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vermelden bij het aanhalen van gegevens uit deze studie.
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auteursrecht beperkt zich tot de wijze waarop de auteur de problematiek van het onderwerp heeft 

benaderd en neergeschreven. De auteur respecteert daarbij het  oorspronkelijke auteursrecht van 

de individueel geciteerde studies en eventueel bijhorende

documentatie, zoals tabellen en figuren. De auteur en de promotor(en) zijn niet verantwoordelijk 
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Inleiding

Ergens midden mei, nadat ik een lange fietstocht had afgewerkt door de Mandel- en 

Zwalmstreek, zette ik me neer op het geïmproviseerde terras van het Kultureel Centrum in 

Wakken, dat voor de gelegenheid helemaal was ingepalmd door WTC De Mandelvrienden. 

Terwijl de lokale traiteur kilo’s houtskool en nog meer kilo’s vlees aan het uitladen was, terwijl 

de zichtbaar gelukkige voorzitters nogmaals vroegen of alles goed was verlopen, terwijl de ober 

met enige trots alle bieren van de lokale brouwerij overliep, en terwijl een vriendelijke oudere 

dame mij meerdere boterhammen met gekapt aanbood, werden mij plots twee zaken heel erg 

duidelijk. 

Ten eerste dat fietsen nog steeds de meest ‘eerlijke’ manier is om door een landschap te reizen, 

mensen te ontmoeten en diep naar binnen te kijken. De vrijheid en specifieke snelheid die een 

fiets je geeft, is niet te evenaren met eender welk ander transportmiddel. 

Ten tweede, en bovenal, werd mij duidelijk hoe zowel competitief als recreatief fietsen een 

enorme populariteit en lokale verankering kent. Vlaanderen is een wielerland, zo wil de 

boutade. En tussen de geprofessionaliseerde en gecommercialiseerde wielerevenementen 

door, zijn ook nog dergelijke toertochten te vinden. Authentiek heet dat dan. Wielrennen1 als 

specifiek Belgische, maar dan toch nog iets meer Vlaamse folklore. Zoals alles heeft ook dit 

fenomeen zijn historische wortels.

Sport fungeert als spiegel van de maatschappij, zo luidt een andere boutade. Een ideale tool om 

problemen binnen een maatschappij te analyseren, kaderen en zelfs op te lossen. Dat maakt 

van wielrennen als historisch fenomeen een uitermate geschikt onderzoeksonderwerp. Een 

uitgelezen manier om diep naar binnen te kijken.

En toch lijkt academisch onderzoek naar de geschiedenis van de wielersport op één 

spreekwoordelijke hand te tellen. Daartegenover staat dan weer dat met populariserende 

wielerpublicaties (i.e. zonder centrale vraagstelling en referentieapparaat) gerust enkele 

bibliotheken gevuld kunnen worden. Misschien wel een gevolg van de krachtige historische 

band tussen wielrennen en commercie.

1 Ik gebruik de term hier in zijn meest brede zin, namelijk: zowel het competitieve als toeristische
 gebruik van de fiets. Later in deze thesis specifieer ik de termen.
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Toch is het internationaal onderzoek naar wielrennen en het gebruik van de fiets in de meest 

brede zin, er het laatste decennium erg op vooruit gegaan. Zo is er onderzoek gedaan naar de 

verschillende manieren van fietsgebruik2 en de impact van wielersport en wielerwedstrijden3. 

Maar er werd ook onderzoek gedaan naar identiteitsconstructie doorheen de wielersport, 

en hier kunnen we wel van een zekere Vlaamse traditie spreken4. Het complexe proces 

waarbij wielrennen zich als sterke symbolische drager van een Vlaamse culturele identiteit 

ontwikkelde, werd aan de Vlaamse universiteiten reeds grondig onderzocht. Er is echter nog 

veel onontgonnen onderzoeksterrein.

In de zoektocht naar een geschikt thesis-onderwerp binnen het wielrennen botste ik op de 

socialistische ‘rode’ wielerwedstrijden. In een onderzoekslandschap gedomineerd door het 

idee van ‘het rijke Vlaamse wielerleven5’ leek dit fenomeen, dat zich aan de andere kant van 

het politieke spectrum bevind mij zeer interessant. Het leek me meteen ook aa,gewezen om 

het onderzoek uit te breiden van het competitieve gebruik van de fiets naar het toeristische 

gebruik ervan binnen de socialistische beweging.

Vraagstelling

De eerste onderzoeksvraag naar de verhouding tussen de socialistische ‘rode’ 

wielerbeweging  en de ‘burgerlijke’ wielerbeweging bracht me eigenlijk op het spoor van 

de arbeiderssportbeweging. Deze beweging, uitgebreid onderzocht door Luc Celis, was erg 

succesvol tijdens het interbellum. De specifieke socialistische idealen werden doorheen 

de sport gepropageerd, en de beweging werd gezien als tegenbeweging voor de ‘verziekte’ 

kapitalistische sporten. Alles stond in het teken van harmonieus sporten, vrede doorheen 

sport, anti-prestatisme en internationalisme. 

De vraag die hier dan oprees was: hoe verhield de ‘rode’ wielersport zich dan binnen de 

2 Door auteurs als: Dauncey, H., Bijker, W., Norcliff, G., Holt, R., …
3 Zie: Ritchie, A., Thompson, C, Vigarello, G., Gaboriau, P.
4 Ik verwijs hier naar het werk van A-K Ebert, Dries Vanysacker, Frederik Backelandt en meer recent Stijn Knuts.
5 Verwijzend naar het boek van de wielerjournalist Karel Van Wijnendaele, waarover later meer.
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arbeiderssport ? Was het te verenigen met de strenge arbeiderssportideologie, of stond het er 

volledig buiten ?

En bovenal: was er een andere manier van wielrennen mogelijk ? Een manier die zich afzette 

tegen de burgerlijke vorm ervan? Een linkse manier ?

Op die manier kwam ik op het terrein van de linkse cultuuropbouw in België. Onderzoekers 

stellen zich al lang de vraag of er ooit zoiets was als een bewust opgebouwde arbeiderscultuur 

binnen de socialistische beweging. Mijn onderzoek kan dan ook gezien worden als case study 

van de linkse cultuuropbouw, waar sport een onderdeel van uitmaakte. De vraag naar de 

verhouding van het wielrennen binnen de arbeiderssportbeweging reflecteert dan ook de 

verhouding tussen de volkscultuur en de linkse arbeiderscultuur.

Door de verschuiving naar het terrein van de linkse arbeiderscultuur, kwam de vraag op wat de 

plaats van de fiets, als utilitair voorwerp was binnen de socialistische beweging. De fiets kende 

een vreemde evolutie door als speeltje voor de stedelijke rijken te evolueren naar het favoriete 

vervoersmiddel van de lagere klasse, de arbeiders. Ik belicht dan ook niet enkel het utilitaire 

gebruik van de fiets, maar ook het toeristische gebruik ervan. De toegenomen vrije tijd in het 

interbellum, moest nu eenmaal nuttig worden besteed, en de fiets speelde hier blijkbaar een 

prominente rol in. 

Ook werd de fiets ingezet in de propagandamachine van de beweging, en ik onderzoek dan 

ook het netwerk van zogenaamde ‘rode wielrijders’.

Op die manier kwamen mijn eerste twee delen tot stand. In het eerste deel schets ik de evolutie 

van het wielrennen en de wielerpers tijdens het interbellum. In mijn tweede deel zal ik dieper 

in gaan op de relatie tussen het wielrennen en de socialistische beweging, waarbij ik de 

arbeiderssport en de vele socialistische wielerbewegingen analyseer.

In het derde en laatste deel van mijn thesis probeer ik aan de hand van de discoursanalyse een 

zicht te krijgen op de wielerverslaggeving in de socialistische kranten. In voorgaand onderzoek 

naar identiteitsconstructie doorheen wielrennen werd steeds gewezen op het belang van de 

sportpers in dit proces. Mijn vragen doorheen de analyse zijn dan ook duidelijk: bestond er 

een specifieke socialistische manier van wielerverslaggeving ? Of was men vooral schatplichtig 
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aan de bestaande vormen van wielerverslaggeving ? En wat was de verhouding met het 

Vlaamse identiteitsvertoog, het zogenaamde wielerflamingantisme ?

De titel van mijn thesis, Links fietsen ? De socialistische wielerbeweging en de omgang met het 

wielerflamingantisme in de socialistische pers tijdens het interbellum, dekt volgens mij dan ook 

de volledige lading van deze thesis. 

Bronnen

Al vrij snel tijdens mijn onderzoek werd duidelijk dat er maar weinig, tot zelfs geen 

archiefmateriaal met betrekking tot de socialistische wielerbewegingen beschikbaar was. 

Indien dergelijke organisaties al een archief bijhielden, was de kans al erg klein dat ze in 

handen van een van de vele archiefverwerkers geraakten. Vaak werden ze vernietigd tijdens de 

Tweede Wereldoorlog of overleefden ze de papierslag niet, of werden ze simpelweg vergeten op 

zolder. Archieven van sportverenigingen konden lange tijd niet op dezelfde interesse rekenen 

als bijvoorbeeld politieke archieven. Pas na een cultural turn binnen de erfgoedsector werd 

sport ook gezien als onderzoekdomein, al was tegen dan al een hoop archief onherroepelijk 

verdwenen.

Mijn navraag bij de BWB (Belgische Wielerbond), Sportimonium, ILHS (Institut Liègoise 

d’Histoire Sociale), IHOES (Institut d’Histoire ouvrière, économique et sociale) en het 

AMSAB-ISG leverden dan ook geen archiefmateriaal op.

Het was meteen duidelijk dat mijn thesis voornamelijk opgebouwd zou worden aan 

de hand van een doorgedreven literatuurstudie gekoppeld aan een grote hoeveelheid 

gedrukte bronnen, en dan voornamelijk de socialistische sportpers. Dit werd dan 

aangevuld met congresverslagen, publicaties en propagandamateriaal met betrekking tot de 

arbeiderssportbeweging.
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Tussen al dat literaire werk heb ik ook visuele aspecten (foto’s, logo’s, vlaggen) geïncorporeerd. 

Dit echter met een duidelijke tweezijdige functie. Enerzijds dienen ze als bewijs bij de tekst of 

bij de beschreven evenement, maar anderzijds hebben ze ook de functie van rustpunt in de 

tekst. Iets waar ik persoonlijk veel waarde aan hecht. 
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Deel 1: Wielrennen tijdens het interbellum

1.1. Wielrennen als fenomeen

In dit eerste deel van mijn thesis schets ik de ontwikkeling van het wielrennen in België 

zowel voor als tijdens het interbellum (1919-1939). Het interbellum, als het ware ‘natuurlijk’ 

afgescheiden door de twee wereldbranden, is al sinds het ontstaan van de discipline van de 

hedendaagse geschiedenis een geliefde onderzoeksperiode.6

In de schijnbaar oncontroleerbare drang om een periode te typeren, zocht men ook naar de 

karakteristieken van het interbellum. Dat is moeilijk, want er waren tijdens deze drie decennia 

periodes van zowel economische-, politieke- en culturele stabiliteit én van onrust. Wel was 

duidelijk dat ‘de massa’, of in haar concrete vorm ‘het volk’, naar het centrum van de politiek, 

de cultuur en de economie bewoog. 

In deze veranderende context ging de massa op zoek naar andere vormen van 

vrijetijdsbesteding, vrije tijd die men eerst moest zien te verwerven.

Het was dan ook niet toevallig de periode waarin het wielrennen zich als eerste moderne 

massasport manifesteerde, met een sterke lokale verankering.7 De fiets veroverde ook snel 

zijn plaats binnen verschillende politieke en levensbeschouwelijke bewegingen tijdens het 

interbellum.

Het doel van dit eerste deel binnen mijn thesis is om het wielrennen in al haar facetten zo veel 

mogelijk te duiden en een referentiekader te creëren om de rest van mijn onderzoek op te 

bouwen. 

In dat opzicht is het wel nuttig om het onderzochte fenomeen ‘wielrennen’ theoretisch te 

duiden. Fietsen, het gebruik van de fiets voor sportief bewegen, kan je in essentie op drie 

manieren. Met wielrennen bedoelt men meestal de wielersport, zijnde het competitief gebruik 

6 Balthazar, H., ‘De Massa in verleiding: omkijken naar de jaren ‘30’ in: Gobeyn, R., Spriet, W., De jaren 30’ in België. De massa in verleiding. 
1994, p9.
7 Kuts, S., Delheye, P., Identiteiten in koers, BTNG, XLI, 2011, p1.
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van de fiets, de wedstrijden.8 Dit competitief gebruik staat dan  tegenover het functionele 

gebruik van de fiets, de fiets als dagelijks transportmiddel. Ten derde is er dan ook nog het 

recreatieve gebruik van de fiets, het wielertoerisme.

Deze opdeling tussen functioneel en recreatief/competitief gebruik kan geïllustreerd worden 

aan de hand van een uitspraak van schrijver Tim Krabbé: “Wie fietst, fietst ergens heen. Wie 

fietst op een racefiets, fietst nergens heen.”9

Je kan echter op verschillende manieren nergens heen fietsen. De tweedeling tussen het 

competitief wielrennen en recreatief wielertoerisme brengt ons eigenlijk naar de vraag wat 

sport is. Een uitgebreide zoektocht naar de definitie van (wieler)sport zou ons echter te ver 

leiden, waarna we tot de conclusie zouden komen dat er een veelvoud aan bruikbare definities 

bestaat. 

Een verdienstelijke poging tot het formuleren van een definitie van sport, is die van de 

Amerikaanse sporthistoricus Allen Guttmann. Hij vertrekt van het autotelische fenomeen 

Play, dat hij onderverdeeld in spontaan en georganiseerd. De georganiseerde Play noemt 

hij Games, die hij opnieuw onderverdeeld in competitieve en niet-competitieve varianten. 

Competitieve Games zijn Contests die volgens hem fysiek of intellectueel kunnen zijn. Het zijn 

deze fysieke Contests die hij als Sports beschouwt10.

Sport is dus een georganiseerde, competitieve, fysieke activiteit. Deze definitie is zeer 

bruikbaar in het geval van de wielersport, aangezien alle aspecten duidelijk aanwezig zijn, 

maar blijkt problematischer bij bijvoorbeeld denksporten.

Sport kan echter nooit geïsoleerd bekeken worden en kan slechts begrepen worden tegen de 

achtergrond van de culturele kenmerken van de samenleving waarin zij voorkomt. Wielersport 

is in dat opzicht misschien wel een toonvoorbeeld van sport gelinkt aan technologie, sociale-, 

economische-, en politieke organisatie, kunst en communicatie .11

8 Knuts, S., Vanysacker, D en Delheye, P. ‘Wentelende Wielen. Anderhalve eeuw fietsen en wielrennen in Vlaanderen’ in: Schreeder, J., Lagae, 
W., Boen, F., Vlaanderen fietst! Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de fietssportmarkt, Gent, 2011, p.25.
9 Uit: Heldenmoed op pedalen, DeMorgen, 29-3-2014.
10 Guttmann, A., Sports, The First five millenia, University of Massachusetts Press, 2004, p.2.
11 Kemper, A. ‘Sociologische benadering van de lichamelijke opvoeding en sport’ in: Renson, R..  socioculturele aspecten van sport en vrijeti-
jdsbesteding: capita selecta sociaalculturele kinesiologie. Cursus, KU.Leuven, dept. Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie, 2000-2001.
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1.2. Voorgeschiedenis van de moderne fiets

Om de band tussen de wielersport en technologie, sociale-, economische-, en politieke 

organisatie, kunst en communicatie aan te tonen is het zeker nuttig om dieper in te gaan op het 

ontstaan en de ontwikkeling van de fiets.

De geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van de fiets wordt, net zoals de 

wielersport zelf, vaak gekenmerkt door een drang naar ‘de eerste zijn’. Een reproductie van 

deze geschiedenis aan de hand van patenten en jaren van uitvinding, gaat volgens mij voorbij 

aan de essentie van de fiets en de wielersport. Daarbovenop vertelt zo’n geschiedenis ons ook 

niets over het gebruik en de verspreiding van de technologie.

Vandaar dus mijn keuze voor een minder feitelijke geschiedenis van de fiets.

De ontwikkeling van het wielrennen hangt uiteraard samen met de ontwikkeling van het 

instrument ‘de fiets’. De term ontwikkeling neem je in dit geval best letterlijk, want tussen 

het eerste patent op de loopfiets in 1817 en de uitvinding van de tube (een type band waar 

binnen- en buitenband één zijn en op de velg worden gekleefd), zit zo ongeveer 70 jaar.12 Na 

toevoeging over de jaren heen van pedalen, remmen, spaken, wielen van gelijke grootte, zadel, 

ketting, en uiteindelijk de luchtband krijgen we een voertuig dat in essentie dezelfde is als de 

moderne fiets.13 Vanaf 1890 kunnen we spreken van een moderne fiets, en vanaf dan sleutelt 

men voornamelijk nog aan afzonderlijke fietsonderdelen en ontwikkelt men nieuwe, lichtere 

materialen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit aspect voornamelijk het onderzoeksterrein werd 

van ingenieurs die vooral geïnteresseerd waren in de technische vraagstukken.14 De fiets 

was gedurende die ontwikkelingsperiode (1817-1890) dan ook een curiosum. Een technisch 

wonder, een speeltje voor de rijken, een bolide voor snelheidsduivels en moderne sportlieden 

op zoek naar vrijheid.15

Of zoals Dries Vanysacker het samenvat ‘Voor alles betekende de vélocipède, de hoge bi of de 

safety voor de trotse bezitters een verlenging van hun atletische lichaam, een hefboom van eigen 

12 Vanysacker, D. Koersend door een eeuw Italiaanse en Belgische geschiedenis. p14.
13 Idem.
14 Oosterhuis, H., het nationaal bewustzijn van de respectabele wielrijder, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 2011, nr1.
15 Ros, H., Ontstaan en institutionalisering van de wielersport in België: 1819 tot 1900. Onuitgegeven Licentiaatsverhandeling KULeuven, 1986.
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spierkracht en snelheid die hen toeliet op eigen tempo en op een zelfstandige manier bezit te 

nemen van territoria, zonder in het harnas van onbuigzame trajecten vast te zitten, zoals bij de 

trein het geval was’.16

Historici spreken soms ook van de bicycle craze van de jaren 1890, om het enthousiasme rond 

de komst van de moderne fiets in West-Europese steden aan te duiden.17 Al moeten we dit 

enthousiasme hier wel enigszins nuanceren. De komst van de fiets naar de grote Europese 

steden zorgde ook voor de nodige spanningen met andere weggebruikers. Hoewel tijdgenoten 

de fiets vaak omschreven als ‘het paard van ijzer’18 en veel fietspioniers praktijken uit de 

paardensport overnamen, kwam het geregeld tot conflicten tussen fietsers en ruiters en tussen 

fietsers en voetgangers in de stedelijke ruimte.19 Zo werd bijvoorbeeld in mei 1883 in het 

Brusselse Ter Kamerenbos Koning Leopold II van zijn paard geworpen nadat een fietser het 

beest had doen schrikken.20 Dergelijke verhalen droegen binnen burgerlijke kringen bij tot de 

creatie van het stereotype beeld van de vélocipédard (of pédard), een fietser die zich misdroeg 

in het verkeer.21 Dit stereotype beeld van een ongecontroleerde racer contrasteerde met de 

respectabele fietser die een hoffelijke houding aannam op de fiets en in het verkeer, en steeds 

aangesloten was bij een club.

Zo werd in Nederland bijvoorbeeld de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond (ANWB) een 

vehikel om bepaalde beschavings- en burgerschapsidealen te propageren.22 Hierbij draaide het 

om het evenwicht tussen dynamiek en zelfbeheersing, snelle bewegingen en innerlijke rust, 

individuele vrijheid en sociale verantwoordelijkheid. Het is een evenwichtsoefening die we 

doorheen de geschiedenis van het wielrennen nog zullen tegenkomen.

Hoewel in die tijd nog geen echt onderscheid werd gemaakt tussen recreatief en competitief 

gebruik van de fiets, en het wielrennen verre van een gestandaardiseerde sporttak was, zien we 

hier toch al een voorafspiegeling van die tweedeling. 

16 Vanysacker, D. Koersend door een eeuw Italiaanse en Belgische geschiedenis. p15.
17 Idem.
18 Vanysacker, D. Koersend door een eeuw Italiaanse en Belgische geschiedenis. p15.
19 Knuts, S., Delheye, P., Cycling in the City? Belgian Cyclists conquering Urban Spaces, 1860-1900, The International Journal of the History of 
Sport, 2012, p5.
20 Knuts, S., Delheye, P., Cycling in the City?, p7.
21 Idem, p8.
22 Oosterhuis, H., het nationaal bewustzijn van de respectabele wielrijder.
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Ook de afkeur, kritiek en in sommige gevallen zelfs vijandigheden tegenover het fietsen bleven 

aanwezig binnen de samenleving.

De periode rond 1860 markeerde in vele Europese steden een periode van intense stedelijke 

ontwikkeling. Zo werden ook in Belgische steden als Gent, Antwerpen, Brussel en Luik tal 

van ingrepen gedaan, vaak gelinkt aan de ingrepen van Haussmann in Parijs. Men legde 

grote boulevards aan rond de stad, waar voorheen de oude stadsmuren stonden, of bovenop 

overdekte waterwegen.23 Ook werden nieuwe grote groene ruimtes gecreëerd om de stad 

leefbaar te maken, door licht, lucht en ontspanningsmogelijkheden te voorzien.

Deze nieuwe ruimtes vormden het ideale terrein voor de nieuwste hobby van 

hogeschoolstudenten, zonen van dokters, industriëlen, ondernemers en andere, vooral 

jonge, leden van de stedelijke bourgeoisie.24 Het was ook in deze nieuwe stedelijke ruimtes 

dat men begon met het oprichten van wielerclubs die diverse fietsgerelateerde activiteiten 

organiseerden.25 Zo werden er wielerclubs opgericht in Gent (1869), Brussel (1869), 

Antwerpen (1882), Leuven (1882), en Luik (1883).26 Het waren dus de grote industriële steden 

die het voortouw namen, vaak dankzij de inzet van lokale pioniers.27

In 1883 werd zelfs een overkoepelende organisatie opgericht, de Fédération Vélocipédique 

Belge (FVB), die zich eerder bezig zou houden met de competitieve fietsactiviteiten, vaak 

binnen de stad. En in navolging van de Touring Club de France werd in 1895 de Touring 

Club de Belgique (TCB) opgericht.28 Deze organisatie hield zich voornamelijk bezig met de 

recreatieve, toeristische fietsactiviteiten, die vaak buiten de stad plaatsvonden. De populariteit 

van de Touring Club werd gevoed zowel door een positieve interesse in ‘de natuur’ als door een 

negatieve breder culturele anti-urbane retoriek.29 De gevolgen van de verschillende industriële 

revoluties werden voelbaar, en hadden hun effect op de leefomstandigheden in de stad. De 

rijke bourgeois stedelingen maakten gebruik van hun nieuwste speeltjes om de decadente stad 

(voor eventjes) te ontvluchten. Met fietsfanfares en wielerclubs organiseerde men zogenaamde 

23 Knuts, S., Delheye, P., Cycling in the City?, p3.
24 Geldhof, P., Vanysacker, D., ‘En de broodrenner, hij fietste verder’, p11.
25 Knuts, S., Vanysacker, D en Delheye, P. ‘Wentelende Wielen’, p.19.
26 Knuts, S., Delheye, P., Cycling in the City?, p.4.
27 Knuts, S., Vanysacker, D en Delheye, P. ‘Wentelende Wielen’, p.19.
28 Knuts, S., Delheye, P., Cycling in the City?, p.12.
29 Idem.
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‘wielerfeesten’. Hier gaf men prijzen voor de mooiste vaandels, beste acrobaten, e.d. en 

organiseerde men voornamelijk ludieke fietsactiviteiten.30 Deze organisatorische opdeling 

weerspiegelt opnieuw duidelijk de opdeling tussen competitief en recreatief gebruik van de 

fiets.

Wat waren nu de gevolgen van de zogenaamde bicycle craze voor België?

Tegen 1900 waren er in België 116.000 geregistreerde fietsen, of ongeveer 2% van de 

Belgen bezat een fiets.31 Niet verwonderlijk aangezien de gemiddelde Belgische arbeider in 

1896 tussen de 7% en 14% van zijn jaarloon zou moeten spenderen aan het goedkoopste 

(tweedehands) model. De sociologische samenstelling van de wielerclubs weerspiegelt dan ook 

duidelijk de maatschappelijke status van de fietser in de 19de eeuw.  Rond de eeuwwissel was 

het ‘paard van staal’ dan ook lang nog geen ‘paard der democratie’.

Het fietsbezit was echter maar een onderdeel van een groter cultureel fenomeen. De bicycle 

craze uitte zich ook in een toegenomen populariteit en enthousiasme omtrent de fiets 

en het wielrennen, een enthousiasme dat alleen maar aangewakkerd werd door de vele 

wielerwedstrijden.

1.3. Ontwikkeling van het wielrennen

Terwijl Touring Clubs vaak ludieke ‘wielerfeesten’ organiseerden op het platteland, verschenen 

in vele Belgische steden ronde en ovale wielerpistes.32 In steden als Brussel, Gent, Luik, 

Antwerpen, Charleroi, en in mondaine toeristische steden als Spa en Oostende, vergaapten 

mensen zich aan het moderne spektakel.

Hoewel er veel folkloristische en ludieke aspecten van het wielrennen ook op de piste bleven 

bestaan, werd hier al snel duidelijk dat zowel renners als toeschouwers het meest hielden van 

pure snelheid. De wedstrijden achter menselijke gangmakers en de pure sprintnummers waren 

echte publiekstrekkers.33 Ook wedstrijden waar het menselijk uithoudingsvermogen op de 

30 Ros, H., Ontstaan en institutionalisering, p.71-84.
31 Van Zuthpen, Sociale Geschiedenis van de fietser te Leuven 1880-1900, Leuven, 1979, p130-131.
32 Moeyaert, B., Van baanwielrennen tot … “Velo-droom”. De geschiedenis van het baanwielerennen in België van 1890 tot 2003. Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling KULeuven, 2003.
33 Vanysacker, D. Koersend door een eeuw Italiaanse en Belgische geschiedenis. p19.
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proef werd geteld, de zesdaagsen34, kenden een enorme populariteit. Op het einde van de 19de 

eeuw telde men in België 35 pistes, waarvan 6 in Brussel en 17 in Wallonië, met de velodroom 

van Luik als echte trendsetter. Deze laatste was een multifunctioneel sportcomplex waar 

wielrennen weliswaar voorrang kreeg.35 

De jaren 1892 tot 1895 waren in België een topperiode voor de pistes. De rijke wieleramateurs 

streden op deze pistes voornamelijk om de eer, voor een medaille of een beker, in navolging 

van het Britse ideaal van de ‘sportsmen’. De hoge sociale afkomst maakte het voor de renners 

gemakkelijk om dit ideaal van amateur-sporter te blijven naleven. De nationale wielerbond 

FVB/BWB stond dan ook weigerachtig en angstig tegenover ‘professionele’ renners.36 Zij 

zouden de sport doen evolueren naar een bedrieglijk spektakel waar geldelijk gewin primeert 

boven eerlijk sportsmenship.37 De fiets moest een middel blijven tot burgerlijke distinctie, 

waarvan een vrijblijvende, eerlijke en amateuristische competitie een belangrijk onderdeel was.

Dergelijke voornemens ten spijt, werd in 1894, mede door het groeiend succes van het 

baanwielrennen, door de BWB de categorie voor professionele renners gecreëerd.38

Naast het populaire baanwielrennen werden ook her en der wedstrijden op de weg 

georganiseerd. Dergelijke tochten werden in die tijd gekenmerkt door een soms overdreven 

drang naar spektakel en indrukwekkende fysieke prestaties om de competitie te kunnen 

aangaan met het baanwielrennen.39 Het wedstrijdelement was bij deze soms waanzinnige 

tochten van ondergeschikt belang. Wielrennen op de weg was op dat moment volgens de 

Nederlandse socioloog Benjo Maso, goed vergelijkbaar met alpinisme: ‘de eerste maal dat een 

top bereikt werd, wekte het sensatie, de tweede maal enkel nog de aandacht van specialisten’.40 

De wedstrijden die voor 1890 werden georganiseerd, kregen om die reden vaak niet meer 

34 Uitgedacht door de Britse journalist Etherington om wielernieuws over een langere periode te spreiden. In het begin letterlijk 6 dagen, 
24/24, fietsen. De renner die het meest kilometers had afgelegd won. Die onderneming was echter zo gevaarlijk en onverantwoord dat ze 
verboden werd door de overheid. Vanaf 1899 fietste verdeelde men de inspanningen door in koppels te gaan rijden. Uit: Maso, B., Het zweet 
der goden, p18.
35 Moeyaert, B., Van baanwielrennen tot … “Velo-droom. KULeuven, 2003.
36 Mortelmans, K., Vlaanderen op twee wielen. 1991, p36.
37 Knuts, S., Vanysacker, D en Delheye, P. ‘Wentelende Wielen’, p.26.
38 Idem, p27.
39 Maso, B., Het zweet der goden, p18.
40 Idem.
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dan één editie. Pas nadien werden klassiekers als Luik-Bastenaken-Luik (1892), Parijs-Brest-

Parijs (1891), Bordeaux-Parijs (1891), Parijs-Brussel (1893), e.d. echt ‘geïnstitutionaliseerde’ 

wegwedstrijden.

Essentieel voor het verrijden van afstanden van 200, 300 en soms zelfs 500 km, was het 

materiaal waarmee men de fiets uitrustte, en dan vooral de banden om over de soms 

erbarmelijke wegen te rijden. In de jaren dat de Ier John Boyd Dunlop (1888) en de gebroeders 

Michelin (1889), de afneembare en opblaasbare band ontwikkelden en de Italiaan Pirelli 

(1892) de tube ontwierp, kwam de nieuwe categorie van profwielrenners op de weg volledig 

tot ontwikkeling.41 Een trend die kwam overgewaaid uit Frankrijk, waar de groeiende 

fietsindustrie, renners begon te sponsoren. De profrenners begonnen aan hun opmars. Zo 

werd de eerste editie van Luik-Bastenaken-Luik in 1892 zowaar gewonnen door een metselaar 

uit Verviers genaamd André Henry. En toen de Luikse bourgeoiszoon Léon Houa, veruit de 

beste Belgische wegwielrenner van de 19de eeuw, geld aannam van fietsconstructeurs was het 

hek helemaal van de dam.42 Het ideaal van de wielersport als amateursport en wielrenner als 

amateuristische sportsman naar de ideeën van baron de Coubertin, leken niet meer houdbaar. 

De rijke burgerij had ondertussen het baanwielrennen de rug toegedraaid, en velen onder hen 

stapten over naar nog spectaculairdere, snellere en avontuurlijkere bezigheden zoals moto- en 

autoracen en later vliegtuigen.43 Het wielrennen was voor velen slechts een fase in de constante 

zoektocht naar snelheid en avontuur. Anderen trokken zich dan weer terug in de raden van 

bestuur van de internationale, nationale en lokale wielerverenigingen.44

Het baanwielrennen in België verviel door deze desinteresse in een crisis en van de 21 

banen in 1896 bleken er in 1906 slechts 5 meer open.45 Tussen 1899 en 1902 halveerde het 

aantal wielerclubs bijna.46 En hoewel sommige tijdsgenoten vreesden voor het einde van de 

wielersport in België, bleek het wielrennen toch meer dan een grillig modeverschijnsel te zijn. 

Het is net in deze periode dat de democratisering van de fiets zich doorzet in België. Een 

combinatie van scherpe prijsdalingen als gevolg van massaproductietechnieken, een groot 

41 Geldhof, P., Vanysacker, D., ‘En de broodrenner, hij fietste verder’, p13.
42 Idem.
43 Vanysacker, D. Koersend door een eeuw Italiaanse en Belgische geschiedenis. p19.
44 Geldhof, P., Vanysacker, D., ‘En de broodrenner, hij fietste verder’, p13.
45 Moeyaert, B., Van baanwielrennen tot … “Velo-droom”.
46 Knuts, S., Vanysacker, D en Delheye, P. ‘Wentelende Wielen’, p.31.
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aanbod van tweedehandsfietsen, de vermindering of afschaffing van de fietsbelasting en een 

stijging van (sommige) lonen zorgde ervoor dat de fiets meer en meer toegankelijk werd voor 

de massa. Zo waren er in 1908 340.000 fietsen in België, een verdrievoudiging tegenover het 

jaar 1900.47 En dat cijfer bleef stijgen tot ongeveer 1.816.000 in het jaar 1929 en bijna 3 miljoen 

tien jaar later.

Deze twee evoluties zorgden voor verschuivingen binnen het wielrennen. Wielrennen was 

niet langer meer een ludiek tijdverdrijf van elitaire sportsmen maar een serieuze strijd tussen 

jongelingen van lagere komaf, noem ze gerust broodrenners.48 Dit waren renners die ‘om 

den brode’ fietsten en zich via de fiets sociaal probeerden te verheffen, met als gevolg dat 

winnen en goed presteren primeerden. De renners van die tijd werkten vaak als landbouwer, 

seizoenarbeider of mijnwerker.

