Ter gelegenheid van de VVS-Interclub in de Gorges du Tarn, in november 1999, kregen we een verzorgd boekje met daarin een aantal grotbeschrijvingen. Tijdens het lezen van deze lagen we al gauw
in een deuk van het lachen, want de vertaler was duidelijk een niet-speleo geweest, gewapend met een
Frans-Nederlands woordenboek.
Ik haalde de beste zinsneden eruit en assembleerde het tot een “fictieve grottocht” (zonder er ook
maar één woord aan te veranderen of toe te voegen); Annette verduidelijkte alles hier en daar met een
tekening... Lees niet te snel, want de humor zit vaak op geraffineerde wijze verborgen.

OP STAP IN DE “TROU CASSE-TÊTE”.
De kleine ingang geeft uit op een glijbaan van kalk, gesneden door een rotsdrempel van 5 meter, die in
een zaal uitmondt waar zich de P39 opent, neergeslagen en een groot deel overhellend. Straaltjes water
springen er uit fijne openingen. Deze besproeide put is versplinterd op vele plaatsen.
De daaropvolgende P14, gegraven in de afhelling van de diaclase, verbreedt stilaan tot een nauwe
doorgang. Aan het einde van de smalle gang geven enkele uitsteeksels U toegang tot de P33, waarvan
de bodem gevuld is met water dat overstroomd wordt door een beekje dat voortdurend water
aanbrengt. Dit geheel vormt een besproeide loodlijn van 140 meter.
Een andere desobstructie deed ons een schacht ontdekken van 10 meter, gevlogen door een brede schacht
van 22 meter. Een gang komt uit op deze wonderlijke put van 22m diep en breed. Zijn wanden zijn
behangen met een maagdelijk witte bedekking. Deze put is behangen met witte, okergele en grijze
slierten. Het beekje stort zich hier helemaal in en verdwijnt in een pletrol van 6 meter. Twee dakvensters, het ene onderaan, het andere op de top, brengen de beide putten in verbinding. Op -19m laat een
keldergat na een pendel toe, toegang te bekomen tot de bovenste gang.
De ingang van de galerij is gemakkelijk te herkennen door een grote calcietstolling. Men passeert bovenaan in de diaclase in een fossiele galerij met een spitsboogachtig uitzicht. Het is een grote canyon,
waar men op het plafond geërodeerde napjes bemerkt. Onder onze stappen brokkelt de rots af en terwijl
de stenen naar beneden rollen, winnen we inlichtingen in over de diepte van deze gang die varieert van
15 tot 30 m.
De linker aftakking leidt naar een net van 60 meter. Het lage vertrek van dit gangenstelsel bevindt zich
tussen een straat en rotsblokken. Op de bodem van deze zaal leiden twee kelderopeningen naar de twee
laatste schachten en zo naar de bodem van deze reseau.
Rechts kunnen we een gang bestijgen die staat op een inpoldering. Men komt weer op een stalagmiet in
de vorm van een grendel. Na een 50-tal meter komen we op het einde van de gang uit in een intieme
hoek van de zaal.
Op -363m moet men een versmalling passeren, die de 4de horizontale van 28m voorafgaat. Achter deze
opent zich een put van 53m, met kalk aangezet. Op de bodem eindigt een kleine galerij op een verbouwing. Op het einde verschijnt een uitzichttoren....

