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Koen zwierde zijn benen over de rand van zijn bed en trippelde op zijn tenen 
naar de andere kant van de slaapkamer om in het bed van zijn kleine zus te 
kijken. Verbaasd keek hij toe hoe zij door het lawaai heen kon slapen.  
Hijzelf was te nieuwsgierig geworden om terug in zijn bed te kruipen, dus sloop 
hij naar de deur om deze zo stil mogelijk te openen tot hij al met één oog de gang 
kon inkijken. Al wat hij kon zien was dat er licht brandde dat steeds van kleur 
wisselde.  
Hij deed zijn deur een ietsje meer open en een kerstliedje klonk nu door tot in 
zijn kamer. Langzaam zette hij zijn ene voet voor de andere tot hij met open 
mond in de gang bleef staan terwijl hij naar een drukte van jewelste staarde. Hij 
wreef met zijn vuisten in zijn ogen en opende ze voorzichtig. Alles was er nog.  
Met een glimlach van oor tot oor werd hij door twee gemberkoekmannetjes 
boven op een treintje gezet en zo namen ze hem mee op rondreis door het 
appartement. Het treintje reed tussen de grootste suikerstokken die hij ooit had 
gezien! Het voertuig reed niet snel, dus misschien kon hij proberen om in de 
volgende bocht zijn tong uit te steken om er eens van te proeven. Dat gaf hij na 
één poging al op, omdat zijn evenwicht bewaren toch moeilijker bleek te zijn dan 
hij had gedacht. Zijn ogen werden groter bij het zien van de tunnel waar ze zo 
meteen doorheen gingen rijden. Daar kwam dus al het licht vandaan. Hij hield 
zijn hoofd omhoog terwijl de trein erdoorheen reed. Wauw! Blauw, groen, rood, 
geel en opnieuw blauw … Mooi!  
De geur van snoepjes trok zijn aandacht om weer vooruit te kijken. O, een 
kerstboom vol zuurtjes, lekker! Joepie, nog even en dan zou de trein daar 
langsgaan.  
Hij had zijn handen al half in de lucht hangen om er een snoepje af te trekken 
toen zijn kleine bovenlichaam met een schok naar voren boog en hij zijn beide 
handen moest gebruiken om zich schrap te zetten. Hij draaide zijn hoofd 



 

opzij en probeerde nog snel naar de vliegende slee met rendieren te kijken en 
zag hoe de kerstman bij zijn huis werd afgezet.  
Zijn maag begon te knorren. Wat had de kerstman een heerlijk huis om in te 
wonen. Waarom had hijzelf thuis geen dak van M&M’s? Of muren van zachte 
peperkoek en ramen uit pure chocolade? Het stille, maar toch verstaanbare, 
gevloek van de oude man maakte hem aan het lachen. Het was maar goed dat 
zijn mama dat niet kon horen, want anders kreeg deze man straf. Zou die zak 
achter op de slee vol speelgoed zitten? Zou er iets in zitten voor zijn zusje en 
hem? Waarschijnlijk niet, want hij had dit jaar eigenlijk al iets heel speciaals aan 
Sinterklaas gevraagd. De lachende stemmen naast hem maakten dat hij weer 
rechtop ging zitten en zich opzij draaide naar de lachende engeltjes in gouden 
glitterjurkjes. Ze gebaarden dat hij nu in de slee mocht plaatsnemen. Echt, mocht 
hij nu de kerstman zijn, cool!  
De rit was kort, maar wat een plezier had hij ondertussen gehad.  
Bij het uitstappen bij het kersthuis moest hij giechelen om de gekke oude man 
die in gevecht was met een rendier, omdat het grappige dier steeds de kerstmuts 
van het hoofd van zijn baas trok als die zich bukte om een pakje uit de zak te 
nemen. Bij het horen van zijn naam keek hij naar de kerstman, maar die was nog 
altijd druk bezig met cadeautjes uitladen, dus keek hij om zich heen om te zien 
waar de stem vandaan kwam die hem riep. Raar, iedereen was druk aan het werk 
en lette niet op hem en niemand had hem aangeraakt, maar toch voelde het wel 
zo. Wat gebeurde er? Waarom werd het zo donker en licht tegelijkertijd. Uit 
angst sloot hij zijn ogen.  
Bij het opnieuw openen zag hij zijn mama naast zijn bed staan, met in haar ene 
hand een flesje en in de andere de thermometer. 
 ‘Hey, kleine man, tijd voor je medicijnen en om je koorts nog eens op te 
meten.’ 
 ‘Niet nu, mama. Ik was juist bij de kerstman. Waar is hij nu?’ 
 ‘Stt, neem flink je siroop in en dan kan je direct terug naar hem.’ 
 ‘Sneller mama, ik wil hem nog iets vragen voor hij weer vertrekt.’ 
 ‘Klaar. Kruip maar dieper onder je dekbed zodat je die koorts goed 
uitzweet voor je verjaardag overmorgen. Geniet van je droom, mijn bijna 
zesjarige deugniet.’ 
  


