DE FAMILIE VAN HOUT IN DIEGEM,
MEER DAN HORLOGEMAKERS
door Anne Van Hout
Als in Diegem de naam “Van Hout” vernoemd wordt, wordt meestal onmiddellijk de link gelegd met
de horlogemakers van de Vander Aastraat. Maar naast deze tak van de familie zijn er nog Van
Hout-en verbonden met Diegem. Ik heb getracht een beeld te schetsen over de generaties van mijn
vader tot mijn betovergrootvader.

GENERATIE 1
De Diegemse Van Hout-en zijn afstammelingen van Joannes Henricus (Rie). Hij is de Van Hout die
de Antwerpse Kempen verliet en naar Brabant verhuisde. Rie is geboren op 11 oktober 1849 in
Westerlo, als vijfde van zeven zonen. Rie was postbode, net zoals zijn vader Jean en broers Franciscus
Ludovicus en Gerardus Egidius Aanvankelijk was hij tewerkgesteld in Westerlo maar op 6 februari
1873 werd hij overgeplaatst naar Zaventem.
Daar ontmoette hij Maria Ludovica Watzeels
(° Zaventem, 23 september 1854), met wie hij in 1877
trouwde.
Joannes Henricus’ roepnaam was ’Rie Bauj’ (Bauj van
bode, postbode, in het Diegems dialect). Op een
prentkaart van Diegem vonden we zijn afbeelding. Dit
bevestigt dat het beroep van postbode een belangrijke
functie was (zie afbeelding onderaan deze pagina).
Joannes Henricus en Maria Ludovica

Op 2 maart 1880 werd hij naar Diegem overgeplaatst, waar hij de rest van zijn carrière bleef werken.
In augustus 1910 ging hij op 61-jarige leeftijd met pensioen.
Joannes en Maria kregen negen kinderen. Van deze negen kinderen bleven Jan Frans, Frans Louis,
Maria Sidonia en Petrus Jozef in Diegem wonen –hun verhaal wordt verteld in “Generatie 2”.
Joannes en Maria zijn beiden overleden in Diegem: Joannes in 1918 en Maria in 1931.

Uit een boek met foto’s van Diegem:
“Chaussée de Haecht”. Rechts, op de hoek van de Kerkstraat, staat de
smidse van Jan Bapt. De Kempeneer (1838-1914). Vooraan zien we een
dorpsfiguur: Fien De Wandeleer, in de volksmond “Finne Feis”. Vóór
de “Salle des Variétés” blaast postbode Van Hout even uit.
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GENERATIE 2
Jan Frans – pater familias van de horlogemakers (overgrootvader van de auteur)
Jan is geboren op 8 februari 1879 in Zaventem. Hij trouwde in 1903 te Diegem met Maria Ludovica
Vande Velde (° Beveren-Waas, 13 oktober 1872). Jan Frans was bediende (klerk) bij de
verzekeringsmaatschappij Beaulieu in Brussel.
Het volgende verhaal typeert Jan: toen zijn vader overleed stond hij als
oudste in voor de verdeling van de erfenis. Hij verdeelde het cash geld
onder zijn broers en zussen en zou zelf de aandelen houden. Toen hij met
de aandelen naar de bank ging, bleek dat ze waardeloos waren…
Hij was een heel strenge vader, zo streng dat contact met hem gewoonlijk
via zijn vrouw Maria ging. Volgens verhalen in de familie waren zijn
kinderen een beetje bang voor hem, behalve de jongste, Sidonie…
Jan en Maria zijn beiden in Diegem overleden: Jan in 1936 en Maria in
1949.

Jan Frans en Maria
Ludovica

Jan Frans en Maria kregen zeven kinderen – van deze kinderen bleven
tweede zoon Jan Frans en en jongste dochter Marie Sidonie in Diegem
wonen. Deze kinderen worden verder beschreven in “Generatie 3”.

