
 
 

 

Raaf verveelde zich, scheppingsverhaal van de Inuit uit Alaska 

 

Toen Raaf zijn ogen opendeed, zag hij niks. Dat was best wel raar. Om hem heen was het pikdonker. 

Er was helemaal niks te zien en Raaf wist niet waar hij was. Hij kon ook niet weten dat hij in de hemel 

was. Alleen was daar nog helemaal niks, alleen maar duisternis.  

Omdat Raaf niets kon zien, voelde hij. Eerst zichzelf. Twee benen, twee armen, een gezicht met een 

snavel.  

Op de tast kroop Raaf rond, net zolang totdat hij bij de rand van de hemel kwam. Daar was een 

enorm diepe afgrond en hij durfde er niet in de buurt te komen. Dus kroop hij de andere kant op.  

Daar vond hij een hard, rond, bolletje. Hij stopte het in de grond en er groeide een boom uit. Dat 

kon hij niet zien maar wel voelen. Een kleine specht kwam op de boom af. Ook dat zag Raaf niet, 

maar hij hoorde het wel.  

Samen met de specht kroop hij verder, net zolang totdat hij het helemaal zat was want in het donker 

rondkruipen was natuurlijk saai. Verveeld zat hij op de grond. Hij speelde een beetje met de modder 

waar hij op zat en maakte er een mannetje van dat op hem leek en tot leven kwam. Fijn, want nu 

was hij niet meer zo alleen. De specht was er wel, maar daar kon je niet zoveel mee doen. Die vloog 

alleen maar om Raaf heen.  

Al snel kreeg hij er spijt van, want het mannetje sloeg en schopte hem, de hele tijd. Eerst rende Raaf 

weg, maar het mannetje kwam achter hem aan, net zolang totdat Raaf er zat van was, het mannetje 

optilde en hem over de rand van de hemel de afgrond ingooide. Na een lange tijd hoorde Raaf een 

doffe klap. Het mannetje was op iets gevallen. Iets wat daar beneden was. Hij wist het niet, maar 

dat was de aarde en het mannetje veranderde daar in de eerste, slechte geest.  

‘Wat zou daar beneden zijn?’ vroeg Raaf aan de specht die het ook niet wist. ‘Jij kunt vliegen. Ga er 

heen en kijk eens rond.’ 

Dat deed de specht. Hij vloog weg en na een heel lange tijd kwam hij terug.  

‘Er ontstaat daar land,’ vertelde de kleine vogel. ‘Eilanden, bergen, bossen. Er zijn daar zelfs dieren.’ 

Dat nieuws maakte Raaf erg nieuwsgierig. Hij wilde er ook heen om alles zelf te kunnen zien. Daarom 

bedacht hij een plan. Met de modder die op de grond lag, maakte hij vleugels die hij aan zijn lichaam 

plakte. Zo vloog hij – in de vorm van een raaf – naar de aarde.  



 
 

  



 
 

Nog steeds was het daar donker, dus verkende hij alles door te voelen. Hij vond er ook klei en maakte 

daarmee de eerste mensen. Hij leerde hen jagen en legde hen uit wat het verschil was tussen goed 

en kwaad.  

Toen hij daarmee klaar was, vloog hij terug naar de hemel. Op de terugweg maakte hij de zon, maan 

en sterren zodat het niet langer donker was en de mensen op de aarde elkaar konden zien. 


