
Jasper en Lukas mogen trakteren 
 
Het is woensdagmiddag. Jasper en Lukas zitten in de keuken aan de tafel.  
Morgen mag Lukas op school trakteren. Want dan is hij jarig. Vanmiddag mogen hij 
en Jasper mamma helpen. Ze gaan de traktaties maken.  
‘Hoeveel kinderen zitten er in jullie klas?’ vraagt mamma. 
‘Eh… Kees, Renske, Julia,’ noemt Lukas op. 
Jasper telt op zijn vingers mee. 
‘… Pieter, en Inge, en eh… dinges,’ gaat Lukas verder. 
‘Dinges?’ vraagt mamma. ‘Wie is dat?’ 
‘Nou, u weet wel, eh… hoe heet ze nou?’ 
Lukas kan er niet op komen. Hij kijkt Jasper aan. ‘Jij weet het wel, ze zit vooraan, 
vlak bij de juf!’ 
‘O, je bedoelt Lea!’ zegt Jasper. 
‘Ja, Lea! Raar hè, dat hij zomaar haar naam niet wist.’ 
‘Maar goed, hoeveel kinderen zitten er nu in de klas?’ vraagt moeder. 
’Achttien,’ zegt Jasper. 
‘Nee hoor, negentien’ zegt Lukas. 
Ze tellen nog een keer. Het blijken er toch achttien18 te zijn. 
‘En je gaat ook de klassen rond. Hoeveel meesters en jufs zijn er op school?’ 
‘In groep 1 juf Marinda. En in groep 2 juf Gerda…’ somt Lukas op. 
Jasper telt weer op zijn vingers mee. 
Ze komen uit op negen meesters en jufs. 
‘Dus dat worden dan bij elkaar hoeveel traktaties?’ vraagt mamma. 
Jasper en Lukas kijken elkaar aan.  
18 plus 9, dat is een lastige som! 
’Is dat 28?’ vraagt Jasper. 
Mamma schudt haar hoofd. 
’27 dan…?’ vraagt Jasper zachtjes. 
‘Ja, dat is het goede antwoord,’ zegt mamma. 
‘Dus we gaan 27 traktaties maken.’ 
Mamma legt een grote zak appels op de keukentafel. 
‘We gaan een lekkere en gezonde traktatie maken,’ zegt ze. 
‘Let goed op, dan doe ik er eentje voor. De andere mogen jullie dan zelf maken.’ 
Mamma pakt een appel. Met de appelboor boort ze een stukje uit de appel. Met een 
mesje haalt ze het stukje eruit. Nu zit er een mooi rond gaatje in de appel. 
Mamma pakt uit een plastic trommel een spekje. Ze stopt het in het gat van de appel. 
Een stukje van het spekje steekt er nog uit. 
‘Zien jullie al wat het wordt?’ vraagt ze. 
Lukas en Jasper letten goed op. Ze schudden het hoofd. 
Mamma pakt een velletje geel papier. Ze tekent er met een zwarte stift een klein 
hoofdje op, met twee ogen, een mondje en een neus. Ze knipt het hoofdje uit en 
houdt het bij het spekje.  
‘O, nu zie ik het! Het is een rups die uit de appel kruipt!’ roept Lukas. 
‘Precies!’ zegt mamma. 
‘Wat een leuk idee!’ zegt Jasper. 
Lukas rent naar de kast. Even later komt hij terug met een potje lijm. 
‘Wat ga je nu doen?’ vraagt mamma verbaasd. 
‘Nou, dat hoofdje op het spekje lijmen natuurlijk!’ zegt Lukas. 
‘Zeg, wil jij je klasgenootjes vergiftigen?’ vraagt mamma. 



Lukas en Jasper kijken haar aan. Ze begrijpen het niet. 
‘Dat spekje eten de kinderen op. Daar mag dan toch geen lijm aan zitten!’ zegt 
mamma. 
‘Maar… hoe moet dat hoofdje dan blijven plakken?’ vraagt Jasper. 
‘Let maar eens op!’  
Mamma pakt een schoteltje. Daarop strooit ze een hoopje poedersuiker. Voorzichtig 
laat ze er een paar druppels water op vallen en roert het goed door elkaar. 
‘Zo, eetbare lijm!’ 
Ze strijkt het hoofdje met een kwastje in, en plakt het op het spekje. 
‘Klaar is Kees. Nu is het jullie beurt, jongens. Hebben jullie goed opgelet?’ 
Ze knikken. 
‘Ik boor de gaatjes wel in de appels,’ zegt Jasper. 
‘Dat is goed, dan stop ik de spekjes erin,’ zegt Lukas. 
IJverig gaan ze aan het werk. Na een poosje begint Jasper te klagen. ‘Wat een lastig 
werk. Mijn hand gaat er zeer van doen.’ 
‘Dan ruilen jullie toch even,’ stelt mamma voor. 
Dat doen ze. Nu boort Lukas de gaten en stopt Jasper de spekjes erin. 
Mamma tekent de rupsen-hoofdjes en knipt ze vast uit. 
Opeens geeft Jasper een gil. 
‘Een rups! Een echte! Kijk maar!’  
Hij laat de appel zien. En inderdaad. Uit het gaatje dat Lukas geboord heeft, kruipt 
een rups tevoorschijn. 
‘Ha, daar hoef je geen spekje meer in te doen!’ lacht Lukas. 
Moeder pakt de appel en legt hem apart. ‘Die zullen we maar niet uitdelen morgen,’ 
zegt ze. ‘Want een echte rups smaakt vast lang niet zo lekker als een spekjesrups.’ 
 
Eeuwoud Koolmees 
 
TEKENING 
Ik wil graag ter verduidelijking van vooral het soort spekje dat mamma gebruikt 
(zo’n gedraaid wokkel-achtig spekje), duidelijk een soortgelijke tekening als 
hieronder bij het verhaal. 
Hoe Jasper en Lukas eruit zien, laat ik aan de vrijheid van de tekenaar over. 
 

  