In 1912 kocht Jan in Diegem een bouwgrond, gelegen
Vander Aastraat 66, van burgemeester De Coninck. In
1913 liet hij er het huis bouwen dat drie generaties lang in
de familie bleef en waar ook twee generaties
horlogemakers hun winkel hadden.
Het huis onderging in de loop van de jaren wel enkele
veranderingen. Zo werd er in 1931 een verdieping boven
op de achterbouw gezet en in 1937 verbouwde zoon Jan
Frans de voorgevel tot winkel (tot dan was het een
gesloten gebouw). In 1952 werd er een aanvraag
ingediend om de etalage van de winkel te vergroten.

Extract van het oorspronkelijk plan van
het huis, 1913
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Frans Louis - onbekende soldaat
Frans Louis Van Hout, geboren te Diegem op 14 oktober 1882. Hij
trouwde in 1907 te Diegem met Anna Maria Theresia Buelens
(° Brussel, 8 juli 1880). Frans Louis was smid en mecanicien.
Frans Louis was tijdens Wereldoorlog I soldaat bij 7de Linie-Regiment en
sneuvelde op 24 oktober 1914 in Sint-Joris (Nieuwpoort), 32 jaar. Zijn
verhaal kwam ook aan bod in het boek ‘Machelen en Diegem tijdens de
“Groote Oorlog” 1914-1918” van Ludo Jappens en Dirk Deroover.
In Diegem werd een straat naar hem genoemd.
Anna, de vrouw van Frans Louis stierf in Diegem op 1 juni 1960.
Frans Louis en Anna kregen drie kinderen waarvan er twee jong stierven: Jan Hendrik (1908), Jan
Frans (1911). Tussen beiden in werd Maria geboren (1909). Maria trouwde op 19 juni 1934 in
Diegem met Emile Van Grimbergen (Machelen; 1909). Emile is de broer van Victor Van
Grimbergen die met Marie Sidonie (Nie) Van Hout (zus van grootvader van de auteur) trouwde.
Emile was timmerman. Het koppel bleef kinderloos. Emile overleed in 1981, Maria in 1990.

Maria Sidonia – moeder van Rosa Van Tilborgh (bekende inwoner van Diegem)
Maria Sidonia is geboren op 30 januari 1888 in Diegem. Ze trouwde
in 1915 met Henri Herremans (° Melsbroek, 17 augustus 1888). Hij
was schrijnwerker. Maria overleed in 1954, Henri in 1977.
Maria en Henri kregen vijf kinderen: Maria Louise (1915), Henri
Frans Jan Marie (1917), Marie Mariette (1919), Rosa (1920) en
Jean Baptist (1923).
Dochter Rosa Herremans trouwde met Jean Van Tilborgh. Ze
kregen drie kinderen: Yves (1946), Alain (1955) en Luc (1959).
Rosa is de mater familias van de familie Van Tilborgh, een zeer
gekende familie in Diegem. Ze verdeelde lang de “zegels van
Valois” die door winkeliers werden gegeven bij een aankoop. Deze
spaarzegels konden ingeruild worden tegen speelgoed, huisraad,
boeken, …
Ze overleed te Diegem in 1997. Zoon Alain woont nog steeds in het
ouderlijk huis in Diegem.
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Maria Sidonia en Henri

Petrus Josef – vader van “Klaane en Groete breu” (bekende inwoners van Diegem)
Petrus is geboren op 19 juni 1892 in Diegem. Hij was smid. In 1919 trouwde hij met Virginie
Verhulst (° Diegem, 16 maart 1894). Ze was huishoudster. Petrus overleed op vrij jonge leeftijd in
1938 in Diegem, nauwelijks 46 jaar. Virginie overleed in 1980.
Petrus en Virginie kregen drie kinderen:




Maria Louise (1920). Ze trouwde met Willem Houthuys, schoenmaker. Maria overleed in
1980.
Antoine Marie (1929). Hij bleef ongehuwd en overleed in 2004.
Jan Frans (1929). Hij trouwde met Marie-Louise Van Keerberghen (1933). Ze kregen twee
dochters: Hilda (1956) en Greta (1960).

