DE PERFECTIEMIEREN

Het is de eerste dag van de lente en de pinnenmutskabouters zijn druk in de
weer met het oppoetsen van hun paddenstoel. De vloer, de ramen, de
meubeltjes ... alles krijgt een fikse beurt. Ook de daken worden opgeknapt. Er
wordt rode verf gemaakt van klaprozen. Een kabouter kruipt dan met verfpot en
borstel op de rug van een sprinkhaan en die springt in één keer op het dak. De
stippen worden opgepoetst met slakkenslijm. De slakken zijn gisteren al aan hun
tocht naar het dak begonnen en hebben hun beste slijm geleverd. De krekels
spelen een vrolijk liedje tijdens het klussen. Zo is het eigenlijk best leuk en
iedereen helpt elkaar.

Nu de avondzon erop schijnt,
glimmen de paddenstoelen
en alle kabouters zijn heel
tevreden.

Allemaal, op eentje na.

Deze kabouter kan niet stoppen met poetsen en hij heeft de hele dag door
gezucht. Alles wat hij doet aan zijn huisje is net niet goed genoeg. Hoe hard hij
ook wrijft aan het glas van de ramen, hij ziet nog altijd strepen. Wat zullen de
anderen daarvan denken?
Zijn dak is volgens hem ook minder rood dan dat van de andere paddenstoelen.
Hij heeft waarschijnlijk de lelijkste klaprozen gekregen, bedenkt hij. En ook het
wit van de stippen is niet wit genoeg.

Een aantal buren hebben aangeboden om hem te helpen, maar dat wil
hij niet. Hij zal alles wel alleen doen en poetst tot hij uitgeput moet opgeven.
Nee, deze kabouter is niet gelukkig.
Zijn pinnenmuts is ondertussen een pak hoger op zijn hoofd komen te staan. Dat
hebben de andere kabouters al opgemerkt. En er lijkt ook iets in te bewegen!
Maar niemand durft iets zeggen. Ze willen hem niet nog meer van streek maken.
Het is ook niet de eerste keer dat ze dit zien en ze noemen hem daardoor
kabouter Wiebelmuts.

Het wordt stilaan donker en de pinnenmutskabouters gaan moe maar voldaan
slapen in hun frisse paddenstoel. Kabouter Wiebelmuts kan de slaap niet vatten.
Hij bedenkt manieren om de dingen beter te doen.
Eigenlijk heeft hij elke avond wel iets om over na te denken. Alles kan altijd
beter. Hij voelt zijn muts wiebelen en krijgt ze maar niet stil.
Hij gaat naar buiten en zet zich op een bankje voor zijn paddenstoel. De
frisse lucht doet hem deugd. Naast het bankje staan een aantal madeliefjes die
oplichten in het maanlicht. Maar ook nu ziet kabouter Wiebelmuts enkel de
vlekjes die sommige bloemen op hun witte blaadjes hebben.

Opeens ziet hij dat er een rups zit te knabbelen aan één van de blaadjes. Zijn
muts kruipt nog meer omhoog en ze lijkt nu wel te dansen. Het wordt hem
te veel. Hij roept het uit en stampt met zijn voeten: ‘Kan er werkelijk niks perfect
zijn???!!!’
De rups is niet echt onder de indruk van deze uitbarsting. Hij zegt, nog
kauwend op een blaadje: ‘Volgens mij heb je last van een kolonie
perfectiemieren,
vreselijke plaag.’
‘Wat?!’, roept kabouter Wiebelmuts. ‘Wie ben jij en wat bedoel je met
perfectiemieren?’
‘Generaal Roly rups, eerste bataljon van de rupserie, tot uw dienst!’ Hij rekt
daarbij al zijn ringen en maakt een saluut.

‘Ik durf wedden dat het onder je muts vol perfectiemieren zit. Ik ken ze nog van
mijn jeugdjaren. Een zeer hardnekkige en vervelende soort om te hebben. Mijn
ringen schoten ervan in een kramp. Als je wil, kijk ik wel eens onder je muts.’

Kabouter Wiebelmuts moet er niet aan denken. Niemand raakt zijn muts aan!
Hij protesteert dan ook hevig.
‘Ook goed’, zegt Roly, ‘jij je zin. Veel plezier nog met die bende.’
Hij draait zich om en kruipt richting bos.
‘Wacht!’, roept kabouter Wiebelmuts. ‘Misschien eens even piepen?’
Roly aarzelt. ‘Wil je er echt van af?’, vraagt hij.

