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Ter gelegenheid van de 125 jaar van de Belgische Jockey-Club heeft 
de Raad van Bestuur het initiatief genomen om het document dat U in 
handen hebt, te publiceren. Het bestaat uit 2 delen, elk in een landstaal.

De Franse tekst beschrijft, voor het grootste deel, de geschiedenis van de 
Belgische rennen geschreven door Graaf Roger Dumonceau de Bergendal 
in 1983. Deze eminente kenner en  verantwoordelijke van de rennen en de 
fokkerij beschrijft, soms in detail, de hoogte- en laagtepunten van de Belgische 
galoprennen. Hij stopt bij een hoogtepunt dat helaas werd gevolgd door een 
lange periode van recessie die, hopen wij, nu wordt gevolgd door een nieuwe 
heropleving. 

Ondanks de vele bedreigingen bestaat de Jockey-Club vandaag nog steeds 
en speelt haar rol als regelgever van de hippische galopsport in België. Ze 
kan dat omdat de volledige steun van buitenlandse renautoriteiten ontvangen 
wordt en in het bijzonder van de Franse autoriteit France Galop!

Deze tekst is duidelijk geschreven door een deskundige van binnen de sport 
en is gericht op klassieke rennen, de fokkerij en het trainen.

De tweede tekst is overgenomen uit een werk geschreven door een toenmalige 
student uit de streek van Waregem. Dit uittreksel beschrijft de oorsprong 
van de rennen gezien vanuit een institutionele context, met  soms hevige 
en vaak persoonlijke parlementaire debatten  en geeft de geest weer die de 
samenleving van die tijd animeerde. Het onthult de sociologische aspecten 
- de officiële renwereld werd duidelijk gekoppeld met hogere sociale klassen - 
maar ook de evolutie en de vermenging van publiek dat de rennen bijwoonde.

Dit wordt beschreven vanuit het oogpunt van  provincierennen, vooral  de 
rennen in Waregem, die gedurende deze periode een fenomeen bleven en 
nu zelfs in het cultureel erfgoed zijn opgenomen. Deze studie bespreekt ook 
de evolutie van het transport en de weddenschappen, ondeelbaar verbonden 
met de rennen.

De combinatie van de twee teksten, de taalbarrière kan de leesbaarheid 
bemoeilijken, geeft een overzicht van verschillende facetten van de hippische 
sport, galop- en hindernisrennen, geïllustreerd met enkele foto ‘s uit die tijd.

De Franse tekst bevat ook een beschrijving van twee legendarische paarden.

De historiek van de rennen in het algemeen en in het bijzonder die van 
Waregem komt  goed overeen met de viering van de 125 jaar van de 
Belgische Jockey-Club - rekening houdend met de voorgangster, de “ Comité 
Central des Courses”, kan men in feite spreken van 150 jaar.  Deze gebeurt in 
combinatie in Oostende - de plaats van mooie bladzijde in de geschiedenis - en 
in Waregem, de vitrine van de Belgische rennen. De bedoeling is het werk van 
de enthousiastelingen die de duurzaamheid van de galoprennen verzekeren 
te onderlijnen en particulieren, lokale overheden, de Stad Waregem, de 
buitenlandse rensectoren en vooral die van Frankrijk te bedanken voor de 
ontvangen steun.

Dat de auteurs voor hun bijdrage ook bedankt wezen.

>> PHILIPPE CASIER
Voorzitter van de Belgische Jockey-Club
Voorzitter van de Koninklijke Waregemse Koersmaatschappij

VOORWOORD
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Op dinsdag 30 augustus 2011 kon 
er op de Gaverbeekhippodroom net 
zoals bijna ieder jaar weer op de 
koppen gelopen worden. De kranten 
spraken van 40 tot 50 000 kijklusti-
gen die waren afgezakt naar het Zuid 
West-Vlaamse Waregem om er te 
genieten van een namiddag paarden-
rennen op het evenement dat bekend 
is geworden als Waregem Koerse. 
Het succes van dit evenement is 
paradoxaal te noemen, de Belgi-
sche paardenrennen bevinden zich 
namelijk al jaren in een grote crisis. 
De meeste oude renbanen zijn al ge-
sloten of krijgen een herbestemming. 
Een Vlaams decreet uit 2004 dat de 
rennen nieuwe ademruimte moest 
geven, heeft daar nog niet veel aan 
kunnen veranderen. De vraag naar 
steun voor de paardenrennen is niet 
nieuw, al in het midden van de ne-
gentiende eeuw kwam deze kwestie 
aan bod in het parlement.

Dit artikel dat gebaseerd is op de mas-
terpaper ‘Op de eerste dinsdag na de 
laatste zondag van augustus: Een 
geschiedenis van de jaarlijkse paar-
denrennen in Waregem, 1847-1966’, 
zal de Waregemse paardenrennen 
vanuit een thematisch perspectief  

behandelen.1  In dit artikel wil ik eerst 
aan de hand van twee parlementaire 
discussies uit 1849 en 1862 aanto-
nen welke de belangrijke algemene 
socio-culturele, de economische en  
politieke aspecten van de moderne 
negentiende-eeuwse paardenrennen 
zijn. De discussies zijn belangrijk om-
dat ze de politieke realiteit in verband 
met de paardenrennen weergeven. 
Ze geven de opinies van verschei-
dene Kamerleden weer en illustreren 
hierdoor de belangrijkste kenmerken 
die met de paardenrennen geassoci-
eerd werden in de hoogste Belgische 
politieke en maatschappelijke krin-
gen. Ten tweede wil ik nagaan hoe 
deze aspecten zich uitten in de spe-
cifieke context van de jaarlijkse paar-
denrennen te Waregem. Ik wil na-
gaan of de Kamercontroverses ook 
op en rond de Waregemse renbaan 
een rol speelden. Chronologisch zal 
dit artikel de paardenrennen van hun 
ontstaan in 1847 tot in het midden 
van de twintigste eeuw behandelen. 
De chronologie verloopt in dit artikel 
niet lineair, omdat ze ondergeschikt 
is aan het thematisch perspectief.

1 Deze masterproef werd geschreven onder 
begeleiding van Prof. dr. Tom Verschaffel. 
Dit artikel is voornamelijk gebaseerd op het 
tweede hoofdstuk: Kenmerken van de moderne 
paardenrennen toegepast op de Waregemse 
rennen. W. KERKHOVE, Op de eerste dinsdag 
na de laatste zondag van augustus: 
Een geschiedenis van de jaarlijkse paardenren-
nen in Waregem 1847-1966, ongepubliceerde 
masterpaper, Katholieke Universiteit Leuven, 
Subfaculteit Geschiedenis, 2010.
 

INLEIDING
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Vanaf de jaren 1840 sijpelde de po-
pulariteit van deze sport ook door 
naar het platteland met kleinere 
plaatsen als Oudenaarde, Sint Trui-
den, Namen en ook Waregem. Net 
als in Brussel en andere grote ste-
den, vormden publieke feesten ook 
in kleinere gemeenten het kader 
om paardenrennen in te richten. 
1 In contrast met de rennen in het 
mondaine Spa en de aristocratische 
Brusselse hoofdstad moeten de eer-
ste Waregemse rennen echt op het 
platteland als kermisvermaak gezien 
worden voor de plaatselijke boeren-
bevolking. Deze lokale initiatieven 
genoten veel minder overheidshulp 
en hadden slechts recht op een klein 
deel uit de subsidiepot of werden vol-
ledig over het hoofd gezien.

Het uiteindelijke debat over de toe-
kenning van de subsidies laat blijken 
dat de gevoelens van de politieke 
elite tegenover de paardenrennen 
heel gemengd waren. Aan de ene 
kant had je de voorstanders, die 
beriepen zich voornamelijk op het 
economische belang dat de koersen 
hadden voor de verbetering van het 
paardenras. Zo hekelde Kamerlid 
De Liedekerke de vele vooroorde-
len tegenover de paardenrennen. 
Ze zouden er alleen maar zijn voor 
het plezier en de ijdelheid van en-
kele rijke eigenaren. Hij vond dat 
een grove misvatting. Er moesten 
immers zware uitgaven gemaakt 
worden en het vereiste kapitaal vond 
men niet gemakkelijk. De rennen 
waren, volgens hem en bijna alle an-
dere voorstanders, het sluitstuk van 

1 M.DEN HOLLANDER, Sport, p 98. 
 

de paardenkweek. Ze stimuleerden 
net zoals in het buitenland de kweek 
van edele volbloedpaarden. Het af-
schaffen van de subsidies zou een 
harde klap betekenen voor de paar-
denkweek. Eenzelfde redenering 
vinden we terug bij Kamerlid de Den-
terghem, die nog vermeldde dat het 
geld van de subsidies absoluut niet 
verloren ging, maar in verscheidene 
economische activiteiten geïnves-
teerd werd en zo in België bleef.2 

Kamerlid Josse Delehaye stond po-
sitief tegenover de koersen, maar be-
keek die vooral vanuit een regionaal 
perspectief. De latere burgemeester 
van Gent nam dan ook vooral zijn ei-
gen stad als voorbeeld. De koersen 
kostten veel geld aan de stad Gent. 
Ze stonden echter niet alleen open 
voor volbloedrennen. Alle rassen, 
dus ook de werkpaarden streden er. 
De deelnemende paarden bouwden 
hierdoor een reputatie op, waardoor 
ze op de markt hogere prijzen kre-
gen. Volgens hem waren het vooral 
de lokale Vlaamse paarden die het 
meeste volk naar de hippodroom 
lokten. Het publiek kon tevens op 
de rennen kennismaken met de ge-
kweekte inlandse paarden die tot in 
Frankrijk en Engeland bekendheid 
genoten.3 

De toenmalige minister van Binnen-
landse Zaken Theux was eveneens 
een heel grote voorstander van de 
paardenrennen. Tijdens zijn ambts-
periode had hij de paardenrennen 

2 BRUSSEL, Annales Parlementaires 
Chambre, 1849, p. 734-735.   
3 BRUSSEL, Annales Parlementaires 
Chambre, 1849, P 735-736.   

Het eerste debat dat in dit artikel aan 
bod komt, had plaats op vijftien en 
zeventien februari 1849. Op dat mo-
ment beleefde de Belgische en Euro-
pese economie een hele zware crisis 
en moest er overal bespaard worden. 
In de Kamer van volksvertegenwoor-
diging ontstond er toen grote com-
motie over de budgetten en subsidies 
die het ministerie van Binnenlandse 
Zaken toewees aan de houders van 
staatsstoeterijen en organisatoren 
van paardenrennen. Deze subsidies 
waren voor de Brusselse en de regio-
nale koersverenigingen al opgelopen 
tot dertigduizend frank per jaar. 

De Belgen waren in 1849 al goed ver-
trouwd met de moderne paardenren-
nen, zoals ze zich eerst in de zeven-
tiende en de achttiende eeuw op de 
Britse eilanden ontwikkeld hadden. 
De eerste moderne paardenkoers op 
het Europese vasteland had name-
lijk plaats te Spa in 1773. Deze stad 
was op dat moment al uitgegroeid tot 
een mondain kuuroord, dat jaarlijks 
twee- tot drieduizend leden van de 
hoge Europese aristocratie wist te 
bekoren. De Britten organiseerden er 
de eerste volbloedpaardenrennen als 
een vast onderdeel van hun leisure-
culture.1

Vanuit Spa verspreidden de paar-
denrennen zich de eerste helft van 

1 M. DEN HOLLANDER, Sport in’t stad 
Antwerpen 1830-1914, Leuven, 2006, p. 95-99. 
 

de negentiende eeuw in België in 
eerste plaats naar Brussel en Gent.2 
Zo kregen de koersen te Spa vanaf 
1825 hevige concurrentie met deze 
vanuit de zuidelijke hoofdstad van 
het Koninkrijk der Nederlanden. De 
rennen te Brussel kenden namelijk 
een zodanig succes dat men zich in 
1826 onder druk van de heren Coc-
kerill en Simonis genoodzaakt zag 
om de wedstrijddata te Spa aan deze 
van Brussel aan te passen.3  Er wa-
ren te weinig paarden en eigenaars 
in België om twee belangrijke rennen 
op éénzelfde dag te houden. Een ge-
geven dat in de negentiende en twin-
tigste eeuw niet veranderde. 

