
Kleine Raaf

Ze was nog heel klein toen ze het bootje instapte. Het was een gehavend bootje. Een heleboel 
kinderen hadden een prachtig glanzend schip, maar daar wist Kleine Raaf niets van. Zij wist alleen 
van haar eigen bootje. Het was van hout en er zaten gaten in. Toen ze gingen varen, werd al snel 
duidelijk dat het niet begon als een pleziertochtje. Vader Rick zat op de rand van de boot met zijn 
rug naar Kleine Raaf toe. Hij keek alleen maar naar het zwarte water. Moeder Rietje was bij haar in 
de boot.
Kleine Raaf probeerde de aandacht van Rick te krijgen, riep hem, kuste hem, maar niets hielp, hij 
bleef met zijn rug naar haar toe zitten, steeds te staren naar het water.
Moeder Rietje had het heel druk met het gammele bootje. Ze moest steeds het water uit het bootje 
scheppen, het was haast onbegonnen werk. Kleine Raaf voelde het gevaar, ze was angstig. Hoe 
zou het met deze tocht aflopen? Ze knuffelde met moeder Rietje, dat was fijn, én Rietje had het 
hartstikke druk met de boot.
Op een dag werd de lucht donker, er kwamen buien, het ging regenen, er viel zelfs hagel! En waar 
Kleine Raaf bang voor was, het zwarte water dat steeds heftiger klotste tegen de rand van de boot, 
nam met een geweldige golf Rick mee. Rietje gilde, Kleine Raaf verstijfde van schrik. Rietje wilde 
Rick nog achteraan springen, maar ze moest ook bij Kleine Raaf blijven. Kleine Raaf klemde zich 
aan haar vast. De bui dreef over, de zon ging een beetje schijnen, maar de schrik en het verdriet 
bleven. En het gemis van Rick was verschrikkelijk. 
Rietje voelde zich schuldig. Had ze Rick moeten redden? Kleine Raaf voelde ‘Ben ik de schuld dat 
Rick verdronk?’
Het bootje voer maanden met alleen Kleine Raaf en moeder Rietje aan boord.
Toen kwam er een andere man in de boot. Hij ging helpen met het hozen van het water. Hij deed 
er alles voor. Derek, zo heette hij, werkte zich kapot in de boot. Dag en nacht was hij water aan het 
hozen. Hij deed dat met alle liefde. Hij kuste Rietje als ze glimlachte, en gaf Kleine Raaf een 
knipoog als ze stilletjes in de boot zat.
Kleine Raaf was blij met Derek en ook niet blij. Derek was niet Rick, en zou nooit Rick worden. 
Kleine Raaf voelde zich verward. Ze had zoveel gevoelens!
Als Derek zei dat ze niet zo moest wiebelen in de boot, gaf Kleine Raaf hem een grote mond. Als 
ze mee moest helpen met hozen van Derek schold ze hem de huid vol. Rietje vond dat Derek het 
zo boos vroeg en ze vond ook dat Kleine Raaf een beetje liever moest doen. En Kleine Raaf had 
altijd spijt als ze lelijk had gedaan. En ze kon het helemaal niet helpen.
Het werd er niet gezelliger op in het bootje. Derek deed z’n best om alles heel lief te vragen, Kleine 
Raaf probeerde zo min mogelijk te wiebelen en te bewegen in het bootje en Rietje probeerde het 
bootje maar goed recht te houden.
Op een dag begon het weer heel hard te waaien, golven kwamen heel hoog, en Kleine Raaf kreeg 
weer datzelfde onveilige gevoel dat ze wel eerder gehad had. Ineens zag ze een soort grote 
zwarte vogel, in ieder geval iets heel groots en engs in de lucht. Met z’n grote klauwen pakte hij 
moeder Rietje en gooide haar in het donkere water. Bij Kleine Raaf klopte het hart in haar keel van 
schrik, ze wilde gillen, maar ze kon niet. Moeder Rietje spartelde en riep. Gelukkig was ze sterk en 
kon ze goed zwemmen. Ze hees zich weer in de boot. Kleine Raaf zat te kijken met grote ogen, 
haar vingers in haar mond. Zou ze nu ook moeder Rietje kwijt raken? Moeder Rietje verzekerde 
dat dit nooit meer zou gebeuren, maar Kleine Raaf was hier niet zeker van.
En de angst werd weer bewaarheid, niet lang daarna werd de lucht weer donker, en er kwam weer 
een harde storm, en weer was daar die grote vogel die moeder Rietje oppakte en neer gooide in 
het zwarte water. Kleine Raaf durfde bijna niet meer te kijken, haar keel werd dichtgeknepen van 
angst, maar ook nu weer zwom moeder Rietje naar het bootje. Rietje huilde toen ze de boot 
inklom. Hoe moest het nu toch met Kleine Raaf. Hoe moest het toch met het bootje, wat zal er 
gebeuren als er weer stormen kwamen en van die enge grote zwarte vogels?
Misschien zou het allemaal goed komen. Misschien zou het bootje binnenkort gerepareerd zijn, 
misschien zouden er geen buien meer overdrijven.
Derek deed zijn best om te zorgen dat alle water er steeds uitgeschept werd. Dat lukte best goed. 
Moeder Rietje werd er blij om, en durfde weer een beetje adem te halen.
Maar de schik zat er bij Kleine Raaf in. Het ging niet goed met haar.



