
HEEMKUNDIGE VERENIGING 

DE. GONDE.. 
M E l l E 

~ULES VITS 
BEELDHOUWER 

U
. de • 
ltgave : 14 Jaarg. 

Speciaal nummer 
Verantw. uitgever : 

August DE BAETS 
Klinkerlaan, 23 
9230 MELLE 

SPECIAA L NR 
-TWEEDE DRUK-





Nog de stam VITS 
================ 

Bij het opstellen van de stamboom van de familie Jules VITS zijn 
in de gezinsfiche VI/4-V/1-7 (p.23) een paar storende fouten 
geslopen. 
Voor de afstammelingen van het echtpaar Emile-Jozef VITS, gehuwd 

met Maria Clementina VAN DEN VEEGAETE , moet de tekst als volgt 
gewijzigd worden : 

1. Louis Charles ° Ledeberg 22.06.1891 
+ Neuengamme (Duitsland) 02.07.1942 

2~ Georges Ferdinand ~ Ledeberg 18.03.1899 

3. Simonna-Sidonie-Henriette ° Ledeberg 07.11.1906 

• * • 

politiek 
gevangene 

Ondertussen hebben we toevallig nog de aankoopakte van de hofstede 
en land aan de Elsdries van stamvader Pieter VITS gevonden (1) . 
Deze luidt als volgt : 

" Compareerde voor Bailliu, Burghmeestere ende Schepenen der 
prochie van MeIIe, Marcquisa.et van Rodes, in persoone . ende 
met hem met syne consente ende authorisatie syne huysvrauwe 
welcke authorisatie sy overda.hckelijck accepteerde Gillis 
Sonneville ende Martyntien van Scoorisse ter eender syde ende 
Pieter Vidts , cooper van de hofstede ende landt by het naer
schreven contract breeder vermeldt van woorde te woorde hier 
naer vo l gende ter andere. 
Op den negen en twintichsten octobris XVIc achtenseventich 
heeft Gillis Sonneville in huwelyck hebbende Martyntien van 
Schoorisse wel en deuchdelijck vercocht aen Pieter Vidts die 
insgelyckx by desen van voornoemde Sonneville bekent gecocht 
thebben eenne partije landts groot twee dachwant en half ofte 
beth emmers alsoo de selve bij den voornompden Vidts jegenwoor
dich ten titel van pachte wordt gebruyckt ~ , gel@ghen binnen 
de prochie van Melle anden helsdriesch oost den voornoemden 
helsdriesch suydt dhoirs van dheer Theodor vander Mee r sch ende 
west Guillame Thienpont, welcken coop is gedaen om ende voor 

" de somme van 48 ponden grootten ••••••••••• actum 16 maerte 1685. 

Dat deze aa.nkoop zo laa.ttijdig door de schepenbank werd gere gistreerd 
is waarschijnlijk ~e wijten aan de oorlogsfeiten in deze woelige 
periode uit onze gemeentelijke geschiedenis. 

(1) RA.G. Melle nr.79 Erfenissen en onterfenissen fOlol 
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VOO R W OOR D 

De heemkundige vereniging De Gonde kan een gelegenheid als deze 

herdenking van het 50-jarig afsterven van onze Melse beeldhouwer 

Jules Vits niet ongemerkt laten voorbij gaan. 

Waarschijnlijk zou Jules Vits zelf, het wel anders gewild hebben. 

Tijdens een gesprek met zijn dochter Simonn e Vits, ter voorbe

reiding van deze posthume hulde, reageerde zij als volgt: "Papa 

zou gezegd hebben: - Laat dat allemaal maar zo _". 

Wij willen het zo niet laten en beslot en e en speciale uitgave te 

wijden aan Jules Vits . 

De heer De Baets August, conservator van h e t Gemeentelijk Museum 

van Melle, nam de taak op zich e en geneal ogische schets te maken 

over de famili e Vits in Melle. 

Jules Vi ts, geboren op 27 a1lgu s tus 1868 u i teen landbouwersgezin 

van Melle uit de Zwaantjesstraat, voelde zich van jongsaf aange

trokken door de beeldende kunst, inzonde rh e id beeldhouwen en boet-

seren. 

Het wordt later een passie. 

Na de eerste wereldoorlog krijgt hij vee l opdrachten voor het beeld

houwen van oorlogsmonumenten. Voor Me ll e maakte hij een ontwerp

makette voor het oorlogsmonument der Frans e Vlootfuseliers. Deze 

makette bestaat nog en wordt tijde lijk t e ntoongesteld in het ge

meentehuis met andere van zijn werken, een de rtigtal in totaal. 

De 14 staties van de kruiswe g in de parochiekerk van Melle zijn 

stuk voor stuk, kop voor kop, kunstwe rk e n. De gemeentelijke Cultu

rele Raad, onder impuls van E. P . Labyn, tevens voorzitter, heeft 

bij deze gelegenheid een magnifiek kunstboek uitge geven met foto's 

van deze kruisweg. 

Op zaterdag 14 september 198 5 heeft dan een posthume hulde plaats 

met een onthulling van een gede nkplaat aan zijn woning, Brusselse

steenweg 353. Deze gedenkplaat is een bas-reliëf in brons gegoten, 

naar een ontwerp van de heer De Moerloos e Hendrik. 

Op dezelfde dag heeft een akademisch e zitting plaats in het gemeen

tehuis en een tentoonstelling. 



Tenslotte wil ik de mensen bedanken die aan dit nummer hebben mee~ 

gewerkt, inzonderheid de heer De Baets voor zijnopzoekings- en 

redaktiewerk terzake. 

Ik hoop dat dit een waardevolle herinnering blijft aan een ver

dienstelijk kunstenaar van onze gemeente en dat déze herdenking en 

hulde voor sommigen van onze jongeren een spoorslag mag betekenen 

om zelf de kunstenaarsweg op te gaan. 

