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>  Een deel van de bemanningsleden van de B17 die werden geholpen door het Comète netwerk

,,
,,

Het vliegtuig ontplofte en toen werd het stil. De onderkant 
van de B-17 bommenwerper was losgekomen en ik werd met mijn 

schietstoel de lucht in gekatapulteerd. 
Ik had niet het gevoel dat ik van meer dan 6 100 meter hoog naar 

beneden viel. Ik voelde hoe mijn gezicht brandde, mijn wenkbrauwen 
verdwenen waren; het was net alsof ik veel te lang 

in de zon had gezeten.
 Vervolgens trok ik aan het handvat om mijn parachute te openen. 

Ik landde in de kruin van een boom, waarna ik met een harde klap op 
de grond terecht kwam en mijn voet brak. Daarna begaf ik me naar 

een landweg waar ik een klein, oud mannetje tegen het lijf liep die me 
aanraadde om me in de bosjes te verschuilen omdat ik gezocht werd. 

Hij keerde ‘s avonds terug en bracht me naar een verlaten huis 
in de buurt, waar ik veilig zou zijn.

Van 1941 tot 1944 stortten zo’n 800 geallieerde Amerikaanse, 
Engelse, Canadese, Poolse, … piloten neer op Belgisch, Nederlands 

en Luxemburgs grondgebied, waarna ze met de hulp van 
smokkelaars van het Comète netwerk werden verstopt 

en vervolgens naar Engeland wisten te ontkomen. 
Henriette Hanotte, alias “Monique” riskeerde haar leven 

en begeleidde zo’n 135 geallieerde piloten. 
Dit boekje vertelt haar verhaal als gids langs de Comète 

ontsnappingsroute. 
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> Henriette Hanotte

Henriette Hanotte, 
alias Monique 

Henriette Hanotte is op 10 augustus 1920 geboren 
in Sépeaux (Yonne - Frankrijk). Al van kindsbeen af woont 

Henriette, een Belgische, in Rumes (België) in de kleine 
familieboerderij gelegen aan de Franse grens waar haar 

vader zijn brood verdiende als steenkoolhandelaar. 

Ze gaat naar de basisschool in Bachy (Frankrijk), 
het nabijgelegen dorp, waar ze ook vioollessen volgt. 

Elke dag opnieuw trekt ze door de straatjes tussen Rumes 
en Bachy. Henriette vindt er blindelings haar weg. 

De grens heeft geen geheimen voor haar: ze kent de 
gewoontes van de mensen die er wonen en weet perfect 

wanneer de grenswachters afgelost worden. 
Ook voor de grenswachters is Henriette geen vreemde, 

ze zien haar regelmatig met haar muziekinstrument 
al fi etsend voorbijrijden. 

Het ontsnappings-
netwerk ‘Comète’

Het ontsnappingsnetwerk ‘Comète’ werd 
in 1941 opgericht in Brussel door de 23-jarige 
vrouw Andrée De Jongh die lid was van het 
Rode Kruis. Het netwerk hielp in eerste instantie 
Belgische offi  cieren, spionerende burgers en 
Britse soldaten. Later werd ‘Comète’ vooral 
gebruikt om de neergehaalde, geallieerde 
piloten de Frans-Belgische grens en de twee 
demarcatielijnen in Frankrijk te laten oversteken. 
Met de hulp van een Baskische medeplichtige 
konden de soldaten nadien de Pyreneeën 
oversteken. Vervolgens werd de Britse MI9 - de 
militaire inlichtingendienst - ingeschakeld om 
de soldaten door Spanje te laten trekken, tot 
in Gibraltar, van waaruit ze terug naar Groot-
Brittannië konden gaan. 

In totaal hebben meer dan 3000 medewerkers 
en handlangers voor het netwerk Comète 
gewerkt. Dankzij hen, maar ook dankzij de vele, 
onbekend gebleven personen die de leden van 
het netwerk geholpen hebben, werden bijna 
800 geallieerde piloten begeleid op een of 
ander moment tijdens hun ontsnappingstocht. 

