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Drie jaar na het einde van de 
1ste wereldoorlog, in 1921, wordt 
de achturendag en de 48-uren-
week ingevoerd en verleent de Bel- 
gische regering het stakingsrecht 
aan de vakbonden. Het is op 18 
april van dat jaar 1921 dat vertegen- 
woordigers van de Belgische 
Staat, de provincie Antwerpen, 
de gemeenten Heist-op-den-Berg, 
Putte, Itegem, Booischot, Wieke-
vorst, Schriek en een aantal privé-
investeerders uit de verschillende 
gemeenten samenkomen om de 
‘Maatschappij voor goedkope wo-
ningen en woonvertrekken van 
het kanton Heyst-op-den-Berg’ op 
te richten, in aanwezigheid van 
notaris Ernest Brems uit Booi-
schot. 

De gemeenten worden in de ja-
ren na WOI geconfronteerd met 
een enorm gebrek aan woningen en 
een hoge kostprijs voor het bouwen 
en bewoonbaar maken van wonin-
gen waardoor weinig bemiddelde 
personen en talrijke en behoeftige 
gezinnen zich geen woning kunnen 
veroorloven. Om te werken aan ont-
wikkeling, tegemoet te komen aan 
de groei van de bevolking en het 
bouwen van aangename en gezon-
de woningen op haar grondgebied 
voor de arbeidersstand moest de 
overheid haar verantwoordelijkheid 
nemen..

Op 18 april 1921 wordt daar-
voor de basis gelegd met de ‘Maat-
schappij voor goedkope woningen 
en woonvertrekken van het kanton 
Heyst-op-den-Berg’, die in eerste 

Beste huurder, 
Beste lezer,

 
Een oude krant in de bus, het 

gebeurt niet elke dag. Een krant die 
teruggaat in de tijd, zo’n goede 100 
jaar om precies te zijn.

Blijkt dat deze nieuwe gazet vol 
staat met nieuws over de huisves-
tingsmaatschappij. Inderdaad, we 
blikken even terug in de tijd en dit 
heeft een speciale reden. Honderd 
jaar geleden werd de huisvestings-
maatschappij boven de doopvont 
gehouden.

Na WO I was de woningnood erg 
hoog. Betaalbare woningen met de 
nodige voorzieningen moesten deze 
woningnood helpen opvangen. Op 
nationaal vlak was er reeds in 1920 
een wettekst goedgekeurd die be-
schreef hoe dit alles moest verlopen.

Met de verschillende actoren,  
waaronder de provincie, enkele  
privé-mensen, de staat en de ge-

Woord van de voorzitter

Oprichtingsakte 1921 
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Lidboekje 1921 

Terug naar het begin ... 

meenten Putte en de huidige deel-
gemeenten van Heist-op-den-Berg 
werd een kantonale maatschappij 
opgericht die deze taak op zich zou 
nemen. De doelstelling was erg dui-
delijk: “de bouw, de aankoop, de ver-
betering, de verkoop en de verhuring 
van goedkope woningen en woon-
vertrekken, de aankoop van gronden 
bestemd om het bouwen van zulke 
woningen en woonvertrekken of tot 
het aanleggen van tuinwijken, alsook 
van werkmanstuinen geschikt ge-
maakt om verkocht te worden.”

We spreken 1921, net 100 jaar 
geleden. Laat ook nu deze doelstel-
ling nog steeds dezelfde zijn, al zijn 
er in de afgelopen jaren wel taken 
bijgekomen en is de doelstelling wat 
bijgeschaafd.  Tuinwijken en werk-
manstuinen, …. zien we momenteel 
wel anders dan 100 jaar geleden. 
Hoewel, de volkstuintjes in Moretus 
zouden zich hierin wel vinden. Maar 
de zorg voor een betaalbare, goede 
woning  is tot op vandaag de reden 
van ons bestaan.

een aantal particulieren die elk een 
persoonlijk boekje krijgen waarin hun 
aandelen worden opgetekend.

Er wordt die dag ook een raad 
van beheer samengesteld met dhr. 
Gustaaf Verlinden als secretaris-
zaakvoerder. Het voorzitterschap 
gaat eerst naar dhr. Laenen, genees-
heer en plaatsvervangend burge-
meester van Putte, en daarna naar 
dhr. Albert Van Roosbroeck, burge-
meester van Heist-op-den-Berg. Zij 
zullen instaan voor het dagelijkse 
bestuur en roepen jaarlijkse de alge-
mene vergadering bijeen, telkens op 
de 1ste zondag van mei.

