
onderzoek

de eerste wielerwedstriiden op Belgische bodem in het iaar 1869

Links een 'gewone' Michaux, rechts een wedstrildmodel uit r87o. Om het gewicht zo laag mogellk te_ houden,

werd her fàme zo dun mogellk gemaakt. Ook de kleine koperen pedalen, een licht, verstelbaar zadel en een klein

remsysteem achteraan moesien geqicht besparen. Dit type Michaux werd onder de naam'Meyer'op de markt gebracht.

Waar werd de eerste wielerwedstrijd op Belgische bodem verreden? In een wielergek land

ats België zou het antwoord in principe zovanieders lippen moeten rollen. Toch is de kans

groot dat zelÍs de makers van gespecialiseerde wielerquizzenzichniet aan die vraag durven

wagen. Want wie weet eigenlijk het antwoord? Ook ikzelÍ- als professor sportgeschiedenis

en promotor van het allereerste wielerhistorische doctoraatsproefschrift in België1- moest

het antwoord schuldig blijven. Is dat erg? Nee, omdat het oplossen van quizvragen normaal

gezien niet van prioritair belang is voor academici. Ja, omdat het - breder gezien - om een

bijzonder intrigerend fenomeen gaat, namelijk de introductie van de aéloctpède in België,

de organisatie van sportieve competities (voor mannen én vrouwen), de oprichting van

wielerscholen (voor volwassenen) en de instifutionalisering van wielerclubs. Dan gaat

het niet meer louter om een quizvraag,maar over concepten als industriële innovatie,

sportiÍicatie, mobiliteit, transnationalisme, disciplinering, emancipatie, etc. En dan is het

wel van belang om zo veel mogelijk 'feitelijkheden' te kunnen achterhalen. Wie waren de

pioniers? Waar en wanneer deden zehet? Hoe deden zehet? En waarom?

Tèkst , Pascal Delheye I Illustraties > collectie Wielermuseum Roeselare, Stadsarchief Gent en Stadsarchief Tielt ' ,§l
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Nadat de Duitser Karl Friedrich Freiherr
Drais von Sauerbronn met zijn loopma-
chine' de basis voor de liedendaagse fiets

had gelegd, n''erd een belangrijke tweede

stap door de Íamilie Michaux in Parils ge-

zel (zie pag. 16-19 in dit themanummer).
In 1861 werd een nieuw type oélocipède

ontwikkeld, waarbij vooral de pedaien

aan de as van het voorwiel en de rem aan

het achterwiel karakteristiek, innovatief
en attractief bleken te zijn, zodat ook de

vraag ernaar gestaag toenam. Dat type,
dat eind de jaren 1860 net omwille van die

grote vraag ook veeli,uldig werd gekopi-

eerd door andere fabrikanten, maakte im-
mers hogere snelheden mogelijk en facili-
teerde daardoor ook de conceptualisering

en verspreiding van wielerwedsirijden.2

De eerste rvielerwedstrijd n erd op 3i mei

1868 in Saint-C1oud blj Parijs betwist. Als
het regent in Parijs, druppelt het in Brus-

sel, zo luidt het spreekwoord. En effectief:

in juli 1869 vond er een wielerwedstrijd
in Brussel plaats, zo kunnen we lezen in

Les débtLts du cyclisme et"LBelgique (1936), de

ireel informatiev e mónoires v an sportjour-
nalist en wielerveteraan Francis Lauters.s

De wedstrijd was gepland voor i8 juli 1869

en werd georganiseerd door de pas opge-

richte Véloce-Club Bruxelloisa, die ook met

veel bombarie had aangekondigd dat het

de eerste wielerwedstrijd was die in Bel-

gië zou worden verreden (en dat ook later

bleef pretenderen). Lauters n-Liskende het

belang van de wedstrijd niet, maar wilde
toch de puntjes op de i zetten. 'Je regrette

pour le vieux club Bruxellois, mais 1a vérité

avant tout. . .," zo schreef hil resoiuut.i Op
1i juli 1869 had de Gentsche Velocipedis-

tensport immers al een succesvol "con-

cours international" georganiseerd. Meer
nog: "l1y eut mème une épreuve réservée

exclusivement aux dames, épreuve oà se

distinguèrent tout particulièrement trois
velocewomen de Bruxelles, qui furent
abondamment fleudes et acclamées aux ac-

cents de 1a Bí7banqonne."6 Krantenberichten

maakten bovendien melding van wieler-
wedstrijden op 17 juni 1869 in Lrkkel en op

5 juli in Charleroi. Brussel behaalde dus
zelfs nog geen derde plaats in het r,irtuele

klassemeni der eerste wielerwedstrijden

op Belgische bodem. Tot zover de lezing
uit Lauters.