De lijn ‘Comète’ heeft een zware tol betaald 
voor de onderdrukking: heel wat medewerkers 
zullen de gruwel van de gevangenissen en de 
concentratiekampen aan den lijve ondervinden 
en meer dan 200, waarvan 53 vrouwen, worden 
geëxecuteerd of overlijden door mishandeling.

In mei 1940, toen de Duisters België 
binnenvielen, hielp de twintigjarige Henriette tal 
van Engels en Franse soldaten om de grens over 
te steken. Op dat moment waren haar ouders, 
echte patriotten, eigenaars van een hotel en 
een douaneagentschap tegenover het station 
van Rumes. Het was een bijzonder strategische 
locatie. De omstandigheden noopten Henriette 
ertoe om, vanaf 1942, een cruciale rol te spelen 
in het netwerk ‘Comète’ onder de oorlogsnaam 
‘Marie’ en later onder de naam ‘Monique’. 
Ze kende de ontsnappingsroute als geen 
ander en hielp heel wat soldaten de grens 
oversteken: Amerikaanse, Engelse, Australische, 
Canadese, Poolse, Belgische, ... piloten waarvan 
de vliegtuigen neergehaald werd boven België, 
Nederland of het Groothertogdom Luxemburg 
konden op haar rekenen. ‘Monique’ liep 
bijzonder veel risico tijdens elke opdracht. 
Ze begeleidde de soldaten te voet en vervolgens 
met de bus tot aan het station van Rijsel. 
Van hieruit trokken de soldaten meestal verder 
naar Parijs van waaruit andere gidsen hen 

verder leidden tot in Gibraltar, via de Pyreneeën 
en Spanje. In 1944 wordt ze verklikt door een 
verrader en overgebracht naar Groot-Brittannië 
om te vermijden dat ze gearresteerd wordt. 
Ze volgt er een opleiding tot parachutiste en 
zal er, tot haar grote spijt, niet bij kunnen zijn 
wanneer haar dorp, het eerste in België, op 
2 september 1944, bevrijd wordt door het 
Amerikaanse leger. 

In totaal slaagde ‘Monique’ er tussen 1942 en 
1944 in om maar liefst 135 piloten de grens 
te laten oversteken. Zonder de steun van 
haar vertrouwelingen en kennissen en vooral 
zonder de hulp van een aantal medeplichtige 
grenswachters zou het haar nooit gelukt zijn. 

-  50 piloten 
tussen Rumes – Bachy – Cysoing – Rijsel – Parijs 

-  45 piloten 
tussen Doornik – Hertain – Rijsel – Parijs 

-  40 piloten 
tussen Bergen – Erquennes – Bavay – Parijs 

>  Route genomen door agenten van het Comète netwerk 
om piloten naar Engeland te helpen ontsnappen.

PARIJS

RUMES/BACHY

PYRENEEËN

GIBRALTAR

LONDEN
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>  Henriette Hanotte, Charles Carlson, ontsnapte Air Force bommen-
werper, en Raymonde Hoël, van het Comète netwerk (winter 1943)

>  Voormalig stationshotel en douanekantoor van 
de heer en mevrouw Hanotte, in Rumes

De verwelkoming 
van de mannen 
Wanneer een vliegtuig werd neergehaald 
in Vlaanderen, vaak in de regio Antwerpen, 
gebruikten de piloten, radio-operators, navigators 
en schutters hun parachute en gingen ze 
onmiddellijk op zoek naar een plek om zich te 
verbergen. Meestal klopten ze aan bij de eerste 
boerderij die ze op hun weg tegenkwamen, 
waarop de boer hen snel verstopte en de pastoor 
of de burgemeester op de hoogte bracht, die 
op zijn beurt het Comète netwerk in Brussel 
contacteerde. Hier kwamen de meeste van onze 
mannen vandaan. Zodra de piloten aankwamen 
in Brussel, werden ze ondervraagd om er zeker 
van te zijn dat het geen dubbelagenten of 
spionnen waren. Ze belden ons op uit Brussel 
en gaven ons richtlijnen over de personen die 
we moesten helpen te ontkomen. Mijn ouders 
baatten een steenkoolhandel, het stationshotel 
en het douanekantoor recht tegenover het station 
van Rumes uit, we onderhielden dus contacten 

