GOUDA
Aantekeningen ziekenhuiskwestie 19181923
door Bert van der Saag (1987)
Secretarie-archief 1815-1920 (ac 56)
Inv.nr. 727 (141)
14-1-1919
Commentaar van zr. T. Blaauw, directrice
van het Van Iterson-ziekenhuis, op het
rapport - Wortman (bestemd voor
regenten VIZ, afschrift aan raad).
Huidige eenhoofdige leiding (directrice)
niet als overblijfsel uit verleden te
beschouwen, maar bij opening van het
VIZ bewust gehandhaafd. Kernpunt
rapport: VIZ als groot ziekenhuis te
beschouwen (eigenlijk middelgroot).
Onjuist om ervaring met grote
ziekenhuizen basis te laten vormen voor
deze reorganisatie, omdat elk ziekenhuis
zijn eigen lokaal bepaalde sterke / zwakke
punten kent. Onjuist om Gouda als groot
ziekenhuis te beschouwen, want dan
tegenovergestelde fout gemaakt als in
1910. Immers, ("deugdelijke reorganisatie"
- rapport W.) "een deugdelijke organisatie
is allereerst een passende ...", kan dus
niet te klein of te grote zijn. Investeringen
zouden te groot worden voor draagkracht
middelgroot zkh.
Alle verbetering verwacht van aanstelling
geneesheer-directeur; indruk alsof nu VIZ
niet aan gemiddelde eisen voldoet =
onjuist! Zeker verbeteringen mogelijk,
maar "wil ... niet zeggen, dat het
Ziekenhuis thans onvoldoende beheerd
zou worden". Schaadt huidige
functionarissen, "die met hunne beste
krachten aan de inrichting gewerkt
hebben, (getuige de jaarverslagen)."
Advies GD op basis van mening NMG.
Hoofdleiding wellicht bij arts, maar men

kan nooit het in het rapport-W. beoogde
"schaap met vijf poten" vinden. In feite is
GD een dubbel-functie, waarbij gevaar
voor teveel nadruk op medische - of
directie-aspect. Adjunct-directrice ook al
dubbelfunctie (hoofd verpleging en
huishoudelijke dienst) toegedacht; te
zwaar (zou verslechtering van huidige
toestand zijn); hoofd huishouding hoort
onder (adjunct-)directrice. Hekelt
toonzetting rapport bij profielschets
adjunct-directrice. Administrateur niet
tevens ondergeschikte taken geven;
daarvoor nu reeds "mecanicien"; dan
echter geen volwaardige dagtaak.
Belangrijke zaak niet genoemd: herziening
salarissen verplegend personeel. Pleidooi
voor uitbreiding apparatuur is niets
nieuws.
Opmerkingen over onvoldoende
linnenvoorraad onjuist, want leiden niet tot
verminderde hygiëne aan ziekbed. Hoge
prijzen belemmeren eis van onbeperkte
hoeveelheid lakens, enz. Bovendien
moeten verpleegkundigen zuinigheid leren
combineren met reinheid. Helaas
rapporteert W. niet over de wèl aanwezige
apparatuur. Meerdere inkomsten verwacht
op grond van betere functieverdeling;
helaas geen adviezen over direkte
inkomstenverbetering. De factoren
verband houdende met de plaatselijke
toestanden en het bijzonder karakter van
het van Iterson Ziekenhuis, zijn in het
rapport niet genoemd ..." Daarom onzeker
of inkomsten zullen stijgen. Los van
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functieverdeling, "welke mij niet van het
grootste belang schijnt", andere wegen
om direkt meer inkomsten te verwerven.
Inv.nr. 727 (141)
1-2-1919
Brief Gezondheidscommissie aan b. en w.
Verzoek om spoedig commentaar op
ontwerp-reglement Van Itersonziekenhuis en ontwerp-instructie
geneesheer-directeur onmogelijk.
Reorganisatievoorstellen kunnen niet zo
vlot worden behandeld. Direkt na
vergadering op 10 februari zal advies
worden uitgebracht.
Inv.nr. 727 (141)
10-2-1919
Adres van de afd. Gouda van de NMG
aan de raad.
Stemt in met opmerking raadslid Van der
Want over gerucht inzake ontslag dat in
geheime raadszitting (30 nov.) verleend
zou zijn aan De Voogt. Dergelijk ontslag
alleen gemotiveerd indien ambtenaar
plichtsverzuim pleegt. Dit vast niet
beweegreden, maar stellig de eisen in
rapport - Wortman inzake reorganisatie
Van Iterson- ziekenhuis (aanstelling
geneesheer-directeur). De Voogt is bereid
zich te laten bijscholen. Verzoek om hem
daartoe in staat te stellen.
Inv.nr. 727 (141)
11-2-1919
Advies Gezondheidscommissie inzake
reorganisatie van het Van Itersonziekenhuis.
Alleen beperkt tot "inrichting van den
geneeskundigen dienst".
Advies om reglement zo te wijzigen, dat
b.v. geen patiënten met ouderdomskwalen
opgenomen worden; daarvoor
"bejaardentehuizen".
Advies om vrije artsenkeuze toe te staan.
"Wij meenen ook voor den bloei van het
Ziekenhuis deze toevoeging van groot
belang, wijl het toch zou kunnen
voorkomen bij de ontwerpredacte dat de
verschillende medici uit Gouda en
omgeving bij uitzondering hun patienten in
het Ziekenhuis zouden doen opnemen in
tegenstelling met de Wijkverpleging."
Geneesheer-directeur voor medische
aspecten niet onder regenten te plaatsen
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(eigen verantwoordelijkheid !).
Benadrukt: adviserende rol GD t.o.v.
regenten.
Waarneming GD niet volledig door chirurg
(nl. interne zieken uitzonderen).
--- Le Comte voorzitter.
Inv.nr. 736 (711)
1-5-1919
Brief van J.L.C. Wortman, directeur
Tesselschade-ziekenhuis te Amsterdam.
Begeleidend briefje (gericht aan de
burgemeester) bij een (niet aanwezige)
declaratie wegens kosten "voor mijn
bemoeiingen met de laatstleden gerezen
bezwaren in den Raadbetreffende de
ziekenhuiskwestie." Tevens zendt hij
zonder nader commentaar twee
aanbevelingen voor de vacature voor
geneesheer-directeur mee. "Ik was zoo
vrij Dr. Hintzen, een flinke en degelijke
medicus, naar U te verwijzen."
Inv.nr. 736 (711)
5-8-1919
Advies Gezondheidscommissie inzake
verordening op de opname en verpleging
van patiënten in het Van Itersonziekenhuis.
(B. en w. verzochten om advies d.d. 2-81919.)
De GC stelt voor om de omschrijving van
de ziekte waarvoor door een arts opname
wordt verlangd achterwege te laten
(ambtsgeheim !) en daarvoor toe te
voegen of sprake is van een besmettelijke
ziekte.
"Wat betreft art. 8 waarin uitsluitend
sprake is van de geneeskundige hulp van
den geneesheer-directeur, moeten wij nu
de Raad beslissing heeft genomen, afzien
van eenig voorstel tot wijziging in den
geest van vrije artsenkeuze, zooals wij in
vorige adviezen voorstonden en nu nog
huldigen."
Inv.nr. 736 (711)
12/19-5-1919
Beschikking van G.S. van Zuid-Holland,
waarbij het reglement voor het Van
Iterson-ziekenhuis wordt goedgekeurd.
--- Met verzoek om mededeling aan de
Armenraad en aan regenten VIZ.
Inv.nr. 736 (711)

