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Escape lines 

 
 

 

 
 

In dit document gaat over de volgende twee escape lines:  

 
De PAT lijn: van Parijs via Limoges naar Toulouse, de Pyreneeën over naar Barcelona. 

Of, van Parijs naar Dijon, Lyon, Avignon, Marseille, Nîmes, Perpignan of via Clermont- 
Ferrand naar Perpignan en dan door naar Barcelona.  

 
De Komeet lijn: van Brussel of Lille naar Parijs. Vandaar met de trein Tours, Bordeaux, 
Bayonne. De Pyreneeën over naar San Sebastian.  

 
 

 
 
 

H.B.J. (Han) Nieman, 1 maart 2022 
 

h.nieman@xs4all.nl 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pat_O%27Leary_Line#/media/File:The_routes_used_by_escape_lines_to_help_downed_airmen_escape_Nazi-occupied_Europe,.jpg
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De PAT O’Leary of Garrow - Guérisse - Dissard line 

 
 

 

 
Vieux-Port (Quai des Belges), Marseille, "Eerste hoofdstad van het verzet" 

 

V.l.n.r. La Canebière, le Mont-Ventoux, le Brûleur de Loups en le Cintra. Basso is the next 

building on the right. Nancy Wake liked to dine at Basso’s, also the place where Garrow and his 

friends liked to have the apéritif. Airmen came to know that Le Petit Poucet bar on Boulevard 

Dugommier was the place to go to and wait to be retrieved. Free French and British secret 

agents met up in the backroom of the Sans-Pareil on the Canebière. They drank pastis, wine or 

ersatz coffee and used bread coupons to buy a slice of pizza. 

 
Uit De Schakel van december 1991: 

 
 

"Herfst 1940 was Marseille stampvol met mensen, die vagelijk of serieus van  
plan waren Frankrijk te ontsnappen. Ook hier vond het consulaat dat het alleen hun 
taak was om - op wijze joden na - Nederlanders terug naar hun Vaderland te helpen, 

zodat ons de keuze werd gegeven ofwel naar Nederland terug te gaan, ofwel hun niet 
verder lastig te vallen. Omdat we totaal blut waren, kregen we als grote gunst 15 

francs (ca 65 cent) per dag.  
Dat was het bedrag dat de door hen geheel verzorgde terugkerenden als zakgeld 

kregen. Voor ons was het teveel om dood te gaan en te weinig om te leven.  
Als oplossing vonden we een peeskamertje in een bordeel, dat wegens de 
wapenstilstandsregels 's nachts dicht moest. Van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's 

morgens beschikten we over de werkmatras voor 8 francs per nacht. We merkten dat 
we dan nog net samen een groot stokbrood met wat radijsjes of tomaten en een  

half flesje volkswijn konden kopen. Zo konden we dan sparen om eens per  
week een grote portie couscous in de Arabische wijk te eten: dat was de goedkoopste 
warme maaltijd". 

 

https://www.alliancefrancaise.london/Marseille-First-Capital-of-the-Resistance.php
https://deschakel.museumserver.nl/pdfs/1991-12-SCHAKEL.pdf
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Ian Garrow                                 Garrow 

 

De Schot Ian Garrow, kapitein in de Highland Light Infantry, komt in de chaos van 
Duinkerken in juni 1940 achter de Duitse linies terecht. Met vier van zijn mannen 

weet hij in augustus Marseille te bereiken. Daar meldt hij zich bij de autoriteiten en 
wordt hij ondergebracht in Fort St. Jean bij de oude haven. Het begint met het 
opzetten van een escape line.  

 

         
Donald Caskie 

 
Garrow ontmoet dominee Donald C. Caskie, schuilnaam monsieur Le Canard, dominee 

van de Schotse kerk in Parijs. Als de Duitsers in 1940 Frankrijk binnenvallen gaat hij 
niet terug naar Schotland, maar gaat hij naar Marseille. Daar begint hij een 
zeemanshuis in de Rue de Forbin 46. Tevens begint hij geallieerde militairen te helpen 

om Spanje te bereiken. Hij wordt gerekruteerd door de SOE (Geheime dienst UK, 
Special Operations Executive) en zijn zeemanshuis wordt een van de vele safe houses.  

 

 
Seamen’s Missio, Rue de Forbin 46, foto jaren 40 

https://3.bp.blogspot.com/-2I37O_zWK2g/Vz4y7KnaxAI/AAAAAAAAEbQ/1niwrIWmkS0RopamqiHzSi1rd_y5lmq4wCLcB/s1600/004.%2BTIYL%2Bstill%252C%2Bde%2BCortes%252C%2BNouveau%252C%2BGarrow%2Band%2BLangley.JPG
https://www.churchofscotland.org.uk/news-and-events/news/2021/articles/tartan-pimpernel-war-hero-minister-honoured-in-paris
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-50187889
https://www.bol.com/nl/nl/f/the-tartan-pimpernel/30480900/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Special_Operations_Executive
http://iainrmsmith.blogspot.com/2011/01/ian-garrow.html
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Garrow komt ook in contact met de Canadees Tom Kenney ("Lt. Johnson"), de Engelse 
Elisabeth Haden-Guest, Nancy Fiocca (Nancy Wake) en dokter George Rodocanachi 

(Rodo), een Engelse arts met Griekse voorouders.  
 

                
Dr. George Rodocanachi in ca. 1939                                                 1943 

 

Garrow betrekt het appartement van Rodocanachi  aan de Rue Roux de Brignoles 21 
in Marseille. Van daaruit vertrekken de vluchtelingen richting Spanje. De spreekkamer 
van Rodo is ook in het appartement, dus mensen die het gebouw in en uit gaan, 

vallen niet op. Tussen medio 1941 en begin 1943 hebben George en zijn vrouw Fanny 
Vlasto bijna 200 vluchtelingen in hun appartement opgevangen.    

 
Rodocanachi is ook lid van de medische staf van het militaire Michel-Lévy ziekenhuis 
in Marseille. Rodo doet zijn best zoveel mogelijk Britse krijgsgevangenen af te keuren, 

zodat ze naar huis kunnen terugkeren. Hij helpt zogenaamd zieke joden naar de U.S.A 
te komen en helpt vluchtelingen aan valse papieren. Het verzetswerk eist zijn tol, 

Rodo’s angina pectoris wordt steeds slechter. Op 25 februari 1943 wordt Rodocanachi 
gearresteerd. Zijn vrouw zou later de congierges verdenken van het verraad.  
Rodo stond erop zijn zieke medegevangenen te behandelen. In december 1943 wordt 

hij naar de gevangenis van Compiègne gebracht en in januari 1944 naar Buchenwald. 
Daar overlijdt hij begin 1944. 