met de Fransen. Heel wat mensen waren bereid 
om onze mannen, de piloten, te verstoppen. 
Eind 42 hadden we onze handen meer dan vol 
en wisten we niet meer waar ze te verstoppen. 
Toen zei mijn mama: “Haast je!” er zijn twee 
piloten die vertrekken en twee die aankomen. 

Getuigenissen van Henriette Hanotte, alias “Monique”

> Rumes – Het Station> Foto van de douaniers van de grensdouane – Douaniers en smokkelaar – Aanvalspositie

Parcours van een gids van 
de Comète ontsnappingsroute 

Mijn debuut als gids 
In mei 1940, toen de Duitsers België waren 
binnengevallen, kwamen twee Engelse 
offi  cieren bij mijn ouders aankloppen met de 
vraag of zij hen konden helpen om tot in Rijsel 
te geraken, nog vóór de Duitsers Duinkerken en 
Engeland binnenvielen. Ze wilden niet gevangen 
genomen worden. De oorlog was toen 
13 dagen aan de gang. Het was mama die hen 
meenam, vermomd als kolenwerkers. Ik deed 
hetzelfde met de volgende lading offi  ciers die ik 
naar Rijsel vergezelde. Voor douaniers Maurice 
Bricout, Albéric Houdart en Edgard Naud was 
ik geen onbekende. Als klein meisje ging ik 
samen met mijn broer naar school in Bachy 
en volgde ik vioollessen bij de heer Narguet. 
Ik was bevriend met Marie, het dochtertje van 
douanier Albéric Houdart. Ik ging vaak bij haar 
op de koffi  e. Ze verwees me naar haar vader, 
die bezig was in de tuin. Ik vroeg hem waar en 
wanneer hij van dienst was omdat ik ’s avonds 
of ‘s anderendaags de grens wilde oversteken 

met twee Amerikanen. Ik had het geluk bevriend 
te zijn met de familie Houdart, en met Agnès 
Scarlakens en Jeanne Scarlakens, die getrouwd 
was met Edgard Naud, een andere douanier. 
Zonder hun hulp was het niet mogelijk geweest. 
Nooit vroeg iemand mij: “Hé, waar ga jij heen”?
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Het verloop van een missie
We vertrokken rond 5 uur ’s ochtends te voet in 
Rumes, stapten langsheen de velden en staken 
de grens over tot aan de Chaussée de Lille in 
het Franse Bachy, waar we vervolgens de bus 
namen tot in Rijsel. Daar namen we de trein 
richting Parijs, waar “Jérôme” ons opwachtte.  
In de stationskiosk kocht ik drie exemplaren  
van de Pro-Duitse krant “Signal”, eentje voor  
elk van ons. Vervolgens kocht ik op aanraden 
van mijn ma mijn ticket voor Parijs aan een 
loket. De tickets voor de mannen kocht ik aan 
een ander loket, zodat, in geval van arrestatie, 
het loketnummer niet hetzelfde was en niet 
kon verraden dat we samen reisden. Het perron 
stond vol Duitsers. Toen we langs hen heen 
liepen, controleerden ze ons niet en lieten ze 
ons opstappen in de trein. Het was tijdens het 
traject zelf dat ze ons controleerden.  

Eenmaal in de trein, probeerde ik er altijd voor 
te zorgen dat de piloten aan het raam zaten. 