Een kleine twee maanden na de 
oprichting, op 2 juni 1921, sluit de 
Heistse maatschappij aan bij de ‘Na-
tionale Maatschappij voor Goedkope 
Woningen en Woonvertrekken’ die 
door de wet twee jaar eerder al werd 
gesticht met als doel de oprichting en 
financiering van plaatselijke vennoot-
schappen voor het bouwen van so-
ciale woningen. In die eerste periode 
van 1921 tot 1945 worden maar liefst 
141 woningen gebouwd waaronder 
de oude tuinwijken in Heist-op-den-
Berg en Putte ... het begin van een 
mooi verhaal!

instantie opgericht wordt voor een 
periode van 30 jaar met mogelijkheid 
tot verlenging. Met de oprichting van 
de maatschappij stelt men als doel 
om goedkope woningen en woon-
vertrekken te bouwen, aan te kopen, 
te verbeteren, te verkopen en te ver-
huren, gronden aan te kopen waarop 
zulke woningen en woonvertrekken  
gebouwd kunnen worden en om tuin-
wijken aan te leggen en werkmans- 
tuinen geschikt te maken voor 
verkoop.

Tijdens de oprichtingsvergadering 
wordt een maatschappelijk kapitaal 
opgehaald dat verdeeld is in 3.813 
aandelen van 100 frank. De aandeel-
houders zijn de Belgische Staat, de 
Provincie Antwerpen, de gemeenten 
van de huidige fusiegemeente Heist-
op-den-Berg, de gemeente Putte en 

Wij vieren feest!
Graag blikken we met jullie terug 

op die eerste periode.
Mijn oprechte dank gaat uit naar 

al degenen die aan deze editie heb-
ben meegewerkt! Naar degenen die 
verhalen en anekdotes gesprok-
keld hebben, naar wie het nodige 
opzoekwerk deed, naar wie een 
speurtocht naar foto’s ondernam en 
wie dit alles neerschreef in fijne tek-
sten. Inderdaad lezer, er is heel wat 
zoekwerk verricht en het resultaat 
mag er zijn.

Terug naar de jaren 20, 30 en 40. 
Laat u meeslepen naar de tijd van 
toen …

Veel leesplezier
Wim Van den Bruel, voorzitter

Met de 
oprichting van 

de ‘Maatschappij 
voor goedkope 
woningen en 

woonvertrekken 
van het kanton 

Heist-op-den-Berg’ 
kwam de overheid 
met een oplossing 

om ook minder 
begoede gezinnen 

te voorzien van 
een aangename en 
gezonde woning. 

• Belgische Staat: 531 aandelen
• Provincie Antwerpen: 531 aandelen
• Gemeente Heist-op-den-Berg:  
   800 aandelen
• Gemeente Putte: 550 aandelen
• Gemeente Booischot: 350 aandelen
• Gemeente Itegem: 300 aandelen
• Gemeente Schriek: 280 aandelen
• Gemeente Wiekevorst:  
   180 aandelen
• Particulieren: 291 aandelen

WIST JE DAT...
een brood 85 centiemen 
(= 0,021 EURO) kostte in 1921.



De Oude Tuinwijk van Heist-op-
den-Berg werd gebouwd om tege-
moet te komen aan de woningnood 
na de Eerste Wereldoorlog. Ze werd 
gerealiseerd in twee fasen, van 
1921-1925, rond de Eugeen Wou-
tersstraat door de toen pas opge- 
richte ‘Maatschappij voor goed-
kope woningen en woonvertrekken 
van het kanton Heist-op-den-Berg’. 
Het is een mooi voorbeeld van een 
landelijke tuinwijk die aansluit bij 
het type ‘cités pavillonaires’ waar-
bij koppelwoningen gebouwd wer-
den op ruime, groene percelen.