Antoine en Jan zijn een tweeling. Antoine werd altijd “Klaane breu” (kleine broer) genoemd en Jan
“Groete breu” (grote broer). Zij zijn zeer gekende figuren in Diegem en waren allebei lid van de
toneelkring “De Uilenspiegels”.
Jan Frans en Marie-Louise wonen nog steeds in Diegem.

Petrus en Virginie

Antoine en Jan Frans, 1941

GENERATIE 3
Jan Frans Van Hout (grootvader van de auteur)
Jan is geboren op 21 juli 1905 in Diegem. Een echt aardje naar zijn vaartje want hij was ook een zeer
streng man en ook hij nam na het overlijden van zijn vader de rol van gezinshoofd op zich. Daarin
werd hij heel hard gesteund door zijn vrouw Helena Van Win (Lène, ° Zaventem, 24 mei 1904), met
wie hij in 1926 getrouwd was.
Jan werkte eerst enkele maanden als
liftjongen in het grootwarenhuis “Bon
Marché” in Brussel. Daarna werkte hij in
Brussel bij de firma “F. Melkert", een
groothandel in onderdelen en
gereedschap voor uurwerkmakers, op de
dienst “Wisselstukken”. Op 24 november
1931 vestigde hij zich, als zelfstandig
horlogemaker, in hun huis in de Vander
Aastraat. Op 15 november 1952 opende
Jan, als bijhuis, een tweede horloge- en
juwelierszaak in Haren.
Jan en Lène

Jan in de winkel
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Naast gekend te zijn als horlogemaker wordt Jan in Diegem ook herinnerd via het voetbal. Eerst was
hij zelf speler bij de lokale ploeg “Dieghem Sportif”, een club die tot 1938 bestond. Vanaf zijn
achttiende was Jan ook secretaris van de toenmalige voetbalploeg van Diegem. Na het opdoeken van
“Dieghem Sportif” werden in Diegem twee clubs opgericht: “Diegem Star” en “Racing Diegem-Loo”.
Door de oorlogsjaren werd het echter steeds moeilijker om de twee ploegen leefbaar te houden en
daarom werd er in het seizoen 1942-1943 overgaan tot een fusie in de club “Diegem Sport”. Jan was
bestuurslid van deze fusieploeg en was voorzitter van 1958 tot 1965.
Naast voetbal had Jan nog een grote hobby: tuinieren. De tuin in de Vander Aastraat was dan ook
altijd een “bijouke”! Jan had de gewoonte om elke dag de ronde van de tuin te doen en elk sprietje
onkruid moest er dan aan geloven…
Nadat Jan met pensioen was gegaan en zoon Frans de zaak had overgenomen, kwam Jan, zo lang zijn
gezondheid het toeliet, elke ochtend naar de winkel. Hij werkte dan samen met Frans in het atelier. En
zoals het een goede horlogemaker betaamt, kwam hij elke dag stipt om negen uur naar de winkel. Je
kon er echt tot op de seconde na je uurwerk op afstellen! Hij was een zeer punctueel man. Als hij
ergens naartoe ging, wou hij altijd extra vroeg vertrekken want te laat komen stond niet in zijn
woordenboek. Er werd al lachend gezegd dat Jan altijd net te laat kwam om de vorige trein te missen!
Jan was, net als zijn vader, heel streng en een man van weinig woorden. Hij liet ook niet vlug zijn
gevoelens zien. Een compliment voor een goed rapport van de kleinkinderen was dan ook “dat kan
beter”, zelfs als het resultaat tien op tien was…
Jan en Lène kregen vijf kinderen: Theresia Josephina Jacquelina Francisca (Jacqueline), Lodewijk Jan
Maria (Louis), Alfred Petrus (Fred), Frans Hendrik en Hugo. Hun verhaal wordt verteld in
“Generatie 4”.
Jan overleed in 1979 in Brussel; Lène in 1993 in Vilvoorde.

