
Waar was de man met de hoed op 11 februari 2018 ? 
 
Tja, een verhaal apart. Zondag.  Het is altijd bijzonder om te ervaren dat de man met 
de hoed dat:  “ weekend – gevoel ” heeft. Zolang als ik de man met de hoed ken 
heeft ‘ie een neus en een hart voor bijzondere tijden. Dat kan een seizoen zijn. Dat 
kan ook zomaar makkelijk het weekend zijn. 
… hier hoort enige uitleg bij. 
 
Die man met de hoed lijkt beter de dagen, weken en maanden te snappen dan ik. 
Het is echt bijzonder. Voor mij is elke dag er één. Elke dag is de dag voortgaand op 
gisteren, vooruitlopend op morgen, soms lijken ze wel allemaal even grijs. Maar niet 
de man met de hoed. Soms ben ik echt jaloers op die gozer. Alsof ‘ie de hele 
kalender van verleden heden en toekomst al onder zijn hoed heeft. Echt waar. 
 
Wat gebeurt op 11 februari? Het was een zondag. Maar een bijzondere zondag. 
Vroeg uit de veren: da’s typisch de man met de hoed. Die zit al op het vinkentouw. 
Koffie, heerlijke koffie; verder een paar klussen vandaag. De belangrijkste: 
boodschappen. Tja, dat klinkt raar voor een man met hoed: maar echt. Vandaag zijn 
boodschappen belangrijk. 
( bovendien was het bier bijna op: volgens mij kan dat ook  weleens de drijfveer van 
de man met de hoed zijn). 
Maar toch had de man met de hoed gelijk. 
We hadden eerder in de aanbieding spruitjes en bloemkool gekocht. Bij de 
supermarkt: voor weinig! ( voor weinig da’s ook een drijfveer van de man met de 
hoed; ALTIJD JOEPEN VOOR WEINIG ) 
 
Tja, zo gaan die dingen. 3 voor 4 Euro. Nu ja goed, zelfs dáár wil ik wel voor mee 
met de man met de hoed. We hadden al eerder een mooie bloemkool gegeten. De 
man met de hoed weet precies hoe je die klaar maakt. In een grote pan: een 
bodempje water. Noot, zout, tikkie provencaalse kruiden en wat koekkruiden in het 
bodempje water. Dan stomen. Ik moet eerlijk zeggen; het smaakte ons goed. ( ik had 
er mooie patatten bij gekookt ) en een lapje van mooi vlees. Rondbuikend hebben we 
nagenoten met een mooi biers. 
De man met de hoed wilde dus in feite alleen maar terug naar de supermarkt voor 
nóg zo’n mooie bloemkool. Voor weinig!  
Tja, zo gaan die dingen. Affijn: de man met de hoed had biers in de kar getast. En 
bloemkools voor weinig. Het was toch in feite wel aandoenlijk. Hier komt het; 
 
De man met de hoed stond te wachten in de rij. Maar er zijn supermarkten die 
meteen een andere kassa opengooien als de rij te lang wordt. Zo ook op 11 februari. 
De juffrouw aan de kassa keek wel een beetje verbaasd. Alleen bier? Yep, en het is 
nu toch carnaval: vandaar een paar van die hele grote … 
In de rij werd gelachen. Echt waar. Het meiske aan de kassa begreep het niet. In de 
rij wel. Biers en grote … bloemkolen. 
Voor weinig deze keer. 
’t Is immers carnaval. 
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