Op die manier zaten ze zo ver mogelijk van de 
controleurs (die zich vlakbij de deur bevonden) 
omdat er veel bagage, tassen en valiezen in het 
compartiment stonden. Ik had altijd een oud 
brood op zak. Tijdens controles zei ik steevast: 
“Ik ben brood gaan kopen op het platteland”.  
Bij een vrouw komen zo’n dingen geloofwaar-
diger over. 

Belangrijke voorzorgen  
voor een geslaagde missie
Als gids langs de Comète ontsnappingsroute 
was mijn missie de piloten, naar wie we ook 
wel verwezen als “kinderen of pakjes”, tot in 
Parijs begeleiden. 

Een gids vergezelde hen vanuit Brussel. Wanneer 
de piloten bij mijn ouders in Rumes aankwamen, 
waren ze altijd in burgerkleding. Ze verbleven bij 
ons in het “Stationshotel”. 

’s Avonds na het eten gaf mama hen hun nieuwe, 
Franse identiteitskaart en werkvergunning die ze 
zouden moeten tonen tijdens de treincontroles. 
Ze leerde hen hun nieuwe naam uit te spreken, 
denk maar aan “Jean Martin” of “Jean Debien”, 
waarop ze vliegensvlug antwoordden:  
“Je m’appelle Jane Martin”. “Neen! Dat is niet juist!” 
en ze liet het hen zo vaak herhalen totdat ze hun 
naam juist uit konden spreken. 

Mama legde hen in het Engels uit wat ze moesten 
doen bij eventuele treincontroles. Wanneer ik 
mijn identiteitskaart en mijn werkvergunning 
toonde, dienden ze automatisch hetzelfde te 
doen. Wanneer de deur van het compartiment 
openging en wij iemand “Identiteitskaart, 
werkvergunning” hoorden schreeuwen. 
Telkens als ze zagen dat ik mijn documenten 
bovenhaalde, dienden zij dat ook te doen.  

Ze vroeg hen eveneens om hun zakken leeg te 
maken en zei: “Jullie geven me al jullie bezittingen!” 
Een van de eerste keren merkte ze dat er iets 

niet klopte en controleerde de etiketten in hun 
hemdboorden. “Ik ga stukjes uit Franse tijdschriften 
scheuren die jullie moeten opvouwen en in jullie 
zakken stoppen, samen met een Frans luciferdoosje. 
Het is absoluut verboden om voorwerpen op 
zak te hebben die herinneren aan België (foto’s, 
kledingetiketten, documenten …).” Zo hadden we 
eens een jonge piloot die zijn luciferdoosje nog 
bij zich had en geen afstand wilde doen van de 
lade waarin hij een foto van een jong meisje had 
geplakt (hij verbleef bijna een maand in een huis 
waar hij stapelverliefd was geworden op een jong 
meisje). Mama zei toen: “Geef dat maar aan mij, je 
zal het later wel krijgen per diplomatieke post!”. 

Voor de reis maakte mama voor elk van ons een 
boterham klaar, ingepakt in boterpapier. Ik was 
altijd bang dat de boterham mijn zak en die 
van de piloten zou besmeuren en dat ze hierop 
gewezen zouden worden. De piloten zouden dan 
niet kunnen antwoorden, want ze verstonden 
geen woord Frans. Dit is een van de dingen die 
konden gebeuren wanneer de trein stil stond, 
hij diende immers vaak op een zijspoor te 
wachten om de Duitse konvooien door te laten. 
Urenlang waren we op onze hoede; de hele reis 
doorstonden we doodsangsten. 

>  In de stations moesten we altijd extra alert zijn… 

>  Valse Franse identiteitskaart van Charles Carlson, 
Amerikaans piloot 

>  Henriette en haar mama in het gezelschap van Walter Walington, 
een geredde Engelse piloot (voor het station van Rumes)
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Een anekdote uit 1944 

De Amerikanen zijn piloten; “heren met een das”, waarom zouden ze in 3de klasse moeten 
reizen? Maar ik wilde niet in 1ste klasse reizen, de kans om opgemerkt te worden was er veel 
groter. In de wagons in 3de klasse, de tijd dat de controleurs de deur openen, staan ze al met 

één voet in de volgende wagon en ik ben blij wanneer ze weg zijn.” 

