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Ferme (de l’Orme) jongens, stoere knapen

of ‘Het boordenknoopje’, deel 2

Henk Mulder*

Kort samengevat kwam het neer op het volgende. Het wa-

ren drie heerlijke dagen met prachtig weer en veel, heel

veel prachtige vondsten. Vlak voor we, aan het eind van

dag drie,uitgewoond maar voldaannaar de camping wilden

gaan, kregen we drie tot de tanden gewapende gendarmes

op bezoek. Alle zakken met uitgezeefd gruis, het resultaat

van drie dagen met drie man zwoegen en zweten, moes-

ten terug in de kuil. Dat waren tientallengrote zakken vol

met prachtig materiaal.

Onze gegevenswerden uitgebreid genoteerd enwe kregen

de plechtige verzekering dat we echt in het cachot zouden

belanden, met water en uitgedroogd stokbrood, als we ons

ooit nog in die contreienzouden vertonen.

Niet zo lang geleden waren Stef en ik in de buurt van Fer-

me, nog geen 100 kilometerer vandaan.Zullen we wel, of

zullen we niet, was de grote vraag en het antwoord was:

ja, we zullen.Het was weer heerlijk weer en we redenpro-

bleemloos naar Ferme. Stefs auto parkeerden we zo veel

mogelijk uit het zicht, onder en tussen debomen. Hoewel

de natuur al goed zijn of haar gang ging, was de plek nog

goed te vinden waar we dekuil hadden volgestort. Het was

nog een heleklus om dienatuur weer te verwijderen. Maar

na enige tijd zaten we weer tussen de fossielen. We zeef-

den slechts oppervlakkig met zeef4of 6 en vulden zak na

zak. Omdat een gewaarschuwd mens voor twee telt, wa-

ren we dus eigenlijk met zijn vieren. Jammer dat de altijd

goedgemutste André er nu nietbij was.

Voorzichtig als we waren, zetten we volle zakken steeds

direct weg tussen de struiken en hadden steeds maar één

zak open en bloot bij ons staan.

Op een gegeven moment kwamen er wandelaars langs:

een man, een vrouw en een hondje. Buitengewoon vrien-

delijk legde de Fransman ons uit dat het “absolument in-

terdit” was wat wij aan het doen waren. Hij begreep best

dat het voor onze hobby was en wij verzekerden hem dat

we gauw zouden stoppen. We voelden ons al iets minder

op ons gemak, maar we waren gelukkig al een heel eind.

Een kwartier laterkwam die Fransman weer naar ons toe,

niet meer vriendelijk maar “furieux”. Hij had de 24 vol-

le zakken in het struikgewas ontdekt en de conclusie ge-
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Al jaren vraag ik mij af waar de uitdrukking ‘ferme jon-

gens, stoere knapen’ vandaan komt. Sinds enige tijd weet

ikhet antwoord. Dat heeftmet Ferme de 1’Ormete maken

en met keihard en stoer werken.

Een paar jaar geleden besteedden Stef Mermuys, André

Jansen en ik de pinksterdagen in Ferme de 1’Orme met

diepe kuilen graven voor onszelf. Een uitgebreid verslag

daarvan is te vinden in het decembernummer van Afzet-

tingen 2002.

...voor de tweede maal opgegraven ...
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trokken dat wij handelarenwaren. Het lukte ons niet om

hem ervan te overtuigen dat wij hoogstens prettig gestoor-

de hobbyisten, maar echt geen handelarenwaren. Niet on-

begrijpelijk, met 24 balen gruis. Hij ging onmiddellijk de

gendarmerie bellenen had ons kenteken al genoteerd. Vre-

delievend als we zijn, hebben we geen seconde overwo-

gen om hem, met vrouw en hondje in de, inmiddels diepe

kuil te parkeren. We gooiden de zware zakken zonder ons

om onze ruggen te bekommeren in de auto, sprongen er

in en vlogen weg.

Bij het volgende dorpje zagen we in de verte al gendar-

mes staan. Natuurlijk wisten we niet zeker dat ze op ons

stonden te wachten. Maar we namen het zekere voor het

onzekere en sloegen een zijstraat in. Op weg naar de cam-

ping zagen we nog meerdere politieauto’s maar we wer-

den nergens aangehouden. Een paar dagen later passeer-

den we metklamme handendeFrans-Belgische grens. Ook

hier geen probleem.

Conclusie. Jaren geleden hieldenwe, hoewel het toen on-

onderbroken regende, met de WTKG een geweldige ex-

cursie naar Ferme. Ik verwacht niet dat onze onvolprezen

geologisch secretaris nog eens een WTKG-excursie naar

Ferme zal organiseren. En als hij dat wel doet, ben ik waar-

schijnlijk niet van de partij.
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