28-7-1919
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Brief van afd. Gouda van de NMG met
motie, aangenomen in de vergadering van
25 juli 1919.
De afd. Gouda van de NMG "spreekt haar
diepe verontwaardiging uit over de
houding door het Gemeentebestuur van
Gouda by de uitvoering der reorganisatie
van het van Iterson Ziekenhuis tegenover
de thans in functie zynde geneesheeren
aangenomen; ontzegt individueel haar
steun aan deze Ziekeninrichting ..." (motie
ook in plaatselijke pers en Ned. Ts. v.
Gen. geplaatst).
Argumenten: gezien de oproep voor een
geneesheer-directeur die internist moest
zijn, was Wortman niet de aangewezen
adviseur (beter een hoogleraar interne
geneeskunde); advies Wortman staat "in
lynrechten stryd met geest en letter van
zyn rapport tot reorganisatie", omdat de
eerst aanbevolene, Cleyndert, "naar 't
oordeel van onze Afdeeling niet voldoet
aan de in bovenbedoelde oproeping
gestelde eischen, en aan wien zy daarom
het recht ontzegt de pretentie te hebben
de meer gemelde functie te kunnen
vervullen op een wyze als de Raad, na het
démenti aan collega de Voogt, klaar
blykelyk bedoeld heeft; ...". Bovendien
voldoet Montagne als chirurg aan alle
eisen en desondanks heeft college een
oproep geplaatst, alsof M. reeds
ontslagen was.
Inv.nr. 736 (711)
14-8-1919
Aanbeveling van regenten Van Itersonziekenhuis voor de benoeming van een
nieuwe chirurg.
Omdat Montagne niet heeft gesolliciteerd,
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blijft hij buiten beschouwing. Het rapport
van Cleyndert wordt ondersteund.
Steffelaar duidelijk als eerste geplaatst.
Inv.nr. 739 (915)
22-07-1919
Ingekomen brieven van sollicitanten naar
de functie van chirurg in het Van Itersonziekenhuis.
Sollicitatiebrief van J. Mellema, chirurg te
Purmerend, naar de functie van chirurg
van het Van Iterson-ziekenhuis, mits:
"wanneer de chirurg Dr. A. Montagne niet
tot de sollicitanten behoort en er geen
persoon reeds is aangewezen, de
sollicitatie dus een schijnbeweging is. In
de couranten las men zoo nu en dan van
een ziekenhuisquaestie in Gouda,
evenwel niet genoeg om er een
eenigszins juist oordeel over te kunnen
vellen. Het ligt voor de hand, dat de
mogelijkheid bestaat, dat de Raad tot de
conclusie is gekomen: alles er uit en dan
opnieuw benoemen, wat wenschelijk is,
dat terugkomt." (volgt levensloop) (PS) Dr.
Montagne ontmoette ik enkele jaren
geledente Dusseldorf. Hij maakte op mij
een zeer gunstigen indruk."
Inv.nr. 739 (915)
3 - 19 augustus
1919
Ingekomen brieven van sollicitanten naar
de functie van chirurg in het Van Itersonziekenhuis.
Uit dossier 739 / 915 blijkt, dat inderdaad
vier sollicitanten naar de functie van
chirurg bij het Van Iterson-ziekenhuis zich
hebben teruggetrokken vóór de
raadszitting van 26 augustus 1919.
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Gemeenteverslagen

Gemeenteverslag 1913
3 (1)
18-07-1913
Plaatselijke verordeningen door de raad
vastgesteld.
Reglement voor het Van Itersonziekenhuis.

Gemeenteverslag 1913
14 (2)
Verslag van de regenten van het Van
Iterson-ziekenhuis over 1913.
- Wijziging indeling gebouw voor
besmettelijke ziekten.
- Voor het eerst slaagden twee leerlingverpleegsters voor het examen van de
Bond voor Ziekenverpleging.
--- Verder geen bijzonderheden.

Gemeenteverslag 1914
15 (2)
Verslag van de regenten van het Van
Iterson-ziekenhuis over 1914.
- Extra voorzieningen i.v.m.
oorlogsomstandigheden (tijdelijk vrijmaken
bedden voor noodgevallen - bleek niet
nodig); veel extra verpleegdagen door
Belgische vluchtelingen.
- Overlijden adjunct-directrice mw. H.W.
van Amerongen. - Benoemd tot idem mw.
C.M. Proost.
--- Verder geen bijzonderheden.

Gemeenteverslag 1915
15 (4)
Verslag van de regenten van het Van
Iterson-ziekenhuis over 1915.

- I.v.m. grote hoeveelheid verpleegden af
en toe particuliere verpleegsters
ingeschakeld.
--- Verder geen bijzonderheden.

Gemeenteverslag 1916
15 (4)
Verslag van de regenten van het Van
Iterson-ziekenhuis over 1916.
- Benoeming mw. C. van der Sloot tot
adjunct-directrice wegens vertrek van mw.
C.M. Proost.
---- Verder geen bijzonderheden.

Gemeenteverslag 1917
3 (1)
23-03-1917
Voornaamste door de raad behandelde
onderwerpen.
- Opmerkingen van dr. B.J. Broekhuizen
over de verpleging in het Van Itersonziekenhuis en vervanging van de chirurg
tijdens nacht (verworpen 20-04-1917).
- Intrekking voorstel idem inzake het doen
van operaties in andere instellingen door
de chirurg van het VIZ.

Gemeenteverslag 1917
14 (4)
Verslag van de regenten van het Van
Iterson-ziekenhuis over 1917.
- mw. C. van der Sloot opgevolgd als
adjunct-directrice door mw. M. Courbois.
- Van een oud-inwoonster van Gouda
werd ƒ 2.000 ontvangen voor aankoop
van een hoogtezon.
--- Verder geen bijzonderheden.

Gemeenteverslag 1918
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3 (1)
22-11-1918
Voornaamste door de raad behandelde
onderwerpen.
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- Instructie chirurg (26-08-1919).
- Verhoging verpleeggelden (24-01-1919).
- Voorwaarden opname patiënten (26-081919).

Voorgenomen reorganisatie van het Van
Iterson-ziekenhuis.

Gemeenteverslag 1919
Gemeenteverslag 1918
14 (4)
Verslag van de regenten van het Van
Iterson-ziekenhuis over 1918.
- Adjunct-directrice M. Courbois
opgevolgd door zr. van Amerongen.
--- Verder geen bijzonderheden.

Gemeenteverslag 1919
3 (1)
Plaatselijke verordeningen.
- Reglement voor het Van Itersonziekenhuis (07-03-1919 en 21-03-1919). Verordening tot vaststelling van de
voorwaarden voor de opneming en
verpleging van patiënten in het VIZ (2608-1919).
Instructies.
- Geneesheer-directeur van het Van
Iterson-ziekenhuis (21-03-1919 en 15-041919).
- Chirurg van het VIZ (26-08-1919).

Gemeenteverslag 1919
3 (2)
Voornaamste in de raad behandelde
onderwerpen (ziekenverpleging).
- Reorganisatie Van Iterson-ziekenhuis
(21-03-1919 en 15-04-1919) (tevens
salariëring en instructie directeur en
oproep sollicitanten).
- Benoeming geneesheer-directeur (0407-1919).

6 (1)
Verslag van de regenten van het Van
Iterson-ziekenhuis over 1919 (gegevens
ontleend aan -).
- M.i.v. 1-10-1919 laboratorium en
röntgenapparaat.
- M.i.v. 27-10-1919 poliklinieken voor
interne geneeskunde resp. chirurgie en
gynaecologie.
- Personele mutaties tengevolge van
reorganisatie: ontslag arts J.H. de Voogt
en chirurg dr. A. Montagne, aanstelling
P.C. Cleyndert Jr. als geneesheerdirecteur en M. Steffelaar als chirurg; dr.
Montagne nam zijn benoeming tot
verloskundige niet aan.
- Als narcotiseur trad meestal op E.D.
Meeter, arts te Gouda.
- Vele uitbreidingen aan de inventaris.
Regenten noemen diverse wenselijke
maatregelen, o.a.:
- Verdere scheiding tussen interne en
chirurgische patiënten; bij mannen dit qua
ruimte onmogelijk.
- Meer bedden nodig ter opvang van
uitvoering a.s. Ziektewet.
- Bouw zusterhuis urgent (meer patiënten,
meer vrije tijd); biedt mogelijkheid
vrijkomende ruimte voor patiënten te
benutten.
- Meer gediplomeerde verpleegkundigen.
- Assistenten voor laboratorium en
röntgenapparaat.
- Afzonderlijke ruimten voor patiënten
polikliniek nodig.
- Materiële voorzieningen (betere lift;
elektrische verlichting; meer druk
waterleiding eerste verdieping). Behoorlijk lijkenhuis met aula.
- Dokterswoningen in nabijheid
ziekenhuis.
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Gemeenteverslag 1920
Gemeenteverslag 1920
3 (1)
Plaatselijke verordeningen.
Wijziging tarieven Van Iterson-ziekenhuis
(07-12-1920 en 21-12-1920).

