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SOn-ZiekenhuiS -met verzoek hen terzake te 
willen informeeren. 

De heer -van der vVant st-elde vervolgens in 
de vergadering van den Raad van ~8 Novem" 
ber 1921 een nieuwe . motie voor, luidende: 

"De ·Raad spreekt als zijn uitdru-kkelijke 
meening uit, dat zonder dat de Raad daarin is 
gekend en zonder dat de Raad een besluit 
heeft genomen, ·aan het Van Herson-Zieken
huis -geen do·kter door wien ook mag worden 
benoemd, onverschillig wie het salarjs be
taalt." 

Ook de2e motie is door Burgemeester en 
Wethouders, het College van Hegenten toege
zonden en wel bij schrijven van 1 December 
cl. a. v. c-

Naar aanleiding van de toegezonden m otie 
d.d. 21 November en de verdere besprekingen 
in den Raad gehouden, ontvingen Burgemees
ter en \Vethouders van Re.genten een drietal 
mi ssives, d.d. 28 November, 2 en 3 December 
1921. 

De inhoud van deze missives bevredigden 
het College van Burgemeester en Wethouders 
niet en bij schrijven van 7 December 19.21 
wendde het zich tot Regenten onder mede
deeling dat, waar gebleken w.as, dat aan deze 
moties _ nog geen uitvoering was gegeven, on
verwijlde opheffing Yan de door den Raad ge
wraakten toestanel werd geëischt en dat eerst 
na die opheffin-g, ernstig ove-r:wogen zou kun
nen worden hét College van Regenten een 
onderhoud toe te staan. · 

Regenten schreven daarop d.d. 8 December 
1921 het volgende : "Naar aanleiding van Uwe 
missive d.d. 7 December 1921, meenen wij te 
moeten constateeren, dat ihet in ons schrijven 
van 2 December 1921 op 6 December 1921 aan- · 
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dat daardoor de lasten der geme~!l.ten wor- van B. en W. aangaande de exploitatiê de ch~
den bezwaard· ( ·. .. rurgische afcleeling geheel over het hoofd IS 

Noodigt Bu'rgemee.stet.. en -'W~thouders ujt, gezien. . . . -. 
de daartoe noodige wijzigingen en aanvullin- Deze opmerking heeft B. en W. aanleJdmg 
gen in de verordening op het Van Itersonr gegeven bij schrij-ven van 31.~aart _aan Regen
Ziekenhuis, ten spoedigste aan den Raad ter ten mede te deelen, dat de chmug1sche afdee
vast stellihg aan te bieden en gaat over tot ling niet over het hoofd is gezien. B. en 'Yf· 
de orde van den dag." wijzen er op, dat v-oor het gebruik der ope~atJe-

Een ,voorstel tot dadelijke behandeliTIIg we1·d zaal een vast tarief is bepaald en dat oveng~ns 
door den Raad verworpen. de vragenlij sten van 2 Maart '22 zoowel de In-

Burgemeester en Wethouders stelden daar~ terne als de heelkundige afdeeling betreft. 
na een onderzoelt in ten opzichte van dit vraag- Op de verschillende door B. en W. gestelde-

mb 1921 . r h vragen betreffende den om':ang, de kost~n en 
stuk en vroegen· d.d. 28 Dece er m _1 ~',\ ~· de tal!ieven der laboratonumonderzoelong-~n 
tingen aan: · · ·~ hebben Regenten geantwoord, dat in 1921 m 

1. h et Gemeentebestuur van Zwolle, t t al 1589 ondenoekingen plaats h::dden, 
2. den Directeur van het St Antonius-Gast- 0 a · h t z k n ·waarvan 1144 ten behoeve van m e Je e -

huis te Utrecht, huis opgen omen patiënten en 445 voor ve~·~·e-
3. de N.V. Emmakliniek te Utrecht, weg het grootste deel ten behoeve van .!!atlen-
4. het Bestuur van h~t Diaconessen-1Zieken- t en die de poliklinieken bezochten voor mwen-

huis t e Amsterdam, dig~ ziekten. De kosten aan deze oncle~·~oe~J-~= 
waaraan op 6 Februari 1922 nog werd toe- gen verbonden kunnen door Regenten met\\ 01 

gevoegd het Bestuur van het Wilhelmina- den opgegeven. Voor deze onderzoekmgen 
Ziekenhuis te Assen. wordt in den regel niets berekend, behoudens 

Reg-enten gegeven au""vv · ~-·· - " ... ' van 
Maart 1922 waren opgenotn~n 1: p~tJente~elft 
Raden van Arbeid, (8 van ou a, van d' , . 
2 va:n Leiden en 1 van den Haag) e!!-. voor e 
R V B. geen. De kostprijs der pat:enten be
dl:oe~ per dag over het afg~loopen Jaar ( a::n= 
schaffing operatietafel en mem~e k~nstz~n m 
b ) f 6 18 terwijl het ~anef voor che pa

egrepen · • 1 lag zonder 
tiëntcn bedraagt f 4.- per verp eeg~ ' 

'ddelen Na onderhandelmgen door 
genees mi · · A b · d · besloten 
Regenten met den Raad van r el IS d _ 
dat voortaan patiënten van den R .v. A. op e 
zelfde voorwaarden zullen worden opgenom_en 
als die voor de R. V. B. Ten bate va_n de Zie
kenhui skas worden door hen ver~oedmgen be
taald voor gebruik van OJ!_eratJekamer, ve~
bandstoffen, kunstzon en Rontgen:{amer. B~J~ 

nel ere verrichtingen worden dool de m edJCl 
zo t 12 Reg! en volgens gedeclareerd volgen s ar . .. . . d R d 
tarief R. V. B. Voor patJenten va~ en aa 
van Arbeid werd 1993 maal gebruhlk ~-~~aakt 
van de hoogtezon en 45 maal van et on gen
a araat voor cliagnotische en 114 maal voor 
t~:rapeutische doeleinden. Het aantal verpl~~~
cJao-en van die patiënten in de lighallen w::sht ' · 
De"' doktoren ontvangen . voor ~~nne vernc m-
·en ten behoeve van deze patJenten van de ~e

rrokken publieke lichamen extra ~ergoedmg 
krachten s art. 12 van het Regl.; ':"?ol den Raad 

Arbeid wordt alleen voor biJzondere ver
;~~tingen gedeclareerd en niet voor gewone 

be11andeling. · 921 
Het totaal aantal verpl eegdagen m 1 voor 

Terzelfder tijd zonden zij de motie van der wanneer zij vallen onder bijzondere vernchtm
\Vant c.s. t er kennismaking aan Regenten gen, volgens artt. 8, 9, 10 en 12 der vo~rwaar
v~n het Ziekenhuis met verzoek ":!we me~~ den van opneming; dan :vordt h~t tanef van 
mng mede te dP.elen en zagen (WlJ) claar?lJ de llijksverzekeringbank m rekenmg gebrac!1t. 
t evens gaarne beantwoord de vraag of - m- B. en w. hebben gevraagd of deze vergoedm
ciien tot z.-g. vrije artsenkeuze wordt besloten gen ereheel ten bate van de kas van het ZJeke~
aanstclling van een assistent-geneesheer door huis "'komen ·en zoo neen, welk ~ede~lte daal
Uw Co.Uege alsnog noodzakelijk wordt geoor- van? Voorts, of indien geen tan~f ~s vastge
deeld." steld en de ziekenhuis-aclmini~tratie m het ge-

Den 4en Januari 1922 ontving het Gemeen- heel creen baten uit het gebrmk. maken van de 
tebestuur r eeds antwoord op de aan Regenten door ]1aar bekostigde laboratonum trek~, ~an 
gedane vraag. - deze inrichting zonder meer ter bes~h1kki~~ 

Het Bestuur der geneeslmndige vereeni-I van de doktoren is gestelel? En zoo . Ja, .. :we 
ging tot bevordering van het Ziekenhuis- tari ef dan door deze d?ktore~ _den patJenten 
wezen in--·Nederland· en zijne·--Koloniën deed voor onderzoekingen m rekemng wordt ge-

t"'nten van Raden van Arbeid en R: V . B. 
badJe "' 5262 aan verpleeggelden werd ontvan-

e rofeZ1048 ~oor het gebruik van de kunstzon_ 
gen ' h b 'k an de opera-! 1993 t erwijl voor et ge rm v 
t' ka~er Röntgen-apparaat en verbandstoffen 
t~~amen 'naar schatting is ontvangen f 6.50. 



Voo.r~tel , J!O. 1.01. .. 
Dossier no. 14-9. 

Onderwerp: 

Van Iterson-Ziekenhuis. 

Gouda, 28 September 1922. 

(Tarieven -assist en tg·eneesheer 
- vrije artskeuze -algemeen 

beheer.) 

Diverse bijlagen. 

