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Scharreltijd in Food Valley
Verschillende ideeèn, opgekomen in de pre-coronatijd, gaan dus niet gerealiseerd
worden. Het kost moeite dat te accepteren. Dat bijvoorbeeld mijn plan voor een
pelgrimstocht nu onderin de la zou belanden, daar heb ik me nog niet mee vezoend. lnmiddels varieer ik
daarom op dit idee van pelgrimeren en blijf voorlopig voorbereidende stappen zetten. Met ons nieuwe thuis als
vertrekpunt bewandel ik nu alle uitvalswegen en verken zo de leefomgeving. Dat is sowieso een mooie
ontdekkingsreis en gaandeweg bouw ik aan conditie en komt de geest vrij voor wat komen gaat.

Ongezocht symbolisch
Van de 13 tochten tot nu toe licht ik er eentje uit, die van vrijdag 1 mei. De dag eryoor had ik afscheid
genomen van mijn collega's op de Amersfoortse polikliniek. Aleerder had ik me voorgenomen mijn ontslag
extra te markeren door lopend de weg huiswaarts te zoeken. Verrassend dat juist - en alleen - op deze dag
de poncho tevoorschijn moest komen. Aanvankelijk zag ik de humor er wel van in. Met een verfrissende bui
15 jaar werken voor De Hoop achter me laten is een aardige omschakeling. Maar dat de regendruppels
vervangen werden door hagelstenen...? Schuilend in een boerenschuur kon ik dat niet duiden. Ach, laat maar
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Een voorval, diezelfde vrijdag, bepaalde me onven/acht bij de kern van mijn werk. Op Amersfoort CS zag ik
een vrouw aarzelend de weg zoeken. Zij bleek blind. Samen liepen we op naar perron G, waar ze aan het
brailleteken op de infozuil nog even checkte of het echt'G'was. Mooi! En met bus 3 verdween ze uit zicht.
Al met al zal het nog geen drie minuten geduurd hebben, maar ik wist weer: 'Opmerken, behulpzaam
langszíj komen en terugtreden. Dát is het!'. Op een gewone werkdag met zo'n 5 sessies van 45 minuten,
huiswerkopdrachten, mails enz. sneeuwt het soms wat onder, maar aan deze drieslag wil ik vasthouden.

Ecologische kenniscêntra en circulaire economie
De Gelderse Vallei is een prachtomgeving merk ik tijdens mijn wandelingen. Wageningen University &

Research zet als aanjager dit gebied internationaal op de kaart. Met de focus op agrifood, ecologie en
biodiversiteit moet dit een economische topregío worden. En zodoende ontstaat dus het World Food Center.
lnvesteren in levensmiddelentechnologie past helemaal in de geschiedenis van ons dorp. 'De Barnevelder'
is natuurlijk de benaming van een inwoner, maar staat ook voor het speciaal gefokte pluimveeras. (Even

tussen door: een slimme bakker gebruikt die naam om zijn banket aan te prijzen. Lekker spul! Dus zijn
inmiddels ook andere lokale producten beproefd zoals kippeling, Schaffelaartjes, Barrevelds Spraokwaoter).
Maar goed, deze regio innoveert, dat is me duidelijk. Vorige week fotografeerde ik een 'proeflocatie voor
ondezoek naar de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups' (cursivering van mij). Een paar dagen
eerder werd ik verrast door een Quickfencer, waarmee in een handomdraai een schaapsweide werd
afgebakend. Als niet-agrariër blijft er veel te ontdekken. Food Valley zal wel een knipoog zijn naar Silicon
Valley in de V.S., maar kan er met alle internationale ambities niet nog verder worden ingespeeld op wat er
wereldwijd gaande is? lk doe alvast een voozet met de Chinese vertaling: Ê{fi (shíwÈ) ê (gti).

Onderuveg, op doortocht
lk weet niet in welk tempo echte pelgrims hun weg gaan, bij mij ligt dat in elk geval niet hoog. lk doe zeker
niet aan snelwandelen, al is het ook geen slenteren. Met inmiddels een paar honderd kilometer in de benen
lijkt 'scharrelen' de beste typering. Stevig doorstappen met vele tussenstops op willekeurige momenten. Dan
komt de camera tevoorschijn om iets opvallends vast te leggen. Nog veel vaker onderbreek ik mijn gang om

gauw een notitie te maken. Elke dag opnieuw blijkt er een stroom van binnenuit los te komen
herinneringen, invallen, associaties, ideeën, fantasietjes. Door van die flarden even een
krabbel te maken ben ik ze kwijt en kan ik er later nog op doorgaan. Zo, al gaande, mijn

levensweg overdenken is de winst van deze tochten. Wat geweest is eerlijk onder ogen
komen en tegelijk open staan voor nieuw richtingsbesef. ln deze tijd
van betekenisschaarste besef ik wél vertrokken, maar nog niet

aangekomen te zijn.
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