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Woord vooraf 

We hebben al een goeie duik genomen in het jaar 2017 wanneer u ons tijdschrift in de handen neemt. Op 
de eerste plaats van harte dank voor de hernieuwing van uw abonnement op onze uitgave, een 
bijkomend woordje van dank voor de velen die via een extra steuntje onze werking meer mogelijkheden 
geeft. Wie zich vergat te herabonneren, kan dit alsnog, bij hen steekt een herinneringsblaadje en een 
overschrijvingsformulier. 

De hoofdbijdrage in dit nummer wordt geleverd door Paul Neirinck, hij verhaalt de geschiedenis van 
Cercle Melle, een Melse voetbalploeg die doorheen de tijd wel eens meer hoge ogen gooide en ook 
vandaag nog heel wat Mellenaars, jong en oud, kan begeesteren. 

Onze voorzitter geeft aandacht aan een mooie schenking die we kregen voor ons Gemeentelijk Museum, 
namelijk een houten rolstoel van meer dan 100 jaar oud, die zeer mooi bewaard is gebleven en werd 
gebruikt door kandidaat notaris Constant Frans Verstraeten (1866-1906) uit Vlierzele. Hij was familiaal 
nauw verwant met Joannes Baptista Verstraeten die van 1853 tot 1884 burgemeester was te Gontrode. 

Wie graag een erfgoedkundige activiteit meepikt zal zeker zijn of haar gading vinden bij de door onze 
vereniging geplande lezing op 27 april in de Bib met de titel “Van lijfstraf tot enkelband” door Luc Stas, 
gewezen gevangenisdirecteur.  

Op Erfgoeddag, zondag 23 april, organiseren we te Melle in het Woon- en Zorgcentrum kanunnik Triest 
een fototentoonstelling over het H. Hartklooster te Melle, waar de zusters van Sint-Vincentius à Paulo 
exact 140 jaar geleden startten met de zorg voor ouderlingen. Vandaag staan de reminiscentiekoffers als 
hulpmiddelen voor mensen met dementie in de belangstelling, dit komt in het kader van voornoemde 
expositie eveneens aan bod. Wie het programma van Erfgoeddag binnen de regio van de Erfgoedcel 
Viersprong (Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem) wil kennen, 
raadpleegt het best hun webstek: www.erfgoedcelviersprong.be . 

Gedurende het eerste weekend van juli, in het kader van de zomerkermis te Melle, stellen we de Melse 
fotografe Hilda Jacobs (1883-1921) in de kijker. Het Gemeentelijk Museum bezit in haar collectie een 
aantal glasnegatieven van haar. Op basis daarvan organiseert de werkgroep bestaande uit Ginette 
Desmet (die nota bene reeds meer dan 45 jaar heel actief is binnen onze heemkundige vereniging, 
waarvoor een reuzenpluim!), Fernand De Paepe en Marieke Paepen een fototentoonstelling die zeker uw 
belangstelling kan wekken. De biografie van Hilda Jacobs zal eveneens aan bod komen en het geheel zal 
worden gekaderd binnen de geschiedenis van de fotografie. Hopelijk zijn er mensen die via hun eigen 
familiealbums bepaalde personen die op de tentoongestelde foto’s zullen figureren kunnen herkennen, 
vandaar ook een beetje de titel van deze expo “Opsporing verzocht!”. Een voorsmaakje i.v.m. fotografe 
Hilda Jacobs kan u ontdekken via de webstek: www.erfgoedbanklandvanrode.be (aangemaakt en 
onderhouden door de Erfgoedcel Viersprong). 

Tot slot: veel leesgenot. 

Jan Olsen  
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Erfgoeddag 2017 – thema ZORG 

Met een fototentoonstelling blikken we even terug op de periode die de zusters, verbonden aan het 
toenmalig klooster H. Hart te Melle, vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw de ouderenzorg te Melle op 
zich namen. Velen hebben het klooster en haar werking in de zorg nog gekend. Het gebouw in de 
Kloosterstraat stak decennialang half verscholen achter een muur. In het jaar dat de muur in Berlijn werd 
gesloopt (1989) werd ook de kloostermuur afgebroken. Uiteindelijk moesten de oude gebouwen met al 
hun verhalen plaats ruimen voor een volledige nieuwbouw, meer aangepast aan de comfort- en 
zorgnormen van de hedendaagse maatschappij. Ouderen, die er vandaag hun thuis hebben, zijn er 
gemiddeld wel twintig jaar ouder dan een eeuw terug. Dat menig ouder wordende mens kampt met 
dementieproblemen is onderwijl genoegzaam bekend. Reminiscentiekoffers zijn koffers waarin 
objecten allerhande uit vervlogen tijden steken, ze kunnen mensen met dementie helpen om een stukje 
houvast te houden of terug te krijgen, het zijn een van de middelen die reeds enkele jaren in woon- en 
zorgcentra worden gebruikt . Via een concreet  voorbeeld  willen we het ruime publiek daar even kennis 
mee laten nemen.  

