
Wouter en de zoektocht naar kerst 

Het is bijna eerste adventzondag en Wouter, 38 jaar, alleen wonend en single, heeft 

een hekel aan alles wat met kerst te maken heeft. Hij walgt nu al van de lampjes die 

hij her en der al ziet en hij zegt ook heel eerlijk dat hij ze er het liefst overal uit zou 

willen trekken! Dat ge ‘jinglebel’ straks weer en al die vrolijkheid van mensen terwijl 

de wereld gewoon beroerd is… In december lijken mensen opeens wél goed naar 

elkaar om te kunnen kijken, lijkt het wel! Wouter is vriendelijk maar bitter en dat komt 

omdat hij nogal wat tegenslagen heeft gehad en er altijd maar alleen voorstaat… Hij 

wordt nooit uitgenodigd en liefde heeft hij al lang niet meer ervaren. Het is koud en 

kil in zijn leven maar zijn masker is kleurrijk en vrolijk. Toneelspelen kan hij als de 

beste en de enige keer wanneer iets te merken is aan Wouter is rond kerst. Dan sluit 

hij zijn gordijnen om zich af te sluiten voor alles wat met kerst te maken heeft. De 

buurt vindt het immers jammer dat alleen zijn huis niet versierd is. Overal is 

gezelligheid, behalve bij Wouter! Mensen maken zich zorgen om hem, ook zijn vader, 

broertje en zusje… Zij zitten met hun handen in het haar, want hoe moeten ze Wouter 

helpen? Ze merken dat hij pijn en verdriet heeft, maar wat is hij toch een goede 

toneelspeler! 

Over toneel gesproken, Wouter is al van kinds af aan lid van de toneelvereniging en 

naast zijn werk is dat de plek waar hij zich als een vis in het water voelt. Talentvol staat 

Wouter voor het publiek en met luid applaus wordt hij gewaardeerd. Iedereen is 

tevreden en de moeilijke rol? Daar weet Wouter wel raad mee! Enkel is er één 

probleem. Tijdens de kerstperiode komt Wouter elk jaar niet opdagen, want hij wil 

niet spelen tussen al die pracht en praal! Iedereen baalt als een stekker maae niemand 

haalt Wouter over ondanks dat ze hem juist zo nodig hebben! Het bestuur is een keer 

bij hem thuis geweest en hebben met hem gepraat, maar géén succes! Wouter kreeg 

als klein geschenk een kerstbal met een cadeautje erin. Het cadeautje heeft hij 

gehouden, want dat had niets met kerst te maken. De prachtige goudkleurige kerstbal 

met glitter erop werd hardhandig tegen de muur gesmeten en spatte uiteen in 

tientallen stukjes! Wouter werkt bij de gemeente van zijn dorp en hij helpt daar 

mensen die in de problemen zitten. Schulden, maar ook drank en drugs, daar weet 

Wouter wel raad mee! Hij heeft veel mensen weer op het goede spoor gekregen en 

daar heeft hij zelfs nog een goede bonus voor gekregen. Zijn tactiek, zijn rust en zijn 

heldhaftigheid maken een krantenartikel dat alle andere in de week voor advent 

overbodig maakt.  

De dag nadat het artikel gepubliceerd was, en let op, in een landelijke krant, kreeg hij 

van iedereen complimenten. Toch zijn er collega ’s die hem vragen waarom hij zo ’n 

succes heeft en zó menselijk is terwijl hij zelf zo ’n enorme hekel heeft aan kerst. Dan 

staat Wouter verstijfd, want wat moet hij zeggen om niet te diep over zichzelf te 

praten? Wie praat er nu graag over zijn depressie en zijn ellende wat hij in zijn leven 

heeft meegemaakt… Diep in zijn hart wil Wouter graag een geweldige vrouw en 

warmte, maar hij kan het niet toelaten in zijn leven. Er is een collega op het werk waar 

Wouter een oogje op heeft en zo ’n beetje iedereen weet dit. Als hij tegenover 



Angelique staat wordt zijn gezicht zo rood als een tomaat en dat is waarom een kans 

naar haar al heel snel verloren gaat… Angelique is een modepopje en Wouter is niet 

haar type. Zij is materialistisch ingesteld en iemand die niet van kerst houdt daar wil 

ze niet meer daten! Wouter weet dit nog niet maar daar gaat hij binnenkort vast en 

zeker snel achter komen. Hij heeft een plannetje in zijn hoofd omdat ze toch op 

kantoor wel leuk contact met elkaar hebben. Tenminste dat denk hij… Elke keer als 

Angelique hem spreekt dan schrikt ze van zijn manier van kleden! Wouter 

daarentegen vindt dat alles van Angelique bij hem past en hij ziet zich met haar wel 

oud worden… Wouter werkt aan zijn plannetje om Angelique mee uit eten te vragen 

en op maandagochtend tijdens een één op één lunch vraagt hij haar… 

Hoe Angelique reageert lees je in het volgende deel! 

Deel 2 

Angelique en Wouter zitten bij elkaar tijdens een één op één lunchpauze en Wouter is behoorlijk 
zenuwachtig. Hij is smoorverliefd op haar en heeft een plannetje bedacht om Angelique uit eten 
te vragen. Terwijl beiden tegenover elkaar aan tafel zitten met hun broodtrommeltje stelt 
Wouter de vraag die veel voor hem kan betekenen… ‘Angelique, ik wil je wat vragen…’ Angelique 
kijkt hem aan en voor Wouter het weet heeft hij haar de vraag gesteld. Angelique kijkt hem aan 
en Wouter kijkt haar aan en het wordt stil, héél erg stil… Wouter ‘s hart klopt sneller en sneller, 
je zou het bonken kunnen noemen en dan komt er een glimlach op het gezicht van Angelique. 
‘Sorry, ik kan niet met je uit eten, want ik heb al een vriend…’ Dan staat Angelique op en zegt dat 
ze snel verder moet met haar werk. De klok tikt bijna half één aan en daar zit Wouter… 
Beteuterd en met het zweet achter op zijn rug loopt hij ook maar naar zijn werkplek. Het is 
duidelijk te zien dat hij is teleurgesteld en de rest van de dag brengt hij met een kater door. Dan 
loopt Angelique langs hem heen zonder ook maar iets te zeggen terwijl dat vroeger wel anders 
was… Wouter kijkt op zijn horloge en ziet dat het al vijf uur is geweest. Tijd om naar huis te gaan! 

Eenmaal door de draaideur van het kantoor wordt hij gelijk kletsnat. Het regent pijpenstelen en 
daarbij is de wind gemeen koud. Net zoals de kou die Wouter sinds vanmiddag voelt in zichzelf! 
Hij loopt naar de auto en stapt in. Met een traan en een snik start hij de auto en dan ziet hij 
Angelique nogeens langslopen. Ze kijkt Wouter aan maar zwijgt van alle kanten! ‘Zij gaat naar 
haar vriend en wordt warm en liefdevol ontvangen, ik kom straks thuis en het is stil en donker…’ 
denkt Wouter bij zichzelf. Dan rijdt hij weg en haalt onderweg een bak patat met bamibal en 
frikandel speciaal. Hij heeft geen zin om te koken en voor hij het weet propt hij alle vette snacks 
naar binnen. Het toetje bestaat uit yoghurt met blauwe bessen en een beetje suiker. Nadat het 
eten op is smijt hij zijn bord, vork en mes in de afwasmachine en zet deze aan. Hij zet om de 
stilte de baas te zijn de radio aan maar wat hoort hij daar?! Kerstmuziek op ‘The Christmas 
Station’ en hij drukt hem maar gauw weer uit! De harde regen lijkt te zijn gestopt en om een 
beetje op te knappen in zijn koppie besluit Wouter een eindje te gaan lopen. Hij trekt zijn dikke 
jas aan en pakt de post die bij zijn voordeur ligt. Reclame, reclame en nogeens reclame! Hij pakt 
de hele boel op en smijt het in de papierbak!  

Wouter trekt de deur achter zich dicht en begint aan zijn wandeling. Wat ruikt het lekker buiten 
als het heeft geregend en richting het centrum lijkt zijn koppie al wat rustiger te worden. Totdat 
hij de kerstversiering en lichtjes allemaal ziet in de winkelstraat… Wouter wordt verdrietig, en op 
een bankje jankt hij zijn kater eens flink uit! Dan wordt hij boos, want waarom is hem in zijn 
verleden al die ellende overkomen… Waarom is hij nooit goed genoeg geweest en waarom is hij 



gepest? Deze redenen hebben zijn leven gemaakt zoals het nu is en dan eindelijk komt de woede 
eruit… Alleen op een verkeerde manier! Hij staat op, begint te schreeuwen en maakt alles om 
zich heen kapot. Alles wat kerstversiering is om hem heen, van elke winkel, van elke struik waar 
lampjes inzitten en vooral kerstbomen moeten het ontgelden. Hij is woest, en de woedeaanval 
lijkt alleen maar erger te worden. Dan kijkt hij achter zich en door de hele straat ziet hij dat hij 
enorme schade heeft aangericht. Alles ligt op de straat en op de stoep en een prachtig mooie 
piek van goud ligt zelfs in de hondenpoep. Dan rent hij verder, pakt een stoeptegel en smijt deze 
door de winkelruit van een winkel… Er klinkt een enorme knal en voor hij het weet is hij 
omsingeld door de politie… 

Pas als Wouter in de boeien wordt geslagen beseft hij wat hij heeft aangericht in een deel van de 
winkelstraat. Hardhandig wordt hij overmeesterd en op de straat gesmeten. Alle politielichten 
flikkeren om hem heen en een paar minuten lang wordt hij door drie politieagenten tegen de 
grond aangedrukt. Het doet hem overal pijn en terwijl hij daar ligt breekt hij in zijn emoties… Dan 
wordt Wouter overeind geholpen en de politieauto ingezet. De deuren worden dichtgeslagen 
terwijl één politieagent naast hem zit en de auto raast naar het politiebureau dat ook in het dorp 
zit. Een sterke hand wordt in zijn kraag gezet en Wouter wordt binnen no-time in de politiecel 
gesmeten. De deur slaat dicht en daar zit hij dan… Wouter kijkt om zich heen en ziet alleen maar 
een bed, een stoel, een WC en een wasbak. Verder is er geen deken in de cel aanwezig 
waaronder hij kan slapen. Dan komt de schrik… ‘Wat heb ik in vredesnaam gedaan!’ en hij begint 
enorm hard te huilen… De haat voor kerst is hem dit keer heel erg duur komen te staan en 
misschien kost het hem zelfs wel zijn baan… Welke gemeente wil een werknemer die nu in de cel 
zit omdat hij een halve winkelstraat met kerstversiering en verlichting heeft gesloopt? En wat 
zullen zijn ouders en broers / zussen denken? Zijn vrienden? Het hele dorp zal straks van hem 
walgen omdat hij de boel heeft gesloopt…  

‘Wat is er van mijn leven terechtgekomen?’ vraagt Wouter zich af. Waarom heeft hij nooit hulp 
gezocht en waarom is hij zo bitter in zichzelf? Het antwoord heeft hij voordat hij de boel ging 
slopen op de bank uitgeschreeuwd en alle beelden van vroeger komen nogeens voorbij… 
Wouter trekt zijn winterjas maar uit want het is bloedje heet in de cel. Even later komt er een 
agent langs die hem drinken geeft en dan wordt de celdeur weer hard dichtgegooid. ‘Ze zijn echt 
laaiend, lijkt het wel’ zegt Wouter tegen zichzelf en een agent hoort dat… ‘Zéker weten!’ is wat 
de agent zegt en Wouter hoort zijn voetstappen die verder weg lijken te gaan… Daar zit hij, 
doodeenzaam in zijn politiecel en dan gaat in de gang het licht uit. In zijn cel blijft het licht aan 
maar hoe moet hij zo slapen? Toch probeert hij het maar. Helaas heeft hij geen pyama bij zich en 
ook geen deken, dus waarschijnlijk ligt hij de hele nacht wakker om na te denken. Tussendoor 
wast hij zijn gezicht een paar keer bij de wastafel en bekijkt zichzelf in de kapotte spiegel. 
‘Stommerd dat ik ben’ is wat hij zegt en gaat op het keiharde bed liggen. Uren gaan er voorbij en 
nog steeds slaapt Wouter niet. Hij is verdrietig, draait rond op het bed en er gaat vanalles door z 
‘n hoofd heen. ‘Wat gaat er met me gebeuren? Ga ik de kerst in de gevangenis doorbrengen?’ 
Iedereen lekker samen en ik in de cel en met alle medegevangenen een uurtje basketballen in de 
middag? 

Wat Wouter te wachten staat lees je in het volgende deel!  

  



Deel 3 

Nadat Wouter na zijn enorme woede-uitbarsting is opgepakt en in de cel is gezet is hij tot 
bedaren gekomen. Hij realiseert zich maar al te goed wat voor hem de gevolgen kunnen zijn van 
deze toch wel heftige overtreding. Vroeg in de morgen valt Wouter dan eindelijk in zijn cel in 
slaap… Buiten klinkt de kerkklok en deze slaat vier uur. Terwijl wouter slaapt gaat de celdeur 
open en komt er een hele grote brede kerstman zijn cel ingelopen. Wouter wordt geschrokken 
wakker en hij vraagt aan de kerstman wat hij bij hem doet. De kerstman zegt niets en pakt alleen 
iets uit zijn grote zak die hij over zijn rug draagt… Het is een honkbalknuppel en het lijkt erop dat 
de nu niet lieve kerstman Wouter een pak slaag wil geven… De kerstman slaat om zich heen en 
Wouter springt vol van angst uit zijn bed. Hij rent rond en schreeuwt ‘hou op!’ maar de kerstman 
blijft maar achter hem aan rennen en slaan… Dan komt er één harde klap met de 
honkbalknuppel en wordt het zwart in Wouter ’s ogen! Terwijl het lijkt alsof hij knock-out is 
geslagen hoort hij in de verte iemand roepen… Het is acht uur in de ochtend en Wouter wordt 
wakker uit zijn nare droom. De agent staat in de deuropening van de cel en vraagt of hij mee wil 
komen. Wouter denk bij zichzelf ‘eindelijk!’ ik mag uit deze cel… Hij staat op en loopt met de 
agent mee. Zo zenuwachtig dat Wouter is loopt hij mee naar een verhoorkamer, want hij is bang 
voor de gevolgen die hem te wachten staan. 

Er zit al een collega-agent op Wouter te wachten en zij kennen elkaar van Wouter ’s werk bij de 
gemeente. Stilletjes hoopt Wouter dat hij gematst wordt door hem maar alles behalve dat… 
Terwijl Wouter wordt ondervraagd breekt hij in emoties. Hij vertelt over zijn vroegere trauma 
aan de agenten en dat hij nooit iets heeft gedaan om het in zijn hoofd een plekje te geven. 
Wouter is vroeger gepest op school en dat is zo erg geweest dat hij dit zijn hele leven als trauma 
met zich meeneemt. Hij heeft een enorm groot minderwaardigheidscomplex en als dat nog niet 
alles is, toen hij met z ’n ex-vriendin voor het altaar stond, op het moment dat alle familie en 
schoonfamilie erbij zat antwoordde zij met ‘nee, ik kan het niet!’ en liep ze weg. De reden was 
een poosje niet bekend totdat ze werd gespot met een ander. Al zoenend stonden ze in het dorp 
en iedereen in het dorp spreekt er schande van! Wouter sprak haar op een dag aan, want hij 
wist immers waar ze woont. Met een nare, schrijnende en kleinerende opmerking werd Wouter 
door zijn ex weggejaagd van de inrit en is hij na de tijd nooit meer gaan daten. De enige keer dat 
hij na lange tijd weer verliefd werd en goede hoop had dat was met zijn collega Angelique. Bij 
haar voelde hij zich gek genoeg op zijn gemak! Dit bij elkaar heeft Wouter verbitterd en elke dag 
loopt hij met zijn enorme verdriet rond. Nadat Wouter zijn zegje heeft gedaan kijken de beide 
politieagenten verbaasd… ‘Dit is heel heftig, Wouter! Maar het is geen reden om je hiermee 
onbestraft mee weg te laten komen…’ Zegt de agent.  

Wouter hoort dat hij zich vandaag nog bij de rechter moet laten zien en deze zal een uitspraak 
doen. Tot die tijd zal Wouter in zijn cel moeten wachten totdat hij naar de rechtbank wordt 
vervoerd in een politiewagen. Hij beseft dat hij een enorm probleem heeft maar het andere 
probleem is dat hij zijn werk nog niet heeft gebeld dat hij niet kan komen. Hoe moet hij dit in 
vredesnaam vertellen? Wouter pakt zijn telefoon en belt op naar zijn chef. Hij krijgt de 
telefoniste te spreken met de reden dat Hans, de chef van Wouter hem absoluut niet wil 
spreken! Het is namelijk bekend wat wouter heeft gedaan en hij wordt nog op korte termijn 
uitgenodigd voor een zwaar gesprek met gevolgen! Wouter vreest voor zijn baan, en zeker na 
wat de telefoniste tegen hem heeft gezegd. Ook zij reageert koel en hangt op. Wouter wordt 
teruggebracht naar zijn cel en na enkele uren wachten klinkt de celdeur die opengaat en wordt 
hij verzocht mee te komen. Samen stappen ze in de politieauto en rijden ze naar de rechtbank 
verderop in de stad. Daar lopen ze met z ’n drieën de rechtbank binnen en treffen de advocaat 
van Wouter. Hij geeft aan weinig voor hem te kunnen doen maar zal proberen om de straf 



minder erg te laten zijn. Ze zitten in de grote wachtruimte en Wouter oog ongerust. Hij is 
afhankelijk van de rechter die zijn leven op kom kan zetten als dat al niet het geval is! Dan gaat 
de grote deur open en worden Wouter, de agenten en advocaat geroepen. Samen lopen ze de 
rechtszaal in en kijken de rechter recht in de ogen… 

De rechtszaak begint en een uur later is het oordeel… Wouter zweet en trilt, maar de rechter 
heeft zijn verhaal aangehoord en zegt dat hij niet de gevangenis in hoeft vanwege de oorzaak 
van zijn daad. Onder één voorwaarde… Hij moet helpen om de gemaakte vernielingen weer te 
herstellen in de winkelstraat en de winkel die hij heeft vernield weer te helpen opbouwen. Doet 
hij dit niet dan gaat hij anderhalve maand de cel in… Dat betekent een kerst in eenzaamheid en 
inderdaad, met zijn medegevangenen basketballen. De rechter slaat met z ’n hamer en iedereen 
verlaat de rechtszaal en de rechtbank. Wouter wordt meegenomen naar het politiebureau en hij 
mag na wat gegevens te hebben ingevuld weer naar huis. Als Wouter via zijn paadje voor in de 
tuin het huis in wil lopen treft hij de buren. Normaal zeggen ze altijd vriendelijk hallo en maken 
ze een praatje, maar nu kijken ze boos en zeggen ze geen woord! Hij komt binnen en ziet het 
weekblad op de deurmat liggen mét de foto van de vernielde winkelstraat… Vernield door hem! 
Wouter springt onder de douche om zich op te frissen en dan gaat de telefoon. Het is Hans, de 
chef… Wouter moet over een uur op kantoor zijn en zich melden bij hem! Na het douchen leest 
hij het krantenartikel en gaat daarna naar kantoor wat misschien weleens zijn laatste ritje daar 
naartoe kan zijn. Wouter zet de auto op de parkeerplaats en loopt naar binnen. Daar meldt hij 
zich bij de receptie waar Hans al op hem staat te wachten. Kom maar mee! zegt hij chagrijnig en 
samen lopen ze naar de kamer van Hans…  