Inplanting van de Oude 
Tuinwijk

De wijk, gelegen ten noordwes-
ten van het centrum van Heist-op-
den-Berg, wordt begrensd door de  
Molenstraat en de Noordstraat met als 
centrale as de Eugeen Woutersstraat. 
Verder strekt de tuinwijk zich uit over 
de Cederstraat, de Noordstraat, de 
Lodewijk Smitsstraat en de Neerweg. 
De Oude Tuinwijk vormt de laatste de-
cennia grotendeels het decor voor de 
‘Heistse voddemarkt’ die elke zondag 
doorgaat. In een eerste fase (1921) 
werden hier 36 woningen gebouwd, 
vanaf 1925 kwamen er nog 38 wonin-
gen bij, allen naar het ontwerp van de 
Antwerpse architect Louis Goormans. 
De straten werden een kleine tien jaar 
later aangelegd, van 1930 tot 1935. 
Het aanlegplan is heel eenvoudig en 
wordt gestructureerd door rechte en 
schuine assen. De scherpe hoek tus-
sen de Eugeen Woutersstraat en de 
Neerweg is ingevuld met een groen-
zone en de variatie in rooilijnen en de 
diagonale plaatsing van hoekpanden, 
elementen eigen aan een tuinwijk, 
maken het geheel levendig. Wist je 
trouwens dat er achter de tuinen van 
de middelste woningen nog voet- 
gangerspaden lopen?

Oude Tuinwijk van Heist-op-den-Berg

Variatie aan bakstenen 
woningen

De woningen zijn diverse varian-
ten van per twee, vier of zes ge-
koppelde eengezinswoningen met 
voortuintjes die kenmerken vertonen 
van het regionalisme, de meest domi-
nante stijl tijdens de wederopbouw na 
de Eerste Wereldoorlog met lokale, 
regio gebonden materialen, technie-
ken en vormkenmerken. De oudste 
woningen van de Oude Tuinwijk, die 
gebouwd werden vanaf 1921, be-
staan uit twee verschillende types, 
het ene type al met wat meer zin voor 
decoratie dan het andere. Zo vind je 
woningen van twee bouwlagen waar-
bij de bovenverdieping bepleisterd 
is en ingewerkt werd in het dak, hier 
en daar vind je puntvormige gevel-
verhogingen, dakkapellen, erkers en 
decoratieve ornamenten en details, 
onder meer in de zijgevels ter hoogte 
van de schouwen, in de topgevels en 
onder de smalle zeshoekige vensters 
die de toegangsdeuren flankeren.  
De huizen van het meest decoratief 

Oude Tuinwijk Heist-op-den-Berg. 

en dynamisch uitgewerkte type zijn 
relatief goed bewaard gebleven. Je 
kan ze het best herkennen aan de 
uitstekende erkers op de benedenver-
dieping. De woningen die gebouwd 
werden tijdens de tweede bouwfase, 
vanaf 1925, sluiten aan op het eer-
der sobere type uit de eerste bouw-
fase. De smalle zeshoekige vensters, 
voorzien van decoratief metselwerk, 
vormen hier het enige decoratieve 
element.

De Heiste Oude 
Tuinwijk is een 

aaneenschakeling 
van regionalistische, 

kleinschalige 
koppelwoningen 
in een levendige 

baksteen-
architectuur onder 

pannen daken.

De Oude Tuinwijk  
vandaag

De eenheid van de tuinwijk werd 
doorheen de jaren dan wel ver- 
stoord door renovaties, uitbrei- 
dingen, vernieuwingen van het schrijn- 
werk en aanpassingen van de voor-
tuinstroken. Er zijn toch een aantal 
treffende kenmerken goed bewaard 
gebleven zoals de perceelstructuur, 

Op 10 mei 1940, een half jaar na-
dat Duitsland Polen binnenviel en 
het de oorlog verklaart aan Groot-
Brittannië en Frankrijk, staat het 
Duitse leger aan de grenzen van 
België. De Duitse overmacht is 
groot en het Belgische leger geeft 
zich na een verbeten strijd over. 
Het begin van een periode van on-
gemeen harde repressie in onze 
regio. De oorlog eiste in Heist-
op-den-Berg dan ook een zware  
menselijke en materiële tol.

Geweld

In onze regio werd een verde-
digingsgordel opgericht die door  
Duffel, Koningshooikt en Sint- 
Katelijne-Waver liep. Van deze aan-
eenschakeling van bunkers zijn ook nu 
nog restanten terug te vinden. Tal van 
Heiste-naars werden gemobiliseerd 
en een groot deel van de plaatselijke 
bevolking sloeg op de vlucht naar onze 
buurlanden. Geweld vierde hoogtij, 
zo vonden in Schriek, Grootlo en  
Tremelo veel baldadigheden plaats 
en jongeren die de verplichte ar-
beid in Duitsland wilden ontvluchten,  
vormden bendes en pleegden over-
vallen, onder andere op ’t Goor, in  
Pijpelheide en Begijnendijk. In de 
Tweede Wereldoorlog werd Heist-
op-den-Berg ook twee keer gebom-
bardeerd door artillerie, afgeschoten 
vanuit Booischot en ook het V1- en 

Heist in tijden van oorlog
V2-bommengeweld tussen novem-
ber 1944 en maart 1945 zaaide dood 
en vernieling in de regio. Zo werd het 
kruispunt Fabiola bij vergissing plat-
gelegd toen men dit aanzag als het 
treinstation van Mechelen.

