
Waar was de man met de hoed op 19 juli, 2017 
 
Waarschijnlijk lui, totaal weg van kennis nemen en studeren. 
De man met de hoed vroeg zich af; 
Kijk, je kunt wel kennis nemen: maar ben je blij met wat je hebt geleerd ? 
De man met de hoed ziet: maar de kennis genomen: is in feite geen feit. 
 
Ondernemend, studerend omtrent zaken die te maken hebben met de wereld; in het bijzonder alles 
wat te maken heeft met het zorgvuldig omgaan met (persoonlijke) gegevens. Daar maalt de man met 
de hoed zich niet om. 
 
Immers; “ het zal wel “ 
Wàt kunnen “ ze “ nou weten van de man met de hoed. 

- studeren op dit simpele onderwerp: geeft een wereld van ontdekking en kennis. 
… maar de man met de hoed hoeft zich daarover geen zorgen te maken. 
Immers, de man met de hoed: heeft geen treinkaartje: geen OV kaart: laat staan een museumkaart. 
De man met de hoed is immers lui. 
Lui, lui, lui … 
De man met de hoed vindt het wel in orde: zolang de man met de hoed, om de zoveel tijd  
wordt “ uitgelaten “ , als een hond. 
Eerlijk = eerlijk, de man met de hoed is niet bang, maar nieuwe grenzen gaat zover als pissen in de 
pot. Pissen in eigen melk. 
Maar dan wél zo’n kaartje in de achterzak. (een soort van treinkaartje) 
Maar dan wél zo’n kaartje vóór in de revers, om aan te geven: graag kijken: (in musea) 
Maar dan wél zo’n kaartje met alle egards, alle deuren gaan vanzelf open. 
Kijk, dáár kan het goed gaan: maar het gaat altijd mis. 
De man met de hoed is LUI. 
Lui, lui, lui … 
Geïnteresseerd is de man met de hoed helemaal niet. In niets, behalve heur eigen hoedendraecht. 
De man met de hoed wil uitgelaten worden. 
Het blijkt: uitsluitend eigen verhaelen: en pissen in eigen melk. 
 
… immers, verdiepen in het vraagstuk van persoonsgegevens: een bijzondere omstandigheid. 
… immers, het verdiepen in regulering: europese wetgeving: misschien dáár een ontwikkeling zien. 
… immers, het bestuderen, daarmee een voortgang maken … 
“kan het nog om voortijdig, juist vroegtijdig genoeg zijn, om de ontwikkelingen te volgen ? “ 

- te bestuderen –  
Misschien hier nieuwe kansen te zien ? 
Misschien een baan en toekomst maken ? 
 
 Daar maalt de man met de hoed niet om.  
 
Het is immers de man met de hoed die nooit vragen stelt. 
De man met de hoed is maar in één ding geïnteresseerd; 
Geïnteresseerd; in één ding. 
Hoe kom ik zo goedkoop mogelijk aan het gerief ? 
Tja, zo ken ik de man met de hoed. 
Ik reis véél met die man. 
Soms heb ik de man met de hoed wel horen brommen: 

- het maakt niet uit: als de hoed maar in het hiernamaals komt – 
Rare gozer hoor: die man met de hoed:  
“moet je éérst een treinkaartje zien te ritselen. Hoe komt een jood aan z’n luizen “ 
… een hoed in het “hiernamaalsch” ? hoezo ? oefening niet gelopen = de uitdrukking ! 
(BRAM) 
Lui, lui, lui:  
 
 “ Bram wil uitgelaten worden, Bram wil bediend worden op voorwaarden en verder geen vragen …” 
Als een hond, op tijd brokjes. 
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