Eenmaal binnen zegt Hans waar Wouter mag zitten en Hans doet de deur dicht. Er klinkt een 
harde boze stem naar Wouter en Hans vraagt wat hem bezielde… ‘Je hebt de hele gemeente te 
schande gemaakt met je stommiteit! Waar ben je mee bezig?!’ Hans is woest en Wouter trekt 
zijn schouders op. Hij vertelt wat de reden erachter is en vertelt over zijn trauma maar Hans 
heeft er géén boodschap aan! Dit is voor Wouter de genadeklap, geeft hij aan! ‘Je salaris wordt 
deze maand nog doorbetaald en dan is het afgelopen! Je bent bij deze ontslagen!’ Hans staat op 
en doet de deur open. Wouter loopt de kamer uit en loopt zwaar beteuterd naar buiten nadat hij 
zijn bureau heeft geleegd. Met een doos loopt hij naar de uitgang van het gemeentehuis en 
niemand zegt hem iets… Na al die jaren trouwe en fijne samenwerking geen woord van iemand, 
maar het is begrijpelijk! Eenmaal buiten lopend naar de auto komt hij Angelique tegen en zij 
vraagt wat er met hem aan de hand is… Wouter loopt door zonder iets tegen haar te zeggen en 
stapt in de auto. Hij rijdt met hoge vaart weg en onderweg naar huis komt hij langs een camera 
die hem met een snelheid van 75 kilometer per uur flitst terwijl de snelheid vijftig is op die weg. 
De flits is zo fel dat hij nóg meer baalt want er komt een fixe bekeuring op de deurmat! Eenmaal 
thuis loopt hij zijn huis binnen en belt hij op naar de eigenaar van de winkel die hij heeft 
gesloopt. Morgen moet hij beginnen met de herstelwerkzaamheden in het dorp… 

Nadat Wouter het telefoonnummer heeft gedraaid gaat de telefoon over. De telefoon wordt 
opgepakt en een iets oudere man spreekt… ‘Jij moet Wouter zijn’ zegt een zware teleurgestelde 
stem en Wouter antwoordt met ‘ja’… De man zegt dat hij morgenvroeg om zeven uur aanwezig 
moet zijn in de winkel en Wouter belooft dat hij er zal zijn. Eerst moet hij een ander probleem 
oplossen, want hij is zijn inkomen kwijt en gaat nu op hangende pootjes naar de instantie waar 
hij een uitkering moet aanvragen. In een lange wachtrij wacht hij bij de ingang en na een uur is 
hij aan de beurt. Er worden papieren in zijn handen gedrukt die hij moet invullen en terugsturen. 
Urenlang is Wouter hiermee bezig! Hij leest alles nogeens goed na en na ondertekening stuurt 
hij alle papieren terug naar de instantie. Het is elf uur in de avond en Wouter gaat maar eens 
naar bed. Heerlijk zijn eigen bed… De wekker gaat ’s morgens om half zeven en Wouter schrikt 



wakker! Vandaag is het de dag dat hij opnieuw zal worden geconfronteerd met zijn daad en hij 
gaat zich douchen. Fietsend gaat hij richting de winkel en parkeert zijn fiets voor de winkel waar 
een nieuw raam wordt ingezet. Hij loopt naar binnen en daar staat de eigenaar… Frederik, 78 
jaar en hij ontvangt Wouter gek genoeg op een warme en vriendelijke manier. Wouter en 
Frederik raken met elkaar aan de praat en Wouter excuseert zich voor wat hij in een 
woedeaanval heeft gedaan. Frederik accepteert zijn excuses en hij vergeeft hem. Frederik staat 
op en vraagt aan Wouter of hij wil meekomen om hem voor te stellen aan zijn personeel.  

Het personeel bestaat uit enkele vaste werknemers en een groot deel vrijwilligers. Iedereen kijkt 
Wouter teleurgesteld aan want ook hun werk is door de vernieling ter ziele gegaan. De winkel is 
namelijk een bakkerij die erg populair is in het dorp en iedereen komt er ook! De groep mensen 
is verantwoordelijk voor de kerstversiering in de winkelstraat maar Wouter wist dit niet. Alle 
vrijwilligers doen dagbesteding omdat ze aan de drugs en drank zijn of zijn geweest en dat hun 
leven heeft vernield. Wouter past er zoals de situatie is prima bij en zo gaan ze nadat ze zich aan 
elkaar hebben voorgesteld de straat op om alles wat Wouter vernield heeft te repareren of 
vervangen. De dorpelingen lopen door de winkelstraat en kijken Wouter boos of verdrietig aan. 
De regisseur van de toneelvereniging waar Wouter bij zit loopt langs maar ook hij geeft geen 
Woord aan Wouter. Frederik raakt aan de praat met de toneelregisseur en ze bepraten de 
situatie. ‘Nou, bij ons is hij niet meer welkom!’ zegt de regisseur en zo wordt Wouter door alles 
en iedereen in het dorp verbannen lijkt het wel… Wouter loopt beteuterd door en gaat verder, 
samen met de groep vrijwilligers om de winkelstraat weer op te knappen er weer een gezellige 
kerstsfeer van te maken. In de middag gaat iedereen lunchen maar Wouter heeft niets bij zich… 
Dan biedt Frederik hem wat te eten aan en een groot krentenbrood komt tevoorschijn…  

‘Waarom bent u zo vriendelijk naar me? Ik heb u veel ellende bezorgd’ zegt Wouter. Frederik 
vertelt dat hij vergevingsgezind is en dit ook aan zijn kinderen, vrijwilligers en werknemers 
probeert over te brengen. Frederik is een man die erg positief in het leven staat. Wouter kijkt 
verbaasd en bedankt hem. Frederik zegt begrip te hebben voor zijn situatie en dat het hem echt 
wat doet… ‘Wij gaan je helpen, Wouter!’ zegt hij en staat op omdat ze weer verder moeten 
omdat de winkel zo snel mogelijk weer open moet. Wouter loopt met hem mee en nadat de 
winkelstraat weer is hersteld gaan ze verder in de winkel. Iedereen is druk om de schade te 
herstellen en inderdaad… De vrijwilligers en werknemers, anders gezegd Wouter ’s nieuwe 
tijdelijke collega ’s beginnen steeds vriendelijker naar hem te worden. De bakkerij wordt weer 
hersteld en de heerlijke gebakken broden, banket en oliebollen worden weer bereid aan de 
klanten. Na een drukke dag komt Wouter om tien uur ’s avonds weer thuis. Hij heeft een 
voldaan gevoel dat hij kon herstellen wat hij heeft aangericht, maar hoe kan hij ooit weer vrolijk 
aangekeken worden door zijn dorpsgenoten? Hoe kan hij zijn eigen leven weer oppakken na dit 
allemaal? Hoe nu verder? Hij neemt een lekker kop thee en gaat zijn bed in… Morgen wordt hij 
weer om zeven uur verwacht bij Frederik in de bakkerij!  

Het vervolg lees je in het volgende deel… 

  



Deel 4 

De volgende dag is aangebroken en Wouter doet zijn ogen open. Hij heeft weer goed kunnen 
slapen en staat maar eens op om naar de bakkerij te gaan waar hij zijn werkstraf heeft. Na een 
lekker warme douche kleedt Wouter zich aan en fietst naar de bakkerij waar Frederik om hem 
staat te wachten. Ze gaan aan tafel zitten en nemen een bakje koffie en thee. Frederik neemt de 
dag met Wouter door en vanwege de jaarlijkse actie gaan ze met banket, ijs en oliebollen de 
deuren rond. Frederik schrikt, want niemand moet hem denkt hij omdat hij de winkelstraat heeft 
gemolesteerd. Frederik zegt dat hij met hem meegaat, want het andere personeel is nog niet 
aanwezig in de winkel. Samen bereiden ze de dingen voor om op pad te kunnen gaan en 
babbelen wat bij. Er ontstaan mooie gesprekken tussen Frederik en Wouter, daardoor lijkt het 
alsof Frederik Wouter al lang heeft vergeven. Als ze klaar zijn gaan ze op pad en beiden bellen op 
adressen aan. Frederik heeft al snel geluk en verkoopt lekkernij, Wouter heeft nog maar één 
oliebol verkocht en loopt al aan het einde van de winkelstraat. Dan komt hij als hij langs de kerk 
is gelopen bij het gebouw van de toneelvereniging. Daar belt Wouter aan en er doet iemand 
open. Het is Esther, en zonder iets te zeggen roept ze Bart, de voorzitter. Bart loopt naar de 
deuropening en staat Wouter te woord… 

‘Wouter, wat doe je hier als ik vragen mag?’ zegt Bart koel. Wouter zegt dat hij namens de 
bakkerij spullen verkoopt. Dan geeft Bart namens hemzelf en het bestuur aan dat Wouter niet 
meer welkom is op de toneelvereniging en hij wordt gevraagd of hij het terrein wil verlaten. Daar 
staat Wouter, helemaal alleen en datgene wat hij het liefste deed in zijn vrije tijd, behalve met 
kerst dan, is hij nu ook kwijt! En zijn werk, en zijn hobby als toneelspeler, hij is het kwijt… Wouter 
loopt door en her en der lopen mensen langs hem heen. Ze kijken hem aan en heel af en toe 
klinkt er koud ‘hoi’. Dan komt Lindsey langs en zij is de enige die hem op een normale manier 
begroet en een praatje met hem maakt. Lindsey en Bart kennen elkaar van de toneelvereniging 
en zij vertelt hem dat ze ervan baalt dat hij niet meer welkom is op de toneelvereniging. Het is 
gisteravond voorgelegd in het bestuur en iedereen is ermee ingestemd dat Wouter moest 
vertrekken. Lindsey koopt lekkernij van Wouter en na het praatje op straat dat eindelijk wel leuk 
was loopt hij verder. Een stukje verderop komt Wouter de politieagent tegen die hem een paar 
dagen geleden heeft opgepakt en ook de agent koopt wat van Wouter. Hij geeft Wouter een 
schouderklop en complimenteert hem dat hij dit nu doet! Wouter geeft aan dat hij hoopt dat hij 
ooit vergeven wordt in dit dorp en de politieagent kijkt hem begrijpelijk aan. ‘Ik hoop het voor je 
jongen…’ is wat hij zegt en stapt in zijn auto omdat hij nu eenmaal dienst heeft.  

Nadat Wouter zijn afgesproken route heeft gelopen gaat hij terug naar de bakkerij. Als hij binnen 
in de winkel komt kijkt iedereen hem aan zonder iets te zeggen. Dan komt Frederik bij hem hij 
geeft Wouter een warme kop erwtensoep met veel rookworst. Wouter gaat bij zijn collega ’s 
zitten en er is niemand die hem wat zegt. Dan vraagt Wouter een ieder zijn aandacht… Frederik 
kijkt verbaasd maar hij luistert wat Wouter te zeggen heeft. Alle ogen staan gericht op Wouter. 
‘Lieve mensen’ snikt Wouter, hij kan zich niet langer meer inhouden. ‘Ik weet dat ik een enorme 
klootzak ben geweest en veel kapot heb gemaakt maar ik heb mijn best gedaan om te herstellen 
wat ik kapot heb gemaakt’ Iedereen knikt en luistert verder. ‘Kunnen jullie mij vergeven wat ik 
heb gedaan en hoe ik jullie leven misschien overhoop heb gegooid?’ Dan komt Wouter met een 
grote zak vol met koeken en chocola en legt dit op tafel. ‘Dit is voor jullie om het proberen goed 
te maken’ en iedereen kijkt wat er op tafel ligt. Iedere collega komt naar hem toe en geeft hem 
de hand. Nu is het bij de bakker pas écht een team aan het worden. Wouter wordt door 
iedereen vergeven en de gezelligheid lijkt weer terug te komen. Veel collega ‘s zijn 
geïnteresseerd in Wouter wie hij nu écht is buitenom wat hij heeft gedaan. Dan vertelt hij dat hij 



mensen in de problemen heeft geholpen en bij de toneelvereniging zat maar dat zijn daad hem 
duur is komen te staan… Iedereen vindt het wel hard dat hij nu bijna alles kwijt is geraakt.  

Wouter vertelt dat hij zijn best wil doen om alles in zijn leven weer te herstellen. Ookal is hij bij 
de gemeente niet meer welkom om te komen werken, er zijn genoeg mogelijkheden om op een 
andere manier weer aan het werk te komen. Misschien wel bij de bakkerij. Wouter voelt zich 
nadat hij door iedereen is vergeven thuis bij Frederik ’s bakkerij en vol van motivatie is hij nu 
écht deel van het personeel. De volgende dag is hij weer aanwezig en doet hij, ondanks dat veel 
dorpelingen hem wel kunnen uitkotsen, mee aan de kerstbomenactie. Wouter wordt vrolijk 
verwelkomd door iedereen van de bakkerij en Frederik, zo vrolijk en open dat hij is zegt tegen 
hem ‘jongen, er staat een krentenbrood met chocolademelk voor je klaar’. Wouter gaat aan tafel 
zitten en neemt een sneetje met de chocomelk. Iedereen is trots op hem, want hij heeft recht 
vanuit zijn hart gesproken dat hij heel veel spijt heeft van zijn domme actie. Ze kletsen gezellig 
en dan roept de plicht. Kerstbomen moeten worden verkocht! Wouter wordt gevraagd om in het 
busje te rijden en zo rijden ze het hele dorp rond. Frederik vertelt aan zijn klanten dat hij enorm 
veel respect heeft voor Wouter en dat alles weer goed met hem is. Veel klanten gaan met een 
tevreden gevoel naar huis en zij lijken Wouter ook te hebben vergeven. Gek genoeg merkt 
wouter dat veel mensen hem weer aanspreken en graag van hem een kerstboom willen kopen. 
Na een drukke maar erg gezellige dag kerstbomen verkopen rijdt Wouter terug naar de bakkerij 
waar Frederik weer met veel openheid op hem wacht.  

Wouter vertelt dat hij enorm veel kerstbomen heeft verkocht en hij sluit aan bij de rest van het 
personeel. Ze hebben met z ’n allen een enorme hoeveelheid kerstbomen verkocht! Iedereen 
geniet van nog een heerlijke pan erwtensoep en gaat daarna naar huis. Wouter komt thuis en 
vindt een brief van de gemeente. Het is een brief voor de uitkering die hij krijgt en hij leest het 
allemaal nogeens na… Na een warme douche gaat Wouter op de bank zitten TV kijken en op zijn 
telefoon kijkt hij of er nog iets is, maar zoals vaak is er geen nieuws. Opeens gaat de bel! Wouter 
loopt naar de deur en dat zijn de buren. Ze vragen of ze binnen mogen komen en natuurlijk laat 
Wouter ze binnen. De TV gaat uit en nieuwsgierig wordt er geluisterd naar wat de buren te 
zeggen hebben. De buren vertellen dat ze spijt hebben van hun reactie en dat ze dagenlang geen 
woord tegen hem zeiden en vragen of Wouter ze kan vergeven. ‘Natuurlijk wil ik dat!’ Hij 
begrijpt dat ze zo reageerden en geven elkaar de hand! De koffie met een koekje wordt opgezet 
en dan vertellen de buren dat ze bij Frederik de bakker waren die over Wouter vertelde. 
Daarnaast beginnen de buren te praten over een goede psycholoog waar Wouter wat aan zou 
kunnen hebben om zijn vroegere trauma te verwerken. In ieder geval het een plaatsje te kunnen 
geven… Wouter neemt het telefoonnummer over en bedankt de buren. Ze kletsen nog even en 
rond het nachtelijk uur gaan de buren weer naar huis. Het bed staat opgemaakt klaar en Wouter 
gaat maar eens slapen. 

De volgende dag is alweer aangebroken en Wouter staat op. Hij besluit om nu écht werk te gaan 
maken van zijn problematiek waar hij al jaren mee rondloopt en met zenuwen belt hij de 
psycholoog op. De telefoon gaat over en een naam klinkt. Wouter stelt zich voor en vraagt of hij 
terecht kan voor een gesprek. De volgende dag om elf uur is hij van harte welkom en Wouter 
geeft dit door aan Frederik. Hij legt Frederik uit dat hij eraan wil werken ‘om weer van kerst te 
gaan houden maar ook om zijn trauma van vroeger te kunnen verwerken’ en Frederik springt 
een gat in de lucht! ‘Hoera!!!’ klinkt er vanuit Frederik ’s kant en hij is supertrots op Wouter! 
Natuurlijk is het goed dat Wouter de volgende dag later begint. Wouter komt om elf uur aan bij 
de bakkerij en hem wordt gevraagd of hij de winkel in de gaten kan houden en klanten kan 
helpen. Wouter probeert het want sociale contacten zijn voor hem niet moeilijk vanwege zijn 
oude baan bij de gemeente. Toch is Wouter wat zenuwachtig maar een uur later gaat het hem 



goed af. De dorpelingen kijken nog wat verbaasd dat Wouter ze helpt in de winkel maar 
iedereen is trots op hem! Wouter verkoopt als de beste en de gesprekken gaan over vanalles. Hij 
kijkt wat rond in de winkel en ziet uiteraard de kerstversiering. Hij denkt bij zichzelf ‘kerst is 
eigenlijk helemaal niet verkeerd!’ Na een dagje werken in de winkel en af en toe een kerstboom 
in en uitladen gaat Wouter naar huis. Het was weer een geweldige dag met veel gezelligheid met 
klanten en zijn collega ’s en daar is hij trots op! Hij heeft zin in de volgende dag en misschien 
moet hij maar eens een kerstboom gaan kopen bij bakker Frederik… Heel misschien… 

De volgende dag is Wouter al op tijd bij de psycholoog en daar zit hij in de wachtkamer… Hij is 
zenuwachtig want hij moet straks over zichzelf praten. De deur gaat open en de psycholoog, een 
vrouw roept hem. Wouter stelt zich voor en loopt met de vrouw mee de praktijk in. ‘Ga zitten’ is 
wat klinkt en Wouter gaat tegenover de vrouw zitten. De praktijk is een gezellig ingerichte 
ruimte, het oogt open en het lijkt haast op een normale huiskamer. Er staat een boekenkast met 
heel veel boeken. De psycholoog pakt haar laptop en logt in. Het intakegesprek begint en zij stelt 
veel vragen aan Wouter. Ze vertelt over haar manier van behandelen en er lijkt een goede klik 
tussen beiden te zijn en een vervolgafspraak wordt ingepland. Na het uurtje praten en de 
voorstelronde fietst Wouter door naar bakker Frederik. Eenmaal daar aangekomen komt 
Frederik bij hem en vraagt hoe het bij de psycholoog was. Wouter vertelt hem alles en dan krijgt 
hij een schouderklop van Fredrik. Een lekker warme bak thee wordt gezet en een lekker 
krentenbrood staat op tafel. De collega ’s verwelkomen Wouter en een enkeling vraagt hoe het 
was. Dan komt Frederik met een voorstel: Hij wil de behandelingen betalen voor Wouter en 
Wouter weet niet wat hij moet zeggen… ‘Frederik, dit waardeer ik enorm maar ik kan dit niet van 
je aannemen!’ Frederik zegt dat Wouter geen keus heeft en hij staat erop dat hij de 
behandelingen met de psycholoog betaalt. Wouter raakt emotioneel en wil Frederik een knuffel 
geven. Ze vliegen bij elkaar in de armen en een bedankje klinkt vanuit Wouter vol van 
enthousiasme.  

In het vijfde deel lees je vervolg! Wouter krijgt het niet makkelijk tijdens de behandeling van de 
psycholoog want hij moet alles vertellen waar hij mee zit! Hoe gaat Wouter hiermee om?!  

Deel 5 

Het is maandag en Wouter heeft vrij genomen op deze dag omdat hij zijn eerste afspraak bij de 
psycholoog heeft. Hij is ontzettend zenuwachtig want hij moet al zijn emoties eruit gooien en dat 
is hij niet gewend. Zijn angst is dat hij wordt uitgelachten als hij erover praat en huilen in bijzijn 
van iemand anders is toch wat voor mietjes? Dit is overigens wat Wouter denkt… Na een lekker 
frisse douche en nadat Wouter zijn nette kleren heeft aangetrokken gaat hij richting de 
psycholoog. Het zweet staat op zijn rug zodra hij de wachtkamer binnenloopt en gaat zitten. Vijf 
minuten later is Wouter aan de beurt en loopt hij met Jessica, de psycholoog mee naar haar 
praktijk. Jessica gaat op haar luxe stoel zitten en Wouter neemt plaats op een zeker niet 
onaangename stoel tegenover haar. Het voelt relaxed in de praktijk die is ingericht als een 
huiskamer. Het enige ‘zakelijke’ wat erin staat is een bureau met een laptop. Verder hangt er 
een grote LED-TV aan de muur en is er zelfs een openhaard aanwezig. Jessica zet met een knopje 
de openhaard aan en ze begint met het gesprek. Als eerste vraagt ze of Wouter wil vertellen 
over zijn trauma. Samen gaan ze terug naar de tijd van het voortgezet onderwijs. Daar is Wouter 
heel erg gepest en hij is heel veel in elkaar geslagen. Wouter had vaak blauwe ogen en 
bloedneuzen en de reden was dat hij als enige niet meedeed aan het terroriseren van leraren. Al 
zijn klasgenoten waren moeilijk opvoedbaar en velen hoorden eigenlijk in de gevangenis of in 
een internaat thuis, vertelt Wouter maar hij was de enige die er tussen zat die ‘wel normaal’ 
deed en dat is hem duur komen te staan. 