Gev.olg gevende aan het in Uwe zitting van 12 Sep
tember j .L gedane verzoek, de verschillende motie~ ;, 
voorstelien, enz., sedert U rve vergadering van ,21 No
Yenlber 1921 bij Uwen Raad ingediend, ten spoedip:··· 
ste aan de orde te tellen, heb en vij ter U rer voor
:ichting en informatie een overzicht doen samenstel
len van de ter zake in het archief dezer gemeente 
bBrustende bescheiden, van welk overzicht wij U 
l1iernevens een exemplaar met bijbehoorende stukken 
doec1 gevvorden. 

In dit "overzichtn vindt U aangeteekend in welke · 
stadia zich de verschillende, aanhangig gemaakte, 
voorstellen, enz. bevinden en hebben wij tevens en
kele kan tteekeningen aangaande den gang van zaken 
geplaatst. 

Hieruit zal U blijken, dat het ons niet mogelijk is 
geweest op grond van de verkregen inlichtingen con
crete voorstellen te doen en de oorzaken welke dit 
verhinderden, zullen U in vele gevallen blijken. 

Eene oplossing zal evenwel gevonden moeten wor
den en de vele vraagpunten, die zich over veel en ve
lerlei nog opdoen antwoord moeten erlangen, willen 
de verschillende, naar voren gekomen kwesties, op 
eene het algeroeene belang dienende en bevredigende 
wij ze ten einde worden gebracht. 

Hiervoor zal noodig zijn een grondig, alles omvat-

Aan 
den Raad der Gemeente 

GOUDA. 



tend onderzoek, dat- vrij van eenige inf henti~, va:O. 
welken aard ook - dient te worden ingesteld. · 

Het wil ons, in de gegeven omstandigheden, voor
komen, dat daarvoor in de allereerste plaats áange
wezen is een commissie ad hoc uit Uwen Raad te 
benoemen. Deze commissie toch zal Uw college recht
stl·eeks die voorstellen kunnen doen, die zij - na 
onderzoek van deze netelige zaak - meent te moe
ten doen, voorstellen, die wij hopen zullen leiden tot 
opheffing en opklaring van veel, hetwelk afbreuk 
doet aan het nuttig effect, dat deze, zoo aller sym
pathie en toewjjding waard zijnde, gemeente-instel
ling moet en kan sm·teeren. 

Wij gev-en U dan ook in zeer ernstige overweging 
ons voorstel aan te nemen. De te benoemen commis
sie ad hoc zal uiteraard - overbodig feitelijk hier 
op te merken - waar noodig en mogelijk op onze 
volle medeweTking kunnen rekenen. Dat zij spoedig 
hare werkza,amheden - de afwikkeling werd door 
ver schillende omstandigheden reeds langer getrai
neerd dan ons lief was - aanvangt is daarbij een 
onafwijsbaren eisch . . 

Burgemeester en Wethouders van Goudá, 
ULBO J. MIJS. 

De Secretaris, 
G. J. J. POT. 
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., Subsidie aan het Van Iterson-Ziekenhuis. - · · 
In 2 afdee1.lngen gaf deze post aaJJ.lei<!ing tot 

het stellen van ·vragen. . . . 
iu <Ie eene afr~eeling was een lid van mc~::

ning dat in ieder geval een oplossing·m.Jet wo:·· 
den gevonden ten opzichte van de rPkeniq;en 
die door de patiënten betaald moeten \Vorden 
en wel omdat men bij de opname clàent te weten 
wat men verplicht- is te betalen en het uitge
sloten moet zijn dat naderhand nog huoge re
kt:ningen wor,len aangeboden waarop men oor
spronlcelijk niet had gerekend. 

In een andere afdeeling merkte een der le
den op dat z.i., wanneer v;oor de oplos1:>in~ der. 
ziekenhuiskwestie een commissie wordt inge
steld, de afwikkeling daarvan op de lange baan 
·zal worden gN;cho'Ven en in het openbaar zP,er 
·weinig over deze zaak zal worden gesproken. 
Gaarne zag men de· volgende vragen beant
WJ()ord: 

1. Wdllen B. en W. zorg dragen en alle hun 
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tt?n dienste staande~ n:i!iddelen aanwenden, dat· de 
onbeantwoord gebleven, aan Regenten ~gestelde, 
vragen alsnog ten spoedigste antwoOrd erlan-
gen? · . · 

2. Is het B. en W. bekend, dat de samenwer
king tusschen de heeren Dr. Cleijndert en Dr. 
Steffelaar zoo slecht is, dat laatstgenoemdoen 
door Dr. Cleijndert een ·sleutel is geJWeige1·d 
van een instmmentenkast? Dr. Steffelaar heeft 
schriftelijk aan Regenten om dezen sleutel ver~ 
zocht, terwijl een schriftelijke toestemming is 
ontvangen. Kunnen B. en W. afschriften van 
deze· correspondentie .den raadsleden overleg-
gen? · . · 

3. VQor zoover bekend heeft de bouw van een 
zusterhuis bij. het Zi~enhuis, welk huis be- . 
stemd is voor 40 zusters, f 100.000.- gekost .. 
Kunnen B. en W. mededeelen of deze bouw niet· 
te breed is opgezet en tevens wie tot dezen 
bouw den stoot heeft gegéven? ·. 

In deze afdeeling kwamen eveneens door Pr •. 
Cleijndert ingeçliende rekeningen naar voren en 

i werd opgemerkt, dat door den heer Cleijndért 
voor alle werkzaamheden een rekening wordt 
ingediend, terwijl dit toch _door Dr. Steffelaar 
niet geschiedde. Hoewel gaarne aangenomen 
·werd dat Dr. Cleijndert hierin vo1gens het 
reglement handelde, zou één lid gaarne van 
B. en W. vernemen, of hierin geen verande
ring is te brengen. Ter toelichting werden 
eenige desbetreffende nota's overgelegd. 

B. en W. zijn van meening, dat in de allereer· 
ste plaats deze vragen beantwoording zullen 
moeten vinden door bemiddeling van de over
eenkomstig Uw besluit van 10 October l.I. in 
te stellen Commissie ad hoc. Niettemin zijn zij 
gaarne bereid hierbij zooveel mQgelijk hunne 
medewerking te verleenen. Dit betreft in het 
bijzonder de eerste vraag. 

Wat de tweede vraag betreft ·Ïi het O'IlS reeds 
geruimen tijd bekend, dat de verstandhouding 
tussohen de beide doktoren niet is zooals deze 
behoort te zijn. Wat de inzake het weigeren van 
de verstrekking van een sleutel eener instru
mentenkast gevoerde correspondentie betreft, 
zullen zij Heeren Regenten venzoeken ons deze, 
zoo mogelijk, ter inf-o:rmatie van Uwen Raad 
over te Ie en. 



De kosten van den bouw van het Zustel'huis 
hebben bedragen, niet f 100.000.-, · maar .. 

173.392.57%, zooals ook den Raad bekend zal. 
zijn. Deze bouw geschiedde op voorstel_en aan
drang van R~.enten van het Ziekenhuis en 
over-eenkomstig het daar:vQor opgemaakte en 
goedgekeurde bestek. 

Wat tenslotte nadere reglementeering van de 
betaling VQOr biJzondere verrichtingen der ge
neesheeren betreft, zullen zij gaarne overwegen 
op welke wijze hierin verandering is te bren-
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.gingsta1~eyen,-. war én :·oorzaak dat gevraagde :· · o:ii.dèr}lo,~ - .~m.et , \Burgeme_e9ter 'en 
op _2 •friaárj; _· -.1?22 iaan thet College'r Wetliouders_~~doo~.._· "Q.~,. 'Gol;g€:·<~~ geweigero~ 
ten .;toezond 1een ·;drietal tez:wijl . ;-t!llefonisoh ~~dö.èj:: .~~rr_.R1oc,o ..• ~Burgemees- . 
1,· .Deze .iragenlijsten beoo'gden: te'i:- àan 'U en ' heer· ;Jóngenburger ; medegedye~d 
verkrijgen: ·~ft. ':"!< .. •• . ·~!!-. '· -'-t:.a . " · ~· ' . . 1 • :g-'èwoixlen,' da( he\ î~Afer;aagd~' §D:d~r~q,ud . 
1 .:;16: ··nomfrent ·den , omvang, ,,de )w:;;ten .. el?- , n,ader· zou·~,:\V~:t:~en ;'toyg~Staa:n: .. ·'t;'!>f.fi:.f:.,(i·: · ',.; 
~r1eve~ ' der . .' la~oratoriuin-ondei1ZoeJtingen; ·· if~ij ,mee;n'én ·:U ::te ~ö~ten an~oqrden, dat 
~ r2o .' •.widem betr.effende de te ·ons College.~bij het ingenomen .sta,ndpun~ moet 

