
De Bossche Wielrijders- 
kring op de foto ! 

Aart Vos 

Wielrijden is een schoone zaak, 
En geeft het mensdom veel vermaak.' 

In het eerste deel van de recent versche- 
nen Geschiedenis van Noord-Brabant 
prijkt op pagina 331 een prachtige foto.' 
Het is een opname van fietsers in 's-Herto- 
genbosch. Op de foto staan ongeveer der- 
tig mensen, waarvan er circa dertien met 
het rijwiel aan de hand poseren. Misschien 

. houden de anderen ook een velo vast, 
maar dat is niet te zien. De leden van de 
Bossche Wielrijderskring maken zich op 
voor een fietstocht door het Brabantse 
land. Het zonnetje schijnt, de mensen heb- 
ben er zin in. De tweede meneer, links, is 
zo trots als een pauw. Meerdere keren 
heeft hij al een toertocht gefietst: de 
medailles prijken op zijn borst. 
De foto dateert uit 1888. In 's-Hertogen- 
bosch was toen ongeveer twee jaar een 
Wielrijders-Kring' actief. Het doel van de 
Kring was het houden van gezamenlijke 
fietstochten. Daarnaast werden er 'onder- 
linge wedstrijden' gehouden, waarbij prij- 
zen te winnen waren. Er werd ook gestre- 
den met andere verenigingen. Bovendien 
werden 'met behulp der bevoegde mach- 
ten' de belangen van de wielersport 
behartigd 'waar die aangerand mochten 
worden'. De leden van de Bossche Wielrij- 
derskring moesten lid zijn van de 
A.N.W.B.(mèt puntjes), in het bezit zijn 
van een rijwiel èn dit kunnen berijden 

Wielersport rond 1890 

Plezierig fietsen 

Een fiets kostte veel geld, de leden van de 
Kring waren dan ook rijk èn hadden vrije 
tijd. Voor een werkman - een sjouwer bij 
de steenhouwerij Bolsius verdiende in 
1890 fl. 8,64 per werkweek van 72 uur - 
was de fiets een droom. Bovendien was 
'vrije tijd' voor de arbeidende stand een 
tamelijk onbekend begrip. In 's-Hertogen- 
bosch werden sedert 1881 'Sparkbrook'- 
rijwielen verkocht door B.A. Jansen, in 
1888 variërend in prijs tussen de 102 gul- 
den (een hoge tweewieler) en 408 gulden 
(een tandem).3 In zijn werkplaats aan de 
Eerste Nieuwstraat zette Jansen de uit 
Engeland geïmporteerde onderdelen in 
elkaar en verkocht deze in de stad en via 
zijn agenten in het gehele land. Trouwens 
uit Nederlands-Indië, België, maar ook uit 
Odessa kwamen bestellingen binnen. 
Leden van de BWK moesten een rijwiel 
kunnen berijden. Dat lijkt logisch, doch er 
waren nogal wat kapitaalkrachtigen die 
een fiets bezaten, maar de rijkunst niet 
machtig waren. De fiets bleef lange tijd 
een sportief statussymbool tot de slagers- 
knecht en de dienstbode er gebruik van 
gingen maken en de automobiel - de 
'nieuwe locomotie' - aan zijn opmars 
begon. Fietsen was niet eenvoudig op de 
wat ingewikkelde modellen en zeker niet 
op de 'hooge tweewieler'. De rijwielfabri- 
kanten en -handelaren verleenden daarbij 
gelukkig hulp. B.A. Jansen opende een rij- 



Aan het Kardinaal van Rossumplein hebben de leden 
van de Bossche Wielrijderskring zich in 1888 verza- 
meld om een tocht door het Brabantse land te maken. 
De enige dame op de foto laaf zich rqden. 
(Foto: Stadsarchief 's-Hertogenbosch, archief B.A. 
Jansen) 

school in een zaal aan de Zuid-Wiliems- 
vaart 'naar de laatste eisch des tijds'. Om 
kneuzingen bij valpartijen te voorkomen 
waren de muren van de rijschool voorzien 
van stootkussens die gevuld waren met 
stro. In 1914, tijdens de mobilisatie, werd 
de school gebruikt als stal voor 'militaire 
paarden' die de school ruïneerden door de 
inhoud van de stootkussens te verorberen. 
Oude fietsen stelde lansen ook wel 
beschikbaar voor lessen op de openbare 
weg: 'Amice! Hebt gij tegen 2 uur eene 
oude kar disponibel voor een leerling, met 
name H. vande Ven. De eerste oefeningen 
zullen dan plaats hebben op de Orthen- 
scheweg. Zoo gij tijd hebt, komt gij zeker 
wel even kijken'. Aldus luidde een ver- 
zoek aan Jansen in 1896. 