- Mama antwoordt: “Kan je nu voor één keer niet doen wat je gevraagd wordt?”

 “Luister mama, doe niet belachelijk, ik reis heel graag in 3de klasse. Maar het is goed, 
ik ga het één keer doen, maar in Bergen, de spoorlijn die passeert

 langs Erquelinnes, Bavay, Aulnoye-Aymeries ...” 

Ik ga naar Bergen, koop mijn ticket en koop vervolgens de twee andere tickets. We nemen 
plaats in 1ste klasse. We zijn de enigen. Een van de piloten geef ik de opdracht om naast me 
te komen zitten, de andere laat ik plaatsnemen aan het raam. Ik geef hen hun exemplaar 
van “Signal”, een Pro-Duits blad vol propaganda en foto’s. Ik had zelf ook een exemplaar. 

Opeens gaat de deur open en stapt er een Duitser binnen in 1ste klasse! 

“Jezus!” Net wat ik nodig had!”

Aan de manier waarop hij zijn pet afzet en zijn jas ophangt, merken we dat het een offi  cier is. 
Hij gaat aan mijn kant zitten en kijkt me twee of drie keer aan. Daarop neemt de piloot aan 

wie ik “You sleeping” had opgedragen echter de grote krant die hij voor zich liggen had. 
De andere piloot lijkt mijn geliefde wel; we zitten immers zij aan zij. Op een bepaald moment, 
wanneer de Duitse offi  cier goed en wel geïnstalleerd is, vindt hij er niets beters op dan zich tot 
de piloot aan het raam te richten en vraagt hij hem in voortreff elijk Frans: “Excuseer meneer, 

wanneer u gedaan heeft met uw tijdschrift, zou ik het dan even mogen lenen?” 
Onmiddellijk antwoord ik: “Hier, u mag het mijne hebben!” Vervolgens richt hij zijn blik op 

mijn mannen, Amerikanen met versleten broekspijpen boven de knie; 
het was wel duidelijk dat hun broek te kort was. We hadden niet voldoende kleren 

en gaven hen wat voorhanden was. Tijdens mijn reizen bracht ik soms jassen mee uit 
Bordeaux om de volgende lading piloten te kunnen kleden. 

Toen ik zag hoe versleten de broeken waren, dacht ik dat de offi  cier dit zou merken. Maar 
hij moet bediende geweest zijn ofzo en was niet geïnteresseerd in ons. Ik dacht bij mezelf: 
hij vraagt zich zeker af hoe wij in 1ste klasse terecht gekomen zijn. Ik was echt niet om mijn 

gemak! Ik zei vervolgens tegen mezelf: “In het volgende station stapt hij uit en waarschuwt 
hij de stationschef en de Duitsers: “Gelieve de papieren van de personen die zich in mijn 

compartiment bevinden te komen controleren.” 
Hij blijft echter zitten. We komen aan in het volgende station. Nog steeds doet hij niets. 

Ik denk: hij wacht zeker af tot in Parijs! Ik geef mijn mannen teken dat we op onze 
bestemming aankomen. Hij begint zich aan te kleden en gaat ervandoor. Ik weet nog altijd 

niet waarom hij niets heeft gedaan en zal het ook nooit weten! Wat was ik bang! Ik weet 
zeker dat hij de broeken vol gaten gezien moet hebben en zich afgevraagd moet hebben: 

“wat doen die boeren in godsnaam in 1ste klasse?” ,,
,,

Aangegeven door 
een Belgische collaborateur 
Die dag kom ik met mijn twee piloten met 
drie uur vertraging aan in het Gare du Nord in 
Parijs. Ik vind mijn contactpersoon nergens. 
Niemand staat me op te wachten … Wat is er 
aan de hand? Hier moet ik het fi jne van weten. 
Terwijl ik op zoek ga naar hulp, verstop ik 
mijn twee mannen in het toilet van het Gare 
du Nord. Ik ga aankloppen bij ons schuiloord 
in de Rue Rochechouart, waar de gordijnen 
dichtgetrokken zijn. Het is een teken van de 
laatste persoon die hier was: “Niet binnenkomen, 
de moff en zijn er.” Het netwerk in Parijs was 
opgerold. 