De allereerste koersmaatschappijen 
werden er opgericht door de rijkere 
inwoners en de rennen lokten mas-
sa’s toeschouwers. Vooral op nati-
onale en gemeentefeesten werden 
extra grote en belangrijke rennen 
ingericht.4 Het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken, de stedelijke over-
heden en het koningshuis steunden 
actief de paardenrennen. Vooral de 
in 1834 opgerichte Brusselse Société 
d’Encouragement pour l’Amélioration 
des Races de Chevaux et le Déve-
loppement des Courses kon op grote 
subsidies rekenen.

2 Enkel in woelige tijden zoals in de periode 
na de Franse Revolutie en met de Belgische 
omwenteling werden er geen rennen ingericht.
3 M. DEN HOLLANDER, Sport, 96.
4Société d’Encouragement: Rapport annuel du 
président’, Journal des Haras, p. 94-102.

DE SUBSIDIEDEBATTEN IN DE KAMER VAN 
1849 EN 1862
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Kamerlid Julien vond dat het nut van 
de rennen voor de landbouw heel 
twijfelachtig en moeilijk te bewijzen 
was. Volgens hem moest je rijk zijn 
om deel te nemen aan de rennen. De 
gewone boer of paardenkweker had 
de middelen niet om deel te nemen 
aan de strijd. De prijzen die er gelo-
pen werden, waren volgens hem vaak 
niets anders dan een voorwendsel 
om te gokken.  “L’intérêt de l’agricole 
n’est ici mis en avant que comme un 
prétexte pour justifier une dépense 
toute de luxe en faveur du riche.” 1 

De hierboven geciteerde Kamer-
leden zijn slechts enkele van de 
actoren die aan de discussie deel-
namen. Toch zijn hun argumenten 
representatief voor zowel de voor- 
als tegenstanders. Hun uiteenlo-
pende opinies leggen ook verschei-
dene belangrijke kenmerken bloot 
van de toenmalige paardenrennen. 
Uiteindelijk werd in twee stemron-
den beslist om de subsidie voor de 
paardenrennen af te schaffen. Na de 
eerste stemronde probeerde Henri 
de Brouckère om toch een minimale 
subsidie van vijftienduizend frank 
uit de brand te slepen. Zijn amen-
dement werd echter met vierender-
tig ja-stemmen tegen zevenender-
tig nee-stemmen ook afgewezen.2 

Het schrappen van deze subsidie 
was vooral een klap voor de Brussel-
se koersvereniging. Die organiseer-
de de belangrijkste rennen, maar had 
hiervoor ook grote financiële midde-

1 BRUSSEL, Annales Parlementaires 
Chambre, 1849, P. 786.  
2 BRUSSEL, Annales Parlementaires 
Chambre, 1849, p. 785.  

len nodig. Hierdoor was ze het meest 
afhankelijk van deze steun. De af-
schaffing van de subsidie zou samen 
met het wegvallen van de steun van 
de stad Brussel en de beëindiging 
van het huurcontract van de hippo-
droom in Sint-Joost-Ten-Node ertoe 
leiden dat de toenmalige Brusselse 
koersmaatschappij in 1852, de boe-
ken neerlegde.3 Meer dan tien jaar 
werden er geen paardenwedrennen 
meer georganiseerd in de hoofdstad. 

De rennen in de provincie daarente-
gen zouden wel nog verder bloeien. In 
Waregem waren ze slechts twee jaar 
oud en ze zouden de volgende twee 
decennia een enorme groei kennen. 
In het begin van de jaren 1850 sticht-
te de lokale elite er zelfs een Sociéte 
d’Encouragement pour les Courses 
et l’Élève de Chevaux de Waereg-
hem. Deze vereniging bouwde een 
netwerk uit dat de paardenrennen 
ondersteunde en ervoor zorgde dat 
de koersen meer prijzengeld kregen 
en dus betere paarden aantrokken en 
zo belangrijker werden. De inrichting 
van de eerste Grand Steeple chase 
des Flandres in 1857 kan beschouwd 
worden als de definitieve doorbraak 
van de Waregemse rennen. Zeker 
in de jaren 1860 en 1870 behoor-
den de rennen tot de Belgische top.4 

De ontwikkeling van de kleine provin-
ciale koersen werd bevorderd door 
het tijdelijk uitblijven van te dominan-
te koersverenigingen in Brussel en 
Gent. Het loonde voor de eigenaars 
van paarden de moeite om de ver-

3 M. DEN HOLLANDER, Sport, p. 100. 
4 W. KERKHOVE, Op de eerste dinsdag, 
p. 18-37.   

actief gesteund en subsidies toe-
gekend die nu dreigden weg te val-
len.1 In de discussie probeerde hij 
dan ook, dankzij zijn tussenkomsten, 
deze subsidies van schrapping te 
vrijwaren. Wel ging hij, gezien de 
economische crisis, akkoord met een 
verlaging tot twintigduizend frank. 
Het argument dat dit geld enkel voor 
de rijkere klasse diende, verwierp hij 
door te zeggen dat ook het gewone 
volk altijd talrijk op de paardenrennen 
aanwezig was. “Il suffit d’assister aux 
courses pour constater qu’elles plai-
sent infiniment au peuple; il ya tou-
jours une foule agréable à ce spec-
tacle. Aussi, au seul point de vue de 
l’agrément populaire, je crois qu’on 
peut défendre l’allocation.”2 Over het 
nut van de paardenrennen wilde hij 
verder niets kwijt, omdat hij dat ge-
heel vanzelfsprekend vond.

De tegenstanders van de subsidies 
vonden dat paardenrennen enkel 
een plezier voor de geprivilegieerde 
rijkere klasse was, die evengoed zelf 
voor de kosten ervan kon opdraaien. 
Kamerlid Defosse stelde bijvoorbeeld 
dat na alle andere besparingen die 
de regering had doorgevoerd, het 
behoud van de subsidie op paarden-
rennen onzinnig zou zijn. Die hadden 
namelijk volgens hem geen enkel 
economisch nut. Vooral het argument 
dat de rennen ten goede kwamen 
aan de verbetering van het paarden-
ras werd door de verschillende te-
genstanders op de korrel genomen.

1 M. DEN HOLLANDER, Sport, p. 96-97. 
2 BRUSSEL, Annales Parlementaires 
Chambre, 1849, 736.  

De bevoegde Kamercommissie stel-
de zelf bij monde van haar rappor-
teur Kamerlid Prévinaire dat, hoewel 
paardenrennen en paardenkweek 
verbonden zijn met elkaar, ze in hun 
huidige vorm weinig opleverden voor 
de landbouw. Volgens deze com-
missie waren paarden economisch 
gezien wel een landbouwproduct, 
maar de productiekosten ervan wa-
ren in België, in vergelijking met het 
buitenland, te hoog. België had niet 
die grote vlaktes als Groot-Brittannië 
en Frankrijk waarop paarden relatief 
goedkoop gekweekt konden wor-
den. De subsidies van de Brusselse 
rennen stimuleerden ook vooral vol-
bloedpaarden. Dit zijn luxepaarden 
die niet in de landbouw konden wer-
ken en daardoor geen economisch 
nut hadden.

Toch wou de commissie de paarden-
rennen absoluut niet afschaffen. Die 
hadden altijd op veel belangstelling 
kunnen rekenen in België. Ze brach-
ten namelijk veel volk op de been. Ze 
erkende dat de schatkist daar op in-
directe wijze van profiteerde door bij-
voorbeeld het hogere gebruik van de 
trein op rendagen.  “Ce ne sont donc 
pas les courses que la section cen-
trale a entendu blâmer. Ce qu’elle a 
entendu blâmer, c’est la prétention de 
donner au moyen des courses telle 
qu’elles ont été organisées, jusqu’ici 
un encouragement à l’agriculture.”3 

3 BRUSSEL, Annales Parlementaires 
Chambre, 1849, p. 735-736.  
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plaatsing naar kleinere plaatsen te 
maken omdat er in de grote steden 
toch ook niet zoveel meer te rapen 
viel. In tegenstelling tot de Brusselse 
koersmaatschappij bleef de Gentse 
paardenrennen organiseren. Het was 
vanuit deze vereniging dat er impul-
sen werden gegeven om in Brussel 
in 1861 een nieuwe koersvereniging 
op te starten en zo de rennen in de 
hoofdstad nieuw leven in te blazen. 
Deze nieuwe Brusselse vereniging 
nam het initiatief om een overkoepe-
lende federatie op te zetten. Hiervoor 
vergaderde ze met afgevaardigden 
van verscheidene koersmaatschap-
pijen. Het resultaat was de oprichting 
van het Comité Central des Courses 
in 1862. Hierin zetelden vertegen-
woordigers uit Brussel, Namen, Sint-
Niklaas, Geraardsbergen, Brugge en 
ook uit Waregem.1 Vanaf 1863 slaag-
de ze erin haar reglementen dan ook 
bindend te maken voor alle volbloed-
rennen in België. In 1888 besliste 
men een naamsverandering door 
te voeren en ging men voortaan als 
Jockey-Club Belge door het leven.2 

De succesvolle oprichting van ver-
scheidene nieuwe koersmaatschap-
pijen in deze federatie vertaalde zich 
niet in politieke erkenning en steun 
voor paardenrennen. Op politiek ni-
veau was er absoluut nog altijd geen 
consensus over paardenrennen. Dit 
blijkt duidelijk uit de binnenlandse 
budgetbesprekingen van februari 
1862. Verscheidene Kamerleden on-
der leiding van Baillet-Lattour slaag-
den erin een amendement met extra 

1 M. DEN HOLLANDER, Sport, p. 100.  
2 JOCKEY-CLUB red., La défence des 
Courses, Brussel, 1897.   

steun voor paardenkoersen op de 
agenda te plaatsen. Het amende-
ment moest budgettaire ruimte cre-
eren voor een subsidie van dertig-
duizend frank ten voordele van de 
verscheidene koersverenigingen. 
Deze werden opnieuw gevraagd om 
de werkingsmiddelen van de koers-
verenigingen uit te breiden als een 
middel om het paardenras te verbe-
teren. “Encouragement aux socié-
tés ayant pour objet l’extension des 
courses, comme moyen d’améliorer 
la race chevaline au point de vue de 
l’agriculture.” 3

Uit deze discussie blijkt, net als die 
uit de budgetbesprekingen van 1849, 
dat de meningen van voor- en te-
genstanders nog altijd ver uit elkaar 
lagen. De meningsverschillen waren 
vooral geënt op het socio-economi-
sche vlak. Tevens speelden de lokale 
belangen van de parlementsleden 
een grote rol. Economisch gezien 
gebruikten de voorstanders het klas-
sieke argument dat de koersen het 
beste middel waren om de paar-
denkweek en de verbetering van het 
paardenras te bevorderen. Net als in 
1849 werd dit weer als belangrijkste 
argument pro gebruikt. De behaalde 
resultaten zorgden wel al voor grote 
tevredenheid. 

Desalniettemin vonden ze dat België 
achterop hinkte in vergelijking met de 
grote buurlanden Frankrijk, Duitsland 
en Engeland. Hoewel de schaars 
gekweekte inlandse paarden van uit-
stekende kwaliteit waren, moesten er 

3 BRUSSEL, Annales Parlementaires 
Chambre, 1862, p. 707-708.   

	  

Voorbeeld tekening van een volbloedpaard uit het Journal Des Haras. Franc-Picard was één 
van de beste en bekendste Franse renpaarden uit de negentiende eeuw. In 1859 en 1860 was 
het paard ook ingeschreven voor de Grote Steeple-Chase van Vlaanderen. Beide keren werd 
het engagement echter weer ingetrokken.   

Sprong over de Gaverbeek en het landelijke karakter van de Waregemse renbaan in 1923
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nog te veel paarden uit het buiten-
land ingevoerd worden.1 De beperkte 
middelen die voor de organisatie van 
paardenkoersen beschikbaar waren, 
zorgden ervoor dat het prijzengeld in 
België te laag was. De organiserende 
steden moesten volgens hen grote 
uitgaven maken om paardenrennen 
te houden. De talrijk opgekomen toe-
schouwers brachten wel geld in het 
laatje van de lokale horeca en han-
delaars. Toch waren bijkomende sub-
sidies zeker nodig om de gemeenten 
en organisatoren een duwtje in de 
rug te geven. 