In het reglement van de BWK stond ook 
dat het lidmaatschap van de A.N.W.B. een 
vereiste was om toe te kunnen treden tot 
de Kring. De jonge A.N.W.B. - bij oprich- 
ting in 1883 nog Nederlandsche Vélocipe- 
disten Bond geheten -behartigde nog uit- 
sluitend en met enthousiasme de belangen 
van de fietsers die vaak met wantrouwen 
werden bekeken. Met name een tochtje 
buiten de stad was niet altijd aangenaam 
en zeker veiliger wanneer in gToepsver- 
band gefietst werd. Boeren joegen fietsers 
van de paden omdat ze bevreesd waren 
dat de koeien geen melk meer gaven, 
koetsiers knalden met hun zwepen en de 
honden die fietsers achter de broek zaten 
waren talloos. De agressiviteit onder de 
plattelander was enorm. Fietsenfabrikant 
Jansen adverteerde in 1892 in de Kam- 
pioen met een nieuwe vinding: de 'hand- 
vatrevolver' die met een enkele handeling 
van de handgrepen aan het stuur kon 
worden losgekoppeld. Wielrijders' zo 
schreef Jansen 'die grotere toeren maken, 



gaan zelden zonder wapenen op reis, en 
zelfs de vele aanrandingen in ons rustig 
Nederland zouden het wettigen steeds een 
wapen bij de hand te hebben, dat zowel 
aangehitste honden als personen met kwa- 
de bedoelingen van u kan afhouden'. De 
hoofdredacteur van De Kampioen achtte 
dit wapen echter te gevaarlijk en beval de 
suggestie van een ander Bondslid aan, 
namelijk de zogenaamde ploertendoder, 
een revolver kaliber 9 mm!* Samen met de 
A.N.W.B. trachtten wielrijderskringen de 
overheid te bewegen voorzieningen voor 
fietsers te creëren. Van fietspaden of een 
verplichting om in de duisternis een licht 
te ontsteken was in Brabant aan het einde 
van de negentiende eeuw nog geen spra- 
ke. In 1903 stemde de Bossche gemeente- 
raad in met de aanleg van het eerste fiets- 
pad, van 's-Hertogenbosch naar Vught, 

Wielrenner Van Hout poseert in het atelier van 
Pierre Weijnen aan de Kerkctraat. De foto werd in 
1897 gemaakt. 
(Foto: Stadsarchief 's-Hertogenbosch, archief B.A. 
lansen) 

nadat de A.N.W.B. had toegezegd vijfhon- 
derd gulden in de kosten bij te dragen. 

Wedstrijden 

De Bossche Wielrijderskring schreef naast 
toertochten ook wedstrijden uit, zowel in 
het langzaamrijden als in het hardrijden. 
De eerste wedstrijd in het langzaamrijden 
vond op 15 mei 1887 plaats op de Parade. 
Vijf kandidaten hadden zich aangemeld. 
Onder 'veel bekijks' legde de winnaar, L. 
van der Meden, de 50 meter in 1 minuut 
en 11 seconden af.5 De wedstrijdcommis- 
sie stond op een vlekkeloze organisatie en 
had er voor gezorgd dat bij de plaats van 
afrit bier, melk en eieren voorradig waren, 
de vijftig meter op de Parade exact was 
gemeten en er voldoende lint was om over 
de weg te spannen. Voor een eerlijke tijd- 
waarneming was een 'Engels Ankerhorlo- 
ge, nauwkeurig tot op de 1/4 seconde' 
beschikbaar. Onder de uitgaven staan 
naast de kosten voor medailles, het invita- 
tiepapier en de patronen voor de revolver 