De Voorzitter, 

P. DEN HAESE 

~------------------------------~I 3 I~ ____________________________ ~ 
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JULES VITS 





DE STAM VITS IN MELLE 

De naam Vits verschijnt voor de eerste maal in onze gemeente rond 

1640. Nathalie Vits, weduwe van Joos Van Lierde, voerde in die tijd 

een proces tegen de koperslager Jaak van Larebeke. Beiden gebruikten 

het water van de Gondebeek voor het aandrijven van hun molen. Ver

mits de molens na elkaar gelegen waren gaf dit aanleiding tot heel 

wat getwist over de respectievelijke waterrechten (1). 

Na 1640 moeten we wachten tot 1671 vooraleer de naam Vits terug op

duikt en wel ter gelegenheid van het huwelijk tussen Petrus Vits en 

Catharina Geerts. Beiden waren waarschijnlijk niet geboortig van 

Meiie. De parochieregisters vangen slechts aan in 1667 zodat we 

hierover geen zekerheid hebben. Onze veronderstelling steunt louter 

op het feit dat we, in de aanvangsperiode van deze registers, geen 

andere naamdragers vinden. De familienaam Vits komt trouwens, be

houdens in het zuiden, zelden voor in onze provincie. In Brabant in

tegendeel is het een veel voorkomende naam, ook in het Oud-Regime in 

de streek tussen Aalst, Geraardsbergsen en Zottegem (2). 

Dr. Fr. Debrabandere beschrijft de betekenis van de naam Vits als 

volgt: "Vitse" peulvrucht, soort linzen, Ndl. wikke. Vitse is ook 

de bleekpaarse kleur van de bloeiende vitsenakker, naam van de kleur

stof en de kleur. In een voetnota verwijst hij naar de bijdrage van 

A. Viaene in Biekorf LXVI (1965) p. 239-241 over "Vitse-bloem-Vitse", 

een vergeten kleurnaam uit de oude draperie. 

Dr. W. Beele geeft ongeveer dezelfde uitleg en voegt eraan toe dat 

in het Westvlaams in overdrachtelijke betekenis vitse ook gezegd 

wordt van een bruinrode vlek op de huid zo groot als een erwt (3). 

In het Glossarium van Stallaert (4) vinden we dat vitse of vitche 

komt van het latijn vicia. Door de kleur van de bloesem werd vitse 

ook de naam van paarsblauwe, mauve kleurstof voor de lakenververij. 

Soms kon men het beroep van de drager herkennen aan de kleur van 

het laken dat hij droeg : "de garsoenen (schildknapen) orraigne 

couluere, de messagieren (boden) vidse, de stedewerclieden grau". 

Het is goed mogelijk dat onze Pieter Vits afkomstig was uit het 

Brabantse of waarschijnlijker nog uit de streek tussen Aalst en 

Geraardsbergen, en dat hij zich in de tweede helft van de 17de eeuw 

in Melle kwam vestigen. 



Catharina Geerts was blijkbaar evenmin van Melle herkomstig want 

buiten haarzelf vinden we niemand van die naam in de parochieregis

ters van dezelfde periode. 

Pieter Vits, verstgekende stamvader 

Alles schijnt er op te wijzen dat het jonge paar op de vlucht was. 

Toen ze op 28 december 1671 in Melle huwde, was Catherine Geerts 

reeds enkele maanden zwanger, want op 5 maart 1672 werd Joanna, haar 

eerste dochter, geboren. 

De huwelijksakte in het parochieregister (5) is zodanig verbleekt 

dat het niet meer te ontcijferen valt. Dit is vooral spijtig omdat 

het hier juist om de getuigen gaat waardoor we iets meer aan de weet 

hadden kunnen komen. De doopakte van Joanna vermeldt als peter een 

zekere Frans De Vriese "loco Jooris Geerts" en als meter Joanne 

Timmermans. Jooris Geerts kon dus op de doop niet aanwezig zijn zo

dat Frans De Vriese zijn plaats moest innemen. Dit versterkt ons 

vermoeden dat de familie G~erts niet in Melle woonde. 

Na Joanna zouden er nog zeven kinderen volgen waarvan er slechts 

twee in de geboorteregisters terug te v inden zijn. De andere vijf 

kennen we alleen uit een staat van goed die opgesteld werd na het 

overlijden van hun vader Pieter Vits op 9 mei 1689 (6). 

Uit deze staat van goed blijkt dat Pieter zijn weduwe achterliet met 

zes minderjarige wezen, nl. Pieter 12 jaar, Jenne Marie 9 jaar, 

Cathelijne 7 jaar, Francies 5 jaar, Joannes 3~ jaar en Martinus 

26 maanden. Twee andere kinderen Joanna en Anna waren dus overleden 

vermits ze niet meer in de staat vermeld worden (zie gezinsfiche I). 

In het register van de overlijdens vinden we daar geen spoor van 

terug. Dit is niet uitzonderlijk voor deze periode. Sommige pastoors 

schreven de overlijdens van de kinderen niet in. In die tijd werd 

onze gemeente bovendien geteisterd door het oorlogsgeweld en de be

zetting van vreemde troepen. Vele gezinnen sloegen op de vlucht en 

zochten elders een veilig onderkomen en sommigen kwamen zelfs niet 

meer terug. 

Dit kan de reden zijn waarom we tussen de geboorte van Anna Vits in 

1674 en deze van Martinus in 1687 geen geboorte registratie van de 

andere kinderen vinden. Het is dus goed mogelijk dat de familie Vits 

elders een tijdelijk onderkomen heeft gezocht. 

Uit de reeds genoemde staat van goed blijkt dat Pieter Vits, naar 

de normen van die tijd, een zekere welstand bezat. 