                     

 

                                    

 

 
 
Locatie activiteit: de polyvalente ruimte van het Woon- en Zorgcentrum Kanunnik Triest,  
  Kloosterstraat 33 te 9090 Melle 
  
Openingsuren: op zondag 23 april: doorlopend van 10.00 tot 18.00 uur  

aansluitend ook op ma. 24, di. 25 en woe. 26 april van 9.00 tot 11.30 uur  
en van 13.30 tot 17.00 uur 
 

Organisatie: het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum i.s.m. de 
 Heemkundige Vereniging De Gonde en het Woon- en Zorgcentrum Kanunnik Triest	  
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75 jaar Cercle Melle 
door Paul Neirinck 

 

Wellicht is het op de Cours des petits van het College van Melle dat in 1863 de eerste voetbal in België 
wordt rond getrapt, meegebracht door de kleine roodharige Ier Cyril Bernard Morrogh1, door zijn 
medeleerlingen met de bijnaam Foxke bedacht. Het is in hetzelfde jaar dat de Britse Football Association 
wordt opgericht, die de regels van het spel, tot dan toe erg verschillend, uniform zal maken. Het college 
van Melle mag als de bakermat van de voetbalsport in ons land worden bestempeld. In het Gentse krijgt 
de voetbalsport zijn definitieve wortels rond 1900, met de ‘Racing Club Gantois’ en de ‘Association 
Athlétique La Gantoise’ (onder impuls van Hector Priem, een oud-leerling van het College van Melle). In 
Wetteren wordt in 1920 ‘Racing Wetteren’ opgestart, met stamnummer 95. Ook in Melle was in 1924 en 
1925 al een voetbalclub actief, ‘Melle Sports’ met wit-zwart als clubkleuren. We vinden ze terug in de 
tweede afdeling. We lezen in het verslag over de wedstrijd tegen Racing Wetteren2: “Spelers van Melle, 
proficiat voor uw uiterst moedig en kundig optreden. G´hebt de bewondering van vele rechtzinnige en 
openhartige Wetteraars verworven! Nee, recht af gezegd, ge vormt geen ploeg die verdient naar derde 
divisie te moeten afdalen. Alles is echter nog niet verloren. Er is nog een middel aan het gevaar te 
ontsnappen, als ge vandaag Excelsior kunt bedwingen.” Blijkbaar lukt het, want in de krant van 8 
februari 19253 staat Melle Sports op de derde laatste plaats, en moeten ze nog één wedstrijd winnen om 
het behoud te verzekeren. In hetzelfde verslag wordt ook gesproken over een tweede ploeg van Melle 
Sports, die in de derde afdeling speelt. In 1925 staat Melle Sports in november op de laatste plaats. In 
het klassement van de derde afdeling komt Melle Sports niet meer voor.4 Daarna zijn we het spoor van 
Melle Sports bijster. Is de club ermee gestopt? Wellicht. In de geschiedenis van Cercle Melle bij de viering 
van de 30ste en de 50ste verjaardag worden andere voetbalclubs genoemd, die in Melle actief zouden 
geweest zijn: Leopoldclub, Sportkring Melle en Melle Vriendenkring. We hebben daar geen informatie 
over gevonden. 