Ik keer terug naar mijn twee mannen, die het 
fantastisch vonden om enkele uren in dergelijke, 
prachtige omgeving te hebben doorgebracht. 
Vervolgens zetten we koers naar mijn vaders 
broer in Saint-Denis. Ik word er verwelkomd 
door een stel zwarte ogen, net zoals die van mijn 

vader. De man vraagt: “Waar kom jij in godsnaam 
vandaan met die mensen (mijn peetvader wist niets 
af van mijn betrokkenheid bij het verzet)?” Na een 
kop koffi  e, vraag ik mijn peetvader of hij tickets 
voor de terugrit naar Rijsel voor ons kan kopen. 

Later ontdekten we dat Prosper Dezitter, 
een jonge Belg die was overgelopen en was 
uitgegroeid tot een van de belangrijkste nazi-
collaborateurs, mij had aangegeven. Voorheen 
was hij gids op het traject Brussel-Parijs voor een 
andere lijn. Hij had me gefi lmd in het Gare du 
Nord. Die dag diende ik gearresteerd te worden 
als hoofd van het netwerk. Gelukkig voor mij 
kwam mijn trein met drie uur vertraging aan 
in het Gare du Nord omdat de trein op een 
zijspoor moest wachten om Duitse militaire 
konvooien door te laten, die voorrang hadden. 
Er had zich waarschijnlijk een ploegwissel 
voorgedaan of diegenen die me dienden op 
te pakken, waren het wachten moe geweest. 
De communicatiemiddelen waren niet die van 
vandaag en dat is mijn redding geweest. 

> De treinreis hield steeds talrijke risico’s in 
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De Engelse inlichtingen bevelen 
me om een einde te maken aan 
mijn missie 
Midden 1944 besluit de Engelse inlichtingen-
dienst om een einde te maken aan mijn missie. 
“Jullie reizen opnieuw af richting zuiden en gaan 
langs bij de attaché van de ambassade in Bilbao.”
Mijn reis voert ons langs de Pyreneeën, een lastige 
doortocht van acht uur, in de stilte van de nacht. 
Een vermoeiend traject. Eenmaal daar aangeko-
men, wordt mij aangemaand om per vliegtuig 
naar Engeland door te reizen. 

Ze dachten dat ik een Engelse militaire was en 
word tot onderluitenant ATS (Auxiliary Territorial 
Service Special Forces) gebombardeerd. Ik word 
vervolgens naar de “Patriotic School” gestuurd. 
Ik had er een Belgische commandant die begreep 
dat ik niet zomaar aan de zijlijn kon blijven 
staan en niets doen; dat lag niet in mijn aard. 
Ze stuurden me naar de agenten- en naar de 
parachuteschool. Ze vertelden mij dat ze mij, 
om terug te keren naar België, met het vliegtuig 

zouden droppen in Marche, in de Belgische 
Ardennen. Eenmaal daar aangekomen, dien je de 
mannen te bevoorraden die in de bosjes verstopt 
zitten en die we niet kunnen repatriëren omdat 
de treinen niet langer werken. Uiteindelijk werd 
deze missie op doktersbevel aan iemand anders 
toevertrouwd. Dat is meteen ook de reden, 
waarom ik, tot mijn grote spijt, niet aanwezig kon 
zijn bij de bevrijding van mijn dorp omdat ik pas 
veel later, eind september, terugkeerde.