Gezinsfiche I 

Beroep : Landbouwer 

Kinderen 

1. Joanna 

2 . Anna 

~I 3. Pieter 

4. Joanna Marie 

5. Cathelijne 

6. Francies 

7 . Joannes 

8. Martinus 

Petrus VITS x Catharina GEERTS 

Melle, 28.12.1671 

o ? 
+ Melle, 09.05.1689 

o Melle, 05.03.1672 
+ vóór 1689 

o Melle, 13.05.1674 
+ vóór 1689 

0 circa 1677 
+ Melle, 07.11.1708 

0 circa 1680 
+ Wetteren, in 1732 

0 circa 1682 
+ ? 

0 circa 1684 
+ ? 

0 circa 1685 
+ ? 

o Melle, 29.03.1687 
+ Melle, 09.02.1735 

o ? 
+ ? 

(onder de naam De Vits) 

huwde met Adriaen VAN HANSELAER 



Hij bezat twee hoeven waarvan de eerste als volgt beschreven staat 

"Alvooren wordt hier voor baete ghebrocht 

het woonhuys van de hauderigghe daer den 

overledenen vuyt ghestorfven is ende voorder 

materiaellen van schuere, hovenhuys ende 

steenputte mitsgaders fruyt end~ andere 

boomkens met de doorne haeghe al tsaemen 

ghepresen ter somme van seven en dertigh 

ponden grooten vlaems" 

We kunnen ons de hoeve van Pieter bijna zo voorstellen : het woon

huis met de a.anpalende schuren en wat verderop het oven- of bakhuis. 

De steenput nabij de woning en daarnaast de boomgaard, dit alles om

ringd met een meidoornhaag. 

Waar stond deze hofstede ? We veronderstellen dat het gaat om de 

hoeve in de Zwaantjesstraat die toen nog ook "Varinckstraete" noemde 

(7) e n waar de latere generaties Vits verbl e v en. 

Een paar toponiemen van de omliggende landeri jen die in de staat van 

goed vermeld worden, wijzen in die richting: "item noch eene partije 

landts op Holfkenscauter" en verder "noch eene partije lants binnen 

deser prochie ghenaempt den braembosch". Be ide voornoemde partijen 

lagen in de nabijheid van de Zwaantjesstraat. 

De tweede hoeve van Pieter Vits lag aan de Elsdries 

"item noch een ander huys ende stede met apendentiën 

ende dependentiën ghestaen ende gheleghen binnen deze 

prochie aenden Elsdries ... ". 

Deze hoeve werd door Pieter niet zelf uitgebaat maar verpacht aan 

Lieven Van Truyen voor vijf ponden groten per jaar. 

Men moet niet veronderstellen dat Pieter met zijn twee hofsteden kon 

leven als een rijk man. Ze waren gekocht met geleend geld en zwaar 

gehypotikeerd. Bij Gilles Sonneville uit Merelbeke had hij een lening 

staan van 3 2 ponden met de hoeve aan de Elsdries als onderpand. De 

stede in de Zwaantjesstraat die hijzelf bewoonde, diende als waarborg 

voor een lening van 48 ponden bij de advokaat Steyaert uit Gent. 

Uit de staat van goed blijkt dat bij zijn overlijden zijn bezit be

stond uit: "drij coeybeesten met een rendeken, een pluymbedde met 

den hooftpeulem, twee hoorcussens, twee spaensche saergen, vier paer 

slaepelaeckens, drij cafbedden met drij wercke saergen, een coetse 

met een taffelken, een rebbanck, een casken, een streckcoetsken, een 

wieghe, twe e stoelen, eennen coeffer, den temmerhalm met eenen slijp-

~ ______________________________ ~. I 8 I~ ____________________________ ~ 
I I 



steen, twaelf manshempden, drij spinnewielen met eenen corf biën, 

eennen brauwketel met al het brauwhalm, een tonne bier, twee idel 

corteelen, een sogh met vijf vigghenen, den busselschen culder 

brouck, justacorp ende hoet van den overledenen .. . ". 

Een schamel bezit zou men denken maar onze boeren hadden het in de 

17de eeuw niet zo breed en Pieter kon, in vergelijking met vele an

dere dorpsgenoten, niet tot de armen gerekend worden. 

Pieter Vits brouwde zelf zijn bier en hield bovendien ook nog bijen. 

Een Jan Vits werd aangesteld als voogd van de wezen. We weten niet 

of het de vader of een broer was van Pieter. 

Catherina Geerts zal het na de dood van haar man niet gemakkelijk 

hebben gehad. Met zes minderjarige wezen, waarvan de oudste amper 

12 jaar oud was, kon ze moeilijk het landbouwbedrijf alleen voort

zetten. We zien dan ook dat ze op 25.02.1691 hertrouwde met Guilliel

mus Dauwe, zodat er weer een man was om de boerderij te leiden. 

Dit huwelijk zou echter van korte duur zijn want Gui.llielmus Dauwe 

stierf op 18.05.1694. Wat er verder met Catherine Geerts geschiedde, 

weten we niet. Ze staat niet in de overlijdensregister vermeld. 

De oudste zoon Pieter huwde op 29-jarige leeftijd met Maria Hael

broeck. Zij huwden te Melle op 22.06.1706. Maria was niet geboortig 

van deze gemeente want we vinden haar familienaam niet in de geboor

teregisters. Uit dit huwelijk werd op 21.05.1707 een zoontje Fran

ciscus geboren. Waarschijnlijk is het vroeg gestorven want we vinden 

er geen andere bijzonderheden over (zie gezinsfiche II.1/3). 

Petrus Vits zelf stierf op 07.11.1708, op 31-jarige leeftijd, zonder 

andere nakomelingen. 

Zijn zuster Joanne Marie huwde met Adriaen Van Hanselaer en vestigde 

zich te Wetteren alwaar ze in 1732 overleed (8). 