 
 
 

 

 
 

 

 

https://www.christopherlong.co.uk/pub/fourcade.html
https://www.christopherlong.co.uk/pub/rafes.html
https://www.christopherlong.co.uk/per/rodocanachigeorge.html
http://liverpoolremembrance.weebly.com/george-rodocanachi.html
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Rodocanachi
https://www.geni.com/people/Fannette-Marie-Nathalie-Rodocanachi/6000000024671676783
http://liverpoolremembrance.weebly.com/george-rodocanachi.html
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De beurshandelaar Louis Nouveau heeft ook een safe house voor Britse officieren.  

Vanaf december 1940 ontvangt hij ze wekelijks in zijn appartement 27A aan de Quai 
de Rive Neuve, met zijn vrouw Renée. Op een avond in september 1941 heeft hij 16 
airmen in huis. Hij houdt een lijst bij van zijn gasten (156) met o.a. Virginia Hall en  

Airey Neave. Louis maakte bijna 50 tochten voor de escape line en doneert 5.000 
pond. Hij wordt op 12 februari 1943 gearresteerd en zal Buchenwald overleven.  

 

 
 
Samen met de Nederlandse officier Tony Luteijn wist Airey Neave hij op 5 januari 
1941 uit Colditz te ontsnappen. Met de trein en te voet reisden ze naar Leipzig en 

Ulm; uiteindelijk staken ze bij Singen de Zwitserse grens over. Via Frankrijk, Spanje 
en Gibraltar keerde Neave in april 1942 terug in Engeland.  

Neave was na zijn terugkeer in Engeland verbonden aan sectie MI9 van de militaire 
inlichtingendienst. Hij organiseerde ontsnappingsroutes waarlangs boven bezet Europa 
neergeschoten RAF-piloten terug konden keren naar Engeland.  

 
Ian Garrow ontmoet ook Albert-Marie Guérisse. 

 

                                          
 

Patrick A. O’Leary, Royal Navy                            Albert Guérisse, 1911-1989 

 

Albert-Marie Guérisse is in Brussel geboren op 5 april 1911. Hij studeert geneeskunde 

aan de Vrije Universiteit te Brussel en wordt legerarts. Tijdens de bezetting van België 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Virginia_Hall
https://nl.wikipedia.org/wiki/Airey_Neave
https://books.google.nl/books?id=ogouDwAAQBAJ&pg=PP70&lpg=PP70&dq=Louis+Nouveau,+Marseille,+Pat+Line&source=bl&ots=_d8pDinPF6&sig=ACfU3U0hGvtjT8e-bk3XaO5eejYb3gSPNQ&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwj8upiO45r2AhVQiv0HHUAIANAQ6AF6BAgfEAM#v=onepage&q=Louis%20Nouveau%2C%20Marseille%2C%20Pat%20Line&f=false
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tony_Luteijn
https://2ndww.blogspot.com/2016/05/pat-oleary-bravest-of-brave.html
http://francoisverdier-liberationsud.fr/tag/marie-louise-dissard/
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wordt hij op 1 juni 1940 vanuit Duinkerken naar Engeland geëvacueerd.  

Guérisse wordt naar Frankrijk gestuurd om daar de strijd voort te zetten. Dat loopt 
niet goed af, hij moet zich overgeven, maar het lukt hem aan boord te komen van een 

Brits vrachtschip in Sète dat hem naar Gibraltar brengt.  
 

Met een aantal andere officieren uit het Belgische leger wordt hij bemanningslid van 
de Franse vrachtvaarder "Le Rhin". De Rhin wordt omgedoopt tot een schip van de 
Royal Navy, genaamd HMS Fidelity. De bemanning komt in dienst van de Britse 

marine. Veel Belgen nemen een andere identiteit aan, Guérisse heet voortaan  
Patrick Albert O’Leary en is een Frans-Canadees. Hij is second-in-command op de 

HMS Fidelity en zal missies op de Middellandse zee gaan uitvoeren. 
 

 
HMS Fidelity 

 

Het schip haalt vluchtelingen op en zet geheim agenten af op het strand van Canet bij  
Perpignan, St. Pierre bij Narbonne en Port Miou, Cassis bij Marseille. Na het verlaten 

van de haven in Gibraltar wordt het schip in een andere kleur dan het grijs van de 
marine, geschilderd en verruilt de bemanning het uniform voor burgerkleding.  
 

 
Canet Plage 

https://www.wikiwand.com/fr/Pat_O%27Leary
https://books.google.nl/books?id=Byo1EAAAQBAJ&pg=PA89&lpg=PA89&dq=Martin+Errazkin+Iraola,+Comete&source=bl&ots=rlxc1rPDwt&sig=ACfU3U3u0exdXbZMEXIGItRL7cIPrVvrjA&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwio4uXozZb2AhVYPOwKHQ79BIAQ6AF6BAgZEAM#v=onepage&q=Martin%20Errazkin%20Iraola%2C%20Comete&f=false
https://anglophone-direct.com/the-pat-line/
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Een andere boot de de Royal Navy gebruikt is de HMS Tarana in Gibraltar, een trawler die in 

1932 in Rotterdam gebouwd is.  

 

 
De HMS Tarana, een trawler met "vissers". 

 

Op 18 april 1942 brengt de Tarana Pat O'Leary en zijn nieuwe radio-operator Drouet in  Port 

Vendres aan land.  

 

 

Op 25 april 1941 zet de HMS Fidelityenkele agenten af op het strand van Canet Plage. 

De volgende nacht gaat men bij Cerbère enkele Polen ophalen. Die operatie mislukt en 
Pat O'Leary en 3 andere bemanningsleden worden gearresteerd. O’Leary wordt naar 

de gevangenis in St. Hippolyte-du-Fort gebracht, ca. 40 km. ten noorden van 
Montpellier. Hij weet binnen enkele weken te ontsnappen en wil terugkeren naar 
Engeland.  

 
Maar dat gaat niet gebeuren, want hij ontmoet in Marseille Ian Garrow  die bezig is 

een escapeline voor geallieerde militairen op te zetten. Garrow weet O’Leary over te 
halen met hem mee te werken aan de escape line.  
 

De BBC zendt rond 2-4 juli 1941 het volgende bericht uit "'Adolphe doît rester".  
De SOE/MI9  laat daarmee O’Leary weten dat hij in Frankrijk moet blijven en de 

escape line moet gaan leiden. O’Leary is voortaan de burger "Joseph Cartier". 
 