Verzet & collaboratie

Wegens de vele rantsoeneringen 
ontstonden diverse zwarte markten 
en werd er veel gesmokkeld. De 
armoede was enorm groot en het 
verzet groeide. Er werden overval-
len gepleegd op kantoren die voor 
de Duitse overheid werkten, er wer-
den ‘ruiten-tikacties’ georganiseerd,  
treinen, elektriciteitsleidingen en  
-cabines werden gesaboteerd, velden 
met lijnzaad ten dienste van de Duitse 
oorlogsindustrie werden in brand 
gestoken en er werden dreigbrieven 
verstuurd aan collaborateurs, de  
zogenaamde ‘zwarten’. Die laat-
sten lieten zich uiteraard ook niet 
onbetuigd waardoor heel wat mede-
burgers opgepakt werden en naar  
concentratiekampen werden ge-
stuurd, er werd actief deelgeno-
men door Heistenaren aan moord- 
aanslagen, moorden op patriotten 
en de razzia’s in Meensel-Kiezegem 
en er was zelfs een Heistenaar die 
bewaker was in het concentratie-
kamp in Breendonk. Hiervoor werd 
hij later ter dood veroordeeld door de 
krijgsraad in Mechelen. Kortom, het Bevrijdingsemoties op en naast een Sherman Firelfly tank in de tuinwijk. / FOTO Jozef Van Den Broeck

verzet leidde er in beide oorlogen toe 
dat veel gijzelaars en verzetsmensen 
weggevoerd en omgebracht werden. 
Anderzijds moesten heel wat Heiste-
naars die gecollaboreerd hadden met 
de Duitsers het na de oorlog ontgel-
den.

Zware tol

Meer dan 200 Heistenaren lie-
ten het leven tijdens beide wereld-

In een oorlog is er 
geen winnaar, alleen 

maar verliezers.

oorlogen. Voor hen worden jaarlijks 
bloemenkransen neergelegd aan het 
monument voor de gesneuvelden in 
Heist-centrum. Groot-Heist leverden 
zo’n 2.500 strijders en kende onge-
veer 450 al dan niet verplichte ge-
deporteerden, politieke gevangenen 
en weerstanders, denk maar aan het 
Partizanenkorps 037. Of je tijdens de 
oorlog een bepaalde zijde koos of in 
een bepaalde strekking geloofde, ge-
volgen waren er altijd zodat er op het 

100
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einde van de rit alleen maar verlie-
zers waren.

de inplanting, de groenaanleg en 
de architecturale eenheid van de  
volumes die getuigen van een  
boeiende, vormelijke variatie.



Een doos koekjes op tafel, 
het geluid en de geur van koffie 
die pruttelend doorloopt en tal 
van oude zwart-witfoto’s met elk 
een eigen verhaal ... Germana De 
Smet is een kind van de Tuinwijk, 
geboren op 20 januari 1938 in de 
Cederstraat en daar gebleven tot 
ze begin 2018 moest verhuizen 
naar de Spoorwegstraat in Heist-
op-den-Berg. Ze draagt de Maat-
schappij voor de Huisvesting een 
warm hart toe, dat blijkt uit haar 
verhalen. Ze vertelt honderduit 
over het leven in de Tuinwijk van 
Heist-op-den-Berg waar ze altijd 
heel gelukkig geweest is, over de 
moeilijke oorlogsjaren en Tuinwijk 
Kermis.

Hoe is je familie in een huisje van 
de Tuinwijk terecht gekomen?
Germana: Mijn overgrootmoeder is 
als vondeling gevonden aan de Wes-
terlosesteenweg, ter hoogte van het 
oud Moederhuis van Heist-op-den-
Berg. Zij is aan het begin van de jaren 
’20 ingetrokken in een sociale woning 
in de Eugeen Woutersstraat waar 
ook mijn grootmoeder en moeder 
nog gewoond hebben. Vroeger was 
het zo dat de laatste die trouwde bij 
de ouders bleef wonen. Zo zijn mijn 
moeder en ik ook onder hetzelfde 
dak blijven wonen tot aan haar dood. 
Maar goed ook want aan het begin 
van ons huwelijk hadden mijn man 
en ik niet veel om rond te komen. De  
huizen gingen van generatie op ge-
neratie verder. Sommige huizen 
zoals dat van ons bleven meer dan 
100 jaar in dezelfde familie.

