
De man met de hoed 5 april 2017 
 
Wij schrijven 4 april: vuile was en vuile vaat. Alles moet op orde. 
Soms wandelt de man met de hoed door de eigen wasmand. 
Soms wandelt de man met de hoed door de vuile vaat: 

� nu even geen treinen; nu even het huis op orde. 
 
… het is buitengewoon spannend: zélfs de hoed gaat àf. 
 
De man met de hoed mag even in z’n bed blijven stinken:  
… maar zélfs de lakens gaan eraf. 
Pas op ! 
Keert uw hoed: “man met hoed” , anders gaat uw hoed in de schone wasmaschine ! 
 
En de vaat: genoeg is genoeg: ook de vaat gaat eraan ! 
Kopjes, schoteltjes; pannen, alles wat te lang heeft gestaan, het gaat –eraan-  
Het heeft te maken met een frisse keuken: is er nog een glas met een hoed: ik zou maar eieren voor 
uw geld kiezen … 
… anders gaat deze hoed gewoon méé. 
 
De man met de hoed: die zich nog een keer wilde omdraaien: “nu even niet”. Werd helemaal wakker: 
Dat geweten van het huis. Dat greep toch aan, op het opnieuw maken van een oud huis. 
Tja, 
Een oud huis met nieuw ‘elan’. 
Nieuwe ronden : oude prijzen. Het huis van de man met de hoed. 
… een oud huis. 
In een straat, zomaar ergens in een buurt, waar niemand kijkt. 
Maar een pracht buurt. 
 
Wasmaschine aan, vaatwasser aan, alles draait: nu nog even de boodschappen. 
Man met hoed wandelt met een lijstje voor de keuken. Ow, en ook een paar biertjes. 
Losse flessen in de tas. 
Wat je niet kunt halen: mag je niet opdrinken. Wandelend, bedacht de man met de hoed deze 
afspraak. Zuipen: prima: maar wat je niet aan lege flessen kunt terugbrengen, statiegeld, mag je niet 
opnieuw kopen om op te drinken. Een fles voor een fles. Een deal is een deal. 
 
Tja, zo gaan die dingen. 
 
Boodschappen gedaan; en de was opgehangen aan de waslijn. 
Borden weer schoon in de kast. Een prachtig schoon glas. Dat was lang geleden. 
De man met de hoed dacht nog even te blijven liggen ? 
Natuurlijk niet; 
 
Z’n hoed zou immers zomaar ergens tussen het wasgoed komen te zitten. Meegewassen: of in de 
vaatwasser. 
> daar houdt een man met hoed niet van. 
 
Immers: de hoed is daar véél te kostbaar voor: nèt als dat oude huis: wat weer jong klinkt. 
Daarom heeft een huis geen hoed: maar een huis klinkt altijd jong. Opschudden ! 
Héj, we gaan weer opnieuw. Oude zaken, zelfde huis. Tóch nieuw ‘ elan ‘. 
 
Heeft het huis een zaak: > er is nog altijd een tuin: met druiven en kauwtjes: die zitten nú al op het 
vinkentouw. Maar dat is voor later. Als de zon echt gaat schijnen. Als in een oude buurt. 
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