 
O’Leary, 1941, Marseille 

 

https://ww2escapelines.co.uk/wp-content/uploads/2014/12/HMS-Tarana-1024x4771.jpg
https://www.abebooks.com/signed-first-edition/HMS-Tarana-SOE-Trawler-Under-Two/12160798253/bd
http://iainrmsmith.blogspot.com/2011/01/ian-garrow.html
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Steeds meer vliegers die worden neergeschoten boven Nederland, België en Frankrijk 

keren via Gibraltar terug naar Engeland, met verhalen over hoe en door wie zij zijn  
geholpen. Het netwerk zorgt voor schuiladressen, transport per trein door Frankrijk, 

evacuatie over zee of een klim over de Pyreneeën naar Spanje.  
 

 
Vieux port Marseille, 1943 

 
Behalve in Marseille heeft de Pat line safe houses in het hotel van Paulette Gastou,  

Hotel de la Loge in Perpignan en Hotel de Paris in Toulouse.  
Begin 1942 begon de Pat line vanuit Toulouse i.p.v. uit Marseille vluchtelingen over de 
Pyreneeën te brengen.  

 
De Spaanse Ponzán Vidal groep, met wie O’Leary samenwerkt, brengt zowel vanuit 

Toulouse als vanuit Perpignan (Banyuls) vluchtelingen over de Pyreneeën.  
De Col de Banyuls (357 meter) ligt hemelsbreed 7 km van de kust, op de Frans-
Spaanse grens. Als je 20 km doorloopt ben je in Fiqueres.  

 
 

     
Francisco Ponzán Vidal 
 

https://www.christopherlong.co.uk/per/rodocanachigeorge.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coll_de_Banyuls
https://www.museufabricareig.com/?activitat=showing-of-francisco-ponzan-forgotten-member-of-the-resistance&lang=en
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ponz%C3%A1n
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Ian Garrow wordt in oktober 1941 gearresteerd. O’Leary neemt de leiding van het 

netwerk van Garrow over. James Langley wordt zijn contact bij MI9 in Londen.  
Zij ontmoeten elkaar op Gibraltar. O’Leary vertelt Langley dat hij wireless operators 

nodig heeft, geld en andere zaken. Langley vraagt O’Leary naar Engeland terug te 
keren omdat de Gestapo hem op het spoor is. O’Leary antwoordt hem: " I’m in the 

field and you’re not" en hij blijft het netwerk leiden.  
 

  
 

Jimmy Langley trouwt in november 1942 met Peggy van Lier. Peggy werkt in de 

Comete line met Nemo.  Als die lijn verraden wordt haalt MI9 ze naar Engeland. 
Jimmy Langly werkt bij MI9 en coördineert escape lines.  

 
Lieutenant Colonel James M. Langly: "Ik diende bij het 2nd Battalion Coldstream Guards in 

Frankrijk in 1940. Was gewond geraakt en kon niet geëvacueerd worden. Mijn linker arm 

moest geamputeerd worden. Dat gebeurde door een Duitse arts. Ik kon ontsnappen uit de 

"Catho", een P.O.W. ziekenhuis in Lille (Université Catholique de Lille) en bereikte Marseille. 

Daar ontmoette ik Ian Garrow. Ik werkte enige tijd als koerier in het netwerk. Begin 1941 werd 

ik ongeschikt voor militaire dienst verklaard door dokter George Rodocanachi, lid van het 

netwerk, en ik verliet Gibraltar en keerde op 21 maart 1941 terug in Engeland. Daar trad ik in 

dienst van de Secret Intelligence Service en werd verbindingsofficier tussen MI6 en MI9 en 

werd de contactpersoon in Londen voor escapes en evasion networks in Noord West Europa". 

 

 

 
 

Clayton Hutton van MI9 zorgde ervoor dat de Britse krijgsgevangenen konden 
beschikken over een scheerkwast met daarin verstopt een kompas. Hutton zorgde 
voor allerlei andere handige voorwerpen voor ontsnappingen, o.a. landkaarten van 

zijde en kleine zaagjes.  
 

 

 

https://books.google.nl/books?id=Khb-DwAAQBAJ&pg=PA164&lpg=PA164&dq=Roger+Le+Neveu,+Roger+Le+Legionnaire&source=bl&ots=OSzRLbgIDQ&sig=ACfU3U1v2xnLC7o6Prr_KhtH_yCB7Zgz0w&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjJ65uqj572AhWzwQIHHSbJBGU4ChDoAXoECA4QAw#v=onepage&q=Roger%20Le%20Neveu%2C%20Roger%20Le%20Legionnaire&f=false
https://www.christopherlong.co.uk/per/rodocanachigeorge.html
https://www.christopherlong.co.uk/per/rodocanachigeorge.html
https://3.bp.blogspot.com/-2I37O_zWK2g/Vz4y7KnaxAI/AAAAAAAAEbQ/1niwrIWmkS0RopamqiHzSi1rd_y5lmq4wCLcB/s1600/004.%2BTIYL%2Bstill%252C%2Bde%2BCortes%252C%2BNouveau%252C%2BGarrow%2Band%2BLangley.JPG
https://books.openedition.org/septentrion/45162
https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Hutton
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Garrow mag bezoek ontvangen en daar maakte Nancy Fiocca (Nancy Wake) gebruik 

van. Zij doet zich voor als Garrow’s nicht.  
 

                   
    Nancy Wake                                  "Lucienne Suzanne Carlier" 
 
Nancy Grace Augusta Wake (30-8-1912) is van oorsprong Nieuw-Zeelandse. Als ze zestien is, 

vlucht ze van huis weg. In 1935 gaat ze naar Londen. Wake studeert journalistiek en vindt 

werk in Parijs. In 1939 trouwt ze met Henry Fioca, een rijke fabriekseigenaar. In het begin van 

de oorlog is ze ambulancechauffeur. Ze maakt al spoedig deel uit van een verzetsgroep onder 

leiding van Albert Guérisse en helpt Britse soldaten te ontsnappen uit Frankrijk. De Gestapo 

zoekt haar en daar heet ze "Witte Muis". Ze vlucht in mei 1943 via Spanje naar Engeland.  

Daar wordt ze lid van de SOE als een van 39 vrouwen en 430 mannen in de Franse sectie.  

Ze traint in een kamp in Schotland in: survival skills, silent killing, codes en radio operation, 

night parachuting en leert omgaan met plastic explosives, stenguns, geweren, pistolen en 

handgranaten. In april 1944 worden Wake en Major John Farmer, gedropt in de Auvergne, 

Frankrijk. Ze werken samen met het Franse verzet. Pas na de bevrijding hoort ze dat haar man 

is omgekomen in de St. Pierre gevangenis in Marseille.   

