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ZALM in onze rivieren
Hoe de netten met behulp van stoere paarden op den oever worden getrokken
van de Waal.

De zalmvisscherij in onze groote rivieren is ’n belangrijk middel van bestaan voor velen. Naast de groote zalmmarkt Kralingen, waar jaarlijksch
duizenden van deze visschen worden verhandeld, zijn eenige kleinere
plaatsen door de zalmvisscherij bekend geworden. Stellig is dit het geval
met Heerewaarden, dat naast een aantal landbouwers, een groot aantal
zalmvisschers onder haar bevolking telt.
De zalm is een vischsoort welke zeer geliefd is. Haar vleesch is van waarde
en wordt daarom duur betaald. Het is geen volksvoedsel, wat in verband
met het vorenvermelde dan ook begrijpelijk is. Na de geboorte ondergaat
de zalm een geheele gedaante-verwisseling; in het tweede en derde jaar na
de geboorte is de zalm ongeveer 15cm. lang en heeft de huid een zilverglans; door de zeelui veelal ‘zeejas’ geheeten. Voor het kuitschieten trekt de
zalm zeewaarts.

De ‘kuil’ van het net nadert langzaam de wal. Hoeveel zalmen zou
deze ‘trek’ tellen ?

Reeds worden twee flinke exemplaren uit de zegen tevoorschijn gehaald.
De visschers met hun mooie vangst waarop zij niet weinig trotsch zijn.

Het gemiddelde gewicht van deze vischsoort is 45 pond. Er zijn in ons land
vele malen exemplaren gevangen varieerend tusschen 54 en 63 pond.

Het net wordt door middel van een roeiboot weer uitgezet voor de volgende
trek. Zoo wordt dag in dag uit gevischt; en zoo schijnt ook dit bedrijf eentonig en dood. Dat het tegendeel vaak het geval is, zullen de visschers U zelf
beter kunnen vertellen.
Dat de zalm om zijn geliefde vleesch vele
vijanden heeft, spreekt wel van zelf. Onder
dezen de mensch, de roofvissen, enz. Men
zou spoedig geneigd zijn de zalmvisscherij
een ‘goudmijntje’ te noemen. Niets is minder
waar dan dat. De verdiensten der visschers
loopen lang niet parallel met de hooge
prijzen welke voor de zalm moeten worden
betaald.We brengen hier thans eenige opnamen van de zalmvischvangst te
Heerewaarden, waar deze nog plaats vindt
met behulp van sterke paarden, die de
zegen uit het water sleepen.