De kinderen van Jan en Lène:
Staand Fred, Jacqueline, Louis
Gehurkt Hugo en Frans

1976, 50-jarig huwelijksjubileum van Jan en Léne.
Van links naar rechts: schoondochters Louisa en Lisette,
kleinzoon Erik, zoon Hugo, kleinzoon Gert, Lène en Jan,
zus Sofie, schoonbroers Lucien en Victor, zoon Fred,
kleinzoon Wim, zoon Louis en kleinzoon Gabriel
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Marie Sidonie Van Hout (Nie)
Nie is geboren op 25 februari 1915 in Diegem. Ze trouwde in 1938 te Diegem met Victor Van
Grimbergen (° Machelen, 13 januari 1912). Ze kregen twee kinderen, Roger (1939) en Hilda (1941).
Victor ging, zoals toen de gewoonte was, tot veertien jaar naar school en volgde daarna avondschool
“draaier” in het Mattekot in Vilvoorde. Hij heeft die functie 50 jaar in de VTR (“Visserie et Tréfilerie
Réunies”) in Haren uitgeoefend.
Nie is ook tot veertien jaar naar school geweest en is bleef daarna thuis om haar mama te helpen in het
huishouden. Zij volgde wel zondagschool bij zuster Candida, waar ze ook Frans leerde. Na haar
huwelijk met Victor hielp ze ook in het huishouden van haar broer Jan en werkte ze als huishoudhulp
bij Dokter Dumortier (buurman van de familie Van Hout in de Vander Aastraat). Nadien heeft ze ook
gewerkt als huishoudhulp bij pastoor Lauwers.
In zijn vrije tijd was Victor actief in de KWB, Nie in de KAV. Nie was ook bivakmoeder van de
Chirojongens. Zowel Victor als Nie waren altijd betrokken bij schoolfeesten. Nie was
verantwoordelijk voor de olifant die pakjes gaf. Op een bordje stond: “wie mij vereert trekke aan mijn
steert” en dan kwam er een pakje uit. Hun kinderen Roger en Hilda hielpen thuis met die pakjes klaar
maken.
Nie en Victor hebben tijdens Wereldoorlog II ingewoond bij oudste broer Jan en schoonzus Lène, in
de Vander Aastraat 66 in Diegem. Daar woonden ze liefst met dertien personen: oudste broer Jan en
diens vrouw Lène, hun vijf kinderen (Jacqueline, Louis, Fred, Frans, Hugo), Nie en Victor met hun
twee kinderen (Roger en Hilda), Maria Ludovica Vande Velde (moeder van Jan en Nie), en Lènes
broer Jean (roepnaam “Kian”).
Na de oorlog verhuisde het gezin van Nie en Victor naar de Bosstraat 38 in Diegem. Nie en Victor
bleven heel hun leven in Diegem wonen. Na het overlijden van Victor (2005) ging Nie inwonen bij
dochter Hilda in Sint-Stevens-Woluwe, waar ze hetzelfde jaar overleed.

Huwelijksfoto van Nie en Victor

10 mei 1953 – Plechtige communie van Hilda
Achteraan: Hilda, Frans Van Hout, Mia Van Espen, Roger.
Midden: Jan Van Espen en Hugo Van Hout
Vooraan: Magda en Gabriel Boulanger
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GENERATIE 4
De kinderen van horlogemaker Jan Van Hout en Lène Van Win
Jacqueline Van Hout, geboren te Diegem, 9 maart 1928. Jacqueline trouwde in 1946 te Diegem
met Jean Boulanger (° Diegem, 1926 - zoon van “Marie van Dikke Belle”).
Jacqueline woonde na haar huwelijk
eerst in bij haar ouders Jan en Lène in
de Vander Aastraat. Toen de tweede
winkel in 1952 in Haren werd geopend,
hield zij deze winkel open. Haar man
Jean werkte als bediende in Brussel.
Wanneer haar broer Louis in 1955 de
winkel overnam, gingen Jacqueline en
Jean weer in Diegem wonen, waar ze
zes kinderen grootbrachten: Gabriel
(1946-2004), Magda (1950), Mark
(1952), Dirk (1957), Luc (1960) en
Wim (1963).
50-jarig huwelijk van Jacqueline en Jean in 1996.

