Uit ‘den oude doos’ van de redactie: Een stukje uit De Katholieke Illustratie 1933.

Op onze groote rivieren wordt tegenwoordig door werkloozen, gesteund door
particulieren en een Binnenvisscherijvereeniging, de zalmenvangst beoefend. De
vangst geschiedt door middel van een z.g. ‘galg’, een groot vlot met 24 man en
getrokken door een sleepboot. Het midden van het vlot heeft een verstelbaar gedeelte, dat men tijdens de vangst op den bodem van de rivier laat zakken. Door de
opening wordt het 400 meter lange net binnengehaald. Een foto van het binnenhalen van het net. Op den achtergrond de sleepboot.

Er zou geen aanleiding bestaan, om deze twee foto’s te reproduceeren op
deze bladzijde, indien zij niet onmiddellijk verband stonden met den tijd,
waarin wij leven.

Want wij drukken ze hier niet af, omdat het opzichzelf interessante kieken
zijn van de zalmvisscherij, maar omdat we hier te doen hebben met
werkloozen, die door het verschalken van deze edele visschen trachten, iets
te verdienen. De werkloosheid is in onzen tijd van economischen nood een
uiterst moeilijk vraagstuk, niet alleen voor de maatschappij in het algemeen, maar zeker niet minder voor de werkloozen zelf. Er wordt wel eens
geklaagd, dat er misbruik wordt gemaakt van de steunregelingen, dat er
geen lust en bereidheid is om te werken. En ongetwijfeld komen zulke
gevallen voor en misschien zijn zij wel talrijk, maar gelukkig zijn er ook tal
van werkloozen, die het een kruis achten, niet te kunnen werken, niet alleen
met het oog op hun verdiensten, maar ook om het feit opzichzelf, dat ze
geen nuttigen arbeid kunnen verrichten. Alles wat gedaan kan worden om
voor werkloozen nuttig werk te vinden, verdient warme toejuiching, ook al
betreft het slechts weinig werkloozen.

Het groote vlot tijdens de vangst in de rivier.

De foto’s, welke wij hier geven, spreken daarvan. De enkelen, die iets met
de zalmvisscherij kunnen verdienen, verlichten den nood der werkloosheid
in het algemeen niet noemenswaard, maar als voorbeeld heeft dit geval
ongetwijfeld waarde.
Het spreekt vanzelf, dat deze werkloozen zonder steun niet aan de zalmvisscherij kunnen beginnen. Zij hebben immers een sleepboot noodig, en
waar zouden zij de middelen daarvoor vandaan halen? Er is nu een
regeling getroffen, dat zij slechts huur te betalen hebben, als hun vangst
zulk een betaling mogelijk maakt. Dát in zulke omstandigheden huur
gevraagd wordt, is zeer juist, want de bedoeling is immers, dat zij iets
zullen verdienen; het is steun in den vorm van werk, niet in den vorm van
het verstrekken van geld, tenzij dit noodig is. Niet altijd wordt er iets
gevangen; welnu, in dat geval wordt ook geen huurbetaling gevraagd.
De vangst geschied door middel van een z.g. ‘galg’, een groot vlot, waarop
zich vier-en-twintig man bevinden. Het vlot wordt getrokken door een
sleepboot. In het midden bevindt zich een gedeelte, dat men op den bodem
van de rivier kan laten zakken en waarlangs men het vier honderd meter
lange net binnenhaalt. Op de foto’s is een en ander duidelijk te zien.
Zooals met weet, trekken zalmen, die eigenlijk zeevisschen zijn, de rivieren
op, om daar op den steenachtigen bodem kuit te schieten.
Bij het opzwemmen van de rivier is het vleesch der zalmen rood en vet. Na
het kuitschieten, dus na den ‘voortplantingstrek’, gaan zij terug naar zee,
schrikkelijk vermagerd, want zij gebruiken in de rivieren geen voedsel. Het
vlees is dan wit en dor.
Zalmen, die op dezen terugtocht zijn, den ‘voedingstocht’, zijn dus voor de
consumptie minder geschikt. Maar daarentegen zijn zalmen, die de rivieren
opzwemmen, een welkome buit. Er zijn knapen bij, tot 45 kg. toe.
In alle maanden van het jaar komen zalmen vanuit zee de rivieren
opzwemmen, maar hun aantal varieert sterk. In de zomermaanden is hun
aantal veel grooter dan in den winter. In scholen van dertig tot veertig stuks
naderen zij den mond der rivieren, waar zijn eenigen tijd vertoeven in het
brakke water, om aan den overgang van zout- en zoetwater te wennen. Dan
gaat de tocht met groote snelheid voort, ver de rivieren op, den Rijn
bijvoorbeeld op tot in Zwitserland. Laten we hopen, dat onze werkloozen
menig zalmpje zullen verschalken. Goede vangst !