Al stotterend vertelt Wouter dat hij voor- en na schooltijd altijd al werd opgewacht en dat ook 
dingen van hem werden afgepakt. In dezelfde periode kreeg hij van zijn oma een hele mooie en 
dure armband waar hij zó ontzettend blij mee was. Toen de Pesters dat zagen werd zijn armband 
afgerukt en ter plekke gesloopt. Wouter zag zijn familiestuk tegen de muur gegooid worden en 
er werd op gestampt en vervolgens was het Wouter die eindelijk een keer klappen uitdeelde… 
Harde klappen vielen er op de jongens om hem heen en juist hij was toen diegene die werd 
bestraft door de schooldirecteur. Hij was zó enorm doorgedraaid dat hij zelfs de schooldirecteur 
een blauw oog bezorgde en toen is hij voor een paar weken geschorst. Geen enkele leraar deed 
er iets mee behalve contact opnemen met de ouders als Wouter weer werd gepest. Het pesten 
werd alsmaar erger en uiteindelijk was het zo ver gegaan dat Wouter in het ziekenhuis is terecht 
gekomen toen het hem bijna fataal werd… Maanden achterstand volgden er voor Wouter omdat 
hij zo zwaar gewond was dat hij tijdelijk niet meer kon leren. Hij had tijd nodig om te herstellen 
en gelukkig lukte dit met vallen en opstaan. Het schooljaar was voorbij en Wouter heeft toen het 
jaar over gedaan. Helaas bleven de Pesters hem terroriseren en de school deed er helemaal niets 
aan. Opnieuw was Wouter de pispaal en werd zijn leven steeds meer geruïneerd. Het lieve 
vrolijke kind was niet meer… Wouter was zwaar getraumatiseerd en na zijn jaar dat hij over 
moest doen heeft hij met véél moeite zijn diploma ’s gehaald en was hij blij dat hij van die school 
weg kon gaan!  

Wouter ’s eigenwaarde was niets, hij haatte zichzelf en was zwaar depressief. Antidepressiva 
was het eerst wat hij ’s morgens innam en dat herhaalde hij op een dag twee keer. Toen ging 
Wouter een andere opleiding doen en daar leek het in eerste instantie heel goed te gaan. Hij 
werd interessant gevonden door zijn medeleerlingen en er waren zelfs meisjes die hem leuk 
vonden. Hij had verkering met Marlies en ze pasten ook echt bij elkaar. Toen, een half jaar later 
kwamen er nieuwe leerlingen instromen op de school en daarbij schrok Wouter zich rot! Een 
paar van zijn oude pestkoppen kwamen bij hem, maar ook bij Marlies in de klas en het hele 
drama begon weer van voren af aan! Wouter werd opnieuw bedreigd, geschopt en geslagen 
zonder enige reden en het ging zo snel dat ze zelfs zijn meisje afpakten. Rico, één van de 
pestkoppen ging zo lang door met terroriseren en Wouter zwart maken dat uiteindelijk Marlies 
de verleiding van Rico niet meer aankom en met Rico het bed ging delen… Wouter moest kapot, 
dat was het belangrijkste en alle vrienden die hij op school had raakte hij kwijt door de 
pestkoppen want zij waren toch veel stoerder? Wouter heeft zijn opleiding psychologie niet 
afgemaakt omdat hij het niet meer aankon. Ook op deze school liep elk gesprek uit op niets en 
toen Wouter steeds depressiever werd is hij opgenomen in een kliniek. Zijn opleiding was 
gestaakt en nu leefde hij alleen binnen de muren van de kliniek. Alle hulp die hij kreeg nam hij 
aan maar het was absoluut niet makkelijk! Vier maanden lang heeft Wouter opgenomen gezeten 
in de kliniek en hij kwam na die tijd weer als ‘genezen’ uit de kliniek. 

Met veel moeite en bijstuderen kwam Wouter al op jonge leeftijd bij het gemeentehuis terecht 
waar hij tot voor kort zijn werk heeft gedaan. Hij haalde al zijn diploma ’s en certificaten en kon 
met succes aan de slag. Wouter ’s moeder was op jonge leeftijd overleden aan een ernstige 
ziekte en dat kreeg hij er allemaal bij. En het verlies van zijn moeder en de ernstige pesterijen op 
zijn school… Al die tijd, totdat hij werd opgepakt heeft Wouter nooit gepraat over zijn trauma en 
hij vertelt ook over de snelle afgang van zijn moeder. Jessica kijkt hem aan en zet een doos met 
tissues op het kleine tafeltje in het midden. Wouter neigt eindelijk te breken en dit lukt even 
later ook… Net zoals in de politiecel liepen de tranen over zijn gezicht en kwam er even geen 
eind aan! Twee uur later is het gesprek klaar en is Wouter weer gestabiliseerd. Hij bedankt 
Jessica en met een rood gezicht loopt hij naar buiten. De zon schijnt maar het is gemeen koud. 
Snel pakt hij zijn auto en rijdt naar huis om even zijn gezicht te wassen en dan een moment rust 
voor hemzelf te nemen. Het is niet niets wat hij vandaag heeft doorgemaakt en aan het einde 



van de middag belt Frederik hem op om te vragen hoe het ging. Wouter vertelde hoe hij het 
heeft ervaren en Frederik is erg blij dat het ondanks de heftige omstandigheden toch een goed 
gesprek is geweest. Na het telefoontje besluit Wouter om eten te gaan koken en de avond even 
een wandelingetje te maken door het dorp. Hij trekt een dikke winterjas aan, das om en niet te 
vergeten de wandelschoenen. Hij loopt tussen alle met kerst versierde huizen en hij realiseert 
zich dat zijn huis opnieuw het enige huis is dat niet is versierd. Via allerlei straatjes vervolgt 
Wouter zijn wandeling richting de winkelstraat en daar geniet hij van zijn trotsheid!  

De winkelstraat ziet er weer fantastisch uit en alles is weer hersteld. Wouter, maar ook de 
anderen van de bakkerij hebben zich ontzettend ingezet om de door Wouter aangerichte schade 
weer te herstellen. Wouter loopt langs bakkerij Frederik maar daar is het donker. Het is zijn 
meest favoriete plaats geworden. Hij kijkt wat rond en loopt door richting de kerk. De kerk is 
open, lijkt het wel en hij besluit eens om de stoute schoenen aan te trekken en het gebouw 
binnen te lopen. Openlijk wordt Wouter ontvangen door een dominee en ze raken met elkaar 
aan de praat. Wouter kijkt om zich heen en opnieuw ziet hij de gezellig versierde kerk met 
kerstversiering. Na het gesprek loopt Wouter weer de kerk uit en loopt langs de 
toneelvereniging. Daar hoort hij geluid binnen maar hij is niet welkom! Dat doet hem erg veel 
pijn, want het was een deel van zijn leven… Hij hoort hij hoe ze nog aan het repeteren zijn voor 
de grote kerstshow in de kerk en vervolgens loopt hij verder. Sinds lange tijd denkt Wouter na 
over het kerstfeest en de kerstversiering bij iedereen in en buiten hun huis. Het besef is dat hij al 
die jaren niet heeft genoten van de dingen in zijn leven en dat hij ook niet toeliet dat ook bij hem 
de lampjes mochten zijn. Eenmaal bij huis begroet buurman Jaap hem die loopt te wandelen met 
zijn hond en inderdaad… Hij is de enige waar nérgens ook maar één lampje brandt wat met kerst 
te maken heeft! De avond is voorbij en Wouter gaat naar bed met een plan… Hij gaat de 
volgende dag naar de bakkerij en het wordt weer een super gezellige dag. Hij vraagt vlak voordat 
Frederik de winkel sluit of hij meewil met hem om een kerstboom te halen… Frederik loopt naar 
achteren, want hij heeft nog een kerstboom over. ‘Alsjeblieft jongen! Deze krijg je van mij…’ 
Wouter bedankt Frederik maar zegt nog één probleempje te hebben… Hij heeft niets wat hij inde 
kerstboom kan hangen. 

Samen stappen ze in Wouter ’s auto en rijden naar een tuincentrum voor kerstversiering in de 
kerstboom. Bij de ingang pakken ze een winkelwagen en proppen de wagen vol met 
kerstversiering, lampjes en ook met kerstversiering voor buiten… Het is na negenen als beiden 
met een volgepakte auto naar de bakkerij rijden om Frederik af te zetten. Wouter rijdt met zijn 
auto door naar huis en hij stapelt alles op in zijn bijkeuken. Slaap heeft Wouter nog niet en hij 
kijkt rond in zijn voor, zij en achtertuin. Het is werkelijk het enige huis waar het nog donker is 
maar daar moet na al die jaren maar eens verandering inkomen… Tot diep in de nacht klungelt 
Wouter met de kerstversiering en de kerstboom, want hij heeft nog nooit van zijn leven een 
kerstboom opgezet of ook maar een enkel lampje in een boompje of struik gezet als het gaat om 
buitenverlichting. In de garage van Wouter ’s huis staat een grote bouwlamp die het hele terrein 
verlicht. Het is twee uur in de nacht als Wouter de kerstboom en overige versiering binnen heeft 
staan en buiten aan de slag gaat. Een rendier, een ster, lampjes over struiken en drie 
kerstbomen voor buiten en nog heel veel meer gezelligheid moeten ook zijn huis gezellig maken 
voor de kerstsfeer. De overbuurman vraagt zich af wat er bij Wouter aan de hand is en hij kijkt 
aandachtig door het voorraam. Hij ziet Wouter met draden lopen maar hij gelooft niet dat het 
kerstversiering is… Dan, om zes uur in de morgen is Wouter pas klaar. Hij heeft enorm veel 
kerstversiering en dat kostte echt even tijd om het klaar te krijgen. Iedereen slaapt, ook de 
overbuurman en hij gaat alles op zijn stopcontacten aansluiten. Tijdklokken her en der en precies 
als het bijna donker is moet de boel om zijn mooie vrijstaande huis aangaan. Even alles testen en 



al genietend kijkt hij van alle kanten naar zijn prachtige versierde huis… Een knop is in Wouter 
omgegaan…  

Dan komt er een politieagent aan. Het is één van dezelfde agenten die hem heeft aangehouden 
en hij laat zijn sigaar uit de mond vallen als hij van verbazing bij het huis van Wouter kijkt. 
‘Wauw!!!’ complimenteert de agent naar Wouter. ‘Ik ben blij dat je van gedachte bent verandert 
en ik zie dat het goed met je gaat’. Dan praten Wouter en agent even met elkaar en Wouter 
deelt wat er met hem is gebeurd bij de bakkerij. De agent is trots op Wouter en terwijl de agent 
met Wouter meeloopt voor een bak koffie, inderdaad, vroeg in de ochtend, kletsen ze nog even 
bij. Het is half acht en Wouter heeft geen moment geslapen. Hij had een taak te voldoen en dat 
was afscheid nemen van zijn ‘kersthaat’. Sloom en moe komt Wouter aan bij de bakkerij en zoals 
gewoonlijk begroet iedereen hem vriendelijk. Frederik ziet aan hem dat hij niet heeft geslapen 
en vraagt lachend of hij een kater heeft… Nee, ik heb vanavond een verassing voor jullie! Wel 
moeten jullie allemaal even langs mijn huis komen rond schemering en vooral even wachten 
voor het huis. De werkdag is ten einde en nadat de laatste nieuwe kerstbomen zijn verkocht 
haast na het eten iedereen zich naar het huis van Wouter… Overal branden de lampjes en zijn 
andere kerstversieringen zichtbaar, maar alleen Wouter ’s huis is donker en saai! De hele groep 
staat bij zijn huis en Wouter loopt naar binnen. ‘Wat moeten we hier zien?’ is wat iedereen zich 
afvraagt en ook Frederik kijkt verbaasd. De buren komen erbij want zij vragen zich ook af wat er 
bij Wouter aan de hand is maar dan… Wordt dat donkere gat tussen al die prachtig versierde 
huizen opeens opgevuld met lichtjes en kerstversiering! Iedereen kijkt van verwondering en 
geniet… Wauw!!! Wat ziet Wouter ’s huis er prachtig versierd uit… Dan komt Wouter door de 
voordeur en nodigt iedereen uit om bij hem binnen te komen. Heerlijk warme chocolademelk 
met wat lekkers staat klaar en ook binnen ziet iedereen de pracht en praal van de kerstversiering 
van Wouter… 

Het is diep in de nacht en iedereen gaat na een erg gezellige avond naar huis. Iedereen is 
supertrots op Wouter en de volgende dag treffen ze elkaar weer bij de bakkerij. Iedereen begint 
aan zijn dag maar Frederik is er nog niet… Dat is gek voor hem maar misschien slaapt hij een 
keertje uit na de late avond van gisteren. Een uur later komt Frederik de winkel binnen en 
begroet iedereen. Dan komt voor Wouter een bekend persoon van vroeger in de winkel. Wouter 
kijkt geschrokken en Frederik merkt dat er iets is… Het is Rico, één van de vroegere en ergste 
Pesters van Wouter…  

Hoe dit verder afloopt en of Wouter zich kan inhouden lees je in het zesde deel! 

Deel 6 

Wouter staat oog in oog met Rico. Stotterend begroet hij hem… Verdriet maar ook boosheid 
borrelen op in Wouter maar hij weet zich rustig te houden. Met een domme daad weet hij 
immers wat hem te wachten kan komen te staan en hij wil absoluut niet zijn fantastische 
mensen om zich heen opnieuw verdriet doen en alles verpesten. Ook Rico heeft een rood 
gezicht en de oud Pester vraagt om twee broden en een zak oliebollen. Wouter trilt en zweet en 
met zijn zenuwachtigheid maar ook boosheid pakt hij voor Rico twee grofvolkorenbroden en 
oliebollen. ‘Wil je er poedersuiker bij?’ vraagt Wouter een beetje kortaf en Rico geeft aan dat hij 
geen poedersuiker nodig heeft. Rico rekent af en hij loopt de winkel uit. Wouter vertelt aan 
Frederik dat dat één van zijn Pesters was en de ergste van het groepje. Vroeger stotterde 
Wouter heel erg als hij gespannen was. Ook daarmee is hij op school erg gepest en zelfs op 
volwassen leeftijd is hij niet over het stotteren heen gekomen. Wouter gaat even naar achteren 
om een glaasje water te pakken en hij drinkt het even op. Hij moet even weer stabiliseren in zijn 



gedachten en Frederik vraagt of Gerda, één van de medewerkers even de winkel wil overnemen. 
Frederik loopt naar Wouter om te kijken of alles goed is en hij ziet hem daar aan tafel snikkend 
zitten. ‘Als ik die kop zie dan komt alles weer tevoorschijn van vroeger!’ is wat Wouter vertelt. 
Nu Rico weet dat Wouter bij de bakkerij werkt vraagt Wouter zich af of hij weer één of ander 
plannetje gaat bedenken om hem op volwassen leeftijd opnieuw het leven zuur te maken… 

Een uur later staat Wouter weer in de winkel en ondertussen helpt hij mensen netjes met het 
naar de auto brengen van boodschappen. Het gaat weer een heel stuk beter met hem en de 
vrolijkheid is weer aan het terugkomen. Frederik vraagt aan Wouter of hij bij de slagerij om de 
hoek een kilo gehakt wil halen voor bij het gezamenlijk eten en Wouter gaat erheen. Hij loopt de 
winkel binnen en daar vraagt hij een kilo gehakt en rekent af. Dan neemt hij voor zichzelf uit 
eigen portemonnee een lekker stuk droge metworst mee en peuzelt dit tijdens zijn 
wandelingetje naar de bakkerij op. Eenmaal terug geeft Wouter het gehakt aan Frederik en hij 
gaat weer verder met zijn werk. Dan, aan het eind van de werkdag komt een groep mensen de 
bakkerij binnen en Wouter schrikt zich opnieuw een hoedje! Het zijn Rico en zijn maten… Ze zijn 
elkaar dus niet uit het oog verloren en ze lopen rechtstreeks op Wouter af. Alle ogen zijn gericht 
op Wouter en ze zien er erg aanvallend uit. Het zijn dezelfde soort gezichten als vroeger, toen 
Wouter werd gepest en in elkaar geslagen werd. Hij bedenkt zich geen minuut en pakt een 
deegroller. Wouter begint te trillen van woede en hij barst uit elkaar! Het groepje schrikt zich te 
pletter en wouter schreeuwt ‘oprotten uit deze winkel!!! en heel gauw…’ Het groepje blijft staan 
en Wouter komt achter de toonbank heen want nu wil hij hun eens een pak smeer geven. Het 
liefst wil hij hun nú in het ziekenhuis slaan zoals ze bij Wouter vroeger gedaan hebben en hij 
begint er op los te meppen! De heren weten niet wat ze overkt en ze rennen de winkel uit. 
Frederik haast zich naar de winkel en probeert Wouter rustig te krijgen. Trillend en met een 
keirood gezicht staat hij daar nog steeds te schandalen en het liefst wil hij de winkel uit om ze 
buiten een pak slaag te geven…  

Een halfuur later biedt Wouter zijn excuses aan en vertelt ook de betrokken collega ’s waarom 
hij zo tekeer ging tegen die mensen. Gelukkig begrijpt iedereen dit en Frederik besluit om hier 
geen melding van te maken bij de politie. Wouter werkt nog steeds bij bakkerij Frederik als zo 
zijnde ‘taakstraf’ en kan dus bij overschrijdend gedrag zo weer de gevangenis ingaan. Vol van 
begrip staat iedereen om Wouter en hij breekt. Na de tijd sluiten ze de winkel en gaat iedereen 
naar huis. Dit was weer een werkdag en Wouter besluit om na het eten bij hem thuis even een 
stukje te gaan lopen. Hij is weer rustiger en genietend van de kerstversiering loopt hij zijn rondje. 
Wouter kijkt om zich heen en voelt zich op dat moment alleen… Hij realiseert dat hij door zijn 
trauma nooit open heeft kunnen staan voor meisjes en vrouwen en beseft dat hij daarom nog 
alleen is. Ook begint hij te beseffen dat hij écht aan zichzelf moet gaan werken en dat hij er mag 
zijn! Helaas kan hij dat nog niet helemaal accepteren maar een aanwinst is al gemaakt. Hij is 
gaan houden van kerst en alles eromheen. In het donker loopt Wouter naar het parkje aan de 
rand van het dorp. In de verte hoort hij een uil en hij gaat op een bankje zitten. Al luisterend 
naar de uil ruikt hij de winterse kou en ook van binnen begint hij wat te bibberen. Dan, zonder 
dat hij het merkt komt er een hond op hem afrennen en begint te ruiken en te likken. ‘Bello, niet 
doen!’ is wat er in de verte klinkt maar Wouter heeft een nieuw vriendje gemaakt met Bello. 
Honden maken snel nieuwe vriendjes en dan komt er een man richting Wouter gelopen. Het is 
Rico… In zijn eentje loopt hij daar en Wouter ’s hart begint te bonken! Wat moet hij doen?! Rico 
kijkt verbaasd en weet ook even niet wat hij moet zeggen. Wouter biedt zijn excuses aan voor 
zijn gedrag in de winkel en Rico zegt dat het hem ook spijt. 