Kabouter Wiebelmuts moet het toegeven, zo fijn vindt hij het niet. Hij heeft zich
de laatste tijd vaak afgevraagd wat er toch aan de hand is met zijn muts. Hij trekt
ze telkens weer over zijn oren, maar bijna onmiddellijk kruipt ze weer naar
boven.
Hij stemt toe en zet Roly op zijn schouder. Die begint de tocht naar de muts. Het
kriebelt in de nek van kabouter Wiebelmuts.
Even blijft Roly vastzitten in zijn oor. Hij is nochtans geen oorworm.
Kabouter Wiebelmuts tilt voorzichtig de zijkant van zijn muts op zodat Roly er
onder kan kruipen. Hij ziet net genoeg met het licht van de lantaarn.
‘O jee’, zegt Roly, het zit hier vol! En ze zijn niet blij om me te zien.’
‘Ben je dan niet bang?’, vraagt kabouter Wiebelmuts.
‘Nee hoor’, zegt Roly zelfzeker, ‘we kunnen ze wel de baas. Laat mij maar even.’
Generaal Roly buldert in de muts: ‘Géééf acht! Allemaal indelen per afdeling!’
De muts schiet nu naar alle kanten. Kabouter Wiebelmuts kan ze nog amper op
zijn hoofd houden. Maar na een aantal seconden wordt het heel erg stil.
Roly kruipt, zichtbaar tevreden, van onder de muts vandaan en zet zich op de
schouder van kabouter Wiebelmuts.
‘Ben je klaar om met ze te praten?’, vraagt hij.
Kabouter Wiebelmuts weet niet wat hij hoort. Praten met de
perfectiemieren??? Vooruit dan maar.
Roly roept de eerste afdeling perfectiemieren naar buiten en stuurt ze naar de
hand van kabouter Wiebelmuts. Daar zitten ze nu, verblind door het licht en
duidelijk boos.
Roly neemt meteen het woord: ‘Afdeling?’, vraagt hij streng.
De mieren richten zich allemaal op en roepen in koor: ‘Het is nooit goed genoeg!’
Ze lijken er erg fier op te zijn.
‘Wat maakt dat het nooit goed genoeg is?’, vraagt Roly.
‘Het moet perfect zijn, niet te verbeteren’, zeggen de mieren, een beetje lachend
omdat generaal Roly dit niet lijkt te weten.
‘Hm’, zegt hij, ‘maar eigenlijk is het dus nooit perfect?’
‘Haha, nee natuurlijk niet’, zeggen de mieren, ‘het kan altijd beter.’

Roly richt zich nu tot kabouter Wiebelmuts en vraagt: ‘Hoe voelt het om dat te
horen?’
Kabouter Wiebelmuts denkt daar eens over na. Als het nooit perfect kan zijn,
dan …
Hij voelt ineens hoe moe hij is van zichzelf en anderen proberen te verbeteren.
En waarvoor? Is goed genoeg misschien ook voldoende? Doet hij niet gewoon
zijn best? Doen anderen niet gewoon hun best? Het maakt hem een beetje
verdrietig.
‘Wat wil je doen met deze afdeling?’, vraagt Roly. ‘Wil je ze terug onder je
muts?’ Kabouter Wiebelmuts is
vastbesloten. Hij wil van deze
bende af.
Het is maar een woord. Roly
schraapt zijn keel en roept krachtig:
‘Géééf acht! Voorwaarts, mars!’

De mieren hebben het snel
begrepen. Tegen deze generaal is
niks in te brengen. Per twee beginnen ze aan de tocht naar beneden, kriebelend
langs de benen van kabouter Wiebelmuts.

Ondertussen heeft Roly de volgende afdeling naar buiten geroepen. Maar nu
laat
hij kabouter Wiebelmuts de vragen stellen.
‘Euh, goeienacht, welke afdeling zijn jullie?’, vraagt hij, nog een beetje onzeker.
De mieren zijn niet onder de indruk en babbelen allemaal door elkaar. Eentje
roept er bovenuit: ‘Ik mag geen fouten maken!’
Roly moedigt kabouter Wiebelmuts aan om de mieren stil te krijgen. Hij ademt
diep in en zegt dan krachtig: ‘Ssssst!’ Hij blaast daarbij een beetje en de mieren
vallen door elkaar in zijn hand. Ze zijn nu muisstil.