Typerend voor Jacqueline was de
Staand van links naar rechts: Dirk, Gabriel, Magda,
Luc, Marc, Wim.
constante zorg voor haar gezin. Zo
Vooraan Jean en Jacqueline
maakte ze elke dag een bord
vanillepudding voor Jean, daar werd niet van afgeweken!
Jacqueline overleed 2002 in Diegem. Jean verblijft nu in Woonzorgcentrum Parkhof te Machelen.

Lodewijk Jan Maria Van Hout (Louis), geboren te Diegem, 4 februari 1933. Hij trouwde in
1955 met Louisa Mertens (° Zaventem, 1933). Louis en Louisa kregen drie kinderen: Eric (1956),
Jan en Peter (1965).
Na hun huwelijk namen Louis en Louisa de tweede winkel in Haren over. De reparaties werden
aanvankelijk in het atelier in Diegem uitgevoerd, later in de winkel in Haren zelf. In de jaren zeventig
volgde Louis een bijscholing voor optiek en werden er ook brillen verkocht, naast uurwerken en
juwelen. De winkel bleef bestaan tot het overlijden van Louis in 1995. Louisa heeft een uitverkoop
gehouden en is daarna in Zaventem gaan wonen.

Louis in de winkel te Haren

Louis en Louisa
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Alfred Petrus Van Hout (Fred), geboren te Diegem, 27 mei 1935. Hij trouwde in 1959 met
Mariette Watzeels (° Evere, 1938) Ze kregen twee kinderen: Guido (1963) en Philip (1966).
Na hun huwelijk gingen Fred en Mariette in Zaventem
wonen. Van 1962 tot 1965 repareerde hij in hun woning
horloges en klokken, zonder een winkel te hebben.
In 1965 kochten ze in Kampenhout een bouwgrond en
bouwden er hun huis, waarin ook hun horlogewinkel
gestart werd.
Net zoals bij zijn broer voerde Fred reparaties uit in zijn
atelier en hield Mariette de winkel open. De zaak bleef
bestaan tot 1 juli 1997, toen ze met pensioen gingen.
Na het sluiten van de winkel gingen Fred en Mariette
weer in Zaventem wonen.

Huwelijksfoto van Fred en Mariette

Frans Hendrik Van Hout (vader van de auteur), geboren te Diegem op 12 juli 1937. Hij
trouwde in 1962 met Erna Vansteelandt (° Geluveld, 1942). Frans en Erna kregen twee kinderen:
Vera (1963) en Anne (1964).
Frans nam op 30 december 1969 de zaak in Diegem van vader Jan
over. In de jaren zeventig schoolde Frans zich, net als zijn broer
Louis, bij tot opticien en bestond de zaak uit drie luiken: horloges,
juwelen en optiek. Frans nam het werk van het atelier op zich en
Erna hield, net zoals haar schoonzussen Louisa en Mariette, de
winkel open.
11 maart 1998 was een zwarte dag voor de familie: de winkel in
Diegem werd overvallen en werd Frans neergeschoten. Hij
overleefde deze aanslag genoeg niet; hij overleed nog dezelfde
dag. Erna heeft daarna samen met dochters Vera en Anne, en met
de steun van de familie, de zaak uitverkocht.
Schoonbroer Fred heeft in die periode, ondanks dat het feit dat hij
met pensioen was, de reparaties van horloges voor zijn rekening
genomen. Wanneer er wisselstukken nodig waren voor deze
reparaties ging schoonzus Mariette die bij de leveranciers in
Brussel halen.

Frans, Erna, Vera & Anne tijdens
de opening van de Diegemse
handelsbeurs, 1978

Na de uitverkoop werd het huis, dat drie generaties lang
in de familie was geweest, verkocht.
Erna woont nog steeds in Diegem.

