
Waar was de man met de hoed op 13 januari 
 
Een enorm plan stond op het programma. 
Al weken van te voren ging het over en weer. 
Een feest: een verjaardag. 
 
In het meest luxe van het luxe, Den Deijl. 
 
Een pracht van een huis waar je een feestje mag vieren. 
Sjoelen en dobbelen: spelletjes. 
En Twister. 
De man met de hoed was het allang vergeten: “ Twister “. 
 
Het is een eenvoudig spel: een kleed op de grond met stippen: van kleuren. 
En een bord waarop je kunt draaien: de pijl draait rond - u kent het spel – 
 
Zet je voet op: ( draaien ) BLAUW 
Zet je hand op: ( draaien ) GEEL 
 
Een leuk spelletje. Naarmate het spelletje voortgaat: wordt het steeds moeilijker, om de handen en 
voeten op de juiste stippen te plaatsen. Een ingewikkeld spel. 
 
Twister: 
 
Kindertjes vinden het een leuk spel. De man met de hoed ook. 
Maar het is een ingewikkeld spel. 
 
Plaats je hand op de rode stip, maar hou je voet op de groene stip. 
 
Het is een duivels spelletje: het lijkt wel een beetje op het leven zélf. 
 
De man met de hoed kan graag kijken naar dit spelletje “ Twister “ … zéker als de kindertjes hun best 
doen om te blijven staan. In alle bochten wringend. 
 
Want dat is de opdracht. BLIJVEN STAAN, het evenwicht niet verliezen. 
 
Twister is een spelletje wat het leven zélf betreft. 
 
De man met de hoed kan lachen: zéker als de kindertjes helemaal omtuimelen.  
En het hele spel weer opnieuw begint. 
 
Tja, zo gaan die dingen. 
 
80 jaar, een groot feest. Op naar de 100. 
Twister: nèt wat u zegt. 
 
Plaats uw handen en voeten op de komende 20 jaar. 
Nou: ( de man met de hoed krabbelt achter de oren ) 
Dan moeten we nog wat rondjes draaien: 
Plaats uw hand op: ( de volgende stip: op de horizon ) 
Plaats uw voet op: ( die andere stip op de horizon ) 
 
Twister: een listig spelletje … maar we kennen het allemaal. 
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