Over Cathelijne, Francies en Joannes vinden we geen enkel gegeven 

meer en we mogen veronderstellen dat ze eveneens jong gestorven zijn 

of mogelijks uitgeweken. 

Martinus Vits 

De jongste zoon Martinus bleef op de hofstede in de Zwaantjesstraat 

en zou de stam Vits in Melle voortzetten. Hij huwde op 13.06.1723 

met Catherina Stoep en was toen 36 jaar oud. Zij hadden samen twee 

kinderen: Adriaen Franciscus en Jacobus. Waarschijnlijk stierven 



~ 
o 

Gezinsfiche 11-1/3 

Beroep Landbouwer 

Kinderen 

1. Franciscus 

Petrus V1TS x Maria HAELBROECK 

Melle, 22.06.1706 

o circa 1677 
+ Melle, 07.11.1708 

o Melle, 21.05.1707 
+ ? 

o ? 
+ ? 



ze ook op jeugdige leeftijd want er is ons verder van beide niets 

meer bekend. Catherina Stoep stierf enkele dagen na de geboorte van 

Jacobus (zie gezinsfiche 11.1/8). 

Twee jaar na de dood van Catherina hertrouwde Martinus met Joanna 

Bekaert. Typisch is wel dat de huwelijken van Martinus in Melle 

plaats hadden maar dat zijn echtgenotes blijkbaar niet in onze ge

meente geboren werden want we vinden ze niet terug in de geboorte

registers. Bij zijn tweede echtgenote had Martinus drie kinderen: 

Joannes Baptist, · Livinus en nogmaals een Livinus, omdat de voorgaan

de toen reeds ~verleden was. Van de laatste vinden we trouwens ook 

niets meer terug. 

Martinus Vits overleed op 09.02.1735, een maand vóór de geboorte van 

het laatste kind. Joanna Bekaert stierf zes jaar later op 26.07.1741. 

Hun enig overblijvend kind,. Joannes Baptist, wàs toen 10 jaar oud. 

Joannes Baptist Vits 

Vermits Joannes Baptist n0g minderjarig was bij het overlijden van 

zijn ouders hadden we normaal een staat van goed moeten vinden. 

Dit is echter niet het geval. Wie hem dan als voogden tot zijn meer

derjarigheid hebben bijgestaan blijft een open vraag. 

Hij huwde op 32-jarige leeftijd met Maria Anna Flerick (gezinsfiche 

111-11/3). Ze bleven op de hoeve in de Zwaantjesstraat alwaar Jan 

Baptist, zoals zijn vader en grootvader, het beroep van landbouwer 

uitoefende. 

Het gezin kreeg 9 kinderen, waarvan acht dochters en een zoon. 

(Namen van de 9 kinderen op blz 10). 

Van de meisjes zijn er drie waarover we, behalve hun geboortedatum, 

verder niets meer vernemen, nl.: Joanna Livina, Dorothea en Sophia. 

Maria Theresia huwde met een Carolus Van Grootenbriele en verliet 

waarschijnlijk de gemeente. Isabelle huwde een eerste maal met 

Joseph De Meyer en ging op de Drieswijk wonen. Na de dood van haar 

man hertrouwde ze met Constantin Cortijn. Ze overleed op 03.06.1853 

in de leeftijd van 86 jaar. 

Maria Coleta ging in de Kerkwijk wonen na haar huwelijk met Jan 

Baptist De Visscher. Ze stierf op 18.08.1856 en was eveneens 86 jaar 

geworden. Florentina huwde eerst met Joannes Van Labeke. Na diens 

dood hertrouwde ze met Joannes De Vos. Zij woonde op de Drieswijk en 

stierf op 13.08.1842. 



I-' 
I'\) 

Gezinsfiche II-I/8 

Beroep Landbouwer 

Kinderen 

1. Adriaen Franciscus 

2. Jacobus 

3. Joannes Baptist 

4. Livinus 

5. Livinus 

Martinus VITS x Catharina STOEP 

MeIIe, 13.06.1723 

o MeIIe, 29.03.1687 
+ MeIIe, 09.02.1735 

o MeIIe, 29.10.1725 
+ ? 

o MeIIe, 19.04.1728 
+ ? 

o ? 
+ MeIIe, 25.04.1728 

XX Joanna BEKAERT 

MeIIe, 29.04.1730 

o MeIIe, 18.02.1731 
+ MeIIe, 28.07.1813 

o MeIIe, 22.04.1732 
+ ? 

o MeIIe, 03.03.1735 
+ ? 

o ? 
+ MeIIe, 26.07.1741 



Gezinsfiche 111-11/3 

Beroep landbouwer 

Kinderen 

1. Joanne Livina 

2. Maria Theresia 

~ 
3. 1sabelle 

4. Maria Col eta 

5. Florentina 

6. Catherina 

7. Adriaen-Franciscus 

8. Dorothea 

9. Sophia 

Jan Baptist V1TS x Maria Anna FLER1CK (Fleurincks-Fleurick) 

Melle, 10.05.1763 

o Melle, 13.02.1731 
+ Melle, 28.07.1813 

o Melle, 05.05.1764 
+ ? 

o Melle, 23.02.1766 
+ ? 

o Melle, 18.09.1767 
+ Melle, 03.06.1853 

o Melle, 13.04.1770 
+ Melle, 18.08.18 56 

o Melle, 05.10.1771 
+ Melle, 13.08.1842 

o Melle, 16.11.1772 
+, Melle, 01.12.1862 

o Melle, 28.08.1775 
+ Melle, 28.11.1849 

o Melle, 12.12.1777 
+ ? 

o Melle, 28.09.1782 
+ ? 