Vele jaren later spreken Wouter en Rico in andere sferen lijkt het wel. Rico die zijn excuses 
aanbiedt?! Rico vraagt of hij naast Wouter mag zitten en Wouter antwoordt met ‘ja’. Rico roept 



zijn hond terug en deze begint weer te snuffelen en af en toe wat te knuffelen met Wouter. Er 
ontstaat een gesprek en Rico begint te vertellen dat hij heel erg veel spijt heeft van zijn vroegere 
daden. Dat had nooit mogen gebeuren en ook zijn vrienden hadden dit nooit mogen doen. ‘Maar 
waarom?!’ vraagt Wouter. ‘Waarom hebben jullie mijn leven zo ontzettend getekend?’ Rico 
vertelt dat hij zelf werd geslagen door zijn ouders en dat zijn rug altijd vol zat met blauwe 
plekken. Hij heeft geen liefde gekend en hij wilde op school ‘iemand zijn’ waar mensen wél 
tegenop keken… Rico ’s vader en moeder waren rijk, héél rijk en woonden in een enorme villa. 
Beide ouders zaten aan de drank en er werd ook drugs gebruikt in het bijzijn van de toen nog 
puberende Rico en zijn zusje. Wouter luistert het aan en Rico biedt nogmaals zijn excuses aan. 
‘Dit heb ik nooit geweten’ zegt Wouter en hij luistert naar wat Rico nog meer te zeggen heeft. 
‘Mijn vader zat in de muziekindustrie en mijn moeder was danseres’ vertelt Rico en daar 
gebeurden veel nare dingen die het daglicht niet konden verdragen. ‘De klappen die ik kreeg en 
de zware beledigingen reageerde ik af op onder andere jou…’ Wouter accepteert Rico ’s excuses 
en samen lopen ze, met Bello, een stuk door het park. Rico vertelt dat hij is getrouwd met een 
fantastische vrouw die zijn leven weer op de rit heeft gebracht en samen hebben ze twee 
prachtige kinderen. Wouter vertelt dat hij daar nooit aan toe is gekomen door zijn trauma en 
wonderbaarlijk genoeg vertelt hij aan zijn vroegere Pester dat hij het wel begint te missen.  

Veel mensen lopen met een partner en soms lijkt het alsof Wouter de enige is zonder… Rico 
vraagt of hij goede psychische hulp heeft en Wouter vertelt hem dat hij sinds kort naar een 
psycholoog gaat. ‘Het is heftig en zwaar’ maar het begint wel te helpen’ vertelt Wouter en als ze 
uit het park lopen vertelt Rico dat hij graag een keer gezamenlijk met zijn vrienden wil praten en 
erg graag wil uitpraten wat er vroeger is gebeurd. De volgende dag, na werktijd spreken Rico, 
zijn vrienden en Wouter af in het gezelligste café van het dorp. Gespannen zitten ze bij elkaar 
maar uiteindelijk heeft iedereen zijn zegje kunnen doen. Iedereen heeft behoorlijk medelijden 
met Wouter en dat de gevolgen waar hij mee te maken heeft door hun komt. Gelukkig is het nu 
uitgepraat en vlak voor sluitingstijd, half één in de nacht drinken ze gezamenlijk een grote pils 
bier. Wouter betaalt en dan volgt er een groepsknuffel! En zo komt er een eind aan haat, 
bitterheid en verdriet’ bij een ieder en scheiden buiten de kroeg ieder ’s wegen. De volgende dag 
heeft Wouter een verassing voor Frederik. Hij geeft aan dat hij om twaalf uur even weg moet en 
zoals aangegeven doet hij dit ook. Frederik kijkt zijn werknemers aan en vraagt zich af waar hij 
die verassing aan te danken heeft… Even later komt Wouter terug in de winkel mét een groep 
mensen. Het zijn Rico en de vrienden van hem! Hiermee wil Wouter laten zien dat ze alles 
hebben uitgepraat en dat ze weer met z ’n allen door één deur kunnen! Frederik schiet in tranen 
van emoties. Het oude manneke weet even niet wat hem overkomt en trotseert Wouter maar 
ook Rico en zijn vrienden. Dan wordt iedereen uitgenodigd om erwtensoep te komen eten en 
een enorm grote pan wordt op de tafel gezet… Vol van trots en blijdschap zit iedereen bij elkaar. 
Collega ‘s, Frederik, Wouter, Rico en vrienden genieten volop van de erwtensoep! 

De middagpauze duurt langer dan normaal maar dat heeft nu ook een échte reden. Na de 
middag gaat Wouter weer in de winkel staan en zwaait hij Rico en zijn kameraden uit. Wouter 
kijkt vrolijk naar Fredrik en samen gaan ze nog even wat kerstbomen uitladen van de wagen… 
Met een zak oliebollen en een vers kerstbrood loopt Wouter naar zijn fiets en gaat naar huis. De 
kerkklok slaat half zes en een paar minuten komt Wouter bij huis. Er ligt een brief op de 
deurmat… Het is een officiële ontslagbrief van de gemeente met nog een nabetaling van de 
dagen die hij in de maand nog heeft gewerkt. Een briefje zit er bij met een bedankje maar dat ze 
het erg jammer vinden dat het zo is verlopen! Wouter legt het op zijn tafel en begint maar eens 
aan zijn eten… Vanavond staat er stamppot andijvie met kaas en spekjes én een groot stuk worst 
op het menu. Stiekem hoopt Wouter dat hij in dienst kan komen bij de bakkerij. Ookal is het heel 
ander werk dan waar hij voor heeft geleerd…  



Binnenkort het volgende deel!  

Deel 7 

Het is bijna kerst, Wouter ’s taakstraf bij bakkerij Frederik zit er op. Gespannen vraagt hij zich af 
of hij er nog kan blijven werken. Vandaag is de eindbeoordeling met Frederik en deze vindt 
plaats om twaalf uur. Wouter heeft nooit verwacht dat hij in zo ’n warm nest zou terecht komen 
en dat er eindelijk een leuk groepje mensen is die hem waardeert en dan niet alleen zakelijk! 
Door de verkeerde keuze die hij maakte lijkt het alsof hij een heel groot trauma heeft verwerkt. 
Wie had het durven dromen dat Wouter en Rico het zouden uitpraten en als hele goede maten 
naar de kroeg zouden gaan. En meegerekend de vrienden van Rico… Eén gezellige groep met in 
het verleden haat en nijd en nu dit! Wouter denkt terug over een moeilijke maar fijne periode 
waarin hij eindelijk los is gekomen van zijn bitterheid en hij kan nu met een prettigere blik in de 
toekomst kijken. Hij beseft ook dat hij zijn vaste baan bij de gemeente heeft weggegooid maar 
wil hij op het moment dit werk wel weer doen? Het spookt door Wouter ’s hoofd en door wat er 
is gebeurd is dit helemaal niet gek! Nadat Wouter heeft ontbeten gaat hij zich douchen en haast 
zich dan naar de bakkerij. ‘Misschien is dit wel de laatste dag…’ gaat er door zijn hoofd en hij zet 
zijn fiets achter de winkel. Daar staat iedereen hem vrolijk op te wachten en ze hebben een 
cadeau voor hem! Wouter wordt positief geraakt door het geschenk en iedereen bedankt hem 
voor zijn betrokkenheid. ‘We hebben nog nooit zo ’n fijn mens meegemaakt dan jou’ is wat bijna 
iedereen zegt! Frederik is niet aanwezig, en Wouter vraagt zich af waar hij is… Het geschenk, een 
mooie grote kaars met bedankt, let wel, deze is anderhalf meter hoog, en daarbij een LP van zijn 
favoriete artiest wordt in ontvangst genomen. Iedereen krijgt een welgemeende knuffel… 

Dan gaat iedereen aan het werk, want er is veel te bakken zo vlak voor de kerst. Wouter helpt 
weer mee met verkopen van kerstbomen en oliebollen en hij met het uur zenuwachtiger. Hoe 
gaat het verlopen? Officieel betekent dit zijn laatste dag… Dan, om twaalf uur komt Frederik en 
hij nodigt Wouter uit om met hem mee te komen. Ze gaan even samen naar een afgelegen plek 
en daar gaan ze met elkaar in gesprek. Frederik vertelt dat hij zeer tevreden is over Wouter en 
dat hij een échte vriend is geworden. Wouter bevestigt dit en ze geven elkaar een knuffel. Dan 
bespreekt Frederik dat hij alles positief zal beoordelen naar de politie en dat Wouter gewoon 
weer als een vrije vogel verder kan in zijn leven. Wouter bedankt ook Frederik voor het geschenk 
en dan komt het moment van de waarheid… Mag Wouter blijven? Nadat Wouter deze vraag 
heeft gesteld kijkt Frederik hem teleurstellend aan en hij geeft aan dat dat helaas niet in 
betaalde dienst kan… Wel kan hij in het weekend als vrijwilliger blijven en ook daarmee is 
Wouter tevreden. Na de werkdag gaat Wouter toch maar eens werk zoeken en hij begint zich 
maar eens aan te melden op allerlei websites om werk te zoeken. Hij kijkt rond in zijn 
interessegebied en her en der staan er vacatures. Toch twijfelt hij ook, want zoals het bij de 
bakker was zo zou hij het graag voor altijd willen! Tóch moet er brood op de plank komen en zal 
hij waarschijnlijk op den duur bakkerij Frederik gedag moeten zeggen. Het voelt hem zwaar in de 
maag als hij hierover nadenkt. Na een aantal uren zoeken is het avond en ondertussen zit 
Wouter tussen de kerstverlichting. Hij besluit om maar eens naar bed te gaan en dan maar eens 
goed te gaan slapen. De volgende dag wordt hij wakker, een beetje teleurgesteld omdat hij niet 
naar Frederik kan en dus alleen thuis zit. Hij besluit om een mailtje te sturen naar de 
toneelvereniging, om te vertellen dat het hem ontzettend spijt van de vernielingen en dat hij 
met liefde in zijn hart weer terug wil komen. 

  



Enkele uren later, terwijl Wouter zich rot solliciteert, krijgt hij een e-mailtje terug van de 
toneelvereniging… Het is niet veel goeds, want in één zin wordt er geschreven: ‘Beste Wouter, 
we zijn niet op zoek naar nieuwe leden en we hebben dus ook geen interesse…’ Daarmee wordt 
afgesloten met een groet en meer niet! Het raakt hem, en hij besluit de telefoon te pakken en op 
te bellen. Op de toneelvereniging had hij veel bekenden en hij voelde zich daar enorm op zijn 
plek. Eén van de weinige plekken waar ze écht iets in Wouter als persoon zagen en iedereen 
mocht hem daar enorm! Het was in zijn privéleven het enige stuk sociale leven dat hij had en 
ook met alle dingen om de vereniging heen… Nadat Wouter het nummer heeft ingetypt gaat de 
telefoon over en er wordt opgepakt. Ze zien meteen dat het Wouter is en dus wordt er ook licht 
geïrriteerd ‘halló Wouter!’… Dan wordt het stil aan de andere kant en Wouter begint te praten. 
Er begint aan de andere kant wat te ritselen en Wouter zegt als laatst nog ‘jullie waren zó 
enthousiast en ik stond hoog geëerd! Waarom kan ik het niet goed maken?’ Dan wordt de 
verbinding verbroken en Wouter smijt zijn telefoon op de bank… Hij gaat een eind wandelen en 
moet even een frisse neus halen. Hij denkt bij zichzelf ‘waarom doet iedereen zo overdreven?’ 
Waarom wordt Wouter na één incident wat hij weer volledig heeft hersteld zó gestraft?! Hij 
maakt een afspraak bij de psycholoog en hij heeft geluk! Hij kan deze middag al terecht. Jessica 
roept Wouter die in de wachtkamer zit en ze gaan weer tegenover elkaar zitten in de wel 
bekende praktijkruimte. Het gesprek begint en Wouter raast eruit wat hem enorm dwarszit. Hij 
geeft aan dat hij nergens meer welkom is en dreigt opnieuw in een gat te vallen!  

Jessica geeft aan dat ze niet zoveel voor hem kan doen en ze verwijst hem toch door naar een 
praatgroep voor eenzame mensen… ‘Eenzame mensen?!’ zegt Wouter, Maar wat heb ik daar 
aan?! Dan is het spreekuur voorbij en loopt Wouter ook hier teleurgesteld weg. Hij fietst door de 
winkelstraat en gaat even langs de bakkerij. Hij stopt dit keer niet en na een rondje van twee uur 
komt hij weer thuis. Zodra Wouter in de woonkamer is ziet hij op zijn telefoon, die nog steeds 
neergesmeten op de bank ligt, een gemiste oproep van het werk… Het is een oproep van Hans. 
Wouter ziet dat er een voicemail is ingesproken en beluistert deze. Het is Hans die vraagt of hij 
morgenochtend om elf uur kan komen want hij wil met hem praten. Hij kijkt verbaasd om zich 
heen, diezelfde Hans die hem op staande voet heeft ontslagen wil met hem praten. Maar 
waarom?! Hij gaat zijn huis schoonmaken en geeft aan dat hij er de volgende dag om elf uur is. 
Het is na een schoonmaakrijke dag avond geworden en hij gaat vroeg naar bed. Na nog wat 
sollicitaties en afwijzingen maakt hij zich op voor het gesprek dat met Hans zal plaatsvonden. De 
volgende dag gaat hij naar zijn ouder werkgever en Hans ontvangt hem. Dit keer wat 
vriendelijker en samen lopen ze naar het kamertje van Hans. Wouter gaat zitten en Hans vertelt 
hem dat hij weer zou mogen komen werken. Helaas is de functie die Wouter eerder deed door 
een nieuwe collega bezet en krijgt hij nu een optie om te werken als parkeerwacht… Wouter 
kijkt hem aan en zegt ‘parkeer-wacht’? Hans zeg dat dit het enige is wat hij hem kan aanbieden 
en anders moet hij maar weer gaan… Wouter geeft aan dat hij serieus met Hans wil praten en 
gelukkig gaat Hans hierin mee. Wouter vertelt dat hij heel erg veel spijt heeft van wat hij heeft 
gedaan en dat hij het heel graag weer wil goedmaken en keihard zijn best wil doen om het 
vertrouwen weer terug te winnen.  

  



Hans geeft nogmaals aan dat er momenteel alleen een vacature is als parkeerwacht en dat hij als 
hij wil morgen al kan beginnen. Wouter neemt dit maar aan, want hij wil toch weer een goed 
inkomen hebben en niet alleen moeten leven van een uitkering. Hij gaat ermee akkoord, ookal 
zal dat betekenen dat hij minder verdient dan bij de functie waar hij eerder werkte. Ondanks 
deze ‘mindere’ functie is Wouter blij dat hij weer werk heeft maar nog steeds vindt hij het erg 
jammer dat er bij de bakkerij geen mogelijkheid voor hem is. De volgende dag breekt aan en 
Wouter gaat zoals vanouds weer naar kantoor. Met zijn nette pak aan komt hij binnen bij de 
receptie en opeens kent iedereen hem weer en begroet hem alsof er niets is gebeurt. Zelfs 
Angelique komt nog even langs en begroet hem. Hans staat klaar met het programma voor de 
dag en Wouter stapt in zijn bedrijfsauto om daar waar nodig bonnen uit te delen! Hij rijdt door 
het dorp en komt bij de winkelstraat. Er is tot op heden nog maar één foutparkeerder geweest 
en deze heeft hij ook meteen bekeurd omdat hij op een invalideparkeerplaats stond. Dan komt 
hij bij bakkerij Frederik en hij ziet dat ook Frederik verkeerd geparkeerd staat. Hij stapt uit en ziet 
dat Frederik ook op een invalideparkeerplaats staat terwijl hij geen vergunning heeft. Hij denkt 
na… Om de wet na te leven moet hij zijn grootste vriend nu een bekeuring geven, dat zal hem in 
de bakkerij duur komen te staan! Tenminste die kans is aanwezig… Dan komt Frederik via de 
winkel buiten en spreekt Wouter aan. ‘Sorry, sorry, ik ben zonder na te denken op deze plek 
gaan staan en ik zet hem nu weg!’ Dan spreekt Wouter Frederik aan en dan ziet Frederik dat het 
Wouter is… ‘Wouter ben jij het?!’ ’Hoe kom jij in zo ’n net pak?’ Wouter vertelt dat hij sinds 
vandaag weer bij de gemeente werkt en dat hij dit maar heeft aangenomen. ‘Wettelijk gezien 
moet ik je een boete geven’ zegt Wouter en Frederik kijkt hem heel teleurgesteld aan.  

Frederik loopt terug naar de winkel en komt terug met zijn identiteitsbewijs. ‘Doe dat pasje maar 
weer terug’, zegt Wouter. Terwijl het apparaatje de bon aan het printen is snauwt Frederik wat 
om zich heen. Een parkeerboete is maar zo een paar honderd euro! Terwijl de parkeerbon voor 
Frederik klaar is scheurt Wouter het kapot. ‘Je denkt toch niet dat ik mijn beste vriend, waar ik 
héél veel aan te danken heb, een parkeerbon van honderden euro ’s ga geven?!’ Frederik wordt 
weer blij en vrolijk en hij bedankt Wouter. ‘Mondje dicht he?!’ zegt Wouter en hij adviseert om 
snel de auto op een andere plek te zetten. Een paar dagen gaan voorbij en het is Zaterdag. Wat 
heeft Wouter zin om weer naar de bakkerij te gaan! Hij stapt op zijn fiets en vertrekt naar de 
bakkerij. Wouter zet zijn fiets voor de winkel en komt via de winkel naar binnen. Daar wordt hij 
openlijk begroet door zijn collega ’s en begint hij meteen weer ‘als vanouds’ maar nu voor de 
eerste keer niet als ‘taakstraffer’. Terwijl Wouter in de winkel staat om klanten te helpen klinkt 
er een harde ‘bonk’ van achteren. Wouter denkt niet gelijk aan iets ernstigs, want iemand kan 
toch wat laten vallen? Een moment later komt collega Ingrid in behoorlijke paniek bij Wouter… 
Bel 112 want Frederik is gevallen!!! Wouter en Ingrid haasten zich naar de plek waar Frederik ligt 
en ze zien hem daar liggen. Meteen pakt Wouter zijn telefoon en belt met het alarmnummer. 
Frederik reageert nergens meer op… ‘Kom alsjeblieft snel!’ zegt Wouter aan de telefoon en hij 
probeert totdat de hulp arriveert hulp te verlenen aan Frederik die daar levenloos ligt… 

Het vervolg lees je in het volgende deel! 

Deel 8 

De hulpdiensten zijn razend snel gearriveerd bij Bakker Frederik en iedereen staat om hen heen. 
Dan wordt iedereen weggestuurd en wachtend in spanning en angst wacht iedereen op meer 
informatie over Frederik. Alleen Wouter staat bij de hulpdiensten om te vertellen wat er precies 
is gebeurd en in de tijd dat hij dit uitlegt wordt Frederik gereanimeerd… Er gaat een te lange tijd 
overheen en men is nog steeds bezig met reanimeren. Dan loopt Wouter naar de anderen toe 
om te zeggen dat Frederik naar het ziekenhuis is gebracht maar het nog niet zeker is of hij het 



gaat halen! Iedereen is diep geschokt… Hun grote vriend, hun ‘vaderfiguur’ ligt te vechten voor z 
’n leven en wie weet hoe dit afloopt. Wouter overlegt met z ’n collega ’s van de bakkerij of hij de 
winkel moet sluiten en iedereen vindt dit een verstandig besluit! Nadat Wouter de laatste deur 
op slot heeft gedraaid gaat hij maar naar huis. Huilend en terneergeslagen loopt hij met z ’n fiets 
aan de hand door de winkelstraat en daar treft hij Rico. Hij had een modeltrein gekocht bij de 
hobbywinkel en laat dit enthousiast aan Wouter zien. Dan vertelt Wouter wat er is gebeurd en 
Rico slaat een arm om hem heen! Samen zitten ze even op een bankje bij de grote kerstboom 
aan het begin van de winkelstraat. Ze kletsen bij over wat er allemaal is gebeurd en Rico vraagt 
of hij met Wouter mee moet gaan dat hij niet alleen zit… Wouter gaat in op het voorstel en gaan 
samen naar huis. Rico kijkt enthousiast om zich heen in Wouter ’s huis! Ondanks alles heb je het 
hier super mooi in orde! ‘Dankjewel’, zegt Wouter en hij maakt twee koppen koffie en 
erwtensoep warm. Beiden hebben nog veel bij te kletsen, zelfs na het gezamenlijk bezoek aan 
het stamcafé in het dorp. Wouter wacht gespannen op een telefoontje van het ziekenhuis, want 
hoe is het met Frederik? Leeft hij überhaupt nog? Het spookt door hem heen maar gelukkig is er 
Rico die hem bijstaat. Samen gaan ze later in de avond even een bak friet halen bij de snackbar 
met een tweetal frikandellen en Mexicano ‘s.  

