
Peter is de oudste zoon van een bakker die zich na een vrolijke jeugd, 
steeds meer verzet tegen zijn door zijn ouders voorbestemde leventje. 
Op een gegeven moment escaleert de zaak en besluit hij om zijn ouders 
de rug toe te keren en zijn geluk in Parijs te gaan zoeken. Hij draagt een 
groot geheim met zich mee, waardoor hij zich volledig afsluit van de 
buitenwereld en deze hem niet begrijpt. 
Peter heeft ooit als kind webcams geplaatst in zijn ouderlijk huis. Daarmee 
is hij in staat om ook na zijn vertrek, via het internet, het doen en laten 
van zijn ouders te blijven volgen. Deze beelden vormen als het ware een 
laatste verbinding met zijn “roots”. Ondanks zijn haatgevoelens wordt hij 
door een soort innerlijke kracht steeds weer opnieuw naar deze beelden 
getrokken. Bepaalde gebeurtenissen zetten hem er zelfs toe aan om 
persoonlijk in te grijpen, waarbij hij bewust het risico neemt zijn identiteit 
prijs te geven.  In Parijs leert hij mensen kennen, die hem geleidelijk 
weer zijn gevoel voor eigenwaarde en respect teruggeven.
Zodra de geschiedenis zich weer herhaalt, komt hij erachter dat hij toch 
niet zoveel van zijn ouders verschilt als hij zelf wil doen geloven. 
Uiteindelijk besluit hij om toch weer naar Nederland te verhuizen, in de 
buurt van zijn ouders. Een ontmoeting is slechts een kwestie van tijd. 
Kan hij zijn ouders nog vergeven? 

Henk Verhaegh is geboren in 1959 en woont in Deurne, samen met zijn 
vrouw en twee zonen. 
Hij werkt als freelancer in de automatiseringswereld.
“Bakkersjongen” is zijn eerste roman en hij heeft dit boek geschreven 
omdat hij zowel als zoon en als vader gefascineerd is door de onvoor-
waardelijke liefde tussen kind en ouders zoals hij die persoonlijk heeft 
ervaren. Enerzijds als zoon van zijn ouders en anderzijds als vader naar 
zijn twee zonen. Deze liefde is oorspronkelijk gebaseerd op ons instinc-
tief gedrag om te overleven en is daarom zo puur en oprecht dat bijna 
niets deze kan aantasten. 
Pas op latere leeftijd wordt deze oerrelatie door onze intelligentie naar de 
achtergrond gedrukt en vertroebelt hiermee deze unieke verbintenis.
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