o ? 
+ Melle, 04.04.1809 

huwde met Carolus VAN GROOTENBR1ELE 

huwde in 1 0 huwel. met Josephus DE MEYER 
huwde in 2 0 huwel. met Constantin CORT1JN 

Drieswijk 

weduwe van Jan Baptiste DE V1SSCHER - Kerkwijk 

huwde in 1 0 huwel. met Joannes VAN LABEKE 
huwde in 2 0 huwel. met Joannes DE VOS - Drieswijk 

kreeg een onwettig kind Carolus °Melle 16.08.1796 
weduwe van Jospeh GOEBE en Joannes Emmanuel VAN 

BEVERSLUYS 

huwde met Seraphine DE COCK 



Catherine was 24 jaar toen ze eeri onwettig kind kreeg. Het werd ge

boren op 16.08.1796 en Carolus genoemd. Catherine zou later nog 

tweemaal huwen. De eerste maal met Joseph Goebé en na diens dood met 

Joannes Emmanuel Van Beversluys. Volgens de bevolkingsregisters 

(1847-1870) was ze winkelierster eri woonde ze in de Kerkwijk. 

Adriaen Franciscus Vits 

Zoals bij de twee voorgaande generaties was hij de enige die de stam 

Vits kon voortzetten. Behalve de gegevens uit de Burgerlijke Stand 

weten we weinig of niets af van hem. Het oud archief van de gemeente 

Melle is voor deze periode praktisch onbestaande. 

Adriaen Francies huwde met Seraphina De Cock die afkomstig was van 

Massemen-Westrem (zie gezinsfiche IV.III/7). Zij hadden drie kinde

ren: Charles Louis, Melanie en Eduardus. 

Hij was landbouwer en zette het bedrijf in de Zwaantjesstraat voort. 

Hij overleed op 72-jarige ouderdom op 28.11.1847 en liet de hoeve 

over aan zijn drie kinderen. 

Charles Louis (Karel) Vits 

Charles Louis, de oudste zoon van Adriaen Franciscus, voelde niet 

veel voor de boerenstiel. Hij vestigde zich in het dorp, nabij de 

kerk, en werd waard van de herberg Sint Hubertus. Hij huwde met 

Nathalie Brackman en zij hield een winkel naast de herberg. 

Zij hadden samen tien kinderen (zie ' gezinsfiche V/1~IV/1), waarvan 

er vijf stierven vóór ze de leeftijd van vijf jaar hadden bereikt. 

Kar~l Vits, zoals hij hier gewoonlijk genoemd werd, stierf op 60-

jarige leeftijd op 14.03.1875. Zijn echtgenote Nathalie vestigde 

zich te Gentbrugge, alwaar ze op 31.05.1880 overleed. De tweewoonst 

op het dorp werd op 03.08.1879 door de gemeente aangekocht voor 

5.400 F. Zij was toen bewoond door de echtgenoten De Moor-Braeckman. 

Deze aankoop geschiedde voor de uitbreiding van de dorpsplaats. 

De enige nog in leven zijnde zoon van Karel Vits, Emile Joseph, ver

liet Melle en vestigde zich te Ledeberg, eerst als schaliedekker en 

later als ondernemer. Hij huwde er met Maria Clementina Van den Vee

gaete. Zij hadden vier kinderen: Louis Charles, Georges Ferdinand, 

Rachel Marie en Simonne-Sidonie-Henriette (zie gezinsfiche VI/4- , 

V/1-7). 



Gezinsfiche IV-IIIj7 

Beroep landbouwer 

Kinderen : 

1 . Charles Louis 

t-> 
(J1 

2. Melanie 

3. Eduardus 

Adriaen Francies VITS 

o MeIIe, 28.08.1775 
+ MeIIe, 28.11.1847 

o MeIIe, 05.03.1815 
+ MeIIe, 14.03.1849 

o MeIIe, 18.04.1817 
+ MeIIe, 21.02.1899 

.0 Me IIe, 10.11.1818 
+ MeIIe, 19.10.1879 

x Seraphine DE COCK 

o Massemen-Westrem 
+ MeIIe, 08.03.1843 

gehuwd met Natalie BRACKMAN 

gehuwd met Donatus GOEDER TIER 
Zwaanho ek 

gehuwd met Coleta VAN DE PUTTE 
Zwaanhoek 



Gezinsfiche V/l-IV/l 

Beroep herbergier 
winkelier 

Kinderen 

1. Maria Justina 

2. Eduard Joseph 

3. Donatus Théophile 

4. Gustavus Modest 

5. Maria Christina 

6. Maria Sidonia 

7. Emile Jospeh 

8. Eulalia Nathalia 

9. Leonia 

10. lrma Valerie 

Charles Louis VlTS 

o MeIIe, 05.03.1815 
+ MeIIe, 14.03.1875 

o MeIIe, 24.09.1857 
+ MeIIe, 06.05.1862 

o MeIIe, 05.12.1858 
+ MeIIe, 27.11.1$63 

o MeIIe, 06.03.1860 
+ MeIIe, 25.11.1863 

o MeIIe, 20.02.1862 
+ MeIIe, 29.11.1863 

o MeIIe, 06.11.1863 

o MeIIe, 24.03.1865 

o MeIIe, 30.03.1867 

o MeIIe, 20.09.1868 
+ Ledeberg, 01.01.1919 

o MeIIe, 10.03.1870 
+ MeIIe, 16.07.1871 

o MeIIe, 12.09.1873 

x Natalie BRACKMAN 

o MeIIe, 15.12.1831 
+ Gentbrugge, 31.05.1880 

Kerkwijk 

Dorp 

vertrokken naar Ledeberg 

gehuwd met lsidoor VOLKAERT 



Eduardus Vits 

Eduard Vits bleef op de voorvaderlijke hoeve in de Zwaantjesstraat 

samen met zijn zuster Melanie. Deze laatste huwde later met Donatus 

Goedertier en vertrok naar Bottelare op 22.06.1859. Zij was toen 

42 jaar oud. Later keerde ze terug naar Melle alwaar ze op 21.02.1899 

overleed. 