Roly maakt hier meteen gebruik van. ‘Is dat zo, mag je geen fouten maken?’
Een mier heeft zich alweer rechtgezet en zegt: ‘Als je een fout maakt, ben je dom
en lachen anderen je uit.’
‘Volgens wie is dat zo?’, vraagt Roly. Daar kan geen enkele mier antwoord op
geven.
Kabouter Wiebelmuts herkent de uitspraak meteen. Dat zegt hij regelmatig
tegen zichzelf. Maar is dat wel zo?
Hoeveel keer had hij vandaag gezien dat er iemand een fout maakte? Een
kabouter had een emmer water omvergelopen in zijn woonkamer en moest
opnieuw beginnen poetsen. Een andere was op zijn bril gaan zitten toen hij wou
uitrusten.
Nog een andere had per ongeluk wat rode verf in een witte stip geveegd en had
dan maar besloten om er een tekening van te maken. Hij werd nu gefeliciteerd
met zijn originele dak.
Kabouter Wiebelmuts vond geen enkele kabouter dom en niemand had hen
uitgelachen. Ze lachten eens met zichzelf en gingen gewoon verder met de dag.
Eigenlijk wil hij dat ook wel. Dus weet hij wat hem te doen staat. Hij vraagt Roly
om ze weg te sturen. Deze doet dat met veel plezier.
Er is nog een laatste afdeling in
de muts. Roly wil nu dat
kabouter Wiebelmuts het
helemaal zelf doet. Zo zal hij in
de toekomst nieuwe kolonies
aankunnen.

Kabouter Wiebelmuts aarzelt,
maar hij weet dat Roly niet kan
blijven. Hij heft zijn muts op en
beveelt de laatste mieren om zijn muts te verlaten, ook diegene die zich
helemaal bovenaan in zijn pinnenmuts verstopt heeft. Hij doet het met dezelfde
overgave als Roly, bijna als een echte generaal.
Al snel zitten de laatste mieren op zijn hand.

‘Welke afdeling zijn jullie?’, vraagt kabouter Wiebelmuts.
Deze mieren voelen de bui al hangen en zeggen: ‘Hulp vragen is zwak. Ik moet
altijd alles alleen doen.’
‘Is dat zo?’, vraagt kabouter Wiebelmuts, meer aan zichzelf dan aan de mieren.
Wat had hij vandaag gezien? De kabouters hadden elkaar allemaal geholpen. Zo
was het werk veel sneller klaar en bovendien hadden ze samen plezier gemaakt.
Hij was stiekem jaloers geweest.
Maar hadden ze hem niet aangeboden om te helpen? En had hij dat niet telkens
afgewezen?
Nee, dit wil hij niet langer. Kabouter Wiebelmuts zet zich kaarsrecht en spreekt
met een krachtige stem: ‘Voorwaarts, mars!’
En met die woorden, beginnen de laatste mieren aan hun tocht naar beneden.
Ze verdwijnen in het gras.

Roly kijkt trots toe. ‘Je mag fier zijn op jezelf’, zegt hij, en hij geeft kabouter
Wiebelmuts een bloemblaadje als medaille.

Kabouter Wiebelmuts straalt. Hij is fier op zichzelf, maar is vooral blij met de rust
in zijn muts. Die past nu weer perfect en voor het eerst sinds lang voelt hij dat hij
heerlijk zal kunnen slapen.

Hij geeuwt heel erg hard waardoor Roly bijna van zijn schouder valt. Het is tijd
om te gaan voor Roly.
Ook een generaal
moet af en toe rusten.
‘Hoe kan ik je ooit
bedanken?’, vraagt
kabouter Wiebelmuts.
‘Hou je muts vrij van
perfectiemieren, je
kan het helemaal zelf
nu! Tot uw dienst! En
euh … mag ik nog
even knabbelen aan je
madeliefjes?’

Kabouter Wiebelmuts zet de generaal op de grond en laat hem zijn buikje rond
eten. Hijzelf kruipt in zijn bedje en kijkt door het raam naar buiten. Het is volle
maan en de paddenstoel wordt verlicht met een zachte gloed. De strepen op het
raam ziet hij niet meer.
Alles is perfect zoals het is, bedenkt hij. En dan valt kabouter Wiebelmuts in een
perfecte, diepe slaap.

