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Waarschuwing: dodelijk ongeval in groeve bij Meilhan (Landes)

Krantenartikelingezonden door Jean-Jacques Claderes (St. Martin d’Oney)

Een gepensioneerde overlijdt door verstikking

in een groeve

Vertaling: HenkMulder

Het slachtoffer, Jean-DanielChassagne, geboren in 1944,was

één van hen. ’s Morgens vertrok hij om een dag te graven,

maar toen hij ’s avonds niet thuiskwam, heeft zijn vrouw hulp

ingeroepen. De politieuit Mont-de-Marsan, onder leiding van

kapitein Jourdren, begon ’s avonds om 11 uur te zoeken, waar-

schuwde deleiding van de groeve, die ’s nachts afgesloten is,

en daarnadebrandweerom een gebied te onderzoeken waar

al lang geenmateriaalmeer gewonnenwordt. Nadat men de

auto van de vermiste had gevonden, en kleding en gereed-

schap, vondmen eindelijk om 01.40 uur zijn lichaam, bedol-

ven onder eenindrukwekkende hoeveelheidnat zand die van

2 meter hoog naar benedenwas gevallen.

De leiding van de groeve, onderdeelvan Gama(Gascogne

Adour materiaux), erg geschokt door dit drama, heeft de

hele morgen onderzoekers ontvangenvan de politie en van

de Drire (Direction régionale pour 1’industrie, la recherche

et 1’environnement). “Voorlopig”, legt Pierre Pécout, di-

recteur van Gama, uit, “worden er geen bezoekers toege-

laten, in afwachting van het onderzoek. Daarna zullen we

bekijken welke beslissingen we moeten nemen om ervoor

te zorgen dat iets dergelijks nooit meer gebeurt.”

Meilhan - A 65-year-old man was buried under 1

meter of sand

Vertaling: Alain Zeleznik (Chaudfontaine, België)

A 65-year-old man has died Monday night in Meilhan, in a

quarry, suffocated under 1 meterofsand. The man, aretiree Irv-

ing in Bègles, frequently went there to dig for fossil shells.

This quarry, where shelly limestonewas extracted to buildnu-

merous buildings like donjon Lacataye and theold defensive

wallsofMont-de-Marsan, is well known forthe qualityofthe

fossils which can be foundthere. The sand containing these

fossils is ffiable and attracts numerous paleontologists.

The victim, Jean-DanielChassagne, bom in 1944, was one

ofthem. In the moming he left home for a day of digging

and when he didn’t return that evening, his wife called for

help. The gendarmes ofMont-de- Marsan, underthe com-

mandofCaptain Jourdren, starled the search at 11 ;00 pm.

They alerted the management of the quarry, which was

closed for thenight and thefiremento explore a long-aban-

donnedarea. After having discovered the car ofthe missing

man, his clothes and tools, they finally found his body at

01:40 am, buriedunder a tremendousamount ofwet sand

which had collapsed from a 2 meter high wall.

The managersofthe site,

which belongs to Gama

company (Gascogne

Adour matériaux), deep-

ly shocked by this dra-

ma, were interrogated

all moming by the in-

vestigators ffom the po-

lice and the DRIRE (Di-

rection régionale pour

1’industrie, la recherche

et Tenvirormement). For

the moment, explains

Pierre Pécout, director

of Gama, access for vi-

sitors has been suspen-

ded, pending the results

of the inquiry. Than we

will see which decisions

need to betaken to avoid

such events occurring

again.

Deze groeve, waar deschelphoudende kalksteen wordtgewon-

nenwaarvan talloze gebouwen zijn opgetrokken zoals de toren

Lacataye en deoude muren van Mont-de-Marsan, is beroemd

om dekwaliteit van de fossielen diemen er vindt. Omdat de

fossielen in los zand zitten, worden ze niet platgedrukt; daar-

om komen hier veel archeologen en paleontologen.

MEILHAN - Een man van 65 is begraven onder 1 meter zand'

Een man van 65 is overleden in de nacht van maandag op

dinsdag in Meilhan in een groeve, gestikt onder 1 meter

zand. De man, een gepensioneerde uit Bègles, kwam hier

geregeld om fossielen of schelpen te zoeken.