Eduard huwde te Gentbrugge op 15.06.1859 met ColetaVande Putte. 

Was Melanie niet akkoord met het huwelijk van haar broer öf meende 

ze dat het beter was het nieuwe gezin alleen te laten ? Het is in 

ieder geval opvallend dat ze, een week na het huwelijk van Eduard, 

naar Bottelare verhuisde. 

Eduard en Coleta hadden acht kinderen, zeven jongens en een meisje. 

Drie jongens stierven op jeugdige leeftijd (zie gezinsfiche Vj2-IVj3). 

De enige dochter huwde met Amedee Van Hecke en bleef op de Zwaanhoek 

wonen. 

De eigendom in de Zwaantjesstraat bestond toen uit een huis met een 

oppervlakte van 1,90 a, een boomgaard van 6,50 a, een tuin van 4,90 a 

en 65,20 a land (9). 

Melanie keerde nog terug naar de ouderlijke woning alwaar ze op 

21 februari 1899 overleed. 

De gebroeders Modest, Joseph en Leonard Vits 

In de tweede helft van de 19de eeuw nam de tuinbouw in Melle een 

hoge vlucht. De gebroeders Vits schakelden op het einde van deze 

eeuw ook over van de landbouw naar de tuinbouw (10). 

Modest huwde met Clementina Steenhout. Zij hadden acht kinderen 

waarvan vijf jongens, waaronder een tweeling, en drie meisjes. 

Slechts twee jongens en één meisje bleven in leven (zie gezinsfiche 

VIjl-Vj2-1). 

Joseph huwde met Octavia Van den Hove. Dit gezin had vier kinderen 

waarvan drie dochters en één zoon. 

Leonard bleef ongehuwd en stierf in het klooster te Destelbergen. 

Gustaaf, de zoon van Joseph, huwde met Marie Alice De Smet, met wie 

hij twee kinderen had (zie gezinsfiche VII-VIj2-2). 

In 1897 stonden Modest, Joseph en Leonard Vits op de lijst van de 

gemeentekiezers (11). In 1896 dienden ze een aanvraag in voor het 

bouwen van een nieuwe woonst naast de oorspronkelijke woning in de 

Zwaantjesstraat (12). 



I-' 
(Xl, 

Gezinsfiche Vj2-IVj3 

Beroep landbouwer 

Eduardus VITS x Coleta VAN DE PUTTE 

Gentbrugge, 15.06.1859 

o Meiie, 
+ Meiie, 

10.11.1818 
29.10.1879 

o Gentbrugge, 28.09.1827 
+ Meiie, 13.05.1879 

Zwaanhoek 223 

Kinderen : 

1. Modestus o Meiie, 04.04.1860 
+ Meiie, 17.01.1935 

2 . Bernardus o Meiie, 11.04.1861 
+ Meiie, 13.08.1862 Drieswijk 

3. Bernardus o Meiie, 11.12.1862 
+ Meiie, 01.02.1866 

4. Maria Justina o Meiie, 30.04.1864 
+ Meiie, 10,03.1903 gehuwd met Amedee VAN HECKE 

5 . Alphonse o Meiie, 16.07.1865 
+ Meiie, 20.02.1866 

6. Josephus o Meiie, 26.05.1867 
+ Meiie, 06.07.1941 

7. Julianus o Meiie, 27.08.1868 
+ Meiie, 21.08.1935 

8. Leonardus o Meiie, 23.07.1870 

Zwaanhoek 



f-l 
c.o 

Gezinsfiche Vlj1-Vj2-1 

Modest VITS x 

o Melle, 04.04.1860 
+ Melle, 17.01.1935 

Beroep landbouwer-tuinbouwer 
Zwaantjesstraat 1 

Kinderen : 

1. Maria Zoë o Melle, 14.04.1898 
+ Melle, 05.12.1899 

Clementine STEENHOUT 

2 . Maria Suzanne o Melle, 12.03.1900 gehuwd met Rene Theophiel COCQUYT 

3. Jozef o Melle, 12.08.1901 ) 
+ Melle, 12.03.1902 ) 

) tweelingen 
4. Juliaan o Melle, 12.08.1901 ) 

+ Melle, 15.12.1901 ) 

5 . Leon Jozef o Melle, 25 .01.1903 

6. Marcel o Melle, 29.01.1905 
+ Melle, 11.02.1905 

7 . Julia Maria o M.elle, 29 .04.1906 
+ Melle, 03.08.1907 

8. Romain Amede o Melle, 21.06.1908 



I'.) 

o 

Gezinsfiche Vlj2-Vj2-6 

Kinderen 

1. Helena Justina 

2. Gustaaf 

3. Juliana Marie 

4. Magdalena Leontine 

Jozef VITS x 

o Melle, 26.05.1867 
+ Melle, 06.07.1941 

o Melle, 
+ Gent, 

10.12.1897 
01.07.1967 

o Melle, 09.07.1899 

o Melle, 25.08.1901 

o Melle, 12.12.1904 

Octavia VAN DEN HOVE 

ongehuwd 

gehuwd te Melle op 15.07.1924 met Arthur ELIANO 

gehuwd te Melle op 26 .01.1928 met Maurice BONNE 



Jules Vits 

Jules was eveneens een broeder van de drie voorgaanden. 

We hebben hem hier afzonderlijk vermeld omdat hij een heel andere 

weg volgde dan zijn broers. Jules voelde niet veel voor de land- en 

tuinbouw. Hij verkoos kunstenaar te worden en volgde een kursus 

beeldhouwen aan de Akademie te Gent. 

