58. De kokosnoot
Sam was vroeg wakker. Hij had een specht gehoord die op een tak aan het
timmeren was. Hij keek uit het raam en zag een laagje sneeuw liggen. Enkele
mezen zaten op de pinda's en de vetbollen, en die lekkernijen zouden dus wel
gauw op zijn. “We hebben meer vogelvoer nodig” zei hij tegen mama, die het
ontbijt klaarmaakte. “Wat denk je van een kokosnoot? Die lusten pimpelmezen graag.” “Goed idee. Als we die in
twee helften zagen, kunnen de mezen
makkelijk bij het vruchtvlees”, dacht
Sam hardop. Hij vroeg het aan papa,
die meteen aan de slag ging. “Weet je
wat we doen?” – bedacht mama – “De
ene helft hangen we op, en uit de andere helft halen we het vruchtvlees en stoppen die vol met zaden en noten.
Dan kunnen er veel meer vogels uit eten. En van dat vruchtvlees maak ik geraspte kokos voor lekkere koeken.”
Die middag mengden Sam en Anne zaden, noten, rozijnen, havermout en kaas
in een kom. Daar goot mama gesmolten vet overheen, waarna ze alles flink
roerde. Daarna stopte ze de brij in één van de halve kokosnoten. “Die gaat
de koelkast in om hard te worden”, zei ze. Eenmaal opgehangen, trokken de
twee kokoshelften veel belangstelling van de vogels. “Dat krachtvoer is onmisbaar voor de vogels, nu het zo koud is”, schoolmeesterde papa.
Anne vond de pimpelmezen zo schattig, maar zij had ook iets over kokosnoten te vertellen. “Vorige week hebben wij muziek met lege kokosnoten gemaakt! Als je ze tegen elkaar slaat, dan klinkt dat als paardenhoeven!”
“Ja, de kokospalm is heel bijzonder,” zei papa. “ Weet je, je kunt alles van
deze bomen gebruiken. In de tropen waar deze palmen groeien, gebruiken ze
de stam om kleine bruggen en hutten te bouwen. En de grote bladeren dienen als dak. Van de harige houten buitenkanten, de bolsters, worden touwen,
matten en zakken gemaakt.” Mama kwam met nog meer interessante
weetjes: “als de noten nog groen zijn, kun je het kokoswater er uit halen –
dat is heel lekker – maar wanneer de noten rijp
zijn, komt er melk uit!”
De Bijbel spreekt niet over kokospalmen, er is
daar wel een heel mooie vergelijking van mensen
die God liefhebben met palmen: “De rechtvaardigen groeien op als een palm” (Psalm 92:13).
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