Gemeenteverslag 1920
3 (2)
Voornaamste in de raad behandelde
onderwerpen (ziekenverpleging).
- Bouw zusterhuis (24-02-1920).
- Wachtgeld H.J. de Voogt, oud-arts (1105-1920).
- Inrichting dagsanatorium voor TBCpatiënten in de tuin van het Van Itersonziekenhuis (22-06-1920).
- Verhoging subsidie VIZ t.b.v. gewenste
verbeteringen (03-08-1920).
- Wijziging voorwaarden voor opname
patiënten in het VIZ (07-12-1920 en 2112-1920).

6 (1)
Verslag van de regenten van het Van
Iterson-ziekenhuis over 1919 (gegevens
ontleend aan -).
- In overleg met Rotterdamse specialisten
(zenuwziekten en huidziekten): tot
wederopzegging enkele uren per week
een polikliniekruimte (als tegenprestatie:
specialistische adviezen).
- Adjunct-directrice (= oud-directrice ?)
mw. E. Kleinendorst opgevolgd door mw.
Th.J.C. Chalmers Hoynck van
Papendrecht.
- In dienst: mw. E.M.P. Rosendaal in
nieuwe functie van (verpleegkundig) hoofd
chirurgische afdeling.
- Door salarisverhoging salarissen op
zelfde niveau als elders.
- Bouw dagsanatorium begonnen.
Regenten noemen diverse wenselijke
maatregelen, o.a.:
- inrichting zusterhuis en dagsanatorium;
- tweede hoogtezon;
- vrijkomende plaatsruimte voor
mannenzalen reserveren;
- elektrische verlichting (dringend);
- reorganisatie grote vorderingen, weldra
afgerond.
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Gemeenteraad

Raad 1910

beschouwingen.

1 (1)
14-1-1910
Rapport raadscommissie van onderzoek
naar de begroting van het VIZ.

Van der Want: pleit voor spoedige
elektrificatie Van Iterson-ziekenhuis.
Vraagt informatie of Mijs aan De Voogt op basis raadsbesluit in besloten
vergadering (22/11) waarbij hij afwezig
was - heeft verzocht ontslag te vragen.
Protesteert tegen deze handelwijze. De
Voogt acht zich zeer gedupeerd; er zijn
meer artsen verbonden aan Van Itersonziekenhuis, waarom juist hij?
Hoffman: jammer dat Van der Want dit
aanroert. Poogde zelf De Voogt te redden.
Bezwaar tegen geheime zittingen, maar
soms nodig.
Mijs: dank voor waarderende woorden
over samenwerking binnen b. en w.) (!)
Elektrificatie VIZ door gebrek aan
materialen vertraagd. T.a.v. gesprek Van
der Want / De Voogt, dit moet een
misverstand zijn. Over mijn gesprek met
De Voogt mag ik ook niet spreken. Van
der Want kan van mij nadere informatie
krijgen.
Van der Want: Hoffman heeft ten onrechte
gesteld dat geheime zitting altijd uitlekt;
wat ik wist was openbaar. (volgt discussie
over punt dat Mijs streeft naar openbaar
raadsbesluit inzake ziekenhuiskwestie,
evenals raad zelf). Verbaasd op
vooruitlopen op openbare
raadsvergadering over deze kwestie.

Commissie kan nog weinig zeggen over
exploitatie. Vertrouwt op zuinig beheer.
Geen personeelsuitbreiding alvorens dit
nodig blijkt. Enkele posten moeten worden
verhoogd.

2 (1)
4-2-1910
Begroting Van Iterson-ziekenhuis voor
1910.
Mijs: geeft toelichting op enkele posten
waarover opmerkingen zijn gemaakt; door
regenten hierin reeds tegemoet gekomen.
Jongenburger: meende dat de raad er nog
niet toe had besloten om de subsidie voor
het Catharina-gasthuis zonder meer over
te hevelen naar het VIZ. Mijs: dit is niet
dezelfde post, daarin zit ca. 2/3 rente.
Volgt korte discussie of er nu sprake is
van rente of subsidie.
Zonder hoofdelijke stemming wordt de
begroting aangenomen.

Raad 1918
13 (1)
22-11-1918
Reorganisatie Van Iterson-ziekenhuis.
Afwezig: Donker, Van Veen, Van der
Want en Vingerling.
Dit onderwerp wordt in een besloten
vergadering behandeld (zie hiervoor: ac
318 inv.nr. 7).

15 (1)
13-12-1918
Gemeentebegroting 1919 - algemene

16 (1)
27-12-1918
Voorstel tot goedkeuring van de
aanvullende begroting 1918 van het Van
Iterson-ziekenhuis.
Door tijdsomstandigheden (sterke
prijsstijgingen, o.a. bij brandstoffen en
levensmiddelen) noodzaak tot verhoging
subsidie aan het VIZ met ƒ 18.000
(dekking voor 90% via geldlening).
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Zonder beraadslaging en hoofdelijke
stemming aangenomen.

16 (2)
27-12-1918
Voorstel tot tijdelijke verhoging van de
verpleeggelden in het Van Itersonziekenhuis.
I.v.m. prijsstijgingen achtten regenten een
tijdelijke verhoging van de verpleeggelden
noodzakelijk. De gezondheidscommissie
stelde een advies afhankelijk van de
uitkomst van het rapport van dr. Wortman
inzake een eventuele reorganisatie van
het VIZ. Nu blijkt de commissie zich te
kunnen verenigen met de door regenten
voorgestelde tijdelijke verhoging; zij hoopt
op een spoedig ingaande blijvende
verhoging op basis van de reorganisatie.
Dit voorstel wordt ter visie gelegd.

Raad1918 (notulen van de besloten
vergadering)
13 (2)
22-11-1918
Voorgenomen reorganisatie van het Van
Iterson-ziekenhuis (inleiding / algemeen).
B. en w. hebben dr. J.L.C. Wortman,
directeur van een van de ziekenhuizen (=
G.G.D.) te Amsterdam, uitgenodigd i.v.m.
zijn rapport aan regenten van het VIZ.
Mijs: voorgeschiedenis. Sinds een jaar
voorzitter van regenten, bleek functie vol
problemen. In vorige standplaats
(Middelharnis) ziekenhuiskwestie (d.w.z.
oprichting ziekenhuis) onopgelost door
onvoldoende geld. Bij ambtsaanvaarding
gemeend: VIZ is "trots van de gemeente
... en ... gedragen door de sympathie der
ingezetenen voor die mooie stichting".
Werkelijkheid heel anders: onderlinge
verhoudingen "tot barstens toe
gespannen", VIZ niet populair bij
bevolking en medici.
Onderzoek regenten naar oorzaken:
spanningen onder medici en
verpleegkundigen hebben wellicht invloed
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naar buiten. Spanningen in
verpleegkundige kringt betrof slechts
futiliteiten, "grieven bestonden zooals zij
alleen in de vrouwenwereld kunnen
voorkomen". Wel conclusie: er hapert
e.e.a. aan organisatie; regenten achten
zich niet bevoegd tot juist oordeel,
vandaar advies van dr. Wortman
gevraagd. W. contstateerde twee
kardinale fouten: - gemis aan
verantwoordelijk leider voor gehele gang
van zaken (teveel scheiding medisch en
verpleegkundig handelen); - ziekenhuis te
weinig commercieel geëxploiteerd (b.v.
door commerciële boekhouding zeker
bezuinigingen mogelijk).
Regenten kunnen zich geheel met het
glasheldere rapport van dr. Wortman
verenigen.
Wortman: situatie "volstrekt geen
zeldzaamheid" (ziekenhuiswezen ontstaan
uit heel andere organisatie - oorsprong =
hulp aan zieke armen, technische
behandeling toen bijzaak). Zo abusievelijk
aan directrice VIZ de opname van
patiënten opgedragen; behoort ook geen
dirigerende taak te hebben. Inmiddels ook
administrateur nodig.
Als hoofd: geneesheer-directeur nodig,
met naast hem een adjunct- directrice
voor verpleging + huishouding. Ander
problemen: huidige chirurg is tevens
huisarts en ziet hoofdtaak als chirurg in
andere inrichting (i.c. Wijk); vaste eigen
chirurg nodig. Groot gemis aan materieel.
Laboratorium ontbreekt (directeur!),
evenals permanent bad. Meer gebruik
hoogtezon. "Het is zeer wel mogelijk om
het Goudsche Ziekenhuis te maken tot het
algemene toevluchtsoord voor zieke
menschen, die ernstige verzorging
behoeven." (dan geschokte reputatie
hersteld).