> Bevrijding van Rumes – 2 september 1944 

> Bevrijding van Rumes – 2 september 1944 

>  Op 9 mei 2015 huldigde “Monique” de grensweg in samen met de heer Delcourt, burgemeester van Bachy 
en de heer Casterman, burgemeester van Rumes

Dankbetuigingen
Vanuit Rumes hielp ik 50 piloten te ontkomen via 
Bachy, 45 via Hertain en 40 via Bergen. Mijn man 
(een Belgische grenswachter, mijn toenmalige 
liefj e) ontving de Franse identiteitskaarten voor 
de piloten. Hij verwijderde de foto’s van de 
Belgische identiteitskaarten en bewaarde ze 
in een boekje. Het is op die manier dat ik erin 
geslaagd ben om de mensen terug te vinden die 
ik tijdens de oorlog hielp te ontsnappen. Ik wist 
toen niet dat hij dat boekje bijhield. Ik heb het 
nog steeds in mijn bezit. 

Toen de Engelsen terug in Engeland waren, 
maakten ze van alles een verslag op: van 
hun missie, de omstandigheden waarin ze 
neergehaald waren, hoe ze erin geslaagd 
waren om opnieuw in Engeland te geraken … 
Ik heb enkele van deze verslagen kunnen lezen 
waarin stond dat ik hen, vermomd als priester 
of als koolwerker met zakken volgestouwd met 
aardappelen, konijnen, … in treinen liet reizen. 

Ik krijg nog steeds brieven van de kinderen van 
piloten die ik naar Spanje hielp te ontkomen. 
Sommigen zijn me komen opzoeken met de 
vraag of ik hen wilde tonen waar ik hun vader 
terug over de Franse grens smokkelde. 

,,

,,

Mevrouw Hanotte, zou 
u het opnieuw doen? 

Zeker weten, 
ondanks alle risico’s!

> Bevrijding van Rumes – 2 september 1944 

veel later, eind september, terugkeerde.
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Wallonïe voor hun doeltreff ende ondersteuning en investering in dit grensoverschrijdende project.

Een bijzonder woord van dank aan Henriette Hanotte voor haar getuigenis en haar onschatbare hulp.

Gemeentebestuur van Rumes 
Place, 1
BE-7618 Taintignies
00 32 69 64 81 65
www.rumes-online.be

Gemeentehuis van Bachy 
Place de la Liberté, 13
F-59830 Bachy
00 33 3 20 79 66 21
www.mairie-bachy.fr

Huis voor Toerisme 
van Picardisch Wallonië 
Quai Saint-Brice, 35- BE-7500 Tournai 
00 32 69 78 98 16
www.visitwapi.be

VVV-Kantoor van Pévèle Carembault 
50, place du 19 Mars 1962
F-59246 Mons-en-Pévèle
00 33 3 20 34 72 65 
www.tourisme.pevelecarembault.fr

Bijkomende informatie

14 15

Een grensoverschrijdend 
herdenkingsparcours van 10,7 km 
dat u meevoert in de voetsporen 
van Henriette Hanotte, alias Monique. 
Vanuit Rumes (of Bachy) ontdekt u een van de 
ontsnappingsroutes van het netwerk ‘Comète’ waar 
‘Monique’ haar steentje aan bijdroeg. U treedt in haar 
voetsporen en in die van de Amerikaanse, Engelse, 
Australische, Canadese, Poolse, Franse, Belgische, ... piloten 
die langs de uitgestrekte vlaktes gebruik maakten van de 
clandestiene routes tussen Rumes en Bachy.

In de voetsporen van ‘Monique’, geniet van dit 
authentieke platteland met zijn landschappen van 
kleibodems die nog haast ongerept zijn gebleven.

Kaart van de wandelroute verkrijgbaar 
bij het gemeentebestuur van Rumes, het gemeentehuis van Bachy, 

de Dienst Toerisme van Pévèle Carembault (Mons-en-Pévèle) 
en op VISITWAPI.BE

Ferme BocquetFerme Bocquet

      Grensoverschrijdende herinneringsroute  

In de voetsporen van Monique

BACHY
RUMES
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