;;-')•:,:•; -·,-,,1"_",,~ .. , ... 1 het R ö il t •g1e nà p'p ar á'a t '; . . völhà,rde:t;). 'tót ·' tijd _; én ·)Y.Bl~ ;:u '•Öns .-:call~ze 'in 
·. 3~. · '.ïn.Zake de opnam.e ·en' dë gel~eriheid 'gésteld ·zult hebben, 'deze : zaak 

1.'. "!_~~-',--'-:...:..C._.:.__:--;-' __ "'C-'--;-:---'r'::'f' :l · I • • d 1' t ' 't l'oh. t .. ,.. " ··~' \ ·. ' ., ' • ;, • • 
pati~nten yoor rekening , yan. ç!e ; · . . . . . mem ~ mg .o~ .. e 

1 
1 . ~n~ ,. Ïf'~ ; 1,.,.. •. J ·'' o, : . • ;· : ,_., 

ringsbank~'of yari Raden :vàu .Arl;leid. ·,:;-~u·:~;} I. 'Verv'olo-èms iberichteri''Regenten·.IJ.·og JnJ m1s~ 
{.;Op . ~ . Mä'art . d.~·.V· , 'mocht. ·ihet .,College .'dJe,ze sive ä..d.l2 DeèESnber''192.1, ·pe·;gqooe ·ontvangst 
,;ragenlijsten beántwoord · v~n het .Ç?llege ;v,an de'r' "Iriotie···{r'an .:d~r>wánt.'<>à.d.' ,28 Ndv~mber t. · 
·l;{egenten terûg · ontvangen . . ';('.~'· ~"'.'..;'i.'~.frJ~'\i~~NI. .V:t.h ·aèeldeil' ' tef'éhs ~Meiie ; ;,'dat :'de" "a ssistént- · 
· . De ~verstrekte ·: inlichtingen '. war~· evenwel ge~eesheér Dt~ Meilrsfng,'l!wt 'èig~en belw-êgizyg 
van ' dien aard, dat Burgemeester: :en .Wethou- heden het Zie.kènhuisw'hèeft> ve ' !aten:: I. ,~,_. ·, •• 

ders' bij schrijven .v'an . _31 Maart -~922 zicih op- i :D~n ' 13den, ' ~ec~b·e~J.Ji~~}.~~Ç>~qén ' Re~èntél?-'. 
nieuw,., tot cRC?genten wendden ter . aan den Raad èn :Burgemeester : en ··Wethou- . 
-.:·an ;nadere ·gegeven-s .;·,, ~"';,; .... .-'.-J .- dèrs eeri rap-p.Ört ~an";Jnl_:rn:·: p.' BosS.Cha; Ge.: · 
i ,Bij , schrij~en ··van 6 J~iï" .d.ä.;;.... ·• :iu~èShèer~Direct'èu{ :rvàh .:~ét"Gr~tè 'Ziekenhuis 
nadere gegevens .verstr;ekt. ,, ·,.,., , ..,. te' --.~ ·Utdclit, '_,_bèt;effe&ié' ',de ' ii'óoozikelijkheid 
.~ Wat blijkt nu uit deze inlichtingsstaten và~ 'á~niitelliiig ' ·van· èen ~ i:\,ssistenf·gengésheer, 
! !In de .. allereerste plaats -dat pe boekhoudin:g· ge;:<;>~gd .. doo·r:::E!~h:~U,e~_.~l~~;: ~-4- ~(~e-~~rri~, 
van de ~nlichting niet zoodanig .js' , ge~çüi- . ber ·inzake het •laantal_,.pabe,nte!_l ·,op ._. dl.e~ .. da-, 
ceerd; dat' overzichtelijk zijn ;gemaakt,.de ' ,kos- tiJ~ ' (Óp . ji:~in,t~'rne :áM~élin"'. ~fif.· <w ~e -~h~~ : 
ten. -(l.ie ieqer ''belangrijk 'onde?rdeel :der.Anrich.-... tu,rgische ' 19, to~l ~!..§l;.'f.;-...:('~r~,: ; .- ,, / -:~:~~:,\:';:·, 
ting~ met zich brengt en dus ook met .. kan W9'J.'7 .J I In ' de -verg'à.deririg 'yait ·,.deJl . ~ .yari ' den 
~en nagegaan ,of de yastgestelde_ tarieven (Y.~r~ 22 Dece~ber..19Z1 "stêld~jdèilj.e~.r.'.~o;}màns de_ 
goedingen) . op een· juist , bèdrag ~.zijn ;bepaalçl; volgende ?motrê''?oor~ · ;~-:~~ ~1.,4 •'; ~i_ .h ;i'$ I{; i ' 
ten · tweede, dat het wenschelijk is dat .:speèiale ·l ;:De ,,Rààçi ··aán'k breng Jl<iè ' aan' 'Burgemèes
~rieven .en .yerg?edingeri niet, jn ' dejlveJoi<:l~~, ~;~:~~~~W~~hoftct§-s~iyo~~fl:r~~~éJ~ch~~ge~, \Îitryf 
nmg tot vaststelling van de VOOI}Vaàroen ·VQOr rmg a'e't cl1aadsbeslwten !J:!:nzake _de -benoem.mg 
de opneming .en verp1egin:g và:Q, :patiëntèn {.~st~ vàn 'e~n h$sistè:Dt.:;géneèSh'te'l-'-' iî.n ' he~ v.I:ID I~r-' ' 
gelegçl, werden. on~erworpen . aàn: 9-e .. gOO:yreu: Jofi:ZiekënhuiS; ,: ·;,; ~?~:~~···~·.~.L ;:~~-~.': ·- · ;J;, 
ring · van ~ Burgèmeester:çen :·}Wethouders; _;·WP. · oY rweÎten<lë~ at • ge:p.~~~: hes1uiten'.,Jili.a'!1-s 
d rd ' d t 'd " t'" 'ten . • ,. '1 '• -.>if.!'.':f d< L'S' I'·'"'-..''· . i; .41 ~:'·"''~· ~ ' e e a .. <V-<Xrr _; e ,opn;une, :va:n' 1pa 14i!P. . Z.JJn ~'%~~.7l..qep..t; • , , ; • '~ c; , , "'. -~·· , •· {f.,;. P ,.!' ,f 

genomen ·voor .rekening :v_~ .. de}lade;ç. van_ .. ·J ,II; ~~~Plerlp~~,l?-~~ ~ :~en . ~,~:rang; -,. ~~ 
beid · tege~ . J:en . lager -.taii;ief .d,l!-n d~.... . c . het Coll,el?El -:Ya~ .~e&'~~ , ~~P'l"ciW,.t be.n~l~, 
de ;ko,stprlJS:•per •dag ,lS, • ge~n ;~el~ t~~~J?e- Van eep. ~.~1JS~~t~n~~~e.~e~r. · y;er :~-.~~l!-1!-, .·{ 
staat, rt~ ·:~l~€r .nqg : '}Vanneer_,~~-~1paj;ien~n -i'.:V:!'LD: ~ ~P~,e~1;j4_at: ' ?-R;ÎÏI~ ~et':~Q~~';"~ -~~~or 
afk·omstlg· ZlJn van ander~ ,Raden •·-..:.a~. 'Arbe.1d di~ .. ~enoe~,!l~ . geg~p.d:W~-~~.~ _;t;.vçJI:~?,~n, }r· 
dan d_en ,Goudschen; :ten ~e!'Çe, ·dat :J;llJ ·<;ie. l?'[l-. patient.~n.Y~,:h~~- ZieketUl~,s ~.\'fln.~.~ell:. oogen~ 
rekenmg y an den ·_kostprlJ s ~ g.een '];~~enmg . ~ blikk_el~ k~~. M;;t~n~ ·-~~; :?:,~ m:rt ,;n?gen ."!'?!..~ , 
gehouden met de met op de pj.ekez$msbegr.Qo- d~n; :.-·-~.v. ,,,·~ ·· .~· ··•·1 