Dan, eenmaal weer terug van de snackbar gaat de telefoon. De telefoniste vraagt aan Wouter of 
hij naar het ziekenhuis wil komen. Rico gaat met hem mee en samen rijden ze naar het 
ziekenhuis in de stad verderop. Een drukte van jewelste! Overal verkeer, want er moeten 
kerstinkopen gedaan worden. Het is over een paar dagen kerstmis, maar wordt het voor Wouter 
en zijn maatjes van de bakkerij geen begrafenis? Eindelijk zijn ze in het ziekenhuis en na lang 
wachten komt er een specialist bij ze. Wouter heeft een hartstilstand gehad en momenteel 
wordt hij geopereerd. Het is nog heel erg de vraag of hij het haalt… Het gaat om een 
hartafwijking waar Frederik nooit iets over heeft verteld. Her en der lopen specialisten en 
dokters richting de operatiezalen en opeens, enkele uren later, haasten er zich mensen naar de 
operatiezaal waar misschien Frederik wel ligt. Dan, een halfuur later komen ze terug en lopen ze 
elk weer een aparte gang van het ziekenhuis in. Een halfuur later komt een specialist bij Wouter 
en Rico en aan zijn gezichtsuitdrukking is te zien dat het niet goed is… De specialist, Mark, gaat 
tegenover hen zitten en vertelt wonderbaarlijk genoeg dat de operatie goed is gegaan. Frederik 
ligt nu uit te slapen op de Intensive Care. Wel was het allemaal op het nippertje, want tijdens de 
operatie waren er ernstige complicaties. Gelukkig, dit geeft Wouter en Rico een fijn gevoel 
ondanks dat Frederik ’s situatie nog steeds levensbedreigend is. Diep in de nacht gaan Wouter 
en Rico naar huis. Wouter zet Rico bij z ’n huis af en hijzelf gaat om kwart over vier in zijn bed 
liggen. Gelukkig valt Wouter snel in slaap en wordt de volgende dag wakker als hij een 
telefoontje krijgt van het ziekenhuis. Frederik is wakker en mag bezoek ontvangen. Wouter haalt 
Rico op en haasten zich naar het ziekenhuis. Onderweg, op een snelweg wacht Wouter nog een 
dure bekeuring want hij ‘sjeest’ met 140 over de snelweg waar 100 is toegestaan!  

 

Dan, eindelijk, op de kamer waar Frederik ligt zien ze Fredrik eindelijk weer… Levend en wel lijkt 
het! Beiden zijn zó blij dat ze Frederik weer zien en kletsen met z’n drieën bij. Frederik vertelt 
zijn kant van de gebeurtenis en geeft aan helemaal niets te hebben gemerkt. Opeens viel hij neer 
en daarna wist hij niets meer… Tussen de broden en al het banket was hij bezig met bakken en 
opeens zakte hij in elkaar en vond collega Ingrid hem even later. ‘Godzijdank! Je bent er nog’, is 
wat Wouter zegt. Rico gaat even wat drinken halen voor Wouter en Frederik zegt dat hij het zo 
enorm fijn vindt dat Wouter en Rico in goede harmonie bij elkaar zijn gekomen na alle ellende 
van vroeger. Wouter vindt het zelf ook erg fijn maar hij kan het nog steeds diep in zijn hart niet 
helemaal geloven. Hoe kan het dat een Rico die hem vroeger het leven zo ontzettend zuur heeft 



gemaakt en gekwetst heeft nu bij hem is en hem ondersteunt? Frederik geeft aan dat hij beseft 
enorm geluk te hebben gehad en hij vraagt of Wouter het personeel wil vertellen dat hij het 
goed maakt en dat hij snel weer terug is op zijn post! Wouter en Rico gaan even later met een 
goed gevoel weer terug naar huis en Wouter belt iedereen op om te zeggen dat Frederik is 
bijgekomen en dat hij nu mag uitzieken in het ziekenhuis. Iedereen is opgelucht! En men hoopt 
en bidt dat Frederik er ondanks zijn bijna tachtig jarige leeftijd weer helemaal bovenop mag 
komen. Niemand kan het zich bedenken dat Frederik zou wegvallen, die vaderfiguur en lieve 
vriend! Nadat Wouter iedereen heeft gebeld krijgt Wouter een telefoontje van Rico. Hij vraagt of 
Wouter zin heeft om mee te gaan naar de dansvereniging waar hij bij zit. Ze zoeken daar iemand 
die erg goed toneel kan spelen en Wouter gaat op dit aanbod in.  

Het is maandag, en Wouter maakt zich op om naar het werk te gaan bij de gemeente. Vandaag 
moet hij weer parkeerbonnen uitdelen en eigenlijk doet hij dit met behoorlijke tegenzin! Nadat 
hij zijn dienstauto heeft gestart gaat hij door het dorp en rijdt wat in het rond. Naar aanleiding 
van de ellende die hij in het dorp heeft aangericht wil hij nu zijn mede-dorpelingen geen 
parkeerbonnen uitgeven. Wat Wouter heeft gedaan is veel erger! Hij rijdt wat in het rond maar 
gelukkig is er geen fout geparkeerde auto te vinden. Tussen de middag pauzeert hij op zijn werk 
en spreekt daar even met de receptioniste. Zij is te horen gekomen dat bakker Frederik een 
hartstilstand heeft gehad en dat de schrik er behoorlijk in zit bij het personeel en de dorpelingen. 
De receptioniste vindt dat Wouter behoorlijk hard is gestraft, zegt ze stilletjes tegen hem maar 
ze is blij dat Wouter weer terug is op kantoor. Wouter geeft aan dat hij parkeerbonnen uitdelen 
in zijn eigen dorp helemaal niet vind. Monica, de receptioniste begrijpt het dondersgoed maar 
kan er ook weinig aan doen! Stiekem kijkt ze mee naar vacatures, want Wouter wil dit echt niet 
langer doen. Tóch moet er geld binnenstromen voor levensonderhoud! Na de drukke werkdag 
van Wouter gaat hij naar huis en gaat ’s avonds nog even langs bij Frederik. Zijn familie is er ook 
en zij bedanken Wouter voor zijn heldendaad tijdens de hulp om mede Frederik ’s leven te 
redden. Ze kletsen wat bij en Frederik is weer erg blij om ook Wouter te zien. Deze week is het 
kerst en er is hoop dat Frederik deze week weer naar huis mag! Daar kan hij verder werken aan 
zijn herstel en wie weet… Komt hij ooit nog weer in de bakkerij! Dan vraagt Frederik aan de 
zuster of Wouter na afloop van het bezoekuur wat langer kan blijven… Hij heeft een hele 
serieuze vraag aan hem!  

Na het gezellige bezoekuur zit Wouter nog bij Frederik aan het bed en Frederik gaat het gesprek 
aan met hem. Frederik vertelt Wouter dat hij het na deze heftige gebeurtenis niet meer ziet 
zitten om eigenaar te blijven van bakkerij Frederik. Hij is te oud en na deze ingrijpende 
hartstilstand en zware operatie is het besef extra groot dat hij zijn rol in de bakkerij moet 
afdragen aan een geschikt iemand. Frederik zegt: ‘Wouter, jij hebt je enorm bewezen de laatste 
tijd dat je bij ons werkte… Je hebt bewezen dat je, ondanks dat je het zelf veroorzaakt hebt, 
grote problemen kunt oplossen... Je hebt laten zien dat je in oplossingen denkt en zo iemand 
heb ik eigenlijk nodig voor in de zaak…’ Wouter kijkt Frederik met een rood gezicht aan want hij 
voelt al een beetje wat er aan gaat komen. Frederik vervolgt zijn vraag: ‘Wouter, ik ben enorm 
trots op je en ook hoe je jezelf uit de nesten hebt weten te helpen. Niet alleen met de taakstraf 
maar ook hoe je met jezelf aan het werk bent gegaan… Ik heb lang nagedacht over wie ik de 
bakkerij zal kunnen laten overnemen en ik heb gelijk al aan jou gedacht!’ Wouter ’s gezicht 
wordt steeds roder en al stotterend zegt hij ‘Maar Frederik, dit is een fantastisch bericht voor mij 
maar ben ik écht de geschikte persoon hiervoor?!’ Frederik zegt ‘je hebt je bewezen en van 
begin af aan wist ik al dat jij een geschikt persoon bent om anderen te helpen maar ook om 
keihard te werken als het nodig is…’ Frederik ’s wens om in de bakkerij te kunnen werken voor 
vast is in vervulling gegaan, dat staat vast maar hij heeft nooit durven denken dat hij de kans 
krijgt om de hele bakkerij over te nemen en dat hij, juist hij de eigenaar wordt van het hele 



bedrijf! Hij vraagt aan Frederik, wat zouden de dorpelingen er wel niet van denken met zo ’n 
grote stap? Ik heb hun pas geleden nog behoorlijk pijn gedaan…’ 

Frederik zegt ‘je hebt bewezen dat je het goed hebt gemaakt met iedreen! Ze waren erg boos 
maar jij hebt laten zien dat je van ze houdt en dat je hun vergeving waard bent…’ Wouter zit en 
denkt na… Frederik vraagt aan wouter om ‘ja’ of ‘nee’ te antwoorden op zijn belangrijke vraag. 
Dan staat Wouter op, neemt even een glaasje water en vraagt of hij dit met het personeel mag 
overleggen wat zij ervan vinden. Frederik zegt dat dit goed is maar morgen wil hij weten of 
Wouter de bakkerij overneemt. Nadat Wouter het ziekenhuis heeft verlaten rijdt hij naar huis. 
Hij denkt na over het aanbod en natuurlijk vindt hij het geweldig. Wel vindt hij het spannend wat 
het personeel ervan vindt en daarop laat hij het afwachten. Vol van enthousiasme gaat hij naar 
bed en slaapt als een roos… De volgende dag breekt aan en Wouter gaat als eerst naar de 
bakkerij toe. Aan de gemeente heeft hij de eerste paar uur verlof opgenomen want hij had er 
toch nog een heleboel staan! Wouter en vakantie? Met wie had hij moeten gaan? Dan gaat 
Wouter met zenuwen naar de bakkerij en komt binnen via de winkel. Iedereen begroet hem en 
Wouter vraagt of iedereen even met hem wil meekomen naar achteren voor een gesprek. 
Terwijl Wouter de koffie en thee zet met natuurlijk ook een lekker koekje zit iedereen gespannen 
aan tafel afwachtend wat Wouter gaat zeggen. Velen denken ‘het gaat toch wel goed met 
Frederik?’ Deze vraag komt van Ingrid, en Wouter verlost haar gelijk uit haar zorgen… ‘Het gaat 
prima met Frederik, maar ik kom jullie het volgende vragen…’ Wouter gaat aan tafel zitten als 
iedereen drinken met wat lekkers erbij heeft en hij begint meteen te vertellen wat Frederik hem 
in het ziekenhuis vroeg… Dan komt eindelijk Wouter ’s vraag of iedereen het goed vindt dat hij 
de bakkerij overneemt en dan wordt het stil… Doodstil! 

In het volgende deel het vervolg! 

Deel 9 

Wouter heeft net de vraag neergelegd of zijn collega ’s bij de bakkerij het een goed idee vinden 
om ja tegen het aanbod te zeggen van Frederik. Het is stil en iemand drinkt nog even snel zijn 
kopje leeg… Dan komt er een enthousiaste reactie en daarachter volgen de enthousiaste reacties 
van iedereen! Iedereen vindt het jammer dat Frederik na ál die jaren stopt als eigenaar van de 
bakkerij maar Wouter vertelt dat hij altijd mag meehelpen in de bakkerij. Iedereen loopt naar 
hem toe en feliciteert hem. Het personeel heeft het volste vertrouwen dat Wouter de bakkerij 
met liefde zal overnemen. ‘Ik zal proberen net zoveel liefde te geven in de bakkerij als Frederik!’ 
en iedereen reageert opnieuw enthousiast. Nu Wouter het antwoord heeft van zijn toekomstig 
personeel gaat hij naar Frederik toe om het goede nieuws te brengen. Eenmaal aangekomen in 
het ziekenhuis loopt hij naar de kamer waar Frederik zou moeten liggen maar de ruimte is leeg… 
Wouter schrikt, ‘het zal toch niet?!’ Hij haast zich naar een receptioniste die op de afdeling zit en 
hij vraagt waar Frederik is. ‘Meneer, wie bent u?’ vraagt de receptioniste. Wouter antwoordt dat 
hij een goede vriend is en hij goed nieuws heeft voor hem. Dan belt de receptioniste een 
collega… De zweetdruppels lopen over Wouter ’s rug want het telefoongesprek duurt lang en 
het gezicht van de receptioniste wordt alsmaar bleker en triester… Dan komt er een specialist 
richting Wouter en vraagt of hij mee wil lopen naar zijn kamer! Wouter begint nu echt te vrezen 
voor Frederik ’s leven en met enorme spanning loopt hij met de specialist mee. Dan gaan beiden 
in de kamer zitten en komt de specialist met zijn verlossende antwoord. ‘Frederik zit nu in de 
normale kamer en het gaat wonderbaarlijk goed met hem!’. Een opluchting is bij Wouter af te 
lezen op zijn gezicht en hij bedankt de specialist dat hij even de tijd nam voor een kort maar 
positief gesprekje. In de verte klinkt de stem van Frederik… 



Wouter loopt naar Frederik toe en hij vertelt eerst het goede nieuws aan hem. Frederik is erg blij 
met het nieuws en hij kan wel een gat in de lucht springen! Vlak na een hartstilstand niet zo 
verstandig misschien… Wouter en Frederik bespreken nog even wat dingen want er moet 
contractueel nog het één en ander geregeld worden. Frederik heeft het voorstel om volgend jaar 
het stokje over te dragen en wel vanaf Januari. Met dit enthousiasme gaat Wouter naar huis en 
hij heeft morgen een mooie boodschap voor zijn huidige werkgever bij de gemeente. De 
parkeerbonnetjes moeten vanaf heden maar door een ander worden gedaan want morgen stapt 
Wouter naar Hans om per direct zijn ontslag in te dienen. Er staat iets véél mooiers op hem te 
wachten waar hij zijn handen vol aan zal krijgen, maar eerst kerst… Hoe gaat hij dat eigenlijk 
voor zichzelf invullen? Daar heeft hij nog niet eens over nagedacht! De volgende dag breekt aan 
en Wouter gaat zoals gewoonlijk naar zijn werk. Daar heeft hij een brief bij zich en meldt zich 
meteen bij Hans. Met een nare opmerking zegt Hans ‘moet jij geen mensen lastigvallen en 
parkeerbonnen uitdelen?’ Wouter kijkt hem aan en zegt ‘nee, vandaag niet…’ Hans zegt 
‘Pardon?! Ik had je toch op deze functie gezet?’ Wouter zegt dat hij een verassing voor Hans 
heeft en geeft hem de envelop. Hans maakt deze open en daar staat de ontslagbrief open… Hans 
schrikt zich wezenloos en Wouter geeft aan dat hij de bakkerij van Fredrik in het dorp gaat 
overnemen en voor de mensen gaat zorgen! ‘Ik ga niemand meer lastigvallen met die stomme 
parkeerbonnetjes en steek ze maar in je reet!’ is wat Wouter zegt en hij loopt weg van Hans, van 
alles! Hij levert wat dingetjes in die hij nog in huis had liggen, waaronder zijn pak en als hij 
daarmee klaar is neemt hij afscheid van wat mensen waar hij goed mee kon opschieten op 
kantoor. Nadat hij de gemeente achter heeft gelaten vervolgt hij zijn weg naar de bakkerij en 
verrast iedereen daar met zijn aanwezigheid.  

Een gezellige dag op de bakkerij duurt voort en Wouter bereidt alvast wat dingen voor op de 
achtergrond. De kerstbomen worden nog volop verkocht en de kerstbestellingen worden gedaan 
voor komend weekend. De éne klant na de andere komt in de winkel en velen gaan ook naar de 
‘kerstbomenafdeling’ om de mooiste kerstbomen van het dorp uit te zoeken. Buiten is de lucht 
grijs en het is koud. Met een dikke koltrui, winterjas, sjaal en muts is Wouter buiten kerstbomen 
aan het sjouwen en enkelen helpen hem mee. Collega Berend vraagt hoe hij de bakkerij gaat 
noemen en Wouter antwoordt ‘ik weet het nog niet, misschien laat ik het gewoon Frederik, want 
dat is de naam die het dorp al tientallen jaren kent en dat moet je eigenlijk niet willen schaden…’ 
Wouter grijnst nog wat en zegt ‘vind je bakkerij Wouter écht ergens naar klinken?’ Berend geeft 
aan dat hij gelijk heeft maar dat hij het niet erg zou vinden als de naam wél zou veranderen. 
Vanavond is de eerste avond voor Wouter bij de dansvereniging. Hij heeft er erg veel zin in en hij 
heeft met Rico afgesproken om bij hem thuis te eten. De avond nadert en Wouter en Rico eten 
samen. De kerstverlichting springt aan omdat het donker wordt en Rico kijkt opnieuw 
enthousiast om zich heen. De kerstmuziek staat aan op de achtergrond en na de afwas gaan 
beiden naar het verenigingsgebouw waar ze elke week repeteren. Wouter loopt met Rico naar 
binnen en Wouter maakt kennis met iedereen. De mensen zijn super enthousiast dat ze 
misschien een toneel-ster binnen halen en dat is ook wat ze zoeken. De dansvereniging gaat een 
kerstbal oprichten waar het hele dorp welkom is. Jaarlijks is het een groot succes maar Wouter is 
er nooit naartoe geweest. Omdat het bal in Wouter ’s dorp is zal hij er veel bekenden 
tegenkomen en daar heeft hij wel zin in! De uitdaging bij Wouter is groot om zich op deze 
manier te bewijzen bij de dansvereniging en hij zal proberen zijn best te doen om een mooi 
stukje toneel erbij te doen. Een bal in combinatie met toneel, het is misschien geen ideale 
combinatie maar het is de bedoeling dat er als opening een leuk toneelstukje wordt opgevoerd 
en dat daarna het bal officieel wordt geopend. Anders gezegd: het kerstbal! 

De leden lopen nog steeds binnen want het is een erg grote vereniging. Wouter begroet 
iedereen en stelt zich voor. Zowel jongens, meisjes, mannen en vrouwen lopen binnen en er zijn 



best leuke dames tussen bedenkt Wouter zich! ‘Foei! Ik moet me focussen op het toneelspel en 
de dans! Niet op de mooie leuke dames hier!’ is wat Wouter in gedachten tegen zichzelf zegt. De 
repetitie begint en Wouter wordt gevraagd om mee te komen voor overleg over hoe ze graag 
een toneelstukje zouden willen. Wouter en wat leden oefenen wat en brainstormen. De leiding 
is aan Wouter lijkt het wel en iedereen om hem heen is super enthousiast hoe Wouter alles 
opzet. Wouter staat bovenop een stevige kast een scene te oefenen maar dan komt er nog 
iemand binnen… Wouter valt stil en kijkt zijn ogen uit! Het is een prachtige knappe dame met 
een enorm lief gezicht… Wouter wordt erg positief overvallen door haar aanwezigheid en als hij 
van de kast af wil komen maakt hij een smak… Hij valt van de kast maar gelukkig is hij 
ongedeerd. Hij loopt naar de dame toe en stelt zich voor. Even is het stil en de dame kijkt 
Wouter vol van enthousiasme aan… ‘Ik ben Marleen’ en vervolgens zegt ze met een lieve 
glimlach welkom! Wouter geniet van haar prachtige aanwezigheid. Met haar prachtig slanke 
postuur, haar mooie lange blonde haren en enorm lieve uitstraling lijkt het alsof Wouter op slag 
verliefd op haar is geworden… Marleen straalt met haar mooie blauwe ogen naar Wouter en ze 
weet net als Wouter even niet wat ze tegen hem moet zeggen. Met haar prachtig mooie roze 
pufferjack en haar knalrode T-shirt met korte mouwen eronder staat ze tegenover Wouter. Haar 
spijkerbroek is donkerblauw en in het midden zit een gebruikelijk gat bij de knie. Wouter is nog 
steeds verslagen door deze knappe lieve vrouw en ook de mede-toneelorganisatoren zien dit! Zij 
kijken elkaar enthousiast aan en zeggen verder niets. Wouter en Marleen lopen naar de rest van 
de mensen. Het is de bedoeling dat zowel Wouter en Marleen in de hoofdrol een ‘verliefdheid 
op het eerste gezicht-scene’ opzetten bij de opening van het kerstbal. De ruimte waar ze 
repeteren is erg gezellig opgezet met kerstbomen en kerstversiering en zodra de eerste pauze 
nadert zijn ze al behoorlijk goed op weg!  