ook de fooien vermeld die aan marechaus- 
see en politie waren uitgedeeld. 'Aan 
ieder der marechaussee 2 kruiken bier en 
4 sigaren á 2,5 cts'. De politieagenten kre- 
gen wel sigaren, maar geen bier. Overi- 
gens ontvingen politie en marechaussee 
hun fooi voor zowel het optreden bij de 
hardrijwedstrijd als bij het langzaamrij- 
den. Op dezelfde dag vond namelijk ook 
de eerste wedstrijd hardrijden plaats. Aan 
de wedstrijd langs de Zuid-Willemsvaart 
over 16.700 meter deden tien renners mee. 
De gebroeders K. en G. van Lanschot race- 
ten in een tandem en legden de afstand in 
49 minuten en 30 seconden af. Winnaar 
werd Th. Sweens in 42 minuten. Iedere 
deelnemer ontving 'een voorgift die door 
de gezamentlijke commissie was vastge- 
steld'. In het notitieboekje van B.A. Jansen 
staat daarover vermeId dat 'niemand van 
de mededingers iets wist van zijn voor- 
gift'.6 
De wielerwedstrijd van 9 oktober van dat 
jaar trok vele vreemdelingen, meldde de 
krant. De derde prijs ging naar een Bos- 
schenaar: C. Brouwers. De afstand van 28 
km en 800 meter langs de Zuid-Willems- 
vaart naar Schijndel en terug legde hij af 
in 1 uur en 16 minuten. De tweede prijs 
werd behaald door de heer M. Aertnijs uit 
Eindhoven. Zo'n 300 meter voor de eind- 
streep 'schoof zijn wiel uit' en viel hij van 
zijn velo. Het laatste gedeelte kon hij 
slechts met één trapper afleggen! Ware 
hem dit ongeval niet overkomen dan was 
de uitslag van den strijd twijfelachtig 
geweest'. Roland Hagedoorn uit Amers- 
foort werd de uiteindelijke winnaar. In 
1 uur en 13 minuten legde hij de afstand 
af en won een 'verguld-zilveren medaille 
en een kunstvoorwerp (een beker) van 25 
gulden'.7 
Op zondag 8 september 1889 werd een 
wedstrijd uitgeschreven over een afstand 
van 7.000 meter op 'een goede grintweg' 
van Sluis I naar de Dungense brug. 'Kam- 
pioen van Den Bosch' werd de trainer van 

36 Jaap Eden, Klaas Pander, een wielrenner 

uit Haarlem. Hij legde de afstand af in 12 
minuten en 30 ~econden.~ B.A. Jansen 
deelde ook in de triomf. Pander won de 
wedstrijd op een Sparkbrook uit de stal 
van Jansen! In een prospectus van Jansen 
schrijft Pander: 'De Sparkbrook no.3, 
gemaakt met holle velgen, is een zeer ster- 
ke en snelloopende kar! Men wil wel 
opmerkzaam zijn dat mijn gewicht lang 
niet licht is!' Jansen, de grote animator van 
de Bossche Wielrijderskring, deed goede 
zaken. Wielrenner Anton van Beek schreef 
in mei 1892 aan Jansen het volgende: 'De 
race is niet gunstig afgeloopen. De hoofd- 
zaak is dat ik mij te weinig getraind heb, 
hoewel ik ìl. woensdag de 20 Km. in 42 
min. reed met sterke wind, dus dat gaat 

Op de achterzijde van de foto staat: 'Ann mijn 
vriend B.A. Jansen, Jan B. 10.2.1895'. De twee ren- 
ners, zwaar beladen met ere-metaal, z i p  Jan Brum- 
men en Polanen. 
(Foto: Stadsarchief 's-Hertogenbosch, archief B.A. 
Jansen) 