13 (3)
22-11-1918
Voorgenomen reorganisatie van het Van
Iterson-ziekenhuis (discussie met dr.
Wortman).
Mijs: W. heeft ook reeds Deventer van
goed advies gediend. Twee vragen: 1)
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raad akkoord met reorganisatie als
ontwikkeld in rapport? 2) hoe handelen
met huidige personeel?
Broekhuizen: dank (Mijs) voor aanpak,
hulde voor rapport. Hoffman: idem; voor
vaste chirurg wel behoorlijk salaris nodig.
Van der Torren: geneesheer-directeur is
nodig volgens derden. Muylwijk: directeur
en administrateur wonen in / bij
ziekenhuis? Broekhuizen: huidige arts niet
te handhaven (geen internist); positie
chirurg beperken (geen huisarts meer);
overigens op zijn advies tevens aan Wijk
verbonden, zelfs gezien rapport houdbaar.
Hoffman: in huidige situatie verdient
chirurg al onvoldoende; nu veel patiënten
(r.k., orthodoxe protestanten) elders
geopereerd. Goed salaris nodig.
Jongenburger: financiën wel voldoende
onderzocht? Kan geen financiële
lichtpunten ontdekken.
Wortman: is uitgegaan van nodige en
nuttige zaken voor VIZ. Directeur moet
internist zijn (specialist. met kennis van
bacteriologie, laboratoriumwerk).
Uiteraard kan reorganisatie niet geheel
buiten huidige staf omgaan. Huidige arts
kan misschien internist worden. Chirurg
moeilijk: omliggende grote steden hebben
zuigkracht, maar bij goede ondersteuning
(verpleging, materieel) is voldoende
dagtaak weggelegd. Geen verplichting
nodig om uitsluitend voor VIZ te werken.
Financiën: oppervlakkig gezien heeft
Jongenburger gelijk, reorganisatie koste
geld (salarissen), maar: administrateur
zorgt voor inzicht in financiën, straks ook
1e en 2e klas patiënten die geld
inbrengen, evenals patiënten Rijks
Verzekerings Bank. Voorts na Ziektewet
ook voor on- en minvermogende patiënten
betaling.
Hoffman: meende financiële basis VIZ niet
gezond, maar nu tegendeel. dus advies
om meer uit te geven. Mijs: zeker kost
reorganisatie geld, maar levert ook geld
op (en huidige situatie verslechtert); ook
verbetering door inkomsten uit
ziekenfondspatiënten mogelijk. Salariëring
directrice nu onvoldoende. Wel
bezuinigingen mogelijk. Broekhuizen:
inderdaad uiteindelijk financieel voordeel,
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mits goede geneesheer-directeur (huidige
arts niet geschikt, bekwame internist
nodig, dus van elders!) en aparte chirurg
(goed beloond).
Van Galen: nu eerst personeelskwestie
aan de orde. Mijs: nee, eerst beslissen
over reorganisatie. Van Eijk: eerst
personeelskwestie.
Hoffman: duizenden r.k. patiënten gaan
naar elders, misschien straks in Gouda te
houden.
Wortman: directeur bij voorkeur in/bij VIZ
wonen; voor administrateur niet nodig.
Mijs: plezierig dat rapport van Wortman
door allen geroemd is.

13 (4)
22-11-1918
Voorgenomen reorganisatie van het Van
Iterson-ziekenhuis (discussie met dr.
Wortman - personeelsproblematiek).
Mijs: raad akkoord met reorganisatie?
Jongenburger: eerst beslissing over
personeel (artsen weg). Mijs: b. en w.
wilden De Voogt aanhouden ars arts voor
de gemeentelijke "gestichten" (op zelfde
salaris), maar De Voogt weigerde dit; wil
wel huisartsenpraktijk opgeven en
directeur worden. Raad moet nu
beslissen. Van Galen: slechte organisatie
o.a. door slechte relatie tussen directrice
en chirurg; daarom beter nieuwe directeur;
ook directrice Blaauw moet weg. Hoffman:
De Voogt geen krachtfiguur, maar kan
misschien worden bijgeschoold; dienst
bezwaar van schade aan
huisartsenpraktijk door ontslag deelt hij
niet.
Knuttel: meent wel dat De Voogt directeur
zou kunnen zijn. Broekhuizen: geen der
Goudse artsen aanstellen; ook directrice
weg. Wortman: moeilijk over personeel
praten; directrice inderdaad weg (houdt
verbetering tegen); indien geen morele
verplichting, dan ook De Voogt weg, nu
echter moeilijk. T.a.v. chirurg deelt hij
mening anderen: teveel bezig met
particuliere patiënten (instructie kan
helpen). Deze zaak ligt gecompliceerd.
Hoffman: Montagne wil blijven mits tegen
goed salaris; indien hij weg dan 2
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chirurgen (teveel). Broekhuizen: chirurg
akkoord met Wortman, maar directeur
moet internist zijn. Mijs: indien vrije keuze,
dan jongere arts te benoemen; nu morele
verplichtingen. Twee chirurgen teveel voor
Gouda; misschien met Montagne akkoord
mogelijk. Straks evt. salaris bespreken.
Directrice impopulair; bij vacature zou zij
afvallen, nu moeilijk (zeer veel
plichtsgevoel). Moet in deze zitting al
beslissing vallen over De Voogt? Van der
Torren: sluit zich aan bij regenten. Mijs:
niet geroepen voor aanbeveling.
Broekhuizen: nee, raad kan vrijer oordelen
(directrice weg).
Hoffman: indien De Voogt benoemd, dan
eerst studiereis (bijscholing); overigens in
VIZ andere artsen "als paria's ...
behandeld". De Voogt zal dit moeten
veranderen. Directrice was te zwaar
belast. Broekhuizen: te weinig uitgegaan
van regenten. Mijs: kan niet oordelen over
vroeger. Beslist raad over directeur?
Jongenburger: geen uitstel. Mijs:
beslissing geheel aan raad; wijst alleen op
morele plicht. IJsselstijn: uitstel; De Voogt
geen oorzaak twisten. Hoffman: akkoord
met uitstel; besloten zittingen beperken.
Broekhuizen: noodzaak reorganisatie
komt niet door ruzies, maar door klachten
burgers; geen uitstel. Kolijn: gelukkig door
Broekhuizen steeds openlijk fouten
besproken. Reorganisatie slaagt niet door
handhaving De Voogt en directrice (De
Voogt geen leider; Montagne populair). De
Jong: indien Montagne èn directrice
blijven dan geen verbetering. Mijs:
nogmaals directrice verdedigen, niet alle
schuld (bv. intriges schoonzuster
Montagne. Wil de raad uitstel? Wortman:
of directrice of De Voogt weg; voorkeur
voor aanblijven De Voogt (nog bij te
scholen); geeft mening over salariëring.
IJsselstijn neemt voorstel tot uitstel terug.
Mijs: ook niet tegenover directrice morele
verplichtingen? Kolijn: De Voogt nu te
weinig macht (financiën). Dercksen: bij
uitbreiding ook volgens Wortman De
Voogt niet te handhaven. Hoffman:
medische bediening scheiden van rest;
voorlopig kan De Voogt blijven. Muylwijk:
veiliger om De Voogt te ontslaan dan
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directrice. Broekhuizen: directeur heeft
vertrouwen nodig, dit ontbeert De Voogt.
Mijs: graag machtiging om met regenten
te overleggen over ontslag directrice
(moeten beslissen over nieuwe adjunctdirectrice). Knuttel: beslissing over
reorganisatie e.d. in openbare zitting;
voorstel: zaak uitstellen (verworpen 10 - 5,
voor: Van Eijk, IJsselstijn, Knuttel, Van der
Ree en Van der Torren = Lib.Unie).
Stemming over handhaving De Voogt:
ontslaan (10 - 5; tegen Van Eijk,
IJsselstijn, Knuttel, De Jong, Hoffman).
Zonder hoofdelijke stemming: directrice
ontslaan.
Mijs: machtiging tot: - openbaar maken
rapport-Wortman; raadsbesluit tot
reorganisatie op basis van dat rapport; mededeling aan De Voogt; ontslag
directrice regelen; overleg met Montagne
over aanblijven. Deze machtigingen
worden zonder hoofdelijke stemming
verleend.
Mijs: dank aan Wortman;
ziekenhuiskwestie door beslissingen van
de raad nu in goede banen te leiden. De
Jong: dank aan Mijs voor doorzetten
reorganisatie.
--- Op voorstel Hoffman: adres van hulde
en trouw aan koningin. --ZIE: ac318 inv.nr. 7