. :.-' ;f1Z. " ·: . , : . 
ting_ voorkome~?~ uitgaven ' ~an re;nte en · af~ . )~:J'oodigt.;::Sur~eme.este_~ ; en ._Webhoude~ m~. 
Iossm:g (afschrJJvmg), waarmede mt çammer- d1e maatregelen ~~ nemt· , -w,elke er tóe ,kun
cieel' _oogpunt tocih zeer•'Zeker . ~ekening' ,had nen ~eid~, om, bij gebl . ~z( ;,~oodzake~ijkh~id 
moeten worden geh.oud en; ten VJJfde; dat een ten spoedigste ., tot .beno~ Dg ·van _çen asslS
goed financieel en commercieel beheer . van tent-geneesheer~ kan wproéri "overgegaan." :. : 
het. _Ziekenhuis eisebt e~n gans~ ~peren op-· N:adien is ·niet ,meer t\o~t Regenten . ~nge
zet van dat beheer en dat daarwt J,Il de aller- drongen op ,het aanstellen ·;van .een -asSistent
eerste plaats voortvloeien . nadere tariefsbe.- geneesheer,. alleen werd ti~ '.ihet . d.d. '26 _April 
cijferingeii, ·waaribij uiteraard 'niet uitgegaan 1922 uitgeb'i-ac~t ' jaar;ve~slag over ·1921, · aan 
ma·g worden van het standpunt dat alle ujt- het slot wat . •betreft--pet- pers<m.eel, . ve:mvezen 
gaven door de opbrengst der tarieven moeten "inzake' de _gevi:aa-gde 4_ulp voor ·den gene-es
worden gedekt, waar deze tooh naar reciht en. heer-directeur" :D.aar .het aoor Dr .. BosS<:ha uit
billijkheid, ~~ke~ing houdende met _ing~ete- gebracl!t _rap.o_it. :· :;. .;.;.:W:. 1 ·: · ·.:.-.·:· ,.: , , ·>. -... 
nen ~en .n1et-mge'Zetenen en de fmancreele , . . -1-: .. 1: .• ,-~ ; >·'./'·· ··- ·,., .. , ).-
draagkra.cht der _gemeente, moeten worden ,. . 'J .,ynJe_. Arts~nke,u1~·, . -;': ,: .. · 
v~stgesteld. ': •'' • · ·-.-:, : . ·1 ~- t·:·r .. '<" r~,:- 1 :·:r I~ de Raadsvergaderil'\f.van den :22 ,.I?~em-

"': ~; .... : • ~- • . ,". ' t "· 1 • '.:.'" ":;~· ._,J-,v '"', .· ber 1921 stelden de ,heeren van der Want, 
' ..... Benoeming assistent-geneesheer. · .. . :1'.' Bokhoven, Knuttel en, IJsselstijn de V:ol-gende 
' In de Raadsv"'rgaderlng '(van·· 21 :November t' · · '· · ·~ · · ~ -~ · · - ., · · .. ' 

'Y mo 1e vopr. ·t• · ; ~- ·; · .. ·- '>·. · ~'!"'' ·• :?' . ~ • ... · , 
.1921 stelde de heer . van der Want de volgende ' '"De Raad der gemeente Gouda, g,elet op· de 
motie voorlÎ . .< · . • ,,·,'., ·~. · ·è>.. ,..; _,~l)·~,i-}'~ r·:.·:_-- ·, •.. ~ door heeren ' Regenten . ~a'n :>het van ' Iterson-

·"De · Raad van oordeel, dat Regenten . van Zl.ekenhuis naar ·voren .ge'braohte noodzakelijk
het Van Itersûn-Ziekenhuis geen i-echt hebben heirl tot verlichting van:)ie ta,ak ~an den Ge
om buiten den ' Raad om, 'een assistent-genees- nees'heer-Directeur door f:aanstelling_ yan ee~ 
heer te ' benoemen, -spreekt als zijne meening àssistent~geneesiheer; : -~~~ ~.:·· ,:. ' ·.,, ~· ,, .. :'····~,
uit, ·!lp.t 'v.ergoeding 'of salaris iiJ.'·welken vorm 1. Van oordeel dat -d~ ·,firl~ncieeie7t~estànd cièr 
Ó<ok, 'niet"aán déze' -qitbetaald mag 'worden, uit ge~ee!Îte ~ ~n Jd~e~ al~ ·.,d~; ·' d:~i ve~~o_oging . 
de kas der gemeente." · ·. ·~ 'Ó' i '2 · •. " .~ .. • ·, · · der uitgaven, mdien , ~etûgszm p1ogelJJk .:n:oet 
· Ook .deie. móti~ werdna .. diScûsEne~ z. worden vermeden; · ~ ·~ · ;_;,-r·}, :, ·_"t·.:Sf~i · '·.l;',•: ·.\ 
aangenomen. '\ ,J• ·,~ .:... ti ··r: • ' .... · ' -~"-~')." · : N~ettemin ·~ erk~~€n<\~ dt~- _;rde "?~and~l~ 
~ '•B ij sèhrijven ·, Van ' '23 N ovenihet • d.à':V:. rzon- qer -:patiënten- daar.onde jn.i~tl,pmg lJJd}ID;: _,;:_ 1, 

dezl: :1·Burgemrester · · ethoo.ders."'äisth'rift 1~M.eenen4e,,dat i~v~ri~* :v~;de :yrije .S;rt.i'en- . 
dezet ··motie ·• aim · ke~e ·tot ~et . ó6.?ogd~'1,d~è~ ~f. ]e1~~n, .zopde!i, 
'son-.Ziekénhuis . dat ·daardoor .de :Jast emeen,ten ~wo ,:~ 
willen'• ' · d .. ~b rd' .:.-". " : . ... ~, ... J '• \"" .en ez~aa ~ -~--~-~ .. ,.~~·,4.; 4

