
Wat zag de man met de hoed op 22 december … 
 
Het was een vroege morgen. Thee, een toost, een eitje tikken en op weg naar de markt. 
Paprika’s voor weinig. Dat  was het plan. En verder: noten en vruchten. 
 
Op de markt kun je ook walnoten joepen. Voor weinig, ze worden schaars. 
Maar met walnoot kun je mooi rood vlees schroeien. 
Op een bakplaat, mooi rood vlees ( Jodenbiefstuk ) en beetje vet en walnoot. 
Meer kruiden heb je niet nodig. 
( over dat – jodenbiefstuk – een volgend keer, dat heeft te maken met een mooie slager in Tilburg ) 
 
De man met de hoed heeft mooie koopjes gemaakt. Zéker over walnoot. 
 
Maar de dag van 22 december was nog niet klaar. Er moest vérder gefietst worden. 
 
Even een paar “ rommeltjes “ aandoen. Even een paar vendu huissies aandoen. 
 
Het is echt waar: ik fiets die man met de hoed dan maar gewoon achterna. Gelukkig heb ik de 
portmonnee. 
 
Wat gebeurt, hier hoort een uitleg bij: 
 
Ergens in Tilburg, waar de man met de hoed, de fiets verzekerd tegen de muur zette: beende ik er 
achteraan. Het was vriendelijk: een pracht vendu-huis. De man met de hoed was wat onrustig. 
Ik ken dit soort dingen. Je loopt te zoeken – je kijkt rond – niet gevonden … alsof het huis ruikt. 
 
Het was heel spannend. 
 
De man met de hoed was op zoek. Buitengewoon nerveus. 
Ik ben maar een beetje gaan lopen in dit vendu-huis. Beetje kijken. Ze weten de prijsjes hier wél te 
stempelen: véél te duur. Ik zag een paar hoeden. Leuk. Ik kijken: vilt: tja, vilt. Maat te klein maar toch 
leuk. Stempeltje: Eu 7,- 
Nóg een hoed: ook vilt: stempeltje Eu 6,- 
Mijn interesse was gewekt. 
In hoeden kun je ook loodjes zien: initialen. Vroeger ging dat zo. Deze twee hoeden: hadden dat ook. 
Even verder kijken. 
 
Voordat ik het wist had ik voor wel heel Eu 19,- een paar hoeden verzameld. Hoeden door mensen 
gedragen. Kun je zien aan de loodjes. Aan de binnenkant. Tja, laten we maar doen. Eu 19,- dat kan er 
nog wel vanaf. 
Thuisgekomen werd de man met de hoed lyrisch. De fiets in de schuur, paprika’s en walnoten : prima ! 
Maar de hoeden ! 
Ik schonk een ruim bier ( Chimay ) en stak een sigaar in de brand. 
 
Hoeden! De man met de hoed trilde als een blad. 
Hoeden! 
… wat heb je nou weer ! 
Borsalino hoeden, voor weinig. 
De unieke vormgeving. 
Tja, !!! ik heb er maar één, een dameshoed. Die anderen leken er een beetje op. Klassiek bijna zo 
waardevol. Ik heb ze meteen allemaal maar meegejoept. 

- voor weinig: Eu 19,-  cash 
De man met de hoed was tevreden: liet mij de Chimay en de brandende sigaar. 
Hoeden: da’s een héél ander verhaal. 
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