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Dat eneplekkie...
Fl e AVRQ een omroeP waar ;e
Ií
woeger nog wel eens naar uit
keeL, zond lang geleden een liefUein
'Ontdet je
progratrlma uit d
Pletie'
heette, NedeÍlandsê Pleljes, altiid iÍI
de zon en positief in beeld gebrÀcht
€n vrn tekst YoorzÍeÍI door tv-maker
foop Scheltens.Joop was sympathiek
en droeg de best verzorgde soor Íall
ons la.nd,precies op het iuiste Pleliel
onder de neus. Met recht de fiaaist gesoífe€rde bovenliP aller tiiden.
Wie !€rla!8t er niet naar lier€lingsplekjes, aI ofniet in histodsche stadies?En wat dacht u van heel PersoonliiLe plekies zoais de hoek van de bank
waar u altiid zir te lezeD onder de
schemerlamp? Oívan dat banlje in de
oude haven?vergeet nier de leste sroel
van de *amgast in cen brui-D caÍë
Het landie waar u rroeger e€n hut
bouwde die nooir aÍIrurm. En die
plek voor het raam achter een gennium l"nwaar de moegewerLte oude
laouw de straat bekiikt en zo'n beetie

is ook voor een smulbos. DaaJiÍ1
zoudeu we dan leklere quchten en
paddesto€len kunnen PluReu van
Slobbe schitnt ooL viÀ de radio r'€rteld
te hebben dat hil een plekje iD Nede!land gestolen heeft Hii zegt rriet waar'
maar hij is er volmratt gelulkig
LievelingspleB(ea. wie ketrt ze niet.
"Een eiSen huís, een Plel onder de
zotr" , zio8t René Froger in het lied
'Eigen huis', Die voortÍeÍIeliike teLst
zi! vol eenvoudige YerlanSensllaar
plekjes om vatr te houden. De grot€
dichter RutSer Kopland hedl duideliik
ook ie(s met het woold Plek. lnige
tiid leru8 za8 ik i[l een boelwinlel
een paar vall ziin dióFegels oP een
kusseosloop. Hier ziin ze:
Cdíu modrlig0erliefíe ill d€tuin,
delqc plc&Lain Ia àoXrgros,il bó
0hijdgrwiidddrik datwos,eínItF PI.À
YootjemaÍd,on tc blijvar.
Die kussensloop heb it onmiddelliik

om
gelochtenrhuiswistit Precies
ik dieslooPzouschuiven.
welÏ kusscn

sociaal controleert.
EÍ ziin ten minste zestieÁ milioen
Iievelingsplekjes in ons land: ééo pel
pe$oon,
IL houd van het woord'Plek' Eer
paar jaar geleden presenteerde ik voor
'Ter
de Ry'U-televisie het prograrnma
plekle'. Zo moest het heten, vorld
ik. Her ging altiid om een Plek die
voor iemaud onvetgeteliik zou zitn
elt bliiv$. De L'teedkamervaD Linda
Wagemakers biivoorbeeld toeD zii een
hoofdml speelde in de musical Mbr
Soigon.
En nu is er dan een boel Sesclueven
doorThomas van Slobbe, dirccteur
wan de Stichting wAarde Het heet
'DagboeL van een Lege Plek' Van Slobbe vooÍspelt het einde van de Natuurerr Milieubeweghg Die dub houdt
zich te ved bezig met bePaliagen en
regelties, vind[ van Slobbe. ovelal
zie ie in onzc bossen !'erbo&borden'
Je mag niet meer Yan een Pad af, er
niet na zonsondetgalg loPen, geen
bloemen el bosvruchten plukken. En
dat, zegt van slobbe, terwijl de natuur
het allerbeste middel teger depressiviteit is, Ei mo€t luimte komen voor
natuurlijke wildhetd. Plelker waar de
namur haar gaag lan gaarr.Van Slobbe
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