Een andere verschuiving was geografisch. Met het sluiten van veel wielerbanen in Brussel en 

de steden in Wallonië verplaatste de wielersport zich voorzichtig naar het rurale Vlaanderen, 

en meer specifiek naar de Vlaamse wegen. Elk kermis vierend dorp begon met het organiseren 

van een wielerwedstrijd. Het is in deze periode dat de mythe van Vlaanderen als ‘land op 

twee wielen’ zijn oorsprong kent, en wielrennen als moderne sport zijn plaats binnen de 

folklore krijgt. Al was wielrennen lang nog geen topsport en waren de wedstrijden puur 

volksvermaak.49 Na een tijdje breidden de straatkoersen zich uit: er kwam een snelheidsrace, 

een troostwedstrijd, een uithoudingsrace en de dorpskampioenen trokken naar andere dorpen 

om er zich te gaan meten met andere lokale renners.50 

Het eigenlijke centrum van de wielersport lag in die tijd voornamelijk in Frankrijk, en hier 

waren het nog steeds de Brusselse en Waalse renners die het mooie weer maakten. Dat 

bewijzen zowel de resultaten alsook de locatie van de belangrijkste wegwedstrijden van die 

tijd zoals de in 1903 opgerichte Ronde van Frankrijk, Bordeaux-Parijs, Parijs-Roubaix, Parijs-

Brussel en Parijs-Tours. Frankrijk bezat ook het leeuwendeel van de fietsproductie in Europa, 

met bedrijven als Peugeot, Alcyon en Automoto. De productie in Frankrijk steeg van 130.000 

47 Van Zuthpen, Sociale Geschiedenis van de fietser te Leuven 1880-1900, Leuven, 1979, p130-133.
48 Geldhof, P., Vanysacker, D., ‘En de broodrenner, hij fietste verder’, p14.
49 Vanysacker, D. Koersend door een eeuw Italiaanse en Belgische geschiedenis. P53.
50 Chevrolet, H., De flandriens, 2007, p.66.
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fietsen in 1893 naar bijna een miljoen in 1900, en van meer dan 2 miljoen in 1907 tot 3,5 

miljoen in 1914. Het waren dan ook deze Franse fietsbedrijven die het peloton domineerden 

in het begin van de 20ste eeuw met ploegen als Alcyon, Peugeot, Automoto, La Globe, La 

Française, e.d.51 De Belgische renners fietsten dan ook vaak in Franse loondienst.

De verantwoordelijkheid voor de enorme populariteit van het wielrennen in België voor 

de Eerste Wereldoorlog wordt in de literatuur vaak gelegd bij de renners zelf. Hun enorme 

populariteit wakkerde de populariteit van het wielrennen sterk aan. 

‘…met de vonken der overwinning werden vlammen van begeestering geslagen onder de 

sportmassa, vooral in de Vlaamsche lande, die vanaf dat oogenblik tot aan de Wereldoorlog, 

de vlagge der belangstelling gingen halen van de Walen, om ze in Vlaanderen te planten’.52 Zo 

omschreef de alomtegenwoordige sportjournalist Karel Van Wijnendaele het.

Het belang van renners als Cyriel Van Hauwaert (1883-1974) een boerenzoon uit Moorslede, 

Odile “Odiel” Defraeye (1888-1965) een borstelmaker uit Rumbeke en de Brusselaar Philippe 

Thys (1890-1971) mag zeker niet worden onderschat. In amper 13 maanden tijd wist Cyriel 

Van Hauwaert zich in 1907 vanuit het kermiscircuit in West-Vlaanderen op te werken tot 

Europese wielertopper bij het Franse team Alcyon, met een maandloon van 3000 frank.53 Zijn 

overwinningen in Bordeaux-Parijs, Parijs-Roubaix en Milaan-San-Remo zetten België mee 

op de Europese wielerkaart. En nadat Odile Defraeye als eerste Belg in 1912 de Ronde van 

Frankrijk won, reed men hem door de straten van Brussel rond in een open auto waardoor het 

tramverkeer blokkeerde.54 Philippe Thys, bijgenaamd le basset, won 3 maal de tour (in 1913, 

1914 en 1920) en wordt aanzien als het prototype van de ideale Tourrenner die, indien de 

oorlog hem niet had beroofd van zijn beste jaren, nog veel meer had gewonnen. 

De vedetten verdienden enorme sommen geld. Defraeye verdiende bij zijn eerste tourzege 

nog 5000 frank, maar het jaar nadien verdiende hij 1200 frank per maand, kreeg 1000 frank 

tekengeld bij grote wedstrijden en zou bij een tweede tourzege maar liefst 18.000 frank 

krijgen.55 Hij was alvast begonnen aan de bouw van een luxueuze café-villa, kostprijs 20.000 

51 Vanysacker, D. Koersend door een eeuw Italiaanse en Belgische geschiedenis. P58.
52 Van Wijnendaele, K., Het rijke Vlaamse Wielerleven, Gent, 1943.
53 Chevrolet, H., De flandriens, 2007, p.69.
54 Vanysacker, D. Koersend door een eeuw Italiaanse en Belgische geschiedenis. P58.
55 Idem, p59.
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frank, of 22 jaar arbeidersloon. Een project dat uiteindelijk het einde betekende voor Defraeye, 

maar het illustreert wel hoe een jongen uit Rumbeke, gedoemd om borstelmaker te worden, 

enorme bedragen kon verdienen met het wielrennen. Zo had boerenzoon Van Hauwaert na 

zijn carrière een fietsenfabriek en bekleedde hij allerlei functies binnen de BWB. Ook Thys 

kreeg bij zijn Touroverwinningen voor de oorlog een winstpremie van zo ongeveer 26.000 

frank. De periode van de amateuristische sportsmen was definitief voorbij, profwielrenners 

verdienden veel geld naar vooroorlogse standaarden. Deze fenomenale bedragen werden vaak 

nog aangelengd met geld dat de wielerhelden verdienden op de Europese en Amerikaanse 

pistewedstrijden, waar men hun naam en faam wou verzilveren.56 Wielrennen was, althans 

voor enkelen de ideale manier voor een snelle sociale vooruitgang.

De populariteit en bekendheid van renners werd onderhouden door de sportpers. Want naast 

de renners zelf, waren de vele sportbladen een essentieel onderdeel in de populariteit van het 

wielrennen in België.57

56 Chevrolet, H., De flandriens, 2007,p43.
57 Knuts, S., Vanysacker, D en Delheye, P. ‘Wentelende Wielen’, p.35.



22

1.4. De Sportpers

Wielrennen kan, tot op vandaag, gezien worden als een symbiose van media, commerciële 

bedrijven en renners. Een driehoeksverhouding die de geschiedenis van de wielersport 

bepaald heeft en hoewel de verhoudingen doorheen de jaren veranderden vormen ze nog 

steeds de fundamenten van de wielersport.58

Om deze driehoeksverhouding te illustreren, vertel ik het verhaal van de eerste wielerwedstrijd 

op de weg. Een tocht van Parijs naar Rouen van 135 km, georganiseerd in 1869 door het 

Parijse blad Le Vélocipède Illustré om het grote publiek te winnen voor ‘de goede zaak van 

de vélocipède’.59 Al snel merkten de redacteurs dat het publiek enorm geïnteresseerd was, en 

hun oplage steeg met sprongen. Het blad werd in de aanloop naar het evenement gevuld met 

allerlei prognoses (er kon uiteraard gewed worden) en adviezen (bv. Een arts die de renners 

aanraadde om elke 20 km af te stappen om een biefstuk met 2 à 3 glazen Madeira te nuttigen). 

Niet alleen het publiek was geïnteresseerd, al snel meldden de rijwielconstructeurs zich. 

Zij zagen in de grote belangstelling een kans om hun materiaal te adverteren, en betaalden 

de professionele renners (een officiële categorie sinds 1868) grote sommen geld om hen te 

voorzien van materiaal. Dit systeem zou later voor de nodige conflicten zorgen tussen de 

sterke amateuristische Britse sportsmen die hun idealen niet wilden compromitteren en de 

Franse professionele (i.e. betaalde) coureurs, meestal mannen van lagere sociale komaf. 

De onverslaanbare Brit James Moore won echter de wedstrijd, en een prijs van 1000 

goudfranken, het equivalent van een jaarloon van een onderwijzer. Op die manier waren alle 

betrokkenen tevreden, de media verkochten meer, de rijwielfabrikanten verkochten meer, en 

de renners wonnen lucratieve bedragen.

Het is die dynamiek die verantwoordelijk was voor de enorme populariteit van het wielrennen, 

een dynamiek waar de media vaak de eerste stap in moesten zetten.

Zo werden in veel Europese landen grote rondes en klassiekers georganiseerd door kranten: 

L’Auto, Gazetta dello Sport, Sportwereld,…

58 Maso, B., Het zweet der goden, p15.
59 Idem, p.12.
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In Frankrijk had de hoofdredacteur van de sportkrant L’Auto, Henri Desgrange60, in 1903 bij 

wijze van reclamestunt een wielerwedstrijd aangekondigd die een volledige maand zou duren 

en door heel Frankrijk zou gaan.61 Een absurde onderneming die getuigde van een enorme 

drang naar sensatie en avontuur,62 het was Desgranges stille droom om ooit een editie te 

hebben waar slechts één renner (liefst een Fransman) de meet haalde.63 Desgrange, tevens een 

bewonderaar van Napoleon, was boven alles een zakenman die zijn oplagecijfers nooit uit het 

oog verloor. Hij liet geen enkele kans liggen om de wedstrijd te manipuleren door straftijden 

uit te delen of het reglement aan te passen. Hij geloofde heilig in de morele waarde van zijn 

schepping, en als Fransman die opgroeide na de Frans-Duitse oorlog van 1870, zag hij al 

snel de mogelijkheden van de wielersport om het land een nieuw elan te geven.64 De eeuwige 

zoektocht naar grandeur in Frankrijk, lijkt wel van alle tijden. De Tour diende dus een hoger 

doel dan het louter sportieve.

In België waren er in de jaren 1880 en 1890 al enkele kleine Franstalige en liberaal gezinde 

wielerbladen in Gent (Le Vélo en Le Courrier Vélocipédique) en Brussel (Revue Vélocipédique 

Belge, Le Véloce en Cycliste Belge Illustré). Maar tegen 1900 waren deze eerste generatie 

wielerbladen samen met de wielrenners allemaal verdwenen.65 

Vanaf 1908, niet toevallig na Van Hauwaerts prestaties, doken veel nieuwe en vaak 

Nederlandstalige wielerbladen op zoals: Het Sportblad en Onze Kampioenen (Antwerpen 

1908), Sportblad (Izegem 1909) en uiteraard Sportwereld (1912).

Nog voor het begin van de Eerste Wereldoorlog zou Sportwereld onder leiding van de 

flamingant Karel Van Wijnendaele (pseudoniem voor Karel Steyaert) de concurrerende bladen 

wegblazen.66 Over Van Wijnendaele en het zogenaamde ‘wielerflamingantisme’ schrijf ik 

verder in dit hoofdstuk meer.

Leken de wedstrijdverslagen bij de eerste wedstrijden van 1870 tot 1890 nog op processen-

60 Het idee kwam eigenlijk van een redacteur Géo Lefèvre, die ook de eerste koersdirecteur was, aangezien Desgrange niet echt geloofde in 
het succes van de race. Maso, B., Het zweet der goden, p33.
61 Maso, B., Het zweet der goden, p33.
62 In De vliegende neger beargumenteerd Jan Boesmans dat de Tour het antwoord was op de immens succesvolle ‘rassenduels’ op de piste 
tussen de zwarte Amerikaan Major Taylor en de Franse renners, georganiseerd door de concurrerende krant Le Vélo. Boesman, J. De vliegende 
neger & de kleine koningin. Major Taylor en het begin van de Tour de France. Amsterdam-Antwerpen, 2008
63 Chevrolet, H., De flandriens, 2007, p83.
64 Maso, B., Het zweet der goden, p33.
65 Knuts, S., Vanysacker, D en Delheye, P. ‘Wentelende Wielen’, p.34.
66 Idem.
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verbaal, dan stonden de nieuwe wielerbladen bol van heroïsche verhalen, idealiseringen 

en bombastische taal. Vaak omdat de overdreven sensatiezucht in het uitstippelen van het 

parcours door de organisatoren dergelijke wielerverhalen opleverden. Het verhaal van de 

overwinning van Cyriel Van Hauwaert in Milaan-San-Remo van 1908, blijft zelfs in zijn 

soberste vorm spectaculair. Na een ‘trainingstocht’ van 1000 km vanuit Moorslede verscheen 

Van Hauwaert aan de start van de race in Milaan. Toen het vroeg in de wedstrijd begon te 

sneeuwen, stond Van Hauwaert er alleen voor. Na een solo van ongeveer 200 km sloot de 

stationschef van Voltri de slagbomen om de kansen van de Belg te saboteren. Van Hauwaert 

klom toch over de slagbomen, waarna de stationschef hem met een pistool bedreigde. 

De renner reageerde met enkele rake vuistslagen en won alsnog de wedstrijd. Feest in 

Moorslede.67 Dergelijke wielerverhalen waren echter schering en inslag. Sabotage, vergiftiging, 

supportersgeweld en daarbovenop de meest extreme weersomstandigheden, journalisten 

schreven er kranten mee vol, en de lezers genoten er met volle teugen van.

Veel journalisten ontdekten in die tijd dat de lezers niet geboeid waren door het 

wedstrijdverloop, maar door de manier waarop dit beschreven werd. De kenmerkende 

‘vervoeringjournalistiek’ uit die tijd, waarbij soms ook een loopje werd genomen met de 

werkelijkheid, werd zeker niet als problematisch aanzien. Karel Van Wijnendaele wou de 

mensen entertainen: “ze vroeten de hele dag. Als ze hun gazet lezen mogen ze dan toch een 

beetje amusement hebben”.68 Een schaakcorrespondent van De Volkskrant merkte ooit op dat 

elke sportjournalist een voorbeeld moest nemen aan Homeros: een dichter die van een strijd 

tussen roversbendes om een hoer, een onsterfelijk epos wist te maken.69 In vaak bombastisch 

proza, dikten journalisten de prestaties, heroïek en doorzettingsvermogen van hun renners 

aan. Meer nog dan de renners zelf, maakten zij de koers.

Hier en daar durft men al eens stellen dat sportverslaggeving, en dan in het bijzonder 

wielerverslaggeving de ‘literatuur van het volk’ was. Een stelling die zeker verdedigbaar is. In 

Vlaanderen tilde Karel Van Wijnendaele, begeesterd door Consciënce (die andere man die zijn 

volk leerde lezen), de sportjournalistiek naar een hoger literair niveau. Hoewel zijn schrijfsels 

naar hedendaagse normen erg bombastisch en archaïsch aandoen, kwam de krant voor veel 

67 Chevrolet, H., De flandriens, 2007, p80.
68 Vanwallegem, R., De Ronde van Vlaanderen, 2003, p89.
69 Maso, B., Het zweet der goden, p40.
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laaggeschoolden zonder toegang tot een bibliotheek, het dichtst in de buurt van literatuur.

Voor positivistische historici en Neo-Rankeanen lijkt het gebruik van (sport)journalistieke 

bronnen dan ook een nachtmerrie, het is namelijk onmogelijk om hier de historische 

werkelijkheid te ontleden. De zoektocht naar de historische werkelijkheid kun je dan ook beter 

opgeven, en is eigenlijk ook niet aan de orde. Dergelijke bronnen zijn wél uitermate geschikt 

om een verhaal, een discours en vooral een betekenis achter de woorden te ontrafelen. 

Wielerverslaggeving beperkte zich na de Eerste Wereldoorlog dan ook niet langer tot 

gespecialiseerde kranten, ook grote kranten als Het Volk, Het Laatste Nieuws, Gazet van 

Antwerpen, De Volksgazet, Vooruit, Le Peuple, en de Standaard begonnen met een sportrubriek, 

waar wielrennen uiteraard een prominente rol in kreeg.70. Zo kreeg tot 1921 sport in Vooruit, 

Het Volk en Het Laatste Nieuws, slechts 2% van de redactionele ruimte.71 Een percentage dat in 

de jaren nadien alleen maar zou groeien. Zo bedekte sportnieuws vlak voor het uitbreken van 

de oorlog in deze kranten een vijfde, tot zelfs een kwart van de krant. Het bewijst enkel hoe 

populair sport (en niet in het minst wielrennen) was geworden.

Het bood rijwielconstructeurs een ideale gelegenheid om hun materiaal te adverteren, waarbij 

ze zeker niet aarzelden om wielerhelden in te zetten: in 1909 werden de lezers van Sportvriend 

aangespoord een fiets van Alcyon te kopen om zo ‘uwe fortuin te maken gelijk vanhouwaert 

(sic.)’.72

Maar wielerhelden werden naast commerciële doeleinden soms ook ingezet voor een ander 

doel (cf. infra).

1.5. Wielrennen tijdens het Interbellum (1919-1939)

De Eerste Wereldoorlog had een diepe impact op heel wat aspecten van de Europese 

samenleving, en het wielrennen vormde hier dan ook geen uitzondering op.

Zo waren er de menselijke verliezen in het peloton. De Franse topvedette Lapize, de Franse 

70 De Bens, E., De pers in België. 2001.
71 Van Laere, S., Evolutie van de geschreven Vlaamse sportjournalistiek, Ugent, 1985, p75-79.
72 Op. Cit.: Knuts, S., Vanysacker, D en Delheye, P. ‘Wentelende Wielen’, p.35-36.
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Argentijn Petit Breton en de Luxemburger François Faber kwamen om tijdens de oorlog.73 

Ook waren er een heel pak kampioenen die fysiek en mentaal ‘uitgeblust’ waren na de Groote 

Oorlog, om maar te zwijgen over de vele jonge renners die hun carrière met 5 jaar ingekort 

zagen.

Een tweede gevolg van de oorlog was de abominabele staat van de wielerinfrastructuur. De 

staat van de wegen in het platgebombardeerde Noord-Frankrijk inspireerden een journalist 

tijdens Parijs-Roubaix in 1919 om te spreken van ‘de hel van het noorden’, een titel die het 

nooit meer kwijt geraakte.74 In een poging om een hommage te brengen aan de gevallenen, 

werd de Omloop van de Slagvelden georganiseerd, al was nooit helemaal duidelijk wie de 

wedstrijd had gewonnen als gevolg van de vele onregelmatigheden.75 Ook de wielerbanen 

waren er slecht aan toe. De vele belastingen opgelegd door de bezetter gekoppeld aan een 

verminderde opkomst deden sommige houten banen verdwijnen, soms letterlijk in de kachel.76

Een derde gevolg van de oorlog was de desastreuze financiële situatie waarin het wielrennen 

zich bevond. Zo verdiende de pistier Arthur Vander Stuyft in 1908 zo’n 82.000 frank op 

Duitse banen, in die tijd het epicentrum van het baanwielrennen.  Zijn geld stond echter op 

Duitse banken, en daar schoot na de oorlog niet veel meer van over. Ook in Frankrijk waren 

de vette jaren voorbij. De topploegen Peugeot, Alcyon, La Française, Automoto en Labor, de 

belangrijkste werkgevers van Belgische renners, moesten overgaan tot de oprichting van een 

gemeenschappelijk consortium La Sportive. Renners kregen hier enkel een fiets, een trui en 

een onkostenvergoeding.77 Zo moest Henri Pélissier zich plots tevreden stellen met 300 frank 

per maand, een tiende van wat hij voor de oorlog verdiende.78 En ook toen de economische 

situatie in de loop der jaren verbeterde en het kartel werd opgeheven, kwamen de lonen nooit 

meer terug tot het vooroorlogse niveau.

Het bleek een vruchtbare periode om het idee van een wielervakbond, dat al langer leefde 

onder de renners, concreet gestalte te geven.79 Deze vakbonden, één in Brussel voor Franstalige 

73 Geldhof, P., Vanysacker, D., ‘En de broodrenner, hij fietste verder’, p22.
74 Maso, B., Het zweet der goden, p65.
75 Idem.
76 Moeyaert, B., Van baanwielrennen tot … “Velo-droom”.
77 Geldhof, P., Vanysacker, D., ‘En de broodrenner, hij fietste verder’, p23.
78 Maso, B., Het zweet der goden, p65.
79 Knuts, S., Delheye P., ‘Roughnecks, Revolutionairies, Role Models.’ In Converging and competing courses of identity construction. KUL, 
Onuitgegeven Doctoraatsverhandeling, 2014, p203.
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renners en één in Gent voor de Vlaamse renners, ijverden voor betere en correcte verloning 

van renners op de vele wielerbanen, alsook voor financiële zekerheid voor geblesseerde 

renners en mochten een vertegenwoordiger meesturen naar de B.W.B. De vakbonden haalden 

gemengde resultaten, en de betrokken renners geraakten al snel gedesinteresseerd. De eisen 

van de wielervakbonden vielen zeker niet in dovemans oren, en gedurende het interbellum 

kwamen er gevoelige verbeteringen. Op die manier behaalden de wielervakbonden, met de 

steun van enkele sportjournalisten, enkele overwinningen op de B.W.B.: meer bescherming 

tegen malafide teams, fysieke gevaren en een verplichte medische controle.80

Collectieve sociale actie werd echter niet altijd op prijs gesteld door journalisten die de renners 

dan als onverantwoorde, verwende en ondankbare stakers, revolutionairen, Bolsjewisten en 

communisten portretteerde in de krant.81 Sociale actie in het peloton mocht, zij het met mate 

én met de goedkeuring van de zelfverklaarde beschermers van de wielersport.

Een land dat, op wielergebied althans, minder geleden had onder de Groote Oorlog was 

Italië en dat bood voor sommige Belgische kampioenen een oplossing. De gebroeders 

Marcel en Lucien Buysse, Henri ‘Ritten’ Vanlerberghe en Alois Verstraeten trokken over de 

Alpen naar Italië, waar ze zich moesten aanpassen aan de Italiaanse koerswijze. Het systeem 

van kopmannen werd in Italië zo geperfectioneerd dat wedstrijden voor het grootste deel 

gecontroleerd werden door de ploegen, en herleid werden tot een strijd tussen kopmannen in 

de finale. Deze manier van fietsen zorgde er wel voor dat de campionissimi buiten Italië, waar 

andere kwaliteiten zoals taaiheid en doorzettingsvermogen nodig waren om te winnen, geen 

potten konden breken.82

In de ronde van Italië, of Giro die sinds 1908 werd georganiseerd door La Gazetta dello 

Sport, was de greep van de sterk groeiende Italiaanse fietsconstructeurs een pak groter. De 

tandem Giro-commercie bleek een uitstekende kracht tijdens economische groei, maar een 

boemerang in tijden van economische crisis.83 Zo steeg het fietsbezit van 1,4 miljoen naar 

bijna 5 miljoen in 1938, al was de gemiddelde stijging tussen 1924 en 1932 veel kleiner. Laten 

80 Idem.
81 Uitspraken van Karel van Wijnendaele en Paul Beving naar aanleiding van de collectieve opgave van het Alcyon-team in de Ronde van Bel-
gië van 1925 in respectievelijk Sportwereld en Les Sports. Uit: Knuts, S., Delheye P., ‘Roughnecks, Revolutionairies, Role Models.’ In Converging 
and competing courses of identity construction. KUL, Onuitgegeven Doctoraatsverhandeling, 2014, p205.
82 Idem.
83 Vanysacker, D. Koersend door een eeuw Italiaanse en Belgische geschiedenis. P123.
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we even vergelijken met andere Europese landen. Rond 1935 bezat  in België, Nederland en 

Denemarken 1 op de 2 een fiets, in Frankrijk en Engeland was dit 1 op 3, daar waar in Italië 1 

persoon op 12 een fiets bezat.84

Het Belgische wielrennen kon al snel aanknopen met Europese successen in grote rondes en 

klassiekers op de weg. Het waren in het begin vooral Waalse renners, in die tijd sprak men van 

L’escadron du sud, die tot 1925 een indrukwekkend palmares bijeen fietsten. Firmin Lambot, 

Léon Scieur (beiden afkomstig uit Florenne), Philippe Thys, de broers Hector en Louis 

Heuseghem, Emile Masson, Louis Mottiat en Félix Sellier wonnen samen zowat alles wat er in 

die tijd te winnen viel.85 Desondanks werden ze vaak door de Vlaamse wielerjournalisten, Van 

Wijnendaele voorop, over het hoofd gezien.

Ook in de jaren daarop wisten renners als Lucien Buysse, Sylvère Maes, Maurice De Waele, 

Romain Maes, Georges Ronsse en Jules van Hevel heel wat eendagswedstrijden en grote 

rondes te winnen. Journalisten spraken soms ook van de ‘zilveren’ jaren 20 en de ‘gouden’ jaren 

’30. Tijdens deze periode werd ook het verschil tussen de ronderenners en de klassieke renners 

steeds duidelijker, een opdeling die zich doorheen de jaren enkel verder heeft doorgezet.86 

Voorts zag men tijdens het Interbellum ook enkele innovaties op het vlak van training, 

en andere ‘voorbereidingen’. De gebroeders Pélissiers aten lichte voeding, trainden over 

korte afstanden en dronken geen alcohol tijdens de wedstrijd, een unicum in het peloton.87 

Daartegenover stond dat dopinggebruik schering en inslag was in het peloton, en nog meer 

op de piste. De eerste dopingdode dateerde al van 1886, een onfortuinlijke Welshmen Arthur 

Linton, kreeg een cocktail van cocaïne, cafeïne en strychnine toegestopt door zijn beruchte 

manager Choppy Warburton.88 De Amerikaanse spurter Marshall Walter ‘Major’ Taylor, 

bijgenaamd ‘de vliegende neger’, staakte ooit een race met de woorden “I cannot go on with 

safety, for there is a man chasing me around the ring with a knife in his hand”.89 Het waren 

hallucinaties als gevolg van nitroglycerine, onder andere gebruikt bij het maken van dynamiet, 

dat hij langdurig kreeg toegestopt. Zo omschreven de gebroeders Pélissiers hun middeltjes, 

84 Idem.
85 Chevrolet, H., De flandriens, 2007, p63.
86 Maso, B., Het zweet der goden, p67.
87 Idem, p70.
88 Moore, G., The Little Black Bottle, San Francisco, 2011, p15.
89 Idem, p20.
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waaronder cocaïne, chloroform, aspirine, strychnine en ‘paardezalf ’, zelf ook. “Bref! (…) nous 

marchons à la ‘dynamite’” vertrouwden ze een journalist toe.90 Tourorganisator Degrange 

herinnerde de renners er in1930 dan ook aan dat doping niet door de organisatoren werd 

voorzien.91 

De medische begeleiding van wielrenners, was echter pas iets voor na de Tweede 

Wereldoorlog, met de Italiaanse kampioen Fausto Coppi voorop. Veel had ook te maken 

met de houding van wedstrijdorganisatoren, UCI (Union Cycliste Internationale) en 

journalisten die dopinggebruik niet echt als problematisch ervoeren. In wielerwedstrijden 

die naar hedendaagse normen vaak niet eerlijk verliepen (omkoping, parcoursvervalsing, 

supportersgeweld), werd doping gezien als een logische stap. Bekommernissen omtrent 

dopinggebruik waren eerder van medische aard, dan vanuit ethische of morele overwegingen. 

Dopingbestrijding, gestimuleerd door de ontwikkeling van sportethiek, om de fair play te 

waarborgen kwam pas vanaf het midden van de jaren ’60 op gang.92

Aan de successen van de Belgische renners tijdens het interbellum leek geen einde te komen. 

Van de 8 Europese eendagsklassiekers tussen 1930 en 1940 werden er 46 van de 80 gewonnen 

door een Belg. En tussen 1919 en 1939 werd de Tour de France 9 keer gewonnen door een 

Belg.93 

Het is echter van belang om de wielersport in een groter kader te bekijken, al was het maar 

om te relativeren. Zo was in die tijd het internationale gehalte van het peloton vrij beperkt. 

Wielrenners mochten dan nog van lagere sociale komaf zijn, op internationaal niveau was 

(en blijft?) het een sport voor geïndustrialiseerde landen waar men financiële middelen opzij 

kon zetten om dergelijk bezigheden te organiseren.94 Het peloton bestond in die tijd dus 

nog voornamelijk uit Fransen, Italianen, Belgen, Duitsers, Luxemburgers en een verdwaalde 

Zwitser. Het proces van internationalisering zette zich heel traag verder na de Tweede 

Wereldoorlog, en kende pas rond 2000 een (te?) bruuske versnelling.95 Deze vaststelling 

bevestigt de these van sporteconoom Stefan Szymanski, die de economie als motor voor de 

90 Maso, B., Het zweet der goden, p74.
91 Idem.
92 Maebe, G., Sport, Ethiek en Politiek in Vlaanderen, UGent, 2012, p47.
93 Chevrolet, H., De flandriens, 2007.
94 Boesmans, J, Race. Waarom is wielrennen wit?, Lessius Hogeschool, 2006.
95 Idem.
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creatie en de consolidatie van de moderne sport ziet.96 Sport is volgens hem geen bijproduct 

van het modern kapitalisme, het ontwikkelt er zich samen mee. Inzicht in de moderne sport is 

volgens hem essentieel voor het inzicht in de moderne samenleving.

In België heerste er tijdens het interbellum niet enkel een weelde op de weg. Tijdens de 

periode 1919-1930 herstelde het baanwielrennen zich ook weer, en tussen 1926 en 1928 waren 

er opnieuw 50 banen in gebruik, en tegen 1934 zelfs 69.97 Er kwam zelfs een heuse sporttempel 

in Antwerpen, het Sportpaleis kon 20.000 toeschouwers huisvesten, naar het voorbeeld van 

Madison Square Garden in New York en Sportpalast in Berlijn.

De democratisering van de fiets en de populariteit van het wielrennen had ook diepgaande 

gevolgen op institutioneel vlak. De wildgroei aan kermiskoersen en criteriums zorgde voor 

een verdere verfijning van de categorieën bij de BWB.98 Naast professionelen en amateurs, 

kwamen er ook categorieën voor beginnelingen, junioren, liefhebbers en onafhankelijken. 

Het waren voornamelijk de wielerverenigingen, actief op lokaal niveau, die het wielrennen 

ondersteunden. Het waren de wielerverenigingen die lokale wedstrijden organiseerden, en 

in deze periode ook lokale getalenteerde renners financieel en materieel ondersteunen. Ook 

hier speelden commerciële belangen, een café als uitvalsbasis voor een wielerclub zag zich 

verzekerd van inkomsten.99 Of zoals de wielrenner Albéric ‘Briek’ Schotte het mooi illustreert: 

‘Het waren meestal cafébazen die zo’n koersen organiseerden. Zij lieten coureurs van café naar 

café fietsen. Ik zeg dat cafébazen de echte pioniers van het wielrennen zijn geweest. Al stonden 

sommigen met een grote klakke op hun kop meer pinten te drinken dan ronden te tellen. ’t Was 

zelfs zo erg dat er achteraf dikwijls discussie was, over het juist aantal rondekes dat was afgelegd. 

Ze waren de tel kwijtgeraakt. Het was allemaal niet officieel georganiseerd. Wij stonden daar als 

een bende wilde jongemannen aan de start, zonder verzekering, met slecht materiaal maar met 

veel goesting. Goesting om te winnen, goesting om een cent te verdienen’.100 Toen Briek als jonge 

renner op het punt stond te stoppen met fietsen, werd hij door zijn supportersvereniging in 

Café De Welvaart op andere ideeën gebracht. Zij zouden een knecht en alle onkosten betalen, 

96 Szymanski, S., ‘Economists and Sport  History’ in: Journal of Sport History, Vol 37, nr 1, 2010.
97 Moeyaert, B., Van baanwielrennen tot … “Velo-droom”.
98 Knuts, S., Vanysacker, D en Delheye, P. ‘Wentelende Wielen’, p.40..
99 Idem.
100 Op. Cit. Vanwalleghem, R., Decramer, B., Briek Schotte: de laatste der flandirëns, Tielt, 1999.
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zodat hij kon blijven fietsen.

Het is belangrijk om te onthouden dat wielerclubs een belangrijke rol speelden op zowel 

sportief als extrasportief vlak als ankerpunt van de lokale sociabiliteit.101

Buiten de traditionele wielerclubs werd er tijdens het interbellum ook vaak recreatief gefietst. 

Net zoals de vélo voor de elite in de late 19de eeuw een uitweg bood, namen landbouwers en 

arbeiders in het interbellum de fiets om tochtjes te maken, of om zich te verplaatsen. De fiets 

garandeerde ze immer een grotere bewegingsvrijheid in hun vrije tijd.102

Of zoals de Duitse historica Anne-Katrin Ebert het verwoord: “De fietstocht was een andere 

werkelijkheid dan de alledaagse wereld op het kantoor of in de fabriek, maar stond er niet 

los van, en ook niet alleen maar tegenover deze alledaagse wereld. (…) Op hun fietstochten 

beleefden de arbeiders een gevoel van vrijheid en zelfstandigheid; van controle en zelfbeheersing, 

van verbondenheid en saamhorigheid die zij in hun dagelijks leven vaak misten of bang waren 

kwijt te raken. (…) In een periode van toenemende sociale spanningen en maatschappelijke 

verdeeldheid ontstonden er tegelijkertijd structuren die door alle zuilen en maatschappelijke lagen 

liepen en een nieuwe soort van orde en ritme in het leven en de samenleving brachten. De vrije 

tijd werd een ‘contrastructuur’ van de dagelijkse routine en was daarmee een nieuwe, verenigende 

orde.”103

Op die manier veroverde de fiets ook een plaats binnen de vele politieke en 

levensbeschouwelijke bewegingen tijdens het interbellum. 

1.6. Het wielerflamingantisme

In veel landen bleek sport bijzonder effectief in het vormen en versterken van de nationale 

identiteit.104 Essentieel hierin was de ontwikkeling van een internationaal podium, een manier 

waarop renners uit verschillende landen zich met elkaar konden meten. De wielersport, 

zoals elke andere sport, ontwikkelde zich uiteraard niet enkel binnen de grenzen van het 

land. Al snel ontstond er een internationale competitie die ook op een internationaal niveau 

101 Kuts, S., Delheye, P., Identiteiten in koers, BTNG, XLI, 2011, p24.
102 Ebert, A-K, ‘Het paard der democratie’, in Smit, C., fatsoenslijk vertier. 2008, p236.
103 Idem, pp236-237.
104 Kuts, S., Delheye, P., Identiteiten in koers, BTNG, XLI, 2011, p2.