Op 25 januari 1895 huwde hij op 27 -jarige leeftijd Ludovica Maria 

Temmerman. Zij vestigden zich in het dorp op de Brusselsesteenweg 

nr. 353. Zij kregen acht kinderen waaronder vijf meisjes en drie 

jongens (zie gezinsfiche Vlj3-Vj2-7). Drie ervan overleden op jeug

dige leeftijd waaronder een tweeling die, een maand na hun geboorte, 

op dezelfde dag stierven. Op dit ogenblik is er nog een dochter in 

leven, namelijk Juffrouw Simonne Laura Vits, die nog altijd het ou

derlijk huis bewoont. 

Jules Vits overleed op 21 augustus 1935. Hij heeft in zijn leven wel

licht veel vreugde maar ook veel tegenslag en verdriet gekend. 

Dank zij een initiatief van E.H. Pater R. Labyn, voorzitter van de 

Gemeentelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding, is 

aan de figuur van Jules Vits eerherstel gebracht. De Mellenaars be

seffen nu dat hij een groot kunstenaar was. Op 14 september 1985 

wordt, vijftig jaar na zijn overlijden, een grote herdenkingsplech

tigheid gehouden in het gemeentehuis. 

Besluit 

Over de zevende generatie Vits beperken we ons tot de gegevens van 

de gezinsfiche. 

Vanaf de verstgekende voorvader Pieter Vits dreigde de stam, ondanks 

het hoge geboortecijfer, tot viermaal toe, uit te sterven. 

Maar de kindersterfte lag in de familie Vits ook bijzonder hoog. 

Vele kinderen bereikten nauwelijks de leeftijd van een jaar. 

Gelukkig bleef er steeds een mannelijke nakomeling in leven om de 

stam voort te zetten . Het is · slechts met Adriaen Franciscus Vits dat 

een vertakking ontstaat die zich in de 19de eeuw zou doorzetten. 

============= 



Gezinsfiche VI/3-V /2 -7 

Julianus VITS x Ludovica Maria TEMMERMAN 

Melle, 25.01.1895 

o Gent, 12.10.1868 
+ Melle, 08.04.1940 

gehuwd te Melle op 11.10.1923 met Anna Gustaaf 
VAN LANCKER 

ongehuwd 

Dorp 

) 
) 
) twe elingen 
) 
) 



Gezinsfiche 

Beroep 

Kinderen 

VI/4-V/1-7 

Schaliedekker 
Ondernemer 

1. Louis Charles 

2. Geurges Ferdinand 

Emile-Jozef VITS 

o Melle, 30 . 03 . 1867 
+ 

x 

o Ledeberg, 22.06.1891 

Maria Clementina VAN DEN VEEGAETE 

+ Neuengamme (Duitsland), 02.07.1942 politiek gevangene 

o Ledeberg, 18.03.1899 

3 . Simonna-Sidonie- 0 Ledeberg, 07.11 .. 1906 
Henriette 



~ 

Gezinsfiche VII-VI/1-8 

Romain-Amede VITS x Gabrielle SMESMAN 

Merelbeke, 15.12.1934 

o MeIIe, 21 .06.1908 

komende van Merelbeke naar 
Tuinstraat 96 op 30.09.1940, 
naar Zwaantjesstraat 3 op 
11.12.1945 

Kinderen : 

1. Lisette Martha Antoinette 

2. Fernand Alfons Clement 

3. Roland Leo Emmanuel 

4. Maria Magdalena 

5. Rachel Renea Maria 

0 Merelbeke, 

o Merelbeke, 

o Merelbeke, 

o Merelbeke, 

o Merelbeke, 

01.07.1934 

10.01.1936 

08.12.1936 

15.05.1938 

23 .07.1940 



I\.) 

(J1 

Gezinsfiche 

Beroep 

Kinderen 

VII-VI/1-5 

Leon Joseph VITS x Paula GOEMINNE 

Oosterzele, 19.11.1931 

o Melle, 25 .01.1903 

1) "doemist 

2) wasscher-rneester 

Zwaantjesstraat 1 

geen 



f\.) 

O'l 

Gezinsfiche VII-Vlj2-2 

Beroep bloemist 

Kinderen 

1. Joseph Maria Renilde 

2. Etienne Octaaf 

Gustaaf VITS x 

o Melle, 09.07.1899 
+ Lemberge, 23 .06.1961 

o Melle, 08.05.1930 
+ Melle, 19.09.1946 

o Melle, 17.08.1933 
+ Melle, 15.11.1975 

Maria Alice DE SMET 

vertrokken naar Moeskroen in 1945 
ongehuwd 

vertrokken naar Gent, Terplatenkaai - gehuwd 
te Melle op 16.07.1958 met Daisy Van Overmeire 



r\) 

'l 

Gezinsfiche VII/VI/3-6 

Kinderen 

Marcel Leonard VITS x Maria Melania Germaine DE PAEPE 

Melle, 06.06.1931 

o Melle, 11.09.1903 
+ Melle, 08.02.1957 

o Melle, 17.10.1906 

1. André Jules Louis o Gent, 17.03.1932 

2 . Fernand Benoit Louis o Gent, 24 .11.1933 

3. Marie Louise o Gent, 04.06.1936 



f\) 

co 

Gezinsfiche VII-VI/3-7 

Beroep Beeldhouwer 

Gaston Jozef VITS 

o Melle, 30.03.1905 
+ Melle, 02.03.1977 

Aannemer van marmerwerken 

Kinderen 

x Maria Christina Magdalena VERBANCK 

o Melle, 23.01.1906 

1. Jacqueline Marcella Leonia Juliana o Gent, 01.03.1937 gehuwd met ASPESLAGH Omer op 
15/04/1958 ; weduwe op 11/i2/1970 



Ondertussen hebben we toevallig nog de aankoopakte van de hofstede 

en land aan de Elsdries van stamvader Pieter VITS gevonden (1). 

