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KEDOO (HET CADEAU). oliedamp die er hing, waren de geluiden
DOOR S. G. VAN DER rumoerig van drukte.
Kees en Sjaontje stonden dagen aan de
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Ze stonden al een dag of vier, vijf in een
hoek der rumoerige bankwerkerij zonder te
zien in de drukte rondom.
Als loome dieren wentelden raderen en
assen van draaibanken en in de smoorheete
machinekamer, die in de werkplaats uitkwam,
siste en trappelde een kleine, nijdige diïjfmachine.
In warreling van wielen en stangen, stonden
draaiers en bankwerkers, hamerend, vijlend,

handboormachine, die door gebrek aan plaats
in de bankwerkerij niet door een riem op
het hoofddrijfwerk kon bewogen worden, maar
in dit drukke jaar met de hand gedreven
werd, Sjaontje op een blok om bij den draaier
te komen en Kees in plomp omarmen, de
zware platen rechthoudend onder de wringende boor, die heet draaide in 't ijzer en
blanke metaalkrulletjes opwoelde.
Kr moesten vijftig platen geboord worden,
in iedere plaat kwamen zes en dertig gaten

en over ieder gat deden ze ongeveer een kwartier. Dat hadden
ze bepraat toen ze pas begonnen
en nu wisten ze sedert drie dagen
niets meer te zeggen en werkten,
van 's morgens zes als het buiten
nog donker was tot 's avonds acht
als het buiten reeds donker was,
Sjaon hangend aan den draaier,
telkens op de punten van zijn
klompen opwippend, als hij het
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hoogst kwam, de lendenen rekIiRAAIHANKKN. . . .
kend in 't blauw boezeroentje.
Als hij begon spuwde hij
overbuigend, drentelend 0711 de draaibanken: eerst in de handen, spande zich sterk
zeker, eentonig werk doende. En in de wijde tegen den draaier, den harden arm van
zaal. met hooge stoffige ramen, in blauwige Kees naast zich, die hielp bij 't aan165