Tegenstanders hadden weinig moeite 
met dit argument en stelden kordaat 
vast dat initiatieven als prijskampen, 
waar wel geld voor werd uitgetrok-
ken, een veel beter en zichtbaarder 
resultaat opleverden. Koersen le-
verden niet hetzelfde rendement. 
Er werd zelfs getwijfeld of ze enig 
effect hadden bij de veredeling van 
het paardenras. Conform de tijdgeest 
speelden ook economische en libe-
raal geïnspireerde opvattingen mee. 
De koersverenigingen hadden zich 
succesvol ontwikkeld in het laatste 
decennium zonder enige overheids-
steun. Dat wilden sommige parle-
mentsleden zeker niet veranderen. 
De overheid had zich volgens hen 
niet te moeien en liet de organisatie 
beter over aan het privé- initiatief. Het 
feit dat paardenrennen inkomsten 
creëerden was voor hen enkel maar 
een argument om geen subsidies toe 
te kennen.2 

1 BRUSSEL, Annales Parlementaires 
Chambre, 1862, p. 707-710.  
2 BRUSSEL, Annales Parlementaires 
Chambre, 1862, p. 707-728.   

Een ander belangrijk argument te-
gen het subsidiëren van de koersen 
was niet economisch maar sociaal 
van aard. Koersen waren een plezier 
voor de rijken. De arme burger had 
volgens hen aan dit frivool vermaak 
absoluut geen boodschap. Net als in 
1848 kwam men ook over het soci-
ale aspect van paardenrennen niet 
tot een overeenkomst. Voorstanders 
verwezen naar de grote massa die 
in verscheidene gemeenten aan de 
paardenrennen deelnam. Alle maat-
schappelijke klassen genoten vol-
gens hen evenveel van de koersen. 
Tegenstanders verwezen natuurlijk 
naar de grote steden waar vooral de 
adel en hoge burgerij op de hippodro-
men pronkten. 

Het interessante aan deze discus-
sie is dat de Waregemse rennen erin 
zijn opgenomen. Vijftien jaar na de 
eerste rennen in Waregem genoten 
die dus bekendheid in nationale po-
litieke middens. Dat was wel niet de 
eerste keer. In 1854 reeds gebruikte 
Kamerlid Thienpont, tijdens een de-
bat over de paardenfokkerij, de Wa-
regemse paardenrennen al als een 
succesvol voorbeeld.3 Op eenzelfde 
wijze gebruikten vooral voorstanders 
van de subsidie Waregem in 1862 als 
voorbeeld. Het houden van de paar-
denrennen was zonder twijfel een 
succesverhaal, maar er waren extra 
werkingsmiddelen nodig om te kun-
nen blijven concurreren met het bui-
tenland. Waregem komt naar voren 
als een ideaal beeld: een kleine land-
bouwgemeente waar koersen met 
weinig middelen toch heel succesvol 

3 BRUSSEL, Annales Parlementaires 
Chambre, 1854, p. 551.  

georganiseerd worden. Tegenstan-
ders erkenden ook het succes van de 
paardenrennen. Zij concludeerden 
echter dat precies dit een reden is 
waarom er geen overheidssteun no-
dig is. Het is de verdienste van Tack, 
Kamerlid uit het arrondissement Kor-
trijk, dat Waregem tijdens de discus-
sie op het voorplan werd gebracht. 
Tijdens de zitting van 13 februari 
1862 hield hij namelijk een pleidooi 
ten voordele van subsidies voor Wa-
regem. Lokale en electorale belan-
gen speelden hierbij duidelijk een rol. 
Waregem maakte deel uit van zijn 
kieskring en hij was tevens erelid van 
de Koersmaatschappij.1 

Zijn gebruikte argumentatie was ech-
ter weinig vernieuwend. Net zoals 
alle voorstanders schermde hij met 
de verbetering van het paardenras 
als doel van de koersen. De Koers-
vereniging te Waregem onderscheid-
de zich volgens hem van alle andere. 
“Ce cercle se distingue entre tous 
les autres, il est composé d’hommes 
pratiques et compétents qui font de-
puis longtemps des sacrifices de 
temps et d’argent dans l‘intérêt de 
l’amélioration de la race chevaline.”  
2Zijn toespraak in de Kamer was 
één grote lofrede waarbij hij weinig 
eufemismen schuwde. Hij prees de 
behaalde resultaten en stelde dat 
dankzij de koersen er in de regio vele 
fokkers waren bijgekomen. Dit argu-
ment was niet zonder contestatie. De 
beperkte middelen die de Waregem-
se maatschappij ter beschikking had, 

1 BRUSSEL, Annales Parlementaires 
Chambre, 1862, p. 710-711.   
2 BRUSSEL, Annales Parlementaires 
Chambre, 1862, p. 710-711.   

waren echter een probleem. Ze had 
niet dezelfde middelen als de grote 
Belgische en Franse steden. Heel 
wat eigenaars van paarden namen 
niet deel aan de rennen van Ware-
gem omdat ze op hetzelfde moment 
in het noorden van Frankrijk, Bou-
logne of Saint-Omer, konden aantre-
den, waar het prijzengeld beduidend 
hoger lag. 

De voorstanders van de subsidie kre-
gen weer lik op stuk en het amende-
ment werd met veertig tegen eenen-
twintig stemmen naar de prullenbak 
verwezen. Net zoals in 1849 was 
er voor de subsidiëring geen meer-
derheid te vinden in de Kamer. Dat 
betekende echter niet dat iedereen 
die tegen de subsidies stemde, ook 
tegen de paardenrennen zelf was. 
De toenmalige minister van Binnen-
landse Zaken, de liberaal Alphonse 
Vandenpeereboom, was absoluut 
niet tegen het houden van paarden-
rennen. Hij was zelfs erelid van de 
Waregemse renvereniging. “Il n’est 
rien; tout en m’opposant à la pro-
position que vous avez faite, je puis 
déclarer à la chambre que j’apprécie 
hautement ces fêtes, ces spectacles 
et que j’ai longtemps l’honneur de fai-
re partie d’une société de courses, de 
la société de Waereghem. Chaque 
année je paye religieusement et avec 
le plus grand plaisir ma contribution, 
fort peu élevée du reste, je l’avoue.” 
Het was uit liberale overtuiging dat hij 
het amendement niet kon steunen. 
Mocht de Waregemse Société des 
Courses hem persoonlijk bijkomende 
steun vragen, dan had hij daar geen 
problemen mee. 
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“Si ma contribution jusqu’à présent 
a été minime, c’est parce qu’on ne 
m’a pas demandé davantage; je me 
déclare prêt à intervenir personnel-
lement pour une somme plus forte.”1 

Wat de redenen ook waren om voor 
of tegen de subsidies te stemmen in 
1849 en 1862, beide Kamerdebat-
ten tonen aan dat er bij de politieke 
klasse absoluut geen consensus 
bestond over de paardenrennen. 
Zo stelde men het economische nut 
van de koersen in vraag en werd het 
argument dat de rennen ten goede 
kwamen aan de landbouw en de 
paardenkweek door de tegenstan-
ders als een schaamlapje voor het 
vertier van de rijken en als een voor-
wendsel om te gokken afgedaan. 

1 BRUSSEL, Annales Parlementaires 
Chambre, 1862, p. 732.   

Paardenrennen werden duidelijk 
voorgesteld als hoofdzakelijk een 
sport van de rijkere klasse. Toch was 
het algemeen geweten dat de sport 
ook bij het gros van de bevolking op 
veel belangstelling kon rekenen. Op-
vallend is ook dat de hogere bezet-
ting van de spoorwegen op rendagen 
door verscheidene Kamerleden werd 
aangestipt en zelfs als argument pro 
subsidie werd gebruikt. Deze vier 
aspecten: de verbetering van het 
paardenras, het klassenverschil op 
de renbaan, de spoorwegen en het 
gokken zijn ook vier elementen die 
in de literatuur als heel significant be-
schouwd worden voor de algemene 
ontwikkeling van de paardenrennen. 
Het is interessant om na te gaan of 
die vier aspecten die uit politieke 
discussies naar boven kwamen, ook 
van belang waren op de Waregemse 
renbaan.

De verbetering van het paardenras 
was, in de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw, zonder twijfel een 
kwestie van staatsbelang. De politiek 
bemoeide er zich actief mee, zowel 
onder het unionistische bewind als 
in de liberale periode. De belangrijke 
status van het paard in de toenmali-
ge maatschappij verklaart waarom er 
hier zoveel belang aan werd gehecht. 
Paarden waren naast de water- en 
spoorwegen nog altijd een belangrijk 
transportmiddel. De ontwikkeling van 
de spoorwegen zorgde er wel voor 

dat het paard als transportmiddel aan 
belang inboette. Ook de functie van 
het paard in het postwezen nam af. 
De Industriële Revolutie en de me-
chanisatie van de maatschappij zorg-
den er echter voor dat het paard een 
onmisbare schakel werd in het pro-
ductiewezen. Paarden werden zowel 
in de staalindustrie, de land-, mijn- 
en bosbouw, als in de haven veel-
vuldig ingezet. In het leger kon een 
goed uitgebouwde cavalerie nog de 
beslissende factor voor de overwin-
ning zijn. Kortom, het paard was een 

realiteit in het dagelijkse bestaan. 
Een kwaliteitsvolle paardenkweek in 
eigen land betekende ook een stra-
tegisch en economisch voordeel. Zo 
was men voor de invoer van paarden 
minder afhankelijk van het buiten-
land, eventueel waren paarden zelfs 
een exportproduct.1 

In de eerste jaren na de onafhanke-
lijkheid was het vooral minister van 
Binnenlandse Zaken de Theux die 
veel belang hechtte aan de paar-
denkweek. Hij stelde in april 1834 
hiervoor een Beheerende Kommisie 
der Peerden Stoeteryen aan. Deze 
commissie moest de paardenfok-
kerijen beheren en stond tevens in 
voor de verbetering van het paar-
denras, de ossen en andere dieren 
uit de landbouwsector. Tevens werd 
honderdvijftigduizend frank uitgetrok-
ken voor de import van volbloed dek-
hengsten uit Duitsland en Groot-Brit-
tannië. Die moesten de basis leggen 
voor eigen kweek.2 De royale subsi-
dies zorgden ervoor dat Belgische 
fokkers voldoende gewapend waren 
om kwaliteitsproducten te leveren. Er 
werden paardenprijskampen inge-
richt waarbij fokkers hun beste paar-
den lieten wedijveren. De winnaars 
kregen grotere bekendheid en vaak 
ook hogere prijzen voor hun paar-
den. In Tervuren heropende men de 
staatsstoeterij. Die was op het einde 
van het Franse bewind gesticht en in 
1850 verhuisde ze wegens plaats-
gebrek naar Gembloux, waar ze tot 
1864 onderdak vond. In de staats-

1 P. DEBRAUWER, Het Belgisch trekpaard: 
Een levend monument, Tielt, 2004, 11-22. 
2 M. DEN HOLLANDER, Sport, 97.  
 

stoeterij werden vooral volbloeden en 
andere vreemde paarden gekweekt 
waarmee men inheemse kon kruisen 
om het ras kwalitatief te verbeteren.3 

De moderne paardenrennen in Bel-
gië kunnen niet los gezien worden 
van de paardenkweek en de verbe-
tering van het paardenras. Al van het 
prille ontstaan hebben organisatoren 
de verbetering van het paardenras 
als ultiem argument aangegrepen 
om het bestaansrecht van de paar-
denrennen te verdedigen. Ze zagen 
het houden van paardenrennen niet 
als doel op zich, maar slechts als 
een middel om hun doel te realise-
ren. Het duidelijkste bewijs hiervan 
is de veelgebruikte naam Société 
d’Encouragement pour l’Amélioration 
des Races de Chevaux. Vele vereni-
gingen die koersen organiseerden, 
zoals die te Brussel, Gent, Waregem 
en Antwerpen, namen een dergelijke 
naam aan. Dit betekende niet dat het 
zogenaamde doel van de koersen 
daarmee onderschreven werd. De al 
besproken begrotingsdiscussies van 
1849 en 1862 tonen aan dat dit ar-
gument hevig betwist werd. Volgens 
sommige Kamerleden was dit slechts 
een drogreden om de echte rede-
nen als rijkeluisplezier en gokken te 
verdoezelen. De paardenrennen be-
voordeelden volgens hen ook vooral 
het minder ‘economisch nuttige’ vol-
bloedpaard. Dit type renpaard was 
niet geschikt voor landbouw en in-
dustrie. Het stimuleren van de kweek 
van werk- en trekpaarden werd vol-
gens een meerderheid van politici 
beter gestimuleerd door andere initi-

3 P. DEBRAUWER, Het Belgisch trekpaard, 29. 
 

TER VERBETERING VAN HET PAARDENRAS
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atieven dan koersen. Zij verkozen het 
promoten van prijskampen, paarden-
markten, keuringen en de staatsstoe-
terij boven de paardenrennen.1 

De praktijk van het paardenfokken 
is complex, maar belangrijk om de 
discussies die in verband met de 
paardenrennen zijn ontstaan, te kun-
nen kaderen. De paarden werden tot 
laat in de negentiende eeuw, voor de 
oprichting van enige stamboeken, 
heel los onderverdeeld naar gebruik 
en herkomst. Zo had je enerzijds de 
inheemse werk- en trekpaarden, de 
luxueuze volbloeden en de rij- en 
legerpaarden, ook wel halfbloeden 
genoemd. De fysionomie van de in-
heemse werk- en trekpaarden was 
vaak aangepast aan de grond waar-
op ze al generaties ingezet werden. 
Ze werden gekweekt om specifiek 
werk te verrichten. Ze kregen dan 
ook de naam van de regio waar ze 
vandaan kwamen. Het zou een ana-
chronisme zijn om de hedendaagse 
(Belgische) rassen op deze indeling 
te projecteren. Meer dan anderhalve 
eeuw fokken en onderling kruisen 
maken dit onmogelijk.