lji.. I.,Yll- ... ~ .. ,~ 
1n, ' · . Bul'gemeei t . . . Q g~:r§. 'uU'f, 

· hoodigè · ';~zigingen ·'èn;aan.vuÎlin~· 
Ór;·''luii.dende':f: .1J4 ~ l!" ..,f., ~ J "' T.t __ \__!! __. , • ;verçrdep:1~1 Q.,n ~·"'Ymr,~,-~~~ 

~~~~~u{~~ ten ~Pt.~gedBt~•. '·'t ~ I:Jt: V': ,aan· , ~-f: } JO.B< ~ . r· , 
van den dag. ' . · "'·~ · 





Het Van I te r s o n - Z i e·k e n h u i s. , .. 

. De Regenten in den Raad. 

In de gisteravond, onder voorzitterschap· 
van Burgemeester Mij!:?, gehouden vergadering 
van den gemeenteraad, deelde de Voorzitter 
mede, dat de heeren van Galen en IJsselstijn 
hem mondeling hadden medegedeeld afwezig 
te zullen zijn en dat van den heer de Jong be
richt van verhindet:ing was ingek~men. 

Voorts waren afwezig de \teeren Bokhoven, 
v. d. Want, Koemans, Patharst en Kolijn. 

De V o o r z i t t e r zeide dat ingevolge het 
Raadsbesluit van 10 October U. de ~egenten 
van het Van Herson-Ziekenhuis uitgenoodigd 
zijn deze . vergadering te willen bijwonen. Hee
ren regenten hebben aan die uitnoo<liging ge
volg gegeven en spr. stelde voor deze heeren 
te laten binnenkomen. De gemeente-secretaris 
leidde de regenten, de heeren R. U. Jongèn
burger, D. -Hoogendijk, A. J. J. Vos Ëm E. v. 
Dantzig, daaro-p de Raadszaal binnen. 

De V o o r z i t t e r herinnerde er aan dat 
in de ver.gadering, waa1in de rekening over 
1921 aan de orde was gesteld, naar aanlei 
ding van het daarover uitgebracht 1·apport 
scherpe critiek op Hegenten is geoefend, waar 
door de indruk moest worden ge\vekt dat zij .. 
zeer sterk in hun plicht tekort waren gescho-
ten; weerlegging was _toen niet mogelijk, daar 
Spr. de vergadering had verlaten. Hetgeen 
toeri is gezegd is in de ~ergadering van 10 
October mede ter sprake gekomen en toen is 
besloten Regenten in de gelegenheid te stel
len zich te verdedigen en te verweren. Spr. 
dankte Regenten dat zij gevolg hebben gege
ven aan de uitnoodiging en gaf daarop aan 
den hee1· Jongenburger, die namens Regenten 
:wu spreken, het woord. 

De heer Jongenburger begon. met te 
ze.ggen dat het CQllege van Regenten hem 
gevraagd heeft in eerste instantie ·een enkel 
WQoord te spreken. Spr. betuigt den Raad dank 
voor de gelegenheid die Regenten is gegeven 
tot toelichting en sprak als zijn· perSOQnlijk 
gevoelen zijn teleurstelling uit hier te moeten 

nen passeeren, wanneer hij in ·aanmerking 
neemt dat in de v.olgende Raadszitting de 
m.eerderh!!id niet stond aan de zijde van den 
heer Kolijn, maar de fungeerend voorzitter, 
de hee,r van Galen, heeft toen gezegd, dat B. 
en W. nadere inlichtingen gevraagd hadder1 
o~a· ongeveer d e z e 1 f d .e g r i e V e n. En dat 
kan Spr. niet laten passeeren. De. heer Kolijn 
is begonnen met te zeggen dat het rapport 
\"an de commissie van onderzoek der rekenin6 
hem met weinig bewondeting vervult over de 
wijze waarop met het geld wordt omgespron
gen. Spr. zou gedacht hebben dat de Voorzit
ter den heer Kolijn tot de OTde geroepen zou 
hebben. Dat is niet geschied. :Men zou nu vet"
waoht hebben een lange lijst van aanduidin
gen .op hoedanige wijze dan ·met het geld is 
omgesprongen. · Maar ook dat is niet geschied. 
Het eenige dat is gezegd, was dat 13 maan
den waschloon op de rekening voorkomt, ter
wijl. een jaar 12 maanden telt- Dit feit is niet 
e~g, maar een leek, zegt spr., gaat dat zóó 
lezen: "Een jaar heeft i2 maanden en in de 
rekening staat 13, waar is dat geld gebleven 
van die maand waschloon ?" De heer Kolij1~ 

wist zee.r goed hoe de vork in den s~el zat~ 
De heer Kolijn heeft tot Spr.'s verbazing 

gezegd dat niets anders dan een ge'WiOon kas
boek gebruikt wordt. Dit is een grove leugen. 
De heer K.Qolijn weet wel degelijk hoe de ad
ministratie aan . .het Ziekenhuis g~hauden 
wordt. Er was een ka.sboek-boelchouding en 
!leze is'veranderd "in eeirtabellarische boekhou
ding. Oningewijden zoo in te lichten moet men 
maar durven; door het :h.iet tot de orde roe
pen WQrdt de zaak in een verkeerd daglicht 
gesteld. 

Voorts heeft de heer Kolijn gezegd dat de 
rekeningen niet dooT Reg~ten zijn geverifi
eerd, dat wordt in het rapport beyestigd. _pe 
rekeningen,_ zei spr., waren slechts niet go e
P a r a f e e r d, maar wèl •gCJerifieerd. Die uit
hlting 'moest den indruk wekken, alsof Re-

J .•. ~· :!.;~ 1._ .... - ' ..• ,1 . ., .. ,1 • ...., .• _.:~-:n•.r•l~ i).,.-,"'1.~"1.,....~ .... ·r:r,.. .. 



- Dè heér· J·ongenbur.ger begon- met te gestel<J ... 
~eggen dat, het · College. van· Regen~ hem Voorts heeft de heer :Kolijn gezegd ·dat cle 
g-eVraagd heeft ln eerste instantie ·een e~el rekeningen 'niet dOo-r Regenten zijn· gev!ilrifi
woord te spreken. Spr. betu1gt den Raad dank eerd, dat w6rdt in het rapport bevestigd. "Pe 
voor de gelegenheid die' Regenten is gegeven rekeningen,, zei spr., waren slechts. niet Ir e
tot' tooelichting en- sprak als. zijn· perSoOQnlijk' 'pa ra f e ei d, maar wèl ,gC{erifieerd. Die uit
g-evoelen zij:J;l teleurstelling uit hier te moeten, lu.ting 'moest den indruk wekken,· alsof Re
missen eenige raadsleden en wethouders. Spe- genten niet naar de rekeningen omkeken. Het 
daal den heer Klolijn, die na ~p onheu_sche en niet aftrekken van 2 % korting_ van betaalde 
onwaardige wijze RegenteJl aan de kà.ak ge- nota's zou: wijzen op een slordig .beheei-. Spr. 
steld te hebben, nu kahruweg thuis blijft. Onze merkte op, dat die geheele korting f 1.34 be
aanwezigheid in deze vergade'ring, zei spr., liep; dle aanmerking is bespottelijk!· 
kan nut hebben om in het belang van het Zie- In den· kortst mogelijken. tijd, had. de lteer 
kenhuis de 1publieke opinie eenigermate te wij- Kolijn gezegd, moest de zaak haar beslág krij
zigen. De behandeling in den Raad heeft dit gen, dE) toestand kon ,niet bestendigd ·blijvan 
5ucces te boeken~ dat algemeen gesproken en B. en W. moesten maatregelen nemen om, 
wordt over het Zieken}eis, maar niet in op- V(}ordat deze kwestie ter sprake werd ge
bouwenden zin, dat komt door de debatten bracht het Ziekenhuis onder te brengen bij de 
hier gevO'erd, waardoor verkeerde . conclusies gE"meentebedrijven, opdat er controle zou zijn. 
zijn getrokken en men het 'spoor bijster is ge- Controle bestaat er al door B. en W., zei 
w.oroen. Het Ziekenhuis is de mooiste en nut- Spr., maar het slimste is dat de heer Kolijn 
tigste instelling in onze stad die we kennen. ((urfde zeggen vóór het onderzoek heeft plaats 
Elk Gouwenaar kan er trotscli op zijn. èn g·ehari, dat het college · van Regenten maar 
ieder vreemdeling r<iemt om strijd bouw en moell opdoeken, door de inrichting bij de ge
inrichting. Na de reor.ganisatie ls het gewor- meentebedrijven' onder te brengen .. Misschien 
den een eerste klas · inrichting en wie daar is dt> heer Kolijn wat voorbarig geweest, zei 
verpleegd is roemt om strijd de wijze van spr., hij heeft· zijn mond e~n beetje voorl;Jij
verpleging en is volkomen tevr~de-n. Het Zie- ge\>ruat. Het aangewr~vene is beneden alle 
kenhU,is maakt aanspraalc' op aller medewe~- waal·heid en het ergste' is dat bij onderzoek 
Idng en mag .niet word~n 'het voorwerp van geb.leken· is, dat de heêr Kolijn nergens een 
een :v~Üti~kspelf Na deze'_inleidlng kwam Spr. omi(:rzo~k heeft ingesteid ho.e de zaken staan, 
tot 7!ij:Ó. eigenlijk betoog. ~ : ·, - · · ~ n•Jth 'bij RegËmtèn, 1\0èh bij den Directeur: rii: 
· Artikel 2 van ,het Regl<ement van het. yan ma:g toch voor een besprekint i.il den opel'i
Iters9n~Ziekenhuis ~egt •. •. d.3.t · :iiet • bestuui-d ba~en Raad wel als eiscli: .worden· gesteld; .. 
wordt door Regènten ·onder toezicht van hei " ": · - · · - 1 · · • · .. 1 ' . 

college van B. en_ W; Dus B. en W. hebbén · Het financieel ver~~~~ der Com.missie: . 
he't · t~zicht ·en Regente:ri: besturen. het. Hier-
uit· vloeit voort dat :8; en W. en RegentEm Spr. kwam thans tot het ffnancieel verslag 
voorlduremd fn :c~nnectie staan, dus ook B. en der commissie. Als men dit verslag over de 
w. op .de hoogte" moeten zijn en. zoonOQdig_ rekening ':van 1921 zoo een.S rustig overleest, 
Regenten verdedigen. bat ·contact heeft den krijgt men · een eigenaardigen indruk. Men 
laatsten tijd te wenschen overgelaten en zijn vindt er de sporen van een buitengewoon on
oorzaak dat er besprekillgen zijn gehouden niet derzoek, men heeft de reke~g willen onder
op goed peil. Rege~ten hebben hèt op prijs zoeken van A tot Z, om het Ziekenh1;1is in een 
gesteld· altijd contact· te voelen. tusséhen B. niet juist daglicht te stellen. Spr. gelooft dat 
en W. en Raad en· Regenten. ~. h~t college van Regenten dien vuurproef' goed 
·• Spr. was nO'g slechts ëen jaar· lid van het doorstaan heeft. De rekening waarop zooveei 
college van Regenten toen .. hij tot zi;)'n leed- te zeggén viel, werd met al.gemeene stemmen 
wezen moest ondervinden dat het .contact niet goedgekeurd, Spr. zmi zich er toch wel voor 
was ~ vinden .. B. en w; waren niet bereid te hebben. gewacht ~ijn. stem 'te . geve~ 'aal). een 
co:Q.fereeren, dat heeft Spl-. bitter leed gedaan zoo aangevallen rekening ~D. deze goed te 
.om de zaak zelf .. Van stonden af aan heeft.· keuren als er ge.sprÓken is'. v~ "Y'anbeheer en 
Spr. hèt contact- voortd't;trend moeten n_üssen, geldsmijten. . .. · 
het eenige contact was. een heen en weer ge- . De eerste opmerking. was: De rekelÎin.gen 
!!chrijf,l dat niet' de gezonde oplossing bracht .. zijli niet door een der regenten voor accoord 
Regenten hebben ge:rp.eend toch stand ie moe- geteekend. Dit is een maatregei . die . bij an
ten lioudeh ên hun plicht -te 'doen. ; :. · dere · instellingen we( gebeurt. Règenten ge-

Naar. ~àh:i~iding .va.~ de 'oeschou'\vingen in veri . dit . toef to~n- :er. ná d~ reotganisa:tie is 
den Gemeenteraad, in hoofdzaak het; door den gekomen een directeur' e:ii adjimct.;mrectrlce 
·heer' KoÜjn besprokene; zou Spr. dit wel kun- P.n de'.reke~ngen ookgezien zijndoOT, :\let col-

.... \ . .\I . . \ . . ... . j .... ' 
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solnut geen be~aar, en indien ·de Raad dit 

1 

wenscht ,kau ·dit geschieden. 
I Vervolgelis was het ibezwa:ar of op de re

kening· 1921' po'sten verantwoord werden die 
op i920 behooren. Spr .. noemde het een juiste 
opmerking dat - verantwoording van posten 
over 1920 heeft plaats gehad. Toen in 1919 
besloten werd tot de reorganisatie,· was de be
groeting· voor 1920 al klaar en bleken er geen 
gelden genoeg voorhanden te zijn. Regenten 
meenden met de gelden vooT het volgend jaar 
de imichting te kunnen. bedruipen, daardoor 
werd ook de rekening. van waschgeld van 13· 
maanden van 1920 in 1921 betaald. Het is 
iets wat .heel veel voorkomt en waar nie'ts 
op tegen is. Indien Regenten dit :Radden wil
len· maskeeren, hadden Zij dit zeker kunnen 
doep. Maar dat wenschen Regenten n-iet. Spr. 
vroe-g of ,dat nu een motief was! 

De "vacantiegelden" 

zooals ze genoemd worden in het rapport, dra
. gen een verkeerde benaming; spr. is perso·on
llijk ook tegen vacantietoeslag, maar er wordt 
' hier geen vacantiegeld gegeven. Het loon der 

vel-pleegsters is eenermate loon en andermate 
inwoning en voeding. Dit laatste is een be-

: I 
standdeel van het loon. De heer Sanders sprak 
in die vergadering van "memigegeld" en dat 
is de juiste b1enaming. 

Door de Commissie is gezegd dat, men B. 
en w: op de hoogte had mo·eten stellen, doch 
het was onnoodig daar de post salarissen vol
doende was. Spr. stelde de vraag waarom 

I men· andere jaren daarol? geen aanmerking 
1 heeft gemaakt en wel nu? 

Betr.effende de boekhouding merkt spr. op 
dat de commissie van onderzoek werd vooo·~ 

gezeten door Wethouder IJsselstijn· en we we
ten hoe hij doorkneed in de zaken en öp de 
hoo.gte is. Noch door den heer IJsselstijn, noch 
doO'i' B. en W. werd aanmerking· gemaakt op 
tie boek..'louding, zooals die tot nog toe gere
geld is. Men had kunnen weten dat Regenten 

· in .September reeds besloten hadden tegen 1 
Januari a.s. een commercieele boekhouding in 
te voeren, maar de tabellarische boekhouding 

, van thans geeft reeds alle onderdeelen aan. 
Niet vergeten mag worden dat een commer
eieele boekhouding niet hetzelfde is als. com
mercieel beheer. En te dien opzichte is in en 
buiten de:ri.' Raad critiek geoefend. 

Dr. Hoffman, ·zegt spr., heeft in een inge
zonden stuk in de "Nieuwe Zuid-Holander" ge
zegd dat hij een der Regenten van het Zie
kenhuis gesproken heeft, die volmondig ver
klaarde dat er bezuinigd kan worden. Het 
spijt spr. dat Dr. Hoffman de woorden van 
, spr. in een verkeerd daglicht heeft geplaatst, 
· want die uitlating is niet juist. Zeker, regen
; ten zouden kunnen be,zuinigen op Noeding en 
j ligging, maar dat nemen Regenten niet voor 
1 hun verantwoorcling. WiH de Raad zulks, dan 

dragen wij niet de verantwoording, daar er 
clan weer de verkeerde toestanden zullen ko
men als vó.ór de ·reorganisatie. Wat de sala-

1 rissen· aangaat, die worden niet door Regen
. ten doch door den Raad vastgesteld. 

v.ervolgens toonde spr. met tabellen aan 
hoe de financieele toestand van het Zie,l!:enhuis 
i.s. Daaruit "zou blijken dat de uitgaven in een 
·~sterk dalende lijn zijn: er is een aanme1·kelijke 