Raad 1919
3 (1)
07-03-1919
Voorstel van b. en w. i.v.m. de
voorgenomen reorganisatie van het Van
Iterson-ziekenhuis (dossier 141).
Laatste jaren in VIZ steeds minder klassepatiënten, waardoor onvoldoende
beantwoordend aan doel (o.a. van
stichters) en minder inkomsten dan
gewenst. "Waar een en ander
klaarblijkelijk moest worden
toegeschreven aan de gebrekkige en
minder goede regeling van de leiding en
van den inwendigen dienst met daarbij
behoorende administratie" overlegden
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regenten of een geheel nieuwe regeling
bezwaren niet zou opheffen en VIZ betere
reputatie krijgen. Daarom deskundig
advies ingewonnen, nl. van directeur GGD
Amsterdam (J.L.C. Wortman) (had b.v.
Deventer ook geadviseerd). Deze
concludeerde dat een reorganisatie nodig
was. Zijn rapport in besloten raad (22-111918) behandeld (W. zelf was aanwezig).
Raad besloot in principe tot reorganisatie
op basis van het rapport van Wortman.
Vervolgens dit rapport naar
Gezondheidscommissie om advies.
Daarna van regenten ingekomen:
concepten van wijziging reglement resp.
instructie geneesheer-directeur
(aansluitend op rapport). Regenten menen
dat voorwaarden voor opname /
verpleging na indiensttreding GD kunnen
worden opgemaakt, evenals instructie
chirurg. (Een regeling voor adjunctdirectrice ter vervanging functie directrice
volgt nog.) Deze ontwerpen naar
Gezondheidscommissie om advies; dit
advies weer naar regenten gezonden;
antwoord regenten nu ontvangen en zaak
rijp voor behandeling in raad. (Ook
adressen van KNMG afd. Gouda en
directrice mw. Blaauw liggen ter inzage.)
Ontwerpen vrijwel letterlijk van regenten
overgenomen.
(beide ontwerpen volgen)