In het archief van Rijwielhandel B.A. Jansen bevindt zich deze foto van een wielerwedstrijd op een echte wielerbaan. 
In 's-Hertogenbosch was in de tijd dat de foto gemaakt werd, rond 1885, nog geen baan. De 'hoge-bi' doet niet onder 
voor de lage race-fietsen. Het is een unieke opname. Zoveel foto's van wedstrijden uit die tijd zijn er niet. 
(Foto: Stadsarchief 's-Hertogenbosch, archief B.A. Jansen) 

nog al. De hoofdzaak is ook dat die kar 
(van Beek doelde op de Sparkbrook) uit- 
stekend loopt en licht is. De oorzaak was 
dat ik er uit moest scheiden is deze: dat ik 
bij het voorbijgaan van een boerenkar de 
verkeerde kant wilde passeeren en ik tus- 
schen paard en weg zat. Daar ik direct 
stopte kreeg ik de kramp in de kuiten en 
zat toen met de beenen krom opgetrokken 
in de hoogte'. De Belgische wielrenner De 
Maerschalck berichtte Jansen dat op de 
internationale wedstrijden in Antwerpen 
van mei 1888 maar liefst vijf prijzen met 
een Sparkbrook werden gewonnen. De 
Maerschalck miste de eerste prijs: 'In de 
tandem race hadden wij zeker de l e  prijs 
behaald, wij dachten alsdat de race ten 
einde was en hielden op, doch er was nog 
een toer te maken en Stroethoff ging ons 
voor'. B.A. Jansen fietste zelf ook en sleep- 
te in 1888 de derde prijs in de wacht in de 
wielerwedstrijd van Oisterwijk over 7.000 
meter. 'Er was veel wind' schreef de krant, 
'maar de weg was goed te n~emen. '~ En 
dat was al heel wat in die dagen. 

Vrouwen op de fiets 
Tot slot: op de foto uit 1888 is ook een 
vrouw te zien. In een beschouwing over 
het eerste deel van de Geschiedenis van 
Brabant in het dagblad 'De Stem' van 6 
maart 1996 staat dat het voor die tijd 
opmerkelijk is dat een 'groot aantal vrou- 
wen' lid is van de 'Bossche Wielrijders- 
kring'. De foto in De Stem is overgenomen 
uit de Geschiedenis van Brabant. De auteur 
van het hoofdstuk 'vrijetijds besteding' 
schrijft bij de foto dat de deelname van 
vrouwen 'opvallend' is. Beide onderschrif- 
ten zijn denk ik niet juist. Op de foto is 
maar één vrouw te zien. Staat deze vrouw 
trots naast haar fiets en klaar om het stalen 
ros te bestijgen ? Nee, de vrouw is de enige 
persoon op de foto die echt zit. De vrouw 
in haar lange 'niet-sportieve' jurk en 
bepluimde hoed zit 'voorop'. Haar (?) man 
zal haar straks rijden, door het Brabantse 
land. Van actieve deelname aan de fiets- 
tocht is geen sprake, ze gaat uit rijden, haar 
gezel peddelt haar voort. De sportieve 
wielrijders op de foto dragen fietspetjes, 
halflange broeken en lange kousen. 



Op de foto staat een vriend van Bernard Jansen, 
Haas Pander, de trainer van Jaap Eden. Pandmfiet- 
ste in Den Bosch en omgeving wedstrijden op een 
Sparkbrook. 
(Foto: Stadsarchief 's-Hertogenbosch, archief B.A 
lansen) 

Vrouwen bewogen zich in 1888 maar zel- 
den per fiets voort. In Nederland waren in 
1894 slechts 70 vrouwen lid van de 
A.N.W.B., l%% van het totaal aantal leden 
van de A.N.W.B. Niettemin maakte in 1885 
reeds een vrouw een bondstocht op een 
driewieler. In de Kampioen van dat jaar 
werd daar uitgebreid aandacht aan 
besteed?O Enkele jaren later, in 1888, klaag- 