~~~m~~~~~~~·:r.,~~~ +u~~~~~~~-"-~.~ 1, ~~:·m~;~.~r~~"~ 

genburger zijn dank. 
De hee~ 'v. Berk e 1' (r.k.) vroeg het- schrij

ven -van B. en W., waarbij ·zij mededeelen dat 
zij niet wensèhen te confereeren met Regen
ten, alsnog ter kennis van den Raad te bren
gen. Spr. heeft een groote ·grief omtrent rle 
biJrekeningen, welke de pa:dënten ontvan
g-en. Voorts vroeg spr. of het tarief van de 
hoogtezon niet aan de goedkeuring van B. en 
W. is oncl~rworpen en hoe Regenten staan ten 
opzichte zijner motie, beoogende de toevoeging 
van 3 raadsleden aan het college van Regen
ten, .door den heer Eolijn reeds bestempeld 
als controleurs. 

De V o o r z i t t e r antwoOl'dde dat Regen
ten tot deze vergadering zijn uitgenoodigd spe
ciaal om zich te verweren ten opzichte der 
rekening en daartoe moet de discussie . zich 
dus beperken. · 

De heer Laf eb er (s.d.) betreurt hèt dat 
enkele raadsleden en zelfs twee wethouders 
gemeend hebben niet in deze vergadering . te 
moeten verschijnen zo-nder hun wegblijven te . 
motiveeren. Het vel'")vijt tot het college van 
Regenten gericht, hadden zij nu, man tegen 
man, kunnen waar maken. Aan hun prestige 
waren zij_ verpl-icht te,genwoordig te zijn. Spr. 
gelooft niet· dat zij er hun zaak mede bevoor
deeld hebben: Dqor het wegblijven van de 
heeren kunnen we ei:genlijk geen zaken doen 
en heeft deze Vergadering Weer I hetzelfde ka-. 
rakter van die toen men Regenten te lijf gfug, 
zonder dat zij zich konden verdedigen. 

.. 

· Wethouder Dr. Ho ff man (r.k.) ver
klaarde zich volstrekt niet de woordvoerder 
der afwezigen, doch s·p.r. kan de afwezigheid 
begrijpen. Deze ve11gadering is tegen den 
geest der Gemeentewet. U zeide, z~ spr. tot 
den voorzitter, niet tegen de 1 e ~ter van de _ 
wet. De juristen zijn het el;' over eens dat een 
dergelijke veDgadering tegen den ge e st der 
wet is. Als wethouder meende spr. verplicht 
te zijn het Raadsbesluit, zoolang het niet- ver
nietigd is, mede te moeten helpen uitvoeren. 
Dat is de ee:riige reden dat spr. hier aànwezig 
is. Spr. zal overigens iuet aan de discussie 
deelnemen, doch bij de begrooting over deze 
zaak: spreken. Wil men spr. als wethouder 
vragen stellen, dan zal hij antwoorden. 

De heer Laf eb er (s.d.) zegt, dat in eer
sten aanleg de fout is gemaakt om Regenten 
niet te hooren en hen te beschuldigen. Spr. 
heeft maling aan de juristerij en geeft de 
heele santekraam en de Gemeentewet daarbij 
cadeau. 

De heer M u ij I wijk (a.r.) lust het aller
minst Regenten ~~;an te vallen in zake hun be
];eer. Dankbaar kunnen we zijn, aldus spr., 
g-cede Regenten te hebben. Spr. sluit zich 
gàarne aan bij het gesprokene door den heer 
Lafeber, wat betreft.· het ontbreken van zoo- · 
veel raadsleden. Het is jammer, nu de heeren • · 
komen om zich te verdedigen, dat zoovelen 
afwezig zijn. Spr. ver:i'jocht l):r. Hoffman nu 
te konten met hetgeen hij heeft en niet te 
wachten tot de begroo~ingsdebatten. Nog 
vroeg spr. of onder de f 5.45 werkelijke kos-
ten per verpleegdag ook begrepen zijn kosten 
voor rente· en afschrij~ng? 

