verwarming doen twee groote radiators dienst,
geholpen door een krans van roosters (luchtgaten die te sluiten zijn) rond de operatieruimte — in de muurtjes, onder de laagste
bank — vlak bij den vloer dus, aangebracht.
In uiterst korten tijd kan, met behulp dier
altijd-klare reservoirs van wanne-lucht de temperatuur in de zaal met ettelijke graden worden verhoogd, 't geen vaak vereischt wordt
bij operaties. Dan heeft ook nog't bovenlicht
— 't dikke, dubbele raam — afzonderlijk
verwarming, zoodat beslaan, aflekken en bevriezen niet wel mogelijk zijn.
Het reinigen van den vloer moet een beslist genot zijn voor iemand die houdt van
plassen, die gaarne hoort het lekker-frissche
kletteren van water tegen steen, 't Gebeurt
verbazend vlug en afdoend. Al wat er vuil
van de operatietafels komt, verband-linnen,
watten, gaas, wordt dood-eenvoudig op den
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grond gegooid; men opent in het muurtje
van de middenbank, vlak voor den vloer, een
luik,
men schuift de boel daar met een langen
zich de operatic (resp. demonstratie-)ruimte *),
boender
in, en wég is 't, door een koker,
midden in 't amphitheater liggend, aansluit.
Het is er vol van licht, sterk-licht, toch naar beneden, waar 't vernietigd wordt. Vechtmild, weldadig zacht zelfs en door heel 't waterkranen voor de reiniging zijn in de
lokaal verspreid; men ziet niet waar het breede „gang'' waar de operatie-ruimte op
meeste licht vandaan komt, van het groote uitkomt, laag bij 't terrazzo; — onder een
raam-van-ijsglas in de zoldering of van den dier kranen ligt, huiselijk, een waaiervormig
krans van ramen boven in den muur. Ook uitgespreide boender, voor 't spatten! . . . Zoo
't kunstlicht is een voorwerp van bizondere leert soms een hoogleeraar van z'n keukenzorg geweest, en 't resultaat is evenzeer meid ! .. .
bizonder. Een rij, rond-om, van
kleine gloeilampjes en aan den zolder vier booglichten, er uitziend of
ze 't onderst-boven hangen; de
ballons — van matglas — zijn aan
de onderzijde aangebracht in plaats
van bovenaan, zij werpen dus den
feilen schijn terug, en op 't plafond,
daartegen vloeien dan uiteen de
sterke stroomen en vallen als een
wijde, zachte glans uit in de zaal,
een mooi-diffuse schijn, een tooverig licht, haast zonder schaduw.
Aan ventilatie is hier allerminst
gebrek, door al de ramen en nog
muurkanalen bovendien; voor de
' ) j X J M. groot.
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