Zelf heb je bijna heel je leven in de 
Cederstraat gewoond?
Germana: Van aan mijn geboorte tot 
begin 2018. In 1936 is mijn moeder 
in ons huisje in de Cederstraat gaan 
wonen. Er stonden toen vier huisjes 
vrij in de Tuinwijk en ze heeft dat van 
ons gekozen omdat je er achterom 
kon. Wij woonden er met ons gezin 
van acht, mijn vader, moeder en 6 
kinderen. De inrichting was heel sim-
pel met achteraan een stalletje met 
vuur waarop het eten gemaakt werd, 
in de voorplaats stond een kast,  
tafel en stoelen, mijn broer sliep  
boven op de kleine kamer en de zus-
sen lagen samen op de grote. We 
gingen om de beurt aan tafel om te 
eten en voor water moesten we naar 
de waterput verderop. In het begin 
waren er nog geen deuren in de  
huisjes en op een bepaald moment 
is mijn broer in de kelder gevallen 
waar toen water in stond. Hij heeft 
toen zijn arm gebroken. We hadden 
niet veel maar het was er gezellig en 
we hebben er altijd gelukkig samen-
gewoond.

Kind van de Tuinwijk, Germana De Smet  
Een schatkist aan herinneringen ...

De maatschappij hield wel een  
oogje in het zeil?
Germana: Elke maand kwam er  
iemand langs van de maatschappij 
om de huur te innen, altijd vriende- 
lijke en klapzame mensen die dan 
een praatje sloegen met ons. We 
moesten dan ons huishuurboekje  
bovenhalen en daar werd dan een 
nieuwe zegel bijgeplakt die aantoon-
de dat we betaald hadden. Ik denk 
dat ze tijdens zo’n bezoekje ook al-
tijd goed rondkeken of alles in de 
huisjes nog in orde was maar ik kan 
niet zeggen dat er ooit problemen 
waren. Doorheen de jaren hebben we 
wel wat veranderd ten goede van de  
woning. We mochten dan wel huur-
ders zijn maar we zorgden dat alles 
proper en goed op orde bleef.

Toen je 2 jaar was, brak de oorlog 
uit. Hoe heb je die beleefd?
Germana: De oorlog was een pe-
riode met veel angst, honger en  
miserie. Mijn vader en mijn broer, 
die op dat moment 17 jaar was, 
zijn allebei gevangen genomen en 
naar een krijgsgevangenenkamp  
gebracht waar ze in de zoutmijnen 
moesten werken. De nacht dat mijn 
vader is opgepakt, werd hij tussen 
ons uitgeplukt en kreeg hij nog wat 
stampen omdat hij zich niet snel ge-
noeg aankleedde. Zonder mannen in 
huis stond mijn moeder er alleen voor, 
ze is toen zelfs beginnen smokkelen 
om ons toch maar eten te kunnen 
geven. Ze sloeg zichzelf altijd over 
want de kinderen gingen voor, twee 
eieren werden gedeeld onder vier en 
als er chocolade was kregen we ieder 
twee brokjes toegestopt. Mijn vader 
en broer hebben de oorlog wel over-
leefd, ik herinner me nog mijn vader 
die met de fiets en een klein koffer-
tje terugkwam van Duitsland en mijn 
broer woog nog amper 40 kg toen ik 
hem terugzag.

Hoe was het leven toen in de Tuin-
wijk?
Germana: In die periode kon je zelfs 
je eigen buren niet altijd vertrouwen 
want je wist nooit of ze meededen 
met de zwarthemden (Duitsers). Voor 
die mensen hadden we zelfs meer 
schrik dan voor de Duitse soldaten. 
Je kon ze herkennen aan het feit dat 
ze niets tekort kwamen omdat ze 
beloond werden voor informatie die 
ze doorspeelden. Op een bepaald 
moment hadden we ook een oude 
radio kunnen bemachtigen en als 
die aan stond moest er altijd iemand 
aan de poort gaan staan om te zien 
of er geen verraders of soldaten in 
de buurt waren. We hielden ook alles 
in het oog vanuit het venstertje aan 
de voordeur en toen de vliegende 
bommen vielen, moesten we telkens 
gaan schuilen in de kelder, de hou-
ten trap was helemaal versleten door 
elke keer naar beneden te crossen. 
Een lichtpuntje was dat we tijdens de  
oorlog geen huur moesten betalen 
aan de maatschappij. De mensen 
hadden niets toen dus dat was echt 
een mooi gebaar, anders hadden we 
waarschijnlijk op straat moeten leven.