Na de pauze gaan ze nog even verder en als de avond bijna voorbij is gaat iedereen nog even een 
kijkje nemen bij de dansers. Iedereen geniet volop! Wouter staat met Rico even te kletsen terwijl 
Rico bijkomt met een glas cola. Af en toe kijkt Wouter naar Marleen en Marleen naar hem! Hij 
vraagt zich in zijn gedachten af of ze nog single is en hij vraagt zich af hoe hij hierachter kan 
komen. Dan vertelt Rico dat ze aan het repeteren zijn voor een concours dat volgend jaar 
plaatsvindt en Wouter reageert enthousiast. Dansen en Wouter paste altijd wel goed samen 
maar hij heeft er uiteindelijk niets meer mee durven doen. Dan kijkt Wouter weer de kant op van 
Marleen en zij naar zijn kant en een glimlach volgt op haar gezicht. Dan zegt ze wat tegen een 
andere dame die bij haar staat maar Wouter weet niet wat… Rico vraagt Wouter wat er is, want 
hij gedraagt zich een beetje ‘verliefd’ glimlacht hij. Dan vraagt Wouter wat Marleen voor 
persoon is en of ze nog single is… Rico antwoord enthousiast. ‘Marleen is een super lieve vrouw 
en heel intelligent. Momenteel heeft ze voor zover ik weet geen relatie. Die is pas uit gegaan 
want dat was een drama!’ Wouter wordt steeds enthousiaster en Rico vertelt erbij dat Marleen 
bij een bakkerij werkt in een stad verderop. Dan vraagt Wouter een glaasje cola en praat nog wat 
met Rico en een paar mededansers die erbij staan. Er gaat een halfuurtje overheen en dan komt 
plots Marleen naar Wouter toe lopen. Met haar enthousiaste lieve gezicht komt ze naast Wouter 
staan en begint wat met hem te praten. Ze wil alles van hem weten. Waar hij woont, wat voor 
werk hij doet en wat zijn hobby ’s zijn. Dan vertelt Wouter dat hij vanaf volgend jaar eigenaar is 
van bakker Frederik in zijn dorp en dat maakt Marleen steeds enthousiaster. Ze vertelt dat hij 
ook bij een bakkerij werkt. Wouter wordt steeds zenuwachtiger en het zweet loopt over z ’n rug. 
Hij weet het zeker! Hij is verliefd… Uiteindelijk staan Marleen en Wouter samen bij elkaar omdat 
veel mensen waaronder Rico al naar huis is gegaan. Wouter pakt de bus wel naar huis want hoe 
zenuwachtig hij ook is voor Marleen, hij wil haar graag beter leren kennen! Het liefst hoort hij uit 
haar eigen mond of ze een vriend heeft of dat ze getrouwd is. Het wordt steeds gezelliger en 
Wouter wordt steeds zenuwachtiger. Ondanks geniet hij van haar aanwezigheid en haar heerlijk 



luchtje… Wauw! Wat een super mooie en lieve vrouw, dat is het enige wat er door zijn gedachte 
gaat. 

Het wordt steeds later en de bar gaat dicht. Marleen en Wouter staan samen met de barman bij 
de voordeur en nadat hij de deur op slot heeft gedaan van het gebouw staan Marleen en Wouter 
samen bij de deur. Wouter biedt aan even met haar mee te lopen naar haar fiets. Zijn fiets staat 
daar ook en laat hij nu toevallig naast die van Marleen staan… Dan vraagt Wouter ‘je vriend zal 
thuis wel op je wachten…’ Marleen antwoordt glimlachend ‘ik heb geen vriend’ en Wouter 
vraagt ‘ben je getrouwd?’ Marleen antwoordt dat ze alleen is en dan vraagt zij Wouter 
hetzelfde… Wouter geeft aan dat hij single is en het lijkt erop of Marleen opgelucht reageert op 
zijn antwoord. Ze lopen samen naar de grote kerk in het dorp. Daar wensen ze elkaar een goede 
nacht en morgen zien ze elkaar weer bij de volgende repetitie. Wouter heeft een mooi iets om 
naar uit te kijken en nadat hij Marleen heeft uitgezwaaid gaat hij vol van enthousiasme en 
verliefdheid naar huis! Marleen zwaaide ook totdat ze de bocht omging en dat doet Wouter erg 
goed. Marleen woont in hetzelfde dorp als hem, maar waar eigenlijk? Dat heeft hij haar 
helemaal niet gevraagd… 

Het vervolg lees je in het volgende deel! 

Deel 10 

Het is nacht, Wouter is wakker en loopt een eindje omdat hij niet kan slapen. Bij het park komt 
hij Rico tegen. De hond van Rico rent op hem af en het lijkt erop dat hij Wouter wil aanvallen! Hij 
gromt en laat z ’n tanden zien en dan kont Rico dichterbij. ‘Zo sukkel, dacht je nu serieus dat ik je 
ooit zou mogen?!’ Je bent nog steeds een enorme kneus en qua toneel bak je er ook al niets van! 
Je bent en blijft altijd een sukkeltje… Wouter schrikt enorm van zijn reactie. Dit had hij nooit 
verwacht. De hond gromt, blaft en blaft steeds harder en Rico scheldt en scheldt. Net als vroeger 
zit hij Wouter enorm dwars en Wouter schreeuwt ‘ga weg! ga weg!’ Dan komen Rico ’s vrienden, 
inderdaad waarmee Wouter ook in de stamkroeg heeft gezeten, erbij en die maken het nog véél 
erger! Wouter staat op en rent weg, nét op tijd voordat de hond hem zou grijpen! Wouter rent 
en rent terwijl hij door Rico, zijn vrienden en de hond achterna wordt gezeten. Hij is bijna aan 
het eind van het park en daar staat opeens Frederik. ‘Kneusje, kneusje, kneusje, hij blijft maar 
doorschreeuwen totdat hij Wouter een enorme klap geeft! Dan wordt alles zwart voor Wouter ’s 
ogen en hij lijkt zijn bewustzijn kwijt te raken. Op dat moment dat hij wegraakt schoppen, bijten 
en slaan de groep Wouter… Er is niemand in de buurt nu hij daar ligt en het laatste wat hij hoort 
‘Je krijgt Marleen toch niet, nooit!!! Die neem ik net zo weer van je af als Marlies!!!’ Dan wordt 
het donker en lijkt het erop dat Wouter in een donker gat loopt… Hij kijkt om zich heen maar 
nergens is iets te vinden… Wouter roept maar niemand hoort hem, hij schreeuwt maar nog 
steeds hoort niemand hem… ‘Ben ik nu dood?’ vraagt Wouter zich af… Hij loopt, maar alles is 
pikzwart. Dan daar in de verte verschijnt iets. Het komt steeds dichterbij en het lijkt een kiertje 
te zijn waar licht doorheen schijnt… Wouter doet de deur verder open en een enorm licht schijnt 
op hem in. Hij kan z ’n ogen niet open houden!  

Het is zeven uur in de ochtend en Wouter wordt wakker. Het zweet ligt in z ’n bed en zwaar 
beroerd zit hij in z ’n bed. Met tranen in z ’n ogen kijkt hij rond en ziet de prachtige wereld door 
zijn slaapkamerraam. ‘Gelukkig, gelukkig was het een nachtmerrie!’ zegt hij tegen zichzelf… De 
douche gaat aan en een heerlijk warme douche stroomt over Wouter ’s lichaam. Hij realiseert 
dat hij vanavond weer een repetitie heeft en hij verheugt zich om Marleen! Eerst moet hij 
werken bij de bakkerij maar ook daar heeft hij geen problemen mee! Elke dag verheugt hij zich 
op zijn werk. Iets later dan anders komt hij bij de bakkerij. Daar is iedereen al druk bezig en 



Wouter sluit zich aan bij het team. Rico komt tussen de middag even een praatje maken en even 
werd hij herinnerd aan de nachtmerrie van afgelopen nacht. Gelukkig is er niets aan de hand en 
samen eten ze even tussen de middag een Hotdog en een puntzak patat in het park. Rico vertelt 
dat hij zin heeft in de repetitie vanavond en uiteraard Wouter ook. ‘Ik weet ook wel waarom’ 
grinnikt Rico en Wouter bevestigt dit. Als alles op is gaat Wouter met Rico weer naar de bakkerij 
en daar scheiden hun wegen. Er zijn enorm veel klanten bij bakkerij Frederik omdat het vlak voor 
kerst is. Morgenavond is het kerstavond en dan moet alles bij de klanten binnen zijn! Dan komt 
de toneelvoorzitter van Wouter ’s oude toneelvereniging en hij koopt twintig zakken oliebollen 
voor alle leden en een paar zakken appelflappen. Wouter denkt even na… ‘Moet ik hen dit 
allemaal gunnen? Ze hebben me verbannen en nu dit?!’ Toch rekent Wouter met de voorzitter 
af en wenst hem fijne feestdagen. ‘Hetzelfde’ en Tim, de voorzitter loopt weer de winkel uit. De 
werkdag komt ten einde en Wouter sluit de winkel. Overal blinken de kerstlampjes en alle 
andere gezelligheid weer en de lucht lijkt alsmaar grijzer en grijzer te worden. Deze avond wordt 
het vroeg donker en Wouter krijgt het steeds kouder in handen en voeten!  

Een beetje zenuwachtig is Wouter, want vanavond gaat hij haar weer zien! Met een bord gevuld 
met salade, pasta en wraps benut hij zijn avondeten en na een douche en uiteraard zijn mooiste 
kleren aan gaat Wouter naar de dansvereniging. Bij aankomst wordt hij weer vriendelijk en 
enthousiast ontvangen. Ze babbelen wat bij maar Wouter vraagt zich af waar Marleen is… Wordt 
dit een tegenvaller voor hem?! De dans en toneelrepetitie begint en er is nog steeds geen 
Marleen. Een beetje raakt Wouter afgeleid omdat hij de deur zo nu en dan in de gaten houdt. De 
toneelrepetitie is bijna voorbij en ze moeten de act zonder Marleen doen. Erg jammer en 
Wouter begint steeds meer te balen… Niet omdat ze de act niet kan doen op dit moment maar 
gewoon omdat ze er niet is! De hele dag heeft Wouter zich verheugd op de dansvereniging en 
nóg meer op Marleen en dan is ze er niet… Het is pauze en er wordt kerstbrood getrakteerd 
omdat het bijna kerst is. Iedereen staat gezellig bij elkaar en er is veel lol en gezelligheid. Wouter 
doet lekker mee hieraan maar af en toe kijkt hij naar de grote klapdeuren. Nog steeds geen 
Marleen… De pauze is voorbij en iedereen gaat weer door. Dan komt Marleen binnen! Wouter ’s 
hoofd wordt hartstikke rood en hij begroet haar… Marleen begroet Wouter met haar 
vriendelijke uitstraling en vraagt hoe het met hem gaat. Stotterend antwoord Wouter dat het 
goed gaat en natuurlijk vraagt hij hoe het met haar gaat. ‘Ik had een heel belangrijk gesprek bij 
de bakkerij’ antwoordt Marleen en daarom is ze ook zo laat. Wouter snapt het en hij vraagt of 
het iets ernstigs is. Het gaat niet goed bij de bakkerij van Marleen en daar praat ze met Wouter 
over. Ze staan samen te praten en dan lopen beiden naar de ruimte waar ze nog even de act 
willen oefenen. Na de oefening is iedereen tevreden en dan lopen ze naar de dansruimte om nog 
even mee te dansen. Marleen loopt naast Wouter en Wouter geniet weer van haar heerlijke 
luchtje. Haar prachtige blonde haren slaan iets tegen Wouter ’s schouders aan omdat Marleen 
iets dichterbij komt zodat ze samen door de klapdeuren kunnen lopen.  

Dan vraagt Remco, een mededanser aan Marleen of ze met hem wil dansen. Marleen loopt met 
Remco mee en even later staan ze omarmd te dansen… Ze oefenen nog wat voor het kerstbal en 
om Wouter heen hoort hij dat mensen elkaar vragen voor dit bal. Wouter houdt stiekem 
Marleen en Remco in de gaten, want hij mag haar absoluut niet vragen voor het bal! Is dit nu 
een gemiste kans voor me?! Vraagt hij zich af… Wouter danst met een andere danspartner en zij 
heet Isabelle. Ze praten wat en dan vraagt Isabelle of Wouter met haar naar het kerstbal wil. 
Wouter antwoord met nee… Hij is van plan om iemand anders te vragen antwoord hij naar haar 
en dan wordt het stil bij Isabelle. Nadat de dans klaar is gaan de dansgroepjes van twee weer 
uiteen en Remco en Marleen lopen naar de bar om vervolgens wat te drinken. Ze lijken erg in 
elkaar geïnteresseerd te zijn omdat ze de hele tijd bij elkaar blijven staan en ook vlak naast 
elkaar. Rico komt naar Wouter en hij vraagt ‘waarom ben jij niet samen met Marleen?’ ‘Kijk maar 



eens…’ zegt Wouter en Rico ziet Remco en Marleen bij elkaar staan. ‘Hmmm…’ zegt Rico, ‘hij 
heeft al zoveel meiden verslonden en nu zit hij achter Marleen aan!’ Rico ’s gezicht krijgt een 
beetje een boze uitstraling maar wat kan hij zeggen… Dan gaat Remco naar het toilet en komt 
Marleen richting Wouter gelopen. Wouter denkt bij zichzelf ‘ze zal wel geen interesse meer in 
me hebben en er met Remco vandoor gaan.’ Marleen komt steeds dichterbij en Wouter begint 
alweer behoorlijk te zweten. ‘Mag ik zo met je dansen?’ vraagt Marleen aan Wouter en hij kan 
wel een gat in de lucht springen. Hij kijkt haar vrolijk aan en antwoordt ‘jazeker!’. Dan lopen 
beiden naar de dansvloer waar ze tegenover elkaar staan… Wouter in zijn mooie donkerblauwe 
pak met stropdas en een zwart overhemd eronder. Zijn mooie strakke donkerblauwe broek 
maakt het keurig netjes af. Marleen staat tegenover Wouter met haar mooie Ierse winterkoltrui 
en haar prachtig strakke donkergrijze broek maakt het bij haar op een winters sexy manier af.  

Wouter zweet en begint wat te rillen van de zenuwen. Marleen komt steeds dichterbij en de zaal 
wordt donker. Marleen en Wouter hebben nu alleen aandacht naar elkaar en de muziek en 
langzaam slaat Marleen een arm om Wouter. Aansluitend volgt Wouter met zijn arm om 
Marleen en dan voelt hij haar heel langzaam tegen hem aan komen. Wát een fijn gevoel, wat 
een prachtig moment! Hij voelt Marleen ’s haren omdat ze haar hoofd over Wouter ’s schouder 
legt. Heel subtiel beginnen ze te dansen. De aandacht ligt op het gevoel… Buik tegen buik en het 
lijkt erop dat Marleen nu helemaal in Wouter ’s armen ligt. Ze fluisteren wat in elkaar ’s oor en 
Marleen zegt dat Wouter supergoed kan dansen. ‘Remco is naar huis gegaan want hij moest op 
de kinderen passen omdat zijn vrouw moest invallen op het werk’ vertelt Marleen. Wouter raakt 
opgelucht in zichzelf en duwt haar langzaam wat dichter tegen zich aan. Dan gaat Marleen ’s 
hoofd van Wouter ’s schouder en kijkt ze hem recht in de ogen. Omarmd en voelend van elkaar 
’s lichaam kijken beiden super enthousiast naar elkaar en volgt er een glimlach. Wouter wil haar 
graag een kus geven maar hij durft het niet. Hij kan bij Marleen aflezen dat ze hetzelfde denkt 
maar het lijkt erop dat zij het ook niet durft. Dan komt er een ander liedje en dat is als afsluiter 
van de avond een feestliedje. Polonaise wordt er gedaan en als laatst wordt er met danspartners 
geschuifeld. Wouter en Marleen hebben alleen nog maar aandacht voor elkaar en de avond gaat 
al snel over in de nacht. Tot aan het eind staan Wouter en Marleen met elkaar te dansen, 
schuifelen en houdt Marleen Wouter vast tijdens de polonaise. Het zijn twee stevige handen die 
hem niet los willen laten lijkt het wel… Er wordt wat gedronken bij de bar en dan gaat iedereen 
naar huis. Wouter en Marleen zijn weer als laatst en de barman doet de deur van het gebouw 
weer dicht. Daar staan ze dan buiten in de kou, het vriest en de lichtjes glinsteren om beiden 
heen. De barman wenst ze een fijne nacht en ‘tot eerste kerstdag’.  

Marleen loopt met Wouter mee en bij de fietsen staan ze nog lekker te kletsen. Marleen vertelt 
over de bakker waar ze werkt en Wouter over de voorbereidingen die hij doet om de zaak over 
te nemen. Verder kletsen ze over koetjes en kalfjes en op het laatst wordt de gespreksstof wat 
intiemer. Wouter stelt voor om met Marleen een eindje te gaan wandelen in het dichtbij gelegen 
park en zij vindt dat een goed idee. Voordat ze gaan lopen vraagt hij naar haar telefoonnummer 
want hij wil het nu niet weer laten schieten… Marleen pakt haar telefoon en zoekt haar nummer 
op. Super enthousiast dat Wouter is wordt hij nog enthousiaster, want het nummer van zijn 
grote verliefdheid komt in zijn telefoon. Nadat de telefoonnummers zijn uitgewisseld gaan 
beiden met de fiets in de hand naar het park en zetten daar de fiets voor de poort. De fietsen 
gaan op slot en Marleen en Wouter lopen het park in. Daar lopen ze dan, gezellig naast elkaar en 
pratend. Marleen vertelt over het feit dat de bakkerij waar ze werkt failliet is en er geen 
opvolger is gevonden. Ook bij die bakkerij zijn er veel vrijwilligers en wat vast personeel die dus 
allemaal werkloos dreigen te raken. Wouter vindt dit heel erg voor hun en hij denkt na over wat 
hij voor hen zou kunnen doen binnen zijn toekomstige bakkerij. Na een halfuurtje lopen in het 
park gaan beiden op een bankje zitten bij de bevroren vijver. Het is stil, muisstil… Een briesje 



wind is hoorbaar en af en toe een uil of vogel die piept of fluit. Marleen zit dicht tegen Wouter 
aan en dit vindt hij erg prettig. Haar prachtige lichaam voelt zo prettig en heerlijk warm in de 
ijzige kou. Dan voelt Wouter wat. Het valt op zijn hoofd, op zijn broek en vervolgens op zijn neus. 
Het begint te sneeuwen lijkt het wel en terwijl de kerstboom tegenover de vijver prachtig blinkt 
komt Marleen nogeens wat dichterbij Wouter zitten.  

