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 Naar buiten!
 ‘Au!’ riep Mees. Hij schrok wakker. Een klein vogelpootje  
stond boven op zijn hoofd. Het was zijn zusje Mies. 
‘Ga eens opzij,’ tetterde Mies in zijn oor, ‘Ik wil naar  
buiten kijken.’ Ze hipte over hem heen richting het  
ronde gat in de wand. Er kwam licht door naar binnen. 
Mies stak haar hoofd door het gat.
‘Wat is daar buiten?’ vroeg Mees aan Mies.  
‘Kun je ons eten zien?’

Mees woonde met zijn broertjes en 
zusjes in een kastje in de tuin van 
boer Evert. Mama koolmees had er 
een zacht nestje gemaakt. Van mos, 
wol en veren. Het was er heerlijk 
warm. 
Maar de koolmeesjes groeiden zo 
hard, het huis werd te klein! Want 
Mees was niet alleen, ze waren met 
zijn vijven: Mees, Mies, Moos en 
Meis, én kleine Ben.

‘TIE-ta, TIE-ta, TIE-ta!’ Dat is papa! Mees herkende zijn 
vader meteen.  
Zou hij eten bij zich hebben?
‘Piep, piep,’ riep hij hard. Maar Mies, Moos, Meis en kleine 
Ben riepen nog harder.
Papa bracht een spin. Mies stak haar kop naar buiten en 
pakte het lekkers snel uit papa’s snavel. 
‘Nu ik, nu ik,’ zei Mees en hij duwde zijn zus opzij. 
Daar was mama. Snel opende Mees zijn snavel.
‘Piep! Piep!’ riep hij weer. En ja hoor, mama gaf hem een 
dikke rups. Mmmm, dat was lekker. Hij lustte er wel tien.
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Een week later werd Mees wakker met een knorrende 
buik. Hij had al een dag niet gegeten. 
‘Mama, papa, we hebben honger!’ riepen Mees, Mies,  
Moos, Meis en kleine Ben in koor.
‘O, ja?’ zei mama.
‘Kom maar naar buiten,’ zei papa.
Wat?? dacht Mees. Naar buiten? 
‘Ik ga wel,’ riep Mies. En ze wurmde zich door het gat.  
Mees zag alleen nog haar staart. 
En toen … was ze weg. 
‘Mies is gevallen,’ riep Mees. 

‘Ik vlieg!’ hoorde hij in de verte.
‘Goed zo,’ zei mama. 
Mees keek naar buiten. Mies zat op een tak.  
Haar ogen glommen. Kan ik dat ook? vroeg hij zich af.

Papa en mama zaten naast Mies. Ze gaven haar te eten.  
Het leek wel of ze Mees totaal waren vergeten!
‘Ik kom ook,’ riep hij, maar ze hoorden hem niet.
Hij kneep zijn ogen stijf dicht en telde: ‘Een, twee, drie…’ 
En daarna sprong hij het nest uit. Naar beneden.  
Vlug sloeg hij zijn vleugels uit en klapperde wild. Hij vloog!
O, wat eng. 
Maar o, wat heerlijk.
‘Zoon, daar ben je!’ Papa dook door de lucht.  
Zo goed wil ik het ook leren, dacht Mees.

Eén voor één vlogen de koolmeesjes naar buiten, kleine Ben als laatst.  
Op een tak hijgden ze uit. 
Papa keek trots en gaf ze alle vijf een rups. 
‘Wat is de wereld groot!’ riep Mees.
‘Let maar op dat je niet verdwaald,’ zei mama. 
De kleine koolmeesjes gingen van boom naar boom.  
Ze oefenden de hele dag. 
‘Kijk eens hoe hoog ik kan!’ riep Mees en  
hij vloog bovenin een wilg.
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Mees, Mies, Moos, Meis en kleine Ben zaten op  
de tak van een oude boom. 
‘Kom, ik leer jullie eten zoeken!’ zei papa. 
‘Jippie!’ riep Mees. Zijn buik knorde.
‘Kijk,’ zei mama, ‘je lievelingshapje!’ Ze wees naar een plant. 
‘Waar dan?’ vroeg Mees.
‘Voor je neus!’ zei mama.  
Mees zocht en zocht. En toen zag hij het. Op een groen blad  
zat een groene rups. Die was goed verstopt!  
Snel pikte mees de rups met zijn snavel en slikte hem door.

‘En dat,’ zei papa, ‘dat krijgen we van boer Evert.’
Hij vloog naar een plank op een paal, midden in het 
gras. Er zaten vogels op. Een roodborst. Een mus.  
En een pimpelmees nam een bad. Mees landde  
naast papa op de plank. ‘Zaden,’ zei papa, ‘en een 
vetbol.’ Hij pikte erin. Mees deed het na.
‘En deze moet je pellen.’ Papa hing op zijn kop aan 
een ketting met pinda’s. 
‘Wouw,’ zei Mees, ‘lekker!’
‘Zelfs in de winter legt boer Evert hier voer neer,’  
zei papa. ‘Dus er is altijd iets te eten.’
Mees lachte en at nog een zaadje.

Maar wat was dat? Onder de heg sloop 
een groot rood beest. 
‘Psie-ka tè-tè-tè!’ riep papa. 
Mees dook ineen. Want dat geluid kende 
hij goed. Het betekende: ‘Pas op! Ge-
vaar!’
Het grote rode beest sloop naar de  
voederplank. En probeerde een vogeltje  
te vangen.
‘Pas op’ riep de mus Hij gooide een 
vetbol van de plank. De mus fladderde 
wild en maakte kabaal. De pimpelmees 
spetterde met water. 
De kat schrok. Hij ging er snel vandoor. 
‘Dat ging maar net goed,’ zei papa. 

Gevaar!
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Op de voederplank stond een 
bakje met water. Mies en kleine 
Ben spatterden en speelden. 
‘Hihi,’ lachte Mies.
‘Haha,’ zei kleine Ben.
‘Pas maar op,’ zei papa, ‘jullie  
maken te veel lawaai. Daar  
komen roofdieren op af.’
En ja hoor, een grote schaduw  
zoefde over hun hoofd.
‘Psie-ka!’ riep papa weer en hij  
vloog snel naar de heg. ‘Psie-ka!’ 
Een groot donker beest dook naar  
de plank. Kleine Ben viel om en tuimelde  
naar beneden. Languit in het gras.

‘Ben!’ riep Mees.
‘Sshhht!’ riep Mies.
‘Kom snel!’ riep papa.
Mees en Mies vlogen vliegensvlug naar de heg. 
En ook kleine Ben haalde het net op tijd. 
De grote donkere vogel keek verbaasd  
om zich heen.
‘Een sperwer,’ zei papa, ‘ook een roofdier, net  
als de kat. De wereld zit vol gevaarlijke beesten.’ 
Mees, Mies en kleine Ben keken papa met grote 
ogen aan.
‘Pas maar goed op dat je niet wordt  
gepakt.’
Ze knikten.
‘Maar…’ ging papa verder, ‘de 
wereld zit ook vol met eten.’ 
‘Ja!’ riep Mees ‘En ik weet 
waar je al dat lekkers kan 
vinden.’ 
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