Pas in de jaren 1880 werden de 
eerste stappen genomen om een 
stamboek aan te leggen met de be-
doeling een goed en uniform ras te 
verkrijgen. Het hieruit voortkomende 
Belgische trekpaard is bijvoorbeeld 
een koudbloedig type dat vooral om 
zijn kracht gefokt werd. Het nauwge-
zet fokken van (Engelse) volbloeden 
gaat terug tot de zeventiende eeuw 
in Groot-Brittannië. Snelheid is hun 

1 BRUSSEL, Annales Parlementaires 
Chambre, 1849-1862.  

belangrijkste kwaliteit. Uitgekiende 
fokprogramma’s moesten leiden tot 
altijd snellere paarden. Het zijn deze 
paarden die vooral voor de Engelse 
en later ook voor de Europese paar-
denrennen ingezet werden. De Bel-
gische Draver is een voorbeeld van 
een halfbloed paard. Deze viervoeter 
is het resultaat van een kruising van 
lokale koets- en zadelpaarden met 
een volbloed.2 

Probeerde de Waregemse Koers-
maatschappij door middel van het 
organiseren van paardenrennen ef-
fectief het paardenras te verbeteren, 
of was dit slechts een drogreden 
zoals vele politici opperden? Net als 
in de andere steden had de Koers-
maatschappij ook te Waregem de 
naam Société d’Encouragement pour 
l’Amélioration des Races de Che-
vaux aangenomen. Bij de start van 
de rennen in de jaren vijftig valt het 
wel degelijk op dat de maatschap-
pij met haar rennen de verbetering 
van het paardenras en de paar-
denkweek wou stimuleren. De eerste 
jaren organiseerde ze vooral twee 
soorten rennen: een groep draf- en/
of galoprennen die enerzijds open-
stonden voor paarden van ieder ras 
en leeftijd, anderzijds draf- en/of ga-
loprennen die speciaal voor werk- en 
trekpaarden bestemd waren.3 Deze 
paarden zijn producten van boeren 
en fokkers uit de streek. Dit waren in 
de eerste jaren van de koersen ab-
soluut geen volbloedpaarden, maar 
koudbloedige werk- en trekpaarden. 

2 P. DEBRAUWER, 
Het Belgisch trekpaard, p. 10-22.
3 Petites affiches l’Echo de Courtrai, 
01/09/1850.   

Pas in 1852 treden de eerste vol-
bloedpaarden in de galopren voor 
alle ras en leeftijden aan.1  Dit lokale 
karakter waarbij de koersen voor de 
werk- en trekpaarden een centrale rol 
hebben tijdens de Waregemse paar-
denrennen zal zeker in de jaren 1850 
nog dominant blijven. Het program-
ma van de rennen uit het jaar 1857 
is een uitstekend voorbeeld hoe de 
Koersmaatschappij via paardenren-
nen haar beoogde doel probeerde na 
te streven. 

Zo was de eerste ren op dinsdag 2 
september 1857 uitsluitend voor in-
landse paarden die enkel in de land-
bouw gebruikt werden. De derde ren 
is echter in dit opzicht nog interes-
santer. Deze ren was voorbehouden 
voor paarden die voortkwamen uit 
kruisingen met volbloedpaarden van 
de staatsstoeterij, die nog niet gelo-
pen hadden en toebehoorden aan 
landbouwers of kwekers uit Vlaan-
deren. “3de Loopstryd voor peerden, 
voortgesproten uit eenen heelbloedi-
gen hengst van het gouvernement of 
uit eenen goedgekeurden, die nooit 
meegeloopen hebben, en toebehoor-
dende aen landbouwers of aen kwe-
kers uit VL.” 2 Deze en andere rennen 
hadden duidelijk tot doel om de plaat-
selijke boeren en fokkers te stimu-
leren. De koersen boden een mooi 
platform om de kwaliteit van hun pro-
ducten te tonen. Het prijzengeld dat 
er te rapen viel, was eveneens mooi 
meegenomen. De paardenprijskam-
pen die vanaf 1853 door het plaatse-
lijke landbouwcomité georganiseerd 

1 Le Mémorial, 03/09/1852.   
2 Gazette van Thielt, 02/07/1857.  
 

werden, hadden eveneens ditzelfde 
doel. De Koersvereniging speelde 
hierop in door onder meer rennen te 
organiseren enkel voor paarden, die 
aan de prijskamp hadden deelgeno-
men. 

De verbetering van het paardenras 
werd in Waregem verder aange-
moedigd door het verkrijgen van een 
station de reproducteurs in 1859. Dit 
hield in dat er tijdens de bronsttijd en-
kele dekhengsten uit de staatsstoe-
terij van Gembloux te Waregem ge-
stald werden. Naast Waregem bezat 
ook Kortrijk zo’n station. Het is niet 
toevallig dat de secretaris van de Wa-
regemse Koersvereniging, Guillemin, 
eveneens meester van dit station 
was. In 1860 betekende dit concreet 
dat er twee hengsten, Champion en 
Pretender, beide Engelse halfbloe-
den beschikbaar waren om merries 
van lokale boeren en fokkers te be-
vruchten.3  Op die manier trachtte 
de overheid fokkers en boeren in de 
provincie de kans te geven om betere 
paarden te kweken. De Waregemse 
Société d’Encouragement liet dat niet 
zomaar aan zich voorbijgaan en or-
ganiseerde zelf op 26 augustus 1860 
een prijskamp waarvan de zesde sec-
tie voorbehouden was voor paarden 
die afstamden van het paard Cham-
pion. “…et une sixième, comprenant 
les produits de l’entier Champion, du 
haras de l’Etat, en station à Waereg-
hem. Les trois plus beaux produits de 
cette catégorie recevront une médail-
le d’encouragement.” 4 

3 l’Union de Courtrai, 29/01/1860.  
4 Le Mémorial, 17/06/1860.   
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De Koersmaatschappij besliste ook 
om een geldprijs van achthonderd 
frank uit te reiken aan veulens af-
komstig van dekhengsten uit de 
staatsstoeterij.1 In 1863 hielden ze 
dan weer een derby: een paarden-
ren waarbij paarden uit hetzelfde jaar 
met elkaar streden. In dit geval waren 
het paarden die geboren werden in 
1859 uit de dekhengsten Champion 
en Young Fire.2 

Dit station de reproducteurs was 
ongetwijfeld succesrijk en zorgde 
samen met de verenigde inspannin-
gen van de Koersmaatschappij en 
het landbouwcomité voor een grote 
stimulans van de paardenkweek in 
de regio. Volgens Kamerlid Tack had 
het station in 1862 al voor ongeveer 
tweehonderd uitstekende paarden 
gezorgd.3 Burgemeester en pro-
vincieraadslid Storme vertolkte die 
mening tijdens een discussie in de 
provincieraad over een toelage van 
duizend frank aan de Brugse koers-
maatschappij. Hij trachtte aan te to-
nen dat de rennen wel degelijk de 
paardenkweek en de verbetering van 
het paardenras begunstigden. De 
gouverneur ging volmondig akkoord. 
“Het voorbeeld door M.Storme gege-
ven is treffens en pleit genoegzaam 
ten voordeele der aenmoediging van 
de koersen: de verkoop van peerden 
te Waereghem en zyne omstreken is 
zeer wonderbaer geworden, dan aen 
de inrigting dier stryden in die laetste 
gemeente.” 4 

1 Gazette van Thielt, 14/02/1861.  
2 Petites Affiches l’Echo de Courtrai, 
22/07/1863.   
3 BRUSSEL, Annales Parlementaires 
Chambre, 1862, p. 710.  
4 Gazette van Thielt, 16/07/1863.  

Er kan zonder twijfel gesteld worden 
dat de Waregemse paardenrennen 
toch wel een stimulans vormden 
voor de hele hippische industrie in 
de regio. Hun succes gaf immers ook 
impulsen om prijskampen te houden 
en het hengstenstation te Waregem 
op te zetten. Met de sluiting van de 
staatsstoeterij te Gembloux in 1864 
verloor ook Waregem echter zijn 
hengstenstation.5  De prijskamp voor 
paarden bleef men wel nog organi-
seren. Uit de krantenartikels blijkt 
overigens dat de verbetering van het 
paardenras op het einde van de jaren 
1860 en in de daaropvolgende de-
cennia meer en meer naar de achter-
grond verschoof. Die evolutie begint 
eigenlijk al op het einde van de jaren 
1850 met het organiseren van twee 
rendagen: de zondag en de dinsdag 
met de steeplechase. Die opdeling 
zou zich bestendigen en beide dagen 
kregen een eigen karakter.

De dinsdag zou, met uitzondering 
van de editie in 1857, veruit de po-
pulairste en belangrijkste dag blijven. 
Op deze dag werden namelijk de 
verscheidene steeplechases, waar-
onder de Grote Steeple-Chase van 
Vlaanderen georganiseerd. Deze 
rennen vereisten voornamelijk dure 
volbloeden die eigendom waren van 
rijke en vaak adellijke eigenaars. 
Ondanks het feit dat er later ook en-
kele drafrennen op dinsdag georga-
niseerd zouden worden, bleven de 
volbloedrennen het zwaartepunt. De 
koersen die belangrijk waren voor de 
lokale fokkers en boeren werden naar 
de zondag verschoven. Op deze dag 

5 P. DEBRAUWER, 
Het Belgisch trekpaard, p. 29.  

	  

Zicht op de hippodroom met op de voorgrond de massa op de weegplaats, op de achter-
grond de mensen op het middenplein en de villa Joire anno 1921.

Zicht op de tribunes anno 1925, van links naar rechts,  de oude tribune, ereledentribune, 
eerste afgewerkte deel van de nieuwe tribune.
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streden nog altijd de werk- en trek-
paarden.1  De rennen op zondag kon-
den gezien worden als voortzetting 
van de steun aan de lokale kwekers. 
De focus van de Koersmaatschappij 
was echter verschoven naar de vol-
bloedrennen op dinsdag. 

