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in de populieren; maar buiten eigen terrein kwam ie niet, kwam io later zelfs heel zelden. Hij 
word zoo mak, zoo tam de wildo vogel, 't Was interressant hem in z'n doen gade te slaan. 
Ging iemand op 'n tuinbank zitten, dadelijk was Gerrit er bij, niet zooals de duiven om eens 
'n apartje te krijgen maar blijkbaar zocht ie gezelligheid ; hij liet zich streelen en was niet 
ongevoelig voor Heem woordjes. Hij kwam op den schouder, peuterde aan knoopjes, aan ringen, 
trok haarspclden uit en scheurde couranten. In "n oogwenk had ie do lorgnet van den neus 
om er mee weg te vliegen, 'o Bezoeker nam ie 'n brandende cigaret uit den mond en ging 
er tot algemeene hilariteit mee in een boom zitten. Als hem iets glinsterends gegeven werd, 
nam ie 't nauwelijks aan, altijd pakte hij steelsgewijze en ging ie 't verstoppen, iets wat ie 
met 't voedsel dat ie te veel kreeg steeds deed; dikwijls sloeg ik hem gade als io er 't gras
perk mee opvloog. Hij hamerde met z'n snavel 'n kuiltje in den grond, stopte daar 't 
gekrogeno in, legde er 'n dor blad, meestal nog 'n kiozeltje en wat uitgerukte grasspieren 
overheen; zoodat 't geheel aan hel oog ontrokken was. Dan keek io nog eens om zich, of 
niemand z'n voorraadschuurtje ontdekt kon hebben on vloog weer op; ook in de spleet van 
'n boom bad ie vier lijslerbessen, 'n stukje fondant, 'n klapbes, 'n brokje poer verstopt. Overal 
bleek later, hfid ie van die holletjes, hij stal maïs van de duiven, hield de korrels onder den 
long totdat ' ie 'n plekje er voor gevonden had, om ze weg te stoppen. Hij was woedend op 
den hond die over het grasperk snuflelend, z'n voorraadsclinurtjes ontdekt had eu alles wat 
van z'n gading was ondor z'n scherpe oogjes verslond. Hij vlerkle in kringen krijscheud om 
den hond, kreeg ie z'n staart te pakken dan trok ie hem aan de uiterste haren, en die gooien! 
niet wetend, wat ie misdeed, keek dan mot de vraag in z'n oog: «verlos mij toch van dien 
kwolgoestu. Mol poes was io goeie vrienden, ze smulden dikwijls samen van naar builen 
gesleepte wildUluifjes; als poes zich te veel toeeigende, trok ie erg onzacht aan 'r pelsharen; 
ze weerde angstig af met 'r uitgestoken pooljo, dal toch nooit toesloeg. Nu en dan inspecteerde 
Gerrit do duiveuvluchlen en ging eens langs de broedhokjes; met z'n levendigen aard kon ie 
die sufzitlende duiven blijkbaar niet uitslaan. Hier on daar trok ie er eon onzacht bij 'n vlerk 
of ie 'r wat leven in wou hebbeu; maar nooit, heeft ie zich vergrepen aan jonge duifj6>s. Voor 
kippenrennen voordo hij soms 'n eigenaardig soort krijgsdans uit, gepaard mot 'n gemompel 
of 'n heel oud mannetjo aan 't pruttelen was. Hij bemoeide zich met alios wal in den tuin 
gebeurde, bij bloemen ol' vruchten plukken, bij 't voeren van kippen, overal fladderde hij moe 
en gaf z'n goed- of afkeuring te kennen in golnidon die wij niet verstaan. Alleen zijn naam 
sprak hij heel duidelijk uit. 't Is een vogel waar ras in zit, bang is io bijna voor niets. Tusschen 
alle kippen en duiven kwam ie met een gekregen lieschuit, zetlo er zijn oene pool op, maakte 'n 
hooge borst en met 'n air van «kom 'r eens aan als je durft», tartte hij heel don kippontroep 
en duivenvlucht. Er trok met groot geweld van voetgcschuifel, hard gepraat, jolig gezang en 
kargobolder 'n regiment soldaten dooi'. Gerrit kwam aangofladderd, en hij hipte moo op "t hek, 
bijna van punt lot punt zoover als io maar kon. Wel maakte Gerrit 't soms wat lastig door 
brutaalweg geopende ramen en buitendeuren in te hippen en weg te pakken, wal van z'n 
gading was; maar we hadden nogal veel voor 'm over; er moesten dan maar horren tusschen 
geopende ramen geplaatst worden. Men zegt, dat zoo'n makke Gerrit in den paartijd toch 
met z'n uitverkoorne de ruimte in gaat; wo hopen 't maar niet, al gunnen wo hern graag 
onbeperkte vrijheid. 
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