38 de een wielrijdster: 'In Nederland, en voor- 

al in de groote steden, worden onze sport- 
zusters nog altijd als een sogrt wonderdie- 
ren beschouwd. De reden hiervan is ver te 
zoeken: zij ligt in het geringe aantal, en de 
oorzaak hiervan is juist weder, dat men de 
wiebijders als wonderdieren beschouwt. 
Wij draaien dus in een kringetjef?I 
Toch deden vrouwen aan wedstrijden 
mee, rnSiár tesamen met een man op de 
'tweepersoans driewieler'. Bij de uitrei- 
king van de l e  prijs aan Mej. van Raden 
en de heer Kerkhoven op de baan in Sche- 
veningen richtte de voorzitter van de 
A.N.W.B. zich met een speciaal woord van 
waardering tot de dames. Hij dankte 'de 
leden van het zwakkere geslacht voor hun 
betoonden lichamelijke en bovenal zede- 
lijken moed. Welke woorden stormachtige 
toejuichingen ontl~kte':~ Aan de voor- 
jaarstochten van de Bossche Wiekijders- 
kring in 1888 nam ook een vrouw deel, 
mevrouw Stroethoff. De krant becommen- 
tarieerde deze gebeurtenis overigens niet. 
Mogelijk is zij de dame op de foto. Het is 
niet waarschijnlijk dat mevrouw Stroet- 
hoff, die uit Amsterdam kwam, aan de 
echte wedstrijd deel nam. Ze reed mee in 
de toertocht en weilicht uriórop. Zij was, 
zo schreef de krant 'van middelbaren leef- 
tijd'.13 Een vrouw op de fiets bleef nog lan- 
ge tijd omstreden. Artsen adviseerden 
vrouwen (en mannen boven de Veertig) 
maar niet te fietsen: 'de lichaamskrachten 
onzer meisjes en vrouwen zijn in den regel 
niet opgewassen tegen de vermoeienissen 
van het wiekijden, Hij, wien de vier h i -  
sen op den rug staan geschreven, doet 
verstandig met af te zien van elk pogen 
om door een herolsch kunstmiddel, zijn 
langzaam dovende levenskracht aan te 
wakkeren24 Anderen verboden vrouwen 
het 'onzedelijk vélocipederen' of waar- 
schuwden tegen 'dakvormige' zadels," 
In Leuven telde men in 1891 &én vrouwe- 
lijke fietser en in de hoofdstad van België 
waren in 1892 nog maar vijftien vrouwen 
die fietsten. In Duitsland en Engeland 
waren vrouwen op de fiets al 'gewoner', 



P B. A. JANSEN, - 's-HERTOGENBOSCH. P 

Sparkbrook Dames Safety. 

Deze machme heeft in 't afgeloopen seizoen uitstekend voldaan 
Daar wij de grootste zorg bij het fabriceeren er aanbestedenom haar 
bijzonder gcschikr t e  maken tot in d e  kleinste details voor dames, 
door  voldoende ruimte te laten voor d e  kleederen zonder d e  houdmg 
van de r~jdster t e  bederven, zoo bevelen wij haar gerust aan. 

D e  machine is zoo sterk gemaakt dat ook heeren welkevan open 
raamwak houden deze kunnen gebnuken Bovendien kan e r  eene af 
neembare stang ter versterking aangebracht worden, van af d e  zadel- 
pin tot den nek. 

Omscluijnnp: Wielen 30 Eng duim vóar en 28 Eng iiiiiln Tcliter, opge 
voeld tot 50 Eng duin1 of naar keuze v, Fng diliin banclan Kugelassen .%.m 
beide wielen en kruk= Abmgdon kettmg Afneeiiibsie kiubben teldilte 
spaken aan beide wielen Plunperrem op 't voorwiel Gelieel van boud ge 
trokken stalen buizen Yerstelbare zit en stuurstang Slikborden nan beide 
wielen Kleerbes~hermer aan de ketting en het a~litenviel Blanke deelen 
vernickeld, 't overige zwart emiul 

P R W S f 222.- 
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Holle velgen f 12,- ' / , . eg l  duim handen f 6  - 
1'1, Eng. duim beste cushion banden f36.- 

Echte Bown's aeolus kogelpedalen f 5.- Sparkbrook kogelpedalen f 9.- 

di-0 verkliu ik dat de 7.o vin  m ontvangen Spidbibok aimersrlaty in.llaoviieli 
ten mititakend b a i i l t  