In 1941 vind Burgemeester Henri de Potter d´Indoye dat Melle terug aansluiting moet vinden bij zijn 
voetbalverleden. Spontane steun vindt hij bij Dokter Marcel Bogaert, sportvriend en oud-speler van 
Dendermonde. Op 19 juni houden ze een eerste bestuursvergadering, samen met Robert Verzele, Adelin 
De Buck, Georges Van De Weghe, Hector Lefèvre en Robert Van Hoorde, en met Pastoor Alfons Van Den 
Fonteyne als proost, zoals het in die tijd betaamt. Ze hebben al met Boterdaele gepraat, over het gebruik 
van zijn weide tussen de Brusselsesteenweg en de Kapellestraat, en beslissen op de vergadering hem 
een vergoeding van 400 frank (omgerekend € 10) voor het gebruik ervan toe te kennen. De pastoor, als 
proost, en de burgemeester schenken, volgens stand en waardigheid, 500 en 1000 frank, waarvoor de 
voorzitter dankt. Adelin De Buck, de eerste secretaris van Cercle Melle, maakt daar een keurig verslag 
van. 

Op 11 november 1941 wordt SK Cercle Melle aangesloten bij de Belgische Voetbalbond, met het 
stamnummer 3032. Spelers zijn niet zo moeilijk te vinden, Cercle Melle is de enige club in de gemeente, 
en vele jonge mannen laten zich aansluiten. Anderen die aangesloten zijn bij Racing Wetteren of bij 
A.R.A. La Gantoise, verkiezen in eigen gemeente te spelen. In die dagen gebeuren de verplaatsingen per 
fiets, auto´s zijn nog geen gemeengoed. Het vraagt enige moeite om ze los te weken van Gent en 
Wetteren, maar uiteindelijk lukt dit toch, een vroege vorm van transferpolitiek. SK Cercle Melle kan van 
start gaan, in de provinciale reeks Gent-Eeklo. De eerst officiële wedstrijd wordt gespeeld op het plein 
van La Gantoise, tegen het eerste reserve-elftal. SK Cercle Melle start met een klinkende overwinning, 1 
– 4. 
SK Cercle Melle komt terecht in de misère van de wereldoorlog, en de Duitse bezetting. Op de 
bestuursvergadering van 16 september 1941, dus nog vóór de aansluiting bij de Belgische Voetbalbond, 
																																																													
1 Voor lichaam en geest. Katholieken, Lichamelijke opvoeding en sport in de 19e en 20e eeuw. Kadoc-studies 17; 

Universitaire Pers Leuven 1994 
2 De Schelde van 25 januari 1925 
3 De Schelde van 8 februari 1925 
4 De Schelde van 22 november 1925 
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wordt gesproken over de fysieke weerstand van de spelers, die achteruit gaat omdat ze te weinig te eten 
krijgen door de oorlogsomstandigheden. Er wordt onderzocht of aan de spelers geen 
voedingssupplementen, “vervangende stoffen”, kunnen worden verstrekt. De proost, niet alleen 
bekommerd over het zielenheil maar ook over het lichamelijk welzijn en de fysieke paraatheid, schenkt 
daarvoor 500 frank. Daarmee worden voor de spelers een doos met 70 dragees Emsol gekocht. Op 
zaterdag moeten ze zes dragees nemen, op zondag vier. Ze kunnen op die manier met één doos zeven 
weken voort. Niemand stelt zich de vraag of dit product op een dopinglijst staat.  

Het aanschaffen van materiaal als ballen, truien, netten, enzovoort, brengt heel wat moeilijkheden mee 
in deze oorlogsjaren. De verplaatsingen worden gedaan met fiets of trein, er is niet veel keuze. Vaak 
moet men vroeg in de voormiddag vertrekken, met enkele oorlogsboterhammetjes in de knapzak, om ´s 
avonds laat terug te keren. Een anekdote: tijdens de wedstrijd wordt onze rechtsbuiten Henri Baeten 
aangemoedigd door een supporter: “Allez Henri, courage!”. Waarop Henri antwoordt: “Courage genoeg, 
jonk, maar eten te kort.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10-jarig jubileum van Cercle Melle (Photo-Reportage Gust. Bussens, Gent) 

Het eerste seizoen is een succes. Door een 3 – 1 zege tegen Eeklo wordt in de laatste match de titel 
veroverd. Die van Eeklo leggen een klacht neer omdat onze doelpalen niet de juiste afmetingen zouden 
hebben. Ze kregen gelijk, en Cercle is zijn titel kwijt.  

Cercle heeft een sterk moreel, maar een kleine clubkas. Om daaraan te verhelpen wordt op 15 februari 
1942 in de feestzaal van het College een cabaretavond georganiseerd, vooral onder impuls van Ward 
Verbraeken. Een groot succes: 700 aanwezigen, een netto-opbrengst van 1600 frank (€ 40), waarvan 
300 frank (€ 7,50) voor Winterhulp. Het was hoogtijd, na het feest is er 800 frank (€ 20) in de clubkas.  