De zondagse rennen voor werk- en 
trekpaarden evolueerden in de ja-
ren 1860 en 1870 tot drafrennen. In 
de tweede helft van de negentiende 
eeuw wint dit type rennen meer en 
meer aan populariteit in België. In 
1876 werd er te Waregem zelf een 
renmaatschappij opgericht die uitslui-
tend drafrennen zou organiseren.2 
Het is opmerkelijk dat ook deze ver-
eniging zich tot doel stelde het paar-
denras te verbeteren door middel van 
drafrennen. “Société instituée à Wae-
reghem ayant pour but l’amélioration 
de la race chevaline par les courses 
de trot.”3 Deze maatschappij zal 
voortaan ook steevast de rennen op 
zondag organiseren. Ze staan be-
kend als internationale drafrennen.4 
Het is deze drafmaatschappij die 
later ook in het seizoen wekelijkse 
drafrennen hield, waardoor Waregem 
samen met Gent één van de oudste 
en belangrijkste Belgische drafcentra 
werd.5 

De Société d’Encouragement houdt 
zich vanaf dan nog enkel bezig met 
de rennen op dinsdag. Het organi-
seren van deze koersen, was vol-
gens hen de grote stimulans om het 

1 l’Union de Courtrai, 27/05/1859.  
2 Gazette van Thielt, 25/11/1876.  
3 WAREGEM, Archief Waregem Koerse, 
106, document.  
4 Gazette van Thielt, 31/08/1881.  
5 M. DEN HOLLANDER, Sport, p. 118.  

paardenras te verbeteren. Naast het 
organiseren van deze koersen is er 
in tegenstelling tot de jaren 1850 en 
1860 geen verslaggeving meer van 
andere acties om het paardenras 
te verbeteren. Vanaf de jaren 1870 
beschouwden de organisatoren hun 
Waregemse maatschappij als één 
van de eerste die samen met de 
koersmaatschappijen in Gent, Spa 
en Bergen de volbloedpaarden in 
België geïntroduceerd hadden. Het 
stimuleren van dit volbloedpaard was 
nodig omdat het volgens hen het eni-
ge paard was, waarmee de andere 
rassen door kruising verbeterd kon-
den worden.6 

De naamsverandering die de maat-
schappij rond de eeuwwisseling 
maakte, bewijst dat de verbete-
ring van het paardenras definitief 
naar de achtergrond is verschoven. 
Zeker vanaf 1905 heet de Koers-
maatschappij niet meer Société 
d’Encouragement pour les Courses 
et l’Elève des Chevaux, maar kort-
weg Société des Courses de Wae-
reghem. Bij de omvorming van de 
Koersmaatschappij tot een vzw in 
1922 vermeldde men in de statuten 
van de vzw nog altijd het doel van de 
maatschappij, namelijk het paarden-
ras verbeteren. 

“Art. 1. L’association a pour but de 
promouvoir et d’encourager l’élevage 
du cheval: à cette fin elle peut organi-
ser des du cheval: à cette fin elle peut 
organiser des expositions, des con-
cours, des courses, et s’intéresser 
dans toute association similaire par 

6 Gazette van Thielt, 23/08/1871.  

une aide matérielle ou l’appui de son 
influence.‘’1

1 WAREGEM, Archief Waregem Koerse, 68, 
Annexe au Moniteur Belge n°840, 22/12/1922.  
 

Dit doel is op dezelfde wijze gefor-
muleerd als bij de oprichting van de 
vereniging. Toch kan er zeker gesteld 
worden dat het organiseren van de 
paardenrennen het allerbelangrijkste 
doel was. 

De georganiseerde paardenrennen 
waren al heel vroeg geliefd. Ze ge-
noten van een populariteit die in de 
tweede helft van de negentiende 
eeuw enkel maar zou groeien. De 
transformatie van de agrarische naar 
de industriële samenleving veran-
derde ook het volledige vrijetijdsbe-
stedingspatroon. Vele vrijetijdsbeste-
dingen en lokale sporten verdwenen. 
Paardenwedrennen, die wortel scho-
ten in de landelijke samenleving op 
de Britse eilanden, zouden door de 
Industriële Revolutie enkel een gro-
tere bloei kennen. In Groot-Brittannië 
werden paardenrennen samen met 
cricket en voetbal op het einde van 
de negentiende eeuw de sports of 
the masses. In België zelf trokken 
de rennen, decennia voordat er van 
enige voetbalcompetitie of georgani-
seerd wielrennen sprake was, al dui-
zenden kijklustigen. 1 

Bijna alle krantenartikels spreken 
over de mensenmassa die naar Wa-
regem afzakte om de rennen bij te 

1 BRUSSEL, Annales Parlementaires 
Chambre, 1862, p. 708-710.   

wonen. In 1854 spreekt men in de 
krant Le Mémorial al over twintigdui-
zend personen. “Les courses de mar-
di à Waereghem où plus de 20.000 
personnes s’étaient rendues des vil-
les et communes voisines.”2  Dit cijfer 
is relatief, het jaar erna spreekt die-
zelfde krant over meer dan twaalfdui-
zend bezoekers. “L’immense prairie 
qui s’étend devant le château de Po-
teghem se trouvait envahi de bonne 
heure, par une foule immense, que 
l’on peut évaluer sans exagération à 
plus de douze mille personnes.”3  

Dit cijfer werd echter tegengesproken 
door de krant Petites Affiches, L’écho 
de Courtrai die het bezoekersaantal 
op meer dan achtduizend schatte. 
“Les brillantes courses qui ont eu lieu 
mardi dernier à Waereghem avaient 
attiré plus de huit mille curieux.”4

2 Le Mémorial de Courtrai et de 
l’Arrondissement, 08/09/1854.   
3 Le Mémorial de Courtrai et de 
l’Arrondissement, 02/09/1855.
4 Petites Affiches l’Echo de Courtrai, 
31/08/1855.   

RIJK EN ARM OP DE RENBAAN
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In 1856, het jaar waarin prins Filips, 
de Graaf van Vlaanderen de paar-
denrennen bezocht, was er ondanks 
het rotweer volgens de kranten weer 
een massa mensen aanwezig.1 In 
1857 spreekt men weer van onge-
veer tienduizend mensen.2  In 1858, 
niet toevallig het eerste jaar van de 
steeplechase, zijn de schattingen 
verdubbeld. Deze groeiende men-
senmassa werd in de pers met klem 
benadrukt. “Les Courses de Waereg-
hem ont attiré mardi plus de 20,000 
personnes dans cette commune. 
Tous les convois considérablement 
augmentés, regorgeaient de monde 
et le nombre des voitures particuliè-
res, qui avaient amené des specta-
teurs était innombrable.” 3 Niet enkel 
te Waregem hadden paardenrennen 
een dergelijke weerklank bij het gro-
te publiek. Andere steden waar ook 
rennen georganiseerd werden zoals 
Gent, Namen en Bergen, konden ook 
op heel wat bijval rekenen. Het aantal 
toeschouwers bij de Brusselse ren-
nen in 1861 werd zelfs op meer dan 
vijftigduizend geschat.4

In de tweede helft van de negen-
tiende eeuw bleven de Waregemse 
paardenrennen enorm populair. Er 
zijn wel geen schattingen meer terug 
te vinden, maar steevast bleven de 
kranten spreken over de grote menig-
te toeschouwers. Volgende citaten uit 
verscheidene kranten van verschil-
lende jaartallen bevestigen dat. Zo 

1 Petites Affiches l’Echo de Courtrai, 
07/09/1856.
2 Le Mémorial de Courtrai et de 
l’Arrondissement, 09/09/1857.   
3 Le Mémorial de Courtrai et de 
l’Arrondissement, 03/09/1858.   
4 BRUSSEL, Annales Parlementaires 
Chambre, 1862, p. 731.   

vermeldt L’Echo de Courtrai in 1872: 
“Les courses, malgré le temps incer-
tain, ont attiré, comme d’habitude, 
une foule immense de monde…” 5 In 
1893 vermeldt de Gazette van Thielt: 
“Er was ook de macht van’t volk nar 
Waereghem getrokken, zoo van ver 
als van in ‘t ronde.” 6 Volgens die-
zelfde krant was er ondanks het hele 
slechte weer, ook in 1908 veel volk 
aanwezig. “En Niettemin, zeer veel 
volk, die toekwam van ten allen kan-
te, per stoom of per os, in moto of in 
auto, in velo of te voete!” 7 Ook tijdens 
het interbellum zullen de kranten blij-
ven spreken over de enorme aan-
tallen die op de dag van de rennen 
afzakken naar Waregem. De krant 
L’Echo d’Ostende van 3 september 
1927 geeft hoge schattingen van vijf-
tig- tot zestigduizend.8  Het precieze 
aantal toeschouwers is helaas niet 
te achterhalen en de cijfers moeten 
met enige voorzichtigheid behandeld 
worden. De eerste precieze aantallen 
zijn pas beschikbaar vanaf 1946. 

Vanaf ongeveer 1900 geven foto’s 
de populariteit van de koersen heel 
goed weer. Zeker tijdens het interbel-
lum tonen de foto’s een enorm grote 
massa toeschouwers.9  Met duizen-
den verdringen ze zich om een glimp 
van de paardenrennen op te vangen. 
De tribunes zitten nokvol en ook op 
het middenveld is er een grote mas-
sa aanwezig. Op de foto (pg.22) uit 

5 L’Echo de Courtrai, 07/09/1872.  
6 Gazette van Thielt, 30/08/1893.  
7 Gazette van Thielt, 02/09/1908.
8 WAREGEM, Archief Waregem Koerse, 
2, Knipselcollectie, L’Echo d’Ostende, 
03/09/1927  
9 WAREGEM, Archief Waregem Koerse, 
112-131, Foto’s Waregemse paardenrennen, 
1901-1938.   

1921, genomen van op één van de 
tribunes, geeft een duidelijk beeld 
van de grote massa aanwezigen. Het 
bijschrift van de foto vermeldt: “Mardi 
30 août 1921: Défilé du gagnant du 
Grand Steeple Vendagne à M. J Van 
Stalle et vue d’ensemble de la foule” 
1 Op de voorgrond heeft men een 
duidelijk zicht op de pesage of weeg-
plaats. De mensen verdrongen zich 
rond het paard Vendagne dat bezig 
was aan zijn ereronde omdat het net 
de Grote Steeple gewonnen had. Het 
is ook opvallend hoe ver de mensen-
zee op de hippodroom reikt. 

Dat paardenrennen algemeen en ze-
ker ook in Waregem een massa men-
sen aantrok, staat buiten kijf. Maar 
wie waren dan al die mensen die 
geïnteresseerd waren in de rennen? 
Behoorden die tot de rijkere of de la-
gere klassen van de bevolking? Po-
litiek gezien was dit een heikel punt 
waar er net als over het nut van de 
rennen geen echte consensus over 
bestond. De verschillende interpreta-
tie kwam al naar voor tijdens de sub-
sidiediscussie van 1848. In de Kamer 
kwam het argument naar voor dat 
het vooral een plezier voor de rijken 
is, waar zeker geen publieke mid-
delen aan besteed moeten worden. 
De voorstanders, zoals minister de 
Theux, verwierpen deze zienswijze 
door de algemene populariteit van de 
koersen te benadrukken.2 

Deze discussie bleef bestaan, want 
nog meer dan in 1848 werd er in de 

1 WAREGEM, Archief Waregem Koerse, 120, 
Foto’s Waregemse paardenrennen, 1921.  
2 BRUSSEL, Annales Parlementaires 
Chambre, 1862, p. 736.   

eerder vernoemde subsidie- discus-
sie van 1862, weer door beide partij-
en met dit argument geschermd. Ka-
merlid Montpeillier vatte heel mooi de 
discussie samen in één vraag: “Main-
tenant les courses sont-elles, oui ou 
non, un plaisir populaire ou sont-elles 
seulement le plaisir des riches ou des 
aristocrates?” Een antwoord op deze 
vraag hoefde hij echter niet te krijgen. 
Het was zijn overtuiging dat de vele 
toeschouwers in Brussel, Namen en 
Waregem, het bewijs leverden dat 
de rennen wel degelijk een klassen-
overschrijdend evenement waren. 
“Je crois vous avoir prouvé, messi-
eurs, que si les courses sont un plai-
sir pour les riches et les aristocrates, 
l’habitant de la ville, le commerçant, 
l’agriculteur et le campagnard, le 
peuple y prennent avec grand plaisir 
leur part très-légitime.” 3 

Kamerlid Desmedt verwierp dit argu-
ment in zijn betoog tegen de subsidie. 
Hij greep de economische crisis en 
werkloosheid aan die Gent teisterde 
om zijn argument kracht bij te zetten. 
Met twee retorische vragen maakte 
hij duidelijk dat hij van mening was 
dat paardenrennen in die omstandig-
heden voor het volk absoluut geen 
topprioriteit was. “La population ou-
vrière de cette laborieuse cité ne se 
réunit-elle pas dans des meetings, 
sous la préoccupation d’un chômage 
possible, je dirai même probable, des 
manufactures de coton? Que ferez-
vous en présence d’une pareille situ-
ation?” 4

3 BRUSSEL, Annales Parlementaires 
Chambre, 1862, p. 709.   
4 BRUSSEL, Annales Parlementaires 
Chambre, 1862, p. 728.   
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Het is opvallend hoe sommige Ka-
merleden nog een verschil maken in 
de klassenverschillen van verschei-
dene steden. De Brusselse rennen 
worden in de luxueuze hoofdstede-
lijke context geplaatst. Bij de Ware-
gemse paardenkoersen worden de 
landelijke kenmerken dan weer be-
klemtoond. Deze laatste worden dan 
ook vooral door Kamerleden, zoals 
Montpellier, gebruikt om aan te to-
nen dat het evenement klassenover-
schrijdend is. “C’est ainsi qu’à Wae-
reghem, on voit le jour des courses, 
plus de 20 000 campagnards qui vi-
ennent jouir du spectacle que leur of-
frent les fermiers, les riches et même 
les aristocrates.” 1 
Ondanks de verschillende standpun-
ten van de politici kan niet ontkend 
worden dat de paardenrennen men-
sen van alle klassen aantrok. De gro-
te massa aanwezigen, bewijst dit al. 
Deze massa kon niet enkel uit leden 
van de hogere klassen bestaan. Het 
zou een verkeerde interpretatie zijn 
mocht hieruit besloten worden dat 
de verschillende klassen op de hip-
podroom gelijk waren. Net als in de 
toenmalige samenleving, was er een 
strikte scheiding tussen enerzijds de 
vermogende klassen en anderzijds 
het ‘plebs’. Deze scheiding kreeg op 
de renbaan zelf een ruimtelijke invul-
ling, waardoor de maatschappelijke 
verschillen des te zichtbaarder en 
tastbaarder waren. Het mocht dan 
wel een feest zijn voor iedereen. Ge-
lijkheid was er ver te zoeken. 

