noodige electriciteit verzamelen — voor de
verlichting in de eerste plaats, maar ook nog
voor ander nuttig gebruik — gingen toen 't
gebouw in, door den zuidelijksten ingang *).
Wij lieten 't souterrain (zóó wordt 't genoemd,
ofschoon 't bijna parterre ligt) voorloopig onbezichtigd — 't is voor huishoudelijk gebruik
en werkplaats ingericht f) — maar liepen
dadelijk de trap op, trap van steen — zooals
hier alles steen en ijzer is — brandvrij, solide,
geen geluid doorlatend, en stonden in een
korte gang, een gang als een gewelf, maar
hoog en licht en luchtig door het groote
raam aan 't eind. We stonden voor de deur
der hoofdverpleegsterskamer — privé domein
natuurlijk — en gingen, rechts, naar 't kleine
laboratorium der kliniek, een zeer bescheiden
één-raamskamer §). Kven bekeken we daar
't metalen kastje, dat dient om er bacterieën
in te kweeken, te stoven als zesmaandskindertjes, maar we hielden ons er niet lang op,
in sterk, maar weemoedsvol verlangen naar
de kinderzalen, de eerste die we zouden zien.
De gang weer in dus, en door de deur rechtvoor-ons-uit; we grepen naar den zak met
chocolaadjes. . . .

„Daar 's prefester! . . . Dag piefester! . . .
dag prefester!... dag prefester!" Van alle
kanten kwam 't tegelijk, 't hoog-trillende geluid der teere kinderstemmen. . . . 't Verraste
ons . . . , 't klonk vróólijk 1 . . . W a n t . . o ! 't
was natuurlijk ondoordacht, 't gaf enkel blijk
van onze ervaringloosheid, maar . . . 't was zoo
gansch anders dan we ons hadden voorgesteld
in ons meelijdend denken aan die zaal: een
vaag visioen van stilte en triestigheid, koudnaakt om de hygiene, 't licht gedempt, de
kindertjes in zwijgend liggen. . . . Het leek
er niets op! . . . Jawel, natuurlijk stumpertjes - Lycurgus had' ze bijna allen uitgestootcn! — maar van lijden of droefheid
kregen we geen indruk, in die hooge, lichte,
luchte, echt-gezellige zaal. . . . Eén ventje
zat te huppelen, bóven-op z'n bed, genietend
van z'n veerende matras — 't was er dan

'-••) Zie op den plattegrond, bovenaan, de trap naast
't laboratorium, daar „isoleerkamer'' genoemd.
f) Voor brandstof bergplaats, linnenwasch-, brood- en
naaikamers, en magazijnen; ook is daar natuurlijk de
stookplaats voor de centrale verwarming.
§) Er is er nog een, op de 2e etage, even klein, voor
Dr. Stumpfï. geneesheer-directeur van 't ziekenhuis, wiens
groote verdiensten ten opzichte van bouw en inrichting
der zalen enz., hier niet vergeten mogen worden.
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PLATTEGROND VAX DEN KERSTEN ÉTAGE.

