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Startpunt, het dorp Saint-Girons Foto Franck Guiziou

Col de la Pale

Le Chemin de la Liberté
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De meeste
Engelandvaarders in de
Tweede Wereldoorlog
gingen niet over zee, maar
trokken de Pyreneeën over
naar het neutrale Spanje.
In de voetsporen van
verzetsman Daniël de
Moulin.
Jurjen Slump
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e route beslaat ruwweg 75 kilometer en
het startpunt is Saint-Girons, een middeleeuws dorp aan de voet van de Franse
Pyreneeën. Vier dagen later en drie cols van de
buitencategorie verder (2300, 2400 en 2500 meter) eindigt de tocht in het Spaanse Alós d’Isil.
Wandelaars die willen ervaren hoe de tocht 65
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Alós d’Isil
Esterri d’Aneu

Klim naar de vrijheid
e tocht die we die nacht maakten was afgrijselijk. We gleden
over gletschers en kropen hele
uren over groote steenhopen
waar het ontzettend moeilijk
was je evenwicht te bewaren. Soms liep je weer
tot aan je knieën door de sneeuw. En alles in het
pikkedonker. De gids die de tocht op klompen
maakte, liep met een reuzenvaart voorop (...).
Rust kregen we bijna niet. Waren we met veel
moeite een steile berg opgeklommen, dan zagen we voor ons een diep dal met aan de overkant weer net zoo’n steile berg waar we ook
weer over moesten. Het was wanhopig. We
moesten voort, anders hadden we het waarschijnlijk niet gehaald.” Aldus Daniël de Moulin, Engelandvaarder, die in juli 1943 de Pyreneeën overstak naar Spanje.
Maar wacht eens, Engelandvaarders staken
toch per boot de Noordzee over naar Engeland?
De bekendste Engelandvaarder, ‘Soldaat van
Oranje’ Erik Hazelhoff Roelfzema, deed dat inderdaad. Minder bekend is dat de meeste Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog naar
Engeland uitweken koers zetten richting zuiden, over land. De route met de meeste kans van
slagen liep via Zuid-Frankrijk, waar een gevaarlijke voettocht over de Pyreneeën wachtte, naar
het neutrale Spanje.
De Moulin zag zich vanwege zijn rol in het
Utrechtse studentenverzet genoodzaakt om de
wijk te nemen naar Engeland. Na aankomst in
Londen heeft hij de belevenissen van zijn reis op
papier gezet. Dit verslag, dat enkele jaren geleden werd uitgegeven, is een van de weinige primaire bronnen over de zuidelijke route. Deze
zomer was het 65 jaar geleden dat Daniël de
Moulin samen met een jaarclubgenoot en diens
verloofde de ‘montagnes de la peur et de l’espérance’
overstak. Reden om in zijn voetsporen te treden, Le Chemin de la Liberté ligt er namelijk nog
steeds.
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jaar geleden moet zijn geweest, komen goed aan
hun trekken. Vier dagen lang voert de trektocht
door sprookjesachtige berkenbossen, langs
beekjes, watervallen, weidelandschap en – boven de boomgrens – rotsformaties, eeuwige
sneeuw en spectaculaire vergezichten.
Wie denkt dat er inmiddels een goed begaanbaar wandelpad is aangelegd, komt bedrogen
uit. Duidelijke bewegwijzering ontbreekt, de
route wordt sporadisch aangegeven met verfstreepjes op rotsen of bomen en de tocht voert
over smalle paadjes (indien aanwezig), over
rotsblokken en door dichtbegroeide velden met
manshoge varens. De weg naar de eerste en derde col leidt ons over hellingen waarop een dik
pak sneeuw ligt.
Kortom, een Spartaanse marsroute door ongetemde, ruige natuur. Een goede conditie, materieel en enige training zijn een absolute vereiste.
Tijdens de oorlog werden Engelandvaarders,
Franse verzetsstrijders en geallieerde piloten
via een estafettesysteem van passeurs, meestal
lokale boeren en herders, door het hooggebergte geleid, langs verschillende routes. Vaak gebeurde dat ’s nachts, om uit de handen van de
Duitse hondenpatrouilles te blijven. Veel gidsen en Engelandvaarders hebben de tocht met
de dood moeten bekopen: zij werden gepakt
door de Duitsers of verongelukten in de bergen.
De Moulin kon de tocht tot aan het hooggebergte nog wel waarderen. Hij omschreef het als
‘een aangenaam wandelingetje’. „De dorpjes
die we doorkwamen bestonden uit heel primitieve steenen huizen. De mannen zien er allemaal als moordenaars en boeven uit (...). Het geheel is een zeer interessante streek, met aardige
bergbeekjes en leuke primitieve paden.”
Zijn beschrijving blijkt nog steeds accuraat.
De route van de eerste dag leidt ons vanaf de
brug over de rivier in Saint-Girons door bossen,
weilanden, gehuchtjes en karakteristieke dorpjes dieper de Pyreneeën in. Aangezien de bewegwijzering niet altijd even adequaat is, net zo