4 (1)
21-03-1919
Voorstel van b. en w. i.v.m. de
voorgenomen reorganisatie van het Van
Iterson-ziekenhuis (dossier 141).
Algemene beraadslagingen.
Van der Want: belangrijkste agendapunt.
Helaas nu reeds openbaar, terwijl
voorbesprekingen geheim waren. Wees
reeds voorheen op een punt (= ??),
waarop "ter wille van de rechtvaardigheid"
teruggekomen moet worden. Zal trachten
zoveel mogelijk personen te sparen, maar
indien nodig anderen te verdedigen, dan
zeker beschikbare kennis gebruikt.
Reorganisatie begonnen "omdat de
toestand daar niet goed bleek te zijn. Het
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aantal patiënten, vooral in de hoogere
klassen, ging geleidelijk achteruit. De roep
over het ziekenhuis was niet, zooals wij
gaarne zouden hooren, en er waren
motieven te over om een grondig
onderzoek in te stellen." Goede keus in
Wortman. Allen onderschrijven
deugdelijkheid rapport. Maar verdere
uitvoering onjuist.
Mijs: niet gaan spreken over behandelde
in besloten zitting! Van der Want: was
afwezig; informatie is van horen zeggen.
Mijs: en uit notulen. Van der Want: dat
mag ik niet doorgeven. Mijs: denk in elk
geval om geheimhouding. Van der Want:
voorstel tot opheffing geheimhouding
(weigert anders aan reorganisatie mee te
werken).
--- Volgt debat over geheime zittingen in
algemeen (Hoffman stelt dat er teveel zijn;
later blijkt uit woorden Kolijn e.a. dat dit
z.g. vertrouwelijke zittingen betreft,
waarvan geen notulen worden
bijgehouden); deelnemers: Hoffman,
Knuttel, Mijs, Kolijn, Donker, Broekhuizen,
Dercksen, Van Galen. Uiteindelijk debat
Mijs - Knuttel of wel / niet ontslag is
verleend aan De Voogt tijdens besloten
zitting; volgens Mijs moeten alle
vervolgbesluiten (behalve principe- besluit
tot reorganisatie) nog door openbare raad
worden genomen.
Voorstel opheffing geheimhouding zitting
21-11-1918 verworpen (11 tegen 6) (voor:
Kolijn, Jongenburger, Knuttel, IJsselstijn,
Van Veen en Van der Want).
Van der Want: dan gebruik van zaken die
anderszins hem bekend zijn en van feiten
in voorstel + bijlagen. Rapport Wortman:
leiding niet goed geregeld. Ook
verhouding tussen diverse personen beter
regelen. Allerlei oorzaken genoemd voor
achteruitgang VIZ, maar onbegrijpelijk dat
De Voogt na 25 jaar dienst zo is
behandeld, zeker vergeleken met
behandeling directrice en chirurg.
Ondanks onduidelijke interpretatie van
besluit in vergadering: kennelijk aan De
Voogt gevraagd ontslag te nemen. Gaat
niet om personen, maar aanpak is
onrechtvaardig. Niet aangetoond dat De
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Voogt per se weg moet. Tegen gevolgde
handelwijze protest. Gouda heeft morele
verplichting; De Voogt beschikte over
voldoende capaciteiten als arts aan VIZ;
ook Wortman acht herscholing mogelijk,
dan trouw arts (is bereid!) niet zo
behandelen.
Van der Want (vervolg): sprak met artsen
buiten Gouda, die deze gedragslijn niet
konden begrijpen. Evt. tijdelijk
bacterioloog aan te trekken. Voorstel:
intrekking raadsbesluit om De Voogt niet
te handhaven. Voorts: pleidooi
Gezondheidscommissie voor vrije
artsenkeuze niet in de wind slaan, althans
niet strikt verwerpen (b.v. toelating
huisarts voor diagnose, evt. samen met
GD). Regenten schrijven dat directrice
Blaauw wachtgeld moet krijgen vanwege
eervol ontslag; dit in schrille tegenstelling
tot behandeling van De Voogt.
Broekhuizen: betoog Van der Want niet
aan de orde. Eerst nu reglement
vaststellen. Premisse verkeerd: gaat niet
om personen, maar om hele toestand te
herscheppen (daardoor evt. een persoon
getroffen - omdat in heel Gouda geen arts
voldoende van moderne ontwikkelingen
op de hoogte is). Geel doel om De Voogt
te duperen.
Mijs: wil wel straks ontslag De Voogt aan
de orde stellen, omdat b. en w.
gemachtigd moeten worden sollicitanten
op te roepen. Bespreking over personen
tot dat punt aanhouden.
Van der Want: Broekhuizen kan niet voor
andere artsen in Gouda spreken, omdat
Wortman meent dat De Voogt evt.
gehandhaafd kan worden. Wil weten
welke beslissing precies t.a.v. De Voogt is
genomen (waarom anders gevraagd
ontslag te nemen?); dergelijk handelen is
strijdig met rechtvaardigheid.
Mijs: deze zaak komt straks aan orde.
Kwestie vrije artsenkeuze (advies
Gezondheidscommissie): gelukkig dringt
Van der Want daarop niet aan, want zou
lijnrecht indruisen tegen advies Wortman
(één leidende arts, zonder inmenging van
buiten). Voor alle duidelijkheid: Wortman
heeft nader toegelicht, dat huisarts contact
mag blijven houden (en evt. met GD
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overleggen), maar GD wordt behandelend
arts. Uiteraard zullen huisartsen
schoorvoetend positie internist erkennen.
Broekhuizen: merkwaardig; in meeste
steden andersom. Hoffman: ja (anders
b.v. geen homeopathische behandeling
mogelijk). Broekhuizen: Wortman heeft
zelf gezegd dat het vertrouwen van de
patiënt belangriijk is; anders gaat men VIZ
tegenwerken. Mijs: Wortman gaat wel
degelijk uit van GD als behandelend arts,
hoewel huisarts voortdurend overleg kan
komen voeren.
Mijs: volgens Wortman in kleinere
inrichting wel vrije keuze mogelijk, maar
sowieso hoort behandeling door internist
op hoger peil te staan. Donker: toch in
grote ziekenhuizen elders wel vrije keuze.
Een internist is b.v. geen oogarts, hoe zit
dat dan? Reorganisatie vereist vertrouwen
wekken in VIZ; zou zelf nooit huisarts
willen opgeven. Bovendien: "Wij hebben
een wijkverpleging, die eigenlijk de
betalende patiënten van het ziekenhuis
afhoudt. Nog geen vijf weken geleden is
zoo'n geval voorgekomen ..." Zonder vrije
artsenkeuze blijft de zaak zo doorgaan!
Wortman kan dit niet zo bedoelen.
Hoffman: in talloze zkhn., groot, middel en
klein, behandelen de huisartsen tot het
laatst hun patiënten (m.u.v. van armen).
Ken geen zkh. waar GD de patiënten
behandelt. Broekhuizen: helaas dit punt
niet behandeld in bijzijn Wortman. Nog
nooit dergelijk standpunt zo strak horen