D r~ Ho f.f ma :tl. (r.k.) zeide in antwoord 
op het doo1· den den heer. Muijlwijk gespro
kene niets te hebben in te ~rengen tegen Re
genten. vVe staan hier voor een lapsus memo
riae, daar ik, aldus spr., 10 minuten na het ge-
c.,.,,.n 1- ~~ .-..t- rl ,-,·n 1, .....,....,,, .T ryn n•n.,....1..,~, '''""'0"'"' l"'lt'Yl1 t"ln .,.,...._ 



V.ervol.gens. toonde spr. met tabellen aan D r~ Ho f.i ma 1l (r.k.) zeide· in antWóord:V:~·::i 
hoe de financieéle toestand van het Zie$enhuis op het door den den hèer Muijlwijk goopro~~·:~~~ 
i..s. Daaruit "zou blijken dat de uitgaven in een .kene Illiets te. hebben in te brengen tegen. R~.:;~.~~l~ 
sterk datemie lijn zijn: er is eeri aanmè}:kelijke genten. We staan hier VOO)(. een lapsus memo~·~;:l:t~ 
vermindering van wtgaven en veimeerdering riae, daar ik, aldus spr., 10 minuten na het ge·<~~iM 
van inkomsten uit verpleeggelden. Naar vo~, sprek met den heer Jongenhu~ger, een en an .. ::' :<~ 
ren is geb:mcht dat ~e .tarieven voor de Ra.. der peb opgeteekend. · · · - ~L'f~,:.: 

I tlen van Arbeid te laag zijn. In vergelijking · De· heer 0 .os t·e r 1 in g (r.k.) wilde vol~ .... 
met ·andere ziekenhuizen is dat niet het ge- strekt niet fu de lijn van den heer Kolijn spre- . 
val. Spr. noemde tal van cijfers van andere ken over sl~rdig beheer, maar over de salá-; 
inrichtingen, waaruit bleek dat ze in doorsnee . rissen welke in het al·gemeen zijn verhoogd 
lager zijn dan in Gouda.· Bijna al deze pa tien- en meent dat daarin zijn vastgelegd de vacan; . _; ~: 
ten wordim met de hoogtezon bestraald; daar- tiegelden. · 
voor wordt f 1.~ per dag extra betaald, dan Spr. noemt het een vreemde verstai\dhou- , . 
komen we reeds op J 5.-, met Röntgenbeihan- ding dat heeren doktoren, die hun salaris ge
deling komt men op f 5.25 à f 5.50. De pa- nieten, de betalende pati~nten hun· ~peciale 
tiënten van de Raden van Arbeid betalen dien rekening kunnen aanbieden. Is dat salaris 

, kostenden prijs, Dat het aantal patiënten van niet ~otdoende, dan moet het worden ver
een Raad van Arbeid te Gouda daalt, is te hoogd: . 
wijten aan de wijze van bespreking dier pa- De V. o o r zitter wees er op, dat dit punt 
tiënten in den Raad, deze worden nu naar ~1 .. niet aan de orde is en verwees naar de sal~ . 
ders gedirigeerd. risregeli~g. Spr. zeidè · yoorts dat,. aannemen- .' · . 

Spr. heeft getracht zoo duidelijk mogelijk de dat •Re.genten gefaald hebben, vorig jaar 
·te zijn. Uit de becijfering -ziet men df uitga- aanmerking had moeten worden gemaakt. Re-

l vep sterk terugloo:Pen, dit geeft .een g~zond genten hebben den weg bewa~deld, die altijd · .. >· 
I beeld. 1919 en 1920 waren jaren van de reor- bewandeld is. . · · . · ·~. ' '·> 

ganisatie, enorm dure. jaren, dè uitgaven wer- Dci hee~ 0 os ter 1 i ng (r.k.) merkte. op,'}:·,~ 
. den· betaald uit de loopende rekemng. ·Spr. dat hij in ·1920 nog geen Raadslid was; . SPI'·/.;t: 
geeft toe dat · f 40.000 . ......::, dat het Ziekenhuis heeft het nu te berde georacht; omdat~. ~r .• :vt;~ 
aan de gemeente kost, een groot 15edra~ is, sprake is van geen extra bij giften. . :f ·.: .. :;,:;<'1>!4.' 
dooih ~ergelijici:ng makende ·met andere plaat- . De heer H o o .ge n d ij k, lid van. hElt Qo_l;~ 
sen,· k:ónit spr;· tot de c()'Ilclusie dat P,óuda een lege van Regenten, zeide in antwoord op det.~ 
prachtig effect niaakt. Spr. -bracht in )erin- vraag van den heer Muijlwijk dat met _-ren~~~~:. ~ 
nering hètg~ dóor Dr. Bosschá, geiWJesheer- en afs~hrijving · geen · · rekening . is gehoud~:n.~~.;:\~ 
directeur . ·.·van. liet- gemeente-ziekenhuis te De dames van I tersoli heb,ben bij, testament\Y:Ïi~ 
Û1fecht gezeg4 is in zijn rapport, dat wat de geld beschikbaar geste_ld voor d~n bouw en rte, ;,;:( 
geldelijke uitkomstEm van het bedrijf betreft, i.nstandhouding van he.t Ziekenhuis. Nu de ge· ~ >(' 
het goe4 en zuinig .wordt beheerd. wel zijn trieen te voor . het eerst geld heeft verstrekf:'-.0; 

de uitgaven hoog, maar dit betreur~nswaar· n.l. voor den bouw van het ZusterhUis, zal ~ ..... · ">'' 
dig verschijnsel doet zich in alle ziekenhuizen ·gonnen worden met reserveeren: ;::..'.fj 
vo~r. Met het advies van zoo iemand, zei spr., Dé heer v. Berk e 1 (r:k.}. vroeg den :c:,;:~ 
kait men te,'reden ijn. ;'. . Voorzitter of nóg gelegenheid gegeven kan: . :·f 
· Voor. 1923 is op de begro-oting gevraagd worden opmerkingen te maken over- de zie.::· jff: 
j 44,000.-, een verlaging van f ·14.000.~. U kenhuis kw é s ti e, de aangelegenheden bui-'. ··i' 
ziet, zei Spr:, dat we in die. richting doorgaan; teri de rekening. . · ·,·, -·, 
ovoor 1920. was. gevraagd. f 71.000.-, voor .1921 De' Voor z'i t ter antwoordde zich strikt:' ' 
f 65'.000._;_, voor . ,1922 . f · 58.000.=:--- . e~ nu te moet~n houden aan het Raadsbesluit .. 
f 44.000.-. Spl'. kari· niet anders dan· consta- De heer. Laf eb er (s.d.) constateerde:· 
teer~n dat h~t Ziekenhuis_ een. kranig figuur dat· er'' geen stemmen ·opgaan tegen Regenten; 
maakt, bijna ·1i' mille· minder, terwijl ander~ Spr. zou· . het echter· niet tactisch · vindèn ,nu 
inrichtingen' . op de' bègrootiiig- met dezelfde een motie van vertrouwen te stellen, omdat de, 
bedragen als vr~eger v·oorkomen. . "- · . · · ver.gadering niet voltallig is; h&t niet stellen 

Spr. dankte vo'()r de 'gelegenheid hem ge- die:r; motie is echter- geen wantrouwen. 
b~dèn en stelde zich disponibel voor eventu- De V 0' o r zitter danK:te narflens den~: . . . . ·~· 

eele vragen .. : Nog deed spr. de. vel'!assende Raad Regenten voor hun welwillendheid, i;n: ,)%, 
mededeeling dat 1922, een OV~rschot van j 15 het hijzonder 'den heer Jongenburger, VO();' qe ;":·:1 
à. f 2o:ooo . ..:_ zal opleverén,. een bewijs dä( Re- \vUze ''Vaa1•op hij de zakèn het Zieke~h\ii!> be:-'. ~::t~!; 
gentep. doen wat ze kunnen, om het cijf~r naar treffencle, heeft uiteengezet. Pijnlijkis :hèt,: i-' 

. . :i .· ·, ,"~ ., . . ' .. : ,;··!· 
"· : . .,I 
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Het voorstel betreffende het van Iterson
Ziekenhuis, 

De heer. van Berkel (r.k.) wenscht te 
verklaren met het voorstel van B. en W. niet 
accoord te gaan: In het openbaar ûjn ver
schiliende beschuldigingen -geuit, geschreeuwd 

I is er om upell!baal~heid, llU moet dan matu· 
daartoe worden ove~gegaan en moeten RegQn-' 
ten zich hier maar verdedigen. · 

'De heer Potharst (r.k.) is et wel voor 
dat de Regenten gehoord woroden in hesl·oten 
ûtting. De uitdrukking van den heer Kolijn 
omtrent slordig peheer behoeven regenten 

' zich. niet aan te trekken, daar de Raad geen· 
instemming heeft b_etuigd met die uitlating. 
Spr. zou 't op prijs stellen als de keer Kolijn 

1 die wo•orden terugtr.ok. Spr.'s fractie is niet 
tegen Regenten, maar tegen de duurte der 
inrichting, de kosten kunnen door de· gem.een

. te niet worden opgebracht. Er zijn grieven te-
!. gen de doktoren, . alles is opgevoerd tot een 
hoogte, die wij niet wenschen. 

De hee1· v; d. Want (vJb.) :zegt dat vol.-
1· gens··. zijn persoonlijke · meening het bèter is 
; niet tot een openbaar debat met Regenten 
· over te gaan, het is overbodig en ongewensoht. 
I Spr zou het bêhe~ren als het idee ·door clen 
heer van Berkel geopperd, aangenomen ·\verd. 