Die ruimtelijke segregatie tussen de 
klassen werd op de hippodroom ver-

1 BRUSSEL, Annales Parlementaires
 Chambre, 1862, p. 709.   

wezenlijkt door het verschil tussen de 
pelouse, de pesage en de tribunes. 
De pelouse of het grasveld was het 
deel van de hippodroom dat open 
was voor het publiek. De pesage of 
de weegplaats was de plaats waar 
de jockeys voor de wedstrijd gewo-
gen werden. 

Deze plaats was bij de meeste hip-
podromen verhard en was net als de 
tribunes meestal voorbehouden aan 
het betalende publiek. Zowel op de 
pelouse als in de pesage konden er 
tribunes staan. De tribunes op de pe-
sage waren logischerwijze wel veel 
duurder en exclusiever. Zeker tijdens 
de eerste decennia konden de lagere 
klassen de rennen gratis bijwonen. 
De renbanen, ook die in Waregem, 
waren vaak geen permanente con-
structies en werden opgebouwd in 
velden en weilanden die normaal 
gezien voor andere zaken gebruikt 
werden. Het volledig afzetten van 
dit gebied zou financieel te duur zijn. 
De mogelijkheid om gratis naar de 
koersen te kunnen kijken, was zeker 
in Waregem nodig, gezien het lage 
inkomen van het gros van de bevol-
king.2 

Ereleden kregen zeker vanaf 1856 in 
ruil voor hun jaarlijkse bijdrage van 
drie frank toegang tot een voorbehou-
den tribune.3 De bestuurscommissie 
schrijft in 1859 zelf een aanbesteding 
uit voor vierhonderd meter omheining 
die een verdeling van de plaatsen op 

2 R. VAMPLEW, ‘Horse races’, in: T. MASON, 
Sport in Britain: a social history, Cambridge, 
1989, p. 216.
3 WAREGEM, Archief Waregem Koerse, 100, 
Ereledenlijst, 01/05/1856.   

de renbaan mogelijk moest maken.1 
Deze verdeling bleef behouden. Al-
leen de gratis plaatsen zullen, zeker 
bij het begin van de twintigste eeuw, 
verdwenen zijn. Het reglement van 
de Koersvereniging maakt duidelijk 
dat men in 1905 niet minder dan vijf 
inkomtarieven hanteerde. Toegang 
tot de weegplaats was het duurst en 
kostte vijftien frank. Dames genoten 
een voordeliger tarief en betaalden 
slechts vijf frank, evenveel als er 
voor de toegang tot de tribune van de 
ereleden moest betaald worden. De 
publieke tribune was duidelijk goed-
koper en kostte slechts twee frank. 
Het middenveld, waar een toegangs-
kaartje slechts één frank kostte, was 
het goedkoopst.2 

De rijke toeschouwers op de Gaver-
beekhippodroom bestonden eigen-
lijk uit twee groepen die moeilijk uit 
elkaar konden worden gehouden. Zo 
had je enerzijds de rijke burgerij en 
aristocratie die regelmatig de rennen 
te Oostende, Brussel of Spa bezocht, 
des habitués du pesage. Anderzijds 
had je de eveneens rijke, maar meer 
lokale hoge klasse, des châtelains 
des environs die veel minder de hip-
podroom bezochten, maar wel te Wa-
regem present waren.

Kritiek op de sociale tweedeling tus-
sen rijk en arm is er alvast in de lo-
kale pers niet te vinden. Wel werd 
in 1900 de aanwezigheid van Adolf 
Daens op de Waregemse paarden-
rennen zwaar bekritiseerd in een ar-

1 Gazette Van Thielt, 04/08/1859. 
2 WAREGEM, Archief Waregem Koerse, 115, 
Réglement Société des Courses, 1905.  
 

tikel van de Gazette van Kortrijk. Het 
gaat duidelijk om een persoonlijke 
kritiek, maar er kan echter niet naast 
het sociale aspect gekeken worden:
 
“De gebroodroofde, de vervolgde 
pastoor Daens pronkte in de peer-
denkoersen van de verledene week 
met de priesterkleeren die hij niet 
dragen mag en met de medaille aan 
van de Kamer der volksvertegen-
woordigers… waarvan hij geen deel 
meer maakt. Ge peist misschien dat 
die martelaar onder ’t volk onder de 
arme zwoegers wandelde? Gij zijt er 
wel mee! In de plaatse van 15 frank, 
als ’t u belieft! Tusschen de vasthou-
disten, de exploiteurs, de edelen en 
al het slecht volk van de wereld dat 
hij zoo edelmoedig en onbaatzuchtig 
bestrijdt. Voor een kluitspeelder dat is 
mij een! En zeggen dat er nog arme 
dutsen zijn die hunne kluitjes uitlan-
gen om zulke farceurs het leven te 
vergemakkelijken!” 3 

Het zijn de foto’s die vanaf het be-
gin van de twintigste eeuw pas echt 
een goed beeld geven van de soci-
ale ongelijkheid op de Waregemse 
renbaan. Die tonen wel dat rond de 
eeuwwisseling de tribunes en de 
weegplaats nog niet veel voorstel-
den. Die laatste was niet verhard 
en de langste tribunes bestonden 
slechts uit één overdekt niveau.4 In 
1910 stond er alvast één tribune met 
verscheidene niveaus.5

3 Gazette van Kortrijk, 06/09/1900.  
4 WAREGEM, Archief Waregem Koerse, 
112-114, Foto’s Waregemse paardenrennen, 
1901-1902.
5 WAREGEM, Archief Waregem Koerse, 116, 
Foto’s Waregemse paardenrennen, 1910.  
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De foto’s geven ook een uiterst ge-
detailleerd beeld weer van wat vooral 
de rijkere hippodroom-bezoeker 
droeg. Voor de gehele Belle Epoque 
en het interbellum is er alvast één 
constante: men ging piekfijn uitge-
dost naar de renbaan. Deze chique 
dresscode was absoluut niet nieuw, 
al van in 1863 spreekt men over de 
mooie toiletten van de dames.1  
In deze periode werd de kledings-
norm op de Waregemse renbaan bij 
de vermogende klassen zonder twij-
fel bepaald door wat men droeg op de 
belangrijkste Belgische en Europese 
hippodromen. In België vervulden 
Oostende en Brussel zonder twijfel 
die rol. In het buitenland komen op 
de eerste plaats het Franse Chantilly, 
Lonchamp, Auteuil en Deauville en 
in mindere mate, de Engelse hippo-
droomsteden. De vrouw ging stijlvol 
gekleed volgens de regels van de 
Belle Epoque, gecreëerd door de 
Parijse ontwerpers. Onderstaande 
postkaart van de weegplaats uit 1904 
maakt duidelijk dat wespentailles, 
wijde rokken versierd met franjes en 
weelderige hoeden, absolute must 
wear’s waren. De Waregemse ren-
nen hadden plaats in de zomer en 
dus waren de meeste dames in hele 
lichte kleuren getooid.2 

De heren gingen, zoals het in de 
negentiende eeuw gebruikelijk was, 
klassiek en sober gekleed. Ze droe-
gen een drieledig pak afgewerkt 
met das of strik. Naargelang van de 
weersomstandigheden kon men ook 

1 Petites Affiches l’Echo de Courtrai, 
09/09/1863.   
2 WAREGEM, Archief Waregem Koerse, 114, 
Foto’s Waregemse paardenrennen, 1904.  
 

een mantel dragen. Net als hun echt-
genotes droegen de mannen ook 
een hoofddeksel. Op de foto’s zijn 
verscheidene types te onderschei-
den, zoals de bolhoed en de borsa-
lino. Toch is er één type dat er echt 
uitspringt en heel populair was op 
de Waregemse renbaan: de canotier 
hoed. Dat was een luxueuze heren-
hoed gemaakt uit stro met een ovale 
vorm, platte bodem en versierd met 
een lint. Deze hoed die vereeuwigd 
werd door het schilderij le déjeuner 
des canotiers van Renoir was uiterst 
licht en hierdoor echt ideaal in de zo-
mer bij sportwedstrijden.3

De Eerste Wereldoorlog wijzigde wei-
nig aan de dresscode voor de heren. 
Een sober en donkerkleurig pak, al 
dan niet getooid met een hoed, bleef 
ook tijdens het interbellum de norm. 
De canotier was zeker in het begin 
van de jaren twintig alomtegenwoor-
dig en hoewel die aan de vooravond 
van de Tweede Wereldoorlog nog 
altijd een opgemerkte verschijning 
bleef, had hij toch veel aan populari-
teit ingeboet.

De foto’s geven een veel minder ge-
detailleerd beeld mee van de lagere 
klasse. Toch gingen die ook niet in 
hun dagelijkse werkkledij naar de 
rennen. De grote dinsdag was een 
evenement waarvoor ze hun beste 
zondagskledij aantrokken. Net als bij 
de hogere klassen droegen de man-
nen een sober donker pak. Enkel de 
kwaliteit van de stof, de afwerking en 
bijkomende details lieten het verschil 

3 Encyclopædia Britannica, 2010 
(http://www.britannica.com/EBchecked/top-
ic/171379/dress).   

	  

Postkaart met zicht op de weegplaats en typische Belle Epoque klederdracht anno 1904.

Zicht op de weegplaats voor de champagnestand. Vele heren dragen de typische canotier 
hoed anno 1907.
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zien. Hun hoofddeksel beperkte zich 
tot een klassieke pet. Net als hun 
echtgenoten waren de vrouwen heel 
sober gekleed. Soms droegen ze ook 
een bescheiden hoedje. Ook de kin-
deren kregen soms speciaal nieuwe 
kleren voor de rennen. Zo vermeldde 
de krant La Nation Belge in 1923: 

“Les courses de Waereghem! C’est 
le grand événement des Flandres… 
On s’y prépare de longues semaines 
à l’avance, filles et garçons étren-
nent ce jour-là toilettes et costumes 
neufs…”1

1 WAREGEM, Archief Waregem Koerse, 2, 
Knipscollectie, la Nation Belge, 28/08/1923. 
 

Dat juist de spoorwegen onontbeer-
lijk waren voor de ontwikkeling van 
de paardenrennen klinkt op zijn minst 
een beetje tegenstrijdig. Het paard 
verloor namelijk met de komst van 
het treinverkeer één van zijn eeu-
wenoude prerogatieven, namelijk dat 
van snelste transportmiddel te land 
in Europa. De paardenrennen daar-
entegen hadden een groot deel van 
hun groei en succes aan het spoor te 
danken. 

