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EEN NIEUW SNOEPJE

Boem, boem, boem. Daar komen de zure 
bommen uit de machine. De zure bommenkok 
vangt ze op in een grote, glazen pot. 
Doink, oink, boe. Daar komt de boerderijdrop 
uit de boerderijdropmachine. De boerderijdropkok 
vangt ze op in een grote zak. 
Er wordt druk gewerkt in de snoepfabriek van 
meneer Van der Spek. Dat moet ook wel, want de 
snoepfabriek van meneer Van der Spek is de 
grootste en beste snoepfabriek van het hele land. 
De snoepfabriek heeft wel drie sterren. 
Ieder jaar delen drie belangrijke mannen de sterren 
uit. Zij zijn de steruitdelers. Ze geven één ster als 
het snoep meer dan lekker is. Twee sterren geven 
ze als het snoep er ook nog eens uitziet om van 
te smullen. En drie sterren verdien je alleen als je 
ieder jaar weer een nieuw snoepje bedenkt. 

De snoepfabriek van meneer Van der Spek is de 
enige snoepfabriek in het land met drie sterren. 
Greetje is supertrots, want toevallig is haar vader 
de baas van de snoepfabriek. 



Morgen is het weer zover. Dan komen de drie 
steruitdelers naar de snoepfabriek voor de jaarlijkse 
inspectie. Al wekenlang heeft Greetjes vader 
zichzelf in zijn werkkamer opgesloten. Daar 
bedenkt hij in het diepste geheim een nieuw 
snoepje. Op honderden velletjes papier staan alle 
ingrediënten geschreven. De meeste ingrediënten 
heeft hij al eens voor een ander snoepje gebruikt, 
dus hij moet diep en lang nadenken. Daarom mag 
niemand in zijn werkkamer komen. 

Normaal gesproken maakt Greetje zich geen 
zorgen, want tot nu toe heeft haar vader ieder jaar 
een nieuw snoepje bedacht. Maar ja, dat is normaal 
gesproken en als dat nu ook zo was, dan was haar 
vader al lang klaar geweest. 

De drie steruitdelers komen morgen al! Als haar 
vader dan geen nieuw snoepje heeft gemaakt, 
pakken ze een ster af. Want dat mogen ze ook, 
die steruitdelers. Dan zijn het sterafpakkers. En als 
ze een ster afpakken, dan wil vast niemand meer 
de snoepjes van haar vader kopen, denkt Greetje. 
Daar wordt haar vader natuurlijk heel erg verdrietig 

van. En als hij heel erg verdrietig is, kan hij vast ook 
geen snoep meer maken dat eruitziet om van te 
smullen. En dan pakken die sterafpakkers nóg een 
ster van papa af. Greetje denkt dat haar vader dan 
zo verdrietig wordt dat hij ook geen snoep meer 
kan maken dat meer dan lekker is. 

Greetje bonkt heel hard op de deur van papa’s 
werkkamer. ‘Pahap, ben je klaa-haar?’ 
‘Ik kom zo. Ga je moeder maar vast halen. 
En zet alle koks op een rij,’ roept haar vader. 
Greetjes hart maakt een sprongetje. 
Als haar vader dat zegt, heeft hij vast een nieuw 
snoepje bedacht. 



STTT… HIER WORDT GEPROEFD

Mama, Greetje en alle koks staan keurig op een 
rij als Greetjes vader even later binnenkomt. 
‘Het is gelukt,’ zegt Greetjes vader en hij grijnst 
van oor tot oor. ‘Monden open en ogen dicht.’
Greetje krijgt als eerste het snoepje in haar mond. 
Meteen beweegt ze het van links naar rechts. 
Ze rolt het over haar tong en verstopt het er dan 
onder. Ze sabbelt eraan, smakt een paar keer flink 
en likt er dan nog eens aan met haar tong. 

Zenuwachtig doet Greetjes vader een stap naar 
achteren. Hij kijkt naar de sabbelende monden van 
alle koks, zijn dochter en zijn vrouw. Hij hoopt dat 
ze gauw zeggen wat ze van het nieuwe snoepje 
vinden. Maar niemand zegt iets. Ze snoepen. 
Ze proeven. En proeven moet in stilte. 