In eigen syntheses over de geschiedenis

van het fietsen en wielrennen in België,

hadden we * op basis van de bestaande

literatuur; - al geschreven dat er in 1869

ook een wielerwedstrijd in Roeselare

werd georganiseerd.s Als Roeselarenaar

was mijn interesse uiteraard gewekt, maar

ik had nog nooit de tljd gevonden - of
beter: er nog nooit prioriteit aarr gegeven

- om zelf eens ad t'altes te gaan. Toen ik
vanuit het Wielermuseum de.,.raag kreeg

om een bijdrage te schrijven voor dit the-

manummer van Ëtappe was er meteen
een goede aanleiding om dat eens verder
uit te pluizen. Mijn zoektocht naar bron-
nen begon uiteraard in het Wielermu-
seum ze1f. Dries De Zaeytljd schoof mij
een eindwerk van Rosa Devolder voor.



Vroege afbeelding van een wieler-

wedstrijd met ztélocipède s (opgenomen

in Le Monde lllustre).

Volgende passage sprong meteen in het

oog: "ln 1869 was de bitsige kerkenoorlog

tussen de tweelingparochies Sint-Amand

en O.-L.-Vrouw nog niet bijgelegd. De

halfopgetrokken O.-L,-Vrouwekerk bleef

sedert 1869 onaangeroerd, wegens fail-

lissement van de voornaamste sponsor.

En toch iegde de liberale burgelijke over-

heid eind 1869 de eerste steen van de Sint-

Amandskerk, de kerk van de burgerij.

De arbeiders van'overstatië' of'over de

spoorweg/ of kortweg 'Krottegem' ge-

noemd, moesten het blijven stellen met

hun houten noodkerk. Gelukkig waren

er in die periode verkiezingen in Roese-

iare. In een poging de katholieken van

Krottegem, de latere O.L.Vrouwparochie

gunstig te stemmen, werden de liberaai-

gezinde burgervaderen ietwat toegeeflii

ker. De Krottegemnaars mochten, tijdens

de kermisfeestery een'vélocipèdekoer[s]'

organiseren. Dit bracht immers geld in 't
laatje voor de nieuwe kerk. De koers trok

veel volk; een succes."e Kortom: een toch

we1 bijzondere vervlechíng van koers,

kerk en politiek, maar ook persoonlijk
frappant, gezien ik zelf schuin tegenover

die O.L.Vrouwekerk woon. Was de eer-

ste wielerwedstrijd op Belgische bodem

werkelijk voor ons huis veneden? Ik keek

snel verder naar de bronnen die Rosa De-

volder had gebruiki. Ze verwees naar een

fragment uit de Gazette ann Thielt dat in

gehanscribeerde vorm was opgenomen

in JozeÍ Huyghebaerts Oud Roeselsersch

Nieuws 181-5-1974: honderd jnnr berichtge-

aing uit stad en ommeland.tr Nawat verder

speurwerk vond ik dat deze auteur al in

1980 een artikel had gepubliceerd in het

tijdsclrrift Biekort',waarn hij dieper in-

$ng op de ontstaansgeschiedenis van

van wy laetst sprak;Br:ichryft meo ohs het volgeode : '

De liampstryà voor aélociTtède* weike voor §ousselaere aeoge-
kondigd was, heeft zondag laelstr oP deo wyk der nieuwe Span'

.ickcrk-plaets gchad. Begurrstigd door een §choon, dnoog weder,
had hy-een grool, getal kampers eo eeoe ontelbare meniSte toe-

, sclrouiers rrrt sta,I en omliggende dorpen uitgeloLt. hderdred
't was ietg nieuws. De pryzen werden hevig nagejatgd, en sehier
ougelooÍlyk is het in hoe weioig lyds de betrekkelyk Broote oE'
tre-h met bliksemsoelheid wer,l rotrd6evlo6eu. Als tegenhangcr
aen de peerdenkoerseo moet men hier x,e$get dal het- niet de

peerden Eeer, maer de ruilers zyn die ,rreeten. Waerlykgeeqtig
*'as het om aién hoe die moedige'vliegèrs na de gedaoe tnek; huo'

: neo dorsl, gingeo laven terwyl-zy, aliom mer dà stallen den spot
te dryveo, huiue peerden, ik wil zeggeD hunne z'olaorpëdes lcogs
de pËnkieren derherbergeo io ruste stelderl, lvaer zy vao hoof-
de iot de yoeten, Iinks en rechts door duizeode nieuwsgierigen
treheken en onderzocltt wierden.