Frans en Erna, 1979
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Hugo Van Hout, geboren te Vilvoorde, 17 maart 1940. Hij trouwde in 1965 met Lisette Goorens
(° Zaventem, 1944). Ze kregen één zoon: Gert (1969).
Hugo werd dan wel geen horlogemaker, zoals zijn vader en drie broers, maar trad op een andere

manier ook in de voetsporen van zijn vader. Hij volgde de opleiding A2 in de tuinbouwschool in
Vilvoorde om af te studeren als gegradueerde tuin- en landschapsarchitect. Het verplichte stagejaar
werd afgewerkt aan de groendienst van de stad Zürich in Zwitserland. In 1961 kon hij aan de slag bij
het “Groenplan” van het Ministerie van Openbare Werken. In 2001 ging hij bij zijn enige werkgever
met pensioen.
Hugo en Lisette wonen nu in Merchtem.

Hugo met Lisette en Gert, 1970

Lisette, Hugo en Gert, 2015

Tweede generatie horlogemakers
Drie van Jans zonen traden in de voetsporen van hun vader en werden ook horlogemaker: Louis, Fred
en Frans. Ze leerden het vak bij “Van Tomme” in de Antoine Dansaertstraat in Brussel, een atelier
waar herstellingen uitgevoerd werden voor winkels zonder eigen atelier.

Fred zittend, met collega’s in opleiding bij Van Tomme in
Brussel

Frans aan het werk in het atelier in de
Vander Aastraat in Diegem

Nadat ze afgestudeerd waren, werkten ze eerst mee in het atelier van Jan in Diegem. Ze voerden
reparaties uit van uurwerken en klokken; niet alleen voor de eigen winkel maar ook voor andere
horlogezaken. Later nam Louis de winkel in Haren over, startte Fred zijn eigen zaak in Kampenhout
en Frans nam de winkel in Diegem over. Geen van de kleinkinderen stapte echter in de voetsporen van
hun vaders, waardoor er na twee generaties een einde kwam aan horlogemakers Van Hout.
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Sportieve kinderen
Sport – en vooral voetbal – was steeds belangrijk bij de familie Van Hout uit Diegem. De vier zonen
van Jan en Lène waren stuk voor stuk degelijke voetballers die allen op 16-17-jarige leeftijd in de
eerste ploeg van Diegem Sport terecht kwamen. Louis was een rots in de verdediging, Fred de snelle
dribbelaar, Frans de hardnekkige mandekker en Hugo de technische binnenspeler.
Zowel Fred als Frans moesten wegens knieblessures vrij snel stoppen met voetballen.
Louis heeft het langst gevoetbald. Hij kreeg eens een aanbod om hogerop te gaan spelen maar dat
mocht niet van vader Jan want “het was niet goed voor de commerce”. Nadat hij in Haren ging wonen,
verliet hij “Diegem Sport” en ging in Haren voetballen.
Hugo speelde tot zijn huwelijk in 1965 bij “Diegem Sport”, met uitzondering van zijn stagejaar in
Zwitserland. Na zijn huwelijk speelde hij nog een aantal jaren bij de reserven van SV Asse, in zijn
toenmalige woonplaats.
Frans maakte lange tijd deel uit van het bestuur van de Diegemse wielerclub “Sint-Anna-Vooruit”, hij
was ook een tijdje voorzitter.
Hugo heeft in zijn jeugdjaren nog gekaatst bij “De Verstotelingen” op de hoek van Diegem (“bij Pie
van de Kiek”) en later met de veteranen van “Pelote Florke” in Vilvoorde.

1969, in de tuin van de Vander Aastraat.
Acht van de veertien kleinkinderen van Jan en Lène:
van links naar rechts: Philip, Jan &Peter, Luc, Wim,
Guido, Vera, Anne

1972, in de tuin in de Sint-Michielsstraat bij grootouders
Jan en Lène:
Van links naar rechts: Philip, Guido, Peter, Anne,
Jan, Vera

De volledige stamboombeschrijving van de familie Van Hout kan je vinden op website
http://www.stamboomvanhout.be.
Naast deze website werd in december 2014 de complete familiegeschiedenis in boekvorm
gepubliceerd (430 pagina’s). Over deze familiegeschiedenis en gerelateerde informatie werd ook de
website http://www.familiegeschiedenisvanhout.be gecreëerd.
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