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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 4 & 5 
 
Elk jaar stelt men dezelfde constanten vast bij 
de trek van de zalmen: een al dan niet lang 
oponthoud aan de voet van de stuwdammen 
waar de beroepsvissers met hun vaste 
kruisnetten heel wat zalmen vangen wanneer 
een school hun stek passeert. Soms zijn de 
kruisnetten met ijzeren staven stevig 
vastgemaakt op verboden plaatsen en zelfs 
nabij vistrappen wat uiteraard verboden is. 
Maar aangezien de viswachters geen 
vaartuig hebben, kunnen zij de locatie ervan 
moeilijk ontdekken; hooguit kan men vanaf de 
oever de kruisnetten vermoeden, daar deze 
net onder waterniveau zitten. Ze vangen 
echter veel drijfhout en ander afval op wat 
enerzijds hun aanwezigheid verraadt en 
anderzijds de zalmen, uitgeput door hun strijd 
tegen de stroming, lokt om er te komen 
uitrusten in een ietwat rustigere omgeving. 
 
APRIL 1908 
 
9 april. Mijn vrienden die verwittigd werden 
dat er veel water was in Roermond en 
hoopten om bij goede vangsten aanwezig te 
zijn, gaven mij een seintje. Ik kom op de 
aangeduide plaats; het modderige water is 
zeer wild. Tot overmaat van ramp stel ik vast 
dat de wind overwegend uit het oosten komt 

en dit reeds sinds vanochtend. Ik verwacht de 
eerste drie tot vier dagen geen succes en 
keer naar de hoofdstad terug zonder mijn 
hengel te hebben opgetuigd. Grote 
verbijstering bij vele mensen uit Roermond en 
omgeving die speciaal gekomen zijn om mij 
aan het werk te zien. Hoewel ik de reden voor 
mijn houding uitvoerig toelicht, willen zij niet 
aanvaarden dat het zalmvissen in sommige 
omstandigheden geen zin heeft. Sommigen 
noemen mij zelfs een 'stroper' omdat in mijn 
viszak een gaff zit. De landingshaak is 
blijkbaar niet gekend in Holland. Men roept er 
de Rijkswacht bij; deze is beleefd, maar doet 
vervelend. Uiteindelijk mag ik er in de 
toekomst niet meer vissen met zgn. 'levend 
aas'. Ik besluit dan ook wijselijk om er niet 
meer te komen vissen, zeker nu de 
levensduurte er fors in de hoogte is gegaan: 
10 florijnen voor een avondmaal en 6 florijnen 
voor een bed met ontbijt. 
 

 
Figuur 1 
 
12 april. Ik had in het Luikse drie visdagen 
zonder enig resultaat, zoals ik het trouwens 
had voorzien. De koude en droge oosten 
wind heeft ongetwijfeld invloed op het humeur 
van de zalm. Vandaag zondag zijn er maar 
vier vangsten op het eiland Quaden en dit 
voor een horde van minstens 120 vissers. 
Alle vier werden ze met de lepel gevangen. 
 
13 april. De wind verandert volledig van 
richting en draait van oost naar noord vanaf 4 
uur vanochtend. Het vriest en het is bewolkt; 
de koude houdt aan. Ik vang vijf zalmen en 
mis er zes. De lepel doet het! Het water is 
helder en mooi in Visé, wat hier enigszins 
verwonderlijk is. De schuwe vis zoekt dan 
ook het midden van de stroom op, behalve in 
de omgeving van de dijk en nabij het kanaal. 
Dhr. Boulanger en ikzelf, vanuit de boot, 
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missen allebei twee stuks. Wij meren aan en 
terwijl mijn vismaat het water uit de boot 
schept, doe ik enkele worpen naar het 
midden. Ik krijg een zware aanbeet en 
gedurende twintig minuten beleef ik een 
hevig gevecht. Ondanks mijn ervaring en mijn 
voorzichtigheid breekt uiteindelijk mijn lijn, 
zonder enig idee van wat er had 
aangehangen. Het gedrag van de vis die 
altijd maar diepere stukken in het midden van 
de stroom opzocht, wijzen er mijns inziens op 
dat het mogelijk om een grote steur ging. Het 
zou de eerste maal niet zijn dat een steur met 
de hengel wordt gehaakt, zeker 
stroomafwaarts van de stuw van Visé. Maar 
hier dus geen vangst ondanks het feit dat 
meer dan 100 meter lijn molen ging ... 
 