De moeilijkheden zijn niet weg. In maart 1942 heeft Cercle geen terrein meer, er moet namelijk gehooid 
worden. Dus verhuizen, voorlopig, naar een weide van Dobbelaere in de Caritasstraat. In juni kan het 
vroegere terrein opnieuw gebruikt worden. Enkele maanden later begint de miserie pas echt. Steeds 
meer spelers worden door de Duitsers opgeëist voor arbeidsdienst in Duitsland. Boterdaele moet van de 
Duitsers meer “Kartoffelen” planten, dus wordt het plein omgeploegd. Er wordt uitgeweken naar een 
speelveld op de Dries, een weide van Van Vlaenderen. In maart wordt dit plein, op bevel van de Duitsers, 
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ook omgeploegd. De finale slag voor Cercle Melle komt in mei 1943. Voorzitter Marcel Bogaert wordt 
gedeporteerd naar Duitsland. Om niet van doen te hebben met de oorlogsburgemeester sluiten veel 
spelers inderhaast aan bij een andere club. Noodgedwongen valt de club op non-actief. In het 
verslagboek is er een leemte tussen 4 mei 1943 en 3 oktober 1944. Er blijft een papierrestje dat er op 
wijst dat voorzichtigheidshalve de overeenstemmende bladeren werden uitgescheurd. Het verslag van 3 
oktober 1944 begint met: “De Heer Verzele opent de vergadering met een warme hulde aan onze 
afwezige voorzitter, Dokter Bogaert, de ziel van de club. Hij hoopt op zijn spoedige terugkeer, alsook van 
de spelers die momenteel in het buitenland verblijven. De Heer Verzele drukt op de leuze: “Eendracht 
maakt macht”, opdat allen zouden meewerken aan een spoedige heropbloei van Cercle Melle.” 

Wanneer in mei 1945 Marcel Bogaert terugkeert uit het concentratiekamp kan Cercle Melle een nieuwe 
start nemen. Minder geluk is weggelegd voor de speler André Achtergaele, die als de grote belofte van 
Cercle wordt beschouwd. Hij overleeft zijn gevangenschap niet.  

Ondertussen sluiten een aantal nieuwe mensen aan bij de club, zoals André Allaert, Emiel Poelman, 
Raymond De Bruycker. André Allaert zal twintig jaar lang zeer actief zijn in het bestuur, tot ziekte hem 
dwingt zich terug te trekken. Bij zijn overlijden in 1985 stelt het Clubblad Jong Melle: “Een der laatste 
pioniers in heengegaan!”.5 

Emiel, meester, Poelman laat zich op zaterdag 23 december 1944 bij Cercle aansluiten. Bij zijn overlijden 
in 1984 zegt de Voorzitter, Richard De Bruycker: “Gedurende meer dan 40 jaar heeft hij als bestuurslid, 
secretaris, schatbewaarder, ondervoorzitter en voorzitter, alle wedervaren van de club meebeleefd; 
weinigen onder ons zullen die ervaring kunnen koppelen aan een zo lang volgehouden bestuursactiviteit”. 
En het Clubblad stelt: “Een der laatste reuzen van Cercle Melle is heengegaan”. 

In 1945 wordt de eerste supportersclub gesticht, de Cercle-vrienden. In november 1946 komt er, na een 
algemene verkiezing, een reorganisatie van het bestuur. Aanvankelijk worden er vooral 
vriendschappelijke wedstrijden gespeeld tegen vooral Engelse legerploegen. Vanaf het seizoen 1946 – 
1947 speelt Cercle in Tweede Provinciale.  

In 1948 verhuist de club naar een nieuw terrein, loodrecht op de Brusselsesteenweg, aan de Akkerstraat. 
Dit terrein wordt tijdelijk in beslag genomen in 1950, bij de heraanleg van de Brusselsesteenweg. Er 
wordt uitgeweken naar een weide van het Heilig Hart-klooster, aan de Brusselsesteenweg, en in 1956 
nog eens naar een ander terrein, ook eigendom van het klooster, om in 1957 terug te keren naar het 
vorige plein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kampioensploeg van 1957 - 1958 
Ondertussen wordt gewerkt aan de verjonging van de ploeg, en dit vraagt tijd. Verschillende seizoenen 
moet Melle vechten om zijn behoud te verzekeren. In 1953 – 1954 worden de scholieren kampioen in 

																																																													
5 Jong Cercle, Clubblad Mei 1985 – Nr. 8 
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hun reeks. Die ploeg levert de ruggengraat voor het elftal dat er in 1957 – 1958 in slaagt om met glans 
door te stoten naar de hoogste provinciale afdeling.  