32

werd geleid. De International Cycling Assosiation (ICA) opgericht in 1892, getuigt van het 

internationalistische universalisme van de voornamelijk Britse amateur-renners uit die tijd.105 

Tevergeefs, want in 1900 werd de door Fransen gedomineerde Union Cycliste Internationale 

(UCI) opgericht die voortaan het internationale wielrennen bepaalde. Van de Franse 

renners, organisatoren en vooral pers, werd vaak beweerd dat ze een pak chauvinistischer en 

nationalistischer waren.106

Het is hoe dan ook frappant hoe sommige Belgische journalisten voor 1895 steeds 

benadrukten hoe sport grenzeloosheid en internationaal broederschap moest benadrukken, en 

men niet te chauvinistisch mocht zijn.107 Het einde van de sportsmen betekende echter ook het 

einde van deze internationalistische idealen, en de wielerwedstrijden werden het strijdtoneel 

van landen, vertegenwoordigd door hun kampioenen. Wielerkampioenen werden nationale 

helden, de ankerpunten van de normen en waarden van de natie en speerpunten van de 

identiteitsvorming.108

In België leverde dit over de jaren heen een vreemde spreidstand op tussen verschillende 

identiteiten. Wanneer wielerhelden als Cyriel van Hauwaert, Odile Defraeye, Romain Maes, 

Philippe Thys en Sylvère Maes internationale wedstrijden wonnen, werden die voorgesteld als 

overwinningen van ‘les petits Belges’ tegen de grote buren, Frankrijk in het bijzonder. Belgisch 

patriottisme was een evidentie en vaak stroomden de straten van Brussel vol voor de ontvangst 

van de wielerhelden.109

Via kranten werd, door de presentatie van Belgische helden, op een alledaagse, ‘banale’ 

manier de bestaande staatstructuur herbevestigd. Dit fenomeen werd door Michael Billig 

omschreven als ‘Banal Nationalism’, waarbij nationalisme een endemische voorwaarde is voor 

de herbevestiging van bestaande landen.110

In Vlaanderen ontwikkelde tijdens het interbellum echter ook een sterk Vlaams 

identiteitsvertoog. Die samenhang tussen wielrennen en de Vlaamse strijd, wordt vaak 

105 Knuts, S., Transnational flows, international relations, national identity.
106 Idem.
107 Idem.
108 Holt, R., Managan, J.A., Lanfranchi, P., European Heroes: myth, identity, sport. Pp1-11.
109 Geldhof, P., Vanysacker, D., ‘En de broodrenner, hij fietste verder’, p37
110 Billig, M., Banal Nationalism, p6.
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geassocieerd met de figuur van Karel van Wijnendaele (Karel Steyaert 1882-1961). Karel, 

wielerpionier in Vlaanderen was ex-wielrenner, journalist, organisator, verzorger, manager, 

ploegleider en bovenal flamingant. Dat maakte van zijn populaire krant Sportwereld een 

gangmaker van het Vlaamse identiteitsdiscours in de wielersport.111 In Vlaanderen moest 

wielrennen voor hem een hoger doel dienen, het was vermaak, volksopvoeding en politiek 

tegelijk.

Als wielrenner schreef hij op briefpapier van de Bond der Vereenigde Velodroms van 

Vlaanderen in 1911 al naar Alfons Stevens, algemeen Secretaris ter vervlaamsching der 

Gentsche Hoogeschool, dat hij zich graag wou inschakelen in hun propagandastrijd.112 Hij was 

vastberaden om al zijn activiteiten als manager, organisator en vooral journalist in het teken te 

stellen van de Vlaamse strijd.

Op 12 september 1912 verscheen het eerste nummer van Sportwereld. Orgaan aller sporten 

als resultaat van de fusie van twee sportbladen onder leiding van Leon Van den Haute. Het 

was een initiatief van de katholieke Brusselse uitgeversgroep Patria, die een Nederlandstalige 

sportkrant op de markt wou.113 Van Wijnendaele werd al snel hoofdredacteur, en onder zijn 

leiding (vanaf 1925 was hij mede-eigenaar, en in 1931 eigenaar) werd het blad een denderend 

succes. Alle andere sportkrantjes in Vlaanderen werden weggeconcurreerd. ‘Via de sport 

zullen wij de Vlaamse mensen leren lezen’ was het credo.114 Roland Renson omschrijft hem in 

De Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging dan ook als de échte Conscience: hij leerde 

zijn volk pas echt lezen.

Men lanceerde de krant, zwarte letters gedrukt op geel papier, in 1912 tijdens de wedstrijd 

Koolskamp Koerse ook wel het Kampioenschap van Vlaanderen genoemd. De wedstrijd 

was niet meer dan een veredelde kermiskoers tussen 3 dorpen georganiseerd door een 

brouwer, maar wel één met een grote betekenis voor het Vlaamse wielerleven én de Vlaamse 

beweging.115 Het is hier dat de Flandriens ontstaan en de basis werd gelegd voor de Ronde van 

Vlaanderen. Want de lancering van de krant ging uiteraard gepaard met de organisatie van een 

eigen wielerwedstrijd.

111 Backelandt, F., Ons rijke wielerleven en het wielerflamingantisme, Ugent, 2004.
112 Buelens, G., Sprint de Blauwvoet. 2001, p514.
113 Knuts, S., Delheye, P., ‘Journalistieke mythografie ontkracht’, in: Etappe#02, Roeselare, 2013, p18.
114 Backelandt, F., Ons rijke wielerleven en het wielerflamingantisme, Ugent, 2004.
115 Cornillie, P., Koolskamp koers: een eeuw strijd voor de leeuwentrui, Roeselare, 1999. 
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Recent onderzoek plaatst de oprichting van de Ronde van Vlaanderen, en dan vooral de rol 

van Van Wijnendaele daarbij in een ander daglicht. Het concept ‘Ronde van Vlaanderen’ 

leefde al langer, maar met de oprichting van een Vlaamse sportkrant werd De Ronde als 

promotievehikel echt in het leven geroepen. De conceptualisering, financiering én organisatie 

ervan gebeurde door Léon Van den Haute, en niet door Karel van Wijnendaele, zoals men 

steeds dacht.116 Van Wijnendaele vervulde in het begin vooral de rol van verteller in zijn 

kenmerkende stijl. Pas na de dood van Léon Van den Haute in 1931 neemt Karel de organisatie 

op zich. Er wordt aangenomen dat de biografen van Van Wijnendaele voorbij gingen aan de 

stichtende rol van Van den Haute, en op die manier de bron zijn van deze misvatting.117 Van 

Wijnendaele zelf, huldigde in Sportwereld van 1931 Léon Van den Haute als oprichter van de 

Ronde van Vlaanderen. In 1921 schreef hij in Sportwereld ‘Léon Van den Haute, ge hebt het 

recht van fier te zijn op uw werk, op uw werk als inrichter en leider der Ronde van Vlaanderen’.118

Naar aanleiding van een conflict tussen West- en Oost-Vlaamse renners tijdens het 

kampioenschap van Vlaanderen in 1912, wou Van Wijnendaele, onder zijn wielernaam 

Mac Bolle, de krachten van de Vlaamse renners verenigen in een ploeg. Hij slaagde erin de 

talentrijkste Vlaamse renners als ploeg te laten rijden in de vele Europese en Amerikaanse 

wielertempels.119 In die tijd waren daar gigantische bedragen te winnen, dat wist Mac Bolle, die 

als manager zijn procentje meepikte, blijkbaar maar al te goed. Jaak Veltman, sportjournalist 

én schoonzoon van Karel Van Wijnendaele, schreef daarover ‘Uit louter zakelijke overwegingen 

bracht hij toen de vereniging tot stand, maar die juist ook zoo ten volle aan het ideële verlangen 

beantwoordde, dat zij de exponent werd van het gehele gebeuren’.120 Dergelijke getuigenis 

contrasteert natuurlijk sterk met het Vlaams-nationalisme dat hij maar al te vaak in zijn 

teksten propageerde en aan de basis van al zijn initiatieven zou liggen.121 De ploeg werd dus 

gevormd uit ‘zakelijke overwegingen’, en bleek later te beantwoorden aan het ‘ideële verlangen’. 

Herman Chevrolet verwoordt het als volgt: ‘idealen zijn mooie dingen, maar centen zijn ook wel 

wat waard’.122

116 Knuts, S., Delheye, P., ‘Journalistieke mythografie ontkracht’, in: Etappe#02, Roeselare, 2013, p19.
117 Idem, p21.
118 Op. Cit., Knuts, S., Delheye, P., ‘Journalistieke mythografie ontkracht’, in: Etappe#02, Roeselare, 2013, p16.
119 Geldhof, P., Vanysacker, D., ‘En de broodrenner, hij fietste verder’, p21.
120 Veltman, J. Land van Wielrenners, Amsterdam, 1942.
121 Chevrolet, H., De flandriens, 2007, p95.
122 Chevrolet, H., ‘Menseneters die slaan en bijten’, in: Etappe#02, Roeselare, 2013, p8.
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Bij hun eerste optreden in 1913 reden de koppels van Mac Bolle op de piste van Schaarbeek de 

tegenstand weg, en de sfeer werd grimmiger. Zowel op als naast de piste waren er opstootjes 

en er vielen klappen tussen renners, verzorgers en toeschouwers. De Franstalige pers sprak 

later van des paysands flamands, des sauvages en van flandriens, verwijzend naar de Vlaamse 

seizoenarbeiders in de grensstreek en in Wallonië die de naam hadden dronkaards en 

vechtersbazen te zijn.123 Een beter cadeau dan deze geuzennaam voor zijn Vlaamse renners 

konden ze Van Wijnendaele, die niet terugdeinsde voor historische verwijzingen in zijn 

artikels, niet geven. Ook als ‘marketingtool’ kon het tellen, wie wat animo op en rond zijn piste 

wou kon maar beter de kerels van Mac Bolle uitnodigen.

De flandriens verwierven bekendheid en traden aan op wielerbanen in binnen en buitenland. 

Zo werden ze, naar aanleiding van de zesdaagse van New York in Madison Square Garden in 

1920, op de affiche voorgesteld als leeuwen in een kooi die hompen vlees toegeworpen kregen 

door hun trainer.124 De uitgelaten en bij momenten agressieve massa New Yorkers, in bedwang 

gehouden door 250 agenten en 100 beveiligingsagenten van Protection Patrol Pinkerton, 

kregen waarvoor ze gekomen waren: spektakel.125 De flandriens waren uitgenodigd om de 

show te onderhouden, zo bleek al snel toen ze na een verschroeiende start dik betaald werden 

door de wedstrijdleider om de benen stil te houden.126 De resultaten van de grote oversteek 

waren dan ook eerder gunstig op financieel vlak, dan op sportief vlak. Maar de ploeg van Mac 

Bolle had opnieuw hun imago kracht bijgezet, en respect afgedwongen in de Amerikaanse 

pers.127

Van Wijnendaele besloot om in 1923 als gevolg van onderlinge jaloezie en toenemende 

problemen met organisatoren, de flandrien-periode af te sluiten.128 Wat overbleef was een 

begrip, dat Van Wijnendaele overigens zelf bijna nooit meer gebruikte na 1935.129 Hij en zijn 

collega’s gebruikten het begrip enkel om baanwielrenners mee aan te duiden.

123 Chevrolet, H., De flandriens, 2007.
124 Geldhof, P., Vanysacker, D., ‘En de broodrenner, hij fietste verder’, p28
125 Chevrolet, H., ‘Menseneters die slaan en bijten’, in: Etappe#02, Roeselare, 2013, p8.
126 Geldhof, P., Vanysacker, D., ‘En de broodrenner, hij fietste verder’, p28.
127 Chevrolet, H., ‘Menseneters die slaan en bijten’, in: Etappe#02, Roeselare, 2013, p11.
128 Backelandt, F., Cornillie, P., en Vanwalleghem, R., Koarle!, 2006, p91.
129 Chevrolet, H., De flandriens, 2007, p113.
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En toch blijft het de hardnekkigste mythe in het Belgische wielrennen. Een mythe die ook na 

de Tweede Wereldoorlog bleef bestaan en waarvan de betekenis bleef verbreden. Sindsdien 

kreeg zowat elke Vlaming, Belg, en iedereen die op een fiets zat de titel flandrien.130 Hoe 

gemakkelijk de mythe ook te ontkrachten is, ze blijft bestaan. Het geromantiseerde ideaalbeeld 

van de flandrien heeft natuurlijk niets te maken met het ‘Vlaming’ zijn, in Frankrijk of Italië 

reden in die tijd ook renners rond die beantwoorden aan dat ideaalbeeld. Van Wijnendaele 

schreef over zijn werk ‘Bij mij zal de voelende mensch meer vinden dan de denkende {…}’.131 De 

flandrien is dan ook geen product van het verstand, maar van de ziel. 

Aan de flandrien dicht men velerlei kenmerken toe die vaak in de lijn liggen van tomeloze 

spierkracht, volhardende toewijding en naïef enthousiasme.132 Door hun overwinningen en 

ereplaatsen in talloze wedstrijden droegen ze bij tot de trots en zin voor eigenwaarde van de 

Vlamingen, ze deden dat door net die eigenschappen ten toon te spreiden die volgens veel 

cultuurflaminganten de kern van de Vlaamse ziel uitmaakten.133 Flandriens manifesteerden 

al fietsend de Vlaamse volksaard. Het is een gedachte, even circulair als de piste waarop de 

originele flandriens reden. 

Van Wijnendaele was fier op de Vlaamse renners ‘omdat {zij} het levende en tastbare beeld 

{zijn} van ons Ras, van ons Volk, dat “wilde wat was recht, en won wat het wilde”’.134 Het beeld 

van de Vlaamse wielrenners geschetst door Van Wijnendaele moest aantonen welk soort 

grootheid er in de Vlamingen schuilging, en het diende bovenal een cultureel-politiek agenda. 

Het concept dat we nu gemakshalve omschrijven met het neologisme ‘wielerflamingantisme’ 

werd voor het eerst gehanteerd door journalist en dichter Gaston Durnez die het heeft over 

‘Karels wielerflamingantisme’.135 Ook Marc Reynebeau gebruikt de term om de verheerlijking 

van de fysieke kracht van wielrenners in Sportwereld te duiden.136 Dat het om de relatie tussen 

130 Knuts, Vander Elst, Boen, Delheye, ‘Flandriën: historische en hedendaagse invulling’ in: Schreeder, J., Lagae, W., Boen, F., Vlaanderen 
fietst! Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de fietssportmarkt, Gent, 2011.
131 Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamse Wielerleven,1e deel, Gent, 1943, p9.
132 Buelens, G., Sprint de Blauwvoet. 2001, p513.
133 Idem.
134 Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamse Wielerleven,1e deel, Gent, 1943, p221.
135 Durnez, G, De Standaard. Het levensverhaal van een Vlaamse krant 1914-1948. 1985, p422.
136 Reynebeau, M., ‘Cultuur. Mensen zonder eigenschappen’ in: Gobeyn, R., Spriet, W., De jaren 30’ in België. De massa in verleiding. 1994, 
p42-43.
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wielrennen en flamingantisme gaat, kun je afleiden uit het woord zelf. Maar wat die relatie 

inhoud, is nooit echt duidelijk omschreven, en maakt het tot een zeer rekbaar begrip. Het is 

wel duidelijk dat de taal gehanteerd in Sportwereld op een zeer expliciete manier de Vlaamse 

identiteit construeert, Vlaanderen was immers nog geen politieke realiteit die kon worden 

herbevestigd (cf. Billig). 

Het Vlaams identiteitsvertoog dat al voor 1914 aanwezig was in sommige sportkranten, werd 

gestimuleerd door de ervaringen van de Vlaamse activisten en de frontsoldaten tijdens de 

Eerste Wereldoorlog.137 De daarop volgende groei van de Vlaamse beweging deed het Vlaams 

subnationaal besef tijdens het interbellum sterk toenemen. Het bood Sportwereld een ‘markt’ 

om tijdens het interbellum uit te groeien tot de invloedrijkste Nederlandstalige sportkrant.

En net als in de bredere Vlaamse Beweging school in de Vlaamsgezinde omgang met 

wielrennen ook een radicaal en anti-Belgisch potentieel, dat af en toe tot uiting kwam.

Een voorbeeld hiervan zien we in het conflict rond Het Kampioenschap Van Vlaanderen in 

Koolskamp, dat in de jaren ’20 een meer uitgesproken Vlaamse connotatie kreeg door de 

inmenging van Van Wijnendaele, VOS-leden en andere flaminganten in het organisatiecomité. 

De winnaar van de wedstrijd mocht zich ‘Kampioen van Vlaanderen’ noemen en een gele 

‘Leeuwenrui’ aantrekken.138 Toen de BWB, die van het wielrennen liever geen politiek 

strijdtoneel wou maken, in 1929 repressief optrad door het orkest de Brabaçonne op te 

leggen en niet de gebruikelijke Vlaamse Leeuw, reageerde Van Wijnendaele. Hij riep op om 

massaal de Vlaamse Leeuw te zingen en zo het orkest te overstemmen, het leverde hem een 

dagvaarding bij de BWB in Brussel op.

Het is een duidelijk voorbeeld van een revendicatieve manifestatie van de Vlaamse beweging, 

waarbij het vooral de bedoeling is om klachten te vertolken en eisen te stellen tegenover 

de autoriteiten.139 En het toont overigens hoe een niet-radicale cultuurflamingant als Van 

Wijnendaele tijdens het interbellum een radicalere stelling in nam.140 De terminologie die 

hij in zijn boek uit 1942 gebruikte getuigt hiervan: ‘Men leerde voornamelijk dat er aan het 

Noordzeestrand een ras woonde, dat algelijk nog gezond was en sterk: misschien niet sterk naar 

137 Kuts, S., Delheye, P., Identiteiten in koers, BTNG, XLI, 2011, p23.
138 Cornillie, P., Koolskamp koers: een eeuw strijd voor de leeuwentrui, Roeselare, 1999.
139 Deneckere, G., ‘Vlaamse Idetiteit of verdeeldheid’, in: Bijdragen tot de eigentijdse geschiedenis, nr3, 1997, p208.
140 Kuts, S., Delheye, P., Identiteiten in koers, BTNG, XLI, 2011, p27.
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de ziel, omdat honderd jaren verbastering hun werk van vernieling en ontzieling hadden verricht, 

maar sterk met het lichaam en naar den wil om iets te worden en te zijn’.141

Het stukje tekst bewijst dat ook Van Wijnendaele een exponent was van de Vlaamse Beweging, 

die zich niet op structurele wijze intellectueel en kritisch weerbaar op kon stellen tegenover 

dergelijke bloed-en bodemideeën van de sirenenzangen uit die tijd.142

Hij was overigens geen liefhebber van de sociale democratie, en verkoos de wereld van voor 

’14-18, zo blijkt duidelijk uit zijn uitlatingen in Het Rijke Vlaamsche Wielerleven. ‘Want 

iedereen is er mee t’ akkoord, dat ons ekonomisch, geldelijk en maatschappelijk leven verpolitiekt 

was, vermolmd en rot! Ja, rot tot in de diepste onderlagen! Omdat men, ter wil eener stem bij 

de verkiezingen, predikte dat men ook zonder werken moest kunnen leven! En van den “dop” 

miek men een beroep! Men noemde het werklozensteun. Maar de waarheid is, dat een zeer groot 

aantal menschen niet meer zocht te werken, en van dien steun leefden, op de kosten van de 

Gemeenschap!’.143 Een niet mis te verstane sneer naar de socialisten en communisten. 

Ook op institutioneel vlak kwam het radicale en anti-Belgische karakter naar boven. In 1935 

werd de Vlaamse Wielerbond (VW) opgericht, als hoogtepunt van het al lang sluimerende 

conflict tussen vele Nederlandstalige wielerorganisatoren en de Franstalige BWB. Het doel 

van de VW was: de creatie van een wielersport die volledig buiten de Belgische structuren 

kon functioneren.144 De snelle opmars van de VW in veel Vlaamse dorpen doet vermoeden 

dat er een sterke volkse en lokale voedingsbodem was. Van Wijnendaele sprak echter heel 

voorzichtig zijn steunbetuigingen uit.145

Nationalisme begon ook op internationaal vlak het wielrennen te bepalen. In navolging van 

de Wereldkampioenschappen met landenploegen, wou Desgrange van de Tour ook een strijd 

der naties maken.146 Hij had het trouwens gehad met de grote invloed van fietsfabrikanten 

op het verloop van de wedstrijd, en vanaf 1930 werd de Tour met landenploegen gereden en 

veranderden ze in symbolische internationale veldslagen. En wie anders dan Van Wijnendaele, 

in veel opzichten de Vlaamse tegenhanger van Desgrange, werd aangesteld door de BWB 

141 Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamse Wielerleven,1e deel, Gent, 1943.
142 Buelens, G., Sprint de Blauwvoet. 2001, p513
143 Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamse Wielerleven,1e deel, Gent, 1943.
144 Lambrechts, P., De regionaliseringstendensen binnen de Vlaamse sportwereld, Ugent, 2000, p125-127.
145 Backelandt, F., Ons rijke wielerleven en het wielerflamingantisme, Ugent, 2004, p135.
146 Geldhof, P., Vanysacker, D., ‘En de broodrenner, hij fietste verder’, p36.
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als officiële vertegenwoordiger en de selectieheer van de Belgische ploeg.147 Hij moest dus 

een nationale rol vervullen, en kon zich de communautaire relletjes niet veroorloven. Een 

rol die niet altijd zo succesvol bleek, en het leverde hem dan ook veel kritiek op van renners 

en journalisten.148 Vreemd is dan wel dat, als Romain Maes in ’35 de Tour won, een waar 

Belgisch volksfeest losbarstte in Brussel. Vooral bij internationale wedstrijden leek de 

Belgische, en dus niet de Vlaamse, identiteit het centrale uitgangspunt.149 Het was van belang 

om de binnenlandse problemen tijdelijk te verdringen om als eenheid tegen de buitenlandse 

concurrentie te presteren.150

Het anti-Belgische en radicale potentieel van de Vlaamse beweging binnen het wielrennen, dat 

in de laatste jaren van het interbellum prominent naar voor kwam, kende tijdens de Tweede 

Wereldoorlog een hoogtepunt. Naast de reeds bestaande VW151 werden nog meer niet-unitaire 

sportbonden opgericht. Van Wijnendaele werd, naar eigen zeggen met tegenzin en na lang 

aandringen, voorzitter van de Vlaamse Wielerunie.152  Het leverde hem na de oorlog een 

journalistieke schorsing op, tot de houding van de vermeende betrokkenen was onderzocht. 

Verder moet Van Wijnendaele’s rol bij de collaboratie zeker niet overdreven worden. Hijzelf 

zag in het zogezegde onrecht dat hem werd aangedaan een anti-Vlaamse strategie. Hij 

sympathiseerde dan ook erg met de slachtoffers van de repressie en schreef geregeld zijn 

vrienden aan om de ‘verstotenen’ te helpen.153 Met een handigheidje154 werd hij in 1948 in 

ere hersteld, maar hij en zijn Sportwereld (deel van Het Nieuwsblad) waren niet langer de 

boegbeelden van de Vlaamse wielerjournalistiek.155 

Ook een symboolwedstrijd als Het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp werd door 

het nieuwe organisatiecomité (een deel van het oude comité zat op verdenking van collaboratie 

in de cel) ontdaan van al haar Vlaamse symboliek.156

147 Idem, p97.
148 Idem, p36.
149 Backelandt, F., Ons rijke wielerleven en het wielerflamingantisme, Ugent, 2004, p185-189.
150 Bilig, M., Banal nationalism, p69.
151 In 1942 werd de BWB gefederaliseerd, en kreeg het een Waalse en Vlaamse Wielerunie, die het VW over nam. Geldhof, P., Vanysacker, D., 
‘En de broodrenner, hij fietste verder’, p62.
152 Kuts, S., Delheye, P., Identiteiten in koers, BTNG, XLI, 2011, p34.
153 Buelens, G., Sprint de Blauwvoet. 2001, p516.
154 Hij zwaaide met een brief van Maarschalk Montgommery, waarmee hij bewees dat hij een oorlogsheld was, die 2 Britse piloten onderdak 
had verschaft tijdens de oorlog en op eigen kosten had gerepatrieerd.
155 Kuts, S., Delheye, P., Identiteiten in koers, BTNG, XLI, 2011, p35
156 Cornillie, P., Koolskamp koers: een eeuw strijd voor de leeuwentrui, Roeselare, 1999, p19.
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De gehele Vlaamse beweging had na de repressie en epuratie na voor een tijd haar klauwen 

verloren, en ook in het wielrennen veranderde hun rol. De meest ‘luide’ of expliciete vormen 

van het ‘wielerflamingantisme’ verdwenen, maar Van Wijnendaele en zijn Sportwereld hebben 

hoe dan ook de band tussen wielrennen en de Vlaamse identiteit verankerd in de journalistiek. 

De residuen hiervan vinden we nog steeds terug.

Het reeds besproken begrip flandrien , net als de veelgebruikte titel Leeuw van Vlaanderen 

en het ijzersterke merk dat De Ronde van Vlaanderen157 heet, zijn onderdeel van die erfenis. 

Net als het chauvinisme en de bij momenten barokke taal van wielercommentatoren, ook 

al verloor het zo kenmerkende humanitair expressionistische pathos haar legitimiteit in de 

dichtkunst na de Tweede Wereldoorlog.158

157 Lagae, W., Heijl, M., ‘Het Merk Ronde van Vlaanderen’ in: Etappe#02, Roeselare, 2013, p22.
158 Buelens, G., Sprint de Blauwvoet. 2001, p516.
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1.7. Conclusie

De Tweede Wereldoorlog markeerde het einde van een ingrijpende periode voor het 

wielrennen. Wielrenners waren de volkshelden van het interbellum en leverden het bewijs dat 

‘gewone’ jongens hun zware inspanningen beloond konden zien met veel geld en roem. Het 

wielrennen, een symbiose tussen media, commerciële bedrijven en renners, werd de eerste 

massasport in België en specifiek in Vlaanderen. De sport werd dan ook uitgebreid behandeld 

in zowel gespecialiseerde kranten, als in de grote bladen. 

Ook het fietsbezit steeg tijdens het interbellum, en in 1935 bezat de helft van de Belgen een 

fiets. Het is een periode van verbreding en democratisering, waarbij de fiets ook een weg vind 

naar de politieke en levensbeschouwelijke bewegingen. Het evolueerde van een speeltje voor 

de rijken, naar ‘het paard der democratie’. Waarbij wel moet verduidelijkt worden dat ik het 

hier over het recreatieve gebruik van de fiets heb.

Het interbellum was tevens ook de periode waarin een krachtige band tussen het wielrennen 

en identiteit-discours werd gelegd. Hierbij deed zich in België –immers een complex land- 

een multidimensionaal identiteitencomplex voor, waarbij op een internationaal niveau de 

Belgische identiteit werd versterkt, zij het op een impliciete of ‘banale’ manier. Maar binnen 

het nationale kader, en vaak met dezelfde renners, werd dan weer de Vlaamse identiteit 

geconstrueerd en versterkt. Dat gebeurde dan weer op een zeer expliciete manier tijdens het 

politiek gespannen interbellum in België.
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Deel 2: Socialisme en Wielrennen

In dit tweede deel van mijn scriptie ontleed ik de relatie tussen socialisme en sport, en meer 

specifiek de wielersport. Aangezien beide fenomenen een internationaal karakter hebben, zal 

ik me dan ook niet enkel beperken tot het nationale kader.

Eerst schets ik de historische ontwikkeling van de arbeiderssport in België en Europa, waarna 

ik inzoom op de plaats van de fiets binnen de arbeiderssportbeweging én de socialistische 

beweging.

2.1 Arbeiderssport

 2.1.1. Arbeiderssport in België voor de Eerste Wereldoorlog

Sport en socialisme hebben ogenschijnlijk weinig met elkaar te maken, en gedurende een 

lange tijd was dat ook zo.159 Sportbeoefening en –consumptie waren aanvankelijk gericht op 

de burgerlijke bovenklasse van gentlemen (cf. supra). De socialistische beweging in België, 

met als centrale voedende bron de coöperatieve bakkerij, was op het einde van de 19de 

eeuw nog in volle ontwikkeling. De beweging ontwikkelde zich tot een massabeweging met 

een brede waaier van organisaties: van mutualiteiten tot vakbonden, harmonieën en (vaak 

ongecoördineerde) turnkringen.160

Vanaf 1886 ontstaan de eerste socialistische turnkringen in Gent (Vooruit), Seraing (Le 

Progrès) en Verviers (Les Gaulois). Enkele jaren later komen er ook turnkringen in Antwerpen, 

Brussel (La Plébéienne), Leuven (De Proletaar) en Luik (Les Enfants du Peuple).161 De namen 

van deze eerste verenigingen bevestigen de these dat het om militanten van de B.W.P. ging 

die het turnen in eigen huis wilden organiseren. Deze militanten waren vaak afkomstig uit de 

burgerlijke turnclubs.162 Aangezien de socialistische zuil zelf nog aan het groeien was, kenden 

deze turngroepen een chaotische start. De voornaamste problemen waren: weinig materiële- 

159 Van Goethem, G., De Internationale Arbeiderssportbeweging tijdens het Interbellum: CSIT 100. AMSAB, 2013, p3.
160 Idem, p32.
161 Renson, R., ‘Sport voor de werkende mens’, in Art, J., De Nil, B., en Jacobs, M. Een mens leeft niet van brood alleen. Gent, 2005, p123.
162 Celis, L., Arbeiderssport als tegencultuur. Onuitgegeven Doct. Proefschrift. VUB. 1998, p2.
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en financiële middelen, gebrek aan leidende kracht, spanningen met de liberale en katholieke 

verenigingen, en rekruterings- en continuïteitsproblemen.163 

Tegen 1895 waren er reeds 25 socialistische turnverenigingen over heel België, en aan de 

vooravond van de Eerste Wereldoorlog waren er een 60-tal clubs die samen om en bij de 3.000 

turners verenigden.164 

Veel van deze verenigingen organiseerden zogenaamde ‘turnfeesten’, die heel uiteenlopend 

van aard waren. Vaak waren het zuivere gymnastiek manifestaties, andere keren was er 

muziek, zang en dans afgewisseld met komische nummers.165 In de marge van zo’n turnfeest 

werd, nadat in 1892 de Nationale bond der Katholieke Turn- en Wapenmaatschappijen was 

opgericht, opgeroepen om een nationale socialistische federatie op te richten. Op 28 oktober 

1893 schreef Le Peuple dat de Socialistische Turnbond van België/ Fédération Socialiste de 

Gymnastique et d’Escrime een feit was. En volgens De Werker zou de bond een heel andere 

koers varen dan zijn burgerlijke pendant: “Geen kampstrijd onder onze groepen, geen strijd 

tussen wat de kiemen legt voor tweedracht en verzwakking! Onze bond eist voor het volk 

vermindering der werkuren, goede voeding, alles, kortom, wat tot de verheffing van de mens 

noodzakelijk is, en de gymnastiek zal bevorderen”. 166

Uit dit fragment springen de angsten en bezwaren vanuit de socialistische beweging tegenover 

sportbeoefening in het oog. De socialisten beschouwden het succes van de burgerlijke 

sportbeweging als een gevaar. De moderne sporten met hun prestatiedruk en competitiviteit 

waren volgens hen een uitwas van het kapitalistische systeem, en ze leidden de aandacht 

van de proletariërs te veel af van hun opdracht.167 De arbeiderssportbeweging moest dus een 

tegenbeweging worden, een alternatief voor het toegenomen chauvinisme binnen de sport en 

de maatschappij tijdens de laatste decennia van de 19de eeuw.

Dit fragment sloot ook perfect aan bij de sociaal democratische gedachte, de zogenaamde 

reformistische socialistische beweging onder invloed van de Tweede Internationale. Volgens 

163 Idem, p4.
164 Idem, p3.
165 Idem, p10.
166 De Werker, 05/11/1893, in Celis, L., Arbeiderssport als tegencultuur. Onuitgegeven Doct. Proefschrift. VUB. 1998, p13.
167 Van Goethem, G., p3.
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Karl Kautsky, een prominent socialistisch theoreticus, was de fysieke en morele opvoeding van 

de arbeidersklasse een integraal onderdeel van de veroveringsstrategie van het democratisch 

socialisme.168

Dergelijke idealen ten spijt kampte de nieuwe bond met structurele problemen. Er was 

onenigheid over de aard van de bondsfeesten (regionaal of nationaal), de locatie van het 

hoofdbureau (Gent of Verviers), het logo (een rode haan) en over het officiële tijdschrift 

van de bond. Op het congres in Antwerpen van 1900 werd de zin van ‘socialistische 

sportverenigingen’ in vraag gesteld, en niet veel later stopte de eerste Socialistische Turnbond 

met functioneren door de aanhoudende regionale verschillen.169

Op 2 december 1904 werd in Charleroi voor de tweede maal de Socialistische Turnbond van 

België (STB) opgericht. 

Men beoogde de “(…) ontwikkeling in overeenstemming met het individu, en zijn bijzondere 

geschiktheid, zonder echter het doel der algemene lichamelijke gezondheid van het volk te 

verwaarlozen. Door het uitvoeren van lichaamsoefeningen (…) wil de S.T.B. de lichamelijke 

en morele opvoeding van zijn aangeslotenen bevorderen. Dit streven is te verenigen met het 

Socialistisch denken en handelen, aldus worden tucht, gemeenschaps- en opofferingsgeest op de 

voorgrond geplaats.”170

Opnieuw komt het element van fysieke en morele opvoeding naar voren. We lezen ook dat de 

bond lichaamsoefeningen probeerde te verenigen met het socialistisch handelen en denken. 

Het is een verzoening die niet bij alle sporten mogelijk lijkt (cf. supra).

De bond kon echter bezwaarlijk een symbool van nationale eenheid genoemd worden, 

aangezien voornamelijk Franstalige turnkringen er deel van uitmaakten.171 De STB 

representeerde geen enkele turnkring uit Vlaanderen. 

De wortels van de Belgische arbeiderssport lagen duidelijk in de turnbeweging. Turnen was 

dan ook een voor de hand liggende keuze. Wie in de 19de eeuw in België aan lichamelijke 

168 Idem, p4.
169 Renson, R., ‘Sport voor de werkende mens’, in Art, J., De Nil, B., en Jacobs, M. p125.
170 Socialistische Turnbond van België, Reglementen, 1904, art. 1 en 2.
171 Renson, R., ‘Sport voor de werkende mens’, in Art, J., De Nil, B., en Jacobs, M. p126.
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oefeningen deed, beperkte zich vaak tot turn- en schermoefeningen.172

Turnen was nu eenmaal zeer toegankelijk, relatief goedkoop, en het kon bovenal collectief 

beoefend worden, en aldus perfect verenigbaar met het socialisme.