De bevrijding zal dan ook een op-
luchting geweest zijn.
Germana: Aan het einde van de  
oorlog waren er hier Engelse solda-
ten. Ik herinner me nog goed de knap-
pe soldaat met zwart bekhaar, echt 
een mooie man, die me op zijn schoot 
nam en me kauwgom toestopte. Ik 
was toen maar 7 jaar maar herinner 
het me als de dag van gisteren. We 
kregen toen ook nog corned beef. Na 
de oorlog moesten we ook in een bad 
met geel poeder gaan zitten om de  
luizen te verdrijven, op de huizen van 
de collaborateurs werden hakenkrui-
sen geschilderd en hun vrouwen 
werden kaalgeschoren. Hoewel je 
de oorlog nooit vergeet, begon het 
gewone leven zich nadien stilaan te 
hernemen.

 
Het ‘gewone leven’, hoe zag dat 
eruit?
Germana: De mensen hingen hard 
aan mekaar. We hielpen mekaar altijd 
verder als dat nodig was. Als er bij de 
buren iemand ziek was bijvoorbeeld 
gingen we altijd eens horen of we iets 
konden doen. Ook voor de kinderen 
was de Tuinwijk het paradijs want wij 
speelden altijd samen. Ik kan me niet 
herinneren dat wij ooit ruzie maakten, 
iedereen kwam goed overeen.

Toch hadden de ‘kinderen van de 
Tuinwijk’ het niet altijd even makke-
lijk.
Germana: Op school en later ook op 
café werden we vaak gepest en vies 
bekeken. Omdat we in een sociale 
woning woonden, werden we aanzien 
als ‘crapuul’. We werden aan de ha-
ren getrokken, in de klas moesten we 
achteraan zitten en als we iets ondeu-
gend deden werden we 2 uur opge-
sloten in het kolenkot. Toen ik in het 
zesde leerjaar zat, heb ik één van die 
pestkoppen in haar vinger gebeten 
omdat ze maar niet ophield met me 
te ambeteren. Ik weet nog goed dat 
we bovenaan de trap stonden en dat 
ze met haar vinger wat dichtbij kwam 
en toen heb ik mijn slag geslagen. Het 
was ineens gedaan met dat gepest. 
Mijn moeder zei altijd dat we moes-
ten volhouden, opgeven stond niet in 
haar woordenboek, en uiteindelijk ben 
ik altijd heel gelukkig geweest dat ik in 
de Tuinwijk mocht wonen.

In sommige huizen waren er ook 
buurtwinkeltjes?

Germana: Daar konden we te- 
recht om dagelijks vers eten te gaan 
halen. We hadden toen nog geen ijs-
kast en dan liepen we naar het winkel-
tje met een bord om bijvoorbeeld twee 
pekelharingen te kopen, we kochten 
er iets voor bij de boterham of gin-
gen met een koffietas naar ginder om  
mayonaise of mosterd te laten afwe-
gen. We kochten alleen wat we op dat 
moment nodig hadden en moesten zo 
nooit eten weggooien.

Het mooiste bewijs van eens-
gezindheid in de wijk was Tuinwijk 
Kermis?

Germana: Tuinwijk Kermis was de 
grootste kermis in de regio die elk jaar 
rond de 19de juli doorging. Je kan het 
vergelijken met ‘Heikermis’ in Berlaar-
Heikant. Het was het hoogtepunt van 
het jaar want van vrijdag tot maandag 
zat iedereen van de Tuinwijk daar. Er 
waren botsauto’s, een gocart-race, 
een rups, paarden ... en later als we 

wat ouder waren gingen we dansen 
in de tent. Er was een danswedstrijd  
waarbij je moest dansen voor een  
pispot of een emmer die ze dan vol 
bier deden, Stan Verbeeck speelde 
met zijn orkestje en Will Tura is er ooit 
zelfs komen zingen. Ik ben zelfs ge-
trouwd met Tuinwijk Kermis in 1958, 
we hebben goed gefeest toen. Tij-
dens het weekend van Tuinwijk Ker-
mis zag je pas hoe ongelooflijk hard 
de mensen van de wijk aan elkaar 
hingen. Samen plezier maken, dat 
mis ik soms wel.