I De vooroaemste prys uerd behaeld door eeneo werkman-mi-
canicien van deo heir-Bonte, werktnigkundige te Rousselaere. Àls
eene byzooderheid dienr hier ge,meld. te worden dat die rerkman

; op ten minsten eene balve uer afstasd woout Yao zyoen werk§itr-
kil, dat hy dagelyks gebruik maeht vau zynen snellooper, en als

. hy uitzyn-huis komtslecht* tien minuten voor het uer,.bepaeld
: vior den aësvrrog vao ,yÍl ïreri te Rousselaererhy aog tyrl overig
' heeft om riit te rusten, vootaleer de harrden aeo het welk te elaen.

Verslag van de wielerwedstri.id in Roeselare op 2V mei 1869

(Ga4tte uanThielt, woensdag z6 meifi69)

deze eerste kermiskoers: "Donderdag 25 'concurrerende' nieuwe parochie beter

mei 1865, Ons Heer Hemelvaart: Mgr. gezind was omwille van niet-religieuze

l. Fnict,3àebisschop van Brugge, rvijdt te motieven: intrigerender kan je het niet

Roeselare, op de nieuwe wijk, oost van bedenken, toch? Ik had inmiddels alle

de spoorweg, de eerste steen der Onze mogelijke publicaties en bronnen over de

Lieve Vrouwekerk. [.. .] Tot in lengte van 'tweelingparochies' en de profilering van

jaren herinnert Krottegem-kermis aan die het stadbestuur doorgenomen - kwam en

eerste-steenwijding. [.. .J De traditionele cours de rouÍe te weten dat we zelf in het

sluiting der kermisdagery Koekezondag huis van de nazaten van de toenmalige

genoemd, viel dan 10 dagen later op Pink- stadssecretaris Isidoor Van Eeckhoutte

steren. In 1869 kwam dit feest op 23 mei. woondenl2 - maar vond verder geen

[...] Vermeldenswaard is dat op die 23e spoor van een politieke of religieuze be-

mei,kottegem-koekezondag anno 1869, een tekenis van die wielerwedstrijd.i3 Omdat

lokale wieierwedstrijd werd verreden. trianguiatie geen loos begrip is, raad-

Klaarblijkelijk een primeur voor stad en pleegde ik voor alle zekerheid ook een

streek."rr overzicht van alle katholieke feestdagen

Een koers die anno 1869 werd verreden door de eeuwen heen. Wat blijkt in 1869

op Pinksterzondag - als slotevenement viel Pinksteren niet op 23 mei, maar wel

van de kermisfeesten op de nieuwe, op16mei.Lap...ennu?Haddiekermis
volkse wijk Krottegem - rond een kerk in 1869 dan een langere staart? In elk

die nog in opbouw was en waarbij die geval: door de bijzondere setting - een

koers voor extra inkomsten moest zor- koers rond de kerk - kan die wedstrijd

gen aangezien het liberale stadsbestuur als het ware letterlijk als de eerste 'ker(kl

geen financiering wilde voorzien omdat miskoers' op Belgische bodem worden

het de bouw van een nieuwe kerk op een beschouwd. Tot nader order toch. . .
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-D-;�verwinnaars in den p�ijskamp der Velocipeden
waren: Loop van snelheid, M ... , van Brussel, die den 
afstand van iOOO meters op 2 i/2 minuten aflegde. De
prijzen voor het traagst rijden en voor den koers
met hinderpalen werden ook duor Brusselaars 
gewonnen. De heer Jules Coryo, van Gent, behaalde 
den Priz de consolation. Drie bevallige jonge ju.ffärs 
hebben, met broek en vest gekleed, op tweewielige 
velccipeden gereden ; eene der drie was bijzonder 
sterk in die oefening en vloog als eene ware amazone
over de hinder alen. 

Uitslag van de drie wielerproeven (om ter snelst, 
om ter traagst en met hindernissen) in Gent op 

Of toch Gent? 
Tijdens mijn zoektocht naar primaire en 
secundaire bronnen had ik ook het artikel 
van Etienne Boucqué over het ontstaan 
en de ontwikkeling van de wielersport 
in Gent onder ogen gekregen.14 Daarin 
werd melding gemaakt van een wieler
wedstrijd op 11 april 1869 in Gent. Sys
tematisch onderzoek in de Gazette van 