Wouter begint te vertellen over zijn verleden en nu komt ook het moment van de waarheid… Hij 
vertelt waarom hij bij bakkerij Frederik is terechtgekomen. Marleen luistert zeer aandachtig en 
medelevend naar Wouter en na het moment dat Wouter het eruit heeft gegooid over zijn 
taakstraf wordt het even stil… Marleen kijkt hem aan en Wouter kijkt haar aan… ‘Wil Marleen 
nog wel wat met me te maken hebben nu ik dit heb verteld?’ denkt Wouter bij zichzelf. Dan pakt 
Marleen Wouter héél stevig vast en knuffelt hem. ‘Dankjewel voor je openheid’ zegt ze. Een 
kusje op de wang van Wouter volgt en even staan ze omarmd tegen elkaar aan en in de ijzige 
kou houden ze elkaar even stevig vast. Wouter voelt opnieuw Marleen ’s prachtige lichaam. Haar 
prachtige lieve uitstraling komt volop in beeld als hij haar aankijkt en als ze glimlacht is Wouter 
telkens helemaal verslagen van pure verliefdheid. Marleen ’s ogen glinsteren lijkt het wel en met 
haar buik, borsten en vervolgens haar hoofd over Wouter ’s schouder drukt ze zich helemaal 
tegen hem aan! Wouter antwoordt door haar nogeens tegen hem aan te duwen en daar staan 
ze... Verder kunnen ze niet tegen elkaar en terwijl ze daar staan begint het harder te sneeuwen. 
Marleen fluistert in Wouter ’s oren dat het zó vertrouwd voelt en ze hem niet meer wil loslaten. 
Dan komt het moment waar Wouter al een tijdje op heeft gehoopt… Beiden kijken elkaar aan. 
Marleen ’s prachtige verliefde ogen en de smoorverliefde ogen van Wouter. De lichamen kunnen 
al niet meer dichter naar elkaar toe want ze voelen elkaar op elk gebied, vervolgens komen de 
gezichten steeds dichter naar elkaar totdat hun lippen elkaar kunnen raken. Wouter is de eerste 
die Marleen ’s lippen raakt en er een hele lieve kus op zet. Marleen volgt en er volgen meer en 
meer kusjes. Even later blijven de monden aan elkaar en wordt er innig gezoend. Het sneeuwt en 
sneeuwt en de omgeving om hen heen wordt steeds witter. Wauw! Wat gaat er een heerlijk 
gevoel door Wouter heen, het is alsof hij in het paradijs is met zijn prachtige lieve vrouw! 
Urenlang staan ze daar op die plek. Beide jassen zijn ingesneeuwd en dan besluiten ze maar eens 
hand in hand terug te lopen naar de fietsen die bij de poort van het park staan. 

Aangekomen bij de fietsen zien ze dat de fietsen helemaal zijn ingesneeuwd. In een paar uur tijd 
terwijl zij van elkaar hebben staan genieten is er tientallen centimeters sneeuw gevallen en 
moeten ze nu in de glibberige sneeuw zien thuis te komen. Marleen staat tegenover Wouter en 
wil hem nog één stevige knuffel geven voordat ze op de fiets stapt om met Wouter naar haar 
huis te fietsen. Dan glijdt Marleen uit en belandt bovenop Wouter! Daar liggen de twee dan… Op 
elkaar, en terwijl ze elkaar lachend aankijken en wat liggen te stoeien sneeuwen ze ook nogeens 
onder op die plek. Een paar uur later, jawel in de vroege morgen ligt er meer sneeuw en hebben 
ze elkaar maar lekker warm gehouden. Marleen vraagt aan Wouter of hij zin heeft om na het 
kerstbal mee te gaan naar de kerk voor de kerstnachtdienst. Wouter geeft aan nog nooit naar de 
kerk te zijn geweest maar dit toch eens met haar te willen proberen. Blij antwoordt Marleen dat 
ze het fijn vindt dat hij met haar meegaat en geeft hem een flinke kus op zijn mond. Wouter 
staat op en biedt zijn helpende handen aan om Marleen overeind te trekken uit de sneeuw. 
Wouter heeft haar overeind gekregen en samen lopen ze met de fiets in de hand naar huis. De 
wegen scheiden elkaar dit keer niet… Omdat het zo ontzettend glad is bedenkt Wouter dat 
Marleen wel met hem mag meekomen naar huis. Marleen loopt met Wouter mee en onderweg 
worden er nog veel stevige knuffels en zoenen uitgedeeld aan elkaar en het laatste stukje beurt 
Wouter haar op en draagt hij haar zijn huis binnen als een echte gentlemen! Eenmaal binnen in 
het lekker warme met kerst versierde huis legt hij haar op de bank… Samen giechelen ze al 
genietend van elkaar omarmd op de bank. Dan vraagt Wouter of ze wat wil drinken en ‘s 



morgens vroeg in de ochtend worden er twee heerlijke koppen chocolademelk met slagroom en 
kaneel bereid! Marleen staat op en gaat op de bank zitten. Wouter komt terug met lekkere zelf 
gebakken koekjes en zet dit op tafel.  

Daar zitten ze, heerlijk genietend van elkaar en de chocolademelk stevig naast elkaar. Marleen 
legt haar hoofd tegen Wouter en ze kietelt hem een beetje. Dan kietelt Wouter terug en voor hij 
het weet heeft hij Marleen lachend, giechelend en genietend op de grond liggen. Daar liggen ze 
dan uiteindelijk… Samen te stoeien bij de kerstboom en er volgt een kusje op Marleen ’s 
wangetjes! Wouter biedt aan dat Marleen mag blijven slapen omdat het buiten bar en boos is 
met de sneeuwval. Er ligt al bijna een meter sneeuw en hij wil goed voor Marleen zorgen. 
Marleen geeft aan dat ze niets bij zich heeft maar Wouter heeft een oplossing. ‘Af en toe blijft 
mijn nicht aan de andere kant van het land weleens slapen en ik heb nog wel spullen van haar 
hier liggen’ zegt hij. Marleen en Wouter hebben de lekkernij en chocolademelk op en besluiten 
om naar bed te gaan. Wouter heeft een grote boxspring op zijn slaapkamer waar ze makkelijk 
samen kunnen slapen. Hij vraagt uit fatsoen en respect of hij op de andere slaapkamer moet 
slapen maar dan zegt Marleen dat ze hem graag naast zich wil hebben. Het bed wordt 
opgemaakt zodat er een plekje klaar is voor Marleen en terwijl zij zich opfrist op de douche 
kleedt Wouter zich snel uit en trekt zijn pyjama aan. Dan komt Marleen met haar linnen blauwe 
T-shirt en dunne zachte broek die ze onder haar normale kleren droeg aangelopen en gaat naast 
Wouter zitten. Ze gaat extra dicht tegen Wouter aanzitten en geeft hem voor het slapen gaan 
een enorme knuffel! ‘Ik ben zo blij met je!’ zegt Wouter en Marleen antwoordt dat ze ook heel 
erg blij met hem is. Een kusje op Marleen ’s wangen en mond volgen en voordat ze gaan slapen 
gaan ze even heerlijk omarmd tegen elkaar aanliggen onder de dekens… Wauw!!! Wat voelt dat 
goed, wat voelt dat machtig goed en de liefde straalt bij beiden uit als het mooiste vuurwerk… 
Dan trekt Marleen aan het touwtje en gaat de slaapkamerverlichting uit. Ze vallen in elkaar ’s 
armen in slaap en de kerstman ‘HoHoHo ’t’ in de verte met zijn slee en rendieren door het dorp. 

In het volgende deel en tegelijkertijd het laatste deel lees je meer over de prachtige liefde tussen 
Marleen en Wouter en natuurlijk ook het kerstbal… De bakkerij wordt snel overgenomen door 
Wouter en er gaat tijdens kerst een fantastisch kerstfeest plaatsvinden!  

Deel 11 

De ochtend is al op volle gang en het is kerstdag. Wouter heeft deze ochtend vrij genomen bij de 
bakkerij om nog even ‘wat zaken te regelen’ voor de overname van de bakkerij. In plaats daarvan 
wordt hij om elf uur wakker naast zijn prachtig schone Marleen die even later wakker wordt. 
Beiden hebben geslapen als een roos! Beiden geven elkaar een stevige goedemorgen knuffel en 
een kus op de iets uitgedroogde lippen van Marleen volgt. Ze zijn dolgelukkig samen en als 
mensen zeggen ‘die passen bij elkaar!’ dan kun je dat heel goed zien bij Wouter en Marleen. 
Wouter staat op en gaat naar beneden. Marleen blijft nog even op bed liggen. Beneden in de 
keuken wordt alles uit de kast getrokken om een heerlijk ontbijt op bed te maken… Terwijl 
Marleen nog lekker nageniet hoort ze beneden wat gespetter in een pan en klinkt een piep van 
de magnetron. Dan, een kwartiertje later komt Wouter boven met een dienblad met het 
lekkerste ontbijt voor zijn gloednieuwe lief! Marleen gaat op bed zitten en is superblij. ‘Wat lief! 
Wat zorg je toch weer goed voor me’ en de liefste glimlach is weer een feit! Wouter heeft voor 
zichzelf ook een ontbijtje meegenomen en terwijl de broodjes met ei en spek worden opgegeten 
wordt alles weggespoeld met een heerlijk glaasje sinaasappelsap en een kop heerlijke koffie. 
Marleen strijkt heel subtiel door Wouter ’s haren en Wouter slaat een arm om haar heen. Een 
goede en romantische start van de dag is een feit! Vandaag wordt de dag dat Wouter ’s middags 
de nieuwe plannen met de bakkerij gaat presenteren. Deze zullen niet veel anders zijn dan al die 



jaren bij Frederik. De bakkerij moet vooral gezelligheid uitstralen en warmte. Daar heeft het bij 
Frederik ook nooit aan ontbroken. Qua papierwerk heeft Wouter in overleg met Frederik deze 
kerstdag uitgekozen om ook zijn personeel te verassen dat hij vanaf vanmiddag eigenaar is van 
de bakkerij. Op deze manier kunnen ze vanaf het nieuwe jaar meteen aan de slag! Daarbij komt 
dat Wouter heeft overlegd met zijn maten in de bakkerij en dat zij het eten en drinken willen 
verzorgen bij het kerstbal dat vanavond plaatsvindt. Echter… Wouter doet mee aan het 
toneelstukje maar zijn collega ’s zullen zich prima zelf redden. Dit hebben ze al zo lang bewezen! 

Nadat Marleen en Wouter zijn gedoucht gaan ieder na een paar stevige knuffels en zoenen naar 
hun werk. Marleen gaat naar de bakkerij waar zij werkt en Wouter gaat deze middag onder 
andere in de papieren! Wouter komt aan bij bakkerij Frederik en hij heeft de papieren opgehaald 
die hij moet invullen en ondertekenen. Rond drie uur in de middag is alles ingevuld en 
ondertekend en is het moment van de waarheid… Officieel wordt er door Frederik in het 
ziekenhuis een handtekening gezet en moet hij nog even voor wat dingen langs de notaris. Dan, 
als écht alles is afgerond gaat Wouter met een heel gelukkig gevoel terug naar de bakkerij… Hij 
informeert het personeel door iedereen bij zich te roepen. Hij vertelt het goede nieuws en de 
enthousiasme kan niet meer stuk bij iedereen! Wouter gaat door met zijn werk en 
voorbereidingen voor het kerstbal. Hij kijkt om zich heen en beseft ‘nu is dit allemaal van mij!’ 
Later verandert het iets in zijn gedachte: ‘het is nog steeds van ons!’… Dan gaat de telefoon. Het 
is Marleen… Ze huilt en Wouter vraagt wat er aan de hand is. Marleen vertelt dat vandaag op 
kerstdag de stekker uit de bakkerij is getrokken en dat iedereen naar huis is gestuurd. Wouter 
probeert haar te kalmeren maar aan de telefoon lukt dit niet. Hij geeft aan even weg te moeten 
en vraagt of zijn collega ’s even zonder hem kunnen. Wouter stapt op zijn fiets en fietst naar 
Marleen toe. Hij komt aan bij haar prachtig vrijstaande huis en hij ziet dat het niet is versierd met 
kerstversiering… Wouter loopt naar de voordeur en belt aan. De deur gaat open en het is 
Marleen die in de deuropening staat met tranen in de ogen… Wouter loopt naar haar toe en 
troost haar. Marleen houdt hem stevig vast en duwt de deur dicht. Daar staan ze in de gang… 
Marleen huilt en huilt en Wouter probeert haar heel subtiel te troosten. Gelukkig komt ze weer 
wat tot bezinning en Wouter aait nog even over haar hoofd en streelt wat door haar haren. 
Samen lopen ze naar de kamer en Marleen vertelt wat er precies is gebeurd.  

Met tranende ogen vertelt ze dat ze haar hart heeft gegeven aan de bakkerij en vooral in de 
vrijwilligers met een beperking. Er is een heel ander management in de zaak gekomen, vertelt 
Marleen en zij hebben er een potje van gemaakt. Commercieel ingesteld hebben ze alles naar de 
knoppen geholpen en nu staan we met z ’n allen op straat! zegt Marleen. Wouter slaat een arm 
om haar heen terwijl hij naast haar zit. Hij duwt haar tegen zich aan en ze legt haar hoofd op 
Wouter ’s schouder. ‘Hoe moet dat nu?! Ik heb een eigen huis en geen werk meer… ‘ Wouter 
kalmeert haar en hij belooft haar te helpen. ‘Vind je het erg dat ik even naar de bakkerij ga? Ik 
moet even wat overleggen’ zegt Wouter. Wouter zet een kop thee voor Marleen en doet er een 
koekje bij. ‘Ik ben over een uurtje terug!’ zegt hij en hij gaat naar zijn bakkerij. Marleen doet na 
een stevige knuffel en een kus de deur dicht en gaat maar wachten wat Wouter te zeggen heeft. 
Aangekomen bij de bakkerij roept Wouter opnieuw iedereen bij zich en gaat opnieuw het 
gesprek aan met zijn personeel. Hij vertelt over het faillissement van de andere bakkerij en dat 
alle mensen die daar werkten nu op straat staan. Velen kennen de mensen daar en vinden het 
heel erg dat dit zo is gebeurd. Iemand vertelt dat hij daar vroeger ook heeft gewerkt en dat de 
nieuwe eigenaar een chagrijnig mannetje was met alleen maar oog op dollartekens. Dan vertelt 
iemand anders dat zij al eens heel erg is beledigd door diezelfde eigenaar en dat ze daarom weg 
is gegaan en bij Frederik terecht is gekomen. Wouter komt met de belangrijkste vraag van het 
gesprek… ‘Vinden jullie het erg dat ik al die mensen hier in dienst neem en dat wij ze hier in het 
zonnetje gaan zetten?’ Dan wordt het weer even stil maar al snel reageert iedereen enthousiast! 



Wouter gaat het in orde maken en terwijl hij achter zijn computer zit heeft hij voor iedereen een 
contract gemaakt zodat ze bij de bakkerij kunnen komen werken. Frederik heeft ooit weleens te 
horen gegeven dat hij mensen met een beperking in dienst wil nemen maar dat hij dat met zijn 
78ste leeftijd niet meer aankon. Wouter heeft een plannetje dat hij het wél aankan en zo print hij 
vervolgens alle contracten uit! 

Tenslotte gaat Wouter even iets anders doen… Hij gaat naar een aantal winkels om Marleen te 
verassen. Zij vertelde toen Wouter bij haar in huis kwam dat ze geen kerstversiering heeft omdat 
ze er simpelweg geen tijd voor heeft gehad. Er staat nog niet eens een kerstboom! Marleen is al 
die tijd uitgebuit door de eigenaar van de failliet gegane bakkerij en het enige waar ze te laat 
naartoe kon was de toneelvereniging. Daar schrok Wouter behoorlijk van en dan is het extra 
wreed dat al dat werk voor niets is geweest. Vanaf nu zal Marleen niet weten wat haar 
overkomt. Als Wouter terugkomt op de bakkerij vraagt hij of hij straks even het bestelbusje kan 
meenemen en of enkelen even met hem mee willen gaan naar Marleen ’s huis. Hij heeft wat 
mensen kunnen regelen en diegenen die achterblijven nemen even de winkel over en de andere 
werkzaamheden. Wouter gaat op zijn fiets terug naar Marleen en als hij bij Marleen is vraagt hij 
of ze met hem meewil naar de bakkerij. Hij moet wat met haar bespreken! Marleen kijkt vragend 
naar Wouter maar hij zegt nog even niets… Samen fietsen ze naar de bakkerij en hij geeft 
Marleen een rondleiding. Hij slaat een arm om haar heen en dolverliefd dat ze zijn volgt er 
middenin de winkel een knuffel vol van liefde! Dan lopen beiden naar kantoor om wat ‘zakelijke 
dingen te bespreken…’ Marleen kijkt met nog meer vragende ogen naar Wouter en gaat maar 
gewoon bij hem zitten. Wouter pakt wat contracten en Marleen heeft al een beetje een idee wat 
hij haar wil aanbieden.  

‘Lieve Marleen, ik weet wat je hebt doorgemaakt de afgelopen tijd. Je hebt geen fijne tijd gehad 
bij de bakkerij waar je werkte en op een hele nare manier zijn jullie op straat gezet… Een mooie 
tijd dreigt op te houden maar daar wil ik een stokje voor steken…’ Marleen kijkt Wouter met nóg 
meer vragende ogen aan! ‘Lieve Marleen, zoals je weet heb ik het aanbod gekregen om deze 
bakkerij over te nemen en wat je nog niet wist is dat ik vanmiddag alles heb ondertekend en dat 
de bakkerij nu al op mijn naam staat!’ Marleen kijkt enthousiast. Wouter gaat verder: ‘Toen jij 
me vertelde dat je geen werk meer hebt en alle andere mensen van de bakkerij ging dat bij mij 
door merg en been. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om jullie aan je lot over te laten en 
daarom kom ik met dit aanbod…’ Er beginnen bij Marleen tranen te rollen want nu komt de 
vraag… Wouter sluit het gesprekje af met de vraag: ‘Lieve Marleen, ik weet het, het is de derde 
keer dat ik Lieve Marleen zeg, maar ik heb alles contractueel al geregeld en bij deze bied ik jullie 
aan dat jullie hier in de bakkerij mogen komen werken!’ Marleen staat op bespringt Wouter van 
vreugde. Wouter kan nog meer net blijven staan terwijl Marleen ’s hele lichaam leunt op 
Wouter. Een paar stevige zoenen volgen en Wouter heeft nog nooit zoveel blijdschap gezien als 
dit moment! ‘Dan heb ik nog één dingetje…’ zegt Wouter. ‘Wat is dat, wat is dat?!’ zegt Marleen 
overenthousiast. ‘Ik heb gehoord dat jij als enige in loondienst was en jij en de vrijwilligers werd 
uitgebuit en beledigd’ zegt Wouter. Marleen knikt antwoordend met ja. Dan vertelt wouter het 
volgende: ‘omdat ik vind dat iedereen beloond moet worden voor zijn of haar werk en omdat ik 
superveel van jou houd en mijn personeel neem ik iedereen in vaste dienst!’ Dan laat Marleen 
Wouter los en kijkt hem aan… ‘Meen je dat echt?!’ Jazeker! Iedereen gaat hier in vaste dienst! 
Dan bespringt Marleen wouter opnieuw en kust hem helemaal onder… Ondertussen is het 
bestelbusje weggereden en is er één dingetje wat Marleen een beetje gek vindt. ‘Waar is 
iedereen? Bijna iedereen is weg!’ zegt ze. Wouter vertelt dat ze heel veel bestellingen hadden en 
dat dat allemaal voor kerstavond nog moet worden rondgebracht en afgeleverd moet worden. 
‘Maar je hebt maar één bestelauto’ zegt Marleen. Wouter antwoordt dat mensen ook met eigen 
auto dingen bij klanten afleveren en sommigen zelfs met de fiets.  