De oorlog vergeet 
je nooit. Je moest 

je plan trekken of je 
ging ten onder.

Ik ben hier in de 
Spoorwegstraat 

ook content maar ik 
zou nog gelukkiger 
zijn als ik dit huisje 
kon vastpakken en 
in de Tuinwijk kon 
zetten. Ik ga nog 
alle dagen kijken 
hoever ze met de 

huisjes staan. Buurtwinkel tuinwijk in de jaren 30 / Bron: Theofiel Liekens

Oude Tuinwijk Heist-op-den-Berg. 

“Met de kinderen 
van de wijk mag je 
niet spelen,” zeiden 

ze. We werden 
vaak gepest en 

aanzien als crapuul.

Het doe me plezier 
als ik nu nog ergens 
mensen zie dansen. 
Als het zou kunnen 
dan zou ik nog altijd 

een danske gaan 
placeren in de tent.

WIST JE DAT...
de huurprijs van een woning 
90 Belgische Frank (=2,231 EURO)
bedroeg in 1939.
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COLOFON

In 1922 startte de ‘Maatschap-
pij voor goedkope woningen en 
woonvertrekken van het kanton 
Heist-op-den-Berg’ ook in Putte 
met een eerste bouwproject om 
aan de nood aan sociale wonin-
gen na de Eerste Wereldoorlog te 
voorzien. Onder het goedkeurend 
oog van bezieler van de maat-
schappij, Dr. Romain Laenen, voor-
zag de gemeente 34 degelijke en 
gezonde woningen met een nogal 
aparte bouwstijl tussen de huidige  
Pachtersdreef, Daliastraat, Waver-
lei en Dr. Laenenstraat. 

Woningen naar Engels 
model

In eerste instantie bestond de Oude 
Tuinwijk van Putte uit 34 wooneen- 
heden die ondergebracht werden 
in zes huisblokken met een eige-
naardige bouwstijl naar Engels mo-
del. Een van de aannemers van de 
bouwwerken was August Salvo uit  
Putte. Omwille van die aparte bouw-
stijl kregen de Oude Tuinwijk de bij-

Oude Tuinwijk van Putte
naam ‘Klein Geel’ toegeschoven, een 
naam waarmee de bewoners niet 
echt gediend waren omdat die vaak 
al spottend gebruikt werd. De be-
strating uit gruissteen rond en naar 
de wijk werden door de maatschappij 
in het voorjaar van 1923 aangelegd, 
later werd het onderhoud ervan over-
gedragen aan de gemeente Putte. 
Pas in 1971 werden de straten ge-
asfalteerd en kwam er een degelijke 
riolering.

Tijd voor vernieuwing

Door de jaren heen werden er 
nieuwe en strengere regels opgesteld 
voor het bouwen van nieuwe wonin-
gen en ook oude woningen moeten 
voldoen aan steeds strenger wor-
dende normen. In 2000 kwamen er al 
20 van de 34 woningen in particulier 
bezit en in 2003 werd besloten om de 
woningen die nog in het bezit waren 
van de ‘Maatschappij voor de Huis-
vesting van het kanton Heist-op-den-
Berg’ te slopen en op dezelfde plaats 
nieuwe te bouwen.

.

Oude tuinwijk Putte, hier nog te zien zonder aangelegde tuinen en hagen in mei 1923. 

Het verzet

Het strategische belang ken-
de geen genade en anders dan de 
meesten altijd beweerden is Putte 
niet gebombardeerd door de Duitsers 
maar wel zwaar beschoten door 
de Belgische artillerie. Doelwitten 
waren de kerktoren, de overdekte 
wip, de romp van de stenen molen 
en de schoorsteen van de brouwerij,  
melkerij en steenbakkerij die stuk 
voor stuk door de Duitsers als uitkijk-
punten gebruikt konden worden. De 
schade door de Belgische artillerie-
beschieting was aanzienlijk maar dat 
was slechts het begin van nog meer 
ellende. De aanvankelijk vermeende 
vriendelijkheid van de bezetter sloeg 
al snel om in verordeningen, stren-
gere rantsoeneringen en inbeslagna-
mes. Ongenoegen en wrevel staken 
de kop op en geheime ondergrondse 
groeperingen begonnen het verzet te-
gen het Duitse regime te organiseren. 
In Putte was het verzet voorname-
lijk actief onder het partizanenkorps 
034, Heist-op-den-Berg, eveneens 
met een grote aanhang, opereerde 
onder het korps 037. Beide groepe-
ringen waren in die tijd een doorn in 
het oog van de Duitse adelaar en erg 
gevreesd.