De turntraditie in België sloot aan bij het Duitse model uit het begin van de 19de eeuw.173 De 

turnbeweging, onder impuls van de Duitse nationalist F.L. Jahn (1778-1852), maakte deel 

uit van het onderwijs en de algemene morele vorming van de leerlingen. Het was volgens 

Jahn een middel om alle rangen en standen te overstijgen en alle Duitsers te herenigen in een 

‘Volksgemeinshaft’. Hij introduceerde een eigen turntaal, -kledij en –groet, en geloofde niet in 

turnzalen, maar turnplaatsen: terreinen buiten de stad waar ook atletiek en worstelen werd 

beoefend. Hoewel het sterk nationalistische karakter werd afgezwakt, was het de eerste poging 

om een massa-sportbeweging op poten te zetten. Met succes, want rond de eeuwwissel had de 

Deutsche Turnbond al 640.000 leden. Bij het fenomeen massasport stond de groep centraal 

en had de sport als doel de hele bevolking (‘volk’ of arbeidersklasse) letterlijk in beweging te 

krijgen. Dit fenomeen valt dan ook samen met het breder 19de eeuws maatschappelijk proces 

van massificatie.174 Op alle mogelijke manieren diende de bevolking gemobiliseerd te worden 

voor de nieuwe sociale en politieke bewegingen. 

De Duitse turntraditie waaide ook over naar België, in de vorm van de vele turnverenigingen 

in Antwerpen, Brussel, Luik en Gent.175 De oorspronkelijke filosofie van het turnen, het 

vormen van een harmonieuze groep, bleef erg belangrijk en werd snel opgepikt door de 

socialistische turners.

Los van deze continentale turnbeweging ontwikkelde zich in Engeland een heel andere 

bewegingstraditie. De moderne sporten als voetbal, rugby, cricket, roeien, paardenrennen, 

hardlopen, etc. werden tijdens de 18de en 19de eeuw op nationaal niveau gestandaardiseerd 

en later geëxporteerd als onderdeel van de Britse levensstijl.176 Veel van deze sporten waren 

op een gepatroniseerde leest geschoeid en pas op het einde van de 19de eeuw, met de groei 

van de middenklasse, kwam er een machtsevenwicht in de sport tussen de adel en de lagere 

172 Celis, L., Arbeiderssport als tegencultuur. Onuitgegeven Doct. Proefschrift. VUB. 1998, p2.
173 Idem, 19.
174 Hellemans, S., Strijd om de moderniteit, Leuven, 1990, p47.
175 Celis, L., Arbeiderssport als tegencultuur. Onuitgegeven Doct. Proefschrift. VUB. 1998, p19.
176 Renson, R., ‘Sport voor de werkende mens’, in Art, J., De Nil, B., en Jacobs, M. p122.
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sociale klassen. Dit vertaalde zich ook in de sportbeoefening: de adellijke hoffelijkheid werd 

als centrale sportwaarde vervangen door het ideaal van sportiviteit met vereiste prestatiedrang, 

waardigheid bij verlies en hoffelijkheid bij winst.177 Binnen deze evolutie ontwikkelde zich 

ook het ideaal van amateurisme, waarmee de adel en de hooggeschoolde middenklasse zich 

probeerde af te zetten tegen de nieuwe industriële rijken en de arbeiders. Dit betekende stilaan 

ook het einde van de sociaal gemengde sportbeoefening waarbij sommige sporten puur 

volksvermaak werden (boksen, voetbal) en andere een exclusiever karakter kregen (tennis, 

cricket, roeien, …)178.

Mensen die deze activiteiten uitoefenden noemden zichzelf ‘sportsmen’ en de activiteiten zelf 

werden bestempeld als ‘sport’.

Hier wil ik graag aan toevoegen dat de term ‘sport’ tijdens de jaren 1870 en 1880 een heel 

andere connotatie had dan vandaag. Sport, nauw verbonden met de ‘Engelse levensstijl’, was 

niet noodzakelijk competitief en kon verwijzen naar elke fysieke activiteit in de open lucht.179 

Ook vissen, zeilen en jagen werden in die tijd gezien als sport.

Opnieuw is ook hier een sterke band op te merken tussen onderwijs en fysieke activiteiten. 

Via de studenten van de talrijke colleges en universiteiten verspreidden vanaf 1880 de moderne 

‘Engelse’ sporten zich over het continent. Een proces dat alleen maar versterkt werd tijdens 

de Eerste Wereldoorlog, waar zich een intense sportculturele uitwisseling voordeed tussen de 

geallieerde troepen. 

Al duurde het na de oorlog nog wel een tijdje tot de moderne sporten hun weg naar het 

grote publiek hadden gevonden. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de Olympische Spelen 

in Antwerpen in 1920 waar men duidelijk mikte op een elitepubliek. De gebouwen in Belle 

Epoque-stijl en de hoge inkomprijzen getuigen hiervan.180 Meteen was ook duidelijk dat het 

grote publiek vooral geïnteresseerd was in boksen, worstelen, turnen, voetbal en wielrennen.

In puur ideologische zin stonden de Engelse en Duitse sporttradities haaks op elkaar. Het 

Duitse turnen was collectivistisch en legde de nadruk op gezamenlijke lichamelijke en 

geestelijke opvoeding. Terwijl de Engelse sporten records en prijzen najoegen, en de nadruk 

177 Celis, L., Arbeiderssport als tegencultuur. Onuitgegeven Doct. Proefschrift. VUB. 1998, p21.
178 Tomlinson, A., Young, C., Holt, R., ‘Sport in Modern Europe’, in: Journal of Sport History, Vol37, nr1, 2010, p86.
179 Ebert, A-K, ‘Cycling towards the Nation’, in: European Revieuw of History, Vol 11, nr 3, 2004, p350.
180 Celis, L., Arbeiderssport als tegencultuur. Onuitgegeven Doct. Proefschrift. VUB. 1998, p24.
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werd gelegd op prestatie, competitie en individualisme. Tegenover deze aspecten van de 

moderne sporten werd het ideaal van sportiviteit geplaatst, in een poging tot zelfcontrole.181

De strijd tussen deze twee modellen verliep verschillend per land, naar gelang de 

internationale positie en de binnenlandse verhoudingen. De reactie tegen de nieuwe moderne 

sporten binnen de burgerlijke Belgische turnverenigingen was vaak heftig. Zo was voetbal ruw, 

gevaarlijk en in sommige gevallen zelfs dodelijk, en zwemmen was enkel interessant vanuit 

hygiënisch oogpunt. Ook het wielrennen kon volgens de turners enkel leiden tot vroegtijdige 

lichamelijke aftakeling en de dood. De kritiek beperkte zich niet enkel tot het aanwijzen van de 

gevaren, de moderne sporten werden ook aangevallen vanuit moralistisch standpunt, namelijk 

het individualisme en prestatiemotief.182 Al snel kwam er echter een genuanceerder discours, 

en probeerde men de moderne sport te verzoenen met het turnen. De moderne sport, die 

volgens hen leidde tot een eenzijdige ontwikkeling van de spieren, kon met mate beoefend 

worden en enkel in aanvulling van intensief turnen.183

 2.1.2. Arbeiderssport in Europa

Ook in andere Europese landen waar een groeiende socialistische beweging actief was, 

ontwikkelden zich arbeiderssportbonden tijdens de late 19de eeuw. 

In Duitsland liet de turnbeweging van Friederich Ludwig Jahn zijn sporen na binnen 

de bonden. De in 1849 opgerichte Allgemeiner Turnbund (ATB), een kleinburgerlijke 

instelling, had hier en daar zelfs een proletarisch karakter gekregen.184 Met de opheffing 

van de ‘Sozialistengesetz’, de wet die tussen 1878 en 1890 de Socialistische Partij (SPD) en 

-beweging illegaal maakte, werd al snel de Arbeiter-Turnbund Deutschland (ATB) opgericht. 

Geconfronteerd met het enthousiasme van de jongeren voor de nieuwe moderne sporten 

uit Groot-Brittannië, begon de ATB aan een metamorfose van turnbond naar een moderne 

organisatie voor lichaamscultuur.185 Er was, naast turnen, ook plaats voor verschillende 

181 Idem, p24.
182 Tolleneer, J., ‘De receptie van de moderne sport bij de katholieke turners; 1895-1914. In Hermes, XXI, Leuven, p91-105.
183 Celis, L., Arbeiderssport als tegencultuur. Onuitgegeven Doct. Proefschrift. VUB. 1998, p24.
184 Renson, R., ‘Sport voor de werkende mens’, in Art, J., De Nil, B., en Jacobs, M. p119.
185 Idem, p120.
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sporten, hygiëne, dans, naaktcultuur en natuurbeleving. In 1913 telde de ATB al 186.958 

leden. Na de oorlog herdoopte men de bond tot Arbeiter Turn-und Sportbund (ATSB) die 

zich tijdens het Interbellum tot de grootste arbeiderssportbeweging van Europa ontwikkelde. 

Er kwam zelfs een ATSB-Bundesschule waar de opleidingen zowel een sporttechnische als een 

partij-ideologische doelstelling hadden.186

Rond 1928 telde de arbeiderssportbeweging in Duitsland om en bij de 1,2 miljoen 

leden, waarvan de ATSB (770.058 leden) en de Arbeiter-Radfahrerbund (220.316) 

het grootste onderdeel vormden. Net zoals in België ging men op zoek naar een eigen 

arbeiderssportcultuur om de ‘wolvenmoraal’ van de kapitalistische bourgeoissport te 

bestrijden. Ondanks deze ideologische bovenbouw was de arbeiderssportbeweging als 

gevolg van haar verbreding en groei, formeel niet meer te onderscheiden van de burgerlijke 

sportbeweging. Begin jaren ’30 begon de rode sportbeweging door de opkomst van het 

nationaalsocialisme en interne verdeeldheid te desintegreren.187

Ook in Groot-Brittannië werkte men aan een arbeiderssportcultuur die zich afzette tegen de 

individualistische en competitieve sporten. Hier waren het voornamelijk ideologen die een 

grote invloed uitoefenden op de arbeiderssport, zoals Robert Blatchford via zijn populair 

socialistisch dagblad The Clarion.188

Het is dan ook typerend voor de Britse arbeiderssport, dat er zich binnen de sportbeweging, 

na de Derde Internationale in 1919, een opsplitsing voordeed tussen de communistische en 

socialistische fracties. De sociaal-democratische British Workers Sports Federation (BWSF) 

werd in 1928 overgenomen door een communistische fractie, waarop men als reactie de 

National Workers Sports Association (NWSA) oprichtte.

Mede hierdoor kwam de arbeiderssport in Groot-Brittannië tijdens het interbellum nooit echt 

van de grond,189 en bleef het verschil met de arbeiderssport op het continent erg groot.190

Het verhaal van de voetbalwedstrijd Engeland-Duitsland van 1935 op White Heart Lane in 

Londen, is in dat opzicht zeker illustratief. De NWSA had, in het kader van het antifascistische 

186 Idem.
187 Idem
188 Jones, S., Sport, Politics and Working Class, Manchester, 1988, p228.
189 Men schat dat van al deze organisaties het aantal leden nooit hoger dan 8.000 lag. Jones, S., Sport, Politics and Working Class, Manchester, 
1988, p228.
190 Hargreaves, J., ‘Sport and Socialism in Britain’, in: Sociology of Sport Journal, 1992, 9, p134.
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sportfront van de jaren ’30, een boycotactie opgezet. Zonder veel succes, want 60.000 fans, het 

merendeel arbeiders, zagen de Britten winnen met 3-0.191

De oorzaak voor dit falen192 lag deels in het verschil in visie tussen ideologen en arbeiders 

ten opzichte van arbeiderssport. De militanten wilden met behulp van de ‘rationele 

vrijetijdsbesteding’ een egalitaire arbeiderssportcultuur bekomen. Iets waar de gewone Britse 

arbeiders maar weinig oren naar hadden.

Of zoals Hargreaves het stelt: “In Britain it was the voluntary sports organizations, and the 

institutions composing the rational recreation movement catering the lower class leisure needs 

(…) wich took the major initiatives and eventually attached to themselves the vast majority 

of working-class people actively involved in organized sport. Commercial interests and 

democratizing the dense network of sports organizations that subsequently developed. Also, from 

the end of the 19th century onward, it was commercialized sport that successfully attracted, as 

it still does today, the vast majority of working-class people who were more passively involved in 

sport via spectating, gambling, drinking and the mass media.”193

Sport kon geen onderdeel worden van de Britse arbeiderscultuur, zoals dat wel het geval was in 

veel Europese landen, omdat arbeiders zich al geaffilieerd hadden met de bestaande dominante 

sportbeweging. Het geformuleerde alternatief was in veel opzichten ontoereikend. 

De casus van Groot-Brittannië brengt dan ook een pak vragen naar boven over de Europese, 

en dus ook Belgische arbeiderssportbeweging. In welk opzicht was de arbeiderssportbeweging 

op het continent een succes ? Als we het een succes mogen noemen. En wat was nu net de 

historische betekenis van deze beweging ? Later in het hoofdstuk ga ik dieper in op deze 

vragen.

In Frankrijk deed zich rond de eeuwwissel een hevige ideologische strijd voor om de ziel én 

het lichaam van de jongeren te winnen. In reactie op de oprichting van een katholieke turn- 

191 Holt, R., ‘The Foreign Office and Football Association: Brittish Sport and Appeasment 1935-1938’, in: Arnaud, P., Riordan, J., Sports and 
International Politics, London, 1998, p56.
192 Hoewel we volgens John Hargreaves niet van een falen mogen spreken, aangezien het Britse socialisme nooit een serieuze poging tot sport 
heeft ondernomen. Hargreaves, J., ‘Sport and Socialism in Britain’, in: Sociology of Sport Journal, 1992, 9, p150
193 Idem, p134
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en sportbond (Fédération Gymnique et Sportive des Patronages de France) werd in 1908 de 

Fédération Sportive et Athlétique Socialiste (FSAS) opgericht. De eerste arbeiderssportclubs 

ontstonden in de buurt van Parijs, vaak op initiatief van de Universités populaires, en 

onderhielden nauwe banden met de socialistische partij. Zo was lidmaatschap van de partij 

een toelatingsvoorwaarde voor de sportclubs. De FSAS koos vanaf haar ontstaan voor de 

moderne sporten. Pas later, na een naamswijziging tot Federation Sportive du Travail (FST) in 

1914, nam men ook gymnasten op.194 De FST telde in die tijd om en bij de 2000 leden. Sport 

was duidelijk geen doel op zich, maar werd door de partij gezien als een propagandamiddel. Al 

bij de oprichting in 1908 was het doel duidelijk: “de créer à la portée de la classe ouvrière des 

centres de distraction qui se développeront à côté du parti et qui seront cependant pour le parti 

des centres de propagande et de recrutement.”195

Tijdens de jaren ’20 deed zich ook hier een opsplitsing vanuit de FST tussen de 

communistische en socialistische sportbonden voor. Pas in 1934, ten tijde van het Front 

Populaire, herenigden de twee sportbonden zich tot Fédération Sportive et Gymnique du Travail 

(FSGT) in de strijd tegen het fascisme en imperialisme. In die optiek werd de bond door de 

officieuze Minister van Sport Léo Lagrange ingezet in zijn nationaal sportproject, en groeide 

het ledenaantal tot 103.000 in 1938.196

In Nederland werd pas in 1926 de Nederlandse Arbeiderssportbond (NASB) opgericht en 

stond in nauw contact met de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC). Door deze late stichting 

moest de NASB opboksen tegen een gevestigde sportcultuur, en op een vaak uitgesproken 

ideologische manier een andere en ‘betere’ manier van sporten propageren. De voorzitter A.F. 

Muller zag de NASB als een breder politieke- en maatschappelijke organisatie die brak met 

de burgerlijke sportbeweging, waar volgens hem kapitalistische waarden werden verheerlijkt. 

Het ontzag voor “rekordjagerij, individualisme en sterrenverheerlijking”197 zat diep verankerd in 

het huishoudelijk reglement. “Bij het behalen van kampioenschappen of overwinningen worden 

noch bekers, noch medailles, noch andere soortgelijke eerbewijzen als beloning toegekend.”198

194 Arnaud, P., Les origines du sport ouvrier en Europe, 1994, p83.
195 Le Socialiste, nr 208, 9-16 mei 1909.
196 Holt, R., Sport and society in modern France, 1920-1938, London, 1981.
197 Muller, A.F., Arbeiderssport of burgelijke sport, Amsterdam, 1928, p4.
198 Uit : Dona, J.C., Sport en Socialisme: de geschiedenis van de Nederlandse Arbeiderssportbond, 1926-1941, Amsterdam, 1981, p147.
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Er stond zelfs een straf op het aanvaarden van geld of soortgelijke prijzen. Op hun hoogtepunt 

in 1933 telde de NASB 26.000 leden, waaronder veel kinderen. Het oorspronkelijke 

antiburgerlijke profiel werd gedurende de jaren ’30 sterk afgezwakt, desondanks liep het 

ledenaantal sterk terug. Net zoals bij de andere arbeiderssportbonden, ondervond ook de 

NASB de negatieve gevolgen van het oprukkende fascisme. Bij de Duitse inval in 1940 werd de 

NASB afgeschaft.199

Naast de besproken Europese landen, ontwikkelden zich tijdens het interbellum ook 

arbeiderssportbewegingen in Italië, Tsjecho-Slowakije, Zweden, Noorwegen, Finland, 

Hongarije en de Sovjet-Unie.200 De, vanuit internationalistisch oogpunt, logische 

internationale samenwerking tussen de bonden dateerde dan ook al van voor de Eerste 

Wereldoorlog.

2.1.3. Internationale Arbeiderssportbeweging

In reactie op de enorme populariteit en de nationalistische oprispingen die gepaard 

gingen met de 5de Olympiade in Stockholm in 1912, kwam het tot een discussie binnen de 

Socialistische Internationale en de arbeiderssportbonden van Frankrijk en België.201 De 

contacten tussen de Belgische, Franse en Duitse bonden dateerden al van 1910, en na een 

rondvraag over de mogelijkheid van de oprichting van een internationale arbeiderssportbond 

in 1912 werd overgegaan tot actie.202 Opnieuw was het de Belgische bond, onder leiding van 

Gaston Bridoux, die het initiatief nam. Op de Wereldtentoonstelling van 1913 in Gent, werd 

de Association Socialiste Internationale d’Education Physique opgericht en de zetel van het 

Internationaal Bureau voor Arbeiderssport (BISO) in Brussel gevestigd.

De stichtende leden waren België, Frankrijk, Engeland en Oostenrijk. De grote afwezige bij 

deze nieuwe internationale was de meest succesvolle arbeiderssportbond van Duitsland, die 

vanwege binnenlandse problemen nog niet wou toetreden.

199 Renson, R., ‘Sport voor de werkende mens’, in Art, J., De Nil, B., en Jacobs, M. p123.
200 Hargreaves, J., ‘Sport and Socialism in Britain’, in: Sociology of Sport Journal, 1992, 9, p133.
201 Van Goethem, G., De Internationale Arbeiderssportbeweging tijdens het Interbellum, 2013, p4.
202 Celis, L., Turners, vaandels en rood vuur,  Brussel, 2003, p79.
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Na de Eerste Wereldoorlog probeerde Bridoux de Internationale bond opnieuw op te richten, 

ditmaal zonder de Duitse en Oostenrijkse bonden. Hiermee volgde hij de houding van de 

meerderheid van Belgische socialisten, die het de Duitse sociaaldemocraten kwalijk namen dat 

men de inval niet had veroordeeld.203 Pas in 1920 werd in Luzern een nieuwe internationale 

arbeiderssportbeweging opgericht, de Internationale Sportive de Lucerne (ISL). De beweging 

moest, door het weglaten van de term ‘socialistisch’ in de titel, een internationale vereniging 

voor sport en lichamelijk cultuur worden, die alle arbeiders zou verenigen.204 De stichtende 

leden Frankrijk, Duitsland, Finland, België, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Zwitserland en 

Tsjecho-Slowakije, legden de klemtoon op internationalisme, samenwerking, antimilitarisme 

en ‘vrede door sport’. 

Franz Wildung drukte het in 1922 als volgt uit: “In onze sportevenementen moeten we elkaar in 

de ogen kijken en inzien dat de grote, wereldwijde leugens die het kapitalisme verspreidt eindelijk 

vernietigd worden, dat mensen leren dat ze duizend keer meer met elkaar verbonden zijn dan 

gescheiden.”205

Indien men de internationale vrede wou bereiken door de wereld samen te laten sporten, dan 

was er nood aan veel en efficiënt georganiseerde sportmanifestaties. Onder het toezicht van het 

ISL werden tussen 1926 en 1934 alleen al 966 sportevenementen georganiseerd.206

Al snel kwam kritiek op dit antimilitarisme vanuit communistische hoek, en het ideaal van 

partijpolitieke onafhankelijkheid werd meteen moeilijk houdbaar. Ook werd het ISL verweten 

dat de bonden zich te veel met de burgerlijke sporten assimileerden, en op die manier hun 

revolutionaire doel ondergeschikt maakten. De Sovjet-Unie, waar de sport gecontroleerd werd 

door het Rode Leger, kende geen arbeiderssportbond. De vele Europese communistische 

fracties die interesse toonden in sport, verenigden zich in 1921 in Moskou om de Red Sport 

International (RSI) op te richten.

De RSI besloot dat sport zich ten dienst moest stellen voor de revolutie en dus een politiek 

doel moest dienen, ze keerde zich dan ook tegen de ‘Mensjewistische’ ISL.207 

203 Van Goethem, G., De Internationale Arbeiderssportbeweging tijdens het Interbellum, 2013, p8.
204 Vanderbeke, J., Alternatieve Olympiades in het Interbellum, KUL, 2005, 
205 Uit: Van Goethem, G., De Internationale Arbeiderssportbeweging tijdens het Interbellum, 2013, p8.
206 Idem, p9.
207 Vanderbeke, J., Alternatieve Olympiades in het Interbellum, KUL, 2005,
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Na een periode waarin gepoogd werd de eenheid te bewaren, stopten vanaf 1927 alle 

betrekkingen tussen de twee internationale bonden.

Na de succesvolle internationale en kleinschalige officieuze arbeidersolympiades in Praag 

en Seraing tijdens de zomer van 1921, besloot de ISL om een grootschalig internationaal 

sporttoernooi te organiseren in Frankfurt am Main. De Arbeidersolympiade moest zowel op 

sportief, cultureel als politiek vlak anders zijn dan de burgerlijke olympiades.208

Hoewel de Duitse bond achter bleef met een financiële kater was de eerste arbeidersolympiade 

in juli 1925 een succes. Onder één vlag (een rode) en één hymne (de internationale) 

verenigden zich 45.000 sporters uit 19 landen en 150.000 supporters.209 Naast de 

massademonstraties waren er ook competities in zwemmen, atletiek, voetbal, waterpolo, 

handbal, boksen, worstelen, en wielrennen. De Belgische consul schreef aan de Minister 

van Buitenlandse Zaken “(…) Il était impossible de ne pas éprouver un peu d’émotion devant 

ce spectacle magnifique et réconfortant de ces nationalités associées dans un but de relèvement 

physique et fraternisant sans contrainte (…)”.210

Het evenement werd uitvoerig verslagen in de socialistische kranten, en via films geprojecteerd 

in de vele volkshuizen. Het moet ongetwijfeld enorm bijgedragen hebben aan de populariteit 

en prestige van de arbeiderssport.211 Ook vanuit communistische hoek kreeg het initiatief 

navolging in de vorm van de Spartakiade van Moskou in 1928.212

De internationale groei van de arbeiderssportbonden kan het best geïllustreerd worden aan de 

hand van de tweede Arbeidersolympiade van Wenen in 1931, in veel opzichten het hoogtepunt 

van de ISL. Met bijna 80.000 sporters uit 26 landen en naar schatting 250.000 toeschouwers 

verbleekten een jaar later de Olympische Spelen van Los Angeles er met 1400 deelnemers 

haast meteen bij. Het grote kindersportfestival, de feestelijke parade, het vuurwerk en de turn-, 

fiets- en wandelmanifestaties maakten het tot het meest succesvolle massasportgebeuren ooit.

De socialistische krant Vooruit schreef dan ook: “In alle opzichte mag de Olympiade dan ook 

niet als geslaagd, maar als overweldigend sukses aangemerkt worden”.213

208 Idem.
209 Van Goethem, G., De Internationale Arbeiderssportbeweging tijdens het Interbellum, 2013, p12.
210 Uit: Vandersmissen, F., Le sport ouvrier, Brussel, 1929, p14.
211 Van Goethem, G., De Internationale Arbeiderssportbeweging tijdens het Interbellum, 2013, p12.
212 De naam verwijst naar Spartacus, de legendarische leider van de slavenopstand in Rome.
213 Vooruit, 29/7/1931, p1.
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Naar aanleiding van de Arbeidersolympiade in 1931 werd een schatting gemaakt van het 

ledenaantal van de ISL. Men kwam uit op 1,8 miljoen leden wereldwijd, met Duitsland (1,2 

miljoen), Oostenrijk (293.700) en Tsjecho-Slowakije (207.707) als uitschieters.214

Niet veel later zouden net deze bonden als eerste de gevolgen van het oprukkende fascisme 

ondervinden, en werden ze ontbonden of verboden. In één klap verloor de ISL meer dan de 

helft van haar sporters.215 Onder die omstandigheden werd opnieuw toenadering gezocht 

tussen de ISL216 en de RSI, om zo een antifascistisch front te vormen. In 1936 moest de 

Olimpiada Popular in Barcelona hét symbool tegen de fascistische toe-eigening van sport gaan 

worden, maar ze ging door het uitbreken van de Spaanse burgeroorlog niet door. Om op die 

manier een symbool van het oprukkende fascisme te worden.

De derde Arbeidersolympiade in Antwerpen ging in 1937 van start in een sfeer van 

verbroedering, vrede en democratie. Het internationale antifascisme stond sterk in Antwerpen, 

en de Spaanse atleten werden dan ook onthaald als helden. Voorts vergaapten de toeschouwers 

zich aan de prestaties van de Russische atleten, die voor de gelegenheid hun kampioenen 

hadden gezonden. Met resultaat: de kleine groep 55 atleten vertrokken met 26 overwinningen 

en 3 wereldrecords terug naar huis.217 Dit tot groot ongenoegen van de Nederlandse delegatie, 

die oprecht twijfelde aan de amateurstatus van de russen, en de olympiade deels boycotte.

De verwachte volkstoeloop (na de invoering van de congé payé in 1936 brachten 

sportevenement vaak een massa volk op de been) kwam er niet, maar gezien de internationale 

omstandigheden en de geringe financiële en morele steun vanuit de BWP was de toenmalige 

bondsvoorzitter Pierre Grandy toch tevreden: “De Olympiade is voorbij. Zij is een sukses 

geweest op heel de lijn (…)”.218

Zijn enthousiasme kon echter de crisis binnen de Internationale  Arbeiderssportbeweging 

niet verbergen. De anticompetitieve en niet-prestatiegerichte sportopvatting behoorden 

tot een vervlogen wereld en de arbeiderssport kon geen tegengewicht bieden aan de sterke 

214 Krüger, A., ‘Worker sport around the world’, in: Hauk, G., Teichler, H.J., Illustrierte Geschichte des Arbeitersports, Berlijn, 1987, p171.
215 Van Goethem, G., De Internationale Arbeiderssportbeweging tijdens het Interbellum, 2013, p20.
216 Sinds 1927 omgedoopt tot Internationale Sportive Ouvrière Socialiste (ISOS), maar om verdere verwarring tegen te gaan gebruik ik de 
oorspronkelijke afkorting.
217 Van Goethem, G., De Internationale Arbeiderssportbeweging tijdens het Interbellum, 2013, p25.
218 Grandy, P., 
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commerciële prestatiesporten.219 Het fascisme en de Tweede Wereldoorlog betekende het 

einde van de ISL, al zette het Comité Sportif International du Travail en later de Confédération 

Sportive Internationale Travailliste et Amateur de traditie verder.

219 Van Goethem, G., De Internationale Arbeiderssportbeweging tijdens het Interbellum, 2013, p28.
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Poster voor de 2de arbeidersolympiade in Wenen door Victor Slama, 
uitgegeven door ISOS, 1931 (Amsab-ISG, Gent)
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 2.1.4. Arbeiderssport in België tijdens het Interbellum

Al in 1889 werd de 8-urige werkdag vooraan op de politieke agenda gezet, en naast 8 

uur werk, moest er plaats zijn voor 8 uur rust (slaap) en 8 uur ontspanning.220 De haast 

Benedictijnse organisatorische indeling van een werkdag in drie maal acht uur, tevens ideaal 

propagandamateriaal, moest leiden naar meer levensgeluk.

Pas in 1921 werd de achturendag wet, en zowel binnen de socialistische- als de 

christendemocratische arbeidersbeweging werd deze overwinning met gemengde gevoelens 

ontvangen.221 De angst bestond erin dat de nieuwe vrije tijd, in combinatie met de toegenomen 

koopkracht, niet zinvol of  ‘volksverheffend’ zou gespendeerd worden. De socialistische 

arbeidersbeweging verzekerde met behulp van toneelkringen, koren, fanfares, turnkringen en 

volkshuizen dat de jeugd (jongens en later ook meisjes) hun tijd zowel moreel, intellectueel als 

fysiek verrijkend zouden doorbrengen.

Ook na de Eerste Wereldoorlog werd de arbeiderssportbond gedomineerd door de 

turnverenigingen. Met de oprichting van de Nationale Federatie voor Lichamelijke en 

Zedelijke Opvoeding (NFLZO) in 1919 werd bekrachtigd dat voortaan alle sporttakken 

zouden worden beoefend. Franz Vandersmissen spreekt van “La période gymno-sportive”222 

waar, onder streng federaal bestuur, aparte commissies voor voetbal, atletiek en kaatssport 

werden opgericht. Er kwam al snel protest tegen het centralistische beleid, en Vlaamse 

turnverenigingen protesteerden tegen de invloed van de voetballers binnen de federatie.223 

Net als in 1904 viel de bond uit elkaar, en werden in 1927 onder de confederale koepel van 

de Arbeiders- Turn- en Sportcentrale (ATSC) afzonderlijke sportbonden opgericht. In 

1931 waren er al 9 federaties (turnen, voetbal, zwemmen, lichte atletiek, kaatsen, basketbal, 

zware atletiek, handbal en tennis) aangesloten. Ook via de politiek werd een overkoepelende 

partijorganisatie opgericht. De Cekalo, of Centrale Kommissie voor Lichamelijke Opvoeding 

220 Van Goethem, G., Pauli, W., De droom van een betere wereld, Gent, 2010, p46.
221 Renson, R., ‘Sport voor de werkende mens’, in Art, J., De Nil, B., en Jacobs, M. p128.
222 Vandersmissen, F., Le sport ouvrier, Brussel, 1929, p8.
223 Een andere factor was de methodestrijd binnen de gymnastiek. Daar stond de nationaal aanvaarde Happelmethode of ‘Belgische meth-
ode’ die schatplichtig was aan de Duitse methode tegenover de in Wallonië populaire Zweedse gymnastiek, die meer introvert en individueel 
was. Het demonstratieve, harmonische en esthetische massa-turnen was dus in gevaar. Uit: Renson, R., ‘Sport voor de werkende mens’, in Art, 
J., De Nil, B., en Jacobs, M. p129.
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had gewestelijke kartels die als doel hadden de plaatselijke activiteiten te ondersteunen en te 

coördineren.224

De evolutie van het ledenaantal van de arbeiderssportbeweging tijdens het interbellum is 

gezien de aard van de bronnen moeilijk te reconstrueren. De toenmalige voorzitter Gaston 

Bridoux schat het aantal leden in 1919 op 1460.225 In de verslagen van het jaarlijkse BWP 

congres van 1921 maakte men al melding van een 5000-tal leden.226 Dat we kritisch moeten 

omspringen met dergelijke cijfers bewijst de tabel opgesteld door Franz Vandersmissen. In 

1921 schatte hij het aantal leden op 6000, waarna het aantal leden binnen één jaar zou stijgen 

tot 15.000 in 1922.227 In dat jaar traden namelijk een 100-tal nieuwe groepen toe, voornamelijk 

voetbal- en atletiekverenigingen. In 1925 daalde het aantal leden dan weer tot 10.655, ondanks 

een lichte stijging in het aantal aangesloten groepen. Het aantal leden bleef ook in de jaren 

nadien op dit niveau.

In 1936, aan de vooravond van de Arbeidersolympiade in Antwerpen telde de ATSC 15.092 

leden, verdeeld over tien verschillende fracties.228

Hieruit blijkt dat van alle moderne sporten, enkel voetbal (4529 leden) binnen de 

arbeiderssportbeweging enige noemenswaardige groei kende. Gymnastiek bleef uiteraard de 

belangrijkste vorm van lichamelijke beweging, maar andere sporttakken bleven numeriek 

verwaarloosbaar .229 Het leert ons vooral dat arbeiders de moderne sporten gingen uitoefenen 

buiten de arbeiderssportbeweging om. Arbeiderssport bleef verankerd in de Duitse 

sporttraditie, en de Engelse massasportbeoefening ontwikkelde zich haast volledig buiten de 

socialistische zuil.

 2.1.5. ‘Anti-Prestatisme’

Toen men vanuit de socialistische beweging, zich geleidelijk aan begon te engageren in de 

lichamelijke ontwikkeling van de arbeiders, stond men in principe voor twee keuzes. Men 

224 Baeyens, F., Vlaamse Arbeiderssportcentrale, 50 jaar geleden… Derde Arbeidersolympiade 1937, Brussel, 1987, p26.
225 In: Celis, L., Arbeiderssport als tegencultuur. Onuitgegeven Doct. Proefschrift. VUB. 1998, p27.
226 B.W.P. Verslagen voorgesteld op het XXXI Jaarlijkse Congres op 26-27-28 maart 1921, p290-293, p356, p400.
227 Vandersmissen, F., Le sport ouvrier, Brussel, 1929, p20.
228 ATSCB, 3de Arbeiders Sport-olympiade Antwerpen 25 juli-1 oogst 1937, Brussel, nr1, dec 1936, p10.
229 Celis, L., Arbeiderssport als tegencultuur. Onuitgegeven Doct. Proefschrift. VUB. 1998, p28.
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kon een volledig nieuwe vorm van beweging of sport concipiëren, of zich aansluiten bij de 

bestaande tradities en ze aanpassen aan het linkse ideeëngoed.230 De socialistische beweging 

heeft nooit gepoogd een volledig nieuwe bewegingstraditie te lanceren, en koos steeds voor de 

laatste optie. Hierbij was het noodzakelijk om zich van de bestaande traditie te differentiëren, 

de sport aantrekkelijk te maken, en zich te engageren in een ideologische concurrentiestrijd.231

Eigenlijk zien we hier een afspiegeling van de houding van de socialistische beweging, 

de BWP voorop, tegenover een eigen cultuurplan. De Belgische socialisten hadden geen 

eigen cultuurpolitiek ontwikkeld,232 en vaak waren ze afhankelijk van individueel gedragen 

initiatieven. Deze afwezigheid van een eigen cultuurpolitiek staat haaks op het idee van de 

socialistische zuil waar leden van de wieg tot het graf werden begeleid.