De dolenthousiaste en smoorverliefde Marleen en Wouter lopen naar Marleen ’s huis. Het is 
ondertussen al bijna donker en al slenterend door de dikke laag sneeuw zegt Wouter dat ze hier 
even moet stoppen. ‘Per toeval’ ziet Marleen de bestelbus staan bij haar huis… ‘Marleen, ik heb 
een verassing voor je!’ zegt Wouter. Hij zegt dat ze vooral naar haar huis moet blijven kijken en 
dan zegt Marleen ‘wat is er aan te zien? Ik ben de enige in de buurt waar niets verlicht is of 
versiering te zien is…’ Kijk nou maar, zegt Wouter met een glimlachend gezicht. Dan fluit Wouter 
en opeens… Opeens is daar een verlicht huis! Marleen kijkt verbaasd naar haar huis. Alles is 
versierd, zelfs de struiken in de tuin! Vooraan het puntdak van haar huis is een grote ster 
gemonteerd en diverse buitenkerstbomen glinsteren! Het is een lichtjesparadijs geworden, maar 
binnen is het nog donker… Marleen raakt emotioneel en bespringt Wouter opnieuw om hem 
een enorme knuffel te geven. Samen vallen ze in de sneeuw maar er is nog wel even wat werk 
aan de winkel… Marleen en Wouter staan op en Marleen opent haar huis. Binnen wordt door 
iedereen hard gewerkt om het ook daar gezellig te maken met kerstversiering en zo wordt 
terwijl kerstvond is begonnen toch nog in het leven van Marleen veel licht gebracht. Iedereen is 
dolenthousiast en ze drinken wat. Het personeel gaat naar de bakker om nog even de mensen af 
te lossen en vervolgens de winkel te sluiten. Wouter en Marleen zitten naast elkaar. ‘Dankjewel’ 
zegt Marleen en voordat ze zich gaan voorbereiden liggen ze nog even samen op de bank 
heerlijk genietend van elkaar… Een uurtje later gaat Wouter naar zijn huis want om acht uur 
begint het kerstbal. Hij redt het allemaal nét en in zijn prachtig gekostumeerd pak komt hij nog 
op tijd aan. Marleen komt ook en ook zij redt het net op tijd. Ze rennen naar elkaar toe en lopen 
samen naar binnen. Een kerstbal om nooit meer te vergeten! Zo ziet het eruit. Het hele dorp is 
aangekomen en een beetje zenuwachtig zijn ze wel… 

Marleen doet haar jas uit en wat daar tevoorschijn komt… Wauw! Wouter staat in zijn blauwe 
smoking met wit overhemd en strik, een blauwe broek en de meest glimmende schoenen 
tegenover zijn mooiste vrouw… Marleen draagt een prachtig mooie zwarte jurk over haar hele 
lichaam. Haar onderbenen zijn bloot en met haar hoge hakschoenen maakt ze zichzelf de meest 
mooie vrouw van het kerstbal! Wouter komt steeds dichterbij haar staan en een kusje op 
Marleen ’s mooie rode lippen volgt. Samen lopen ze naar de prachtige met kerst versierde plek 
waar het bal gaat plaatsvinden, maar eerst het toneelstukje waar goed op is gerepeteerd. 
Wouter en Marleen staan backstage met wat jongens en dan het moment van de waarheid… Het 
scheelt dat Wouter haar nu écht mag kussen en dat is hét moment waar Wouter naar uitkijkt, 
nét zoals Marleen! Een luid applaus volgt en Wouter en Marleen komen tevoorschijn… Ze voeren 
hun toneelstukje op en terwijl Wouter aan het einde van de uitvoering in de toren klimt staat 
Marleen hem vól van liefde op te wachten… Dan is Wouter eindelijk bij Marleen in de toren. Hij 
klimt erin en dan… Dan volgt hét moment van de waarheid! De kus… Wouter en Marleen 
houden elkaar stevig vast terwijl ze elkaar kussen. Iedereen is super-enthousiast en terwijl 
Marleen en Wouter elkaar nog steeds kussen duwt hij haar héél subtiel achterover zoals in de 
film… Wouter leunt op Marleen ’s prachtige lichaam en met deze afsluiter kan het kerstbal niet 
meer stuk! Beiden genieten heerlijk van elkaar als het kerstbal op het punt staat te beginnen. 
Wouter helpt Marleen netjes uit de toren en begeleidt haar als een gentlemen weer naar 
achteren. Samen lopen ze richting de danszaal en ze zijn heel blij dat het toneelspel in goede 
aarde is gevallen. Het stel loopt de balzaal binnen en werkelijk waar, er is alleen maar geluk en 
liefde. Het lijkt erop dat meer stelletjes elkaar hebben gevonden binnen de dansvereniging en 
wat is dat? Er zijn ook wat mensen van de oude toneelvereniging van Wouter die hem 
complimenteren. Het eerste plaatje wordt opgezet, en Marleen en Wouter staan tegenover 
elkaar. Vol van liefde dansen ze de hele avond alleen maar met elkaar en tussendoor wordt er 
stiekem nog wat geknuffeld. Wouter geniet van haar prachtige lichaam dansend tegen hem aan, 
die prachtige jurk die alles nét wat gevoeliger maakt qua ‘het voelen van elkaar ’s lichaam’.  



Het is een groot succes en ook Rico is aanwezig met zijn gezin. Hij complimenteert Wouter en 
Marleen met hun fantastische opening en feliciteert hen met hun intense liefde. ‘Jullie passen bij 
elkaar!’ zegt Rico en zowel Marleen als Wouter zeggen ‘ja dat klopt!’. Het kerstbal duurt en 
duurt en iedereen geniet nog steeds volop. Dan, als afsluiter van het bal komt opeens de 
kerstman met zijn slee en rendieren binnen op de bühne en presenteert het mooiste stel… Er 
staat een leuke prijs op diegenen te wachten, namelijk een onvergetelijke vakantie naar een plek 
naar keuze! Marleen en Wouter bespreken voor de gein waar ze van de zomer naartoe willen en 
dan komt het moment van de uitslag van de jury en de kerstman! Het wordt stil, muisstil… ‘De 
winnaar van vanavond zijn…’ zegt onze Santa Clause… En nog steeds is het muisstil… Dan klinken 
de namen door de hele balzaal en volgt er een enorm applaus! Marleen en Wouter geloven het 
niet… Zijn nu hun namen genoemd?! Jazeker! De kerstman vraagt ze naar voren te komen en 
daar staan ze dan… Voor het héle dorp! Iedereen ziet het smoorverliefde stel staan en ze nemen 
vol van zenuwen de prijs in ontvangst. De reis naar Australië kan beginnen komende zomer maar 
eerst… Eerst moet de bakkerij volledig up en running zijn! Dan doet Wouter met Marleen een 
woordje. Natuurlijk bedanken ze iedereen en een stukje reclame voor hun bakkerij kan niet 
verkeerd zijn… Dan lopen ze dolenthousiast van de bühne af en gaan terug naar de menigte waar 
ze nog een tijdje kletsen, genieten en vooral véél genieten… Dan komt de vader van Wouter bij 
hem en feliciteert hem met een knuffel nét zoals de moeder van Marleen bij haar komt om haar 
te feliciteren met een knuffel. De vier lopen een moment later naar buiten en kletsen buiten in 
de sneeuw nog wat bij. Dan vraagt Marleen of Wouter met haar mee wil naar de 
kerstnachtdienst. Daar moet Wouter even over nadenken… Hij is ooit gelovig opgevoed maar 
heeft het door wat hem in het verleden is overkomen allemaal weggegooid en er nooit meer iets 
meer gedaan! 

Wouter verandert al heel snel van gedachte en zonder er iets over te zeggen besluit hij om mee 
te gaan naar de kerstnachtdienst. Het is immers kerstavond! De vader van Wouter, Herman, 
heeft al lang niet meer in de kerk gezeten sinds het overlijden van zijn vrouw, Wouter ’s moeder. 
Marleen en haar moeder Felicia hebben ondanks dat Felicia ’s man, Marleen haar moeder, het 
geloof nooit losgelaten en gaan elke zondag naar de kerk. Ze spreken af dat ze gelijk vanuit het 
kerstbal doorlopen naar de kerk. Het is een stukje wandelen, of anders gezegd, glijden door de 
sneeuw en terwijl het opnieuw begint te sneeuwen lopen Marleen en Wouter maar ook Herman 
en Felicia naar de kerk middenin het bos. Met z ’n vieren houden ze elkaar overeind want er ligt 
nog steeds een enorm pak sneeuw van tientallen centimeters. Nadat ze het dorp zijn uitgelopen 
wordt hun weg vervolgd naar een smal paadje die naar de kerk leidt… De kerk is niet de 
dorpskerk, maar een heel klein knus kerkje waar zo ’n honderd man in past tijdens een 
kerkdienst. Het is opeens pikdonker terwijl het viertal steeds dichterbij de kerk komt. Dan komen 
de kerstbomen aan beide kanten van het paadje in zicht en wordt alles fantastisch verlicht. 
Aangelopen bij de kerk zingt een kerkkoor volop om ze te verwelkomen, net zoals de andere 
mensen. Hand in hand lopen Marleen en Wouter en Felicia en Herman naast elkaar de kerk in en 
nemen plaats in het gezellige knusse met kerst versierde kerkje. De kaarsjes branden volop en 
het licht wordt iets gedoofd terwijl de kerkdienst begint. Wouter voelt zich nog een beetje 
ongemakkelijk maar Marleen maakt dit allemaal weer goed! Herman zit gezellig naast Felicia op 
de houten bank naast Marleen en Wouter en ook zij kletsen nog wat… Dan opent de predikant 
met gebed en begint de kerstnachtdienst. Het is helemaal donker, alleen de kaarsjes en de 
kerstverlichting in de kerstbomen verlichten de kerk. Marleen legt tijdens een oppeppende 
preek haar hoofd tegen Wouter ’s schouder en hij slaat een arm om haar heen. Herman en 
Felicia kijken dolenthousiast en genieten dat die twee elkaar hebben gevonden en dat ze zoveel 
van elkaar houden.  



Dan wordt Wouter geraakt door een preek. Marleen ziet dit en zij houdt hem vast. Terwijl 
Wouter zich tegen Marleen aanhoudt rollen de tranen over hem heen. Ook Herman raakt 
geëmotioneerd net zoals Felicia. Eindelijk komen er emoties los en voor ze het weten zitten alle 
vier huilend in de kerk. De Heilige Geest lijkt Wouter en Herman even later te raken. Alsof de 
HEERE Jezus herboren wordt in hun hart! Een enorme warmte en liefde komt op en in hun neer 
en zo bloeit er iets heel moois… Verder genieten ze van een prachtige kerkdienst die tot voorbij 
middernacht duurt en om klokslag half één gaan de deuren open en gaat iedereen naar buiten. 
Daar wacht hen een heerlijke warme bak koffie met chocomelk en iets lekkers erbij. Wouter, 
Marleen, Herman en Felicia praten na met andere kerkgenoten en vrienden van moeder en 
dochter. Een moment later, als iedereen naar huis gaat lopen de vier naar het dorp om daar ook 
maar eens het bed te gaan opzoeken. Dan komt Wouter met een voorstel: ‘Ik heb nooit durven 
denken dat ik dit ooit zou zeggen, maar waarom vieren we kerstmis niet met ons vieren?’ 
Iedereen stemt daarmee in en sneeuwbal gooiend vervolgen ze hun weg naar huis. Wouter blijft 
bij Marleen slapen en Felicia en Herman zien elkaar morgen weer bij Wouter ’s huis waar ze 
gezamenlijk kerstmis gaan vieren. Eenmaal thuis knuffelen Marleen en Wouter nog wat na en 
duurt de nacht nog ‘romantisch lang’… Wouter kleedt zich om en trekt zijn kostuum uit. 
Hetzelfde doet Marleen met haar prachtige jurk en samen maken ze zich gereed om te slapen. 
Van écht omkleden komt het niet, want Wouter heeft zijn pyjama niet bij zich. ‘In een T-shirt kan 
ik ook goed slapen’ zegt Wouter. Dat droeg hij onder het overhemd van zijn kostuum vanwege 
de hevige kou buiten. Marleen komt vanuit de douche tevoorschijn met haar prachtige rode 
lingerie… Wouter kijkt zijn ogen uit! ‘Wát ben je een mooie vrouw!’ zegt hij en Marleen zegt ook 
dat hij prachtig is! Met een lieve glimlach gaat zij naast hem liggen. Het is lekker warm in de 
slaapkamer en beiden kijken elkaar opwindend aan en vol van liefde aan…  

Wouter ziet naast zich het prachtig slanke lichaam van Marleen liggen en hij komt steeds 
dichterbij haar liggen. Dan slaat Marleen een arm om hem heen en duwt hem verder naar haar 
toe. Daar liggen ze dan, samen op elkaar genietend van elkaar! Ze genieten enorm van elkaar ’s 
lichaam en ze knuffelen en vrijen de hele nacht door totdat hun lichaam één wordt… Het 
mooiste moment van hun leven, en nóg meer bevestiging dat ze écht van elkaar houden. Dan 
draaien Marleen en Wouter zich om en ligt zij bovenop hem. Hun lichamen spreken nog steeds 
intense liefde uit en uiteindelijk vallen beiden in slaap. Na even te hebben geslapen wordt 
Wouter wakker van een ‘HoHoHo’ geluid van de kerstman met zijn slee en rendieren. Hij ziet 
door het raam de kerstman door de lucht gaan en deze komt dichterbij. Om niet gezien te 
worden gaat Wouter weer liggen en even later hoort hij beneden in de kamer wat geluiden 
waarop het lijkt dat er ‘wat’ neer wordt gelegd. Hij heeft eindelijk de kerstman eens gezien in het 
echt en wat een prachtige slee met rendieren heeft hij. Toen Wouter het gordijn weer dicht 
deed knipoogde de kerstman met een glimlach. Wouter valt weer naast zijn geliefde in slaap en 
samen worden ze wakker op eerste kerstdag in de morgen. Marleen en Wouter kussen elkaar 
wakker en voordat ze opstaan geniet Wouter van zijn heerlijk ontbijt op bed. Samen ontbijten ze 
en gaan daarna naar beneden. Eenmaal in de huiskamer wacht hen een leuke verassing. Onder 
de kerstboom liggen heel veel cadeau ‘s. Nadat beiden zich hebben gedoucht gaan ze snel naar 
beneden en als Marleen het einde van de trap nadert pakt Wouter haar op en beurt haar de 
kamer binnen. Met hun dikke winterkleren en een uitzicht op buiten waar het sneeuwt en 
prachtige wit is pakken ze bij de kerstboom de cadeautjes uit. Een ketting voor beiden met hun 
beide namen erop, een lekker warme trui, een horloge, een houten trein voor Wouter, een klein 
lampje en mooie schoenen zijn gegeven… Niet te vergeten heel veel lekkernij! 

Wouter en Marleen lopen naar Wouter ’s huis waar zij met hun vader en moeder kerstmis 
vieren. Beiden bereiden alles voor want het moet een héél bijzondere kerst worden! ’s Middags 
komen Felicia en Herman samen aangelopen bij Marleen en Wouter en tot hun grootste 



verbazing zien ze dat ze hand in hand komen aanlopen… Wouter doet snel de deur open en 
Zowel Hendrik als Felicia zeggen ‘verassing!!!’. De twee komen binnen en zo worden vader, zoon 
en moeder en dochter weer gezellig en vol van liefde herenigd. Het kerstdiner is geopend en 
iedereen geniet van hun kerstfeest. Dan wordt er op de voordeur gebonkt… ‘Wie zal dat zijn?!’ 
zegt Wouter en hij loopt geschrokken naar de deur. Het is de kerstman die nog iets was 
vergeten. Sokken voor beiden om hun voeten lekker warm te houden bij de open haard. Voor 
Wouter’ s huis staat de prachtige slee met de zes rendieren en Rudolph beweegt even z’n 
pootjes om geen koude hoeven te krijgen…  De kerstman vervolgt zijn weg weer en begroet 
iedereen… Samen gaan de vier hun eerste kerstdag vervolgen en met fantastisch nieuws 
vertellen Herman en Felicia dat ook zij elkaar ‘hebben gevonden’ en dat ze verliefd op elkaar zijn. 
De twee geven elkaar nogeens een stevige knuffel met een lekkere pakkerd van een kus en 
Marleen en Wouter nemen dit idee rijkelijk over! Twee pracht stellen genieten intens van elkaar 
en de eerste kerstdag is nog lang niet voorbij. Er ligt ondertussen bijna een meter sneeuw en het 
is dit jaar een kerst zoals iedereen die zou hebben gewenst. Het is al snel avond en iedereen 
heeft zijn of haar buikje vol. Dan volgt een gebed en iedereen komt aan de beurt om iets voor te 
dragen… Iedereen bidt voor gezondheid, liefde en elkaar! Na het gebed genieten zo nog lekker 
na met een pakkende Bijbeltekst en daarna gaan de spelletjes op tafel! Tot diep in de nacht 
wordt er gespeeld, gelachen, gekletst en soms behoorlijk geknuffeld!  

Het is tweede kerstdag, Marleen en Wouter worden samen in hun armen wakker. Nadat ze 
hebben ontbeten gaat plots de deurbel… Het is Frederik die voor de deur staat. Wouter doet 
snel de deur open om hem binnen te laten. Onverwachts is hij vlak voor kerst ontslagen uit het 
ziekenhuis omdat hij snel herstelt! Dat is een heel goed teken en hij wil dit vieren met z ’n 
vrienden. Frederik vraagt of het uitkomt dat hij langskomt. ‘Natuurlijk ben je van Harte Welkom!’ 
zegt Wouter en Bij de warme kachel warmt Frederik zich op. Marleen verzorgt de koffie en 
hapjes terwijl Wouter even ‘iets regelt’. Hij belt een aantal van zijn collega ’s bij de bakkerij op 
om te vragen of ze met hen kerst willen vieren en een groep mensen komt stiekem hun kant op. 
Frederik weet nog helemaal nergens van en dat moet ook even zo blijven omdat Wouter, maar 
ook Marleen hem wil verassen. Nadat Wouter weer in de kamer is gekomen wordt de lekkere 
taart aangesneden en wordt er heerlijk van gesmuld. Dan gaat de deurbel en zegt Wouter tegen 
Frederik dat hij de deur open mag doen… Het is jouw verassing, zegt hij. Frederik loopt naar de 
voordeur en doet hem open. Dan ziet hij zijn collega ’s en schiet in tranen… ‘Wauw!!! Ik weet 
even niet wat ik moet zeggen maar kom erin!’ Al snikkend van vreugde loopt Frederik voorop en 
de collega ’s lopen achter hem aan. Rico en zijn gezin zijn ook aan komen lopen en ook zij 
worden warm binnengelaten om iets moois te vieren. Ze gaan gezamenlijk eten en de gehele 
tweede kerstdag is weer gevuld met veel gezelligheid en tot diep in de nacht is het nog héél 
gezellig. Ook enkele mensen van de oude bakkerij waar Marleen werkte zijn bij hen. ’s Avonds 
komen Felicia en Herman erbij en daarmee is het grote clubje compleet! Er wordt getoost op 
een mooie toekomst bij de bakkerij en vooral tussen de twee gloednieuwe stellen die elkaar 
hebben gevonden… Verder wordt er getoost op nieuwe vriendschappen! 

  



Felicia vraagt wanneer Wouter en Marleen gaan trouwen en iedereen begint te lachen. Marleen 
zegt ‘spoedig!!!’ en draait zich om en kust Wouter. Als ze nu al zouden weten dat ze over een 
jaar zouden trouwen en twee fantastische kinderen zouden krijgen die op kerstavond geboren 
zouden worden dan zou het kerstfeest nog veel geslaagder worden dan dat het nu al is! Een 
prachtige nieuwe familie is uitgebreid en er volgen nog vele en vele fantastische kerstdagen in 
hun vooral warme, harmonieuze en liefdevolle leven……  

Als ik dit verhaal zou eindigen met ‘ze leven nog lang en gelukkig!’ dan klopt dat inderdaad 
helemaal! Ze leven lang, gelukkig, en elke kerst herinnert hen eraan hoe hun leven in deze tijd in 
positieve zin is veranderd… Voor altijd!  

Namens Wouter, Marleen, Felicia en Herman, al het personeel van de bakkerij die nog steeds 
Bakkerij Frederik heet en natuurlijk ook Rico met zijn gezin een geweldige kerst toegewenst…… 
HoHoHo!!! Merry X-Mas…… En niet te vergeten de Kerstman. 