Nancy Grace Augusta Wake overlijdt op 7 augustus 2011, 98 jaar oud. In overeenstemming 

met haar wensen eindigt de dienst met het lied "Non, je ne regrette rien". 

 

     
 

Nancy Fiocca, Ian Garrow (midden) en Henri Fiocca.  

Fiocca is een van de financiers van de escape line.   

 

https://www.theguardian.com/world/2011/aug/08/nancy-wake-obituary
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nancy_Wake
https://web.archive.org/web/20100811085020/http:/www.diggerhistory.info/pages-heroes/white_mouse.htm
https://web.archive.org/web/20100811085020/http:/www.diggerhistory.info/pages-heroes/white_mouse.htm
https://www.christopherlong.co.uk/per/rodocanachigeorge.html
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Het ziet er naar uit dat Garrow naar een gevangenis in Duitsland zal worden 

overgebracht. Daarom besluit O’Leary een poging te doen om Garrow te bevrijden. 
Garrow zit inmiddels in de gevangenis van Mauzac, ten zuid-westen van Toulouse.    

Nancy Fioca bezoekt nu in het gezelschap van O’Leary - die zich voordeed als haar 
man Henri Focca – Garrow, in de gevangenis.  

 
Inmiddels heeft de kleermaker Paul Ullmann uit Toulouse een Duits uniform gemaakt. 
O’Leary koopt een bewaker om die het uniform bij Garrow in zijn cel aflevert. In dat 

uniform loopt Garrow op 6 december 1942 de gevangenis van Mauzac uit. Daar wordt 
hij opgevangen door O’Leary en een paar andere helpers.  

 
Garrow verblijft enige tijd bij Marie-Louise Dissard ("Françoise") in Toulouse voor hij 
over de Pyreneeën naar Gibraltar wordt gebracht op 5 februari 1943 en naar Engeland 

terugkeert. Een paar weken later in mei 1943 wordt Garrow onderscheiden met de 
Distinguished Service Order, voor zijn bijdrage aan de escape line.  

 
In februari 1943 zorgen O'Leary en Françoise ervoor dat een aantal mannen uit de 
gevangenis van Castres kunnen ontsnappen. Ze worden ondergebracht in safe houses 

in Toulouse en Marseille. 
 

                             
         Cole                      le Neveu                                  

                                    
Helaas wordt het netwerk verraden. Door Harold ("Paul") Cole, een Britse crimineel 
die veel helpers in het Noorden van Frankrijk, verraad en door Roger le Neveu ("de 

Legionnaire") die de Gestapo helpt om O’Leary en andere sleutelfiguren uit het 
netwerk in het zuiden van Frankrijk te arresteren.  

Harold Cole wordt in juni 1945 in Bad Saulgau, Duitsland gearresteerd door Peter 
Hope van MI5 en naar een gevangenis in Parijs gestuurd. Daar ontsnapt hij in 
november. In januari 1946 wordt hij doodgeschoten door twee Franse gendarmes die 

op zoek zijn naar deserteurs. Roger le Neveu is terechtgesteld door het Franse verzet 
in 1944.  

 
Begin maart 1943 worden Albert Guérisse, Fabien de Cortès, Paul Ulmann en Paulette 

Gastou gearresteerd in een bar in het centrum van Toulouse. Marie-Louisse Dissard 
verbergt zich dan enige tijd in haar geboorteplaats Cahors.  
 

Paulette Gastou heeft met haar ouders Hotel de la Loge, Rue Fabriqués d'en Nabot 1 
in Perpignan, een safe house voor vele vluchtelingen.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Cole
https://2.bp.blogspot.com/-e4GWiSA0WMg/Vz4y4V0uf6I/AAAAAAAAEbM/fqeDl-byg7oDFzgkNwECn8u7rSV3gC7ugCLcB/s1600/003.%2BPat%2BLine%2BTraitors%2B%2528Cole%2Band%2BLe%2BNeveu%2529.JPG
https://theescapeline.blogspot.com/2012/06/traitors-part-2.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Hope_(diplomat)
https://francecrashes39-45.net/page_fiche_av.php?id=5547
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Fabien de Cortes 

 

In oktober 1942 gaat O'Leary die zonder radiocontact zit, naar Zwitserland voor 

overleg met Londen via London Victor Farrel, de Britse consul in Genève.  
Farrel vraagt O'Leary een jonge agent uit Lyon in te zetten.  

Fabien de Cortes is een van de jongste helpers in het netwerk en hij was erbij toen 
Garrow uit de gevangenis in Mauzac ontsnapte. Ook Fabien wordt gearresteerd maar 
hij slaat niet door.  

 
Op 29 april 1943 worden O’Leary en de 19 jarige Fabien de Cortes en andere 

gevangenen overgebracht van Marseille naar de gevangenis in Fresnes, Parijs.  
Gedurende de treinreis besluit O’Leary dat hij Fabien zou helpen te ontsnappen om 

belangrijke informatie aan de Britse Secret Service en aan leden van het netwerk,  
door te geven. De bewakers worden afgeleid en Fabien springt uit de trein.   
 

Hij stuurt vanuit Lyon een bericht naar "Françoise" (Marie-Louise Dissard) in Toulouse 
en vraagt haar om naar Lyon te komen. Dat doet ze en ze bespreken de ideeën van 

O’Leary over de voortzetting van het netwerk.  
 
Ze reizen naar Geneve voor een gesprek met de Britse vice-consul Victor Farrell 

("Tonton François"). De financiering van de escape line wordt voortgezet worden en in 
mei 1943 gaat de 61 jarige "Françoise" (1881/1957) gaat de line leiden.  

 
Helaas wordt Fabien de Cortes bij de Spaanse grens gearresteerd en naar Fresnes 
gebracht. Daar kan hij O’Leary vertellen dat Francoise het netwerk voortzet. 

  

 

                                                                                                                                                                        
                 Francoise          

 

https://3.bp.blogspot.com/-2I37O_zWK2g/Vz4y7KnaxAI/AAAAAAAAEbQ/1niwrIWmkS0RopamqiHzSi1rd_y5lmq4wCLcB/s1600/004.%2BTIYL%2Bstill%252C%2Bde%2BCortes%252C%2BNouveau%252C%2BGarrow%2Band%2BLangley.JPG
https://www.theguardian.com/world/2011/aug/08/nancy-wake-obituary
http://francoisverdier-liberationsud.fr/tag/marie-louise-dissard/
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Thomas (Tom) Groom  Wireless operator 

   
De Australiër Thomas (Tom) Groome heeft een Franse moeder en spreekt vloeiend 

Frans. Hij komt in november 1942 aan land in Port Miou vanaf HMS Seadog.  
Tom, alias "Georges de Milleville " is in januari 1943 de laatste wireless operator van 

het netwerk. Hij zond berichten vanuit de flat van Rodo, het huis van Paul and Melda 
Ulmann in Toulouse en vanuit het huis van Charles en Pat Cheramy in Montauban. 

