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liep kon je de snoeken in het water zien staan. Het was altijd
prachtig om te zien.

Kleine visjes, handwerk
De kleine visjes en de kwakbollen vingen we met met onze han-
den. Vooral kwakbollen kwamen in het voorjaar met miljoenen in
de Laaij voor. In de zijslootjes was daarvoor de kikkerdril in grote
oppervlakten te zien geweest. 
We probeerden de vissen ook wel te vangen met door ons zelf
ontwikkelde vismethoden.

Grote vissen vangen, met ‘gereedschap’
Soms visten we met een wasketel waar de bodem uit was. Als
het water niet te koud was, liepen we eerst langs het water tot
we een snoek zagen. Een eindje daar vandaan gingen we het
water in met de wasketel en liepen heel stilletjes op de snoek af.
Bij de snoek zetten we de ketel snel over hem heen, zodat hij in

De Molenleij als donkere geknikte lijn boven in beeld, met daar-
boven de huizen aan de Lage Kantstraat. 
Rechts onder de bocht van de Heusdenhoutscheweg met bomen,
komend vanaf de Valkenierslaan. De witte lijn in de breedte onder 
is de Leunsdijkschestraat. De haaks daarop staande witte lijn links
in de hoek is de Molengrachtschestraat.

Zwemmen
In de zomer was de Laaij een ideaal zwembad. Een flink aantal
kinderen heeft er derhalve leren zwemmen. Er was één tekort,
niemand reikte er diplomaʼs uit. Als zwembad diende een stuk
van de Laaij, dat door ons eerst ontdaan was van plantengroei,
zoals lelies, riet en dergelijke. De diepte van het water waar we
het zwembad inrichtten was ongeveer een meter. Het water was
zeer helder. Als het water niet hard stroomde, zoals in de zomer,
dan kon je van bovenaf overal in de Laaij bij verschillende water-
diepten de bodem duidelijk zien. Voor de stuwen liep de diepte
op tot tegen de twee meter.

Schaatsen
In het grooste deel van het jaar kon je in de Laaij van alles doen.
Zoals eerder gezegd waren er diepe en ondiepe stukken. 
Pootje baden kon je buiten de winter altijd. Als het flink vroor kon
je vanaf de singel, waar de Laaij in uitstroomde, tot aan de
Heusdenhoutseweg schaatsen. Verder mochten we van onze
ouders niet komen. Bij de stuwen moesten we wel een eindje
over de kant lopen. Klunen, zoals ze nu zeggen. 

Vol leven
Er zat ook veel leven in het water, vooral vissen. Hele kleintjes,
zoals stekelbaarsjes en zandkruipers. In het voorjaar vooral 
kikkervisjes. Door ons kwakbollen genoemd. Maar ook grote 
vissen zoals snoek en paling. 
De grootste snoek die er gevangen is zal wel 1,5 meter lang zijn
geweest. Het water was helder en als je stilletjes langs de kant
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Herinneringen aan de Heusdenhoutschestraat 
en omgeving zoals beschreven door Sjef van Gils.  

In twee delen, onderstaand deel 2. 

Schaatsers op de Molenleij in 1960, iets later dan de periode
waar Sjef het over heeft.

Kikkerdril in de sloot

Kikker in wording Kikkervisjes
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maakten de fuiken wel eens los en gaven de vissen de vrijheid.
De visser probeerde ook wel ons te vangen, maar dat is hem
nooit gelukt.

Poelewei
Tussen de Molenleij en de Lovensdijkstraat lag een gebied dat
hoofdzakelijk bestond uit weilanden. Rondom elk weiland 
stonden langs de sloten veel knotwilgen. Wij noemden het
gebied de poelewaaijen (echte naam Poelewei). In de weilanden
liepen niet vaak koeien te grazen, het gebied werd door de 
boeren hoofdzakelijk gebruikt voor de hooiwinning. In mei en 
juni, voordat het maaien plaatsvond, stonden er vele bloeiende 
planten in het gras. 
Waar we als kinderen zo nu en dan plezier aan hadden was aan
de knotwilgen. We klommen in zoʼn knotwilg en gingen aan een
tak hangen. De tak boog door en wij zweefden naar beneden.
Soms koos je wel eens een te dikke tak en die had er geen 
trek in om door te buigen. Meestal kon je dan niet meer naar
beneden klimmen en was je genoodzaakt naar beneden te 
springen. Gelukkig is het altijd goed afgelopen.

Er zou nog meer over wonen in het gebied Heusdenhout en de
Heusdenhoutsestraat te vertellen zijn. Ik heb geprobeerd de
grote lijnen aan te houden en niet te ver in details te treden, om
zodoende toch een indruk te geven hoe de mensen, maar vooral
de kinderen, leefden in dit gebied na de oorlog tot 1953.
Tot zover -een deel van- de jeugdherinneringen 
van Sjef van Gils, thans woonachtig te Bavel.

Hebt u naar aanleiding van het eerste of dit tweede deel van de
herinneringen van Sjef van Gils vragen of hebt u zelf een verhaal
uit het Heusdenhout van vroeger, dan houden we ons als werk-
groep Heusdenhouts Historie ten zeerste aanbevolen. 
Oude fotoʼs zijn ook altijd welkom, we scannen ze en u krijgt ze
ongeschonden terug. De digitale kopieën gaan in het archief van
Heemkundekring Paulus van Daesdonck. Ze kunnen gebruikt
worden bij presentaties en artikelen over het heem van Paulus
van Daesdonck.
Contact via nieuws@heusdenhout.nl

de ketel zat. Daarna was het een kwestie van de vis pakken en
op de kant brengen. Dat lukte overigens niet altijd en glipte de
vis uit je handen. Paling, die vooral achter de stuwen aanwezig
was, was helemaal een probleem om uit de wasketel te halen.
Soms waren we wel een hele middag bezig om zoʼn paling op de
kant te krijgen. Wat hierbij opviel was dat de vissen helemaal niet
schuw waren en lang stil bleven zitten. Zwommen ze wel weg,
dan was dat maar voor enkele meters.

Als het te koud was
om in het water te
gaan, vingen we ook
wel eens snoeken
met een koperdraad.
We maakten een lus
in zoʼn draad en
deze bevestigden
we aan een stok. De
kunst was om de lus
om de kop van de
snoek te doen in het
water, dan plotseling
trekken en proberen
de vis aan de lus uit

het water te halen. De vis was ons meestal te vlug af.

Vissen bij ondiep water
In de zomer, wanneer het water op een aantal plaatsen erg
ondiep was, kon je grote vissen als brasem en ook voorn met de
hand pakken. Het water was dan zo ondiep dat de vissen niet
meer konden zwemmen. 
Soms gingen we over tot afdammen. Als het water niet al te diep
was maakten we twee dammen van oever tot oever waar tussen-
in we een snoek gezien hadden. Daarna schepten we -met een
paar emmers- water uit het afgedamde stuk, net zo lang tot het
water erg ondiep was en de vis niet meer kon zwemmen.
Een beroepsvisser kreeg in de gaten dat er veel vis in de Laaij
zat en is door middel van fuiken veel vis weg gaan vangen. Wij
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Een fuik ophet droge
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