verdedigen. Graag nadere inlichtingen.
(Immers: belang patiënten gaat voorop!,
zelfs al is internist knapper dan huisarts.)
Serieus arts zal zelf inzien wanneer hij
specialist moet inschakelen. Door verbod
vrije artsenkeuze zullen weinig klassepatiënten komen; "zij zouden allen naar de
wijkverpleging gaan. Ieder is gesteld op
zijn eigen huisarts."
Broekhuizen (vervolg): onbegrijpelijk
standpunt, overal berust behandeling bij
huisarts. Sterk ontraden die opzet aan te
nemen. Nadelig voor VIZ; GD houdt dan
alleen 3e klas-patiënten over.
Mijs: inderdaad jammer dat niet bij rapport
ter sprake kwam; W. meende dat in raad
geen twijfel over bedoeling (GD als
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behandelend arts) bestond. Leest
passage uit brief W. voor: W. meent dat
geen gevaar bestaat voor vlucht naar de
Wijk; in toekomst gaan juist de
specialisten van VIZ de
ziekenhuisbehandeling beheersen! Als
huisarts lastig geval heeft (moeilijke
diagnose c.q. behandeling), dan internist
erbij; blijkt dat observatie / behandeling in
VIZ nodig, dan daarheen (GD dan
behandelend arts, maar relatie met
huisarts wordt niet verbroken). Positie
internist t.z.t. zelfde als chirurg. Stellig
huisartsen schoorvoetend, maar vroeg of
laat vrijwillig of gedwongen specialisten
erkennend. Enig geduld in overgangstijd
nodig. Ervaring in grote steden wijst op
succes van deze ontwikkeling.
---> Wortman ziet kans schoon om Gouda
voorop te laten lopen in ontwikkeling !
Broekhuizen: brief Wortman duidelijk,
maar m.i. nadelige oplossing, heel weinig
artsen zullen patiënten naar VIZ sturen.
Trouwens patiënten zelf zullen bezwaar
maken; men kan financieel geen twee
behandelend artsen betalen (naast GD
huisarts aanhouden). Vingerling: heeft
vanaf begin begrepen dat GD
behandelend arts werd. Dat was juist mijn
bezwaar. Ook Broekhuizen, eerst groot
voorstanden reorganisatie, nu
waarschuwend voor financiële strop. Dat
ook mijn bezwaar; liever een reorganisatie
die minder geld eiste. "Een gevaar is, dat
het ziekenhuis geheel staat of valt met
den persoon van den geneesheerdirecteur. Waneer de doktoren te Gouda
en in de omgeving een onbeperkt
vertrouwen stellen in den geneesheerdirecteur, dan zullen er vele patiënten
komen, maar is dat niet zoo,
Vingerling (vervolg): "dan zal ten nadeele
van het ziekenhuis blijken, dat de geheele
reorganisatie niets gegeven heeft en dat
het de Gemeente zeer veel geld kost."
Gouda midden tussen universiteitssteden, en nu zullen toch velen daarheen
gaan. Kortom: tegen reorganisatieplan.
Gevolgen stopzetting vrije artsenkeuze
goed overdenken! Hoffman: opinie
Wortman voor mij toch geheel nieuw.
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Daarom dit debat verdagen. In Gouda e.o.
velen die homeopatische behandeling
willen, die zullen dus niet naar VIZ willen.
Afgezien daarvan Wortman geen groter
autoriteit dan anderen; zal bewijzen via
handboeken over grote, moderne
ziekenhuizen, dat wel degelijke vrije
artsenkeuze tot bloei kan leiden. InternistGD zou geen tijd overhebben voor b.v.
laboratorium-onderzoek indien hij zelf alle
patiënten moest behandelen. (Overigens
alle eer aan Broekhuizen voor het initiatief
tot reorganisatie, reeds paar jaar geleden
genomen!) VIZ gaat anders ten gronde.
Indien opinie Wortman gevolgd, dan
inderdaad nieuwe man nodig, anders kan
De Voogt worden bijgeschoold.
Overigens: reden waarom De Voogt weg
zou moeten is gebrek aan leidinggevende
capaciteiten; daarmee niets ten nadele
van persoon gezegd.
Vingerling: discussie stoppen, omdat nu
twee artsen-raadslid financiële strop zien
komen. Wortman nogmaals uitnodigen
t.b.v. betere oordeelsvorming.
Mijs: aangeboden concept-reglement en instructie volledig in overeenstemming
met hoofdbeginselen rapport-Wortman.
Door geuite meningen inderdaad nu nader
overleg met W. nodig. W. ziet juist in
voorstel een middel tot meer bloei van het
VIZ (in andere zkhn. waarbij geadviseerd
die ervaring opgedaan, waarom in Gouda
anders?). Gezien echter principiële van
het punt der vrije artsenkwestie (= basis
reorganisatie) liever eerst nader advies
Wortman.
Jongenburger: graag nog toelichting van
bedoeling Hoffman / Broekhuizen.
(Bedoeling W. is duidelijk.) Graag
schriftelijk. Zelf voorstander van Wortmans
principe. Mijs: ondersteunt verzoek om
schriftelijke toelichting Hoffman en
Broekhuizen, ook t.b.v. bespreking met
Wortman.
Van der Want: helaas zaak weer
verschoven; bedoeling toch ook te vinden
in advies Gezondheidscommissie?
Broekhuizen: schriftelijke toelichting
overbodig: patiënt kiest eigen huisarts
(evt. geneesheer-directeur) die blijft
behandelen; indien huisarts consult wenst
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met GD, dan uiteraard akkoord.
Mijs: hoofdbezwaar Wortman is
verantwoordelijkheid die GD verliest (o.a.
inzake verpleging, voeding, enz.); dit
bemoeilijkt gang van zaken in VIZ en leidt
tot conflicten (ook met andere huisartsen).
Broekhuizen: uiteraard heeft GD de
leiding; indien huisarts iets buiten gewone
voorschrijft, dan alleen na overleg met
GD. Mijs: huisartsen komen/gaan
zelfstandig; geen zicht GD mogelijk.
Hoffman: toch in veel zkhn. goed lopend.
Van der Want: bij verdaging mijn voorstel
toch behandelen. Mijs: nee. Van der
Want: niet rechtvaardig. Mijs: kwestie van
juiste behandeling; indien vrije
artsenkeuze gehandhaafd, is onduidelijk
of Wortman wel tot voortgang
reorganisatie zal adviseren! Dan voorstel
overbodig en anders aan de orde na
besluit reorganisatie en aanstelling GD.
Nu nog geen besluit. Van der Want: maar
toch tot ontslag De Voogt besloten> Mijs:
nee.
Knuttel: voorstel tot oproeping sollicitanten
toch te schrappen indien De Voogt geen
ontslag is gegeven? Mijs: nee, er is nu
geen geneesheer-directeur; De Voogt kan
solliciteren, maar zolang niet tot
reorganisatie besloten, nog niets te
beslissen t.a.v. De Voogt.
Zonder hoofdelijke stemming op voorstel
Vingerling zaak uitgesteld.
ZIE: p. 75 - 81