Op 11 januari 1943 wordt hij gearresteerd door de Gestapo in Montauban samen met 
zijn koerier Danielle Reddé, alias "Eddy". Zij worden naar het Gestapo hoofdkwartier 
in Toulouse (Hotel de l’Ours Blanc) gebracht en ondervraagd.  

 
 

 
L’Ours Blanc 

 
Tijdens het verhoor springt Tom uit een raam op de 2e verdieping. De vluchtpoging 
slaagt niet, hij wordt weer opgepakt. Zijn actie zorgt wel voor zoveel afleiding dat 

"Eddy" gewoon het gebouw uit kan lopen en ontsnapt. 
Tom wordt naar Fresnes gestuurd en naar concentratiekampen in Natzweiller, 

Mauthausen en Dachau. Hij overleeft deze kampen.  
 
 

 
 

Hoe loopt het af met Albert Guérisse, die in maart 1943 gearresteerd is ?   
 
Guérisse vertelt niets tegen zijn ondervragers, hij wordt gemarteld en naar 

verschillende concentratiekampen gestuurd, o.a. Mauthausen. 
Niemand van het netwerk, of van de Franse politie of de Gestapo, zal zijn ware 

identiteit ontdekken. 

https://2ndww.blogspot.com/2016/05/pat-oleary-bravest-of-brave.html
https://www.google.com/travel/hotels/entity/CgoIj9GAkoSGieRmEAE/lightbox/CAESU2h0dHBzOi8vaW1hZ2VzLnRydmwtbWVkaWEuY29tL2hvdGVscy8zMDAwMDAwLzI1NTAwMDAvMjU0MzIwMC8yNTQzMTczLzZjNTk5OWJlX3ouanBn?g2lb=4716129%2C2502548%2C4718399%2C2503771%2C4596364%2C4306835%2C4649665%2C4270442%2C4640247%2C4401769%2C4647135%2C4317915%2C4518327%2C4597339%2C4722679%2C4722433%2C4718974%2C4258168%2C2503781%2C4605861%2C4641139%2C4284970%2C4291517%2C4270859&hl=nl-NL&gl=nl&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjmDxADGAISBwjmDxADGAMgADAeQMoCSgcI5g8QAhgWCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDEyYWViYzllYmY1NDg4Zjk6MHg2NmM4MjQzMDQyNDAyODhm&rp=EI_RgJKEhonkZhCP0YCShIaJ5GY4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwio3Nq4nZP2AhUAAAAAHQAAAAAQAg&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
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In de zomer van 1944 is Guérisse in het Natzweiler-Struthof concentratiekamp in de 
Elzas met Brian Stonehouse. Ze zien 4 vrouwelijke SOE agenten daar arriveren: 
Andrée Borrel, Vera Leigh, Diana Rowden en Sonya Olschanezky.  

 

             
 
 Andrée Borrel, 1942         Vera Leigh, 1943      Diana Rowden, 1942   Sonya Olschanezky 

 

Die worden alle vier geëxecuteerd en gecremeerd, in een poging om ze te laten 
verdwijnen zonder sporen achter te laten, volgens de Nacht und Nebel strafklasse.   

Na de oorlog leggen Guérisse en Stonehouse hierover een getuigenis afleggen voor de 
oorlogsmisdaden-tribunalen.  
 

Uiteindelijk komt Guérisse in Dachau terecht. Hij wordt gemarteld en ter dood 
veroordeeld. Echter, de SS bewakers geven zich over voordat de Amerikanen er zijn 

op 29 april 1945. Guérisse neemt het commando over zorgt voor gevangenen met 
tyfus. In 1946 wordt hij aangesteld als lid van de War Crime Commission in Nürnberg.  
In november 1946 verlaat hij de Royal Navy, neemt hij zijn echte naam weer aan en 

keert hij terug naar zijn oude regiment in het Belgische leger. Albert-Marie Guérisse 
overlijdt in Waterloo, België, op zondag 26 maart 1989.  

 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Stonehouse
https://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9e_Borrel
https://en.wikipedia.org/wiki/Vera_Leigh
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diana_Rowden
https://en.wikipedia.org/wiki/Sonia_Olschanezky
https://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9e_Borrel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nacht_und_Nebel
http://www.unwcc.org/
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In november 1963 zien Garrow en Guérisse elkaar tijdens opnames voor de "This is 
your life schow" 
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1 cm = 2.5 km 

 
Je bent in deze omgeving, hoe kom je dan in Spanje ?  

 
De Pyreneeën over 
Het is december 1942. Maurits weet vanuit Perpignan te voet over de Pyreneeën te 

komen, aanvankelijk met behulp van twee gidsen en in het gezelschap van 3 
Nederlanders en 4 Fransen. Het is een zware klim van meer dan 5 uur, ze komen in 

een sneeuwstorm terecht en raken elkaar kwijt. Een Nederlander en twee Fransen 
komen om het leven. Maurits’ enkel bevriest.  
 

Je gaat de Col de Banyuls (357 meter) over en loopt 20 km door naar Fiqueres.  
De Col ligt hemelsbreed 7 km van de kust, op de Frans-Spaanse grens.  

 
Lopen over de spoorrails 
Er rijdt een treintje van Argelès-sur-Mer langs de kust naar Cerbère. In een dag of 3 

ben je vanuit Perpignan/Le Soler bij de grens met Spanje. 
 

Over zee  
Je laat je ophalen op het strand van Canet en vaart naar Gibraltar. 
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De Comète lijn 
 

Deze ontsnappingslijn is opgezet door Andrée de Jongh (1916) en haar vader Frédéric 
de Jongh, hoofd van de school in de Gaucheretstraat 81 in Schaarbeek.  

 

                      
Andrée (Dédée) de Jong, feb. 1945 

 

Andrée is als verpleegster in mei 1940 werkzaam in Malmedy. De Duitsers vallen dan  
België binnen. Ze keert terug naar Brussel en gaat bij het Rode Kruis werken. Andrée 

komt 1941 tot het inzicht dat huisvesting van en voedselverstrekking aan 
ondergedoken militairen niet voldoende is, maar dat er een vluchtroute naar Engeland 
via Spanje tot stand moeten komen.  