Xrimpm im de Lok KOENELIA SNIT 

Kornelia Smit uit Krimpen aan de Lek kocht deze 
'Dames Safety' in  1890 van Jansen. 
(Archief B.A. Jansen) 

daar verschenen reeds vóór 1890 tijdschnf- 
ten als 'Die Radlerin' en The Lady 
Cycli~t'.'~ 
De naam Stroethoff is al eerder gevallen. 
De heer èn mevrouw Stroethoff waren 
zogenoemde buitenleden van de Bossche 
Wielrijderskring, beiden woonden aan de 
Keizersgracht in Amsterdam. Mevrouw 
Stroethoff komt op de contributielijst van 
1888 voor. De gegevens die ter beschik- 

king staan wijzen er niet op dat er toen 
meer vrouwen lid waren van de Bossche 
Wielrijderskring. Het reglement van de 
BWK geeft geen aanwijzingen omtrent het 
sporttenue voor vrouwen. Broek, jas, tricot 
en pet werden verplicht gesteld door de 
BWK. De ledenlijst uit 1887, telt zestig 
'Bossche' namen. Tussen al die mannen 
staat 'L. Jansen-Boeckmans' met lidnum- 
mer 58. Léontine was de echtgenote van 
Bernard Jansen, het eerste lid van de 
BWK.17 Toen de foto van de Bossche wiel- 
rijders gemaakt werd, was 'le cheval de 
démocratie' in 's-Hertogenbosch nog een 
echte mannenaangelegenheid. Een vrouw 
fietste nauwelijks en kocht zelden een 
fiets. Maar Bernard Jansen liet in 1890 juf- 
frouw Kornelia Smit uit Krimpen aan de 
Lek een 'Sparkbrook Dames Safety' aan- 
prijzen die zij bij hem had gekocht. De 
'Sparkbrook Dames Safety' was de veilig- 
heidsfiets die speciaal voor vrouwen was 
ontwikkeld.18 In de begeleidende brief bij 
de af te leveren Dames Safety legde Jansen 
uit hoe een dame op diende te stappen: 
'Zij stappe door of over het raamwerk als 
de linksche of rechtsche pedaal om hoog 
is. Dan staat zij dus met haar rechterbeen 
aan de rechterzijde, met haar linker aan de 
linker zijde der machine. Vervolgens gaat 
zij op de omhoog staande pedaal staan 
waardoor de machine naar voren loopt, 
doch tegelijkertijd schuift zij, zich omhoog 
lichtende, in het zadel. U zult zien dat de 
tweede poging reeds met uitslag 
bekroond wordt.'19 
Een enkel jaar later adverteerde Jansen in 
'De Hollandsche Lelie'. 'Het eenige Week- 
blad in Nederland voor (Jonge) Dames uit 
de hoogste en beschaafdste kringen.' 
De fiets werd het voertuig van de vrou- 
wenemancipatie: vrouwen konden en wil- 
den fietsen. Voor vrouwen werd speciale 
fietskleding ontworpen: de lange sportieve 
rok of de broek met 'opknoopbare rok'.20 
Nadat de Dames Veiligheidsfiets op de 
markt kwam, in 1890, klommen er meer 
vrouwen op de fiets. In 1892 werd in het 



Geillustreerd Handboek voor Wielrijders 
opgemerkt: 'De eerste vrouwen die zich 
op het rijwiel in het publiek lieten zien, 
werden uitgejouwd en geminacht. Men 
kon zich niet voorstellen, dat eene fatsoen- 
lijke vrouw in het wielrijden genoegen 
kon scheppen. Evenwel, die tijd van 
schande is voorbij, en tegenwoordig zal 
niemand (onder iemand verstaan we hier 
personen met een ontwikkeld verstand 
begaafd) het wielrijden eenen onbehoorlij- 
ke of onfatsoenlijke sport voor dames vin- 
den'.z1 

Tot slot 

In 1888, het jaar van de groepsfoto, was de 
vélocipède nog geen vervoer- of transport- 
middel. Twee jaar later deelde de voorzit- 
ter van de A.N.W.B. mee dat in geheel 
Nederland 530 personen het rijwiel voor 
hun beroep gebruikten." Rond 1890 werd 
er nog bijna uitsluitend door mannen en 
voor het plezier gefietst. Maar de consu- 
mentengroep die uitsluitend bestond uit 
jongelieden uit het betere milieu, die spor- 
tief en viriel wilden zijn, werd kleiner. De 
fabrikanten richtten zich op de nieuwe 
consument die een veilig, praktisch en 
gemakkelijk vervoermiddel wenste. Het 
rijwiel dat uitsluitend gebruikt werd voor 
toerisme en sportbeoefening bleef bestaan, 
maar bij bestel- en bezorgdiensten, politie 
en leger, arts en geestelijke lag op dat 
moment de toekomst van de fiets.= 
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