
(KO42/1)

VRIJDAG 10 APRIL 2015

DOOR PETER VAN HERZEELE

18 april 1915 : De Franse vlieg-
held Roland Garros maakt tijdens
de Eerste Wereldoorlog een nood-
landing op Hoog Wallegem in
Hulste. Hij steekt onmiddellijk
zijn vliegtuig in brand, vlucht
naar de dichtstbijzijnde hoeve en
probeert zich te verstoppen. De
toegesnelde Duitsers konden de
luchtaas echter gevangennemen
en ontdekken bij de resten van
zijn vliegtuig een Morane Saul-
nier type L Parasol, het geheim
van zijn succes.
28 oktober 2013 : Fhilip Vannieu-
wenhuyze, groot kenner van WO
I, spreekt Hulstenaar André Va-
nassche aan met de vraag ‘of er in
2015 iets gedaan wordt rond de
honderdste verjaardag van de
noodlanding van Roland Garros
op Hoog Wallegem’. “We kunnen
dit niet zomaar voorbij laten
gaan”, zei Fhilip toen. Dit werd de
aanzet voor het feestweekend
rond Roland Garros. 
Op initiatief van Fhilip en André
werd de ‘Stuurgroep Roland Gar-
ros’ opgericht die verder bestaat
uit Frederik Bossuyt (bestuurslid
van Roede van Harelbeke), Roger
De Baere (voorzitter van het Wijk-

comité Holvoets Kapel en regis-
seur van de feesten), Stefaan Huy-
sentruyt (bestuurslid van de Roe-
de van Harelbeke en beheerder
van de website Hulste Info) en
Danny Snauwaert (zaakvoerder
van Limotec, logistieke steunpi-
laar en Hulstekenner). “Wij heb-
ben vanaf het begin alle vereni-
gingen van Hulste bij de stuur-
groep en de werkgroep betrokken.
Het moest iets groots worden met
een mooi programma”, zegt An-
dré Vanassche. Hun anderhalf
jaar werk resulteerde in een vier-
daags feestweekend. 

JUSTINE HENIN

Op donderdag 16 april om 19 uur
opent het feestprogramma met
een tentoonstelling met als blik-
vanger een replicavliegtuig – op
ware grootte met originele motor
– en de inhuldiging van het nieu-
we monument Roland Garros op
het pleintje voor cultureel cen-
trum De Rijstpekker. Op vrijdag
17 april geeft Fhilip Vannieuwen-
huyze om 19.30 uur een lezing
over het leven van Garros. “Het is
een boeiende persoon. Zijn nood-
landing en het ontdekken van zijn
geheim wapen was een keerpunt
in de luchtvaartgeschiedenis van

de oorlogsvoering”, zegt Fhilip.
Zaterdag 18 april wordt een hoog-
dag met het beachtennistornooi
om 10 uur aan het Sprokkels-
heem en de tennisgalawedstrijd
om 18 uur. “We konden wielren-
ners Eli Iserbyt en Sep Vanmarc-
ke strikken voor een wedstrijd en
Justine Henin, meervoudig win-
nares op Roland Garros, voor een
meet en greet met alle deelne-
mers”, zegt Bruno Kerckhof, voor-

zitter van de Commissie Roland
Garros van JCI Harelbeke.

FLY OVER

Op zondag 19 april opent een vin-
kenzetting het feestweekend om 9
uur gevolgd door een taptoe en
een hulde aan het oorlogsmonu-
ment met het 2de Regiment Zou-
aven van Walcourt, een koloniale
eenheid binnen het Franse leger
die vocht in WO I. Daarna volgt
een aperitiefconcert van de Ko-
nijnklijke Fanfare Sint-Cecilia.
“Speciaal wordt het re-enactment
van Duitse soldaten en burgers
van Hulste anno 1915 in het dorp
en tijdens de wandeling in de na-
middag”, legt André uit. Om
15.15 uur is er een fly over van
sportvliegtuigen van de Airport
Community EBKT Wevelgem.
Verder op het programma staan

een tentoonstelling, karabijn-
schieten en pop-upcafé ‘De Drie
Koningen anno 1915’. Ook scho-
len, verenigingen en winkeliers
dragen hun steentje bij. OLV van
Vreugde en de Stedelijke Basis-
school Noord maakten vliegtuig-
kunstwerkjes die de etalages van
de handelaars sieren en De Sprok-
kels van de Chiro maakten een
eigentijdse creatie van Hulste-
dorp. Hulstse beenhouwerijen,
bakkerijen, cafés en restaurants
serveren onder de noemer Roland
Garros het weekend door Picon,
Ricard, hamburgers, gebakjes en
menu’s. “Jean-Pierre Lefèvre-Gar-
ros, de neef van Roland, heeft be-
loofd langs te komen samen met
Philippe Jung, de voorzitter van
het Comité Année Mondiale Ro-
land Garros”, geeft André nog
mee. 