Piloten worden via Bayonne of Saint-Jean-de-Luz, en Urrugne naar het neutrale 
Spanje te gebracht. Zo kunnen dan via het Britse consulaat in Bilbao en vervolgens 

Gibraltar,  terugkeren naar hun thuisland. Deze route heeft voordelen t.o.v. de routes 
bij Toulouse en Perpignan. De bergen zijn niet zo steil, in de winter is er minder 
sneeuw en de grensbewaking door de Duitsers is minder streng dan die van de Vichy 

milities, elders in Frankrijk.  

Een van haar helpers, Arnold Deppé, een radiotechnicus die voor de oorlog tien jaar 

aan de Frans-Spaanse grens werkt voor het filmbedrijf Gaumont en dan Bayonne 
woont, gaat de route verkennen tot aan de Spaanse grens. In Zuid-Frankrijk vindt hij 
enkele geschikte onderduikadressen. 

 
Allereerst in Anglet bij Bayonne waar de Belgische familie De Greef woont en in  

Urrugne, een grensdorp vlak voor de Pyreneeën. 
 

                                 
 
Elvire de Greef ("Tante Go") links en haar dochter Janine de Greef, rechts. 

 

https://anglophone-direct.com/the-comet-line-andree-de-jongh/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A8te
https://nl.wikipedia.org/wiki/Malmedy
https://www.evasioncomete.be/TxtPassClassic.html
https://stewross.com/wwii-escape-lines/#more-11960
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Elvire De Greef-Berlemont wordt de spil van de hele organisatie in het 

Pyreneeëngebied. In haar huis logeren de piloten en kunnen zij zich voorbereiden op 
de gevaarlijke en zware tocht over de Pyreneeën.  

Elvire maakt ook zelf de tocht over de Pyreneeën. Haar echtgenoot werkt mee en haar 
zestienjarige dochter, Janine, reist regelmatig mee met Andrée De Jongh om de 'collis' 

(zoals de piloten werden genoemd) op te halen in Parijs. 
 
Arnold Deppé zorgt voor een opvanghuis in Parijs en voor een boot waarmee de rivier 

de Somme in Noord-Frankrijk kan worden overgestoken.  
lntussen heeft Andrée in Brussel gezorgd voor valse identiteitskaarten, vrijstellings- 

bewijzen en het benodigde geld voor de lange treinreis van Brussel naar St. Jean de 
Luz, vlak voor de Pyreneeën. De escapelijn kan van start gaan.  
 

In juni 1941 vertrekt het eerste transport met elf Belgen naar het zuiden. De Somme  
zorgt al direct voor grote moeilijkheden. Door in de nabijheid vertoevende Duitsers  

kan men geen gebruik maken van de boot. Het overgrote deel van de vluchtelingen 
weet echter zwemmende de overkant te bereiken. Degenen die niet konden zwemmen 
zagen kans, via een over het water gespannen kabel, eveneens de zuidelijke oever  

van de Somme te bereiken.  
 

Daarna ging het goed en via Anglet bereikten ze Spanje. Twee van hen worden echter 

door de Spanjaarden teruggezonden naar Frankrijk, waar ze worden gearresteerd.  
Eind juli 1941 beginnen Andrée en Arnold aan hun tweede tocht. Nu met acht Belgen 

en een Schotse militair. Ook deze reis verloopt allesbehalve probleemloos. Bij een  
controle op het station van Lille worden Deppé en zes Belgen gearresteerd. Andrée 

gelukt het echter om met de overgebleven twee landgenoten en de Schotse  
militair het Spaanse Bilbao te bereiken.  
 

 
 

Elvire houdt nauwgezet bij, welke piloten wanneer zijn geholpen en wat dat kost. 

https://books.google.nl/books?id=Khb-DwAAQBAJ&pg=PA164&lpg=PA164&dq=Roger+Le+Neveu,+Roger+Le+Legionnaire&source=bl&ots=OSzRLbgIDQ&sig=ACfU3U1v2xnLC7o6Prr_KhtH_yCB7Zgz0w&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjJ65uqj572AhWzwQIHHSbJBGU4ChDoAXoECA4QAw#v=onepage&q=Roger%20Le%20Neveu%2C%20Roger%20Le%20Legionnaire&f=false
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Andrée reist in augustus 1941 naar Bilbao om het Britse consulaat om ondersteuning 

van haar netwerk te vragen. Ze laat weten dat de reis naar St. Jean de Luz 6.000 
Belgische francs kost en dat een Spaanse gids 1.400 pesetas vraagt. MI9 stuurt 

Norman Crockatt en de voormalige krijgsgevangene, luitenant Airey Neave, die uit 
Colditz is ontsnapt. Michael Creswell ("Monday"), 2e secretaris van de ambassade in 

Madrid en MI9 agent, is ook aanwezig.   
 

 
   Airey Neave 

 

Op 17 oktober 1941 is ze opnieuw terug in Spanje, ditmaal met twee Schotse 
militairen. Toen was het ijs volledig gebroken. De Britten stellen geld beschikbaar voor 

de lange treinreizen en voor de gidsen voor de Pyreneeën-route. Deze gidsen 
(passeurs) die bijna altijd smokkelaar waren en daarom elk pad en elke helling in het 

berggebied kennen, laten zich voor hun diensten goed betalen.  
 

                   
Manuel Iturrioz                                        Florentino Goikoetxea 

 

                      
Tomas Anabitarte Zapirain 

https://www.warhistoryonline.com/world-war-ii/escape-master-wwii-norman-crockatt.html?firefox=1
https://en.wikipedia.org/wiki/MI9
https://books.google.nl/books?id=Khb-DwAAQBAJ&pg=PA164&lpg=PA164&dq=Roger+Le+Neveu,+Roger+Le+Legionnaire&source=bl&ots=OSzRLbgIDQ&sig=ACfU3U1v2xnLC7o6Prr_KhtH_yCB7Zgz0w&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjJ65uqj572AhWzwQIHHSbJBGU4ChDoAXoECA4QAw#v=onepage&q=Roger%20Le%20Neveu%2C%20Roger%20Le%20Legionnaire&f=false
https://nl.wikipedia.org/wiki/Airey_Neave
https://mugalari.info/2017/10/23/memoria-historica-%C2%B7-manuel-iturrioz-houdini-los-mugalaris-vascos/
https://www.elcorreo.com/vizcaya/20100125/cultura/verdaderos-protagonistas-20100125.html
http://beretandboina.blogspot.com/2013/10/florentino-goikoetxe-and-comet-line.html
https://ww2escapelines.co.uk/article/the-florentino-memorial/
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Nadat de Baskische gids Manuel Iturrioz op 22 maart 1942 wordt gearresteerd, 

recruteert de Komeetlijn de toen 44-jarige smokkelaar Florentino Goikoetxea.  
Sterk als een paard en met een ongeëvenaarde kennis van het grensgebied is hij de 

uitgelezen gids om de vluchtelingen te begeleiden tijdens deze risicovolle tocht, 
waarbij de Bidasoa-rivier moest worden overgestoken. Florentino Goikoetxea zal ruim 

200 vluchtelingen over de Pyreneeën brengen.  
 
