




Kijk, dit is de boerderij waar Kleine Alda woont.

Zingend loopt Kleine Alda tussen de schuren en stallen omdat de boerderij haar thuis is. Kleine Alda 
is bijna 6 jaar.  Ze houdt van lekker spelen en fantaseren tussen de rommel die in de schuur ligt. 

Ze verstopt zich vaak op de hooizolder boven de stal waar de koeien staan in de winter. Daar hoort 
ze het rammelen van de hekken in de koeienstal, het gesnuif van de koeien en ze ruikt de geur van 
koeienpoep en kuilvoer. Ze hoort haar papa praten met de buurman. 
Dan voelt Kleine Alda zich veilig...

‘PAPAAA PAPAA,’ roept Kleine Alda heel hard: ‘Het eten is klaar!’ Papa is naar achteren op het veld 
gegaan. Hij moet het prikkeldraad repareren voor als de koeien weer naar buiten mogen. Kleine Alda 
rent haar Papa tegemoet en met zijn grote hand houdt hij haar kleine hand vast. Dat is echt een fijn 
gevoel en Kleine Alda gaat van alles vragen: ‘Waar komen de baby’tjes vandaan?’ Als papa dat vertelt 
moet ze heel hard lachen. ‘Dat kan toch niet!’ roept Kleine Alda bijna rollend van het lachen over de 
grond. 

Papa wordt er een beetje verlegen van. ‘We zullen het er vanavond met Mama nog over hebben.’



Kleine Alda heeft 3 broertjes van 3 en 2 en 1 jaar. Eentje is een beetje een huilbaby. Met de baby’s 
spelen is best leuk maar dan moeten ze wel doen wat Kleine Alda zegt. Eigenlijk is het buurmeisje 
leuker om mee te spelen maar het allerleukst is de vakantie want dan komen de nichtjes logeren. 
Samen met de nichtjes en het buurmeisje ‘Kleine Boerin’ spelen. Dat vindt Kleine Alda geweldig!

Nou dat is nog moeilijk dat melken. Een krukje erbij. In de uiers knijpen en dan je hand naar 
beneden trekken. Wat voelt dat gek, zo’n dikke speen in je hand. De koe trapt een beetje met zijn poot 
en slaat de vliegen weg met zijn staart. Auw, midden in haar gezicht. Haar buurmeisje Maria komt
aangelopen en mag de staart vasthouden. En dan duurt het nog wel even voordat er een beetje melk 
komt. Lekker zo tegen die warme uier aan leunen. Nou ruikt Kleine Alda ook heel erg naar koe!



Als een echte boerin gaat Kleine Alda in de stal het kuilvoer bij de jonge koeien vegen. O, wat kan 
Kleine Alda dat goed. Kleine Alda vindt alles op de boerderij lekker ruiken. Behalve als het warm 
is dan walmt het zo en je gaat zweten en het stof plakt op je vel en dat kriebelt en als er overal mest 
uitgereden is op het land krijg je het wel een beetje benauwd van die zoete warme lucht. 

‘Zo dat is klaar,’ roept Kleine Alda tevreden. ‘Ik ben al echt een Grote Boerin!’ Kleine Alda vindt 
zichzelf veel groter dan haar piepbroertjes.  Ze pakt ze alle drie op en gooit ze in de lucht! Even laten 
zien hoe sterk ze is. Kleine Alda vangt ze natuurlijk ook weer op. Tis wel voor de grap hoor!  
O, wat moeten ze lachen. En dan lekker stoeien op de grond en kietelen…



Joepie de poepie! De jonge koeien springen en dansen in de wei want ze hebben de hele winter binnen 
gestaan. Misschien is dit wel de eerste keer dat ze zo’n mooie blauwe hemel zien. Wat zijn de koeien wild 
en blij de eerste keer in het groene gras.  Kleine Alda wil ook haar kunstje laten zien. Ze springt boven op 
een jong koetje. Hoepla, daar valt ze op de grond. Keihard op haar kont! Als een echte circus prinses klimt 
ze gelijk weer op het jonge koetje. ‘Komt het zien, Komt het zien! De wereldberoemde Kleine Alda !’