In 1958 wordt een nieuw terrein in gebruik genomen, op de vroegere plaats aan de Akkerstraat, maar nu 
evenwijdig aan de Brusselsesteenweg. In 1959 wordt de structuur van Cercle Melle aangepast aan de 
evolutie, door de oprichting van de V.Z.W. Cercle Melle.  

Misschien is Eerste Provinciale iets te hoog gegrepen: het verblijf in Eerste duurt slechts twee jaar. In 
1965 – 1966 moet het nog één trapje lager, naar Derde Provinciale, en in 1968 – 1969 wordt het zelfs 
Vierde Provinciale. In 1969 – 1970 reageert Cercle energiek: een nieuwe trainer, een actieve 
transfertpolitiek, veel optimisme, en een positieve beslissing voor de groene tafel leiden naar een 
testwedstrijd. Winst leidt tot één van die mooie momenten van emotie bij een sportieve overwinning: “dit 
doet de maat overlopen, en menigeen kan zijn tranen niet bedwingen, alvorens de vreugderoes uit te 
zingen”.6 Het doel was bereikt: een plaats in Derde Provinciale. 

In 1970 verkast Cercle Melle nog eens, nu naar het Gemeentelijk terrein in de Wezenstraat, waar ook 
vandaag nog gespeeld wordt. De club is nu zeker van een langere periode op hetzelfde terrein te kunnen 
spelen. 

Tussen 1976 en 1983 pendelt Cercle tussen Derde en Vierde. De klad zit erin, er wordt gewerkt aan 
verjonging.  

 
24 augustus 1958: inhuldiging van het nieuwe plein op de Brusselsesteenweg, rechtover het café Arthur De Feyter 

In de harde winter van 1984 – 1985 is er veel gesukkel met het bestaande, houten kantinegebouw. Het 
is niet te verwarmen, en alles bevriest er. In 1985 wordt er beslist een nieuwe kantine te bouwen. Dit zal 
uitgroeien tot de huidige nog bestaande kantine en het gebouw met kleedkamers, douches en op de 
verdieping een ontvangstruimte. 

Vanaf 1987 begint de verjonging te lonen. In 1990 mag de club opnieuw naar Derde Provinciale, en in 
1991 slaagt Cercle erin door te stoten naar Tweede Provinciale.  

																																																													
6 Uit het verslag van André De Feyter 
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Op 29, 30 en 31 mei 1992 wordt het 50 jarig bestaan gevierd. Op zaterdag 30 mei is er eerst 
damesvoetbal, Cercle Melle tegen Adia Interim, en een bal met optreden van Wim Ravell en Isabelle A.  

In 1996 begint de club ook met een damesafdeling, eerst met een meisjesploeg en vanaf 1997 ook met 
een eerste dameselftal, De damesploeg kent succes en promoveert reeds na twee seizoenen naar de 
laagste nationale afdeling. Het eerste dameselftal kan zich in Tweede Klasse handhaven met wisselende 
resultaten, tot men in 2006 degradeert naar Derde Klasse. Het volgende seizoen wordt Cercle Melle daar 
meteen reekswinnaar en zo keert het in 2007 na een jaar al terug in Tweede Klasse. 

De dames van Cercle Melle blijven ook in Tweede Klasse goede resultaten halen. Ook het tweede elftal 
speelt dat seizoen voor het eerst in de nationale reeksen en men start met een derde elftal in de 
provinciale reeksen. 

In 2011 maakt de damesclub zich los van Cercle Melle en wordt een zelfstandige club, Ladies Melle, die 
zich met stamnummer 9582 aansluit bij de KBVB.7 
 

H
Het eerste elftal begin zeventiger jaren (1972 -1973 ?) 

In 1997 wordt het eerste elftal van Cercle Melle weer kampioen in Tweede Provinciale en promoveert nog 
eens naar Eerste Provinciale. Het verblijf is van korte duur, want na een seizoen degradeert Cercle in 
1998 weer naar Tweede Provinciale en in 2000 zakt men verder naar Derde.  
Rond 2002 werd de clubnaam gewijzigd van KSK Cercle Melle in KV Cercle Melle. 

