de man de vis 
zijn wil niet opdringen, waarmee ik bedoel de 
zalm in volle stroming dwingen waar hij dan 
stilaan wel zou 'verdrinken' wanneer hij 
regelmatig de muil moest openen. De zalm 
kwam dan ook telkenmale naar de oever en 
hervatte er krachten. Reeds 45 minuten 
duurde dit spel, toen begaf de lijn aan een 
verbinding en weg was de vis en ook de 
menige geldstukken die de visser reeds voor 
de ogen had gezien. De vis sprong nog 
meermaals... 
 

 
De Ourthe te Hamoir in 1906 
 
Na het middagmaal aan het water ging ik 
terug aan de slag, maar kon de tegenslag 
van de andere visser niet uit mijn hoofd 
zetten. Een bocht, gevormd door een bruuske 
draai van de rivier, leek mij de aangewezen 
plaats om mijn aas in te werpen. Dit deed ik 
tweemaal en liet het aas dan langs de oever 
terugkeren. Plots had ik de sensatie van een 
beet, niet op het aas maar op het lood. Ik 
draaide vlug in en zag dat ik een draad had 
gehaakt die blijkbaar behoorde aan de man 
aan de overkant. Met een schreeuw maakte 
ik er hem attent op. Hij kwam mij vervoegen 
in gezelschap van Dhr. Navarre. Samen 
waren zij getuige van deze vreemde vangst. 
 
Na menige poging kon ik de draad grijpen die 
rond mijn lood en haken was gedraaid. Toen 
begon met armen, handen en vingers een 
ruw gevecht. Met een zakdoek in de hand als 
bescherming kon ik de vis stroomopwaarts 
leiden en bracht hem, niet zonder moeite, in 
het stille water nabij een eilandje waar de 
zalm kon worden geland. Ik voeg er 

onmiddellijk aan toe dat ik de man, vader van 
een groot gezin, die met zijn dankbaarheid 
geen weg wist, integraal betaalde voor de vis. 
 
Zulke spontane daad van beleefdheid tussen 
vissers was in die dagen doodgewoon. Zou 
dit heden (1927) nog kunnen? Ik betwijfel het 
ten zeerste, maar in elk geval bracht het mij 
die dag geluk want de vangsten vielen best 
mee. Wat vreemd is, is het feit dat twee jaar 
later, ditmaal in Angleur, Dhr. Navarre die de 
vreemde vangst had bijgewoond, mij dezelfde 
dienst bewees! Mijn zijde was 
ongelukkigerwijze doorgesneden geraakt 
toen ze op de oever lag en dit door een 
voorbijganger met stalen schoenzolen. 
Moraal van dit verhaal: om een pruik te 
ontwarren, ga je best waar geen 
voorbijgangers komen. 
 
TERUG NAAR VISJOURNAAL 1908 
 
Na dit verhaal gaan we verder met mijn 
visjournaal voor de volledige periode van 
januari tot einde juni 1908. Het waterpeil zakt; 
de sluismeesters in Luik en Visé komen 
tussen. De zalmen die tot Angleur waren 
opgetrokken, gaan, gezien het lage waterpeil, 
stroomafwaarts eerst tot de spoorwegbrug en 
vervolgens naar de diepe gaten nabij de 
oever rechtover de kerk van Fétinne. Daar 
worden er vele gevangen. De betonbrug bij 
de aftakking is dé plaats van afspraak van de 
vissers, evenals de brug van Vennes, terwijl 
de Mativakaai voorbehouden lijkt aan de 
wandelende gezinnen van de stad. 
 
Dhr. Boulanger van Tilff, een visser met 
faam, laat zich opmerken en vangt drie 
zalmen net voorbij de brug van Vennes in 
donker, olieachtig water dat wild van de dam 
komt. Scholen zalm bevinden zich ook 
rechtover de muur van de fabriek van de 
Englebert. In de ochtend was het koud 
wegens de nachtelijke vorst. Rond 10 uur 
kwam er een stralende zon en de omgeving 
warmde op. Merkwaardig dat de zalmen hun 
aanwezigheid niet verraadden door te 
springen. 
 
25 en 27 maart 1908. Er wordt vis gevangen 
in Luik aan de brug van Vennes en de 
Mativakaai, zowel aan de vlieg, de garnaal, 
als het dode aas. Vissers met zgn. 
'moeraskousen' ('bas de marais') konden 
waden naar de betere stekken, nabij het 
einde van de stroming; sommigen zagen de 
zalmen tussen hun benen passeren. Ook in 
Visé (de weinig gebruikte Nederlandstalige 
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benaming voor deze strad is Wezet) is er veel 
zalm. De gelukkigen zijn eens temeer de 
heren Boulanger en Navarre. Serene sfeer. 
Zon. Barometer 763. Overwegend ZO - tot 
ZZO - wind. Een ideaal weertje. In Angleur, 
waar ik blijf 'hangen' nabij de vistrappen, ziet 
men hier en daar veelal kleine zalm, maar zij 
zijn niet bijtlustig. 
 