Papa heeft in de andere wei het prikkeldraad opengemaakt voor de oudere koeien. Zij komen wat 
langzamer naar buiten gelopen en staan verbaasd naar Kleine Alda  te kijken. Als toegift zingt 
Kleine Alda nog een mooi lied: We dansen en we springen en we zijn zo blij! Het leven is geweldig 
en het is nog niet eens Mei! HEI HEI! Zo gaat Kleine Alda de hoogte in  als een echte operazangeres !  
‘Circusprinses doe je straks den draad goed dicht?’ zegt Papa.



Kleine Alda hoort en ziet niet veel. Ze is bezig met haar voorstelling! ’Ik kom eraan lieve koeien. Ik 
ga voor jullie ver over mijn grenzen! Een twee drie,’  Been omhoog! Draad naar beneden duwen. Wel 
met een hand een paaltje vasthouden. Eroverheen stappen. Zorgen dat haar rokje niet vast komt te 
zitten aan het prikkeldraad. Andere been eroverheen! ‘Tadaaa Komt het zien!’ Jammer genoeg zit 
Kleine Alda zo in haar spel dat ze niet in de gaten heeft dat 2 paaltjes verder den draad nog los op de 
grond ligt. Eén koetje is er al vandoor!

‘MOEH BOEH’, wat een publiek! Alle koeien kijken naar wat Kleine Alda doet.  Kleine Alda roept: 
‘Jullie zullen tot nieuwe hoogtepunten komen. Nooit zullen jullie Kleine Alda vergeten!  Kleine Alda 
en dat ben ik, is echt heel sterk! TADAA!’ Ze speelt de hele middag met de koeien.
Kleine Alda let je wel op! Je hebt de draad niet dicht gedaan.



Papa zit te wachten bij een koe die moet kalven.  Het duurt best wel lang en je kan zien dat het zeer doet. 
De koe loeit flink en Kleine Alda mag het kalf afvegen met wat stro. Dan legt ze het kalf bij de kop van de 
koe zodat de koe kan likken. Het kalf wil al gaan staan! Dat is snel. Hij zakt wel nog een paar keer door 
zijn pootjes maar wankelt dan naar de uiers. Mama koe duwt hem daar heen en schokkerig begint hij te 
drinken. Wat een blij gevoel heeft kleine Alda nu. ‘Ga maar even vertellen aan Mama,’ zegt Papa.

‘Mamaaa het kalf is geboren!’         Binnen is het rustig. De broertjes liggen al op 
bed. Mama maakt een              boterham met pindakaas voor Kleine Alda. 
Ze wil nog even kleertjes gaan       naaien met de naaimachine maar dan 
begint de kleinste baby te huilen.       Kleine Alda mag even de baby vasthouden. 
Wat ruikt dat lekker naar babyshampoo, denkt Kleine Alda.’Nou weet ik waar de baby’s uit komen,’
klept ze gezellig met mama.’ Maar hoe komen ze er eigenlijk in? En zijn er echt kabouters in het bos 
en als je iets vraagt aan Sinterklaas krijg je dat echt?’ ‘Mmm,’ zegt mama met een paar spelden in haar 
mond. ‘Welterusten mama,’ fluistert Kleine Alda terwijl ze nog even om mama’s nek heen hangt.’



Bij de boerderij is een oude buitenwc waar Kleine Alda voor ze gaat slapen nog even naar toe gaat. 
Ze zit daar graag om wat weg te dromen. Opeens denkt ze: ‘O jee, heb ik de draad wel dichtgedaan? 
Kleine Alda rent naar de wei...

O nee, ALLE KOEIEN ZIJN WEG! Wat nu? Met bonkend hart rent Kleine Alda naar de buren.



Bij de buren is haar vriendin Maria alleen thuis omdat 
haar mama en papa naar een vergadering van de Kleine Boeren en Boerinnenbond zijn! 
Maria zit zoet met haar pop te spelen als Kleine Alda binnenstormt: ‘DE KOEIEN ZIJN KWIJT! WE 
MOETEN ZOEKEN!’ ‘Misschien moet je dat toch wel even tegen je papa en mama zeggen. Die gaan je 
vast helpen!’ zegt Maria verstandig.  ‘Máár dat durf ik niet,’ zegt Kleine Alda, ’HET IS MIJN SCHULD! IK 
HEB DEN DRAAD OPEN GELATEN!’ Maria kijkt Kleine Alda lang aan. ‘Jajaa ik ga het vertellen.’