Onder het voorzitterschap van Francis Hugelier, en met Peter Piens als trainer, wordt het eerste elftal in 
belangrijke mate rond spelers uit Melle opgebouwd. Cercle slaagt erin om bijna jaar na jaar in de top van 
de rangschikking te eindigen.  

In 2016 wordt in Cercle Melle een bestuurswissel doorgevoerd, waarbij de fakkel wordt doorgegeven aan 
Jan De Wael, en een vernieuwde bestuursploeg. Zij zullen hun beste krachten inzetten om het werk dat 
Marcel Bogaert 75 jaar geleden begonnen is, en dat werd verdergezet onder voorzitterschap van 
achtereenvolgens Florimond Geenens, Marcel Penne, Emiel Poelman, Richard De Bruycker, Roger Van De 
Waeter en Francis Hugelier. 

Bronnen: 
⋅ Cercle Melle 1941 – 1971 30 jaar jong. 
⋅ Brochure Koninklijke Cercle Melle 1941 – 1991, 50 jaar Voetbal 
⋅ Wikipedia KV Cercle Melle 
⋅ Wikipedia AA Gent Ladies 
																																																													
7 Wikipedia AA Gent Ladies 
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LEZING: 

VAN LIJFSTRAF TOT ENKELBAND 
de geschiedenis van het gevangeniswezen 

 
spreker: Luc Stas (gewezen gevangenisdirecteur) 

 

 

 

wanneer: donderdag 27 april 2017 om 20.00 uur 
waar: de BIB, Kruisstraat 2A te 9090 Melle 

toegang: gratis 
organisatie: de heemkundige Vereniging De Gonde 

info: degonde@erfgoedmelle.be of 09.252.26.47 
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Funerair Erfgoed - bijdrage 11 
door Jan Olsen 

 
Achteraan, op de gemeentelijke begraafplaats van Melle ligt 
een befaamd circusartiest begraven, namelijk Lucky Malter. 
Hij werd geboren 9 mei 1962, zijn vader Ulrich Malter (° in 
1939) stamt uit het gezin van Gottfried Malter (1901-1978), 
een telg uit een gerenommeerde Duitse kermisfamilie en na 
omzwervingen bij de circussen van weduwe Semay, 
Broadway, Amerikano en Mexico, stichtte hij in 1960 zijn 
eigen circus, met name “Tiroler Circus”. 

Voornoemde zoon, Ulrich Malter (ook wel Ulli genoemd) 
ging in 1965 op eigen benen staan en toerde vanaf dan rond 
met het tot op vandaag nog steeds bestaande circus 
“Wiener”, Ulrich huwde met Irene Aspeslag die niet uit het 
circusmidden kwam. Ook in Melle en omgeving hebben wij 
dit circus mooie spektakels weten verzorgen. Het 
Wienercircus had al snel vanaf zijn ontstaan in 1965 als 
winterkwartier Gentbrugge gekozen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van het project van het toenmalig Ministerie van Vlaamse Cultuur in 1984 “Vlaanderen 
leeft!” onder minister Patrick De Wael, kon een samenwerking worden gerealiseerd tussen het 
figurentheater Taptoe en het Wienercircus onder de noemer “Circo Poëtico”. Freek Neirynck van 
figurentheater Taptoe had via zijn andere bezigheden bij de geschreven pers en Radio 2 Lucky Malter 
leren kennen, er ontstond een vriendschapsband en Freek weidde samen met Luk De Bruycker Lucky in 
in de wereld van de magie. Het fascineerde die laatste niet weinig. Met deze uitgekristalliseerde act 
toerde het Wienercircus niet alleen in ons land, maar ook in Bulgarije, Duitsland, Nederland, Polen en 
eveneens tijdens de Wereldtentoonstelling van Sevilla in Spanje. 

Lucky Malter overleed jammer genoeg vrij jong, namelijk op 31 maart 1999, hij liet een vrouw achter en 
een dochter, namelijk Alexandra, die tot op heden eveneens als artieste werkzaam is in het Wienercircus, 
opgericht door haar grootouders en aldus een lange familietraditie voortzet. 