In de heimat van de paardensport, 
Groot-Brittannië, zorgden de spoor-
wegen zelf voor de totale verande-
ring van de sport. De Railway-revo-
lution, zoals Vamplew dit fenomeen 
heeft aangeduid, zorgde ervoor dat 
de paardenrennen zich van een nati-
onaal bekende, maar lokaal uitgeoe-
fende sport, konden ontwikkelen tot 
sport met een groot en sterk ontwik-
keld nationaal en later zelfs interna-

tionaal circuit. De hippodromen die 
zich in de nabijheid van een station 
bevonden, kregen door het spoor de 
ruimte om verder te groeien en ont-
wikkelen. De komst van de spoorwe-
gen had invloed op twee manieren. 
Ten eerste konden paarden over 
een grotere afstand vervoerd wor-
den. Daardoor waren de paarden 
niet meer tot één lokale hippodroom 
begrensd. Paarden uit alle hoeken 
van het land kregen nu de kans om 
met elkaar te wedijveren. Ten tweede 
zorgden de treinverbindingen ervoor 
dat de fysieke afstand tussen de ge-
interesseerden en de renbaan klei-
ner werd. Een bezoek brengen aan 
de renbaan werd veel gemakkelijker.1 

Net als in Groot-Brittannië hadden 
de spoorwegen ook in andere landen 
een grote invloed op de paardenren-

1 R. VAMPLEW, ‘Horse races’, p. 216-217.

nen. Zo is Blay van mening dat de 
opmars van de spoorwegen één van 
de redenen was voor het succes van 
de rennen te Chantilly. De meeste 
bezoekers kwamen niet vanuit de di-
recte omgeving van dit plaatsje, maar 
vanuit Parijs. De directe spoorver-
binding Parijs-Chantilly, die in 1859 
geopend werd, betekende dat de 
hippodroom voor een groter aantal 
toeschouwers bereikbaar werd. De 
hoge bezettingsgraad van de trein op 
rendagen zorgde dat de lijn voor de 
uitbaters La Compagnie des Chem-
ins de Fer du Nord een winstgevende 
operatie was.1 De bloeiende paar-
denindustrie van Chantilly was zeker 
in de tweede helft van de negentien-
de eeuw zonder meer schatplichtig 
aan de spoorwegen. Het treinvervoer 
zorgde er namelijk ook voor dat de in 
Chantilly getrainde paarden op de be-
langrijkste hippodromen van Europa 
konden lopen. “L’importance du rail 
dans le développement de l’industrie 
cheval à Chantilly ne concerne pas 
uniquement le transport des pari-
eurs et des touristes mais aussi des 
chevaux. Ceux entraînés à Chantilly 
courent dans toute la France et sont 
engagés dans les courses de Baden-
Baden, Bruxelles et Londres.” 2 

De negentiende- en twintigste-eeuw-
se treinmaatschappijen voorzagen bij 
goederentransporten speciaal voor 
paarden uitgeruste wagons. De dure 
paarden moesten zonder veel pro-
blemen lange afstanden kunnen af-

1 J. BLAY, Les princes et les jockeys : Chantilly 
XVIIIe-XXe siècle, II, Biarritz, 2006, p. 211-212.
2 J. BLAY, Les princes et jockeys, p. 213-214. 

leggen. Om onnodige vermoeidheid 
te vermijden reisde vaak een verzor-
ger, een lad mee, die vertrouwd was 
met het paard. De aanwezigheid al-
leen was meestal al genoeg om het 
paard op zijn gemak te stellen, zodat 
het dier ook minder stress had. Het 
spreekt voor zich dat de lad tijdens 
de reis ook instond voor andere 
basisbehoeften van het paard zo-
als voedsel en drinken.3 Een paard 
kwam meestal enkele dagen voor de 
eigenlijke ren al ter plaatse bij de hip-
podroom, zodat het kon uitrusten en 
al kon inlopen op de piste. 

Net als in Groot-Brittannië en Frank-
rijk verzorgde het spoor ook in België 
het transport van zowel toeschou-
wers als paarden van en naar de 
renbanen. De link tussen paarden-
rennen en de hogere bezetting van 
treinen was al heel vroeg bekend. 
Al in 1848 en 1862 gebruikten de 
politieke voorstanders van subsidies 
voor paardenrennen dit argument. 
De vele mensen die op rendagen 
de trein namen, zorgden voor een 
hoger rendement van het spoor. De 
ticketverkoop en of opgelegde taksen 
zorgden voor grotere inkomsten voor 
de staat. De politici redeneerden dat 
de subsidies ter bevordering van de 
rennen zich op deze wijze deels te-
rugbetaalden.4 

Er kan zonder twijfel gesteld worden 
dat de aanwezigheid van een station 
en toegang tot het nationale spoor-

3 J. BLAY, Les princes et les jockeys, p. 214 
4 BRUSSEL, Annales Parlementaires 
Chambre, 1862, p. 735-738.   

SPOORWEGEN
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wegennet ook voor de Waregemse 
rennen heel belangrijk waren. Zon-
der konden ze onmogelijk de grote 
massa aantrekken en logistiek groei-
en. Slechts één decennium voor het 
begin van de koersen, op 22 septem-
ber 1839, nam men de spoorlijn tus-
sen Gent en Kortrijk, met een halte te 
Waregem in gebruik. In Gent waren 
er verbindingen met de andere Bel-
gische steden. Op 6 november 1842 
was de lijn uit Kortrijk al doorgetrok-
ken tot in Rijsel, van waaruit er ver-
bindingen naar Parijs en de rest van 
Frankrijk waren. De spoorlijn zorgde 
ervoor dat Waregem relatief gemak-
kelijk bereikbaar was, waardoor men-
sen en paarden zonder problemen 
de hippodroom konden bereiken. 

De organisatoren van de rennen en 
het gemeentebestuur hadden be-
grepen dat transport naar de hippo-
droom van Waregem op de dag van 
Waregem Koerse belangrijk was. In 
1853 is er een bericht dat men alles 
probeert om op dinsdag een nacht-
trein te verkrijgen, om de bezoekers 
weer thuis te brengen.1 Het is niet 
duidelijk of ze in hun opzet geslaagd 
zijn. Wel staat vast dat de minister 
van Openbare Werken het volgende 
jaar alle treinen vertrekkende uit Gent 
op de dag van de paardenrennen in 
Waregem liet stoppen. 
“Par décision de M. le ministre des 
travaux publics et à l’occasion des 
courses de Waereghem qui auront 
lieu mardi 5 septembre prochain, 
tous les convois partant de Gand 
s’arrêteront dans la station de cette 
commune.” 2 

1 De Thieltenaer, 28/08/1853.   
2 Le Mémorial, 03/09/1854.  

Deze beslissing werd gemotiveerd 
door het belang dat de omliggende 
bevolking aan de feesten hechtte. 
In 1856 neemt de verantwoordelijke 
minister opnieuw maatregelen om ’s 
avonds treinen om 21 uur in de rich-
ting van Gent en Kortrijk te laten ver-
trekken.3 

De Waregemse paardenrennen ble-
ven altijd een grote publiekstrekker en 
daarom werden er door de bevoegde 
instanties altijd extra treinen ingezet. 
Gezien de beperkte transportmoge-
lijkheden in de tweede helft van de 
negentiende eeuw was het logisch 
dat de trein het populairste vervoer-
middel was voor de toeschouwers 
die niet uit de onmiddellijke omgeving 
van Waregem kwamen. 

Het feit dat er al zo vroeg bijzondere 
treindiensten verzorgd werden, bete-
kende dat de paardenrennen al heel 
snel een publiek trokken dat van ver-
der kwam dan alleen maar de onmid-
dellijke omgeving. De weinig bevolk-
te gemeenten in de nabije omgeving 
konden ook demografisch gezien 
onmogelijk voor het door de kranten 
hoog aantal geschatte bezoekers 
zorgen. De Waregemse paardenren-
nen overstegen dus al in de tweede 
helft van de negentiende eeuw het 
lokaal karakter.

3 Le Mémorial, 22/08/1856.  

Naast het spektakel en de kermis-
sfeer hadden de paardenrennen 
een groot deel van hun populariteit 
te danken aan de mogelijkheid om 
te gokken. Vamplew stelt zelf vast 
dat gokken en weddenschappen in 
Groot-Brittannië de bestaansredenen 
van paardenrennen zijn. De evolutie 
van paardenkoersen is nauw verwe-
ven met die van het gokken.
“For most of those interested in ra-
cing the quality thoroughbred was, 
and still is, little more than a betting 
mechanism.” 1 

Dat gokken zo ‘n grote invloed had op 
de ontwikkeling van paardenrennen, 
meer nog dan het geval is bij andere 
sporten, wijdt hij aan de afwezigheid 
van een recreationele vorm van paar-
denrennen. Slechts een uiterst kleine 
minderheid beoefende in zijn vrije 
tijd zelf paardenrennen, in tegenstel-
ling tot het voetbal, dat een heel lage 
drempel had. Het was eenvoudig 
om op straat of in de tuin een partij-
tje voetbal te spelen. Voetbal dankte 
een groot deel van zijn populariteit 
aan de speelbaarheid en vertrouwd-
heid die het bij iedereen genoot. Toch 
bestond er zeker in het midden van 
de negentiende eeuw een grotere 
voeling met het paard dan vandaag. 
Het paard speelde immers nog een 
grote rol in het dagelijkse leven van 
de gewone man. “Nevertheless the 
raison d’être of horse-racing has al-

1 R. VAMPLEW, ‘Horse races’, p. 215. 

ways been gambling: organized ra-
cing began as matches for wagers 
between owners of quality horses 
and three to four centuries later it 
provides an almost daily opportunity 
for betting, the turnover of which in 
1985-6 topped £2,500 million from 
off-course facilities alone.” 2 

Het zou te gemakkelijk en verkeerd 
zijn om de Britse situatie gelijk te 
stellen met de Belgische. De rennen 
daar hadden, zoals aangestipt, al 
een veel langere ontwikkeling door-
gemaakt en dienden als voorbeeld 
voor de rest van Europa. Den Hol-
lander heeft terecht opgemerkt dat 
er van de gokpraktijk in België heel 
weinig sporen en gegevens terug te 
vinden zijn.3 Toch kan er wel degelijk 
aangenomen worden dat ook in Bel-
gië weddenschappen en paarden-
rennen heel sterk met elkaar verbon-
den zijn. Er kan zelfs gesteld worden 
dat de weddenschappen noodza-
kelijk waren voor de levensvatbaar-
heid van de rennen. Al in 1835, in het 
prille begin van de georganiseerde 
rennen te België, werd er op de alge-
mene vergadering van de Brusselse 
Société d’Encouragement vermeld 
dat er al tienduizend frank aan winst 
was uitgekeerd. Gezien het beperkte 
aantal rendagen was dit een serieus 
bedrag.4 

2 R. VAMPLEW, ‘Horse races’, p. 215. 
3 M. DEN HOLLANDER, Sport, p. 118. 
4 ‘Rapport de la Société d’Encouragement’, 
Journal des Haras (maart 1835), p. 158-160. 

GOKKEN
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De eerste teruggevonden vermelding 
van weddenschappen te Waregem 
dateert van 1854. “Men schryft uit 
Waereghem: Onze peerdenloops-
tryden schynen dan dit jaer luister-
ryk te zullen zyn, men spreek {…} 
alsook over aengegane weddingen 
voor aenzienlijke sommen; de eene 
tusschen liefhebbers van Kortryk en 
Franschmans, de andere tusschen 
Gentsche en Brusselsche liefheb-
bers. Sommigen willen weten dat 
er ingelyks weddingen zullen plaets 
hebben voor de barriersprongen.”1  
Het is aan te nemen dat er al van bij 
het begin in 1847 in Waregem wed-
denschappen plaatsvonden. 

