WAAROM DE KOOLMEES EEN STROPDAS EN DE
PIMPELMEES EEN HOEDJE DRAAGT!
ELS BAARS

Mezen en pimpelmezen verblijven ’s winters graag in onze tuinen. Als ze zich weer
eens te goed doen aan de pinda’s en vetbollen die je voor ze hebt opgehangen, kijk
dan eens naar de zwarte borststreep van de koolmees. Je zult zien dat die bij de een
breder is dan bij de ander. En hoe breder hoe aantrekkelijker. Dat vinden althans de
koolmeesvrouwtjes. En pimpelmeesvrouwen vallen voor de man met het mooiste
blauwe petje.
Hoe de mezen aan hun ‘stropdas’ en ‘hoedje’ zijn gekomen is een nieuw verhaal:
“We hebben grote problemen. De mensen pikken steeds meer van ons
grondgebied in. Daar moeten we wat aan doen!” De vogels schreeuwden door
elkaar heen op de grote wei waarop ze zich hadden verzameld. Ze maakten zich
zorgen. Grote zorgen. Eeuwenlang hadden ze in voorspoed geleefd, maar nu
werd hun leefgebied steeds kleiner, afgepakt door de mensen die er huizen,
fabrieken en boerderijen op bouwden.
“We doen het niet goed. De mensen doen het beter. Veel beter. Er komen er
steeds meer en ze hebben mooie, warme nesten en genoeg te eten,” krijste de
ekster.
“Hou even je snavel!” zo klonk de metalen stem van de koolmees. ”Ik heb een
voorstel. Laten we gaan onderzoeken waarom de mensen het zo veel beter
doen dan wij.”
De pimpelmees voegde daar met haar heldere, hoge stem aan toe: “Wij
koolmezen en pimpelmezen wonen dicht bij de mensen. Vanuit de bomen
kunnen we goed zien wat ze doen. Laten we eens een jaar goed opletten en
kijken wat we van ze kunnen leren.” Dat vonden de dieren een goed voorstel.
Na een jaar kwamen de vogels opnieuw op de grote wei bij elkaar, benieuwd
naar wat de mezen te melden hadden. Toen ze hun verhaal kwamen vertellen,
waren de vogels verbaasd over het nieuwe uiterlijk van de kleine vogels. De
pimpelmees lachte: “Het succes van de mensen is te danken aan hun kleren.
Hoe mooier ze gekleed zijn, hoe succesvoller ze zijn. De rijke mannen dragen
mooie jassen en hoeden en de vrouwen dragen een vrolijk gekleurde jurk en
hebben een fleurig hoedje op de kop. Kijk zoals ik.” De pimpelmees zag er
parmantig uit in de gele jurk onder een deftige groen-blauwe jas en het blauwe
hoedje stond schattig.
De koolmees piepte: “Geslaagde mannen dragen een stropdas over een zijden
hemd en een zwarte hoed op de kop. De meest succesvolle mannen hebben
een brede stropdas. Kijk net als ik.” De koolmees zag er chique uit. Hij droeg
een zwarte hoed en onder zijn deftige groene jas zag je een brede zwarte
stropdas over zijn gele overhemd. “Sinds we ons kleden zoals de mensen gaat
het beter met ons,” vervolgde de kleinere koolmees, “we zijn zo succesvol dat
de mensen ons belonen. Ze hangen eten voor ons in de bomen en geven ons
houten nesten om onze kinderen veilig in groot de brengen. Daardoor hebben

we dit jaar meer kinderen veilig kunnen opvoeden!”
De koolmees eindigde met een advies: “Mensen doen het zo goed door hun
kleding. We raden jullie aan om je net zo te kleden als wij, als mensen!”
Maar toen begon het gekrakeel opnieuw. De meeste vogels hadden daar geen
zin in. Maar de koolmezen en pimpelmezen bleven erbij dat kleren niet alleen
de man maken maar ook de mees…
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