Wat niemand zag, en er toch was, en wat alleen Kleine Raaf wist, waren de watermonsters. Als 
Kleine Raaf een beetje wiebelde, trok een watermonster aan haar arm, en probeerde haar het 
water in te trekken. En soms lukte het, en dan moest Kleine Raaf zelf weer het bootje in klimmen. 
Als Kleine Raaf niet wiebelde kwam er ook een watermonster, hij trok aan haar arm, en trok haar 
het water in, en weer moest Kleine Raaf zelf de boot inklimmen.
Als Kleine Raaf bobbeltjes op haar armen kreeg, kwam er een watermonster en trok aan haar 
been, en trok haar soms echt het water in. Het beangstigde Kleine Raaf en ze moet zelf weer het 
water uitkomen. Als Kleine Raaf geen bobbeltjes had, kwam er ook een watermonster en trok haar 
aan haar oren, zó het water weer in, en weer moest ze zelf op eigen kracht de boot weer 
inklimmen.
Als Kleine Raaf met grote ogen rond keek, kwam er een watermonster en trok haar aan haar neus 
het water in, had ze haar ogen dicht dan kwam er ook een watermonster.
Soms werd Kleine Raaf het zat, dan gooide ze een echte speer richting dat watermonster. Moeder 
Rietje werd dan boos, en riep: ‘Dat mag niet, gooien met speren!’ en: ‘Zet dan niet zulke grote 
ogen op, of: ‘Fluister voortaan,’ of: ‘Wiebel niet met je voeten,’ of: ‘Kijk de andere kant op.’ Kleine 
Raaf deed alles wat Rietje voorstelde, maar niets hielp.
‘Het is je eigen schuld’, zei Rietje dan, ‘watermonsters trekken je nooit zomaar het water in. Daar 
moet je het naar gemaakt hebben. Derek zei helemaal niets meer, ja soms, dan was die boos en 
hield haar boven het water. Hij zei dan: ‘Nog even en dan laat ik je vallen!’ Moeder Rietje trok dan 
aan zijn armen en zei: ‘Niet doen, joh!’
Kleine Raaf werd steeds ongelukkiger. Vader Rick was weg, moeder Rietje begreep haar niet, 
Derek was boos. Hoe moest dat toch allemaal? Het bootje werd steeds ouder en krakkemikkiger, 
er kwamen steeds meer buien over drijven, de zon scheen nog maar zelden.
Als Kleine Raaf dan weer eens in het water getrokken was, dacht ze wel eens: ‘Ik wil niet meer 
vechten, ik wil niet meer zwemmen’. Maar toch klom ze maar de boot in. Soms dacht ze dat ze 
alleen in de boot zat. Dan zaten Derek en Rietje achterin, en zag ze ze gewoon niet. Als ze dan 
achterom keek, dan zag ze boze ogen van Derek, en stille ogen van Rietje. Dan wist ze echt niet 
wat ze moest doen.

