
Ver weg, aan de rand van de oceaan, woonde de narwal. Hij woonde daar eenzaam en 

koud en dikwijls verbeet hij zich van verdriet. 

Het liefst wilde hij iemand uitnodigen om eens langs te komen. Maar hij wist 

niet hoe dat moest. 

Op een dag zwom hij met aarzelende slagen de oceaan over tot hij bij de 

albatros kwam.  

‘Dag albatros,’ zei hij. 

‘Dag narwal,’ zei de albatros. 

‘Weet jij misschien hoe ik iemand kan uitnodigen om eens bij mij langs te 

komen?’ 

‘Per brief,’ zie de albatros en hij sloeg zijn vleugels uit. ‘Per brief.’ 

‘O,’ zie de narwal en hij zwom de hele oceaan weer over terug naar huis, terwijl 

hij dacht: ik moet dus een brief schrijven.  

Maar toen hij thuiskwam herinnerde hij zich dat hij niet kon schrijven.  

‘Ach,’ zie hij, ‘dat was ik helemaal vergeten…!’ 

Hij verbeet zijn schaamte, rustte een tijd uit en zwom toen terug naar de 

albatros en vroeg of hij hem wilde leren schrijven.  

‘Voor die brief?’ vroeg de albatros. 

‘Ja,’ zei de narwal.  

‘Dat is goed,’ zie de albatros. ‘Zullen we meteen beginnen? De eerste letter die 

je moet leren is een B. Als je die kan schrijven kom je maar weer terug.’ Met grote 

slagen van zijn vleugels schreef hij een B in de lucht.  

Moeilijk, dacht de narwal, moeilijk! Hij zwom de oceaan over, leerde de B met 

zijn tand in het schuim van de branding te schrijven en zwom weer terug. De albatros 

leerde hem toen de e en de zomer daarna de s.  

Tenslotte kon de narwal Beste schrijven.  

 

Beste Beste Beste 

 

schreef hij, drie keer achter elkaar. Zo is het wel duidelijk, dacht hij.  

Hij was heel moe geworden. Een dikke traan rolde over zijn wang naar 

beneden, want hij kon zijn verdriet plotseling niet meer verbijten.  

Ik laat het hier maar bij, dacht hij. Hij wist dat een echte brief langer moest zijn, 

maar hij geloofde niet dat hij nog meer kon leren.  



Hij prikte de brief op zijn deur en nam zich voor nooit meer de oceaan over te 

zwemmen.  

Somber lag hij in het donkeren water van zijn huis en dacht aan beste 

onbekenden die hemt misschien zouden willen opzoeken als ze wisten dat hij bestond. 

Maar hij wist niet hoe je ‘onbekenden’ schreef.  

Op een dag zwom de walvis voorbij en zag de brief op de deur hangen. Beste 

Beste Beste, las hij.  

Wat zou hij daarmee bedoelen? Dacht de walvis. Hij gluurde door het raam 

naar binnen. Maar de narwal lag in het donker in een hoek in zwart, oud water. De 

walvis… dacht hij. Als ik die eens had kunnen schrijven… Beste walvis… Maar hij 

verbeet zich en maakte geen geluid.  

Zeker niet thuis, dacht de walvis, die in het donker niets kon onderscheiden. 

Jammer, dacht hij. Hij fronste zijn wenkbrauwen en zwom verder.  

 

 

Uit: ‘Misschien wisten zij alles’, Toon Tellegen, met toestemming van de uitgever online beschikbaar 

tijdens de tentoonstellingsperiode van Other.Worldly in het Fries Museum 

 

 