17 april. In twee beurten ving de visboer in 
Visé deze week 28 zalmen. De lijnvissers 
vingen er 17 van fors formaat. De zalmen 
bevinden zich voornamelijk aan het eiland 
van Quaden en nabij de vistrap. Op 30 meter 
van de stuw kan ik de bewegingen van de 
scholen zalmen volgen vanuit mijn boot; 
sommigen trachten de hindernis te nemen. 
 
19 april. Het is Pasen. Koud, regen, sneeuw 
en noordoostenwind. Zeven vangsten in Visé 
nabij de bosjes van het eiland in de diepere 
gaten en met de lepel. Ook daar ving de 
sluismeester bij het krieken van de dag een 
grote zalm met aas. 's Anderendaags ving hij 
er nog een van 8 kilo. Het lijkt het goede 
moment. Het is 10 uur en het klaart op; 
zonnestralen breken schuchter door. Vier 
vissers die samen vissen in elkaars nabijheid 
slaan vier vissen aan en landen ze ook. Die 
dag werden er 10 gevangen, veelal in de 
kant. Ik viste vanuit de boot in het midden van 
de rivier en wisselde regelmatig van stek 
maar zonder succes. Het weer wordt 
afschuwelijk met hevige sneeuwstormen: dit 
heeft uiteraard een nefaste invloed op het 
gedrag en het humeur van de zalm. De 
atmosferische wisselvalligheden duwen de 
vissen naar de boord. 
 
22 april. Na een periode van maar liefst 32 
dagen van oosten -, noordoosten - en 
noordenwind draait de wind naar het westen 
en vervolgens naar het zuiden. Dit brengt 
regen met zich mee en een 
temperatuursstijging. Met de hengel wordt 
niets gevangen. 
 
24 april. Hevige regen doet het Maaswater te 
Visé onrustwekkend stijgen; de sluismeesters 
moeten er de sluizen van de stuwdam 

openen. Sinds vrijdag komt er heel wat afval 
met de stroming mee en dit verhindert bijna 
het vissen: het zijn de fabrieken in Verviers 
die vlokken en ander wolafval lozen. In de 
diepe pools ving de visboer deze week 40 
zalmen met de netten. De zalmen trekken 
over de stuw van Visé. 
 
26 april. Deze zondag, bij het ochtendgloren 
is de lucht helder. Het is bijtend koud. Rond 5 
uur trekken sombere wolken voorbij, komend 
uit het zuidoosten en gejaagd door een 
hevige wind. De barometerstand is 749. Een 
storm profileert zich meer en meer; men kan 
nauwelijks een hengel hanteren. Wij zijn 
verplicht een houtvuur aan te steken om ons 
te verwarmen. 's Middags komt er regen met 
hevige rukwinden; de zalmen blijven in de 
diepte. Geen enkele boot kan op het water 
gaan gezien de hevige wind. Mijn geankerde 
boot gaat fel te keer, ik geef het op. Die dag 
blijf ik zonder vis, terwijl stropers vele zalmen 
vangen door ze met haken te harpoeneren in 
de diepe stukken ... Ik zal hun namen niet 
noemen want ik zou sommige goede vissers 
die beweren nooit de wet te overtreden, in 
diskrediet kunnen brengen... Alleen een 
visser uit Angleur nam op correcte wijze een 
zalm van 5 kilo. Hij is bereid de vis tegen 
betaling aan mij af te staan. Sneeuw. Vuil 
weer. De wind draait naar het oosten. De 
barometer stijgt bruusk naar 753, maar geen 
zalm op 27 april. 
 
28 en 29 april. Er viel enorm veel regen in 
een tijdspanne van 24 uur en de temperatuur 
stijgt. Zuidenwind bij een barometerstand van 
754. Op maandag toonde de zon zich 
kortstondig, daarna volgt gedurende twee 
dagen een miezelregen. Tijdens deze week 
stijgt het waterpeil. De Ourthe, de Vesder, de 
Lesse, de Semois en de Samber zijn zeer 
slijkerig. 
In Visé opent men groot de stuwen en ik heb 
de indruk dat de zalm massaal 
stroomopwaarts trekt. Volgens mij is de 
periode om te vissen met winteraas, nl. 
doodgetakeld aas en lepels, voorbij. Nu zal 
het échte vissen starten: het vliegvissen. De 
Engelsen blinken hierin uit, maar veel 
Belgische vliegvissers zouden hun wel eens 
de les kunnen spellen, zeker in onze eigen 
rivieren. 
 