Grafmonument Lucky Malter op  
de begraafplaats te Melle 
	

Lucky Malter 
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Eind 2005 nam Ricky Cannone (° in 1977) de leiding van het circus van zijn peetoom Ulrich Malter over, 
een circus dat na een bestaan van meer dan vijftig jaar nog steeds met zijn spektakels jaarlijks, ook in 
ons land, velen een glimlach op het gezicht weet te toveren.  

Op de stèle van de grafsteen van Lucky Malter ontwaren we een dubbelportret van hem, een als gewone 
burger geflankeerd met hem als circusclown, gepast is ook in deze rechtopstaande steen een circustent 
gegraveerd. 

 

Rechts: Lucky Malter, links: Freek Neirinck in het Wienercircus met hun ‘Circo Poëtico’ 
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Het verhaal van een merkwaardige stoel  

door Daniël Lemmens 
 

 
Door tussenkomst van mevrouw Agnes Rigaux werd het Gemeentelijk Museum in het bezit gesteld van 
een merkwaardige rolstoel uit het begin van de twintigste eeuw. Dit uniek exemplaar, geconstrueerd uit 
houten met enkele metalen elementen, is een echte getuige van hoe men meer dan een eeuw geleden 
reeds rolstoelen gebruikten voor gehandicapten en zieken. Het is een schenking van de heer Henri Van 
Bever uit Vlierzele. Vele jaren heeft de rolstoel gediend als een pronkstuk in de etalage van de CM-
thuiszorgwinkel te Aalst. De schenker is een persoon die geïnteresseerd is in onze geschiedenis en 
samenleving. Hij was rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde en Gent en werd later 
Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Gent. Hij bezorgde ons heel wat informatie aangaande de 
oorsprong van deze rolstoel. Henri Van Bever is via wijlen zijn echtgenote verwant aan de familie 
Verstraeten. 

 

 

 

De gebruiker van de rolstoel was Constant Verstraeten, geboren te Vlierzele op 05 september 1866 en 
aldaar overleden op 10 februari 1906. De familie Verstraeten had roots in Gontrode. Constant studeerde 
aan de universiteit van Leuven en behaalde er het diploma van kandidaat-notaris maar werd na enkele 
jaren getroffen door een ziekte waardoor hij langzamerhand verlamd geraakte en het beroep van notaris 
niet heeft kunnen uitoefenen. Hij was de zoon van een landbouwersgezin met negen kinderen, maar 
geen van zijn drie broers heeft het landbouwbedrijf voortgezet; één werd huisarts, een andere werd 
missionaris van Scheut in Mongolië, nog een ander werd priester en de jongste zoon emigreerde naar 
Amerika. Bij het lezen van het doodsprentje van Constant stellen we vast dat hij nog actief is geweest in 
verschillende kerkelijke genootschappen. Het geeft ook het pijnlijke verhaal weer van een “brave” man 
die geduldig zijn lot droeg zoals het een echte christen betaamde. 
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Men weet niet waar en wanneer de rolstoel 
van Constant gekocht werd. Maar op een foto 
van zijn ouders met hun negen kinderen, 
genomen in de tuin van de ouderlijke hofstede 
op het dorp te Vlierzele in het jaar 1901, zit 
Constant op een tuintafeltje dat hij stevig 
vasthoudt met de rechterhand. Henri Van 
Bever vermoedt dan ook dat hij reeds in die 
mate met verlamming getroffen was dat hij 
zich niet zonder rolstoel kon voortbewegen. 
Tussen zijn dood in 1906 en het overlijden van 
zijn laatst in het huis gebleven zuster in 1936, 
is de rolstoel in het ouderlijk huis op het dorp 
te Vlierzele gebleven. Daarna werd hij 
overgebracht naar de zolder van het huis van zijn broer Theodule, huisarts te Vlierzele en er in opvolging 
van zijn vader, Dominicus Verstraeten, burgemeester 1913 tot 1952 (met een onderbreking tijdens 
Wereldoorlog II, van 1942 tot 1944). Sedert 1954, na het overlijden van Theodule Verstraeten, werd dit 
huis bewoond door zijn nicht Elisabeth Rubbens, de overleden echtgenote van de schenker Henri Van 
Bever. Zoals eerder vermeld, werd deze rolstoel in het bezit gegeven van de CM die hem opfriste en 
verder gebruikte als uithangbord in hun zorgwinkel. 