Het idee van ‘volksverheffing’ was wel sterk aanwezig, en impliceerde eigenlijk het toegankelijk 

maken van de burgerlijk elitaire cultuur voor de arbeidersmassa, in plaats van een eigen 

cultuur te ontwikkelen. 

Pas in de late jaren ’20 bepleitte de controversiële socialist Hendrik De Man een eigen 

socialistische cultuur, weg van de vele toe-eigeningen van de burgerlijke cultuur. Het 

socialistische cultuurideaal was anti-materialistisch en anti-egoïstisch “(…) een waarachtige 

gemeenschapscultuur in plaats van een valse IK-cultuur die het heil der gemeenschap offert aan 

het streven naar macht en rijkdom van enkelen”.233

De twee tradities waaruit linkse sporters putten (de Duitse turntraditie en de Britse 19de-

eeuwse moderne sporten), werden overgenomen en beladen met eigen betekenissen. Dit 

zorgde er volgens Luc Celis voor dat de linkse sportideologie zich steeds ontwikkelde in relatie 

tot beide tradities.234 “Er was sprake van continuïteit wanneer al bestaande waarden aansloten 

bij algemene socialistische principes en van reactie als andere sporttradities waarden vertolkten 

die vreemd waren aan de linkse uitgangspunten”.235

230 Idem, 183.
231 Idem.
232 Ik verwijs hierbij naar de studies van Heyse, Reynebeau, De Nil en Vanschoenbeek. In: Celis, L., Arbeiderssport als tegencultuur, p177.
233 De Man, H., Het socialisme als cultuurbeweging, Amsterdam, 1928, p20.
234 Celis, L., Arbeiderssport als tegencultuur, p183.
235 Idem, p183.
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De socialistische sportverenigingen beoefenden naar eigen zeggen als enige de ‘ware sport’.236 

Samengevat verweet men de burgerlijke sporten individualisme, prestatiegerichtheid, 

economische exploitatie, sterrenverheerlijking en nationalisme, waar men vanuit de 

arbeiderssport collectivisme, broederlijkheid, internationalisme en amateurisme tegenover 

stelde.

Franz Vandersmissen somde in 1929 de acht basisprincipes van de arbeiderssport op.237

“1. Sport is geen doel op zich, maar een middel tot de creatie van een socialistische cultuur. 

2. Een samenwerking tussen de theoreticus, dokter en begeleider is noodzakelijk voor een 

gezonde sport.

3. In principe moet de sport in open lucht uitgeoefend worden.

4. Er dient zo weinig mogelijk kledij gedragen te worden.

5. Alcohol, vijand van de samenleving, moet met sport bestreden worden.

6. Individuele recordlijsten worden aangevuld met algemene statistieken en groepsrecords.

7. Grootse prestaties zijn nooit het gevolg van één persoon.

8. Socialistische opvattingen moeten via sport worden aangeleerd, en een organisatorische 

weerslag hebben.”

Er waren ook vijf structuuringrepen waarmee de arbeiderssportbeweging de bestaande 

vormen van lichaamsbeweging een eigen invulling probeerde te geven: (1) verzet tegen de 

idee van competitie en prestatie, (2) afwijzen van elke vorm van vedetten-cultus, (3) afwijzen 

van commercialisering en de keuze voor amateursport, (4) sport als massabeweging en (5) 

inschakelen van nationale sportbeweging in een internationaal perspectief.

Maar de uittekening van het ideaaltype bleek ook in dit geval gemakkelijker dan de eigenlijke 

implementatie ervan.

Er was echter nog een manier waarop de arbeiderssportbeweging zich onderscheidde van de 

burgerlijke sporten. Het vrouwenturnen en –sporten nam tijdens het interbellum een hoge 

236 Hiermee verwezen ze naar het geromantiseerde ideaal van de sport tijdens de klassieke Oudheid. Een ideaal dat oorspronkelijk ook bin-
nen de Olympische beweging werd nagestreefd.
237 Vandersmissen, F., Le sport ouvrier, Brussel, 1929, p38-39.



62

vlucht. Het argument luidde dat sportoefening de gezondheid van de vrouw bevorderde, en 

bijgevolg ook dat van het kind. In Frankrijk werd van bij het begin statutair vastgelegd dat 

de bond gemengd zou zijn, al kwam er maar weinig van de egalitaire en emancipatorische 

principes in huis.238 Er kwam ook een Commision Féminine Internationale van de ISL die 

de vrouw tot wakkere, zelfbewuste persoonlijkheden zou opvoeden. Al moest de sport 

overeenstemmen met de ‘fysiologische staat’ van de vrouw. Of zoals de voorzitter van de 

Belgische Arbeidersvoetbalbond het uitdrukte “(…) dans un match de footbal féminin, seul le 

ballon a toute ma sympathie”.239 De gelijkheid bestond dus maar in een aantal, door mannen 

vastgelegde, sporten.

De historische continuïteit tussen het 19de-eeuwse burgerlijke turnideaal en het socialistische 

anti-competitiemodel heb ik hierboven reeds besproken. Lang bleef de anti-competitiegeest 

binnen de arbeidersturnbonden echter niet bestaan. Ook binnen de moderne sporten 

(voetbal, wielrennen, zwemmen, atletiek, basketbal, kaatsen, enz.) probeerde men dergelijke 

idealen te bewerkstelligen, maar de bewijslast voor de intrede van het competitiemodel in de 

arbeiderssport is overweldigend.

Niets bleek opgewassen tegen de wedstrijddrang : “Sommigen menen dat de arbeiderssport 

dezelfde weg opgaat als de burgerlijke sport. Dat mag zeker niet gebeuren, maar toch mag de 

socialistische beweging niet blind blijven voor het feit dat in de mens altijd de prikkel leeft zich te 

meten met anderen. Die prikkel mag niet veroordeeld worden, het is integendeel de taak van de 

arbeiderssport die neiging in goede en gezonde banen te leiden”.240

Vooral binnen de voetbalbond, vaak geconfronteerd met geweld tijden de wedstrijden, bleek 

veel werk aan de winkel. Men sprak van “een slechte geest” die van elders was “overgewaaid”, 

en dat “de mens nu eenmaal aangelegd was om strijd te voeren”.241 Er werd gezocht naar een 

manier om de principes van de arbeiderssport te verbeteren, maar echt veel lijkt die zoektocht 

niet te hebben opgebracht.

Uiteindelijk kregen competitie en wedijver een andere ideologische invulling, en werden ze 

toegestaan zolang het maar zou leiden tot bijzondere technische prestaties. Het doel om tot 

238 Renson, R., ‘Sport voor de werkende mens’, in Art, J., De Nil, B., en Jacobs, M. p140.
239 Op cit. In: Renson, R., ‘Sport voor de werkende mens’, in Art, J., De Nil, B., en Jacobs, M. p130.
240 Baeyens, F., Vlaamse Arbeiderssportcentrale, 50 jaar geleden, 1987, p16.
241 Op cit: Celis, L., Arbeiderssport als tegencultuur, p198.



63

een bijzondere prestatie te komen, werd mooi geïllustreerd door een Belgische journalist die 

na het 11-1 verlies van de Belgische voetbalploeg tegen de Sovjet-Unie enkel maar wees op het 

technisch perfecte spel van de Russen.242

De discrepantie tussen ideaal en werkelijkheid was erg duidelijk. Als de implementatie van 

de arbeiderssport-idealen al stroef verliep, bleek het volhouden eraan onmogelijk. Dat blijkt 

ook het geval in veel andere Europese bonden, Duitsland in het bijzonder. In landen waar al 

een sporttraditie bestond en men de socialistische idealen in de sport het sterkst omschreef 

(Nederland en Groot-Brittannië), ontstond dan weer een vorm van ‘vervreemding’ van de 

gewone arbeiders.

Bij de arbeidersolympiade in Antwerpen kon men niet anders dan vaststellen dat de 

arbeiderssport zelf ‘besmet’ was geraakt, en dat elke linkse wedstrijd of manifestatie een 

bevestiging was van de burgerlijke principes die men bestreed.243

242 ATSCB, 3de Arbeiders Sport-olympiade Antwerpen 25 juli-1 oogst 1937, Brussel, nr9, juli 1937, p15.
243 Celis, L., Arbeiderssport als tegencultuur, p403.



64

 2.1.6. Besluit

De poging om de arbeidersklasse binnen de socialistische zuil te laten sporten, draaide anders 

uit dan vele militanten hadden verwacht. Op het hoogtepunt van de beweging met 1,8 miljoen 

leden wereldwijd waren naar schatting slechts 25 % van de sportende arbeiders aangesloten bij 

de arbeiderssportbonden, alle anderen waren lid van verenigingen buiten het georganiseerde 

socialisme.244

Ook op ideologisch vlak boekte de beweging geen grote successen. Een anti-competitieve, 

anti-commerciële en amateuristische internationale massasportbeweging bleek moeilijk te 

halen.

De afwezigheid van een bestaande sportcultuur in België maakte het voor de 

arbeiderssportbeweging moeilijk om succesvol te worden. Het voorbeeld van Duitsland, waar 

wel een traditie aanwezig was, en bijgevolg een sterke arbeiderssportbeweging, lijkt deze these 

te bevestigen.

Ook de politieke desinteresse in sport kan een deel van de verklaring zijn. Enerzijds was 

de arbeiderssportbeweging een redelijk autonome beweging binnen de socialistische 

zuil. Anderzijds was er de beperkte cultuurinteresse binnen de BWP gecombineerd met 

de hoogculturele afkeur tegenover het sportgebeuren, die voor een beperkte structurele 

ondersteuning zorgden. Ook waren veel linkse sporters, mandatarissen en supporters niet 

echt loyaal tegenover de linkse sportbeweging. De aantrekkingskracht van burgerlijke 

sportverenigingen bleef groot.

Op ideologisch gebied mocht het project dan wel gefaald hebben, het liet op veel andere 

manieren zijn sporen na. De zoektocht naar arbeiderssport met een eigen gezicht, mondde 

uit in een meer gedemocratiseerde sportbeoefening door arbeiders. Ook de idee van ‘vrede 

doorheen sport’ blijft tot op vandaag bestaan. Het hele project als mislukking omschrijven zou 

incorrect zijn, en bovendien weinig respectvol tegenover de duizenden arbeiders en militanten 

die aangesloten waren bij een vereniging.

 

244 Van Goethem, G., De Internationale Arbeiderssportbeweging tijdens het Interbellum, 2013, p9.



65

Vaandels en optochten tijdens de 2de arbeidersolympiade te Wenen, 
fotopostkaart (Amsab-ISG, Gent)
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Les cyclistes socialistes245

I

Quand le ciel est vermeil,

Que l’ temps n’est pas morose

Et qu’à l’horizon rose

Eclat le soleil,

Dès que parat l’aurore,

Droit d’avant nous, nous allons

Et quand l’ soir tombe, encore

Ensembl’ nous pédalons

 

REFRAIN

Nous somm’s des bicyclistes

Pleins d’ légèr’té,

Tous fervents socialistes,

En vérité.

Nous suivons rout’s et pistes

En toute liberté,

L’hiver comme l’été,

Avec rapidité.

  

245 Uit: LePeuple, 4-12-1928.
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II

Le guidon à la main,

En rout’ pour la campagne !

L’ bon droit nous accompagne

Et nous montr’ le chemin.

Fiers de notre beau rôle,

Nous allons tout joyeux

Répandr’ la bonn’ parole

A toute heure, en tous lieux (REFRAIN)

III

Nos voix tonnent si fort

Qu’il faut, coûte que coûte,

Que tout le monde écoute

Et comprenn’ sans effort.

Quand notre tàche est faite,

Nous revenons enfin,

L’âme bien satisfaite,

En chantant ce refrain (REFRAIN)
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2.2 Socialisme op twee wielen

In dit tweede deel probeer ik een beeld te schetsen van ‘de fiets’ binnen de socialistische 

beweging en de arbeiderssportbeweging. Aangezien het volgens mij belangrijk is om een 

onderscheid te maken tussen het toeristische en propagandistische gebruik van de fiets en het 

competitieve of sportieve gebruik ervan heb ik dit onderdeel ook navenant opgedeeld. 

Eerst ga ik dieper in op het propagandistische werk van de zogenaamde ‘wielrijders’.246

 2.2.1 De Socialistische Wielrijders

De eerste sporen van socialistische wielerclubs gaan terug tot 1893 in Brussel. Daar ontstond 

in de schoot van de lokale BWP afdeling een groep genaamd Les cyclistes Socialistes. In Le 

Peuple van 27 juli 1893 werd melding gemaakt van een groep die zich aan het vormen was, 

naar het voorbeeld van de Duitse “cercles de propagandistes-vélocipédistes”.247 Deze groepen 

werden ingezet tijdens de verkiezingen om brochures en manifesten te gaan ronddelen op 

het platteland. Al snel trokken de leden van Les Cyclistes Socialistes het Brusselse ommeland 

rond. Men meldde triomfantelijk: “Le vicaire de l’un des villages parcourus a accepté avec 

empressement nos écris et s’est mis à les livres avec intérêt”.248

Dat de BWP al bij de verkiezingen van 1893 moderne middelen249 inzette in de 

propagandastrijd, zegt ook veel over de samenstelling van dergelijke verenigingen. Het ging 

hier vaak om stedelijke leden van de Jonge Wacht en progressieven, een 20-tal militanten die 

actief waren in de Brusselse buitenwijken.250 De nauwe band met de BWP blijkt ook uit het feit 

dat ze officieel geaffilieerd werden in 1895.251

In de jaren nadien waren er nog andere Brusselse socialistische fietsgroepen actief zoals: 

Cyclist-Club (1894)252 en Le XVe section cycliste et pédestre (1896).253 Er waren blijkbaar ook 

246 Een term die ik ook gemakshalve zal overnemen, om het onderscheid met de wielrenners (sporters) duidelijk te maken.
247 Le Peuple, 27-7-1893.
248 Le Peuple, 21-8-1893
249 De fiets was in die tijd nog altijd een statussymbool, een speeltje voor de rijkeren.
250 Le Peuple, 27-8-1893
251 B.WP., XI-Congrès Annuel, 14-15 avril 1895, p23.
252 Het propagandistische doel van deze groep, zoals de naam al doet vermoeden, is niet helemaal duidelijk. Le Peuple, 23-4-1894. 
253 Le Peuple, 28-8-1896
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grote meetings van socialistische wielerverenigingen nabij La Grand Place in Brussel.254

Ook in steden als Leuven (Socialistische Veloclub255), Antwerpen (Socialistische Wielrijders-

club en Roode Veloclub256) en Gent (Rode Veloclub en Veloclub Rabot257) waren dergelijke 

wielerverenigingen actief. Het ging hier duidelijk om een beperkt, stedelijk fenomeen, met 

een duidelijke opdracht. Zo stelde de Antwerpse Roode Veloclub zich tot doel “(…) zich ten 

dienste stellen voor het uitdelen van vlugschriften en bladen bij kiezingen voor den dienst der 

inlichtingen.”.258

Regelmatig bezocht men, niet zonder enig risico259, het platteland rondom de steden waar 

men praatte met landbouwers en clerici om zo een beeld te krijgen van de socio-economische 

toestand van het dorp. De gewonnen informatie speelde men door aan een secretaris, die later 

een socialistische spreker zou sturen.260 Een ingenieuze manier van de socialisten om moderne 

technologie in te zetten in de propagandastrijd en de verkiezingen.

Hoe het de socialistische wielrijders in België verging in de periode 1904-1918, is gezien 

het archiefmateriaal moeilijk in te schatten. Dat de groepen groeiden lijkt uitgesloten. 

In 1919 schijft Vooruit: “OPROEP AAN DE VELORIJDERS. Velocipedisten, het vroegere 

propagandaleven herbegint. Aan’t werk! Aan’t Werk! De Roode Veloclub moet heringericht! Wij 

doen beroep op onze Velorijders om ook talrijk aan de betoging deel te nemen. (…) De velobaan 

Gent-Deinze is in goeden staat”.261

De rol van de clubs leek, samenhangend met de evolutie die de socialistische beweging 

doormaakte na de oorlog, ook te gaan veranderen. In 1920 werden tijdens een optocht 

in Roeselare twee socialistische veloclubs waargenomen. De schijnbaar populaire clubs 

hadden rode vlagjes, en “ (…) zeer schoon en kunstig versierde rijwielen” en maakten de stoet 

254 Le Peuple, 14-11-1895.
255 Vooruit, 26-3-1902.
256 De Werker, 21-5-1896 en 26-1-1899.
257 Vooruit, 27-6-1902 en 23-6-1902.
258 De Werker, 26-1-1899.
259 Vijandigheden tegen fietsers in rurale gebieden kwamen vaak voor. Zie: Ebert, A-K, ‘Cycling towards the Nation’, in: European Revieuw of 
History, Vol 11, nr 3, 2004, p354. Ook socialisten verging het niet altijd zo goed op het platteland. Zie: Vanschoenbeek, G., Novecento in Gent, 
1995,p. Een socialist op een fiets had dus wel alle redenen om voorzichtig te zijn.
260 Celis, L., Arbeiderssport als tegencultuur, p306.
261 Vooruit, 7-5-1919.
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“schilderachtig”.262 Het was een periode van enorme groei voor de socialistische beweging, 

die zijn vakbeweging in één jaar zag vervijfvoudigen naar 700.000 leden.263 De gevolgen 

voor de socialistische wielrijders waren dan ook direct zichtbaar en overal in het land 

werden talloze groepen gesticht. Opvallend is dat naast de grootsteden Gent, Antwerpen 

en Brussel, ook rode veloclubs in kleinere gemeenten en steden verschenen. Mijn zoektocht 

leverde een hoogstwaarschijnlijk onvolledige lijst van volgende gemeenten op: Wevelgem, 

Kortrijk, Geraardsbergen, Ronse, Ieper, Wetteren, Rekem, Vilvoorde, Merksem, Mechelen, 

Niel, Willebroek, Hemiksem, Lebbeke, Boom, Hoboken, Wilrijk, Turnhout, Schooten, Lier, 

Wijneghem, Deurne, Eekeren, Wilmarsdonck, Herentals, Kontich, Mortsel, Boechout, 

Edegem, Borsbeek, Borgerhout, Lokeren, St-Niklaas, Essen, Temse en Zwijndrecht.264

Vooral in de stad en provincie Antwerpen bleken veel clubs actief te zijn. In 1921 werd 

hier dan ook De Federatie van Socialistische Wielrijders gesticht, met als doel “het solidaire 

voelen en handelen zo hoog mogelijk op te voeren door het behartigen der algemene 

propagandabelangen”.265

De Federatie had ook een maandblad, Het Roode Wiel, dat tussen februari 1922 en juli 1924 

onafgebroken verscheen en “als schakel van verbinding zou dienst doen tusschen al onze clubs 

en tusschen de clubs en de federatie”.266 In juli 1924 verscheen een hulpkreet in het blad, naast 

het chronische tekort aan inzendingen en verslagen van clubs, bleek de kas van de federatie de 

kosten niet meer te kunnen dragen. Een paar pagina’s voordien lezen we bij de ‘kasbeweging’ 

dat de uitgaven (fr. 2945,94) haast het drievoud waren van de inkomsten (fr. 1040,74) dat 

jaar.267 Exact een jaar later meldde de Volksgazet dat Het Roode Wiel er wegens administratieve 

problemen en een gebrek aan inzendingen mee stopte.268 Toch bleek het niet gedaan te zijn, 

want in oktober 1928 beslisten leden van de Federatie van Socialistische Wielrijders om een 

262 Vooruit, 8-9-1920.
263 Van Goethem, G., Pauli, W., De droom van een betere wereld, Gent, 2010, p64.
264 Lijst opgesteld aan de hand van vermeldingen in Vooruit tussen 1922 en 1929 en lijst verschenen in Het Roode Wiel. Maandblad der Feder-
atie van Socialistische Wielrijders, jr. 3, nr. 4, Juli 1924, p3.
265 Het Roode Wiel, Jr. 1, nr. 6, Juli 1922, p3.
266 Het Roode Wiel, Jr. 1, nr. 2, Maart 1922.
267 Het Roode Wiel, Jr. 3, Nr. 4, Juli 1924, p4. Al moet wel opgemerkt worden dat een simpele optelsom van de aangegeven inkomsten het 
bedrag van fr. 1905 aangeven.
268 Volksgazet, 25-7-1925.
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kleinere, tweemaandelijkse versie van het blad uit te geven.269 Wat het resultaat van de herstart 

was, is niet meteen duidelijk.

Het ledenaantal van de propaganda-wielrijders is zeer moeilijk in te schatten. Een telling aan 

de hand van de ledenaantallen van een 10-tal Antwerpse verenigingen in april 1923 gaf 1330, 

voornamelijk mannelijke leden aan.270 In juli 1928 beweerde men over ongeveer 2000 leden te 

beschikken.271 Dergelijke cijfers zijn uiteraard sterk te betwijfelen, maar geven zeker een goede 

indicatie van de grootte van de beweging.

Hoewel de federatie zichzelf vanaf 1927 de titel Vlaamse Federatie van Socialistische 

Wielrijders272 gaf, was het zeker geen exclusief Vlaamse fenomeen. Ook in Brussel en Wallonië 

waren soortgelijke groepen actief.273 Hoewel het moeilijk kwantitatief te bewijzen is, lijken er 

aan de hand van de kranten in Wallonië veel minder propaganda-fietsers actief. Hier krijgt le 

cyclisme rouge een heel andere invulling (cf. infra).

De interesse in de fiets na de Eerste Wereldoorlog, probeerde men vanuit de BWP meteen 

in nieuwe kracht voor propaganda om te buigen. Enkele BWP-congresverslagen maakten 

duidelijk dat de verdere uitbouw van propaganda het doel moest worden (en blijven) voor 

deze lokale wielerverenigingen. Met betrekking tot een club in Mechelen schreef men “wij 

wensen dat de oprichting der socialistische veloclubs geen aanlokkelijke nieuwigheid of tijdelijke 

liefhebberij is, maar dat ze in stand blijven om zich verdienstelijk te maken door het verrichten 

van propagandawerk, zoals het inrichten van propaganda-uitstappen naar kleine verachterde 

buitengemeenten, het verspreiden der propagandaschriften en zo (…)”.274

Propagandawerk verrichten in “de achterlijkste gemeenten” 275, participeren in vlaghuldigingen 

en optochten was één deel van de activiteiten. Maar er was natuurlijk meer. 

Er was zeker geen unilineaire band met de politiek, en naast het propagandawerk 

formuleerden de wielrijders ook al eens hun grieven. Via Het Roode Wiel, deden de leden 

269 Volksgazet, 18-10-1928.
270 Het Roode Wiel, Jr.2, Nr.3, April 1923.
271 Het Roode Wiel, Jr.8, Nr.3, Juli 1923.
272 Volksgazet, 20-5-1927
273 Le Peuple, 23-1-1924 en La Wallonie, 28-4-1926.
274 B.W.P., Verslagen voorgelegd aan het XXXV jaarlijkse Congres 19-20-21 april 1924, p376.
275 Het Rode Wiel, Jr. 3, Nr. 4, Juli 1924 p2.
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Vaandeltop van de Wielrijdersbond (Amsab-ISG, 
Gent)

Vaandel van de rode wielrijders uit Hoboken (Amsab-
ISG, Gent)
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hun beklag over de erbarmelijke staat van de fietswegen en de rijwielbelasting.276 De fiets, 

“gereedschap voor de werkenden man”277 werd volgens hen disproportioneel meer belast dan 

de auto’s. “Stel u voor dat eene belasting geheven werd op de schaaf van den timmerman, het 

truweel van den metser of den haak van den dokter. Wat zou dit bespottelijk klinken.”278 Niet 

enkel arbeiders, maar ook dokters, onderwijzers, veeartsen en natuurliefhebbers waren 

slachtoffer van de belasting. Voorts wezen ze op de negatieve gevolgen van de belasting 

voor de belangrijke fietsindustrie in België. De sterk beargumenteerde zaak moet indruk 

gemaakt hebben, want bij de provinciale verkiezingen van 1925 vinden we het protest tegen 

de rijwielbelasting terug in de propaganda van de BWP. Zo zijn er affiches te zien met een 

‘proletarische-fietser’ of een uitvergrote fietsplaat op. Beiden met ongeveer dezelfde boodschap: 

“De provinciale katholieke meerderheid legt ieder jaar de hand op tenminste twee milioen 

franken tot onderhoud harer partijinstellingen. ‘t Is gansch de opbrengst van den taks op de 

rijwielen, het voertuig van den kleinen man. (…) Weg met de klerikale partij die leeft en teert met 

het geld der wielrijders.”279 en “Niettegenstaande de taks op de rijwielen 2 milioen opbrengt aan 

de provinciale klerikale meerderheid, worden de velo-banen van de provincie Oost-Vlaanderen 

het slechtst onderhouden. Wielrijders, stemt op 8ste november voor de socialisten!”.280

Er was natuurlijk meer dan propaganda en politiek. Bij sommige verenigingen verloor men al 

eens de propaganda-opdracht uit het oog door een uitstap naar leden herberghouders281 of het 

Donkmeer282 alwaar ze zich goed zouden vermaken.

Daar had men vanuit de Federatie van Socialistische Wielrijders niets op tegen, kameraden 

mochten zich van tijd tot tijd vermaken. Maar er waren uiteraard regels die de socialistische 

aard van de beweging moesten beschermen. Dat hier en daar gesproken werd van het 

organiseren van ‘soupers’ in de kiesstrijd, was reden genoeg om een tirade op te zetten in Het 

Roode Wiel. Dergelijke activiteiten waren van eenzelfde niveau als volksspelen en zuippartijen, 

276 Het Rode Wiel, Jr. 3, Nr. 2, Mei 1924 p2.
277 Idem.
278 Idem.
279 B.W.P (uitg.), Collier, R. (druk.), Wielrijders, stemt op 8ste november voor de socialisten. 1925, AMSAB-ISG, Beeld en Geluidcollectie, 
AF000652.
280 B.W.P (uitg.), Volksdrukkerij (druk.), Wielrijders geeft acht. 1925, AMSAB-ISG, Beeld en Geluidcollectie, AF000651.
281 Socialistische Veloclub Vooruit uit Wevelgem in: Vooruit, 1-11-1922.
282 De Wetterse Roode Veloclub in: Vooruit, 27-6-1924.
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Fietsgroep ATB, Hoboken, jaar onbekend (Amsab-ISG, Gent)
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en niet veel beter dan “de liberale praktijken van voor den oorlog”.283 Ter bescherming van de 

clubs moesten “(…) zuippartijen (…) uitgesloten blijven, de volksspelen veredeld en het belang 

van aangesloten staminetsbazen tot een minimum gebracht”.284 Als er dan toch iets dergelijks 

georganiseerd moest worden door een socialistische wielrijdersclub, dan hoogstens een 

koffiefeestje.

De auteur heeft er goede moed in en besluit: “We vrezen er trouwens niet voor: de liberale 

en klerikale traditie zal in ons midden geen vruchtbare aarde vinden, maar zich bepalen bij ’n 

drenkeling, die hier of daar voor een ogenblik van den goeden weg is afgeweken, maar thans weer 

terug op het goede socialistische pad zich beweegt.”

Het was namelijk vastgelegd in het reglement van de federatie om dronkenschap te weren, en 

eventuele dronkaards achterin de groep te laten rijden.285

283 Het Roode Wiel, Jr. 2, Nr. 11, dec. 1923.
284 Idem.
285 Het Roode Wiel, Jr. 1, Nr. 6, juli 1922, p3.
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Ook tegenover racen, of haastig rijden probeerde men vanuit de Federatie op te treden. Tijdig 

vertrekken, het zingen van liederen en musiceren moesten de propagandatochten aangenaam 

maken.286 Idealen als soberheid, kameraadschap en natuurbeleving, zien we in die tijd ook 

terug bij de Socialistische jeugdbewegingen, geïnspireerd op het cultuursocialisme van 

Hendrik De Man.287

Terwijl de Brusselse vereniging met de wondermooie naam Le Guidon Rouge288 (1923) nog 

werk maakte van een uniform voor haar leden,289 klaagden veel leden van Federatie van 

Socialistische Wielrijders over een gebrek aan (propaganda) materiaal en bovenal erkenning 

van de beweging. In zijn teksten verweet Frans Engels, de hoofdredacteur die Het Roode 

Wiel volschreef, de BWP, werkersbonden, en andere socialistische organisaties vaak dat ze 

het potentieel van de wielerclubs niet benutten.290 “Wij hadden vroeger nuttig werk kunnen 

verrichten (…). Gij hebt niet gewild”. Zijn grootste angst was dan ook “dat bij gebrek aan 

socialistisch propagandawerk onze clubs tot zelfbehoud zich zouden gaan bezig houden met 

burgerlijke fantasieën en dat daardoor de aard zelf van onze federatie veranderen zou”.291 Het 

moeilijkste gevecht was volgens hem “dat de socialistische velorijders een na-aping zouden 

worden van de burgerlijke clubs. Kostuumekens, koersen, eerevoorzitters, gulden en zilveren 

sterren en andere dingen kwamen ons van het burgelijke kamp toegewaaid”.292

Hoewel Frans Engels meende dat de rode veloclubs met hun “strijdlust voor het socialistisch 

ideaal” staande bleven in de stroming, werd zijn grootste angst waarheid. De propaganda-

wielrijders leken op het einde van de jaren ’20 over hun hoogtepunt heen en steeds meer clubs 

namen binnen de socialistische wielersport een meer burgerlijke vorm aan. 

 

286 Het Roode Wiel, Jr. 1, Nr 9, okt. 1922, p3.
287 Vermandere, M., Door gelijke drang bewogen ? De socialistische partij en haar jeugdbeweging, 1886-1944. In: BEG-CHTP, nr8, 2001.
288 Guidon betekend in het Frans zowel een fietsstuur, als richtvlag.
289 Le Peuple, 23-1-1924.
290 Het Roode Wiel, Jr. 3, Nr. 4, Juli 1924.
291 Idem.
292 Idem.
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Een mooie illustratie van deze evolutie zien we bij de leden van Het Roode Wiel uit Eeklo, 

die in 1925 nog participeerden in allerlei inhuldigingsfeesten.293 In1927 namen ze deel aan 

een rolkoers, waar ze blijkbaar duchtig voor hadden getraind.294 Vanaf 1928 organiseerden 

ze ook kleine wedstrijden295 en werden ze betrokken bij de organisatie van de Roode Ronde 

van België.296 Bij de oprichting van een club in Ieper is er duidelijk een verschuiving in de 

prioriteiten: “Onze club zal verder het velosport aanmoedigen en de socialistische propaganda 

steunen”.297

De voornoemde vereniging uit Wevelgem, organiseerde in 1934 in samenwerking met Vooruit 

een wijkkoers in Avelgem.298 Ook in Vilvoorde leek de lokale socialistische club zich nog 

voornamelijk bezig te houden met de inrichting van haar kampioenschap.299

De Vlaamse Federatie van Socialistische Wielrijders vormde uiteindelijk de basis voor de eerste 

Toeristenbond voor Arbeiders in 1924 met diezelfde Frans Engels als voorzitter.300 Gezien de 

ervaring met organisatie en planning van uitstappen, was dit op zich niet zo verwonderlijk. 

Maar ook de Toeristenbond kende aanvankelijk geen succes en werd in 1927 opnieuw 

opgericht. Hieruit zou later de erg succesvolle vereniging Natuurvrienden groeien.301 In de 

Volksgazet zijn sporen te vinden van deze verbondenheid. Zo werden de leden van De Vlaamse 

Federatie van Socialistische Wielrijders opgeroepen om de boeken (het ‘archief ’) over te dragen 

aan de leden van de Toeristenbond.302 De wielrijdersverenigingen hadden als het ware de keuze 

tussen wielertoerisme (en later toerisme) en wielrennen.

293 Vooruit, 16-9-1925, en 22-8-1925
294 Vooruit, 17-3-1927
295 Vooruit, 10-8-1928.
296 Vooruit, 13-8-1928.
297 Vooruit, 4-9-1929.
298 Vooruit, 23-6-1934.
299 Vooruit, 25-8-1935.
300 Geldolf, W., Maurice Dequeecker, pionier van het sociaal toerisme, VUBPress, 2009, p46.
301 Idem.
302 Volksgazet, 8-3-1929.
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Ook in Wallonië deed zich een soortgelijke evolutie voor, al wisten sommigen ook beide 

vormen van fietsen te verenigen binnen dezelfde groep. Zo hoopte de socialistische wielerclub 

uit Waremme met hun actieplan in 1926 naast de cyclo-touristes ook de “sportsmen cyclistes 

socialistes”303 aan te trekken. 