Op 15 januari 1943 wordt Andrée bij Urrugne, aan de Franse kant van de Pyreneeën, 

opgepakt in de boerderij van Francia Usandizaga die fungeert als basiskamp net voor 
de bergoversteek. Ze wordt maandenlang vastgehouden in plaatselijke gevangenissen 

en "intensief" verhoord worden door Gestapo. In augustus 1943 komt ze terecht in 
een Duits concentratiekamp, eerst in Ravensbrück, daarna in Mauthausen. Een gruwel 
die ze overleeft. Ze gaat werken in een ziekenhuis voor melaatsen, eerst in Belgisch 

Kongo en daarna in Senegal en Ethiopië. Pas in 1980 keert ze terug naar Brussel. 
 

Andrée heeft met 34 tochten 118 man, waaronder ruim 80 vliegers, naar Spanje 
overgebracht. 
 

 
Het safe house waar Andrée, drie piloten en Frantxia Usandizanga werden gearresteerd op 15 

januari 1943. 

 

 

 
 

http://59518878.weebly.com/comete-line.html
http://59518878.weebly.com/comete-line.html
https://stewross.com/wwii-escape-lines/
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De eerste keer dat de escape line werd verraden was in november 1942. Meer dan 

100 mensen werden in België gearresteerd. Begin 1943 werd Andrée verraden.  
Midden 1943 wist Jacques Désoubrie de lijn te infiltreren. Meer dan 250 helpers 

werden gearresteerd.  
 
Jacques Desoubrie (1922 - 1949), ook gekend onder de aliassen Jean Masson, Jacques Leman 

en Pierre Boulain, was een Belgische collaborateur. 

Desoubrie infiltreerde in het netwerk dat de vluchtroute Comète beheerde. In mei 1943 werd 

Desoubrie gezien in het gezelschap van de beruchte Prosper Dezitter. Hij werd terzijde 

geschoven, maar keerde begin 1944 terug onder valse namen. In die periode werd het 

Brusselse netwerk van Comète bijna geheel ontmanteld. Verschillende piloten werden 

gearresteerd en opgesloten in Buchenwald. Via een gearresteerde vriendin kwam Micheline 

Dumont uiteindelijk te weten dat Desoubrie de verrader was. 

Na het einde van de oorlog vluchtte hij naar Duitsland. Hij werd verraden door een voormalige 

minnares en op 10 maart 1947 in Augsburg gearresteerd door de Amerikaanse 

bezettingstroepen. Hij werd opgesloten in het Fort van Montrouge, waar hij na berechting in 

juli 1949 ook werd geëxecuteerd, niet zonder een laatste Heil Hitler te hebben uitgebracht. 

Er wordt geschat dat Desoubrie verantwoordelijk was voor 600 arrestaties. Andere bronnen 

schrijven de verklikking van een duizendtal personen op zijn conto, waaronder 168 piloten. 

 

Begin 1942 waren - voor de Comète line -  belangrijke helpers: Peggy van Lier, Graaf 
Georges d’Oultremont, zijn neef Graaf Eduard d’Oultremont, baron Albert Greindl 

(broer van Nemo) en Jean Ingels.  
 
In februari 1943 zijn er in België meer dan honderd leden van de Comete-groep o.a.  

Baron Jean Greindl ("Nemo"), die, nadat Andrée eind 1941 om veiligheidsredenen 
België moest verlaten, de leiding van de organisatie in België op zich nam.   

 

 
 
Nemo overleefde de oorlog niet. Op 7 september 1943 komt hij om door een 
geallieerd bombardement op de kazerne van Etterbeek, waar hij is opgesloten.  

 

 
 
In juni 1943 werd ook Frédéric de Jongh ("Paul") , de vader van Andreé, in Parijs 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques_Desoubrie
https://stewross.com/last-train-out-of-paris/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prosper_Dezitter
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Jean_Greindl
http://www.cometeline.org/cometorgnameFredericDeJongh.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_De_Jongh
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gearresteerd door de Gestapo. Op 28 maart 1944 wordt De Jongh geëxecuteerd in het 

fort van Mont Valérien.  
Hij is een van de 23 Comète helpers die is geëxecuteerd, 133 anderen kwamen om in 

concentratiekampen.  
 

 
 
Ondanks deze zware tegenslagen blijft de lijn toch volledig in stand. Er komt een 
nieuwe leider, Jean-Francois Nothomb ("Franco"). Hij maak zeventien tochten door de 

Pyreneeën en is betrokken bij de veilige overbrenging van 215 vliegers.  
Onder "Franco" wordt naast de Bidasoa route een nieuwe en veiligere Pyreneeënroute 

geopend, ten zuidoosten van Bayonne en Anglet, langs de iets hogere bergpassen van 
Navarra (met pieken van zo´n 600 tot 700 meter), die hen voeren door dorpjes als 

Urdax of Erratzu in de Baztán vallei, zo´n 70-80 km verwijderd van San Sebastian. 
 

 
 

Graaf Antoine d’Ursel ("Jacques Cartier") komt om in de nacht van 23-24 december 
1943 als hij met Franco de grens over wil steken.  

Op 18 januari 1944 in Parijs, op terugreis uit Brussel voor een bijeenkomst met de 
leiding van Comète, wordt Jean-François Nothomb opgepakt door de Gestapo en later 
ter dood veroordeeld door een militair tribunaal. In mei 1945 wordt hij bevrijd door 

Amerikaanse troepen uit het concentratiekamp van Bayreuth. Na de oorlog trekt deze 
Belgische oorlogsheld voor twintig jaar de Amazone in als missionaris: een leven van 

extremen, opnieuw net als dat van Andrée. 
 

https://belgenspaanseverleden.wordpress.com/tag/jean-francois-nothomb/
https://www.tracesofwar.nl/sights/107999/Oversteekplaats-Com%C3%A8te-line-Tren-Txikito.htm
http://www.cometeline.org/ficheB063.html
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Michelle Dumon                                          Andrée Dumon 

 

Maar men versaagt niet. De lijn blijft intact, vooral door de dapperheid van Micheline 
Dumon ("Michou"). Zij verleent tenminste 120 geallieerde vliegers hulp. Ze heeft 

velen van hen naar de Spaanse grens gebracht en een tiental van hen heeft ze zelf 
door de Pyreneeën naar Spanje geholpen.  
 