MEI 1908 
 
3 mei. Visé. Mist vanmorgen. Noordenwind. 
De mist trekt langzaam op; rond 10 uur komt 
de zon erdoor en de temperatuur stijgt. 
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Desondanks bijt de vis niet en nestelt zich in 
scholen nabij de stuwdam waar de netten van 
de beroepsvissers liggen. Nabij een visladder 
komt een boot met twee vissers terecht in 
een school zalmen en ze vangen er die op 
onwettige wijze. Ik roei naar dezelfde plaats 
en mijn vismaat vangt een prachtige zalm, 
maar dan wel op regulaire wijze. Ik stel vast 
hoe makkelijk het is optrekkende zalmen 
tegen te houden: de stropers hadden aan een 
zware steen een koord gespannen waaraan 
op geregelde afstanden stukken wit linnen 
bevestigd waren, als waaiers. De vissen 
bleven achter de koord ... De 'eerlijke' vissers 
met de lijn op de linkerkant vingen niets. 
Noch een Durham, een Popham, een John 
(waarschijnlijk bedoelde hij een 'Jock') Scott 
of een White Moth konden een vis verleiden. 
Nochtans stegen ze en was er beweging van 
's morgens tot 's avonds. In Angleur wachtten 
duizenden zalmen in de kom, klaar om op te 
trekken; ik denk dat ik weet waarom ze niet 
optrekken, en ik ben vastberaden de juiste 
oorzaak op te zoeken. 
 
6 mei. Ik ben sinds gisterenavond in Angleur 
en ben nauwgezet de trekroutes nagegaan. 
Het water is merkelijk gezakt en men ziet 
duidelijk de bewegingen van de vissen nabij 
de oevers. Wanneer ik zeg dat ik een 
uitstekende zwemmer ben en niet bevreesd 
om snel water te trotseren, is dit niet om te 
pochen maar gewoonweg om mijn 
voldoening te uiten in het algemeen belang. 
De zon schittert; het is 4 uur in de namiddag. 
Ik zal dus niemand kwaad doen met mijn 
zwempartij, tenzij de vele stropers van 
Grivegnée die samengetroept zijn op de 
rechteroever van de kom en op de stuwdam. 
Krachtig zwem ik naar de kom en ondanks de 
hevige kolken bereik ik de voet van de stuw. 
Ik duik meermaals en raak vele zalmen, die 
er wachten en zich nauwelijks aan mijn 
aanwezigheid storen. Hevige vijandige kreten 
weerklinken. Stenen worden geworpen. Ik 
stoor mij er niet aan en kom aan de voet van 
de enige vistrap, die volledig versperd is. En 
dit ondanks de goede zorgen van het 
sluispersoneel en de viswachter die hun 
uiterste best doen om het stropen dan toch 
overdag te verhinderen. Ik ruim grote takken 
op, omvangrijke stenen en ook oude, metalen 
bedonderstellen, die daar kwaadwillig 
gesmeten zijn om de doorgang te 
verhinderen. Tot mijn grote verbazing slaag ik 
er zonder enige moeite in de vistrap Denil op 
te gaan, na al de hindernissen te hebben 
opgeruimd die de migratie van de zalmen 
tegenhielden. Van op de rechteroever word ik 

uitgejouwd; op de linkeroever juichen de 
toeschouwers mij toe. Ik ben dan ooggetuige 
van een formidabele rush van vissen naar de 
trap; zij gaan er in alle gemak over en 
spoeden zich stroomopwaarts zonder 
probleem, als was het kalm water. Ik meen er 
ongeveer 400 te hebben zien optrekken in 
nauwelijks één uur. Het wordt stilaan tijd om 
mij terug aan te kleden; de zon gaat onder en 
ik ril. 
 
10 mei. Ik kan niet gaan vissen, maar ik 
verneem dat drie zalmen met de vlieg werden 
gevangen. Drie dagen na elkaar regent het; 
het waterpeil stijgt en de zalmen zitten in de 
nabijheid van de standplaats van de 
beroepsvissers te Visé, waar zijn werklui er 
een grote hoeveelheid vangen, namelijk 33 
op woensdag 13 mei en 75 op vrijdag 15 mei. 
Ik verneem ook dat de beroepsvisser de wet 
overtrad en werd geverbaliseerd door de 
viswachter. Het regent verder, met een 
bruuske waterstijging als gevolg; de 
sluiswachters grijpen in en de zalmen trekken 
makkelijk op. 
 