Gent bracht aan het licht dat die wedstrijd 
eigenlijk voorzien was voor 29 maart 1869 
(Paasmaandag), maar dat die niet kon 
doorgaan op die datum omdat er te veel 
volk aanwezig was: "Dikwijls ziet men 
feesten mislukken, omdat ze  geenen 
bijval onder het publiek vinden, maar 
zelden maakt een feest fiasco uit hoofde 
van te veel deelneming van wege het pu
bliek. Dit was nogtans gisteren het geval 
met den grooten prijskamp voor Velo
cipeden, die op de Begijnenvest moest 
plaats hebben. Dank aan een gunstig 
weder, was die wandeling van vroeg in 
den namiddag zoo zeer met wandelaars 
en nieuwsgierigen opgepropt, dat het 
voor de trapwagens onmogelijk was te 
rijden. De commissie van inrichting had 
ook geen de minste voorzorgen geno
men, en namelijk was de renbaan voor 
de snelvoeters niet afgespannen. Men 
wilde dit doen als duizende personen 
de wandeling belemmerden, en dat was 
volkomen onmogelijk. Men kon er niet 
in gelukken de menigte te verdringen 
en de prijskamp moest tot eenen nader 
te bepalen dag worden uitgesteld."15 

n april 1869 (Ga'l!_tte van Gent, vrijdag 16 april 1869) 

Er gebeurde ook een schermutseling 
waardoor de schrijver van het artikel con
cludeerde: "Als de velocipedenloop later 
plaats heeft, ware het zeer wenschelijk dat 
er zich een voldoende getal policieman
nen ter plaatse bevond, ten einde de orde 
te handhaven."16 Deze wijze raad werd 
klaarblijkelijk ook opgevolgd door de lo
kale autoriteiten. Toen de wedstrijd op 11 
april 1869 werd verreden, was de politie 
effectief aanwezig. En meteen was het ook 
een landelijke primeur. 

Nog veel rondes te gaan ... 
Een van de redenen waarom het niet zo 
eenvoudig is om tot een eenduidig over
zicht van deze eerste wielerwedstrijden 
te komen, is de tijdsintensieve zoektocht 
naar bronnen. Het aantal periodieke pu
blicaties was anno 1869 nog vrij gering, 
en de periodieken die bestonden, zijn -
onder meer door vernietiging tijdens de 
Eerste Wereldoorlog - slechts fragmentair 
bewaard. Zo is er bijvoorbeeld voor wat 
1869 betreft geen enkel nummer van het 
heel informatieve Roeselaarse blad De 

Landbouwer raadpleegbaar. Spijtig, want 
gezien de ruime aandacht die in enkele 
goed bewaarde nummers werd besteed 
aan parochiaal nieuws en 'couleur locale' 
is het vrijwel zeker dat er een artikel over 
de wielerwedstrijd rond de O.L.-Vrouwe
kerk in verschenen is. In elk geval: zolang 
niet alle publicaties digitaal geïnventari
seerd en doorzoekbaar zijn, is ook geen 
enkele studie 'definitief'. En zelfs dan nog. 

Om die reden moet dit 'lichte' artikel zeker 
niet als een sluitstuk worden gezien, maar 
eerder als een prikkelende aanzet voor 
verder onderzoek. Wat de wielerwedstrijd 
in Roeselare (Krottegem) betreft, verdient 
de concrete aanleiding tegen het licht van 
de politiek-religieuze constellatie verdere 
studie. Het is bovendien merkwaardig 
dat het een arbeider was die won (cfr. het 
wedstrijd verslag in de Gazette van Thielt), 

dat hij die ve1ocipède ook gebruikte voor 
woon-werkverkeer en dat niet hijzelf in 
het wedstrijdverslag bij naam werd ge
noemd, maar wel zijn werkgever, namelijk 
werktuigbouwer Clement Bonte. Dit lijkt 
op het gebruik bij paardenwedrennen, 
waarbij het paard en de eigenaar veelal 
meer aandacht krijgen dan de jockey. 
Zou het zo zijn dat Clement Bonte - als 
werktuigkundige - zelf een vélocipède had 
gebouwd en er een van zijn werknemers 
op had laten rijden als 'levende reclame' 
voor zijn innovatieve bedrijf?17 Voor een 
arbeider zou de aankoop van een vélocipède 

vanuit sociaal-economisch perspectief een 
wel heel markante aankoop zijn geweest. 
Ook vanuit een ruimere, sociaal-culturele 
invalshoek is verder onderzoek noodzake
lijk, zeker met betrekking tot het vrouwen
wielrennen. Het feit dat er tijdens de eerste 
wielerwedstrijd in Gent ook al vrouwen 
in competitie traden (en dat het eerste, 
weliswaar summiere wedstrijdverslag 
ook verre van negatief was), is opmerke
lijk. Dat die wedstrijden van meet af aan 
een bovenregionale aantrekkingskracht 