Greetje is de eerste die tranen in haar ogen krijgt. 
Maar dan beginnen ook Greetjes moeder en de 
koks te snotteren.
‘O nee, jullie lusten het niet. Het is een 
vies snoepje en daarom moeten jullie huilen,’ 
roept Greetjes vader. 
‘Nee papa, dit is juist het lekkerste snoepje dat ik 
ooit heb gegeten. Nog lekkerder dan die chocolade-
mintmetbramemsiroopkikker van vorig jaar.’ 
Greetjes moeder knikt. 
‘Het zijn tranen van geluk. Het is veel te lekker.’ 
‘Het smaakt zuur,’ zegt de zure bommenkok. 
‘Nee, nee, het smaakt juist zoet,’ vertelt de 
suikerspinnenkok. 
‘Welnee, hoe komen jullie daar nou bij? Het smaakt 
juist zoet, zuur, bitter en weer zoet tegelijkertijd,’ 
zegt de boerderijdropkok. 



‘Bij mij smaakt het naar... naar... naar... meer. 
Veel meer,’ zegt Greetje lachend, waarna ze 
allemaal moeten lachen. Eerst zachtjes, maar al 
snel gieren ze het uit. Ze rollen over de vloer van 
het lachen. Ze zijn blij. Dolblij. Het is Greetjes 
vader weer gelukt. Als ze uitgelachen zijn, 
steken ze allemaal nog een snoepje in hun 
mond. Nog een en nog een en nog een. 
Net zolang tot er geen enkel snoepje meer 
in de grote snoeppot zit. 

‘Oei, nu hebben we niets meer over voor 
morgen,’ zegt de boerderijdropkok. 
‘Dat geeft niets, we maken vanavond een 
nieuwe lading,’ zegt Greetjes vader vrolijk. 
‘Wat kunnen we doen, baas?’ vraagt de 
kaneelstokkok. 
‘Ah, ik heb een bijzonder belangrijke klus 
voor jullie,’ antwoordt Greetjes vader. 
Hij kijkt alle koks een voor een aan. 
‘Jullie mogen alle snoepmachines poetsen, 
zodat de steruitdelers morgen hun eigen 
spiegelbeeld erin kunnen zien.’ 
Ze gaan meteen aan de slag. 

BELANGRIJKE OPDRACHT

‘En ik? Wat mag ik doen?’ vraagt Greetje. 
‘Voor jou heb ik ook een belangrijke opdracht,’ 
zegt haar vader. ‘Jij mag alle ingrediënten in de 
goede volgorde leggen.’ 
Greetje knippert met haar ogen. 
Oei, dat is niet zomaar een belangrijke opdracht. 
Dat is een heel belangrijke opdracht. 
‘Mag ik dat echt doen?’ vraagt ze zachtjes. 



Haar vader knikt. 
‘Hier heb je het Grote Snoepschema.’ 
Op het Grote Snoepschema staan alle 
ingrediënten die in het nieuwe snoepje zitten, 
onder elkaar. En er staat bij wanneer het 
ingrediënt in de snoepmachine gegooid moet 
worden. Ieder ingrediënt moet er precies op zijn 
eigen tijd in, anders zou het een rommeltje 
worden. En dat kan niet, want als het een 
rommeltje is, smaakt het snoepje ook rommelig. 

Ze leest het allereerste ingrediënt: rozenwater. 
Greetje zoekt naar het rozenwater. Al snel heeft 
ze het gevonden. Het staat op de derde plank 
vanonder, helemaal links. Voorzichtig haalt 
Greetje de flesjes rozenwater uit de grote 
glazen pot en zet ze op hun plaats. 
Nu het volgende ingrediënt zoeken: 
oranjebloesemwater. Na lang turen vindt ze ook 
dit ingrediënt. Intussen worden alle machines 
aangezet. Aha, daar is de poedersuiker, het 
volgende ingrediënt. De koks gaan op hun plaats 
staan. En de gewone suiker. Alles gaat goed, 
totdat... Greetje het laatste ingrediënt wil pakken. 

EEN RAMP

De anijs is op, het belangrijkste ingrediënt. 
Dat weet Greetje, omdat haar vader een 
sterretje achter anijs heeft gezet. 
Een sterretje betekent dat het belangrijk is. 

