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De mammoet had willen zingen

Op een ochtend in de herfst, aan de rand van het 
bos, in een donker deel waar hij nog nooit was geweest, 
kwam de eekhoorn de schim van de mammoet tegen.
 Ze groetten elkaar.
 De mammoet verontschuldigde zich en zei dat hij 
alleen maar de schim van de mammoet was. Meer was 
er niet van hem over. Hij was zelf uitgestorven.
 De eekhoorn wist niet goed wat een schim was en 
wat je wel en wat niet tegen een schim kon zeggen.
 ‘Hoe zal ik je noemen?’ vroeg hij.
 ‘Noem mij nog maar de mammoet,’ zei de schim.
 ‘Dat is goed,’ zei de eekhoorn.
 De mammoet zag er somber uit. ‘Ik had nog zoveel 
willen doen, eekhoorn …’ zei hij.
 ‘Wat dan?’ vroeg de eekhoorn.
 ‘Zingen bijvoorbeeld,’ zei de mammoet, ‘ik had zo 
graag willen zingen. De zingende mammoet, die had 
ik willen zijn.’ Het was er nooit van gekomen.
 ‘Kun je dan zingen?’
 ‘Nee, maar ik had het kunnen leren.’ Hij sloeg zijn 
ogen neer. ‘Galmen,’ fluisterde hij, ‘dat bestond al, dat 
kon ik een beetje…’
 Hij slikte iets weg en leek een traan van zijn wang te 
wissen.
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 ‘Misschien had ik samen met de kikker kunnen 
optreden,’ ging hij verder, ‘hij kwaken, ik galmen, hij 
de boventonen, ik de onder tonen, iets voorwereldlijks 
zouden we brengen, hij in het water, ik op de kant, ik 
weet het niet…’
 Hij zweeg weer. Nu stroomden er tranen over zijn 
wangen.
 ‘Het is er niet van gekomen,’ zei hij. ‘Ik ben uitge-
storven voor ik kon zingen.’
 De eekhoorn dacht daar even over na.
 ‘Hoe ben je uitgestorven?’ vroeg hij toen.
 ‘Dat weet ik niet,’ zei de mammoet, ‘maar ik kan het 
je niet aanraden. Uitsterven is verschrikkelijk.’
 De eekhoorn had een paar beukennoten bij zich en 
bood de mammoet er een aan.
 Maar de mammoet schudde zijn hoofd. ‘Schimmen 
lusten niks,’ zei hij. 
 De eekhoorn wist niet hoe hij de mammoet zou kun-
nen helpen. 
 Hij rilde bij de gedachte dat hij misschien ook zou 
uitsterven en de schim van de eekhoorn zou zijn…
 ‘Ik ga maar verder,’ zei hij.
 De mammoet knikte. ‘Ik blijf hier,’ zei hij. ‘Uitgestor-
ven is uit gestorven.’
 Het waren bittere woorden.
 De eekhoorn liet de beukennoten bij hem achter en 
liep het bos weer in.
 Het was een sombere dag.
 In gedachten verzonken ging hij verder. Als ze één 
keer samen konden optreden, dacht hij nog, de kikker 
en de mammoet… de kikker zou het ook geweldig vin-
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den… voorwereldlijk galmen als omlijsting van heden-
daags kwaken… 
 Toen dacht hij weer aan iets anders.