Op een dag toen ze weer zo ellendig in het bootje zat, al donkere wolken aan zag komen drijven, 
de gaten in de boot alleen maar groter zag worden, kwam er een zeilboot langs. In die zeilboot, zat 
een oude man. Zijn baard wapperde in de wind, en zijn blauwe ogen zagen er heel vriendelijk uit. 
‘Hé meisje,’ riep hij, toen hij de boot naast hun bootje neerlegde ‘Wat kijk jij droevig zeg!’ Toen keek 
hij in de boot, en zag de gaten, en toen Kleine Raaf naar boven keek, volgden zijn ogen haar blik, 
en ook hij zag de donkere wolken. Hij had geleerd te genieten van zware buien, de zeilboot ging 
dan vaart maken, en hij vloog dan pijlsnel door het water. Dat vond de oude man heerlijk. Maar hij 
begreep ook wel, dat dat kleine houten bootje een speelbal van de golven kon zijn. En dat kan 
heel angstig zijn.

‘Ik ga je helpen, meid. Je moet het allemaal wel zelf doen, maar ik vaar een eindje met je mee, en 
ga je vertellen wat je moet doen.’ Hij dook even naar beneden naar het ruim, en kwam met houten 
planken aan, hard hout. ‘Hier, vangen!’ riep hij. Toen kwam Derek aan en ving de planken op. De 
oude man had een bakje met spijkers, hij had een hamer. ‘Meid, we willen je allemaal helpen, én je 
doet het zelf. Ik zie dat je een gespierd lijf hebt!’ Dat was ook zo. Doordat ze verschillende keren in 
het water getrokken was, en weer terug naar de boot had gezwommen, en in de hevige golven de 
boot opgeklommen was, had dat haar heel sterk gemaakt. Dat wist ze zelf niet, en daar kwam ze 
nu eventjes achter.
Derek gaf de planken aan, Rietje de hamer, de spijkers. En Kleine Raaf ging aan de slag. De oude 
man gaaf aanwijzingen, Derek ook, maar die had eigenlijk niet ze veel verstand van timmeren 
(maar het was wel lief). En Kleine Raaf repareerde de gaten in de boot. De bodem van de boot 
werd heel stevig. Toch siepelde er nog water door de kieren van de planken. De oude man had er 
een speciaal soort lijm voor. ‘Spuit er maar een heleboel op,’ riep hij, toen hij de tube naar haar 
opgooide. En Kleine Raaf deed dat. Veel lijm links, nog meer lijm rechts, een heleboel vooraan, en 
nog meer achteraan.
Ze glunderde toen het af was. Moeder Rietje werd er ook blij van, en Derek ook (Al liet hij dat niet 
zo merken). En moeder Rietje zei: ’Nu begrijp ik waarom je zo deed. Je was bang! Ik zie het.’



Toen keek Kleine Raaf naar de lucht. De donkere wolken waren weggedreven. ‘Maar als ze nu 
weer terug komen, die buien? Wat dan?’ 
‘Weet je,’ sprak de oude man, en zijn ogen keken haar liefdevol aan. ‘Er zullen best buien komen. 
En je weet nu dat je boot heel stevig is. En je weet ook, hoe je de boot repareren kan.’ En als de 
buien té heftig zijn, en als je heel bang bent, dan kom ik langs met mijn zeilboot. Ik houd de hele 
zee in de gaten. En nu ga ik weer. Je redt het wel, meid! Je bent veilig.’
En als herinnering aan dit moment geef ik je nog wat.’ En hij gooide iets in de boot. Ze boog zich 
en pakte het op. Derek en Rietje kwamen bij haar staan. In haar hand lag een schelp. De schelp 
schitterde in het zonlicht. Het had de vorm van een hart.
Ze draaiden zich alledrie om naar de zeilboot. Maar die speerde al weg. “Dankjewel!’ riepen ze. En 
de woorden werden meegevoerd door de wind.