De lokale pers besteedde duidelijk 
weinig aandacht aan de wedden-
schappen tijdens de Waregemse ren-
nen. De keren dat het toch vermeld 
werd, doet vermoeden dat de prak-
tijk als normaal beschouwd werd. 
Zo vermeldde l’Echo de Courtrai in 
1875: “Aussi ont-elles toutes présen-
té le plus vif intérêt et les paris mutu-
els ont-ils eu de la peine à servir les 
nombreux amateurs.” 2 In 1896 werd 
de aandacht door de kranten op een 
andere illegale gokpraktijk gevestigd. 
“Gelijk op alle koersepleinen ontbra-
ken er geene kansspelers (ankers 
en zonnen). De gendarmerie heeft er 
niet min dan 7 geknipt en hun spel af-
genomen.” 3 In 1900 is er een gelijk-
aardig bericht over de berechting van 
een oplichter die in de buurt van het 
station op de dag van de paardenren-
nen met zijn spel “Ankers en Zonnen“ 

1 Gazette Van Thielt, 01/06/1854.  
2 L’Echo de Courtrai, 02/09/1875.  
3 Gazette van Kortrijk, 3/09/1896.  

mensen geld afhandig maakte.4  Dit 
spel heeft in geen enkel opzicht iets 
met de sport te maken. Het was een 
in de negentiende eeuw verboden 
kansdobbelspel.5 Het werd vooral in 
openlucht gespeeld, zodat de dader 
kon weglopen wanneer hij door de 
politie werd opgemerkt.  

De vele mensen die de paardenren-
nen bezochten, vormden ook een 
uitstekende klantenbasis voor de in-
richters van dergelijke illegale kans-
spelen. Gokken genoot altijd een 
grote populariteit op de Waregemse 
renbaan. Alle klassen waagden hun 
kans. In de verslaggeving over de 
koersen vermeldde men, vaak ter-
zijde, dat er weer veel weddenschap-
pen afgesloten waren. Een zeldzaam 
artikel, zoals dat uit la Nation Belge 
van 29/08 1923, gaf een levendiger 
verslag van de gokpraktijk. “Le pro-
gramme se déroule; les prix se dispu-
tent, les paris vont leur train, car tout 
le monde joue: bourgeois et prolé-
taire, grande dame et fille de ferme 
risquent qui un louis, qui cent francs 
sur le gagnant présumé. Et dans la 
foule fiévreuse, on discute les chan-
ces du favori, on commente le résul-
tat: - C’était prévu: Ribera ne pouvait 
pas être battu… -Si le mien avait mi-
eux sauté à la rivière, il gagnait de dix 
longueurs…” 6  De foto hiernaast, uit 
de krant Illustration Sportive, geno-
men op de meeting van 03/09/1921 
met onderschrift: “la foule au quartier 

4 Gazette van Groeninghe, 23/09/1900.  
5 F. VAN DER JEUGD, Een merkwaardig 
anker-en-zon-spel, 2007  
6 WAREGEM, Archief Waregem 
Koerse, 2, Knipselcollectie, la Nation Belge, 
28/08/1923.  

	  

	  

Drukte bij de bookmakers anno 1921.

De massa op weegplaats na de Tweede Wereldoorlog anno 1947. 
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des bookmakers”, geeft duidelijk de 
populariteit van het gokken weer.  Hij 
toont zelf duidelijk dat er op de hippo-
droom een specifieke ruimte voor de 
bookmakers bestemd was.1

Gokken genoot grote populariteit om-
wille van verscheidene redenen. De 
Franse auteur Jean-Pierre Blay is in 
zijn werk over de paardenrennen te 
Chantilly van mening dat de inten-
siteitsbeleving van de paardenren-
nen verhoogd werd door de hoop en 
het uitzicht op winst. “Le monde des 
courses baignait dans une ambiance 
de passion dont l’espérance de gain 
décuplait l’intensité.” 2 Gokken gaf de 
kans om de sleur van het dagelijkse 
leven te doorbreken. Tevens was het 
een klassenoverschrijdende activi-
teit, want het doorbrak niet enkel de 
routine van het zware arbeidersleven 
en de ondergewaardeerde taken van 
de huisvrouw, maar ook de verveling 
van de bourgeoisie, die in hun soci-
ale kalender gevangen zaten.3 

Uiteindelijk waren het de bookma-
kers of andere organisatoren die de 
meeste winst maakten met het hou-
den van weddenschappen. Net als 
bij andere kansspelen gold het prin-
cipe The house always wins. Het ver-
schil was echter dat gokkers zich bij 
paardenrennen op rationele gronden 
konden baseren. Vaardig zijn in het 
interpreteren van vorige uitslagen en 
kennis over de conditie van de paar-
den hielpen meer dan louter geluk. 

1 WAREGEM, Archief Waregem Koerse, 
2, Knipselcollectie, Illustration Sportive, 
03/09/1925. 
2 J. BLAY, Les princes et les jockeys, p.70.  
3 R. VAMPLEW, The turf: a social and 
economic history of horse-racing, Londen, 
1976, p. 214   

Ook in België speelden kranten een 
uiterst belangrijke rol in het verstrek-
ken van gegevens aan de gelegen-
heidsgokkers. Zij deelden namelijk, 
zeker vanaf het interbellum, in de 
sportsectie hun professionele prog-
noses mee voor de komende ren-
dag.4 Doorgewinterde gokkers ge-
bruikten naast deze prognoses ook 
vaak hun eigen verzamelde informa-
tie om hun weddenschap te plaatsen.

Toch lokte de praktijk van wedden-
schappen de eerste decennia van 
de koersen al protest uit. Vaak waren 
het de politieke tegenstanders van 
de koersen, die gokken als immoreel 
bestempelden om de paardenrennen 
zelf in diskrediet te brengen. De eer-
ste politieke kritiek op gokken kwam 
er dus wanneer de paardenrennen 
zelf ter discussie stonden. Zo stelde 
het reeds geciteerde, Kamerlid Jul-
lien in de budgetdiscussie van 1848: 
“Trop souvent les prix qui s’y dispu-
tent ne servent que de prétexte à des 
paris; ils ne sont point le but que se 
disputent les concurrents ; s’ils dési-
rent la victoire, c’est parce qu’ils tien-
nent à gagner une partie ou un prix”.5 

Tijdens de subsidiediscussie van 
1862 gaat ook Desmedt in zijn Ka-
merrede hevig tekeer tegen de paar-
denrennen die hij als onproductief, 
onnodig en duur beschouwt. Over 
gokken heeft hij dan ook geen enkel 
goed woord over. “Mais les courses 
ne provoquent pas seulement des 
dépenses improductives, elle sont 

4 WAREGEM, Archief Waregem Koerse, 2, 
Knipselcollectie.  
5 BRUSSEL, Annales Parlementaires 
Chambre, 1862, p. 786.   

encore la source de véritables désas-
tres. Qui ne sait, en effet que les 
courses, de même que les établis-
sements de jeu, ont contribué à dis-
siper les fortunes les plus considé-
rables ? Les paris s’engagent entre 
les concurrents et presque toujours 
les primes ou les prix offerts ne sont 
qu’un prétexte pour stimuler ce que 
j’appellerai une sorte d’agiotage, qui 
agit sur la fortune publique à la mani-
ère des jeux de bourse.” 1 

Hoewel de zware woorden niet ge-
schuwd werden, was gokken slechts 
één van de vele argumenten tegen 
de paardenrennen. Het werd ook 
door heel weinig tegenstanders ge-
bruikt. De andere socio-economische 
argumenten, als onnuttig, duur en eli-
tair werden veel meer gebruikt. Dat 
veranderde in de jaren 1890 wanneer 
de stijgende populariteit van kans-
spelen ongerustheid veroorzaakte in 
politieke kringen en er wetsvoorstel-
len kwamen op het gokken in de sa-
menleving, inclusief de paardenwed-
rennen aan banden te leggen. 

De centrale Jockey-Club spaarde 
noch kosten noch moeite om de par-
lementsleden ervan te overtuigen 
de weddenschappen niet te verbie-
den. Hun belangrijkste argument 
was dat de inkomsten van de wed-
denschappen gebruikt werden om 
de algemene werkingskosten van 
de koersverenigingen te betalen en 
tevens aangewend werden om het 
paardenras te verbeteren. Kortom de 
weddenschappen waren te belang-
rijk voor de sport geworden. Zonder 

1 BRUSSEL, Annales Parlementaires 
Chambre, 1862, p. 728.  

deze inkomsten kon men naar ei-
gen inziens niet meer overleven. Het 
wetsvoorstel belandde uiteindelijk in 
het vergeetboek van de Kamer en 
stierf een stille dood.2 

De populariteit van de weddenschap-
pen zorgde ervoor dat ze veel geld 
opbrachten. De koersverenigingen 
profiteerden hier deels van, waardoor 
het ook voor hen heel winstgevend 
werd. Zij kregen een percentage op 
de winst van de bookmaker en de 
Pari-Mutuel. Bij deze laatste werd 
namelijk niet al het geld onder de 
winnaars verdeeld. Er werd een deel 
voor de werkingskosten van de Pari-
Mutuel en een deel voor de koers-
verenigingen opzij gelegd. Aan een 
bookmaker verdiende de renmaat-
schappij zelfs dubbel. Ze moesten 
een percentage op hun winst afstaan 
en alvorens ze konden werken en 
winst maken, waren de bookmakers 
verplicht een standplaats, piquet, op 
de hippodroom te kopen.

2 M. DEN HOLLANDER, Sport, p. 120.
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De budgetdiscussies in 1849 en 
1862 over de toekenning van de sub-
sidies voor het organiseren van paar-
denrennen zijn op zijn minst veelzeg-
gend. Allereerst laten ze blijken dat 
er een groep politici bestond die uit 
persoonlijke, lokale en/ of electorale 
redenen de paardenrennen vurig ver-
dedigde. Ten tweede tonen ze aan 
dat er nog meer politici waren die ab-
soluut geen publieke middelen aan 
deze sport wilden besteden. De eco-
nomische en sociale argumenten die 
beide groepen aanhaalden waren di-
vers en spraken elkaar soms volledig 
tegen. Niettegenstaande het mooie 
en lyrische politieke discours was de 
realiteit op de Waregemse renbaan 
niet zo eenduidig als de heren in de 
Kamer lieten uitschijnen. 

Economisch gezien duidden de 
naam en de statuten van de Koers-
maatschappij heel uitdrukkelijk op de 
verbetering van het paardenras. Ze-
ker de eerste decennia van de Ware-
gemse paardenrennen organiseerde 
de Koersmaatschappij verscheidene 
initiatieven om dit streven te verwe-
zenlijken. Na drie decennia werd 
toch vooral de organisatie van de vol-
bloedrennen met de Grote Steeple-
Chase de hoofdactiviteit. Met een-
zelfde nuance moet naar het sociale 
aspect van de Waregemse rennen 
worden gekeken. Enerzijds zakten er 
jaarlijks enorm veel mensen, uit alle 

lagen van de bevolking naar de Ga-
verbeek af. Anderzijds vertoefden de 
bevolkingsklassen er strikt van elkaar 
gescheiden en genoot Jan modaal er 
absoluut niet van dezelfde faciliteiten 
als de rijkere heer. Gokken maakte 
ongetwijfeld deel uit van het renge-
beuren. Toch is het moeilijk om het 
organiseren van koersen louter als 
gokgelegenheid te zien. Er werden 
enorme bedragen vergokt waarvan 
de Koersmaatschappij een aanzien-
lijke winst opstreek. Deze kon dit 
geld goed gebruiken, want het orga-
niseren van paardenrennen was heel 
duur. 

Bovenstaande aspecten speelden 
zeker een grote rol op de Ware-
gemse renbaan. Wel is het belangrijk 
op te merken dat het gehanteerde 
perspectief niet alle nuances toont. 
De gebruikte top-down benadering 
zorgde ervoor dat de algemene as-
pecten van paardenrennen goed be-
licht werden. De eigenheden van de 
Waregemse paardenrennen werden 
hierdoor wel grotendeels genegeerd. 
Het is belangrijk dat er meer alge-
meen onderzoek, zowel op lokaal als 
nationaal vlak, wordt verricht naar de 
geschiedenis van de Belgische en 
Waregemse paardenrennen om tot 
nieuwe inzichten te komen die mis-
schien in dit artikel over het hoofd 
werden gezien. 

BESLUIT

>> Wouter KERKHOVE
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TOEN EN NU

De Gaverbeek Hippodroom werd in 1855 voor het eerst in gebruik genomen. Door de 
jaren heen is deze zoals u op de beelden links kan zien grondig van uitzicht verand-
erd. Inmiddels is de Hippodroom uitgegroeid tot een polyvalent paardensportterrein, 
wat heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van de diverse disciplines in Waregem.

>> PHILIPPE CASIER
Voorzitter van de Belgische Jockey Club
Voorzitter van de Koninklijke Waregemse Koersmaatschappij
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