


Een klein blaadje hing hoog in de 
boom tussen zijn broertjes en zusjes. 
Hij hing zo hoog dat hij alles goed kon 
zien en dat vond het blaadje erg fijn, 
want hij was heel nieuwsgierig. 
Gelukkig hingen er geen andere 
blaadjes voor zijn neus. 
Hij zag de koetjes in de wei. 
De droge sloot. 
De schaapjes in een andere wei. 
De boerderij was wat verder weg, 
maar het blaadje kon alles om zich 
heen goed zien. 



Boven het kleine blaadje hing 
een groot blad. 
Als de zon scheen, was dat blad 
de parasol van het kleine blaadje. 
Als het regende, was zij zijn paraplu 
en werd het kleine blaadje lekker niet nat. 
Ze zorgde voor hem, 
zoals een moeder zou doen.
Er hingen heel veel blaadjes in de 
boom en het was er erg gezellig.



‘Het wordt gauw herfst,’ zei het 
grote blad tegen het kleine blaadje. 
‘Dan worden we bruin en gaan we vallen.’
‘Ik niet, hoor,’ zei het kleine blaadje. 
‘Ik blijf lekker groen en ik blijf 
ook lekker hangen.’
‘Dat kan niet. 
Alle blaadjes moeten vallen.’
‘Nou… ik niet!’ sprak het kleine 
blaadje eigenwijs.
Het grote blad schudde eens heen 
en weer aan haar takje. 
Het kleine blaadje zou het vanzelf 
wel merken.



De zomer ging voorbij en de herfst kwam. 
Langzaam werd het kouder en alle blaadjes 
aan de boom kregen een ander kleurtje. 
Ze werden lichter groen en geel met 
bruin aan de randjes. 
Het kleine blaadje niet. 
Dat bleef koppig groen. 
Het ene na het andere blaadje liet 
zijn takje los en viel in het gras. 
Het kleine blaadje keek ze na. 



‘Ik val niet,’ zei hij tegen iedereen 
die maar wilde luisteren. 
‘Je moet,’ tsjilpte een musje op 
een takje in de buurt. 
‘In de winter is deze boom kaal en leeg. 
Alle blaadjes zijn dan gevallen. 
Er blijft er nooit eentje hangen. 
Dus jij moet ook vallen.’
Het kleine blaadje werd er een 
beetje boos en verdrietig van. 
Waarom geloofden ze hem niet? 
Hij wilde niet vallen. 
Want op de grond in het gras, 
daar zag je niets. 
Het blaadje vond het juist erg fijn 
om alles goed te kunnen zien.



Op een avond regende het hard. 
Het begon ook nog eens flink te waaien. 
Het ene na het andere gele of bruine 
blaadje viel uit de boom en ging in het 
gras bij de andere blaadjes liggen. 
Het grote blad, waar het kleine blaadje 
altijd onder had kunnen schuilen, zei: 
‘Ik kan mezelf niet langer vasthouden. 
Ik ga zo vallen. Dag.’
En ze viel. 
In het voorbijgaan aaide ze het kleine 
blaadje nog even en toen was ze weg. 



Toen het ochtend werd, was het kleine 
blaadje helemaal alleen in de boom. 
Dat vond hij niet fijn. 
Hij keek eens naar beneden. 
Daar lagen al zijn vrienden. 
Een paar riepen omhoog: 
‘Kom ook bij ons! 
We liggen hier lekker en knus bij elkaar!’
Het kleine blaadje pakte stevig zijn 
takje vast. 
Hij viel niet. 
Basta en dat was dat. 
Maar de wind waaide. 
De wind werd boos toen hij zag dat het 
kleine blaadje zich nog steeds vasthield 
aan zijn eigen takje. 
Wacht maar, dacht de wind. 
Ik word een storm en dan zullen we 
nog weleens zien of ik dat blaadje 
er niet af krijg.
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