Ook haar zuster Andree ("Nadine") is zeer actief geweest voor Comète. Toen ze op 11 
augustus 1942 werd aangehouden had ze al 20 vliegers van Brussel naar Parijs 

begeleid.  
Door de zware luchtbombardementen op het Franse spoorwegnet en de daarop  
volgende invasie, kwam de lijn naar Spanje tot stilstand. Men ging echter door met  

verbergen van vliegers tot aan de bevrijding van België in september 1944.  
 

In totaal heeft Comète hulp verleend aan 600-700 geallieerde vliegers. Daarvan  
hebben er ongeveer 300 kans gezien voor D-day (6 juni 1944) terug te keren naar  
Engeland.  

 
Florentino 
In juli 1944, ruim een maand na D-day, vatte Florentino opnieuw een tocht door de Pyreneeën 

aan. Ditmaal had hij geen piloten mee, die werden sinds de geallieerde landing via andere 

ontsnappingsroutes ontzet. Hij is nu actief als koerier voor de geheime dienst van de 

geallieerden en de verzetsbeweging. Om 3 uur 's ochtends is hij de Bidasoa overgestoken om 

dan af te dalen naar het Franse dorp Urrugne. Dan  slaat het noodlot toe. In het duister 

klinken opeens machinegeweren en Florentino zakt tegen de grond. Zijn ene been is 

verbrijzeld door vier Duitse kogels. Desalniettemin kan de koelbloedige Florentino de geheime 

documenten nog snel verbergen onder een steen. Hij probeert nog te ontsnappen door zich 

moeizaam van de helling af te laten rollen, maar tevergeefs. Tijdens een hardhandige 

ondervraging in het politiekantoor van Hendaye laat hij niets los. Hij wordt overgebracht naar 

het ziekenhuis van Bayonne. 

Elvire De Greef, toen de laatst overblijvende leidinggevende van de Komeetlijn, brengt  een 

bezoek aan het ziekenhuis. Ze gaat zitten bij de patiënt die in het bed naast Florentino ligt, om 

geen argwaan te wekken bij het ziekenhuispersoneel. Bij haar vertrek fluistert ze "twee uur" 

tegen Florentino. Effectief rond die tijd valt de Gestapo bruusk het ziekenhuis binnen, en haalt 

Florentino met een brancard van zijn kamer - tot grote ontzetting van het verplegend 

personeel. Florentino herkent in de ambulance Fernand De Greef ("Oncle") - de echtgenoot van 

Elvire, samen met Antoine Lopez, Jules Artola en andere leden van het verzet. Via zijn werk als 

tolk voor de Duitsers in het gemeentehuis van Anglet heeft Fernand een bevelschrift van de 

Gestapo vervalst en is hij samen met andere verzetslui het ziekenhuis binnengevallen om 

Florentino  mee te nemen voor verhoor. Ze brengen hem op een veilige plaats in Biarritz, nabij 

Anglet, dat niet veel later door de geallieerden wordt bevrijd. 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Michelle_Dumon
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Bronnen 

 
 

Artikel in het blad De Schakel van juni 1994: PILOTENHULPORGANISATIES IN BELGIE 
EN FRANKRIJK door W.J.M. Willemsen.  

De Schakel was een kwartaaluitgave van de opgeheven Stichting Genootschap van 
Engelandvaarders.  
https://deschakel.museumserver.nl/pdfs/1994-07-SCHAKEL.pdf 

 
 
Spanish Republicans and the Second World War: Republic Across the Mountains 

Door Jonathan Whitehead 
 

 
MI9: A History of the Secret Service for Escape and Evasion in World War Two 
Door Helen Fry. 

 
 

 

 
https://www.christopherlong.co.uk/pub/rafes.html 

 

 

 

 

 
https://stewross.com/wwii-escape-lines/#more-11960 

 

 

 

https://deschakel.museumserver.nl/pdfs/1994-07-SCHAKEL.pdf
https://deschakel.museumserver.nl/pdfs/1994-07-SCHAKEL.pdf
https://books.google.nl/books?id=Byo1EAAAQBAJ&pg=PA91&lpg=PA91&dq=Roger+le+Neveu+(a.k.a.+Roger+le+Legionnaire)&source=bl&ots=rlxc_uOEpm&sig=ACfU3U07CVxTCgpJw_5QQyBLXMWeyQR_5Q&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwiv4f-s3I72AhUQwKQKHYK6C04Q6AF6BAgjEAM#v=onepage&q=Roger%20le%20Neveu%20(a.k.a.%20Roger%20le%20Legionnaire)&f=false
https://books.google.nl/books?id=Khb-DwAAQBAJ&pg=PA164&lpg=PA164&dq=Roger+Le+Neveu,+Roger+Le+Legionnaire&source=bl&ots=OSzRLbgIDQ&sig=ACfU3U1v2xnLC7o6Prr_KhtH_yCB7Zgz0w&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjJ65uqj572AhWzwQIHHSbJBGU4ChDoAXoECA4QAw#v=onepage&q=Roger%20Le%20Neveu%2C%20Roger%20Le%20Legionnaire&f=false
https://www.christopherlong.co.uk/pub/rafes.html
https://stewross.com/wwii-escape-lines/#more-11960
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http://www.conscript-heroes.com/Pat-Line.html 

 

 

 
https://ww2escapelines.co.uk/belgium-france/pat-oleary/ 

 

 
 

 
https://2ndww.blogspot.com/2016/05/pat-oleary-bravest-of-brave.html 

 
 
 

http://www.conscript-heroes.com/Pat-Line.html
https://ww2escapelines.co.uk/belgium-france/pat-oleary/
https://2ndww.blogspot.com/2016/05/pat-oleary-bravest-of-brave.html
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https://anglophone-direct.com/the-pat-line/ 

 
 
 

 

 
http://iainrmsmith.blogspot.com/2011/01/ian-garrow.html 

 

 

 

 

 
 
 

https://anglophone-direct.com/the-pat-line/
http://iainrmsmith.blogspot.com/2011/01/ian-garrow.html