17 mei. Nooit zag men een betere zalmtrek 
dan deze in Angleur. Vele vissers vangen er 
aan de vlieg, nl. de Durham Ranger. Ik neem 
er twee aan de vlieg en een aan de garnaal. 
Mijn bezoek aan de vistrap Denil de vorige 
week heeft het toezicht van de sluis - en 
viswachters aangescherpt. Een fuik werd 
boven de trap geplaatst en 7 zalmen werden 
gevangen. Een duidelijk bewijs dat de trap 
goed werkt als er uiteraard geen hindernissen 
zijn. De stropers blijven alert in de buurt, klaar 
om toe te slaan wanneer de gelegenheid zich 
voordoet. 
 
22 mei. Zalmen werden met de vlieg 
gevangen tijdens een periode van warme 
dagen. Dan wordt het onweerachtig over het 
ganse land. Er zijn bijna geen zalmen meer 
nabij Visé; ze zitten allemaal nabij de 
Dérivation en tussen Luik en Angleur, waar 
ze naar behoren springen. In Fétinne worden 
mooie vangsten gedaan nabij de 
kiezelbedden. De Mativakaai is vol volk en de 
toeschouwers zijn even enthousiast als de 
vissers! Wat zich daar afspeelde zou het 
penseel van vele kunstenaars hebben 
geïnspireerd, alsook het potlood van de beste 
tekenaars. Reeds om 2 uur in de ochtend ga 
ik naar mijn favoriete stek. Ik ben alleen; het 
is nog nacht; een fluitstoot gevolgd door een 
tweede weerklinkt nabij de stuwdam. 
Onbekenden gooien met stenen naar mij. Ik 
ga het gevaar niet uit de weg en doe drie 
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nietsnutten vluchten door een dreigement 
met mijn landingshaak. Aan de stuw vluchten 
ijlings zes stropers weg met hun netten en 
zakken volgepropt met vis. Op mijn beurt 
verwittig ik door enkele fluitstoten de 
viswachters. Ze kwamen te laat en konden 
geen beslag leggen op de zakken met vis die  
intussen door de stropers werden 
gedeponeerd in de eerste woningen van 
Grivegnée. 
Ik viste bij het ochtendgloren. De 
rijkswachters die intussen ook - te laat - 
waren aangekomen gaven mij het startsein 
op het legale uur. Verwonderlijk, maar ik nam 
drie zalmen op de kiezelplaat voordat de 
eerste lijnvissers met de eerste tram uit Luik 
aankwamen. De Butcher zorgde voor het 
succes. 
28 mei. Mooi weer sinds gisteren met een 
zwoele sfeer die een onweer aankondigt. 
Sinds drie dagen gaan de zalmen 
ononderbroken over de stuw van Angleur; 
zelfs de stuwen van Sauheid en Tilff houden 
ze niet tegen. Zij zijn té lang opgehouden 

geweest en nu het water gunstig is kunnen ze 
niet vlug genoeg naar de paaigronden op de 
Amblève en de Boven - Ourthe. Dit belet niet 
dat echte vliegvissers mooie vangsten doen 
nabij de stuw van Honny. Deze stuw is wel 
hoog maar wordt gemakkelijk door de zalmen 
genomen door het hellende vlak en omdat 
het water voldoende diep is om de val van de 
vis bij de eerste sprong op te vangen. Samen 
met brigadier Lomba zie ik om 4 uur 's 
ochtends vele zalmen optrekken. Deze waren 
de avond voordien nog in Angleur. Vele 
kilometers werden dus overbrugd, hoewel ze 
5 stuwen moesten nemen. Het overschrijden 
van de stuwdammen verdient meer aandacht 
en ik kom hier later op terug. Dit is een uniek 
spektakel, ook voor de niet-visser die zich 
niet kan inbeelden hoe krachtig het instinct is 
dat onze vissen drijft om daar voor 
nageslacht te zorgen, en dit terwijl hun 
natuurlijke habitat de zee is. 
 

wordt vervolgd

 

 
Zalmvissen op de Ourthe 
 

 
 
 