In Luik moest een speciaal Provinciaal congres in 1925 duidelijkheid scheppen over de 

richting die men uit wou gaan met de wielerbeweging.304

De continuïteit vanuit de propaganda-wielrijders naar de rode ‘cyclo-toeristen’ en 

wielertoeristen blijkt ook uit de vele rally-cyclistes, en rally’s-Maison du Peuple of ‘omlopen der 

volkshuizen’. Dit waren wedstrijden of gewone fietstochten met een propagandistische inslag 

waarbij deelnemers op versierde fietsen van volkshuis naar volkshuis trokken.305 Zo zijn er 

voorbeelden te vinden van socialistische fietstochten in en rond Gent306, Luik307, Moeskroen308, 

en Brussel309. Begin jaren ’30 deden de rode toeristen ook de provincie Luik aan.310 Erg talrijk 

zullen de socialistische cyclo-toeristen niet geweest zijn, zo blijkt althans uit een oproep in Le 

Peuple uit 1938. “Faut-il en conclure que la plus grande partie des propriétaires de bicyclettes ne 

connaissent pas les joies qu’ils peuvent en retirer? (…) car nous le répétons, la bécane est le mode 

de toursisme le plus accessible a tous.”.311

Vermeldenswaardig is ook de plaats van de fiets in het propaganda-offensief van het Plan De 

Man in 1935-1936. Toen werden wel vanuit nationale structuren fietstochten georganiseerd, 

om het Plan te verspreiden over gans het land.312 Hoogtepunt was 6 oktober 1936, toen een 

massa fietsers met rode vlaggetjes en propaganda door het land trok.313

Het waren dit soort initiatieven die de socialistische wielrijders, toen alreeds over hun 

303 La Wallonie, 28-4-1926.
304 La Wallonie, 28-11-1925.
305 Celis, L., Arbeiderssport als tegencultuur, p307.
306 Volksgazet, 20-8-1926.
307 Le Peuple, 30-7-1926.
308 Le Peuple, 18-4-1928.
309 Rallye-Tomiste du messager de paix, ingericht door de Fédération Socialiste d’Education Physique et Morale, in: Le Peuple, 28-8-1926.
310 Rally voor Arbeiderstoeristen in Jupille-sur-Meuse, in: Vooruit, 3-8-1932. En Rally-cycliste in Ensival, La Wallonie, 21-6-1933
311 Le Peuple, 1-7-1938.
312 In zowel Vlaanderen als in Wallonië wou men 520 000 manifesten ronddelen. La Wallonie, 3-10-1935.
313 Celis, L., Arbeiderssport als tegencultuur, p308.
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hoogtepunt, nodig hadden. De schuld volledig afschuiven op een gebrek aan politieke steun 

zou onjuist zijn. Er waren veel meer factoren in het spel. De zeer kleine wielrijdersgroepen 

vormden slechts een deel van een veel groter propaganda-apparaat. Hoe dan ook speelden ze 

een aanzienlijke rol binnen de propagandamanifestaties van de BWP. Een rol die vanuit de 

partij zeker niet altijd naar waarde werd geschat.
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Propagandafietsers verzamelen voor het Volkshuis om het Plan te gaan verkondigen, 
1934, locatie onbekend (Amsab-ISG)
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Propagandatocht met fietsers vanop de Vrijdagsmarkt in Gent, 
1926 (Amsab-ISG, Gent)
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 2.2.2. Een Socialistische Wielersport ?

Ook elders in Europa veroverde de fiets een plaats binnen de socialistische beweging. In 

Italië vormden de Ciclisti Rossi in de socialistische streken Emilia-Romagna, Toscane, 

Umbrië en de Marken een duurzaam, goedkoop, snel en goed georganiseerd wapen in de 

voorbereiding van vergaderingen en stakingen.314 Het was vaak het verbindingsmiddel 

tussen de stedelijke en de lokale afdelingen, kringen, bonden en coöperatieven. Net als in 

België had men hier de mosterd gehaald bij de Duitse Arbeiter-Radfahrerbund Solidarität 

(ARBS), een fietsersorganisatie die op haar hoogtepunt in 1930 zo’n 330.000 socialistische 

fietsers verenigde.315 De doelstelling van deze organisatie was enerzijds de bevordering van 

de mobiliteit en deelname aan het sociaal leven van de arbeiders, en anderzijds het bieden 

van een tegengewicht tegen de burgerlijke en discriminerende sportverenigingen. Op die 

manier wist de ARBS sport, cultuur en politiek op een zinvolle manier te verenigen. De bond 

bezat een eigen fietsfabriek, eigen winkels, vele fietsverenigingen en bood zijn leden een zeer 

uitgebreide sociale zekerheid (rechtsbijstand, verzekering tegen ongevallen, e.d.) aan.316 “Zoo 

is de maatschappij niet bloot eene sportmaatschappij maar eene samenwerking in den vollen zin 

van het woord”317 schreef men in Vooruit.

Toch sluimerde nog steeds een anti-sportieve houding door de socialistische rangen voor 

de Eerste Wereldoorlog. Hier en daar kwam het dan ook tot zeer vijandige reactie en 

veroordelingen van de wielrennerij. In Italië richtten de Jong Socialisten en Anarchisten hun 

pijlen op de Giro, ‘een nutteloze lichtzinnigheid’ en de zoveelste ‘vervreemdingsmiddel’ van 

het proletariaat.318 In strooibriefjes schreef men: “Heel het volk stroomt op een dwaze manier 

toe en met een ziekelijke ingesteldheid, om het miserabele spektakel van ontoerekenbaarheid en 

energieverspilling van al die jonge renners toe te juichen.”319 Een strijdvaardige hoofredacteur 

van Avanti! , de jonge Benito Mussolini, stelde zelfs voor om nagels op het parcours van de 

314 Vanysacker, D., Koersend door een eeuw Belgische en Italiaanse geschiedenis, 2009, p.90.
315 Beduhn, R., Klocksin, J., Rad – Kultur – Bewegung. 100 Jahre rund ums Rad: Rad und Kraftfahrerbund Solidarität. Illustrierte Geschichte 
1896–1996, Essen, 1995.
316 Idem.
317 Vooruit, 19-11-1912
318 Vanysacker, D., Koersend door een eeuw Belgische en Italiaanse geschiedenis, 2009, p.89.
319 Uit: Vanysacker, D., Koersend door een eeuw Belgische en Italiaanse geschiedenis, 2009, p.89.



85

Giro te smijten. Dergelijke uitzonderlijke vijandigheden verdwenen grotendeels na WOI, 

al blijven die verhalen vooral illustratief voor de wat vreemde relatie tussen competitief 

wielrennen en socialisme. Het duurde dan ook nog enige tijd voor het wielrennen een weg 

vond in de socialistische middens in België.

Op 14 februari 1928 verscheen in het populaire franstalige sportblad Les Sports een stuk 

getiteld “Le cyclisme et la lutte des classes (…) Un terrain d’entente est-il possible?”.320 Het 

stuk, geschreven door de Waalse wielerjournalist Paul Beving, gaat dieper in op de steeds 

sterker wordende socialistische wielerverenigingen in het Luikse. Hij merkte zelf op dat de 

socialistische wielerverenigingen in de provincie Luik sterke concurrenten waren voor de 

‘burgerlijke’ wielerclubs van de BWB/LVB

De vraag die Paul Beving zich stelde, is niet veel anders dan de vraag die ik in dit laatste 

deel zal behandelen. Waren wielrennen en socialisme überhaupt te verzoenen ? Wat was de 

plaats van het wielrennen binnen de arbeiderssportbeweging ? Kon de wielersport tijdens het 

interbellum op een andere manier worden uitgeoefend ?

Beving, een sportjournalist pur sang die zich ongemakkelijk voelde bij het behandelen van 

een politiek onderwerp, vond de opdeling een spijtige zaak. Hij was erg enthousiast over de 

nieuwe lichting jonge renners die via de socialistische verenigingen de wielersport verrijkten 

en begreep dat de socialisten ‘hun’ jongeren binnen ‘hun’ clubs wilden houden. Toch had hij 

vooral zijn bedenkingen bij het fenomeen. “j’avoue aussi que les dirigeant’s du sport socialiste 

me paraissent être complètement à côté de la question lorsqu’ils placent celle-ci sur le terrain de 

la lutte entre le patronat et l’ouvrier. Si c’est une excuse pour justifier l’étiquette politique de la 

Fédération, elle me semble bien lourde et peu adéquate.”.321 Het was volgens hem dan ook absurd 

om wielerverenigingen naast de bestaande federaties op te richten. De enige oplossing volgens 

hem was de oprichting van provinciale wielerverenigingen van de BWB met meer autonomie, 

om zo tot een verzoening te komen. “Je me suis laissé dire qu’il était très tard pour arriver à une 

entente, mais qu’il n’était pas trop tard.”.322

320 Les Sports, 14-2-1928.
321 Les Sports, 14-2-1928
322 Idem.
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Rond de jaren 1927 en 1928 deed zich, simultaan met de ontwikkelingen in de arbeiderssport, 

een groei in het aantal wielerwedstrijden voor en door socialistische wielrenners voor. In Luik 

bestond al sinds 1923 een Fédération Cyclistes Socialistes binnen de FSS.323 Opnieuw was het 

doel ook hier het onttrekken van de arbeiders aan de ‘bourgeois’ sportverenigingen, die volgens 

hen de vrijheden van de arbeiders inperkten en de belangen van het ‘patronaat’ dienden. In 

een antwoord aan Paul Beving in Le Peuple verduidelijkte Arnold Boulanger waarom sport 

volgens hem een rol speelde in de strijd van werkgevers tegenover arbeiders: “indifférence 

nuisible à l’action ouvrière, hostilité ouverte ou déguisée, profit personnel réalisé sur l’activité des 

coureurs.”324 

Deze federatie, onder leiding van Arnold Boulanger325, Joseph Boonen en Eugène Ruesberg, 

hield zich in het begin voornamelijk bezig met het veroveren van wielerpistes.326 De pistes, 

in het bezit van de coöperatieve327 waren toegankelijk voor de socialistische wielrenners van 

de FSS.  Volgens mijn onderzoek zouden er door de jaren heen 11 ‘rode’ pistes geweest zijn 

in het Luikse: in Seraing, Mons-Crotteux, Gâce-Berleur, Trazegnies, Fléron, Honguie, Jupille, 

Micheroux, Sprimont, Waremme en Wandre.328 Al snel ontstond het regelmatigheidscriterium 

l’étoile Rouge over de verschillende pistes.

In 1926 waren in Luik 31 socialistische wielerclubs aangesloten, goed voor 125 amateurs, 30 

onafhankelijken, en vooral veel jongeren (junioren en debutanten).329 Een jaar later beweerde 

voorzitter Arnold Boulanger dat al 400 renners aangesloten waren bij de federatie.330 Een groei 

die zich blijkbaar doorzette, aangezien in 1934 ongeveer 513 renners aangesloten waren bij de 

federatie.331

323 In: La Wallonie, 23-3-1932.
324 Le Peuple, 22-2-1928.
325 Lange tijd voorzitter van de F.C.S, tevens syndicaal militant, directeur van Luikse coöperatieve vennootschap, en later lid van het verzet 
en senator voor de Communistische Partij. In: Defosse, P., Dufays, J.M., Goldberg, M., Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Brussel, 
2005.
326 La Wallonie, 15-11-1927.
327 Le Peuple, 22-2-1928
328 In: La Wallonie en Le Peuple tussen 1923 en 1938.
329 La Wallonie, 3-9-1926.
330 La Wallonie, 15-11-1927.
331 Vooruit, 4-2-1934.
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Al snel organiseerde de FCS ook wedstrijden op de weg, vaak met aankomst op een 

socialistische piste.332 Vanaf het einde van de jaren ’20 tot het begin van de oorlog zou Luik 

het epicentrum van de socialistische wielersport vormen met wedstrijden als Liège-Bruxelles-

Liège333, Omloop van Luik en St.Mard-Liège-St.Mard,. In 1930 zou men er in geslaagd zijn om 

een 200-tal wedstrijden te hebben ingericht.334

Maar ook elders in België werden wedstrijden georganiseerd door lokale socialistische 

wielerclubs of door socialistische kranten: De Grote prijs der Roode Wielrijders335, 

Antwerpen-Boom336, Antwerpen-Leuven337, Tour de Luxembourg338, Le Championat des 

Ardennes339, Circuit des Maisons du Peuple du Pays Noir & du centre340, de omloop van de 

Mijnstreek341, etc… Het is maar een greep uit de vele wedstrijden georganiseerd in die tijd. 

Daarbovenop komen nog eens de vele wijkkoersen342 en 1-Mei-wedstrijden343.

Er waren zelfs plannen om op het sportterrein van de Vooruit in Gentbrugge een 

Arbeidersvelodroom te bouwen.344 Het toont alvast de populariteit van het wielrennen bij de 

arbeiders en socialisten.

In 1933 kwam het zelfs tot een internationale socialistische wielerwedstrijd Paris-Lille, Lille-

Seraing, georganiseerd door de arbeiderssportbonden van België en Frankrijk.345 Ook de 

zogenoemde Paris-Roubaix Travailliste die jaarlijks plaats vond tussen 1935 en 1939, kende 

vanwege zijn toegankelijkheid grote belangstelling vanuit België.346

Uit mijn beperkte onderzoek blijkt meteen het enorme enthousiasme binnen de socialistische 

beweging, bij zowel actieve leden als sympathisanten, tegenover het fenomeen wielrennen. Het 

332 Zoals Circuit Provincial Liègeois des cyclistes Rouges in 1926, La Wallonie, 7-4-1926.
333 La Wallonie, 13-8-1926.
334 Foucaert, O., Arbeiderssport, Jrg.3, nr.41, 15-1-1930, p19.
335 Volksgazet, 7-6-1932.
336 Volksgazet, 25-5-1927
337 Volksgazet, 2-9-1927.
338 La Wallonie, 1934.
339 Le Peuple, 26-8-1934.
340 Le Peuple, 10-5-1932.
341 Vooruit, 27-7-1931.
342 Voorbeeld zie: Vooruit, 23-6-1934.
343 Vooruit, 27-4-1932.
344 Vooruit, 1-4-1927.
345 Le Peuple, 29-8-1933.
346 La Wallonie, 13-4-1935.



88

aantal socialistische wielerwedstrijden is dan ook moeilijk te overschouwen.

De meest prestigieuze wedstrijd georganiseerd door de FCS was zonder meer Le Tour de 

Belgique des Cyclistes Rouges of Roode Ronde van België.347 Deze meerdaagse rittenkoers 

tussen verschillende Belgische steden van 5 à 7 dagen werd voor het eerst ingericht in 1928 

en kende in totaal 11 edities.348 Het parcours werd uitgetekend door de FCS en voor de 

organisatie werd vaak beroep gedaan op lokale socialistische wielerclubs.349 Uit een analyse 

van de inschrijvingslijsten voor de ronde, bleek de Coöperatieve van Luik, waarvan Arnold 

Boulanger directeur was, de grootste sponsor te zijn.350 Uit de verslagboeken van de BWP 

blijkt dat ook de partij een bijdrage leverde in 1929 (1000 fr.) en in 1932 (500 fr.).351 Het 

was in veel opzichten dan ook het jaarlijkse hoogtepunt voor de socialistische renners. Een 

manier om de drang naar de moderne massasport van sommige socialisten, ook een zekere 

propagandistische waarde te geven. Al was niet iedereen binnen de socialistische beweging 

even overtuigd hiervan.

Bij de laatste editie in 1938 vond in de 4de rit een dodelijk ongeval plaats, de onfortuinlijke 

Jules Conard, een ancien binnen het rode peloton, werd tijdens de rit door een auto gegrepen 

en was op slag dood.352. Hoewel de editie van ’39 gepland was,353 werd ze niet verreden door 

het uitbreken van de oorlog.354

Afgaand op de glorieuze verslagen in de socialistische kranten, trokken die wedstrijden heel 

veel toeschouwers. Maar de populariteit blijkt ook uit het verslag van de niet-socialistische 

sportjournalist Paul Beving.355 Over het sportieve niveau van de ronde, en eigenlijk het hele 

socialistische wielcircuit, kan geen onduidelijkheid bestaan. Het circuit van amateurrenners 

kon moeilijke concurreren met het niveau van de renners aangesloten bij de BWB. “J’ai vu 

enfin que les Bolly, les Siquet, les Hendrickx, les Roland, les Lendent, les Speeltjesn, que sais-je 

347 Vooruit, 25-7-1928.
348 Hoewel er plannen waren, werd in 1939 “door bijzondere omstandigheden” geen roode ronde meer gereden. Het was namelijk oorlog. 
Vooruit, 12-8-1939.
349 Bijvoorbeeld: Harelbeke Vooruit, 31-8-1929, Eekloo, Vooruit, 13-8-1928.
350 Le Peuple, 29-10-1928.
351 B.W.P., Séance du Bureau du Conseil Générale 7 juillet 1929. En Séance du Bureau du Conseil Générale 23 juin 1932.
352 La Wallonie, 17-8-1938.
353 Naar aanleiding van het Arbeider Turn- en Sportfeest in Luik werd een aankomst van de Roode ronde voorzien. Volksgazet, 27-1-1939.
354 Vooruit, 12-8-1939.
355 Les Sports, 22-8-1928.
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encore, qui ne jouent jamais les premiers rôles à la L.V.B., était les vedettes incontestables du 

Tour F.S.S.” aldus diezelfde Paul Beving.356 Hoewel er zeker prijzen te verdienen waren, was een 

echte succesvolle carrière niet mogelijk binnen het ‘rode peloton’. De latere wereldkampioen 

op de weg Eloi Meulenberg begon ooit zijn carrière bij de socialistische federatie, maar 

veranderde van bond eens hij professioneel wielrenner wou worden.357 Behalve het 

niveauverschil lijken de ‘rode’ wielerwedstrijden op het eerste zicht niet veel te verschillen met 

de andere wedstrijden uit die tijd. Veel renners participeerden dan ook in zowel socialistische 

als burgerlijke wedstrijden, iets waar de FSS niets op tegen leek te hebben. Wat was er dan zo 

‘rood’ of ‘socialistisch’ aan ? 

In 1932 verscheen in La Vie Ouvrière, het maandblad van het Centre d’Education Ouvrière 

een stuk over De Roode Ronde van België, waarin de voorstander (Arnold Boulanger) en 

de tegenstander (Franz Vandersmissen) ervan hun visie uit de doeken deden. Hieruit wordt 

meteen het verschil in visie tussen beide heren duidelijk. Boulanger argumenteerde dat sport 

nu eenmaal populair is bij de arbeiders,358 en als de BWB een echte massapartij zou zijn, 

men ook zou moeten inzetten op sport om zo de jongeren bij de beweging te houden.359 

Daarbovenop was sport volgens hem gezonder dan het kaarten in volkshuizen en cafés, 

en (zeker in het geval van fietsen) uitermate praktisch. De ‘roode’ ronde van België was 

volgens hem noodzakelijk om de massasport populair te maken. Hij richtte zich dan ook 

tot de beleidsmakers en politici van de BWB: “Puisque les sports sont actuellement les seuls 

divertissements capables de remplir en plein air les loisirs que la civilisation industrielle donne 

à la masse des travailleurs, il est donc bon et nécessaire que nos mandataires ne négligent pas, 

quand la chose est possible, l’érection de stades ou de plaines de jeux. La jeunesse qui pratique les 

sports qui attirent les foules appartient en très grand partie à notre classe; elle doit faire du sport 

chez nous.”360

356 Idem.
357 Knuts, S. En Delheye, P., ‘Two wheels of the same bicycle ?’ in: Converging and competing courses of identity construction. KUL, 2014, 
p.245.
358 In tegenstelling tot het bibliotheekbezoek, dat strek werd aangemoedigd door de B.W.P. “Certes, nous devons nous efforcer de développer 
l’intelletualité de nos adhérents, mais comment pourrons-nous amener la classe ouvrière à se passionner pour la lecture des oevres d’economie poli-
tique qui pullulent dans nos bibliothèques et qui sont plus qu’indigestes pour des hommes qui n’ont même pas toujours une étude primaire complète 
comme bagage intellectuel?”. In: C.E.O., La Vie Ouvrière, Nr.9, sept. 1932, p. 215-218.
359 C.E.O., La Vie Ouvrière, Nr.9, sept. 1932, p.217.
360  Idem.
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Vandersmissen, die erg actief was in de arbeiderssportbeweging (ATSC cf. supra), sprak zich 

resoluut tegen de Roode Ronde uit. Hij maakt van in het begin van zijn betoog duidelijk 

dat le Sport Socialiste361 resoluut verschilde van le Sport Ouvrier.362 Die laatste werd namelijk 

enkel beoefend door amateurs en was onderworpen aan de internationale regels van de 

arbeiderssport. Vandersmissen is dan ook duidelijk: “Mais la F.S.S. Liégeoise n’affilie pas ces 

cyclistes ‘indépendants’ à la Deucépé (C.E.O.), ce qui nous permet d’affirmer que, sur le terrain 

sportif, notre mouvement sportif ouvrier n’a rien de commun avec eux et entend le dire clairement 

en vertu du principe de l’amateurisme sportif.”363 De Roode Ronde was gecommercialiseerd 

en professioneel, had geen opvoedende waarde en zorgde enkel voor een desinteresse bij de 

arbeiders voor de échte arbeiderssport. Hoewel hij de goede intenties van Boulanger niet in 

twijfel trok, vond hij de Roode Ronde schadelijk voor de échte arbeiderssport. De propaganda 

die werd gevoerd tijdens de ronde vergeleek hij met het stof op de weg, dat bij de eerste wind 

wordt weggeblazen. Hij besloot dan ook met: “Nous pensons que l’avenir est ailleurs”.364

Het enige dat de wielerwedstrijden van de FSS leek te onderscheiden van de ‘burgerlijke’ 

wedstrijden, waren de afstanden ervan. Men hield deze bewust laag, nooit meer dan 200 km 

om zo de fysieke excessen te vermijden.365 Het lijkt echter het enigste ideaal dat men deelt 

met de arbeiderssportbeweging. Daarnaast waren er ook enkele symbolische verschillen met 

de burgerlijke wedstrijden zoals: het afspelen van de internationale bij de aankomst, geen 

uitgebreide podiumceremonie en de leider moest een rode leiderstrui dragen.

De pragmatischere Boulanger was meer geïnteresseerd in het aantrekken van de massa 

arbeiders, via de populaire sport, en hen aan het socialisme te binden. De concurrentie met de 

BWB was dan ook eerder moreel dan sportief van aard.366 Deze visie botste dan ook met die 

van de ATSC en ISOS waar men poogde om een nieuwe, socialistische manier van sport te 

ontwikkelen via de omschreven idealen. Via deze socialistische manier van sporten zou men 

vervolgens de arbeiders aan het socialisme binden. 

Een ander fenomeen waardoor de Roode wielerwedstrijden zich onderscheidden van de 

361 Aangesloten bij de provinciale F.S.S., en alle populaire sporten beoefenden.
362 Aangesloten bij de nationale Arbeiderssportbond en de Internationale I.S.O.S.
363 C.E.O., La Vie Ouvrière, Nr.9, sept. 1932, p.218.
364 Idem.
365 Idem, 217.
366 Les Sports, 22-8-1928.
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burgerlijke, was de spontane solidariteit na de wedstrijd. Zo kwam het wel eens voor dat een 

renner die een premie had opgestoken een gift deed aan de organisatie of de spaarkas van 

het volkshuis.367 Maar van een echt geïnstitutionaliseerde gewoonte kan zeker niet gesproken 

worden. Waar de socialisten dan wel in uitblonken waren de huisvesting en zorg voor de 

renners.368 

De positie van het wielrennen binnen de arbeiderssport is altijd wat vreemd geweest, het was 

dan ook een moderne sport die moeilijk te verzoenen viel met de idealen van de ATSC.

Jules Devlieger deed in 1925 als toenmalig voorzitter van de arbeiderssportbeweging 

nog een oproep om wielerclubs op te richtten, zodat elk volkshuis zijn socialistische 

wielerclub zou hebben.369 Hoe deze clubs er concreet uit moesten zien en hoe ze binnen de 

arbeiderssportbeweging zouden passen, werd echter niet omschreven, de strijd tegen de BWB 

primeerde.

De organisatorische verwarring typeerde de arbeiderssportbeweging, waar regionale, 

nationale, sportieve en organisatorische verschillen maar al te vaak naar boven kwamen. 

De renners van de FSS waren dus actief binnen de wel heel erg kleine ruimte tussen de 

Nationale Wielerbond en de Nationale Arbeiderssportbond. Pas enkele jaren later, in 

1934, werd binnen de federale structuur van de ATSC ook een nationale wielerfederatie 

opgericht.370 Deze nationale federatie, een initiatief van Arnold Boulanger, moest groeien 

uit de provinciale federaties.371 De nationale federatie was zich bewust van het verzet binnen 

de arbeiderssportbeweging tegen de geldprijzen, maar stelde dat wielerwedstrijden zonder 

geldprijzen geen renners lokten. Het is met andere woorden onmogelijk om het aspect van 

absoluut amateurisme van de arbeiderssport te implementeren in het wielrennen. Men haalde 

hiervoor de voorbeelden van Wenen en Noord-Frankrijk aan, waar voortdurend socialistische 

wedstrijden met geldprijzen werden verreden. De nieuwe federatie zou zich dan wel aansluiten 

bij het internationale SASI (de ISL).372 Het verzet tegen de geldprijzen binnen het wielrenen 

kwam dan ook vooral uit eigen land. Zo komen we uit bij de these die ik hierboven ook 

367 Vooruit, 17-3-1927.
368 Les Sports, 22-8-1927.
369 Le Peuple, 10-4-1925.
370 Le Peuple, 9-1-1934.
371 Vooruit, 4-2-1934.
372 Idem.
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alreeds poneerde. Namelijk, dat de populaire moderne sporten zich haast volledig buiten de 

socialistische zuil om ontwikkelden. 

Pas als de arbeiderssportbeweging op ideologische gebied verwaterde in de jaren ’30, 

evolueerde het naar een beweging die de moderne sport ging democratiseren. Helaas voor de 

arbeiderssportbeweging hadden veel arbeiders zich toen al ergens anders aangesloten om een 

moderne sport uit te oefenen.

In 1937 telde de wielerfederatie 341 leden goed voor 2,25% van alle arbeiderssporters.373 

Hoewel de FSS de populariteit van het wielrennen bij de socialistische arbeiders had 

aangetoond, wist het dus nooit een stevige plek te veroveren binnen de arbeiderssportbond. 

 2.2.3.  Besluit

Gedurende het interbellum veroverde de fiets een plaats binnen de socialistische beweging. 

Reeds voor de Eerste Wereldoorlog werd de fiets ingezet in de propagandamachine van de 

BWP, een fenomeen dat na 1918 alleen maar werd aangemoedigd en zich verbreedde. Er zijn 

dan ook veel sporen van de ‘Rode Wielrijders’ in voornamelijk Vlaamse dorpen. Naar het eind 

van de jaren ’20 leek de fietspropaganda echter over zijn hoogtepunt heen, en evolueerde de 

beweging meer naar het wielertoerisme en natuurtoerisme toe. De propaganda werd meer en 

meer op andere, nog modernere manieren verspreid. 

Ook de wielerwedstrijden wisten hier en daar een plaats te veroveren binnen de socialistische 

beweging. De groeiende populariteit van het wielrennen bij de arbeiders zorgde voor de 

ontwikkeling van een eigen socialistisch wielercircuit met eigen wedstrijden, pistes en renners. 

Vooral in het land van Luik ontwikkelde de ‘rode’ wielersport zich in de jaren ’20 en ‘30, buiten 

de arbeiderssportbeweging om. Hoewel de socialistische wielerbond zich voornamelijk tegen 

de BWB richtte, wist het maar heel moeizaam een plaats te veroveren binnen de socialistische 

arbeiderssportbeweging. De oorzaak hiervoor was vooral ideologisch van aard. De wielersport 

bleek maar moeilijk te verzoenen met de idealen van de beweging, en de volgens hen 

verwerpelijk kapitalistische aspecten van de sport kon men volgens de prominenten binnen de 

arbeiderssportbeweging niet zomaar wegwerken door er een rode vlag overheen te werpen.

373 Cijfers afkomstig uit : ATSCB, 3de Arbeiders Sport-olympiade Antwerpen 25 juli-1 oogst 1937, Brussel, nr1, dec 1936, p10.
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Toch probeerde men een eigen vorm van wielrennen te ontwikkelen. Zo werden fysieke 

excessen vermeden door de afstanden bewust laag te houden, en bleek de solidariteit tussen 

publiek en renners erg groot. Ook al werden de arbeiderssportidealen niet altijd expliciet 

gepropageerd, toch schemerden ze hier en daar door.

Bovenal bracht mijn kort onderzoek het enthousiasme voor de wielersport binnen de 

socialistische beweging aan het licht. Afgaand op de kranten leek er tijdens de zomermaanden 

in de jaren ’30 geen week voorbij te gaan zonder dat er ergens ten lande een ‘rode’ 

wielerwedstrijd verreden werd.
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2.3. Besluit

De arbeiderssportbeweging bewees tijdens het interbellum dat sport op een andere manier 

kon beoefend worden. Tegenover de ‘verwerpelijke’ kapitalistische kenmerken van sommige 

sporten plaatste men internationalisme, anti-prestatisme, amateurisme en broederlijkheid. 

Voor een bepaalde periode, en voor bepaalde sporten slaagde men ook in die opzet. 

Stijn Knuts stelt in zijn doctoraat dat wielrennen een van de minst populaire activiteiten was 

binnen de arbeiderssportbeweging. Dat is zeker waar als je de participatiecijfers bekijkt. De 

sterk gecommercialiseerde en competitieve sport dat wielrennen was (en nog steeds is), bleek 

moeilijk te verzoenen met de onbuigzame arbeiderssportideologie. 

Bij gebrek aan een duidelijke eensgezinde linkse cultuuropbouw waren veel initiatieven 

afhankelijk van individuele projecten. Zo kwam het dat bij de vele sportverenigingen, gelinkt 

aan de socialistische beweging, vaak tegengestelde opvattingen omtrent ‘rode’ sporten 

bestonden. In plaats van een volledig nieuwe wielersport te concipiëren volgens de idealen van 

de arbeiderssport, ging men bij de FCS voor een pragmatischere aanpak. Men gebruikte de 

‘normale’ manier van wielrennen, mits de nodige oppervlakkige aanpassingen (internationale 

afspelen, rode leiderstrui, kortere ritten, amateurisme), om het socialisme te promoten.

Ondanks de populariteit bij het socialistische publiek van dergelijke wedstrijden tijdens het 

interbellum, keerde de beweging nooit meer terug na de Tweede Wereldoorlog.



96



97

Deel 3: Socialistische wielerverslaggeving

In dit derde en laatste deel onderzoek ik de socialistische wielerverslaggeving op een meer 

systematische wijze. Een empirische basis is immers een vereiste om uitspraken te kunnen 

doen in een historisch onderzoek. 

Aan de hand van dit onderzoek zou ik graag een beeld krijgen van het gehanteerde discours in 

de wielerverslaggeving van de zogenaamde ‘rode’ kranten (Vooruit, De Volksgazet, Le Peuple 

en La Wallonie). Discours in zijn meest brede zin, omschreven door de Franse linguïst Emile 

Beneviste, is een uiting waar een spreker en een luisteraar bij betrokken zijn én hierbij heeft 

de spreker de intentie om de luisteraar te beïnvloeden.374 Voorts is discours ‘an intersubjective 

phenomenon, is not a direct product of subjectivity and has a constituent role in the production 

of the symbolic systems that govern human existence.’375

Bij de discoursanalyse zoeken we dus naar een intentie, intersubjectiviteit en de creatie van 

symboliek in de tekst. Journalisten namen bij wielerverslaggeving in die tijd al eens een loopje 

met de werkelijkheid, en deinsden er niet voor terug beroep te doen op Conscience en zelfs 

Homeros376 voor inspiratie. Die ietwat vreemde band tussen literatuur en wielrennen maakt 

van vele wielerverslagen het ideale voorwerp voor discoursanalyse. 

 

In mijn zoektocht naar precedenten van historisch onderzoek die beroep doen op 

discoursanalyse botste ik al snel op het grondige werk van Frederik Backelandt. Hij beriep zich 

op de zogenaamde ‘linguïstische pragmatiek’ en hoewel ik de noodzaak van methodiek zeker 

inzie, neem ik zijn stapsgewijze methode maar gedeeltelijk over. In mijn kwalitatieve analyse 

van de teksten zoek ik naar de impliciete en latente informatie, de verwoordingstrategieën, 

alsook naar de coherentie.