Het is ook interessant te vernemen dat de familie Verstraeten afkomstig is van Gontrode. De kozijn van 
de grootvader langs vaderszijde van Constant was de vader van Joannes Baptista Verstraeten, 
behoudens landbouwer was deze burgemeester van Gontrode van 1853 tot 1884 (zie de genealogische 
schets in bijlage). Hij was woonachtig op de alom gekende watermolen, het goed ten Abeele, gelegen 
aan de Gondebeek, op de grens met Melle. 

 

geboorteakte Constant Frans Verstraeten 

 



 

De Gonde 2017 nr. 1            - 13 - 

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

overlijdensakte Constant Frans Verstraeten
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Opsporing verzocht! 

Identificatie van (oude) familiefoto’s

Het Gemeentelijk Museum van Melle is op zoek naar mensen die oude familiefoto’s hebben, 
gemaakt door de Melse fotografe Hilda Jacobs. Zij was actief rond de Eerste Wereldoorlog en had 
een fotostudio vlakbij het station van Melle. Waarschijnlijk kwamen mensen uit de wijde omgeving 
naar hier om voor haar lens te poseren. 

Tijdens een inventarisatie van de heemkundige collectie, van het Museum van Melle, werd een 
groot aantal glasnegatieven van haar collectie teruggevonden. Door niet optimale 
bewaringsomstandigheden waren de negatieven in zeer slechte staat. Met advies van medewerkers 
van de ‘Zwarte Doos’ (Stadsarchief Gent) in Gentbrugge konden de meeste toch worden gereinigd 
en gescand. Uiteindelijk kon zo een 200-tal foto’s worden gedigitaliseerd. 

De volgende stap is het identificeren van de personen op de foto’s. En hierbij kunnen we jullie hulp 
zeker en graag gebruiken! Misschien herken je wel familieleden, zoals overgrootouders, etc. Dus 
neem zeker een kijkje op de website www.erfgoedbanklandvanrode.be , hier zijn alle foto’s 
terug te vinden. 

Ook ‘nieuwe’ foto’s van Hilda Jacobs zijn meer dan welkom! Maar hoe kan je deze herkennen? 
Vroeger werden foto’s op een kartonnen drager gekleefd. Op dit karton staat de naam van de 
fotograaf/fotografe (in dit geval Hilda Jacobs – zie foto). 

Komende zomer zal het Gemeentelijke museum tijdens de ‘Melse feesten’ alle foto’s 
tentoonstellen. 

Kan je ons helpen of wilt je meer informatie? Dan kan je terecht op 09 252 26 47 of 
museum.melle@skynet.be . Of kom gewoon langs in het Gemeentelijke Museum, Archief en 
Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393-395 te Melle. 

 

Naar aanleiding van de zomerkermis te Melle wordt op 01, 02 en 03 juli 2017 een 
tentoonstelling georganiseerd met betrekking tot het leven en werk van deze Melse 
fotografe, in een volgend nummer van ons heemkundig tijdschrift komen we daar 
uitvoerig opterug.
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Openingsuren Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum 
 

maandag 08.30 tot 12.00 uur 13.30 tot 17.00 uur 
dinsdag  08.30 tot 12.00 uur 13.30 tot 17.00 uur 
woensdag 08.30 tot 12.00 uur 13.30 tot 17.00 uur 
zaterdag 09.00 tot 12.00 uur     (enkel op de 2de en 4de zaterdag  

van de maand open) 
gesloten op donder-, vrij-, zon- en feestdagen 

en tijdens de maanden juli en augustus 
Gemeentelijk Museum: enkel op afspraak 

SLUITINGSDAGEN LEESZAAL GEMEENTELIJK ARCHIEF EN 
DOCUMENTATIECENTRUM VOOR HET JAAR 2017 

 
maandag 17 april (2de Paasdag) 
maandag 1 mei (Feest van de Arbeid) 
maandag 5 juni (2de Pinksteren) 
 
geheel de maanden juli en augustus 
 
woensdag 1 november (Allerheiligen) 
woensdag 15 november (Feest van de Dynastie) 
 
maandag 25 december 2017 t.e.m. dinsdag 2 januari 2018 

(kerst- en nieuwjaarsperiode) 

Brusselsesteenweg 393-395   9090 Melle 
 ) +32 (0)9 252 26 47     - museum.melle@skynet.be      

8 www.erfgoedmelle.be 
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