
Barend is BOOS!



1 2 3 4 5 bevers zijn druk aan het werk in de brede sloot aan de rand van het bos.  
Ze gaan een nieuwe burcht bouwen met stokken, takken, modder en stenen. Bevers 
wonen in zo een burcht. Daarin zijn er twee kamers. De ingang moet altijd onder water 
zijn. Zo zijn de bevers veilig. Via die ingang komen ze eerst in de natte kamer.  
Daar schudden ze het water van zich af. En dan komen ze in de droge kamer waar ze 
slapen en waar de jongen verzorgd worden. Die kamer is bedekt met mos en kleine 
takjes.  Mama bever verwacht kleintjes en in hun oude burcht was er geen plaats 
genoeg. Eerst bouwen ze van een boomstam en dikke takken een dam in de sloot.  
Die dam zorgt ervoor dat het water dieper is aan één kant. Langs die kant gaan ze dan 
de grote burcht bouwen voor de hele familie. 
De kleinste bever is Barend. Hij ziet er een beetje anders uit. Bevers hebben altijd 
twee grote knaagtanden maar Barend heeft er maar één. Dat maakt het moeilijker om 
stammen en takken door te knagen. 
Vandaag is Barend heel BOOS. Omdat het knagen te lang duurt met die ene knaagtand 
heeft papa voor hem een ander werkje. Barend moet steentjes en modder halen om  
de dam stevig te maken. “Ik wil liever knagen !” roep Barend BOOS. Maar papa schudt 
zijn kop en Barend doet wat papa gevraagd heeft.



Elke morgen, als mama, papa, broer en zus bever nog slapen, sluipt Barend naar de 
sloot om stiekem te oefenen. “Misschien als ik veel knaag, zal mijn tand heel scherp 
worden en zal ik veel vlugger kunnen knagen,” zucht Barend. Het dappere bevertje 
knaagt en knaagt tot zijn kaakjes pijn doen. “Vandaag zal ik het nog eens aan papa 
vragen. Als ik toon hoe goed het al gaat zal ik wel mogen helpen,” hoopt Barend.
Even later komt de rest van de familie ook aan en beginnen ze samen te knagen aan 
een dikke boomstam. En Barend… doet ook mee. “Hé kleintje wat doe jij daar!” zegt 
papa BOOS. “Ik wil ook helpen met de dikke stam,” snikt Barend, ”kijk maar ik heb 
geoefend.” Maar dat vindt papa bever geen goed idee. “Nee nee, ga jij maar steentjes  
en modder zoeken. De dam moet vandaag klaar zijn want morgen beginnen we aan  
de burcht,” zegt papa bever streng. Barend is heel teleurgesteld maar gehoorzaamd en 
doet wat er van hem gevraagd wordt.