Van behandeling in stilte kan en mag na-· 
-tuurlijk geen sp1·ake · zijn, dit wordt ook niet' 

I gewenscht, noch door de één noch den ander. 
• Spr. ·heeft zich de· zaak zoo voorgesteld. De • 
commissie tát nader onderzoe:H: maakt zijn 

I hand~lingen op~;nbaar en als de commissie g~
: reed 1s komt ZlJ eventueel met voorstellen m 
. den Raad. Een van de grootste bezwaren voor 
1 de benoeming eener commissie is geweest dat 
· de zaak dan weer zoolang duurt. Evenals de 
heer Potharst zou spr. er den nadruk op wil

I len legg'len dat niet gedacht moet wonlen aan 
1 een persoonlijke ·zaak,· die indruk is bij . som-: 
mi gen onder . de burgedj gewekt. De genees

, heer-directeur heeft zich uitgelaten als.of het 

I. te~:en hem ging. Dit is ten eenenm.ale· .onjui~t. 
W lJ hebben op 't oog het belang van het Zie

i k~nhuis en van de .gemeente. We zullen ons 
met laten weerhouden te beoordeelen óf per

; soonlijke belangen w-orden benadeeld. 
· Spr. heeft vernomen dat de verhouding tus-

sc.hen chirurg en geneesheer-<lirecteur nog niet 
. is zoo die wezen .mo·ert; misschien· komt de 
! co'ID!missie to.t de ontdekking v~m de mogelijk
i heid om de verhouding te verbeteren. 
. Spr. zou 't liefst zien of de Raad zal over
I gaan tot het instellen .eener commissie ad hoc. 
I De . heer· .Laf eb er (s.d.) geeft zijn syfn.:.· 
patbie .aan het denkbeeld van den heer· van 
Bet'keL Het is wel geen gewoonte Regenten 
in het openbaar te :.hooren, maar gezien df' 



besprekingen in .~e.;,yOO.:ig'e .-vergaderiri~ "is het · -.-
beslist nood:zakelij~::.Er ·zijn toen sterk~ woor-
den gebezigd en niemand kon beantwoorden 
het was debateere1Chi den· blinde we.g·. Bij d~ 
burgerij heeft . de meenin.g post gevat dat in -- -
het ·Ziekenhuis met het geld wordt omgespron-
gen op een wijze pie nietdoor den beugel kan. ·
Daarom is het noodig dat Regenten zich eerst 
van de blaam kunnen zuiveren. 

.De hee1.· M u ijl w ijk (a.r.) acht het no·oit 
te verdedigen ongehoord te oordeelen, vooral 
als het geldt een belangrijke commissic en wil 
daaraan niet meewerken. De zaak is te open
baar en de burgerij leeft te veel mode om . · 
binnenskame1·s de zaak af te doen. Spr. vraagt 
wat er tegen is de heeren hier te hoorcn. · 
_ .De heer v. d. Brug (c.s.) kan me-dog~ 
met het voorstel van B. en W. 

-' 

De· heer v. d. Want (v .. li.) meent nqg ern.:. · ,.; 
stig te moeten waarschuwen Regenten te la- ·" 
ten debatteeren in den Raad. Wij zouden dan 
eerlijkheidshalve O'ok moeten hoorell' beide dok
toren en anderen. Spr. geeft ~n ernstige over
weging te overdenken :welke precedenten voor 
de toekomst worden geschapen. De onvolledig-
heid van de antwoorden op de vragen in het 
1·apport heeft spr. bijzonder getro'ffen,.en om .· 
te onderzo"eken hebben we materiaal noodig. _' 
Daarom wil spr. een onderzoek in de puntjes · 
met Regenten, . met het recht der commissie · 
voorstellen ·te doen, die onverwijld door B. en 
W.· in den Raad in benandeling worden ge-
.bracht. . _ 

De V o o r z i t te r zegt dat 't hem aange- · > 
naam aandoet dat de klanken thans eeniger
mate anders zijn dan in de vorige vergadering. · 
Slórdig beheer en andere uitdrukkingen, die 
niet billijk waren, ·zijn. niet weersproken. V O'Or 

het oog vun het publiek zijn Regenten . gesig
naleerd als zouden zij hun taak niet naar be-
hoeren vervuld hebben. · 

Nu men hier zegt,· dat het niet . zoo er.g ge
meend is, zullen Regenten wel een ande1· stand
punt wilien innemen. . 

be heer S a n d e r s (s.cl.) zou wenschen 
dat de commissie Regenten in de gelegenheid 
stelde te weerleg.gen de be-schuldiging geuit . 
in het rapport de1· Commissie be'iast gewee·st 
met het nazien der rekening en dat een raads
commissie wordt saamgesteld om de zaken te 
onderzoeken e:p. te komen met vo·orstellen. 

De heer Ko 1 ij n .· (a.r.) dacht dat het hier 
besprokene V€rband hield met zaken en fei-; 
ten: Wat hier het laatst is besproken hield 
verband met het rapport der commissie tot 
nazien der rekeningen van de instelling·en van 
weldadigheid. Uit het mpport bleek dp.t re
keningen zonder de noodige controle waren · · 
uitbetaald. Aan de hand van het rapport· con
stateerde spr. dat ·zijn inlichtingen- juist · wa-
ren; door hem is gesproken over "slordig be- ' • 
hee1·", die uitlating gaf weerklank op het ge:
rapporteerde: geen gebruik 1gemaakt van kor-
ting, omdat men meent dat geen gelden aan-

."·.' 

.. 

\Vezig zijn. Aan spr. · is p<Jsitie:f medegedeeld : . 
dat er geen bezwaar is om voldoende kasmid- . -~' 
delen te hebben. De ·uitdrukking. "slordig be-
heer" ~eft alleen betrekking op niet-aanvaa-r-
ding der · 2 % korting. · 

\Vel eit"enat·rli()' vindt S111'. het chü mnn h0t. 



Wel eigenard.ig vindt spr. het dat· men het :· 
doet voorkomen· alsof bij .vorige besprekingell ,' 
·speciaal reo·ente:ri sijn beschuldigd:"· De Raàd _ 
weet zeer ~eed dat er. andere krachten zijn, · 
die drijven in een richting, die niet door den. : 
Raad wordt· ·gewenscht .. Dit houdt nàtuurlijk · 
nauw verhand met de financiën. Waarom heeft . · 
de geneeskundige geen antwoord gegeven . op. · 
het rapport? . ..~ .. _. ~ 

Spr. wijst op .hetgeen den heer van Berkel 
gezegd heeft in een vorige zitting: Laat'. e:rt · '. 
m:eer overleg komen. Spr; heeft~ gezegd~ er -is·> 
van overleg ·geen ~prake. Uit het vrag~nrap- . 
port blijkt dat er t~l van zaken zijn, waarvan .-: 
B. en W. niets· weten. Er is geen spl:·ake van 
wantrouwen teg-en Regenten, nooit hebben.'de 
besp.rekiThgen in dat teeken_ gestaan .. We kon~ ·· 
den niet komen waar we wezen wilden. Spr.~ 
zal er niet te.gen zijn Regenten hiE~r te hoo-,_x 
ren· ,al acht hij het niet noodig dat zij in den>.· 
R'aad verschijnen. . · .. . · :: 
· Als . een goede samenwerking gevonden kari :· 
\VOrden, za.} spr. gaarne T.(l.edewerken. . . . · .'• .. ' 

Wethouder Dr. H offman (r.k) ziet met'::: 
de· publieke . opinie ·zichzelf als de eerst ·ver-· ·· 
antwoordelijke :persoonlijkheid, daar het Zie-': 
kenhqis is een inrichting van W e1di:uligheid: · 
Alle.s -ovcrwegen~e. is spr. tot de conclusie ge-.· 
kormen 1 dat · de hoofdoorzaak van het' ·niet;.· 
.bloeien dier inrichting zit in de karakters· die" 
verschillen .. Geneesheer-directeur, chirurg; zijn = 
uitstekend, verplegend·. personeel en, Regènten.·, 
ook, het college V€l~diènt -alle lof en toch· gaat~~ 
het niet goed. Aanbeveli~g verdi~nt' de . bènQ.e:,;· ·. 
ming eener commissie ad hoc. Er zijn . zo·oveel 
vraagstukken, vrije ~rtsenkeuze, assfstent-~rts 
.en.z. · -. ·•' .".' -:~ 

De heeT van Berkel (r.k.); gehoörd· de,, .. 
verschillende discussies, wil dat cle Raad meer .· 
toezicht zal hebben op hetgeen in het Ziek€n- '. 
huis geschiedt en wil uit den weg l'Uimen wat . 
in çlen weg kan. staan. Spr. stelt de volgende 
mo·tie vo.or:. ~ 

De Raad·, .. · 
van oordeel, dat uit niets is. geblèken, ·dat 

ler ge?prhoktenVka.ni'\tv-orclenZ;ra1n ehe~ slordig be- .j' 
1eer m .e an erson- 1e een ms,. ·· 1 