Na het onderzoek probeer ik de resultaten in verband te brengen met het groter fenomeen 

van identiteitsconstructie. Zijn er sporen terug te vinden van de Vlaamse culturele 

identiteit? Werd de typische Vlaamse Sportwereld-woordenschat van Van Wijnendaele deels 

overgenomen? Of construeerde men een socialistische culturele identiteit (in die tijd in 

374 Macey, D. Dictionary of critical theory, Penguin, 2001, p100.
375 Idem, pp100-101.
376 ‘Heldenmoed op de pedalen’ in: DeMorgen, 29-3-2014.
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volle ontwikkeling) doorheen de verslaggeving ? Schemerden hier en daar principes van de 

arbeiderssportbeweging door ? Werd vanuit ideologische motieven gezocht naar een eigen 

sportverslaggevingsstijl of was men vooral schatplichtig aan de bestaande sportverslaggeving?
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3.1. De socialistische pers

De wielerverslagen die ik in dit deel zal analyseren zijn afkomstig van de vele zogenaamde 

‘rode’ dagbladen. In het sterk gepolitiseerde Interbellum, waar de krant samen met de 

opkomende radio de voornaamste informatiebronnen waren, was een krant vaak een politiek 

orgaan met een al dan niet partijgebonden politieke boodschap.377 Het krantenlandschap 

in België werd lang gedomineerd door een conservatieve, katholieke groep enerzijds en 

een liberale groep anderzijds. Toch verschenen tijdens de laatste decennia van de 19de eeuw 

ook al socialistische propagandabladen, vaak lokaal en beperkt in oplage. Vooral in de 

steden groeiden bladen, vaak met steun van de coöperatieve beweging, uit tot volwaardige 

socialistische dagbladen zoals Vooruit (Gent, 1884), Le Peuple (Brussel, 1884), Le Journal 

de Charleroi (Charleroi, 1838) en later Volksgazet (Antwerpen, 1914) en La Wallonie (Luik, 

1920).378 Deze kranten weerspiegelden vaak trouw de partijlijn en de redacties bestond dan 

ook vaak uit prominente partijleden. Tot het interbellum hadden deze uitgesproken politieke 

dagbladen veel moeite om een behoorlijk kwaliteitsniveau te halen.379 Kwantitatief onderzoek 

van de krant Vooruit toont aan dat het aandeel sportverslaggeving tot 1921 vaak onder de 2% 

bleef.380 De aankondiging van de sportrubriek in 1908 is in dat opzicht zeker illustratief: “We 

beleven een tijd dat de sport aan de orde van de dag komt. Die belangstelling in iets dat dreigt 

meer een krachtverspillend vermaak dan wel eene nuttige gezonde en ontwikkelde oefening te 

worden, groeit aan van dag tot dag.”381 Het blad kantte zich niet tegen sport als fenomeen zelf, 

maar eerder tegen de uitwassen ervan. Onder de leiding van Gust Balthazar vond de krant ook 

aansluiting bij de culturele elite van die tijd en kwam er meer plaats voor sport, cultuur, en 

‘faits divers’, zonder echter de functie van ideologisch vehikel te verliezen.382

Het was een evolutie die alle Belgische socialistische bladen moesten doormaken, maar slechts 

weinigen in slaagden. Twee redacteurs van Le Peuple lijstten in 1930 een aantal kritieken 

over de socialistische bladen op: er was een overvloed aan politiek-geladen onderwerpen, 

377 Reynebeau, M., ‘Mensen zonder eigenschappen’, in: Gobyn, R., en Spriet, W., De jaren ’30 in België: de massa in verleiding, 1994, p.45.
378 Dietvorst, J., De socialistische partijkrant Vooruit tijdens het Interbellum, Ugent, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1990, p9.
379 Van Goethem, G., Pauli, W., De droom van een betere wereld, p.68.
380 Van Laere, S., Evolutie van de geschreven sportjournalistiek, Ugent, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1985, p78.
381 Uit: Renson, R., ‘sport voor de werkende mens’, in: Art, J., De Nil, Jacobs, Een mens leeft niet van brood alleen. AMSAB/ISG, 2005, p.128.
382 Van Goethem, G., Pauli, W., De droom van een betere wereld, p.68.
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besproken in enorm lange artikels, te weinig ‘mooie fait divers’, slechte feuilletons, te veel 

annonces, en bovenal minderwaardig en te weinig sportnieuws.383

In absolute cijfers steeg de gezamenlijk oplage van de 5 socialistische kranten tijdens het 

interbellum, maar het procentuele aandeel in het Belgische krantenlandschap toont een andere 

evolutie. In 1920 bezaten de ‘rode’ kranten een aandeel van 24% van de gehele dagbladmarkt.384 

Tegen 1930 was dat nog rond de 20% en in 1935 ongeveer 19%. Meer nog dan de licht dalende 

trend baarde de discripante groei tussen het electoraal succes van de B.W.P. en de oplages van 

de socialistische kranten veel redacteurs en politici zorgen. In 1936 schatte men dat slechts 

31% van de B.W.P.-kiezers zich ook een socialistisch dagblad aanschafte.385 In vergelijking met 

andere landen werd in België hoe dan ook al relatief weinig kranten werden gelezen, en veel 

arbeiders kozen er voor om geen krant te lezen. Anderzijds was het ook niet vanzelfsprekend 

dat arbeiders rode dagbladen zouden lezen. De zogenaamde burgerkranten (zoals het volkse 

Het Nieuwsblad ontwikkeld in de schoot van De Standaard ) en gespecialiseerde sportkranten 

werden ook gelezen door de Belgische arbeiders. Zo klaagden leden van de BWP-federatie 

Roeselare-Tielt vaak over de populariteit van de ‘bourgeois’ sportkranten onder hun leden, 

ten koste van de socialistische kranten.386 De hoofredacteur van De Volksgazet besefte dat 

maar al te goed toen hij op het partijcongres van de B.W.P. in 1929 zei: “de leuze van heel de 

arbeidersbeweging zou dan ook moeten zijn ‘de burgerbladen uit onze huizen! De socialistische 

pers erin!’(…)”.387

De sportrubriek bleef voor veel socialistische kranten een zorgenkind. Binnen de redacties, 

die het financieel vaak niet te breed hadden, was vaak geen vaste opsteller actief of een 

vaste structuur voorzien in de krant. Soms kreeg de lezer 3 of 4 kolommen met recente of 

minder recente uitslagen, dan weer een volledige pagina over de socialistische en burgerlijke 

sportevenementen.388 Bij het dagblad Vooruit nam directeur Gust Balthazar in 1929 Roger 

Cneut aan om de sportredactie te organiseren. Voordien schreef R. Bouwens, de voorzitter 

383 De Swaef, O., Hoyaux, G., La presse socialiste et ses adversaires, Brussel, 1930, p.66-70.
384 Berekeningen gebaseerd op cijfers van Theo Luykx (1978) in: De Bens, E., De pers in België, 2001, p.43.
385 Dietvorst, J., De socialistische partijkrent Vooruit tijdens het Interbellum, p.11.
386 Knuts, S., Delheye, P., ‘Two wheels of the samen bicycle ?’ in: Converging and competing courses of identity conctruction, Onuitgegeven 
Doctoraatsverhandeling, KUL, 2014, p.244.
387 Verslagen voorgelegd aan het 40ste Jaarlijkse Kongres – 1929, BWP, p.177.
388 Dietvorst, J., De socialistische partijkrent Vooruit tijdens het Interbellum, p.95.
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van de Belgische Socialistische Federatie voor Lichamelijke en Morele opvoeding, af en toe 

al een bijdrage.389 Onder Cneut’s impuls verscheen het sportnieuws dagelijks in de vaste 

rubriek ‘Sport-Echo’, dat op maandag zelfs 2 pagina’s besloeg. Het schamele aandeel (2%) 

sportverslagen in de krant van 1921 groeide naar 7% in 1931 en 14% in 1936.390 Met de hulp 

van vele gespecialiseerde losse medewerkers kwam er meer en vooral sneller sportnieuws. 

Vooral Gust Balthazar drong aan op de snelheid van het sportnieuws, en beseft dat verouderd 

sportnieuws winst voor de concurrenten betekende.391 Later werd nog meer plaats voor 

sportnieuws voorzien, zo’n 2 pagina’s per week extra.

Het belang van redactionele keuzes is meteen duidelijk als we kijken naar de 

sportverslaggeving in De Volksgazet. De redactie bestond vaak uit actieve politici (niet in 

het minst Camiel Huysmans) waardoor de focus vaak op politieke, maatschappelijke en 

ideologische onderwerpen lag. August De Winne, voorzitter van De Socialistische Pers, was van 

mening dat onder andere De Volksgazet nog onvoldoende ‘volksblad’ was.392 “Daar zij opgesteld 

zijn door mannen die werkdadig aan het leven en de organisatie van de Partij deelnemen, schijnt 

men vooral onze strijders voldoening te willen geven en houdt men niet genoeg rekening met 

de uiteenlopende behoeften van het andere gedeelte van ons kliënteel, het groote publiek der 

arbeiders, mannen en vrouwen, wier onderricht weinig gevordert is en wier geest (…) slechts 

lichten geestekost verdraagt.”393

Toch lijken de technische innovaties en investeringen van de krant in 1927 niet meteen 

een redactionele koerswijziging te veroorzaken.394 Hoewel het totaal aantal artikels in De 

Volksgazet sterk steeg tussen 1919-1939, bleef het aandeel sportverslagen zeer laag (tussen de 

5% en 3%).395

Aan Franstalige zijde waren 3 dagbladen met socialistische inslag actief, waarvan 2 duidelijke 

banden met de partij en vakbeweging hadden. Wegens het gebrek aan grondig kwalitatief 

389 Idem, p.146.
390 Al moet opgemerkt worden dat de krant in 1936 ook meer pagina’s telde. Dietvorst, J., p95.
391Van Calster, R., De Volksgazet tijdens het Interbellum, KUL, Onuitgegeven Licentiaatsverhandeling, p28..
392 Officieel Verslag van het 33ste Jaarlijkse Kongres – 1922, BWP, Brussel, p8-9.
393 Idem.
394 Van Calster, p71.
395 Berekeningen gebaseerd op Tabel in: Van Calster, R., p.89.
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onderzoek naar de kranten Le Peuple, La Wallonie en Le Journal de Charleroi is het moeilijker 

een goed beeld van de redactie en meer specifiek de sportredactie te krijgen. 

Le Peuple (1885) was zowat de Waalse tegenhanger van De Vooruit, en kende sinds haar 

lancering een moeilijke begin. Het was een politiek partijblad dat af en toe politieke, 

maatschappelijke en ideologische bijdrages publiceerde van Emile Zola, Jean Jaurès en zelfs 

Lenin.396 Vooral door de steun van de socialistische mutualiteiten en de partij kon het blad 

blijven bestaan. Gaandeweg slokte de krant ook enkele regionale socialistische dagbladen op, 

zoals L’Avenir du Borrinage in 1928. Toch daalden de oplagecijfers jaar na jaar en herhaaldelijke 

pogingen tot inhoudelijke aanpassingen en technische verbeteringen kenden weinig succes.

La Wallonie, dat zeer nauwe banden met de Luikse afdeling van de FGTB had, groeide letterlijk 

uit Le Peuple. Hoewel het een voorgeschiedenis had als blad van de lokale BWP-afdeling, 

groeide het van één pagina in Le Peuple, naar meerdere pagina’s en evolueerde het tot een 

volwaardige krant in 1920.397 De krant (overigens verplichte lectuur voor alle FGTB-leden) 

had een zeer linkse oriëntatie en de redactie voorzag enkel het lokale, Luikse nieuws, met 

bijzondere aandacht voor het sportnieuws. Het overige nieuws werd overgenomen van Le 

Peuple. Opnieuw is duidelijk hoe arbeiders en leden van de vakbond, hongerig waren naar 

sportnieuws.

Le Journal de Charleroi is een apart dagblad, met een aparte geschiedenis. Bij het ontstaan in 

1838 had het een progressief liberale inslag die later zou evolueren naar een katholieke inslag 

en vanaf 1890398 werd het een socialistische krant. Gezien de wat onafhankelijkere koers, de 

beperkte oplage en de wat moeilijkere toegankelijkheid koos ik ervoor om deze krant niet te 

gebruiken in mijn onderzoek.

Wat maakte deze kranten nu zo ‘rood’ of socialistisch ? Een wat overbodige vraag in het licht 

van de kort geschetste geschiedenis (cf. Supra), maar toch is het belangrijk om te wijzen op 

het bestaan van afspraken in verband met de verslaggeving in socialistische kranten. In 1919 

benadrukte August De Winne dat alle bladen zich moesten schikken naar de beslissingen en 

396 De Bens, E., De pers in België, 2001, p.350
397 Idem, p356
398 Eigenaar Julles Bufquin des Essarts was zo onder de indruk van de gewelddadige repressie tijdens de stakingen van 1886 dat hij zich 
aansloot bij de BWP en zijn krant in dienst stelde van de arbeidersbeweging. Al moet wel opgemerkt worden dat de krant geen dienst deed als 
officieel orgaan van de BWP. Bron: Defosse, P., Dictionnaire de la Laïcité en Belgique, 2005.
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de algemene beginselen van de nationale socialistische congressen.399 En één adem voegde hij 

er ook nog aan toe dat censuur absoluut uit den boze was. 

Wat dit voorschrift precies inhield, en wat het effect ervan was op de dagelijkse, minder 

ideologisch geladen verslaggeving (i.e. sportverslagen) is niet meteen duidelijk. Al zou mijn 

kort onderzoek toch al een indicatie kunnen geven hiervan.

Overigens is het belangrijk om te wijzen op de solidariteit en verstandhouding tussen de 

socialistische dagbladen.400 Zo wisselden redacties vaak stukken uit of vertaalde men stukken 

en was van een onderlinge concurrentiestrijd nooit echt sprake vanwege de geografische 

spreiding (Gent, Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi) van het lezerspubliek. Een echte 

gecoördineerde samenwerking kwam er evenwel nooit. Nochtans deed Gust Balthazar naast 

herhaaldelijke oproepen voor meer financiële middelen401, ook een oproep tot de oprichting 

van een centrale socialistische informatiedienst.402

Tijdens het interbellum werd de pers enorme politieke en morele invloed toegeschreven. De 

controversiële socialist Hendrik De Man zag in de pers, samen met sport en film, een drager 

van verburgerlijking en ‘cultuurnivellerende invloed’.403 Het publiek, niet in staat tot een 

kritische omgang met de media volgens hem, werd gemanipuleerd en was grotendeels niet 

meer dan “een voorwerp, willoos onderworpen aan de invloed van alle middelen die de moderne 

techniek ter beschikking stelt om de openbare mening te kneden.” 404Middelen die overigens in 

dienst stonden van iedereen die er genoeg voor kon betalen.

399 Verslagen 30ste Jaarlijkse Kongres – 1920, BWP, p.103.
400 Van Calster, p28.
401 Niet onterecht, zeker in vergelijking met het budget van vele ‘brurgerkranten’. Van Calster, p28.
402 Balthazar, G., De Socialistische Dagbladpers in België, p.2-6.
403 Claeys, M., Hendrik De Man. Persoon en Ideeën, dl2, p270.
404 Uit: Reynebeau, M., ‘Mensen zonder eigenschappen’, in: Gobyn, R., en Spriet, W., De jaren ’30 in België: de massa in verleiding, 1994, p.48.
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Roger Cneut, centraal met zijn kenmerkende witte jas, tijdens de 
opnames van de promotiefilm van Vooruit. We zien de renners Juul 

Vanhevel, Sylveer Maes, Albert Buysse. (Amsab-ISG)
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3.2. Analyse van de Socialistische Wielerverslaggeving 

In het belang van de haalbaarheid van mijn onderzoek was naast een thematische afbakening 

(wielerverslaggeving) en een chronologische afbakening (het interbellum) ook nog een 

verdere selectie van de bronnen nodig. 

Door de 4 belangrijke socialistische dagbladen (Vooruit, Le Peuple, Volksgazet en La Wallonie) 

te gebruiken als bron, en zo een integraal beeld te krijgen, werd ik opgezadeld met een 

grote hoeveelheid wielerverslagen. Ik koos voor het gebruik van een selecte steekproef, 

waarbij ik jaarlijks de verslagen van 2 wedstrijden zou analyseren. De keuze voor De Ronde 

van Vlaanderen en De Roode Ronde van België is uiteraard doelbewust. Het betreft hier 2 

wedstrijden die, hoewel ze sterk verschillen van aard (professioneel of amateur, eendagskoers 

of rittenkoers) een bijzondere symbolische betekenis bezitten. De Ronde van Vlaanderen 

bezat volgens de organisator Karel Van Wijnendaele en veel journalisten naast een 

amusementswaarde ook een belangrijke opvoedkundige- en politieke waarde. De Vlaamse 

ontvoogdingsstrijd verliep volgens sommigen via spaak en spier (cf Supra). De gedachte dat 

wielrennen ‘een school van moed en doorzettingsvermogen’ was, is niet alleen terug te vinden 

in de Vlaamse sportpers. Ook de journalisten van het Waalse blad Les Sports Marcel Depuis 

en Paul Beving, en journalisten van La Dernière Heure zagen renners als ‘moteurs humains’ 

die bij wijze van experiment de limieten van menselijke uithouding, energie en (industriële) 

productiviteit ontdekten.405 Ondanks de scepsis van velen, zagen de meeste sportjournalisten 

renners als onderdeel van een ‘cultus van inzet, lijden en overleven’ die een maatschappelijke 

en sociale meerwaarde bezaten.

Ook de Roode Ronde van België was meer dan enkel een sportevenement en bezat volgens 

organisator Arnold Boulanger een pedagogisch doel. Een dergelijk evenement zou volgens 

hem de massasport binnen de socialistische zuil, en dus ook de gehele socialistische beweging 

enkel ten goede komen. Ook al was niet iedereen even overtuigd hiervan, als organisator deed 

hij er in ieder geval alles aan om zijn doel te verwezenlijken.

405 Uit: Knuts, S., Delheye, P., ‘Roughnecks, Revolutionaires, Role Models. Sport, Work and The Professional Bicycle Racer in Belgium, 1907-
1940, in: Knuts, S., Converging and competing courses of identity construction, KUL, onuitgegeven doctoraatsverhandeling, 2014, p.196.
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Kwam die zelfverklaarde maatschappelijke en politieke meerwaarde van beide 

wielerevenementen ook naar voor in de pers ? Het lijkt aannemelijk dat socialistische 

sportverslaggevers een bepaalde voorkeur zouden hebben, maar was dat ook echt zo ? 

Maar hoe gingen de 2 Nederlandstalige kranten om met de door Sportwereld gecreëerde 

symboliek van de Ronde van Vlaanderen ? Nam men bijvoorbeeld delen van het specifieke 

taalgebruik over ? En hoe werd de Ronde verslagen in de 2 Franstalige kranten die tot dezelfde 

ideologische ‘krantenfamilie’ behoorden ? 

En wat met de Roode Ronde, ‘hun’ ronde ? Verschilden de verslagen sterk met andere 

wielerverslagen ? Was er een andere intentie of symboliek aanwezig ? 

En in hoeverre is de stelling dat socialistische kranten zich niet verzetten tegen de sport an 

sich, maar wel tegen de uitwassen ervan correct ?406

 3.2.1 De Ronde van Vlaanderen in socialistische dagbladen

Om eventuele evoluties in de wielerverslagen duidelijk op te merken en te presenteren, kies ik 

voor een chronologisch verloop van de geanalyseerde

De eerste naoorlogse Ronde van Vlaanderen werd op 23 maart 1919 verreden en kreeg enkel 

in Vooruit en Le Peuple noemenswaardige aandacht. Na een technische aankondiging daags 

voor de wedstrijd waarbij aankomst- en vertrekplaats, alsook het parcours en bijkomstig 

evenement (wedstrijden op de aankomstpiste) werden vermeld407, volgde een kort verslag van 

de wedstrijd. Het verslag is opgesteld als een nieuwsverslag, met aandacht voor het koude weer, 

de erbarmelijke staat van de wegen in West-Vlaanderen en enkele renners zoals winnaar Van 

Leerberghe, Leon Buysse en de afwezige Odiel Defraye, en geeft een summier wedstrijdverloop 

(5 lijntjes) en uitslag weer.408 In LePeuple spenderen ze niet meer dan 7 lijntjes tekst aan de 

406 Stelling van Roland Renson in: Renson, R., ‘sport voor de werkende mens’, in: Art, J., De Nil, Jacobs, Een mens leeft niet van brood alleen. 
AMSAB/ISG, 2005, p.128
407 Vooruit, 22-3-1919
408 Vooruit, 24-3-1919.
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wedstrijd, die wel omschreven werd als “une importante épreuve”409

Ook de editie van 1920 kent een gelijkaardig verslag in Vooruit en LePeuple, waar de wedstrijd 

in al haar techniciteit beschreven stond (vertrek- en aankomsttijden, deelnemers, etc…) en 

zich blijkbaar ‘een felle strijd tijdens de gehele ronde’410 had voorgedaan. Eigenlijk komt pas 

vanaf 1922 geleidelijk aan verandering in de verslagstijl tijdens de Ronde van Vlaanderen in de 

socialistische dagbladen. Al stuurde Vooruit (ook al omdat de wedstrijd startte aan het Hotel 

Continental naast het St Pietersstation in Gent) in 1921 een verslaggever mee de baan op.411 

Meer dan vertrek- en aankomsttijden, deelnemers, klassement, afwezigen, tussentijden en 

eventuele valpartijen stond niet te lezen in de verslagen. 

In de Vooruit van 20 maart 1922 staat een wedstrijdverslag te lezen met een opvallend 

narratief karakter, waarbij zelfs de drukte rond het Sint Pieters station de avond voor de Ronde 

beschreven wordt.412 De Ronde wordt er voorgesteld als “een klassieke proef ” die “als voorspel 

dient der groote baankoersen”413. De wedstrijd staat in een opvallend verhalende structuur 

neergeschreven, waarbij ‘de beslissing’ (“Tusschen Roeselare en Ichteghem speelde Léon Devos 

opeens schampavie”), de achtervolging, de bewegingen uit het peloton, de hellingen (“den berg 

van Quaremont”) en het enthousiaste publiek werden beschreven.414 Ook in de Volksgazet (in 

1918 heropgestart, met zeer weinig sportverslagen) staat een summier wedstrijdverhaal te 

lezen.415

 

Bij de nieuwkomer onder de rode dagbladen, La Wallonie, pakken ze uit met een uitgebreid 

verslag van de Ronde opgemaakt door hun ‘envoyé spécial’ die echter meer aandacht voor 

het extra-sportieve heeft (de journalist ergert zich mateloos aan de vele auto’s die in de 

karavaan ‘samengeperst’ zitten en was getuige van een ernstig ongeval waarbij 2 renners en 

hun correspondent onder een auto terecht komen) dan voor de wedstrijd zelf.416 De Ronde 

409 LePeuple, 24-3-1919
410 LePeuple, 23-3-1920.
411 Vooruit, 14-3-1921.
412 Vooruit, 20-3-1922.
413 Idem.
414 Idem.
415 Volksgazet, 20-3-1922.
416 LaWallonie, 21-3-1922.
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wordt ook hier voorgesteld als “la velliés des armes” (avond voorafgaand aan een belangrijke 

ontmoeting) van het wielerseizoen.417

Aan Nederlandstalige kant is het vooral dagblad Vooruit die tijdens de jaren ‘20 steeds 

uitgebreider en gedetailleerder verslag uitbrengt van de Ronde, daar waar de Volksgazet vaak 

nog korte en puur informatieve verslagen publiceert. Het verslag van de Ronde van ’23 in de 

Vooruit geeft per passage in een dorp of op een helling, een situatieschets van de wedstrijd en 

een beschrijving van de sprint.418 Daarin wint Henri Suter “in prachtstijl” als eerst buitenlander 

ooit de Ronde, al is het opvallend hoe slecht 1 maal verwezen wordt naar zijn (Zwitserse) 

identiteit.419

In Le Peuple schat men de sportieve waarde van de vlakke wedstrijd over kleine baantjes 

en slechte kasseien in als “médiocre”420, en ergert men zich opnieuw aan de vele auto’s en 

motards op de baan die men hun dichte stofwolken de renners hinderen.421 Hier heeft men 

wel aandacht voor de buitenlandse renners en overloopt men de prestaties van de Fransen, 

Nederlanders en enkele Belgen (in afwachting van het nationaal kampioenschap). 

In La Wallonie en Le Peuple staat een uitgebreid en opvallend kleurrijk verslag te lezen van de 

wedstrijd die volgens hen toch wel enige internationale- en vooral commerciële waarde heeft 

gekregen.422 Men beschrijft “Le brouhaha” (herrie) voor de start, een valpartij (“Moerenhout est 

victime d’une poule, une vraie, qui, en signe d’admiration se jette dans sa roue et lui fait apprécier 

la dureté des routes flandriennees”423), de enorme hoeveelheid toeschouwers en hoe de vele 

auto’s en motards de wedstrijd wederom ‘verzieken’.424

Dat men vanuit de redactie van socialistische dagbladen niet elk jaar even veel aandacht 

besteedde aan de Ronde blijkt uit de verslagen van de editie van 1924. Naast een vermelding 

van het slechte weer (“door het slechte weder gedwarsboomd” en “van het slijk onherkennelijke 

417 Idem.
418 Vooruit, 19-3-1923.
419 Idem.
420 LePeuple, 22-3-1923
421 Idem.
422 La Wallonie, 20-3-1923
423 Idem.
424 Idem.
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renners”) stond enkel de uitslag te lezen in de Vooruit en de Volksgazet.425 In LePeuple staat zelfs 

geen verslag te lezen. La Wallonie besteedde wel speciale aandacht aan de Ronde, en er stond 

opnieuw een kleurrijk verslag te lezen waarin de journalist het initiatief van “nos confrères 

du Sportwereld” om de politie in te schakelen om de veiligheid op en rond het parcours te 

garanderen, enthousiast onthaald.426 Met oog voor amusement (hoe de broers Vermandel 

ruzie maken omdat iemand het eten vergeten is, of hoe Van Hevel in de aanhoudende regen in 

Knokke voorstelt om even een duik te nemen in zee) vermengt men wedstrijdinformatie men 

het wedstrijdverhaal.427 Hierdoor sluipen gevoelig meer verwijzingen en symboliek in de tekst 

(“Le petit Govaerts (…) soutient courageusement le coup” en verwijzen naar de beslissende fase 

als “un coup de Trafalgar” of “coup de theatre”428).

In 1925 en 1926 zijn de verslagen in de 4 kranten en blijft het bij een bondige beschrijving 

van het wedstrijdverloop429 of een opsomming van het klassement430. Ook in 1927 lijkt de 

aandacht van sommige kranten voor de Ronde weg te vallen431, en brengt enkel de Volksgazet 

een uitgebreid verslag uit. De Ronde (dat ondertussen een ‘klassieke koers’ geworden is) met 

haast alle Belgische ‘baankoningen’ aan de start kent ondanks de regen een enorm succes (“een 

vijfdubbele haag toeschouwers juicht de renners toe”432).

Na de editie van 1928 merkt Le Peuple op dat de winnaar Jan Mertens, pas ontslagen door een 

Franse ploeg, nog geen kwartier na zijn overwinning al benaderd werd door dezelfde Franse 

ploeg.433 Alsook dat Belgische kampioen Mortelmans (tegen hun verwachtingen in) zijn 

tricolore trui met waardigheid droeg door zich strijdvaardig te tonen op de bergjes. Ze tonen 

overigens begrip voor renners die liever opgaven, dan op een voor hun onwaardige plaats te 

finishen.

425 Vooruit, 24-3-1924 en Volksgazet, 24-3-1924.
426 La Wallonie, 25-3-1924.
427 Idem.
428 Idem.
429 In: Le Peuple, 23-3-1926, Vooruit, 23-3-1926, De Volksgazet, 23-3-1926
430 La Wallonie, 23-3-1926
431 Zo is er geen verslag te vinden in Le Peuple, en beperken La Wallonie en Vooruit zich tot een zeer kort verslag. In La Wallonie, 4-4-1927 en 
Vooruit, 4-4-1927.
432 Volksgazet, 4-4-1927.
433 Le Peuple, 31-3-1928.



110

Vanaf 1929 valt op hoe Vooruit en Volksgazet meer en uitgebreider verslag uitbrengen van De 

Ronde, en La Wallonie en Le Peuple er minder aandacht aan besteden. Een evolutie die zich 

gedurende de jaren nadien nog doorzet.

In de Vooruit van 1929, waar de sportredactie ondertussen door Roger Cneut beter bekend 

als Rozeetsen, werd verzorgd, pakte men uit met een lange voorbeschouwing en verschilde de 

beleving rond de wedstrijd duidelijk met andere kranten. Men heeft het over het roemruchte 

verleden van “onze Ronde” (“dien homerischen strijd”), hoe ‘onze’ renners bewijs leverden van 

“den taaiheid onzer Vlaamsche spierkracht” tegen de beruchte ‘Franse pedaalkoningen’, en hoe 

door de vastberadenheid van de inrichters en met de steun van het ‘Vlaemsche’ volk de Ronde 

zijn moeilijkheden overwon en uitgroeide tot een wedstrijd met internationale uitstraling.434 

Hij gaat verder: “’t Is met opzet dat ik zeg “onze koers” omdat ze door onze eigene volksjongens en 

athleten uitgevochten wordt op onzen grond, als een treffend schouwspel voor de oogen van ons 

volk. En ’t is zelfs onmogelijk u een gedachte te maken over de populariteit der Ronde, zoo ge nog 

de gelegenheid niet had, die processie der sportgedachte te volgen van uit het zoo trotsche Gent al 

langs de boorden der blonde Noordzee, door de vruchtbare Mandelstreek en langs de kronkelende 

Leiboorden al over het heuvelachtige Ronse om langs de Schelde in het zoo sportieve Wetteren 

aan te landen. Evenals ten zijde der vooroorlogschen pedaalberoemdheden, die nu door een 

andere, doch even machtige generatie zijn opgevolgd, zal dat beeld van sportkunst en athletiek 

geweld verrukkend zijn , alswanneer onze wijd geduchte Flandriens gaan storm lopen tegen die 

beroemde sinjoren, hardnekkige Walen of tegen die jeugdige elementen(…)”435

Verder werden ook alle kanshebbers uitgebreid overlopen en geeft Rozeetsen veel blijk van 

zijn encyclopedische wielerkennis, waarvoor hij bekend voor stond. Geen enkel detail in 

de voorbereiding van de Ronde is hem ontgaan, en ook voor de start beschrijft hij de vele 

favorieten.436 Het eigenlijke verslag is net als in de Volksgazet een accurate beschrijving van 

het wedstrijdverloop.437 Bij Le Peuple en La Wallonie beperken ze zich tot de publicatie van het 

klassement en een summier verslag van de wedstrijd.438

434 Vooruit, 17-3-1929
435 Idem.
436 Vooruit, 18-3-1929.
437 Idem, en Volksgazet, 18-3-1929.
438 Le Peuple, 18-3-1929, La Wallonie, 18-3-1929.
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Ook bij de editie van 1930 staat in de Vooruit een lange voorbeschouwing te lezen, waarbij de 

favorieten en outsiders belicht worden aan de hand van de ‘looders’ (controle van het rijwiel) 

in Café Rotterdam op de Gentse Vrijdagmarkt.439 De voorbeschouwing, opgesteld door een 

interim (freelancer), is een pak minder lyrisch dan die van het jaar voordien en beperkt zich 

meer tot de feiten.440 Ook het verslag van de wedstrijd, waar uitgebreid werd ingegaan op een 

incidentje tussen Vooruit en Sportwereld441, is iets minder lyrisch van toon. 

 

In 1931 laat Cneut zich aan de vooravond van de Ronde opnieuw van zijn meest literaire 

kant zien, en omschrijft de het evenement als ‘Het symbool onzer wielerbeweging”.442 Aspecten 

als het historisch besef 443, de sportglorie (“welke meermaals de poorten wijd openzet naar 

dit paradijs, waar al het heerlijkste en aangenaamste van ’t leven ligt weggelegd.”444) en epiek 

(“Homerische kampen”) keren opnieuw terug.

Vooruit is overigens het enige socialistische dagblad die dergelijke voorbeschouwingen 

publiceerde, en waar de beleving rond de wedstrijd zo groot was. De aanwezigheid van een 

vaste sportredacteur (aangesteld door een hoofdredacteur die sterk inzette op sportverslagen), 

en het feit dat de start van de wedstrijd in Gent werd gegeven, zaten daar ongetwijfeld 

voor iets tussen. In de Volksgazet beperkte men zich steeds tot de publicatie van een kort 

wedstrijdverslag (vaak tussentijden aan de controleposten) en de einduitslag. Hier zou pas in 

1935 verandering in komen toen men de voorziene bladruimte verdubbelde naar 2 kolommen. 

Aan Franstalige kant voorzag enkel LePeuple tijdens de jaren ’30 een verslag van de wedstrijd. 

In La Wallonie, waar overigens veel aandacht naar het wielrennen ging, stond daags na de 

Ronde enkel de obligatoire einduitslag te lezen. Zelfs toen een Waalse renners (Deltour) 

in 1937 de 2de plaats haalde, beperkte men zich tot een zeer korte samenvatting van de 

wedstrijd.445

439 Vooruit, 13-4-1930
440 Idem.
441 Roger Cneut merkte in Sportwereld (die hij overigens enkel kocht om de tijd te doden) op dat de rugnummers die hij gepubliceerd had in 
Vooruit, verschilden met die in Sportwereld, en vroeg Karel Van Wijnendaele om uitleg. Hij besluit: “In alle geval, wij zullen ‘t onthouden!” in: 
Vooruit, 14-4-1930
442 Vooruit, 22-3-1931.
443 Verwijzend naar dezelfde wegen waarlangs we binnenlandse en “uitheemse” kampioenen mochten bewonderen, en het feit dat het de 15de 
editie was. In: Vooruit, 22-3-1931.
444 Vooruit, 22-3-1931.
445 La Wallonie, 22-3-1937.



112

Vanaf 1932 kondigt Vooruit de Ronde aan met een annonce (reclamebeeld van het parcours, 

met enkele koppen van kampioenen op) op de voorpagina, en een voorbeschouwing van net 

geen volledige pagina.446 Opnieuw laat Cneut zich van zijn meest lyrische kant zien en schrijft 

dat “De Ronde van Vlaanderen (…) iets meer dan een gewonen wedstrijd voor beroepsrenners 

(is), want met haar luisterlijk verleden kan ze best als het symbool der Vlaamsche wielerbeweging 

begroet worden.”447 In 1933 gaat hij nog verder: “De Ronde van Vlaanderen (…) is daarbij 

totaal vergroeid met de volledige geschiedenis der wielersport in Vlaanderen, waarvan de steeds 

toenemende bloei een soort burgerrecht is komen opeischen.”448

En in 1934 schrijft hij op de vooravond van de Ronde dat alle ‘wetenswaardigheden’ al 

neergeschreven zijn, behalve dan “het juiste beeld dier algemene en groote ontroering, waarmee 

de gekwoteerde kampioenen evengoed als die machtige schaar hoopvolle jongeren en al die 

moedige kerels, hedenmorgen (…) het plechtige teeken tot den afrit zullen verbeiden.”449

In Le Peuple staat men vooral te kijken van de enorme populariteit van de Ronde, de grote 

volkstoeloop aan de aankomst en de vele volgauto’s tijdens de wedstrijd (omschreven als “les 

revers de la medaille”450). Hun speciale aandacht gaat ook uit naar de Brusselse (Aerts, Wouters 

en Tommies) en Waalse renners (Joseph Lambet, volgens hun de revelatie van de Ronde).451 

“Cette épreuve populaire entre toutes en Flandre avait réuni un imposant lot de concurrents 

parmi lesquels figuraient les meilleurs de nos spécialistes.”452

In de tweede helft van de jaren ’30 tekent zich een vast patroon af in de Vooruit in de aanloop 

van de Ronde. In een voorbeschouwing (vanaf 1935 mét foto’s) overloopt men de renners, 

het parcours, de kanshebbers en schrijft Roger Cneut over de historische, traditionele en 

speciale waarde van de wedstrijd. In de zondagavond-editie beschrijft men dan uitgebreid het 

wedstrijdverloop (valpartijen, pech, ontsnappingen, de weersomstandigheden, de wegen,…) 

en daarnaast ook de technische details (tussentijden bij belangrijke passages). Bij deze 

verslagen ging het er bij Vooruit altijd net iets enthousiaster en triomfantelijker aan toe dan bij 

Le Peuple en de Volksgazet (waar vooral aandacht ging naar de ‘moed’ en ‘kracht’ van renners 

446 Vooruit, 13-3-1932.
447 Idem.
448 Vooruit, 2-4-1933.
449 Vooruit, 18-3-1934.
450 Le Peuple, 5-4-1933. 
451 Idem.
452 Le Peuple, 6-4-1936.
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en de ‘hardheid’ en ‘zwaarte’ van de wedstrijd). Een greep uit het verslag van de Ronde van 

’36, aangekondigd als “het hoogtepunt van den Belgischen sport-kalender”453: “men is stellig 

de 1000-volts spanning nabij”, “Iedereen is er dan ook ten volle van overtuigd dat het weer een 

titanenstrijd zal worden over onze typische Vlaamsche wegen, in de schaduw van dominerende 

belforten en hoog reikende gothische torens, die de historische kracht van ons wijd vermaard 

Vlaanderenland uitmaken”, “een helden-strijd”, “dat heerlijk feest van de spierkracht”, enz…454

Een opvallende passage uit het verslag van ’37 is dat over het dodelijk ongeval van André 

Reynaud op de piste van Antwerpen, de avond voordien. Roger Cneut probeert wel een 

droevige stemming te creëren met de zin: “Wat de strijd brengen zou, was nu immers wel 

minder de bekommering”455, waarna hij een renner laat getuigen over het ongeval en vooral de 

gruwelijke verwondingen. Maar sluit de passage dan wat abrupt af met: “Maar hier ontbreekt 

ook wel de tijd om zich langer op te houden, want daar kwam Karel Steyaert, de vader der 

Ronde triomfantelijk melden: er zijn 185 vertrekkers! Nieuw rekord. En aldus waren we schier 

ongemerkt mede in den grooten strijd. Zo is nu ook dat leven…”456

Besluit

Het is duidelijk dat van alle onderzochte kranten, vooral bij Vooruit veel aandacht naar De 

Ronde ging. In Franstalige kranten, die tijdens de jaren ’20 vaak uitgebreid verslag uitbrachten, 

verslapte de aandacht voor de Ronde tijdens de jaren ’30. 