‘Papa papa de koeien zijn kwijt!’ ‘Wat!’ zegt papa.’ Hedde den draad opengelaten? Welken kant zijn ze 
uit. Nie bij de buren? Ik vat den tractor en dan gaai ik naar den kant van den Peel zuuken.’ Papa gaat 
zoeken met de tractor. Hij heeft geen tijd om heel erg boos op haar te zijn. ’Ja, dan  gaai  ik door het bos 
richting het water en het  durup!’ roept Kleine Alda. ‘Tis gelukkig al wa langer licht!’ roept papa terwijl 
hij wegraast op de tractor.



Kleine Alda loopt 0nder de bomen in het bos. Het is al best donker. 

Zouden kabouters echt bestaan? denkt Kleine Alda. Kabouters zijn leuk omdat ze je helpen. 
Tenminste dat hoop je want je ziet ze eigenlijk nooit overdag. Ze slapen dan. Ze wonen in holle 
bomen. Het schijnt dat ze veel paddenstoelen schilderen en blaadjes kleuren. Ook helpen ze zieke 
konijnen en vogeltjes. Soms bewaren ze een schat die heel veel geld waard is. En ze spelen ook vaak 
op zo’n klein kinderpianootje: ‘op een grote paddenstoel’! Kleine Alda neuriet het liedje om haar eigen 
geluid te horen. De vogeltjes zingen gelukkig ook heel hard! Dat is vaak zo tegen het donker. Er zijn 
ook vaak elfen in het bos, die fladderen daar wat rond. Kleine Alda voelt al die kleine wezentjes naar 
haar kijken. Of zijn het muizen en konijnen?

 Gelukkig hoort ze weer geloei. Een koe in het bos! Voor haar neus staat opeens een echte kabouter,
die vraagt of ze alstublieft die grote koe mee wil nemen. Hij heeft met veel moeite een touwtje aan 
haar nek gebonden met de hulp van zijn vriendin de vliegende elf. Kleine Alda wrijft in haar ogen en 
neemt de koe mee naar huis! 

Dat is één!



Moe zet Kleine Alda de koe in de stal. Papa heeft gelukkig met hulp van de buren ook de meeste koei-
en al gevonden maar nog niet allemaal… ‘Ga maar vlug slapen,’ zegt mama. ‘Morgen zoeken we ver-
der. Welterusten mijn Alleke Dalleke Drie!’

Kleine Alda kan bijna niet slapen totdat ze begint te dromen dat Sinterklaas bij een grote groene vijver 
zit en de zwemmende koeien door de Pieten bijeen laat drijven.

Oei een droom. Dromen zijn bedrog maar als je in bed plast voel je het ‘s morgens nog…zeggen ze hier 
in de Peel altijd. Gelukkig het valt mee. Voor de zekerheid gaat ze toch maar even naar de buitenwc.

Het is nu echt nacht met een grote maan. Kleine Alda probeert weer te gaan slapen maar ze is nog veel 
te wakker. Dan gaat ze maar een lange brief, nou ja, een tekening maken want schrijven kan ze nog 
niet goed, voor Sinterklaas over de Kleine Boerderij waar ze woont. Ze probeert alle koeien te tekenen 
die ze kwijt zijn. Dat zijn er gelukkig nog maar twee. Dat past goed op het papier! Hopelijk plakt Sin-
terklaas de tekening in zijn grote boek. Wat een lieve opa is die Sinterklaas toch, denkt Kleine Alda. Ze 
maakt ook een bord met Hellup er op. Dat kan ze zelf al wel schrijven!

Toch maar even gaan slapen als dat kan.



‘s Morgens vroeg gaat ze met de fiets naar 
het gemeentehuis.  Met het bord omhoog 
roept Kleine Alda: ‘Help ons met de 
koeien!’ 

Toevallig is er ook een optocht van de 
Kleine Boeren en Boerinnenbond.

Een man met een grote camera duikt op 
en maakt een praatje met Kleine Alda. Ze 
vertelt dat ze per ongeluk de koeien van 
haar vader heeft losgelaten en of iedereen 
kan helpen zoeken. ‘Ik ben trots op onze 
Kleine Boerderij en op mijn papa en 
mama,’ vertelt ze. ‘Ze noemen me Kleine 
Alda maar eigenlijk ben ik best groot voor 
mijn leeftijd!’ 