29 maart 1908. In de vooravond was er wat 
druilregen. Zachte temperatuur voor de 
zonsopgang. Om kwart na vijf komt een lichte 
wind op die naar het oosten draait. Barometer 
765, maar deze daalt tot 's avonds. Om op 
mijn voorkeursstek te komen moet ik mij in 
diep water wagen. Deze gevaarlijke 
verplaatsingen in de sterke stroming worden 
nog onaangenamer door de bijtende kou die 
rond 8 uur toeneemt en weinig goeds 
voorpelt. Een stijging van het water van circa 
10 cm doet de scholen zalm die die drie 
dagen geleden opgemerkt werden 4km 
stroomafwaarts in de 'Dérivation' optrekken. 
 
Ik verlies veel takels bij het werpen tussen 
gebouwen steenwerk waar de vis zich 
ophoudt; het grootste deel der zalmen is 
echter reeds voorbij en bevindt zich nabij de 
doorgang van de stuw van Angleur. 
Voortdurend springen de zalmen , maar geen 
vangsten. Op dit ogenblik zijn wij met 17 
vissers, verspreid langs de oever. Als het 
ware in cadans wordt het aas ononderbroken 
geworpen. Het is triestig zo te vissen en ik 
vind het erg spijtig dat de vissen deze 
vervloekte stuw niet meer kunnen 
overschrijden. 
 
Rond het middaguur trekken enkele vissers 
naar Visé, want een telefoontje had laten 
weten dat er zalm gevangen was door de 
heren Boulanger, Navarre en onze vriend 
Henri Dupont van Brussel. In totaal werden er 
9 zalmen geland. In Angleur, net boven de 
brug, vangt Dhr. Evrard twee zalmen: één 
aan de vlieg en één aan de garnaal. Ik 
verander mijn vismethode en heb bijna 
dadelijk een mooie aanbeet op de garnaal. Ik 
sta nabij een diep stuk, kan niet tijdig gepast 
reageren en de lijn breekt. Nog geen 10 
minuten later op dezelfde plaats vang ik een 
zalm van 17 pond op mijn vliegenhengel. Na 
enkele pogingen op andere plaatsen kom ik 
terug naar mijn stek, waar nu 5 vissers 
staan... Ik smijt mijn 'Butcher' achteloos 
tussen hen en laat ze tussen twee waters 
nabij de boord zwemmen. Noteer dat ik 
nauwelijks mijn hengel kon verplaatsen, zo 
dicht stonden wij bij elkaar. Terwijl de 

anderen naar het midden werpen, richt ik mijn 
aandacht naar de oever. Op 10 m van mij, 
achter een grote steen waar de stroming 
gebroken wordt, merk ik een zwarte schim, 
een rustende zalm. Op dat ogenblik is mijn 
vlieg ver van mijn voorlijn achter de vis. Ik 
haal lijn met de hand en krijg beet, maar de 
vis laat los. Ik verander de vlieg en neem een 
maat kleiner. Dadelijk een hevige beet en het 
elleboogwerk begint, want de hinderende 
buren moeten mij enige ruimte geven. 15 
minuten later ligt mijn tweede vangst op de 
keien. Dit volstond voor mij en ik ga 
huiswaarts met 30 pond zalm. 
 

 
 
30 maart 1908. Deze maandag vangt Dhr. 
Napoléon Dupont een mooie zalm in Visé 
aan een diepgeviste lepel. 
 
3 april 1908. In Visé worden enkele zalmen 
gevangen; niets in Angleur. Met netten vangt 
de beroepsvisser van Visé 18 zalmen. 
Troebel water want op 1 april hebben de 
lakenfabrieken in Verviers vuil afvalwater 
geloosd en de wolvlokken drijven af tot in 
Holland. De vissen zijn ziek; zij springen niet 
en ze bijten niet. 
 
Zaterdag 2 april ??? Overwegend zuidelijke 
wind en 's nachts regende het hevig. 's 
Anderendaags draait de wind naar het 
westen, dan naar het noorden en uiteindelijk 
naar het oosten. Ondanks de zon is er 
bijtende koude. De temperatuur is plots 
veranderd en de barometer daalt voortdurend 
tot 8 uur 's avonds (geen regen noch in Visé, 
noch in Luik). Die dag ving ik een snoek van 
6 pond aan een niervormige lepel. 
 
(wordt vervolgd) 
 
Vertaald en bewerkt door Hugo Martel. 
Eerder gepubliceerd in 'De Vlaamse 
Vliegvisser'. 


