
Waar was de man met de hoed op 20 juni … 2017 …  
 
 
Om te beginnen in zwaar weer. Daar was de man met de hoed. Zomaar tegen stormen en winden van 
een bijna tropische dag. Gewoon in dit kikkerlandje. Kent u deze uitdrukking ? Nederland is een 
kikkerlandje. Voor zover Nederland nog niet totaal is overgenomen door exoten; zoals de “brul-kikker”. 
Een leuke vergelijking drong de man met de hoed wel op toen de treinen op deze bijna tropische dag: 
wél of niet op tijd zouden kunnen gaan rijden. 
 
De rails verbuigen, als kauwgom in de zomerse hitte; en daar houden treinen niet van. Laat staan de 
wissels in het sporenland. Immers de trein moet op weg naar Breda. 
 
Er stond een dubbele afspraak. 
 
Zorgvlietstraat 475: en even kijken waarom een technicus van Ziggo iets niet kan oplossen; wat met 
een pennenstreek te regelen moet zijn. U begrijpt technische vragen en oplossingen. Geleverd en 
gedaan. 
 
En verder: de afspraak waar het in feite over ging was; Hanna, examen in “Studio’s Tilburg “ 
Hanna, staat een beetje voor de vuurdoop. Een opleiding die heur leven zal bepalen. De Fonty’s 
Hogeschool voor de kunsten; 4 jaar bikkelen. Het culmulerend samenkomen van de schone kunsten 
en de vraag: kun je dat leren ? Ook al vind je het leuk … 
 
Het deed de man met de hoed aan een oude zegwijze denken: over het hebben van een Stradivarius 
viool; wil nog niet zeggen dat je erop kunt spélen … 
De man met de hoed werd wreed verstoord: op het perron; - de trein landde aan; verdomd; nog op tijd 
ook. Instappen dan maar op weg naar Breda: vele kinderen op weg naar Tilburg Universiteit stapten 
ook in. Netjes de man met de hoed voorlatend. Prachtige jonge kinderen: op de één of andere manier 
allemaal met een soort Stradivarius onder hun arm. Allemaal op weg om te leren; of je er ook op kunt 
spelen. Een listig klusje; als je nog maar jong bent; laten we zeggen tussen de 20 en 25 jaar. 
 
De airco stond weer aan; in zo’n stomme dubbeldekker. Zo’n trein met krakende remmen. Onderhoud; 
nog nooit van gehoord: - de airco stond aan – die doet het nu toch ? Niet lullen dan. 
 
De man met de hoed bedacht zich dat de onderhoudstechnische mensen het aan/uit knopje hadden 
vervangen voor : ALLEEN AAN. 
 

- buiten was het 33 graden: binnen stond het op vries temperatuur. Kunnen ze nu helemaal 
niets meer bij die spoorwegen: gewoon treintjes rijden ! Hoe moeilijk kan het zijn ? 

 
Het was een fantastische voorstelling van Hanna. 
 
Eerlijk is eerlijk. Ze kreeg een 8 op haar rapport. 
 
Vanuit de Zorgvlietstraat 475: waar even de technische hobbels met een pennenstreek waren 
opgelost; was het naar Studio’s Tilburg. 
 
De man met de hoed heeft opnames gemaakt: met trillende handjes.  
Niet van de zenuwen; zenuwen daar heeft de man met de hoed geen last van. 
 
Hanna had ook geen last van trillende handjes; en ook niet van de zenuwen; 
 
Het was een pracht voorstelling: ‘ die meid kan nog zingen ook ! ‘ 
… maar daarover een volgend keer. 
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