hadden, is dan weer vanuit hansnationaal

perspectief bijzonder intrigerend.ls Ook de

bewegingsculturele evoluties en transfers

zijn verder onderzoekwaard.Zeker de pa-

rallellen én de wedijver tussen paardensport

en wielersport zijn - zoals daamet al even

gerllustreerd - in meerdere opzichten fasci-

nerend. Tot slot vereisten wielerwedshijden

ook vanuit bestuurlijk perspectief de nodige

aandacht. Naar aanleiding van die eerste

wedshijd in Gentbleek manifest dat er met-

een nood was aan politioneel optreden om

alles in goede banen te leiden. Dat werd
niet minder belangrijk met de opkomst van

intergemeentelijke wielerwedstrijden. De

eerste in Beigië was naar verluidt Veume-

Adinkerke-Veume, eveneens in 1869.. .ie

Sommige van deze'aandachtspunten'
klinken trouwens heel actueel in de oren.2o

Zou het niet mooizíjn, moest et op een of

andere manier projectfinanciering gevon-

den kunnen worden om in 2019 - naar

aanleiding van 150 jaar koers in België -
een naslagwerk te publiceren dat al deze

facetten synchronisch en diackonisch in
kaartbrengt? r
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Roeselare. Ook het Dehnilarchief. Wat de politieke

achtergronden betreft, werd onder meer betoep gedaan

op het werk van John Goddeeris (cfr. ARhus,Roueluue

iltteuts),
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v ]nteressante colhcidentiei wellicht onder meer omwille

van zijn expertise als werttuigbouwer werd Clement -
Clemens - Bonte eind april 1869 door het stadsbe$uur

aangesteld als eerste burgerllke bevelvoerder van de

'pompiers'. Meer over de Werkhuizen Gebroeders

Bonte in: Geschied- en Oudheidkundig Genootschap

van Roeselare en Ommeland. (r99r). Ào//aríensfu Xlll
ryBVg9o: jduboekztan ltet Gxcked- en ludl:eidkandig

G enuh c h a! zt an Ro u el are et 0 nnel dn d, Roeselar e:

Cbncordia, r4-r45.

'8 Voor het volgende themanummer van /r.lortwueldrhet

NederlandrBelgische magazine voor $portgeschiedenis,

voorzien we alvast een bijdrage die dieper ingaat op

lransnationale en gendergetelateeide aspecten van de

eerste wielerwedstrilden (wwurdesportwerc{d.nl).

v Volgens secundaire bronnen was de eerste winnaar

Justin Vandermeeren uit Alveringem. HÍ zegevierde ook

tiidens de wielerwedstriid die begin augu$us 1869 in

Roeselare werd georganiseerd: "'t Is Justin Yandermeere

[sic] van AlveringheE die den eersten prys behaeld heeft

op het concours van de tweewielemans te Rousselaere.

Ze zeggen dat dat ne fameuse ryer is met zyn kane, en

als ze te Brugge, met de communalefeeste een concours

van velocipeerden gaen geven, dat hy ook zal komen

mededingen." (t Taer 7o: 
Politikellegryryr aouTreffelke

Líedet,7 augastusfi69, ). Uit de registers van de

burgerlilke stand te Alveringem bliikt dat h4 van beroep

schoenmaker was en zijn echtgenote Maria Degans een

herberg uitbaatte. Een van ziin kinderen zou'velomaker'

worden. Alle verdere informatie over hem of ziin familie

is heel welkom.

'" Onder mijn promotorschap bereidt Simon Lefevre,

student politieke wetenschappen aan de UGent,

bilvoorbeeld een masterproeí voor over 'l(oersen op

publieke wegeu Vlaamse wielertradities versus lokale

be$uursbedissingen'.

x.J Prof. dr. Pascal Delheye is verbonden aan de

Faculteit Politieh en Sociale Wetenschappen van de

Universiteit Gen! (pascal.delheyegugent.be). Veel

dank aan Siegfried Aneca, Virginie C.oumans, Grine

Denuwelaere, Wilfried Devoldere, Dries De Zaeyti;d,

Bart Dhont, Patrieck Geldhof, Freduik Ghesquiere,

Bart Gobien, John Goddeeris, Jan Luitzen, Stiln Knuts,

Pieter-Jan Lachaert, Peter Laroy, Marie-Christine

Sinnesael Paul Thoen, Herwig Reynaert, Joeri Stekelorurq

Willy Vallaey, Michiel Van Eeckhoutte, Hannes

Vanhauwaert, Frank Vanlangenhove, Wim Zonneveld

en a[e anderen die op een of andere manier hebben

bilgedragen aan de totstandkoming van dit artikel.
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