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ZWARTKOPMEES 

Op een der mooie zonnige dagen, die Maart ons schonk en die je, als je maar eenigszins kunt, 
vast en stellig het huis en de kachel doen ontvluchten, fietste ik door het mooie landgoed 
„de Treek", dat dank zij de vrijgevige beschikking van de eigenaars, de familie De Beau

fort, nog openstaat voor elk, die, mits voorzien van een wandelkaart, er zich fatsoenlijk gedraagt. 
De vorst was nog niet geheel uit den bodem en deze omstandigheid gebood om de nu nog 

erg kleverige modderpaadjes, waarlangs het anders zoo'n prettig gaan is, te mijden en de be-
strate gedeelten wat te houden. Zoo kwam ik langs een arbeiderswoning, tenminste een een
voudig huisje, waar men kippen hield. Dit laatste was de reden, waarom men met milde hand 
maïskorrels had uitgestrooid, waarvan echter de wel doorvoede Barnevelders weinig notitie 
namen. En ook de mijne zou zeker zeer gering geweest zijn, wanneer in het voorbijgaan ik niet 
gezien had, dat een klein vogeltje met een maïskorrel in den bek wegvloog. Aan zijn manier van 
vliegen meende ik te moeten constateeren, dat 
het een mees was. 

Maar meezen en . . . . maïs? Meezen zijn toch 
insecteneters par excellence? Zoo dacht ik en 
was meteen van de fiets af, die tegen een boom 
werd gezet. Gelukkig had ik mijn kijker bij me 
en kon ik de zaak dus eens nauwkeurig obser-
veeren. En . . . ja hoor, 't was zoo. De vogeltjes 
(er bleken er verscheidene te zijn) waren zwart-
kopmeesjes. En ze namen telkens een maïskorrel 
mee. Maar die konden ze toch niet consumeeren? 
Even geduld, heer twijfelaar! De meeste diefjes 
vlogen in de dichte cypressen voor het huis en 
ontgingen mijn speurenden oogen. Maar daar 
vloog er een in den appelboom. En nu zag ik 
duidelijk, hoe hij den dikken maïskorrel met zijn 
pootje vasthield en er met den snavel op hamer
de, dat het een lieve lust was om te zien. Heusch 
een lieve lust. Wat een prachttafreeltje was dat, 
het mooie grijze ranke vogeltje dat als een specht Zwartkopmees op de voedertaf el met 
met het zwarte kopje stond te hakken op den zonnepitten, in Amsterdam. 
harden korrel. Soms viel die. Maar, wat nood? 
Er lagen genoeg andere. Dadelijk maar weer een ander gehaald en opnieuw geprobeerd er wat af 
te krijgen. Ik kon er maar niet genoeg van krijgen en wist nu, dat ook meesjes wel maïs lusten. 

De dikke Barnevelders waren geen afschrik voor ze. Die liepen soms midden door de korrels, 
zonder de vogels met een blik te verwaardigen, noch de korrels trouwens. Het gekke was, dat een 
bij uitstek zaadetende vogel als een vink toch is, tusschen de maïskorrels doorliep, zonder er 
naar om te zien. Die wist er blijkbaar geen raad mee! Kon niet hameren, hè? 

Toen ik thuis kwam heb ik verschillende boeken geraadpleegd omtrent die hamerderij van 
zwartkopmeesjes. Thijsses vogelboekje noch „Hoe heet die vogel?" van Strijbos vertelden er van. 
In het „Vogeljaar" had ik er iets over gelezen, maar alleen scheen het daar, dat de vogeltjes het 
deden om den vleugel van een dennen- of sparrenzaad te verwijderen. 

Eindelijk in „Die Singvögel der Heimat" van Kleinschmidt las ik; „Treffend hat man sie 
Meister Hammerlein genannt. Vom eifrigen Hammern is zuweilen die obere Spitze ihres 
Schnabels meisselartig quer abgeschliffen". 

Volledigheidshalve meld ik nog, dat mijn vogels Matkoppen waren (Parus atricapillus rhenanus) 
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