‘Nou jij kan goed praten!’ zegt de 
cameraman verbluft. ‘ja,’ zegt Alda ‘en 
later als ik groot ben wordt ik ook Kleine 
Boerin.’



In haar koninklijk Paleis zit de koningin van Nederland met de 3 prinsesjes tv te kijken. Ze zien 
Kleine Alda die druk kletst over dat ze de koeien kwijt zijn omdat ze den draad open heeft laten 
staan en dat ze het zo fijn vindt op de boerderij en of iemand die 2 koeien heeft gezien. Dan moeten 
ze bellen want haar Mama is altijd thuis omdat ze zoveel werk heeft aan die 3 kleine broertjes die ze 
heeft. Soms gaat ze wel naar de kapper en ze weet ook waar de kinderen vandaan komen. Dat wil 
Kleine Alda wel vertellen op tv dan weet iedereen dat ook meteen. Een van de Prinsesjes springt op 
en roept: ‘Er staan in de koninklijke stallen ook 2 vreemde koetjes! Oh die zijn natuurlijk van Kleine 
Alda. Dan zijn gelukkig alle koeien terug! Oh wat leuk zo’n Kleine Boerderij. Daar zou ik ook wel 
willen wonen en dan hoef ik ook niet altijd van die oranje kleren aan!’ Het toeval wil dat Kleine Alda 
heel vaak een oranje overgooiertje aanheeft! 

Koningin Maxima veert ook op: ‘Ach wat een leuk kind die Kleine Alda! 

De minister moet meteen bellen naar Kleine Alda. ‘JAA’ roept de kleinste prinses ‘Dan gaan we die 
koeien terugbrengen!

‘Och mama,’ roept de oudste prinses, ‘Wat een toeval dat u als koningin kleine boeren en boerinnen 
wereldwijd ondersteunt! Deze actie past warempel uitstekend in het plaatje!’ 

En zo krijgt de koningin een idee!



De Koningin spreekt: ‘Hier Kleine Alda, jij krijgt deze zakken vol geld om uit te delen aan alle Kleine 
Boeren en Boerinnen in Nederland! Zodat ze KLEIN kunnen blijven!’ Een gek idee voor Kleine Alda 
omdat zij wel graag groot wil zijn. Ja, als de koningin dat vindt zal dat wel goed zijn, denkt Kleine 
Alda. Ze vraagt ook maar even of de Koningin ook ‘s nachts in bed haar kroontje ophoudt? 
Maar dat is niet zo. 

Er zijn veel mensen bij het gemeentehuis en de meesten zijn gekleed in het oranje. Zelfs de 
burgemeester heeft een oranje das aan. De buren staan vooraan als voorzitter en voorzitster van de 
Kleine Boeren en Boerinnenbond! En ze krijgen ook nog een medaille! 

Je bent beroemd Kleine Alda.’ lacht de buurvrouw!’ Dat is helemaal goed gekomen met de koeien...!’ 

En ja, zo is het..
Papa en mama dragen alle broertjes in hun armen en staan trots te kijken.

De buurvrouw zegt tegen mama dat ze maandag komt meehelpen met de was en tegen papa dat hij 
niet met dooie muizen achter haar aan mag lopen want dan gaat ze gillend op de keukentafel staan. 

Iedereen lacht en Kleine Alda is blij!





       Voor Jan

Alda Loeffen heeft diverse poppentheatervoorstellingen gemaakt over 
het boerenleven. Ze is zelf opgegroeid op een boerderij en heeft al 20 jaar 
een relatie met Jan die ook boer is. 

Dit boekje is geschreven en getekend naar aanleiding van de online 
prentenboekencursus van Pépé Smit in de Coronatijd van 2020.

(Misschien heeft kleiner in zijn algemeenheid meer overlevingskansen 
in deze tijd voor ons mensen en voor de Aarde, vindt Alda.)

Facebook: Alda Loeffen Poppentheater

Instagram: Alda Loeffen Poppentheater

E-mail: info@aldaloeffen.nlwww.aldaloeffen.nl



 Als Kleine Alda op een dag 
vergeet om ‘den draad dicht te 
doen’ ontsnappen de koeien. Zou 
dat nog goedkomen?

Alda Loeffen  is opgegroeid op 
een boerderij en heeft al 20 
jaar een relatie met Jan die 
ook boer is.