Hulste herdenkt massaal
vliegtuigheld Roland Garros
ROLAND GARROS STORTTE EXACT 

HONDERD JAAR GELEDEN MET ZIJN

VLIEGTUIG NEER OP HOOG WALLEGEM

HULSTE q Op 18 april is het precies honderd jaar
geleden dat vliegtuigpionier en oorlogsheld Roland
Garros een noodlanding maakte op Hoog Wallegem.
Op 16, 17, 18 en 19 april wordt dat gebeuren her-
dacht met lezingen, muziek, tennis, re-enactment,
taptoe en de inhuldiging van een Garros-monument. 

We zien v.l.n.r. Danny Snauwaert, Roger Debaere, Stef Huysentruyt, Fhilip Vannieuwenhuyze, André Vanassche
en Frederik Bossuyt van de stuurgroep Roland Garros. (GF)

“De ontdekking van

zijn geheime wapen

was een keerpunt in

de geschiedenis van

de luchtvaart” 

Eind 1914 ontwikkelde Roland

Garros samen met zijn vriend

en vliegtuigbouwer Raymond

Saulnier een systeem om met

een machinegeweer door een

draaiende propeller te schieten.

Saulnier probeerde aanvankelijk

om gesynchroniseerd te schieten, maar dat lukte niet.

Toen werd de propeller voorzien van driehoekige metalen

plaatjes die de kogels afketsten. Daardoor werd het mo-

gelijk een machinegeweer te plaatsen op de vliegas van

het vliegtuig, achter de schroef en vlak voor de piloot

waardoor men tegelijk kon vliegen en schieten. Dit sys-

teem werd gemonteerd op het vliegtuig van Garros dat

daarmee het eerste echte gevechtsvliegtuig werd. Dit

geheime wapen werd door de Duitsers ontdekt op 18 april

1915 bij de noodlanding op Hoog Wallegem. (PVH)
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ROLAND GARROS
Vliegtuigpionier

Het geheime wapen
van Roland Garros

REACTIES

Fhilip Vannieuwenhuyze is

bestuurslid van de Roede van

Harelbeke en groot kenner van

WO I. Hij is de auteur van Den

anderen Oorloge over WO I in

Bavikhove, Hulste en Harelbe-

ke. Fhilip maakte een speciaal Garros-nummer van het

tijdschrift Tijdingen van de Roede. “Iedereen kent de

tennistempel ‘Stade Roland-Garros’ in Parijs. Maar Roland

Garros is meer dan een tennisstadion. Hij was een lucht-

vaartpionier die zijn grootste bekendheid verwierf toen hij

in 1911 met een vliegtuig een wereldhoogterecord van

3.950 meter vestigde en in 1913 als eerste de Middelland-

se Zee overstak. Hij was ook een oorlogsheld die als

eerste vier vijandelijke vliegtuigen neerhaalde en daarmee

de eerste gevechtspiloot en luchtaas werd.” (PVH) 
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FHILIP VANNIEUWENHUYZE
WO I-kenner

“Roland Garros is
meer dan een
tennisstadion”

Op 18 april 1915 werd het vlieg-

tuig van Roland Garros bescho-

ten waardoor hij een noodlan-

ding moest maken op Hoog

Wallegem in Hulste. Vooraleer

hij gevangen werd genomen,

kon hij zijn vliegtuig in brand steken zodat zijn uitvinding

niet in handen van de Duitsers zou vallen. De ravottende

14-jarige boers Alfons en René Snauwaert en vriendje

Cyriel Debackere zagen die noodlanding gebeuren. “Pas

wanneer het toestel stil stond stoven we over het veld om

de vreemde machine van dichtbij te kunnen bewonderen.

De vliegenier haastte zich uit het vliegtuig en vroeg om

lucifers”, getuigde Cyriel. “Mijn overgrootvader René gaf

Garros de lucifers om het vliegtuig in brand te steken”,

getuigt achterkleinzoon Danny Snauwaert. (PVH) 
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DANNY SNAUWAERT
Hulste-kenner

“Garros kreeg
lucifers van mijn
overgrootvader” 

I HULSTE