‘De mannen zien er allemaal als
moordenaars en boeven uit’

min als de officiële reisgids, kun je makkelijk de
route kwijtraken. Dat overkomt ons ook een
paar keer. Goede wandelkaarten en een kompas
blijken essentieel. Zeker als het mistig is en
oriëntatiepunten ontbreken, is ook een GPStoestel aan te bevelen.
Wandelaars kunnen overnachten in hutten
die her en der langs de route liggen, zodat je de
nacht niet in de buitenlucht hoeft door te brengen. Veel van deze refuges – van oorsprong bedoeld voor herders – zijn onbemand en sober
ingericht.
Het mooiste gedeelte van de tocht – en fysiek
het meest inspannend – vormen de drie bergkammen die moeten worden bedwongen op de
derde en de vierde dag.
Intimiderend doemt ’s ochtends de top van
de Col de Craberous (2382 m) op. Het paadje
over de flank van de berg wordt gemarkeerd
door wrakstukken van een Britse Halifax-bommenwerper die op 19 juli 1945 in dichte mist te
pletter sloeg tegen de berg. De zeven bemanningsleden waren op slag dood.
Een stevige klim van ongeveer een uur over
een besneeuwde helling leidt naar de top. Eenmaal boven op de kam, als het waas voor ogen
begint weg te trekken, blijkt het panoramisch
uitzicht adembenemend.
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a een steile afdaling en de lunchpauze in
een refuge, waar we in een grot onze waterflessen bijvullen, staat de tweede klim
van de dag op het programma. Die begint met
een echte klauterpartij met handen en voeten
over rotsblokken en leidt naar de Col de
Pécouch (2494 m). Bovenop de berg kunnen we
de Refuge des Estagnous al zien liggen, waar
een bed, een warme douche en maaltijd, een
glas wijn én personeel wacht. Vanaf het terras
van de refuge wordt het zicht op het dal ontnomen door een deken van wolken waar slechts de
grillige bergruggen uitsteken. Dat zorgt ’s
avonds voor een sprookjesachtige zonsondergang.
De vierde en laatste dag gaat de laatste klim
naar de Col de la Pale de Clauère, met 2522
meter de hoogste van de drie cols, de graat
vormt tevens de grens met Spanje. Het bedwingen van deze berg vergt opnieuw het nodige klim- en klauterwerk; op de extreem stei-
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le stukken zijn metalen kabels aan de rotsen
bevestigd. Hierna volgt een mars van drie
kwartier door de sneeuw. „We waren werkelijk
meer dood dan levend toen we eindelijk boven
op de heuvel waren, waar de Spaansche grens
liep. l’Espagne, la liberté!”, schrijft De Moulin.
Na een lange en steile afdaling van de Col de la
Pale de Clauère door schitterende weidelandschappen met vluchtende marmotten, dichte
dennenbossen en continu het gekletter van watervallen om ons heen, komen we na drie dagen
het eerste teken van beschaving tegen: een onverharde weg. Dan is het nog een paar uur flink
doorstappen langs de rivier die door het dal slingert, voordat we eindelijk de bewoonde wereld
bereiken: Alósd’Isil. De waterbak onder het fonteintje dat uit de kerkmuur steekt, blijkt een ideale plek om
onze pijnlijke voeten in te koelen. En met
reden: in vier dagen hebben we ruim 3800 meter geklommen en ongeveer 2900 meter gedaald. De Moulin werd bij hetzelfde opfrispunt direct gearresteerd door de Guardia Civil
en vertrok linea recta naar de gevangenis in Lerida.
Wij nemen de taxi naar Esterri d’Aneu, vanwaar we de volgende dag, na een uitgebreide
maaltijd en comfortabel hotelbed, op de bus
naar Barcelona stappen. Daniël de Moulin bereikte na een verblijf in verschillende gevangenissen in oktober 1943 Portugal en vloog daarvandaan in een oude Douglas van de KLM naar
Londen.!
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