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Blote voeten
Kent u Sandy Shaw? Het antwoord zal sterk van uw leeftijd afhangen. Lezers die de jaren zestig
bewust meemaakten, kunnen niet om haar heen. Sandy Shaw is de Britse zangeres die in 1967 het
Eurovisie songfestival won. Zij vergaarde roem door op blote voeten een goed in het gehoor liggend
lied te zingen:
“I wonder if one day that you'll say that you care
If you say you love me madly, I'll gladly be there
Like a puppet on a string”
Na dit lied is Sandy Shaw nog jaren populair geweest.
Kent u Peter Doelman? Het antwoord zal sterk van uw leesgedrag afhangen. Peter wijst al jaren
consequent op het zelfreinigende vermogen van de bodem. Sinds een paar jaar heeft Peter zich ook
op baggerspecie gestort. ‘Bagger is ook bodem’ is de titel van een aardig boekje van Peter, met
illustraties van Loet van Moll. In het boekje wordt op heldere taal uitgelegd dat bagger zichzelf prima
kan reinigen. Natuurlijk moeten de omstandigheden goed zijn. Daar kun je wat mee helpen. Ook
moet je de tijd nemen. Naar aanleiding van dit boekje verschijnt de ene publicatie na de andere.
Leest u de Staatscourant? Vast niet. Maar Peter stond erin. Leest u dan Natuur en Milieu? Ook niet,
denk ik. Peter stond erin. En hoe!
Waarom zou ik Sandy Shaw en Peter Doelman in een stukje beschrijven? Daar heb ik een dubbele
verklaring voor.
Sandy won het songfestival niet alleen door haar zangkunst, maar ook door op blote voeten op te
treden. Dat was heel wat in die tijd. En Peter? Als ik u was, zou ik een exemplaar van het
oktobernummer van Natuur en Milieu te pakken zien te krijgen. Daar staat Peter bijna paginagroot in
de uiterwaarden, met een schep klei en op blote voeten. Logisch, want hij staat vlak bij of net in het
water.
De volgende associatie is Puppet on a string. Sandy zingt dat zij dat is. Journalist Pieter van den Brand
merkt op dat een slibstortbedrijf het boekje van Peter heeft gesponsord. Peter bezweert dat hij zich
niet voor het karretje van het bedrijf heeft laten spannen. "Ze hebben geen enkele invloed op de
tekst en de inhoud gehad. Mijn collega's uit het veld kennen me. Ze weten dat ik daarvoor te
eigenwijs ben".
Het laatste klopt helemaal. Peter is geen Puppet on a string. Hij lijkt ook in de verste verte niet op
Sandy Shaw. Zij had blotere benen en kleinere voeten. Vandaar natuurlijk.

