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“Wie het onderste uit de put wil

hebben, krijgt een tik van een erelid op

de neus”

Henk Mulder*

Beste Arie,

In mijn vorige leven, toen ik nog betaald werd voor mijn

werk, hadik mindertijd voor mijnhobby en voor het schrij-

ven van onhandige verslagen daarvan in Afzettingen. Ik

kreeg een keer een Engelstalige kaart van een collega. Die

kaart had ik nu graag gebruikt als illustratiebij mijn reac-

tie. Ik weet zeker dat ik diekaart heb bewaard en goed heb

opgeborgen. Te goed, want ik kan hem nu nergens vinden.

Vrij vertaaldkwam de tekst neer op: “Niemand is helemaal

waardeloos. Iemand kan altijd nog dienst doen als voor-

beeld van hoe het niet moet.”

In het verslag van onze escapade was helaasniet duidelijk

dat het ‘ferme’en ‘stoere’ ironisch was bedoeld. Ik heb het

namelijk over ‘klammehanden’ en het slot van het artikel

is ook duidelijk: hoewel we weten dat er in Ferme prachtig

materiaal in de grond zit, waren en zijn we niet van plan

daarooit weer te gaan graven.

Met vriendelijke groet,

Henk

P.S. Gelukkig kunnen mijnexcursies van ditjaarbeterdoor

de beugel. Met de WTKG ging ofga ik mee met excursies

naar deLoire, naar Rockanje en naar Boxtel/Mill.En privé

was ik in Italië, in Spanje en in St. Martin d’Oney. Steeds

was er toestemming van de grondeigenaar.

De laatste tijd loop ik vaak op het strand bij ’s Gravenzan-

de. Dankzij suppleties is daar vaak heel leuk spul, recent

maar ook fossiel, te vinden. Ik hoop daarover binnenkort

in Afzettingen te schrijven.
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Je hebt natuurlijk, en Stef is het met me eens, helemaalge-

lijk. Ik ben er ook al doorFrank op aangesproken.

We wisten datwe zonder toestemming inFerme de 1’Orme

hebbengegraven. We waren inFerme in2002 immers door

gendarmes weggestuurd nadatwe het resultaatvan 3 dagen

met 3 man hard werken terughaddengestort. We wildennu

geennieuweputten maken, alleen dat teruggestortemateri-

aal opgravenom de frustraties van destijds weg te werken.

We wisten natuurlijk donders goed dat we nooit toestem-

ming zoudenkrijgen. Het is uiteraardniet de bedoeling ge-

weest daarook maar enigszins triomfantelijk over te doen.

Ik betreur het dat ikwel die indruk heb gewekt.