Putte in tijden van oorlog

De Klokkenroof

Een van de opmerkelijkste ver-
zetsdaden is de redding van de 
kerkklokken uit de Putse Sint-Niklaas- 
kerk. Deze actie zorgde ervoor dat 
de klokken niet omgesmolten kon-
den worden om als wapentuig te  
dienen. Tijdens de nacht van de  
klokkenredding, van 10 op 11 sep-
tember 1943, bevond zich onder de  
partizanen een 17-jarige knaap, 
Leopold ‘Polle’ Hendrickx, die met zijn 
familie in de Oude Tuinwijk woonde, 
destijds beter gekend als ‘Klein Geel’. 
Polle was de laatste overlevende 
klokkenredder en overleed op 8 april 
2020 op 93-jarige leeftijd. Zijn broer 
Corneel ‘Neel’ sneuvelde als vrijwilli-
ger tijdens de Koreaanse oorlog.

Bij het betreden van de Putse 
Sint-Niklaaskerk kan je onder het 
klokgat nog steeds een beschadig-
de vloertegel zien. De schade werd 
veroorzaakt door een losgekomen 
bout die tijdens de partizanenac-
tie in 1943 uit de toren viel. Fonske  
Dockx werd in het aangezicht ge-
kwetst door het neersuizende ijzer 
maar werd verzorgd door Dr. Cornil, 
die een afkeer had van de Duitse 
orde. De klokkenredding mag dan wel 
een ongelofelijke actie zijn, ze eiste 
een dramatische tol. Fons Camps, 

De Klokkenroof, 
een ongeziene 

verzetsactie maar 
wel een waar men 
een hoge prijs voor 

moest betalen.

Jozef Op de Beeck, Fons Dockx, Mille 
Van Asbroeck, Neel Frans en dokter  
Cornil brachten het hoogste offer. 
Jos De Haes sterft tijdens een eer-
dere actie, de gebroeders Mon en 
Jules Van de Casteele overleven ter-
nauwernood de vernietigingskampen 
en ook Jefke Willemsens, die voorna-
melijk met het Heistse korps werkte, 
zal nipt aan de dood ontsnappen.

Wie in Putte komt moet zeker 
eens luisteren naar de kerkklokken, 
één van de geredde mastodonten 
slaat een onzuivere toon. Tijdens het 
bewogen transport tussen 1943 en 
1945 ontstond een kleine barst. Van-
daag lijkt het wel of ze een klaaglied 
slaat voor haar gestorven redders.

Eerste voorzitter 
Romain Laenen werd geboren op 4 

oktober 1862 in Heist-op-den-Berg als 
zoon van bakker Modest en Antoinette  
Peremans. Na zijn studies genees-
kunde vestigde hij zich in 1888 als 
jonge dokter in Putte waar hij met zijn 
gezin woonde aan de Mechelbaan. 
Naast zijn dokterspraktijk was hij ook 
betrokken in de dorpspolitiek. Als lijst-
aanvoerder van de Katholieke partij 
werd hij in 1911 schepen en van 1916 
tot 1921 was hij plaatsvervangend 
burgemeester. In die hoedanigheid 
maakte hij deel uit van de oprichting 
van de ‘Maatschappij voor goedkope 
woningen en woonvertrekken van het 
kanton Heist-op-den-Berg’. Daaren-
boven was hij stichter en voorzitter 

van de comiteit van volksontwikkeling 
‘Hoger op’ dat in scholing voorzag. De 
openbare gezondheid en het welzijn 
van zijn patiënten en de inwoners van 
Putte lag hem tot aan zijn dood op  
1 september 1931, nauw aan het 
hart.’

Een leven in dienst 
van de Putse 

bevolking waar hij 
enorm fier op was.

Romain Laenen (1862 - 1931), mede-
stichter en bezieler van de ‘Maat-
schappij voor goedkope woningen en 
woonvertrekken van het kanton Heist-
op-den-Berg’. 

WIST JE DAT...
deze postzegel uitgebracht in 1921 
een frankeerwaarde had van  
50 centiemen (= 0,012 EURO).
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