Deze luidt als volgt : 

"Compareerde voor Bailliu, Burghmeestere ende Schepenen der 

prochie van MeIIe, Marcquisaet van Rodes, in persoone ende 

met hem met syne consente ende authorisatie syne huysvrauwe 

welcke authorisatie sy overdanckelijck accepteerde Gillis 

Sonneville ende Martyntien van Scoorisse ter eender syde ende 

Pieter Vidts, cooper van de hofstede ende landt by het naer

schreven contract breeder vermeldt van woorde te woorde hier 

naer volgende ter andere. 

Op den negen en twintichsten octobris XVl c achtenseventich 

heeft Gillis Sonneville in huwelyck hebbende Martyntien van 

Schoorisse wel en deuchdelijck vercocht aen Pieter Vidts die 

insgelyckx by desen van voornoemde Sonneville bekent gecocht 

thebben eenne partije landts groot twee dachwant en half ofte 

beth emmers alsoo de selve bij den voornompden Vidts jegen

woordich ten titel van pachte wordt gebruyckt, geleghen binnen 

de prochie van Melle andenhelsdriesch oost den voornoemden 

helsdriesch suydt dhoirs van dheer Theodor vander Meersch ende 

west Guillame Thienpont, welcken coop is gedaen om ende voor 

de somme van 48 ponden grootten .......... actum 16 maerte 1685." 

Dat deze aankoop zo laattijdig door de schepenbank werd geregis

treerd, is waarschijnlijk te wijten aan de oorlogsfeiten in deze 

woelige periode uit onze gemeentelijke geschiedenis. 

(1) RA.G. Melle nr. 79 Erfenissen en onterfenissen f 0 101 





Noten 

1. H. Verbist - Geschiedenis van Meiie, Leuven 1962, p. 193 

2. M. Cornelis - Buitenpoortersboeken van Geraardsbergen, L.v.A. 
jg. XX 1968 nrs. 4-5, p. 117-199-215 en jg. XXII 
1970 nrs. 4-5, p. 434 

, 
\ 

3. Dr. Fr . Debrabandere - Studie van de Persoonsnamen in de Kassei
rij, Kortrijk (1350-1400), Handzame 1970, 
nr. 2140 

Dr. Wilfried Beele - Studie van de Ieperse Persoonsnamen uit de 
Stads- en Baljuwrekeningen (1250-1400), 
Handzame 1973, dl. 11, nr. 2860 

4. Stallaert - Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden 
en andere uitdrukkingen, dl. 111, Handzame 1977, 
p. 617 

5. RA.G. P.R. Melle nr. 1 

6. RA.G. Meiie, nr. 56, f0267 

7. De huidige Varingstraat liep vroeger door tot in de Zwaanhoek. 
Door het aanleggen van de spoorweg Gent-Aalst werd ze doorsneden 
en het deel van de spoorweg tot aan de Zwaanhoek werd dan Zwaan
tjesstraat genoemd. De Zwaanhoek was destijds begrepen in de 
Drieswijk . 

8. J. Clinckspoor - De Staten van Goed van Wetteren, p. 79 

9. D.C.M. - P . c . Popp - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique -
Commune de Meiie, Bruges, ca. 1850 

10. D.C . M. - Table Alphabétique des Propriétaires inscrits à la 
Matrice Cadastrale, Commune de Melle, 1901 nrs. 560 en 
563 

11. D.C.M. (nr. F.21 A) - Lijst der Algemene Provinciale en Gemeen
tekiezers van den 1° juni 1896 tot den 
31° mei 1897. 



Lijst van gebruikte tekens en afkortingen 

° 
x 

geboren 

gehuwd xx = tweede maal gehuwd 

+ = overleden 

DeM. 

GM. 

RA.G. 

Dokumentatiecentrum Melle 

Gemeentearchief Melle 

Rijksarchief Gent 

Voor de gezinsfiches gebruikten we de Romeinse cijfers voor het 

aanduiden van de generaties en de gewone cijfertekens voor aan

duiding van de rang in de generatie. 

Vb.: I = eerste generatie 11 = tweede generatie, enz. 

111 -11/3 = 3° generatie afstammende van de 2° generatie, 

rang 3 
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ATLAS DER BUURTWEGEN 

VAN M E L L E A' 1844 
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KUN S T BOE K : K R U I S WEG JUL E S V I T S 
========================================================== 

50 jaar na ZlJn dood wil de Gemeentelijke Culturele Raad deze grote kunste
naar herdenken door het uitgeven van een kunstalbum, over de Kruisweg die 
hij maakte voor de kerk van Melle-Centrum. 

Anton van Wilderode schreef, speciaal voor deze uitgave, de gedichten die 
de foto's begeleiden. Deze gedichten zijn in zijn eigen handschrift in 
het boek overgenomen. 

Dit album (32 x 23 cm) is gedrukt in het Technisch Instituut Don Bosco te 
Sint-Denijs-Westrem op houtvrij mat Maco-papier (150 gr.) 

De N.V. Schee~ders van Kerchove te Sint-Niklaas bond het in in donkerblauw 
linnen band. 

Fotogravure De Buck te Wetteren zorgde voor de drukvaardigheid van de 
foto's. 

Het album bevat 76 bladzijden, 28 foto's van de kruisweg, één portret van 
de kunstenaar en één detailfoto op de geplastifieerde wikkel : het werd 
in tweekleurendruk uitgevoerd (zwart en okerbruin). 

De eerste uitgave verscheen einde maart 1985, de tweede uitgave verscheen 
in juni. 

Dit album kan besteld worden door storting van 750 fr. op rekening 

001-1463019-44 
Gemeentelijke Culturele Raad Melle 
p.a. Wautersdreef 15 
9230 MELLE 
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