Net vanaf dan zette men vanuit de Vooruit meer middelen in om uitgebreid verslag uit te 

brengen van de wedstrijd.

Tijdens de jaren ’20 werd in alle onderzochte kranten op een weinig lyrische manier verslag 

uitgebracht. Het wedstrijdverloop, de tussentijden en ongevallen werden waarheidsgetrouw 

neergeschreven, aangevuld met een humoristische kwinkslag en verwijzingen naar het weer, 

parcours en publiek. De beperkte symboliek in de verslagen kwam vooral naar voor in de 

beschrijving van de moed, kracht en lijden van de renners.

453 Vooruit, 6-4-1936.
454 Idem.
455 Vooruit, 22-3-1937.
456 Idem.
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De aard van de verslagen en voorbeschouwingen in Vooruit veranderde sterk onder invloed 

van Roger Cneut. In zijn verslagen en voorbeschouwingen lezen we de steeds wederkerende 

thema’s van historiek, epiek, landschap en identiteit. Hij heeft het vaak over ‘onze’ Ronde, 

‘onze’ wegen, ‘onze’ wielerbeweging en ‘onze’ Flandriëns en sluit hiermee aan bij de 

verslagtraditie van Karel Van Wijnendaele en diens ‘Wielerflamigantisme’. Het is echter 

moeilijk in te schatten of  bij Cneut ook een politieke overtuiging achter zijn verslaggeving 

schuil ging. Al maakt een discussie tussen beide heren in het kader van de Belgische selectie 

voor de Tour de France in 1937 veel duidelijk. De twee, die elkaar cynisch als ‘onzen vriend’ 

aanspreken, laten geen kans onbenut om elkaar verwijten naar het hoofd te slingeren en via 

de pen in de clinch te gaan. “We begrijpen u dus beste vriend Karel. Hiermede zijt ge slechts in 

de goede lijn willen blijven met uw politieke neigingen, die jaar-in jaar-uit doorschemeren in 

de beschaamde fascistische propaganda, welke ge voert of laat voeren in uw ‘algemeen nieuws’ 

waarin de geest van uw boezemvriend Paul De Mont (gecoöpteerd Senator voor Rex457) wel 

voortleeft (…).”458 Het is duidelijk dat ondanks hun gemeenschappelijke liefde voor het 

wielrennen, ze in politiek getinte discussies lijnrecht tegenover elkaar stonden.

En toch lijkt Roger Cneut uit de verslagen van de Ronde, zich de stijl van Van Wijnendaele 

eigen gemaakt te hebben. Inclusief verwijzingen naar gotische torens, kronkelende rivieren, en 

‘Vlaamse’ spierkracht.

Dat de gehanteerde verslagstijl in Vooruit schatplichtig was aan Van Wijnendaeles 

‘wielerflamingantisme’, kon ook te maken hebben met de geschiedenis van communautaire 

spanningen en tegenstrijdige identificatieprocessen binnen de B.W.P. Maarten Van 

Ginderachter toonde aan dat de Gentse socialisten in de periode voor de Eerste Wereldoorlog 

zich met een andere etnie identificeerden dan veel van hun partijgenoten.459 Vlaanderen 

was nu eenmaal een reëler en vanzelfsprekender vaderland. Dat een Gentse sportjournalist 

zich gedeeltelijk aansloot bij de stijl van een Vlaamsgezinde collega, lijkt in dat opzicht 

veel minder op toeval te berusten. Hoewel het idee van socialistische vaderlandsliefde 

(i.e. Belgische identiteit) vanaf 1895 geleidelijk aan opgang maakte binnen de beweging, 

457 Paul De Mont (1895-1950), Odis, http://www.odis.be/lnk/PS_52851 , geconsulteerd op 15 april 2014.
458 ‘En nu tusschen ons beiden, Karel’ in:Vooruit, 11-6-1937.
459 Van Ginderachter, M., Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgisch socialisme voor WOI, 
2005, p373.
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blijven uitzonderingen altijd mogelijk. Het zou alvast een verklaring kunnen zijn voor de 

opmerkelijke vaststelling.

Een andere verklaring zou kunnen liggen bij de Vlaamse wielerverslagtraditie. Van 

Wijnendaele had als een van de eerste Nederlandstalige sportverslaggevers in België een 

enorme impact gehad op de toon en het typerende vocabularium van de Nederlandstalige 

wielerverslaggeving. Cneut was zich bewust van de extra-sportieve betekenis van de Ronde 

Van Vlaanderen en verwoordde die ook in de aanloop van die specifieke wedstrijd, om er 

op die manier ook aan bij te dragen. Maar kwam dit ‘wielerflamingantisme’ ook terug in de 

verslagen van andere wedstrijden? 

 3.2.2. De Rode Ronde van België in de socialistische pers

Als wielerwedstrijd met een sterke propagandistische waarde voor de Socialistische 

sportbeweging, groeide de Rode Ronde van de eerste editie in 1928 uit tot een jaarlijks 

evenement voor amateur wielrenners. Het reglement maakte dat al meteen duidelijk: “”De 

Ronde wordt geloopen zonder voortrekker, volger of verzorger” en “De inrichters nemen geene 

verantwoordelijkheid voor wat betreft de ongelukken die de renners zouden kunnen tegenkomen 

of zelf verwekken.”.460

De renners sliepen niet in hotels, maar bij partijleden of leden van de Coöperatieve in de 

aankomststeden.461 Iets wat men maar al te graag vermeldde, en volgens sommigen het 

bewijs van solidariteit binnen de socialistische beweging. Men wist hoe dan ook een aardige 

som wedstrijdgeld bijeen te brengen: “Vingt-cinq mille francs pour cinq étapes! Allez donc 

trouver ailleurs pareille générosité, pareil sacrifiee, pareille sportivité! Les valeureux (meervoud 

van ‘valiant’: moedige) routier qui quitteront Liège le 13 août prochain auront à coeur de 

lutter loyalement afin de donner un démenti formel aux détracteurs du beau sport du guidon, 

maquillé lamentablement depuis plusieurs années par ceux-la mêne qui devaient travailler à sa 

consécration.”462 De wedstrijd had volgens de journalist dus ook een sportieve meerwaarde: 

460 Vooruit, 25-7-1928.
461 Le Peuple, 20-8-1928.
462 La Wallonie, 4-8-1928.
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de ‘moedige renners’ dragen de strijd tegen de tegenstanders van de wielersport in hun hart. 

Met deze Rode Ronde zou de wielersport in België, aldus diezelfde journalist, een nieuwe fase 

beginnen. 

Bij de eerste editie in 1928 krijgt de Rode Ronde uitgebreid aandacht in alle socialistische 

dagbladen, al is het vooral La Wallonie463 die er het meest aandacht aan schonk. Net zoals 

de wedstrijden zelf, verschilde de verslaggeving niet dramatisch met die van de burgerlijke 

‘tegenhangers’. Er was veel aandacht voor het parcours, het weer, de toeschouwers, de 

renners, etc… Maar toch probeerden journalisten een andere betekenis te geven aan het 

ganse gebeuren via hun verslagen door het gebruik van bepaalde woorden en focus op 

bepaalde gebeurtenissen of passages. Een voorbeeld uit de doortocht in Gent: “Vooral langs de 

werkerswijken mochten de renners zich verheugen over eene groote belangstelling. Dat moet ons 

niet verwonderen. Deze ronde die door de pedaal-ridders wordt betwist heeft een zuiver sportief 

karakter. Er zijn geen combinaties (lees: afspraken) onder de verschillende renners die rijden 

voor dezelfde fabriek. Elkeen heeft recht zijn kans te betwisten. En dat moeten de sportliefhebbers 

hebben.”464 In de Volksgazet schreef men: “Terwijl we met genoegen wijzen op het geestdriftige 

onthaal, welken deze best gelukte koers ten allen kant en vooral in het Walenland verwierf 

(…).”465

In de Franstalige kranten Le Peuple en La Wallonie verwijst men eveneens naar de populariteit 

bij het publiek en komt het typerende woord ‘lutte’ veelvuldig voor in de verslagen.

De editie van ’29 krijgt plaats op de voorpagina van Le Peuple: “Les cyclistes Rouges vont 

batailler pendant une semaine sur les routes belges” staat te lezen, begeleid met portretfoto’s 

van verschillende renners.466 Bij de aankomst op de piste in Wandre, waar wereldkampioen 

Ronsse aanwezig was, speelde men tijdens de aankomst de ‘Internationale’.467 Het was blijkbaar 

de gewoonte om tijdens de aankomst van de wedstrijd het strijdlied van de Socialistische 

beweging af te spelen.468

463 Inrichter Arnold Boulanger was verbonden met de Luikse coöperatieve, die dan opnieuw nauwe banden had met de redactie van La 
Wallonie.
464 Vooruit, 16-8-1928.
465 Volksgazet, 19-8-1928
466 Le Peuple, 11-8-1929.
467 Le Peuple, 19-8-1929.
468 Voorbeeld bij aankomst in Micheroux in 1930. Volksgazet, 4-8-1930.
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In de nabeschouwing van de 2de Rode Ronde in La Wallonie wijst men op het spontane 

enthousiasme in Vlaanderen en Wallonië bij het passeren van “la caravane fédérale”.469 En 

hoe zij erin slagen om (volgens zichzelf) een ‘andere’ wielersport te beoefenen: “Pour nous, le 

coureur n’est pas une marchandise, mais bien un sportif que l’on admire et que l’on considère.”470 

De Rode Ronde is echt wel socialistisch volgens hen: “Allez donc chercher ailleurs cet esprit 

de fraternité et de confiance; allez donc voir en face si la bonne volonté qui anime officiels et 

coureurs est la même que chez nous; allez-y et si l’expérience vous répugne, questionnez les 

principaux intéressés, c’est-à-dire les routiers. Tous vous répondront qu’à la F.S.S. (…) tous les 

hommes sont frères.”471 Het woordgebruik is duidelijk ingebed in de Socialistische ideologie: 

broederlijkheid, gelijkheid, idealisme, ...

In Vooruit blijkt men terug op een geslaagde Rode Ronde, waar ‘hun’ renner De Smaele 

uit Harelbeke wordt omschreven als “onze eenigste Flandriën”.472 Hiermee verwijst men 

naar de originele betekenis van Flandriën en neemt men een woord uit de Vlaamse 

wielerverslaggeving over om te verwijzen naar ‘hun’ renner.

In zijn nabeschouwing wijst de inrichter Arnold Boulanger op de sportiviteit tijdens de 

wedstrijd: “Onder sportief oogpunt is het ook een groot succes: geen discussies en nog minder 

vechtpartijen tusschen de renners.”473

Bij de editie van ‘31 blijkt een voorzichtige vorm van commercialisatie zich in de Rode Ronde 

te hebben doorgezet. De renners nemen voortaan deel in 3 verschillende ploegen, gesponsord 

door de fietsconstructeurs cycles Geirnaert, cycles Wertz en cycles ‘EMVA’.474 Al gaat geen 

enkele journalist hier niet verder op in tijdens een voor- of nabeschouwing.

Opvallend is hoe bij het verslag van de editie van ’33 in Vooruit, speciale aandacht is voor 

“onze jonge Vlaamsche renners”. Een 20-tal Vlamingen kregen speciale aandacht: “Als wij nu 

rekening houden dat het grootste gedeelte van de koers in het Walenland werd betwist, waar onze 

renners de taal en de wegen niet kenden, dan kunnen wij fier zijn op onze bottende krachten en 

469 La Wallonie, 20-8-1929.
470 Idem.
471 Idem.
472 Vooruit, 25-8-1929.
473 Vooruit, 14-8-1930.
474 La Wallonie, 4-8-1931.
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hopen dat zij den ingeslagen weg zullen voort bewandelen.”475 De Roode Ronde was nu eenmaal 

een inspanning van de Luikse FSS, waar Vlaamse deelnemers in de minderheid waren.

Dat de Rode Ronde zowel een sportieve strijd alsook een strijd om erkenning was, blijkt uit de 

nabeschouwing. ‘Geen enkele kameraad mag onze inspanning negeren’ aldus Raymond Colin, 

‘sterker nog: ze moeten er aan bijdragen’.476

De grote populariteit tijdens de editie van ‘34 (184 deelnemers), kon verklaard worden door de 

toegenomen aandacht van de jonge renners voor de wedstrijd “die, laat het ons meer rechtuit 

bekennen, niettegenstaande de zware krisistijden, nog met een belangrijke som in geldprijzen 

en enorm veel premiën in natura begiftigt is”.477 Wat in La Wallonie  dan weer tegengesproken 

wordt door de journalist Raymond Colin: “Car la crise non plus n’épargne pas le sport 

cycliste!”.478 

Vanaf midden jaren ’30 vermindert de aandacht voor de Rode Ronde in de Nederlandstalige 

kranten, en is het vooral La Wallonie die verslag uitbrengt. Deze verslagen verschillen, net 

zoals de Ronde zelf, maar weinig meer met de burgerlijke ‘tegenhangers’. Bij de 10de editie staat 

men stil bij de korte geschiedenis van de Ronde die “die ondanks de periode der moeilijkste 

krisitijden en tal van andere tegenkantingen toch boven water is gebleven”.479 De deelnemerslijst 

bestaat voor een groot deel uit bekende figuren, “wier namen het land door bekend zijn”.480

De laatste editie van de Rode Ronde die zoals gewoonlijk aangekondigd werd “sans prétention, 

sans publicité tapageuse”481 is meteen ook de interessantste editie om te gaan analyseren. 

Tijdens deze editie kwam Jules Conard, een vast waarde in het Rode peloton, tijdens de 

voorlaatste rit naar St. Mard om het leven toen hij frontaal op een auto uit tegenovergestelde 

richting knalde.482

De reacties na het dodelijk ongeval en vooral de aandacht liepen sterk uiteen. In de 

475 Vooruit, 20-8-1933.
476 La Wallonie, 22-8-1934.
477 Vooruit, 15-8-1934.
478 La Wallonie, 22-8-1934.
479 Vooruit, 27-5-1937.
480 Idem.
481 Le peuple, 12-8-1938.
482 Volksgazet, 16-8-1938.
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Nederlandstalige kranten Vooruit en Volksgazet werd op de dag zelf niet al te uitgebreid op 

het ongeval in gegaan. De hoofdtitel van de artikels ging nog over de wedstrijd zelf, en pas 

in de ondertitels (in kleinere letters) werd het ongeval vermeld : “een schaduwzijde: Conard 

verongelukt”483 en “een tragische rit”484. Enkel in de Vooruit is een aparte kolom voorzien waarin 

men in gaat op het ongeval, de carrière van Conard en men de familie sterkte toewenst.485 Ook 

de volgende dag gaat men nog kort in op het ongeval ‘dat een zwarte sluier wierp over de Rode 

Ronde’. “Al onze rondemannen droegen den rouw en deelden in de smart der familie Conard.”486

Het meest opvallende feit is dat bij de algemene beschouwing de Rode Ronde als “een volledig 

welslagen” werd bestempeld, “onder alle oogpunten een der best geslaagde”487. Pas helemaal op 

het einde van het overzicht gaat men met 1 zin kort in op het jammerlijke ongeval.

Aan Franstalige kant gaat men al iets uitgebreider in op de dood van de renner. “Oh, je sais, 

il n’y a rien à dire quand la mort s’abat brutalement sur un être jeune, plein de santé, de joie de 

vivre. Et pourtatnt on se revolte, et aux pleurs se mêle une amertume profonde à voit l’injustice 

dus sort. Notre peine est la méme que lorsque nous apprenons qu’un terrible coup de gritsou a 

tué de pauvres mineurs… que lorsque n’importe quel accident de travail se produit. Car si la 

mort nous parait toujours cruelle et injuste, elle l’est cent fois plus encore quand elle s’attaque au 

travailleur qui peine sur sa tâche…Pauvre Conard, nous te pleurons de tout notre coeur d’homme 

et de sportif.”488

De vergelijking met een mijnramp in een arbeiderskrant uit het Luikse is uiteraard niet 

toevallig. Bijkomstig aan deze vergelijking is dat wielrennen bestempeld wordt als volwaardige 

arbeid, en niet als een leuke bijkomstigheid of hobby voor de lucky few. Het was volgens de 

journalist een beroep zoals de vele arbeiders die zijn krant lazen er ook een uitoefenden. De (al 

dan niet reële) band tussen een arbeider en wielrenner kon haast niet op een meer expliciete 

manier verwoord worden. 

In het algemeen stelt men het ongeval als een fataliteit voor, een moeilijk te voorkomen 

ongeval en jammerlijk onderdeel van de wielersport. Het vormde zeker geen aanzet tot protest 

483 Vooruit, 16-8-1938.
484 Volksgazet, 16-8-1938.
485 Vooruit, 16-8-1938.
486 Vooruit, 17-8-1938.
487 Vooruit, 19-8-1938.
488 La Wallonie, 17-8-1938.
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of aanklacht tegen de gevaren van de wielersport. De stelling van Roland Renson, dat men zich 

vanuit de kranten vooral verzette tegen de uitwassen van de sport, lijkt in dit geval niet echt vol 

te houden.

In tegenstelling tot veel collega-mijnwerkers, gingen de collega-renners de dag nadien wel 

opnieuw aan het werk. Er moest immers nog een wedstrijd gewonnen worden.

Besluit

De socialistische dagbladen ondernamen veel moeite om de Rode Ronde voor te stellen als 

een ‘andere’ ronde die een belangrijke propagandistische waarde bezat voor de socialistische 

beweging. Een Ronde die populair was bij arbeiders, waar meer solidariteit heerste in het 

peloton en bij de wedstrijdleiders, waar renners niet als marktwaar werden beschouwd en 

enkel ‘sportsmen’ (in de originele betekenis van het woord) aan deelnamen.

In realiteit verschilde de Rode Ronde echter niet zo enorm veel met andere wedstrijden. Ook 

hier waren er (grote en kleine) premies te verdienen, sloop de commercialisering binnen en 

namen semiprofessionele renners deel aan de wedstrijd.

Voornamelijk in de Franstalige verslagen drongen ‘socialistische’ termen zoals: lutte, fraternité, 

bonne volenté, générosité, … door tot de wielerverslaggeving. 

Zo is het ook opvallend hoe in de Nederlandstalige kranten specifieke aandacht ging naar 

‘onze’ jonge Vlaamse renners, die soms de (uit de burgerlijke sportpers afkomstige) titel van 

Flandrien kregen. Naast de traditionele nadruk op moed, kracht en doorzettingsvermogen, die 

aanwezig was bij alle kranten werden bij de Vlaamse socialistische kranten andere accenten 

gelegd. Flandrien is een intersubjectief begrip dat al tijdens het interbellum als stijlfiguur in de 

wielerverslaggeving werd gebruikt.

Over het gebruik van het woord ‘Flandrien’ in de socialistische dagbladen, ga ik dieper in 

tijdens het laatste deel.
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3.2.3. Flandriens in de socialistische dagbladen

Over de oorsprong en ontwikkeling van de titel van Flandrien heb ik uitgebreid gehad in het 

eerste deel (cf.Supra). Om een zicht te krijgen op de verspreiding en bovenal gebruik van 

de term in de socialistische pers doorzocht ik de dagbladen met behulp van OCR (Optical 

Character Recognition). Hoewel die zoekopdrachten doorheen de vele gedigitaliseerde 

kranten zeker niet 100% foutloos zijn, geven ze wel al een zeer goede impressie.

De eerste vermelding van Flandriens dateren terug tot 1920489. Net zoals in Sportwereld werd 

ook in de Vooruit verwezen naar de originele groep pisterenners verenigd door Karel Van 

Wijnendaele. Vaak werd de titel voorafgegaan door ‘krachtige’, ‘geduchte’, ‘beroemde’, …

Ook in de Franstalige kranten werden de Flandriens van Van Wijnendael vermeld als ze 

aantraden in een zesdaagse.490

Na de periode waarin de Flandriens aantraden en indruk maakten in de zesdaagsen, duurde 

het lang alvorens opnieuw terugkeerden in de krant. Aangezien de fysieke Flandriens niet 

meer bestonden, of niet meer actief waren, begon de stijlfiguur en de mythe van de Flandrien 

in gebruik te komen.

In 1929 omschreef Roger Cneut tijdens de Ronde van Frankrijk de renner Gustave Van 

Slembroeck als : “Nerveus en opgewonden als de Pelissiers en krachtig als al de Flandriens, zo 

bezit hij al de gaven van ons ras, maar tevens de fouten onzer Zuiderburen.”491 Hij gebruikt 

daarmee de Flandrien als ideaal om de kracht van een renner te omschrijven in een zeer 

nationalistische en zelfs racistische manier. Het is echter belangrijk om hier te wijzen op de 

verschillende historische context waarin hij, en met hem veel andere sportjournalisten, de 

term ‘ras’ hier gebruiken. Het racisme had weinig met zuiver biologische rasdenken te maken, 

en meer met het wijdverspreide idee van volksgemeenschap (aard en karakter bepaald door 

gemeenschappelijke taal, cultuur, verleden, religie en een gebondenheid aan grond).492 Een 

idee dat door de Tweede Wereldoorlog werd bezoedeld en het woord ‘ras’ is tot op vandaag 

een bijzonder heikele term. Tijdens het interbellum werd hier nog anders mee omgegaan. 

489 Vooruit, 7-3-1920.
490 Bijvoorbeeld: Le Peuple 5-7-1919.
491 Vooruit, 27-6-1929.
492 Backelandt, F., Ons rijke vlaamse wielerleven en het wielerflamingantisme, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Ugent, 2004, p360.
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Het blijft wel een opmerkelijke vaststelling dat de Vlaamse ‘rasfierheid’ gepropageerd door 

Sportwereld ook in Vooruit zijn ingang vond.

De titel van Flandrien is in veel opzichten ook zo’n vehikel van Vlaamse ‘Rasfierheid’, om te 

verwijzen naar de aard en karakter van een renner. Die titel werd door Roger Cneut eveneens 

toegekend aan sommige ‘rode’ amateurrenners tijdens de Rode Ronde van België. In het kader 

van deze propagandatocht voor Socialisten gebruikte hij de titel om de Vlaamse deelnemers 

aan te duiden. De intentie van het gebruik van die titel is uiteraard moeilijk in te schatten, 

maar de context doet vermoeden dat hij ze gebruikt om de Vlaamse afkomst van de renners in 

een door Walen gedomineerde wedstrijd wou benadrukken.

In Le Peuple omschrijft men die Waalse renners soms zelfs als “les Flandriens du Sud”493. Van 

echt nationalisme kan hier moeilijk nog spraken zijn, en de titel lijkt eerder te refereren naar 

de vermeende kracht van de Flandriens.

Het is duidelijk uit de vele vermeldingen dat het gebruik van het woord Flandrien in 

socialistische dagbladen tijden het interbellum een gelijkaardig verloop kent zoals in andere 

kranten. In die mate zelf dat men het toe-eigent en gebruikt voor renners die actief waren in 

het eigen ‘rode peloton’.

493 Le Peuple, 13-3-1936.
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3.3 Besluit

Uit het korte onderzoek van de wielerverslagen in socialistische kranten tijdens het 

interbellum blijkt vooral dat de aandacht voor het wielrennen niet in elke krant even groot is. 

Voornamelijk in La Wallonie en De Vooruit besteedden beduidend meer aandacht aan sport, 

en het wielrennen. 

Bij de eigenlijke verslagen valt op hoe maar al te vaak zeer korte en puur technische verslagen 

neergeschreven staan, iets wat Volksgazet zal blijven doen tijdens het interbellum.

Zowel is de Franstalige als in de Nederlandstalige kranten keert de in wielerverslagen typische 

‘cultus van inzet, lijden en overleven’ terug. Al zijn er zeker enkele subtiele verschillen op 

te merken met de ‘burgerlijke’ kranten. Voornamelijk in de Franstalige arbeiderskrant 

LaWallonie gebruikt men opvallend vaak het woord lutte in wielerverslagen, een woord dat 

ook vaak in socialistische propaganda voorkwam. Voorts propageerde men tijdens de Rode 

Ronde expliciet de vele ‘socialistische’ waarden die de renners en de organisatoren volgens hen 

ten toon spreidden.

Bij de Nederlandstalige krant Vooruit veranderde met de komst van Roger Cneut als 

sportredacteur de wielerverslaggeving. De gehanteerde stijl was duidelijk schatplichtig aan 

de kenmerkende stijl van de Vlaamsgezinde Sportwereld-redacteur Karel Van Wijnendaele. 

Vooral in de verslagen van de Ronde van Vlaanderen zaten vaak extra-sportieve betekenissen: 

verwijzing naar het Vlaamse landschap, de wielergeschiedenis en de ‘Vlaamse’ spierkracht. 

Het ontbreekt echter aan biografische informatie om de taal in de wielerverslagen van Cneut 

te linken aan een eventuele Vlaams gezindheid. De redactionele voorschriften waren immers 

duidelijk. Zo liet Gust Balthazar tijdens de taalkwestie en de vernederlandsing van de Gentse 

Universiteit ooit optekenen: “Eerst en vooral zijn we socialisten, daarna pas iets anders”494.

Dat er binnen de Gentse socialistische beweging, historisch gezien, andere opvattingen 

tegenover de Vlaamse beweging bestonden, is uitvoerig aangetoond door Maarten Van 

Ginderachter.495 Tijdens de eerste decennia (1885-1914) van de Gentse socialistische beweging 

waren de symboliek, het discours en de visie op de wereld haast exclusief Vlaams. Hoewel 

494 Vooruit, 21-1-1920.
495 Van Ginderachter, M., Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgisch socialisme voor WOI, 
2005, p373.
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het idee van socialistische vaderlandsliefde een geleidelijke opgang kende, liet dit uiteraard 

zijn sporen na. Bovenal bewijst het dat op communautaire gebied de partijeenheid zeker niet 

consequent werd toegepast.496Een Gentse socialistische sportjournalist die zich tijdens het 

communautair gespannen interbellum met een andere etnie identificeerde, het behoort zeker 

tot een van de mogelijke verklaringen voor het gehanteerde wielerflamingantisme.

Besluitende kan gesteld worden dat van een specifieke ‘socialistische’ manier van 

sportverslaggeving, toch in het geval van wielrennen, nooit echt sprake is geweest. Zo 

werden tijdens hun eigen wielerwedstrijd zeker bepaalde socialistische waarden voorzichtig 

gepropageerd, maar werd dat sportevenement nooit een vehikel om die waarden duidelijk te 

propageren. Van een duidelijk en samenhangend ‘socialistisch’ sportdiscours over de 4 kranten 

was dan ook nooit sprake. 

Daarvoor was er eerst en vooral een gebrek aan gecoördineerde samenwerking tussen 

de kranten en daarbovenop ontbrak het de socialistische wielerwedstrijden aan een 

‘propageerbaar’ profiel. De Rode Ronde werd bijvoorbeeld niet ondersteund vanuit de 

arbeiderssportbeweging (die wel een sterk profiel had ontwikkeld) omwille van de sterke 

gelijkenissen met de burgersport.

496 Idem.
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Conclusie

Ik begon mijn thesis met een schets van de geschiedenis van het wielrennen, en de 

opmerkelijke historische band met de Vlaamse beweging. De Vlaamse identiteitsconstructie 

verliep op zowel een expliciete als op een impliciete manier doorheen sommige 

wielerverslagen tijdens het interbellum. 

Vanuit de vraag wat de houding van de socialistische kranten was tegenover dit 

wielerflamingantisme analyseerde ik de positie van het wielrennen, en bij uitbreiding de fiets 

binnen de socialistische beweging. Zo ontdekte ik dat de fiets door militanten werd gebruikt 

om propagandatochten op te zetten en het platteland te ontdekken. Ze verenigden zich als 

Rode Wielrijders en werden ingezet tijdens verkiezingen, al blijkt dat ze vanuit de partij niet 

ten volle werden benut. Deze verenigingen leken echter te beantwoorden aan een verlangen 

van vele leden om toeristische uitstappen te doen, en indirect lagen ze aan de basis van de 

succesvolle Natuurvrienden.

Maar er was ook een socialistisch wielercircuit dat erg sterk stond in Luik. Sportbeoefening 

binnen de socialistische beweging werd gedomineerd door de arbeiderssportbeweging, die 

probeerde een antwoord te bieden tegen het ‘verziekte’ kapitalistische sporten door een andere 

harmonieuzere, internationale, vredevolle en minder prestatiegerichte manier van sporten 

vooruit te schuiven. De onbuigzame arbeiderssportideologie leek moeilijk toepasbaar op het 

wielrennen, waardoor de socialistische wielrenners geen aansluiting vonden bij de grotere 

socialistische sportbond.

De vele wielerwedstrijden, waarvan de Rode Ronde van België het jaarlijkse hoogtepunt 

vormde, verschilden in essentie niet zo heel erg met de ‘burgerlijke’ varianten. De 

pragmatische socialistische wielerbond paste wel de afstanden van de wedstrijden bewust aan, 

zodat fysieke excessen werden vermeden. Het ging er hoe dan ook een pak minder ideologisch 

aan toe wij de socialistische wielrenners, dan bij de arbeiderssportbeweging.

Hoewel ze niet echt in opzet slaagden, wist de arbeiderssportbeweging veel arbeiders op 

heel diverse manieren in beweging te krijgen. In numerieke zin was wielrennen zeker niet 

de meest beoefende sport binnen de socialistische beweging. Het rode peloton bestond 

naast enkele Vlaamse renners vooral uit sterk legioen Luikse renners. De populariteit van de 
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wedstrijden bij het publiek van arbeiders was dan weer erg groot. De socialistische wielrenners 

leken te beantwoorden aan de vraag van arbeiders naar moderne sporten, iets waar de 

arbeiderssportbeweging maar gedeeltelijk aan leek te beantwoorden.

Bij alle onderzochte verenigingen en bonden viel vooral op hoe die vaak het werk waren van 

individuen, die er vaak verschillende visies omtrent sport op nahielden. Dit zorgde vaak voor 

onenigheid, en bewijst vooral de ongecoördineerd aanpak van sport binnen de socialistische 

beweging. Net zoals, en misschien wel samenhangend met, het gebrek aan een linkse 

cultuuropbouw werd nooit een eensgezinde visie geformuleerd over de invulling van sport.

De analyse van het wielrennen leert ons dat, meer nog dan de wielrenners, journalisten 

de sport maakten tot wat ze is. Zij gaven de wedstrijden en de wielrenners hun extra-

sportieve betekenis. Uit de analyse van de wielerverslagen in de verschillende socialistische 

dagbladen bleek vooral dat er niet zoiets bestond als een specifieke socialistische manier 

van wielerverslaggeving. De verschillen tussen de kranten onderling in zowel kwantiteit als 

kwaliteit van de verslagen van de onderzochte wielerwedstrijden, zijn te groot om van een 

specifiek discours te kunnen spreken.

Uit de analyse bleek wel dat in de Gentse krant Vooruit Roger Cneut een verslagstijl hanteerde 

die schatplichtig was aan het wielerflamingantisme van Karel Van Wijnendaele. Dat is in 

bepaalde opzichten opvallend, maar hoeft zeker niet te verbazen gezien de aparte geschiedenis 

van de Gentse socialisten met het flamingantisme zoals geschetst door Maarten Van 

Ginderachter. Voor velen was het bestaan van een Vlaams volk, met een eigen cultuur en taal 

vanzelfsprekend. Het zorgde ervoor dat anti-flamingantisme van de Gentse fractie wezenlijk 

verschilde met die van de Waalse fracties. 

Uit de verslagen van Roger Cneut is duidelijk dat hij geloofde in een Vlaams volk, met 

een legitieme eis op een eigen leven. Hij ging dan ook niet op zoek naar een manier om 

het wielerflamingantisme te beantwoorden met een meer ‘socialistische’ manier van 

sportverslaggeving, hoe dat er ook zou mogen uitzien. Integendeel, Cneut schreef mee aan de 

Vlaamse ontvoogding doorheen wielerverslagen.
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Ik kan, na afloop van de tocht doorheen de socialistische beweging enkel de stelling die 

ook Maarten Van Ginderachter poneerde enkel bijtreden. Namelijk dat de socialistische 

beweging, in tegenstelling tot de gepropageerde eenheid, een zeer heterogene beweging was. 

Zowel op vlak van cultuur, sport, vrijetijdsbesteding en sportjournalistiek bestonden heel veel 

verschillende opvattingen binnen de beweging.

Het beeld van de socialistische zuil als monoliet, kan bij deze, en indien dat nog bestond, een 

beetje meer ontkracht worden.
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