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KIJKJE IN' KKN KINDKRZAAI..

schrijven *) — Het kastje in den hoek bevat,
met medicamenten, ook het speelgoed. Wie
nog niet opstaan mag, dien wordt het op z'n
bed gezellig gemaakt, die krijgt een plank,
met gleuven passend op het ijzer van z'n
ledikant, tot tafel, of z'n beddegoed wordt
opgehoogd, de lei daar prettig tegenaan gelegd.
Bloemen, veel, en bladenrijke planten overal,
in elke zaal — ook bij de mannen en vrouwen —,
planten, bloemen, vogels, licht en lucht zooveel
maar mogelijk is. j)
Zoo zijn die zalen — uit hygiënisch oogpunt de volmaking naderend — ook echt
gezellig door de frissche properheid, 't warm
wollig aanzien van de bedden, door 't liefbewegend rondgaan der verpleegsters, door
planten, bloemen, helder-kleurige meubelen,
*) Vgl. de photo, lel ook op de hoogere tafel voor de
zuster en haar .,boek".
f) Ook al moeten de ramen dichtblijven is er ventilatie
genoeg, passieve door muurkanalen, actieve door hichtinpomping met waaiers, buiten aangebracht, electrisch
bewogen.

door de ordelijke rommel, 't intiem gedoe
van potjes, fleschjes, kommctjes die glimmen
en glinsteren op de verbandtafels — die
handige, geluidloos rollende metalen dingen,
die leuke karretjes, naar iedere zij met 't
grootst gemak en uiterst vlug verplaatsbaar . . . .
Wij liepen nu de kinderzalen uit — niet
zonder nog eens om te zien, niet zonder
moeite — en kwamen dus weer in den corridor, passeerden, over den terrazzo gangvloer
gaande, eerst een „theekeuken," en dan den
ingang der privaten —• ruime, koninklijke
appartementen, met eigen verlichting, verwarming en ventilatie — 't Gansene gebouw
wordt door buizen verwarmd, buizen met
stoom en radiatoren (heiz-körper; een z. g.
gesloten buizenstelsel).
Een badkamer kijken we even in, maar straks
komt nog een grootere, wordt ons beloofd, dus
loopen we maar door; ... daar doet een nieuwe
indruk, onverwacht, alweer! — wij onervarenen! — ons vol eerbied stilstaan, 't Is
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