Ze kijkt nog een keer in de grote glazen pot. 
Nee, hij is echt leeg. Er ligt nog maar één 
anijszaadje, maar dat is niet genoeg voor alle 
snoepjes die haar vader wil maken. 
Waarschijnlijk heeft Greetjes vader alle anijs 
voor de proefsnoepjes gebruikt en nu is het op. 



Wat moet ze doen? De winkels zijn natuurlijk 
allang dicht. Een ramp... want in het Grote 
Snoepschema staat dat de anijs precies om 
negen uur bij de andere ingrediënten moet. 
En dat is al over een uur. 

Wat nu? Wat nu? Ze moet het vertellen. Verdrietig 
loopt ze naar haar vader, die met een rood bezweet 
hoofd bij de eerste stomende snoepmachine staat. 
‘Alles gaat goed,’ zegt hij lachend tegen de kok. 
Ze krijgt een brok in haar keel. Ze durft het niet te 
zeggen. Maar ze moet. 
‘Pap,’ begint Greetje met een schorre stem. 
‘Ah, snoepje van me. Is het gelukt?’ 
Verdrietig kijkt Greetje haar vader aan. 
Ze moet het zeggen. Nu! 
‘Ja, maar...’ 

Verder komt ze niet, want daar komt de 
kaneelstokkok aangerend. 
‘Meneer, meneer. Het is verschrikkelijk.’ 
‘Wat is verschrikkelijk?’ vraagt Greetjes vader. 
‘Het is machine nummer drie,’ 
roept de kaneelstokkok. 

‘Wat is er met machine nummer drie?’ 
Het gezicht van Greetjes vader wordt wit. 
‘Hij maakt rare piepgeluiden. O meneer, 
komt u snel mee.’ 
‘Oké, ik kom meteen kijken,’ zegt Greetjes vader. 

Greetje blijft alleen achter. Ze zucht diep. Wat moet 
ze nu? Zonder de anijs is alles verloren. De smaak 
van het snoepje zal anders zijn. Zelfs de kleur van 
het snoepje zal anders zijn. De steruitdelers zullen 
het snoepje dan vast niet lekker vinden. Dat mag 
niet. Dat kan niet. Greetje moet haar vader helpen. 
Ze moet aan anijszaadjes zien te komen. Maar hoe? 
Waar kan ze zo laat nog anijszaadjes krijgen? 



GREETJE HEEFT EEN PLAN

Greetje denkt en denkt. De tijd tikt en tikt. 
Haar moeder heeft weleens anijsblokjes 
gekocht. Die deed ze in een beker warme melk. 
De anijsblokjes leken op suikerklontjes. Maar ze 
smaakten heel anders. Haar vader had haar toen 
verteld dat anijs van anijszaadjes wordt gemaakt. 
Misschien hebben we nog een paar anijsblokjes, 
denkt Greetje. Beter iets dan helemaal niets. 

Snel rent Greetje naar hun huis, dat naast de 
Snoepfabriek staat. Ze rent gelijk naar de keuken. 

Daar opent ze het keukenkastje waar de 
anijsblokjes hadden gelegen. Maar ze kan ze niet 
meer vinden. Het zou kunnen dat haar moeder 
ze in een ander kastje heeft gelegd. En dus zoekt 
Greetje in alle keukenkastjes. Maar hoe ze ook 
zoekt, de anijsblokjes zijn nergens te vinden. 
Haar plan is mislukt. Nu moet ze het haar vader 
wel vertellen. 

In de fabriek gaat Greetje op zoek naar haar vader. 
Ze vindt hem bij machine nummer drie. De machine 
maakt nog steeds rare geluiden. Greetje hoort het 
ook. Het is een piepend geluid. Haar vader kijkt 
met een ernstig gezicht naar de machine. 
‘Waar komt dat gekke geluid toch vandaan?’ 
bromt Greetjes vader. 
‘Hé, zag ik daar nou een staart?’ 
fluistert de kaneelstokkok. 
Greetje kijkt naar de machine, maar ze ziet niets. 

Dan begint de kaneelstokkok heel hard te gillen. 
‘Ie, muizen. Ik zie muizen,’ gilt hij zo hard hij kan. 
‘Waar? Waar?’ vraagt Greetjes vader. 
‘Daar! In de machine. Dat verklaart het rare geluid.’
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