6 (1)
15-04-1919
Nadere behandeling voorstel i.v.m.
reorganisatie van het Van Itersonziekenhuis en desbetreffende regelingen.
Reorganisatie-plannen Van Itersonziekenhuis (debat met dr. Wortman)
Mijs: bij algemene beschouwingen vooral
bestrijding b. en w.- voorstel inzake
beginsel van "een leidend,
verantwoordelijk ... geneesheer-directeur".
Van verschillende kanten gepleit voor vrije
artsenkeuze. Schorsing bespreking t.b.v.
overleg met dr. Wortman. (dank aan W.
voor bijwonen vergadering). Heropening
algemene beraadslagingen. Graag

14

nogmaals bedenkingen naar voren
brengen.
Hoffman: hulde aan rapport W. (nu in
openbaar). Ook hulde aan collega
Broekhuizen wegens initiatief tot
reorganisatie-plannen. Geneesheerdirecteur heeft feitelijk behandeling interne
en besmettelijke zieken; huisartsen
slechts informatieve rol. Bezwaren tegen
uitsluitend zkh. als technisch bedrijf te
zien; ontwerp RKSP-gemeenteprogram
pleit voor charitatief standpunt.
Hoffman (verv.): daarom vrije artsenkeuze
(GD kan niet tot alle richtingen behoren en
patiënten willen "eigen" arts). "De
oprichting van ziekenhuizen ... volgens de
verschillende belijdenissen heeft er dan
ook sinds tientallen jaren op gewezen, dat
in allerlei plaatsen ziekenhuizen van
allerlei richting bestaan, toegankelijk voor
alle artsen." Akkoord: VIZ
middelgroot/klein, maar bij groot te
rangschikken. Helaas grote zuigkracht van
grote steden rond Gouda. Volgens RKSP
ontwerp-program echter verplicht tot fin.
steunen van het VIZ. (In lezing rapport
misverstand: GD behandelt - interne - deel
der patiënten t.o. chirurgische deel.)
Echter bij zkh. van omvang als Gouda te
weinig tijd over voor laboratoriumwerk,
leiding- gevende taak (incl. onderwijs),
medische behandeling / onderzoek
personeel + sollicitanten; bovendien
consultatieve praktijk. Geeft nieuwe versie
van instructie GD met vrije artsenkeuze
(relatie tot huisartsen ongeveer identiek
als - medisch - tot chirurg). Stellig zal
Wortman vele zkhn. noemen zonder vrije
artsenkeuze (o.a. door hem
gereorganiseerde Deventer. Echter ook
vele goede vbb. van vrije artsenkeuze te
noemen (A'doorn, Arnhem ,enz.; in
Leeuwarden trekt het dure r.k. zkh. alle
artsen en patiënten t.o. het gemeentelijk
zkh.). Kortom: combinatie GD + vrije
artsenkeuze is best mogelijk!
Hoffman (slot): financiële beschouwingen:
uitgaven t.o. inkomsten uit verpleeggelden
is in G. 5 : 1 en niet erg ongunstig. W.
vergelijkt met steden als Alkmaar, die
ver(der) van grote steden liggen.
Broekhuizen: vrije artsenkeuze bij vorig
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bezoek W. niet behandeld. Graag info,
want kan standpunt W. niet delen. Wil
patiënt staat voorop. Echter ander
bezwaar: financieel; indien dwang
behandeling door GD, dan misschien wel
financieel fiasco (meeste particuliere
patiënten dan naar Wijk of elders).
Wortman: dank voor vriendelijke woorden.
Vorige keer blij: vrij eenparig akkoord met
rapport. Later teleurstelling door
aantasting kern rapport. Verbaasd over rol
Gezondheidscommissie: taak heeft geen
relatie met vrije artsenkeuze.
Oorspronkelijk vrije artsenkeuze door
NMG sterk gepropageerd. Terecht voor
zover de particuliere huisarts- praktijk
betreft (vertrouwen huisgezin). Echter
gemeentelijke overheid behartigt andere
belangen. Bij opname in zkh. is
vertrouwen in huisarts niet eerste basis,
want andere behandelingsmethoden. Elk
zkh. vergt allereerst krachtige organisatie;
vooral een gemeentelijk zkh. (medisch,
verpleegk., huish., admin.; in grote zkhn.:
techn.).
Wortman (verv.): binnen dit grote complex
dient niet de huisarts, maar de specialist
te werken ("Het ziekenhuis is een
specialistische inrichting.") Door Hoffman
geciteerde passage (zkh. = technisch
bedrijf) uit verband; W. wil alleen
onderscheid met vroeger (liefdadige
verpleeginrichting) beklemtonen.
Humaniteit moet de stuwkracht zijn
waardoor bedrijf wordt geschraagd; zkh.
niet uitsluitend humanitair doel
nastrevend. Door verbeterde medische
technieken ook eis van specialisatie.
Indien huisarts niet langer kan
behandelen, dan overdragen aan
specialist. Vrije artsenkeuze in grote zkhn.
betekent dan ook eigenlijk alleen: vrije
specialistenkeuze, al zal in "bijzondere"
zkhn. "eigen" specialisten standaard zijn.
(Uitzondering: allerkleinste zkhn.; vaak
toch wel specialisten van buiten.) Kortom:
vrije artsenkeuze inzake huisartsen niet
relevant! Bovendien: sommige huisartsen
zouden toch van alle middelen van het
zkh. gebruik willen maken = rampzalig. Nu
de vbb. van Hoffman: Leeuwarden als
enige gem. zkh. genoemd, maar daar
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deugt de situatie niet (slechtste van het
land, mogen geen chronische patiënten
nemen); rest is particuliere zkhn. Daarvan
blijft eigenlijk alleen vrije keuze t.a.v.
interne ziekten, maar dwaling daat
daarvoor geen specialist nodig is. (Is geen
schande voor huisartsen.)
Wortman (slot): Kortom, ook in Gouda
gaan werken met specialisten. Twee grote
groepen patiënten: inter resp. chirurgisch;
indien wel chirurg, waarom dan niet
internist benoemd? Waar zou men vrije
specialistenkeuze vandaan moeten
halen? (teveel concurrentie voor normaal
inkomen) Ter overtuiging verwijst W. naar
"Ziekenhuis- Commissie" van NMG uit
1916; conclusie was: aan elk zkh.
minstens 1 internist en 1
chirurg/gynaecoloog; voorts
bacteriologisch en anatomisch onderzoek
mogelijk; voldoende patiënten voor
opleiding verpleegkundigen; internist moet
zo kennis op peil kunnen houden; dit werk
ongeschikt voor huisartsen. Standpunt
aanvaard door NMG. Daarm: mediciraadsleden "overwint Uw vooroordeel over
wat nu eenmaal in een behoorlijk
ziekenhuis als werkkring voor een
specialist- internist is weggelegd". Voorts
"medische vakvereenigings- voorschriften
niet te zeer laten wegen, want algemeen
belang staat voorop. Behandelende
huisartsen werken desorganiserend in
zkh. Indien een internist geen patiënten
mocht behandelen, dan jammer van zijn
vakbekwaamheid! (onvoldoende werk als
puur directeur, dus niet economisch; geeft
vb. van eigen werkkring naast
directeurschap).
Broekhuizen: geen vooroordeel, maar
financieel bezwaar. Durft de raad een
specialistische inrichting aan in Gouda?
W. gaf hierop geen antwoord. Vrees dat
inwoners naar Wijk gaan; mogen daar
huisarts houden. (Vb. Wortman over
huisarts die ten onrechte specialistisch
werk wil doen is te eenzijdig.) Nogmaals:
akkoord met principe, maar vrees voor
financiële tegenslag; veel mensen zullen
naar grote steden reizen. Hoffman: dank
voor (bijna) overtuigend betoog Wortman.
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Maar zelf niet in eerste plaats arts, maar
gemeentelijk vertegenwoordiger.
Bovendien lid van RKSP die principieel
vrije artsenkeuze aanhangt; bovendien
uitgangspunt christelijk beginsel van
naastenliefde (ook geestelijke verzorging
patiënten belangrijk). Overigens:
specialisme internisten ook maar beperkt
(daarbinnen weer specialisaties!); niet
teveel neerzien op huisartsen.
Hoffman (verv.): Met conclusie NMGcommissie wel eens, behalve eis dat
huisarts niet in zkh. thuishoort. Helaas
geest van huidige ziekenhuisbehandeling
materialistisch met humanitair tintje,
zonder hogere beginselen. Realiteit:
steeds meer mensen willen in zkh. van
eigen levensbeschouwing door "eigen"
arts worden behandeld. (Verzuiling bij
zkh.-bouw bewijs dat hogere beginselen
sterker spreken dan technische eisen
t.a.v. specialismen.) Zo b.v. r.k. naar
Rotterdam; orthodox-protestanten idem.
Bovendien inderdaad gevaar van
financieel debacle. Uiteraard mag GD de
patiënten die dat willen behandelen, maar
ook gelegenheid voor huisartsen voor
behandeling. Dan armen: kunnen vaak
thuis niet verpleegd worden, dus raken
dan ook huisarts kwijt! Ook artsen zouden
meer moeten denken om hogere
beginselen. Homeopathische patiënten
worden ook afgestoten. De "bijzondere"
zkhn. met vrije artsenkeuze kunnen
financieel toch rondkomen, ondanks
ontbreken van overheidssubsidies.
(Overigens namens deken van Gouda
woord van dank voor hoffelijke wijze
waarop r.k. geestelijken in VIZ ontvangen;
was vroeger anders!) Overigens: ook
internist is na 5 jaar niet meer "bij" in
specialisme. Kortom: niet vrije
artsenkeuze zonder meer, maar
anderzijds groot financieel bezwaar.
Middenweg: GD-specialist met toelating
huisartsen.
Donker: Nog niet overtuigd door W. Na
NMG-commissie inmiddels juist vrije
artsenkeuze weer naar voren komend.
Ervaring hier en elders: vertrouwde
huisarts graag behouden. Internist zal
speciaal inzicht in persoonlijke
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omstandigheden missen; duurt lang
voordat hij de patiënt "kent". Op probleem
arme patiënten reeds gewezen. Oplossing
van W. minder in belang VIZ; oude
toestand zou terugkomen (òf naar Wijk òf
naar elders), en levert dan financiële
catastrofe (immers armenpraktijk levert
niets op en systeem-W. zal onsympathiek
overkomen).
Wortman: overal elders bij gem. zkhn.
geen vrije artsenkeuze (Hoffman: op paar
na). Raad moet daaraan voorbeeld
nemen. Vrije keuze binnen particuliere
zkhn. betreft specialisten. Vraag
Broekhuizen over financiële strop is
onduidelijk: immers GD (door B.
geaccepteerd als behandelend arts) moet
voldoende werk hebben, dus naast leiding
ook behandeling; dit is tegendeel van
oneconomisch! Zkh. als Gouda eist
specialisten; ondanks relatie tot grote
steden zal dit toch bloei brengen. (Vaak
grote bloei voor stedelijk-provinciale
zkhn.) GD zoeken die vertrouwen wekt,
taak beheerst èn internist is, en ervaren in
behandeling besmettelijke zieken.
Wortman (slot): dat komt Gouda ten
goede en ook de openbare gezondheid
(bv. bij preventie besmettelijke ziekten,
belang laboratorium). Kan niet met cijfers
evt. bloei van VIZ aantonen. Geen
probleem of b.v. r.k. of niet-r.k. als GD,
mits maar geestelijke belangen
gewaarborgd (en dat zeker geen
probleem). Hoffman zei terecht dat ook
internisten weer gespecialiseerd zijn,
maar voldoende bekwame internisten
aanwezig om belangen interne zieken in
Gouda te behartigen. (volgt discussie met
Donker over specialisten aan Ant. zkh.
Utrecht). Bij armen is inderdaad niet altijd
sprake van noodzaak specialistische
behandeling; voor dit kleine deel geen
bijzondere eisen stellen, waardoor
principe aangetast.
Mijs: voldoende toelichting; nu beslissen
over principe inzake taak geneesheerdirecteur. Stelt Hoffman voor diens
wijziging in instructie GD als motie te
behandelen (akkoord). Gezien zijn
aandeel in reorganisatieplannen hoopt hij
dat raad ook nu vertrouwen in Wortman
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zal handhaven en akkoord gaat met zijn
advies.
Behandeling motie Hoffman (vrije
artsenkeuze).
Broekhuizen: geen principiële bezwaren
tegen visie Wortman, maar wel vrees voor
financiële catastrofe, dus vóór motie.
(Overigens: arme patiënten die eigenlijk
thuis verpleegd zouden moeten worden
vormen hoofddeel VIZ).
Hoffman: indien motie verworpen, geen
homeopathische behandeling (en evt.
andere geneeswijzen) in VIZ mogelijk; dus
in belang van dat deel der burgerij deze
motie.
Van der Want: Broekhuizen en Donker
vragen aandacht voor financiën. Echter
geheel akkoord met redenering Wortman.
Indien slechte financiële gevolgen, dan
pech gehad, maar plicht gedaan t.b.v.
algemeen belang.
Van Eijk: akkoord met Van der Want;
Broekhuizen alleen om fin. tegen, maar
kan meevallen; reorganisatie is nodig en
geld goed besteed.
Donker: vóór motie, eveneens in belang
gemeente; is beginselkwestie, maar vrije
artsenkeuze levert eveneens goede
behandeling zieken op.
Muylwijk: in motie Hoffman kunnen
mensen toch ook, desgewenst, van
internist gebruik maken; geld voor
reorganisatie in belang gemeente, maar
waarom dan niet inwoners juist extra
stimuleren tot gebruik?
Jongenburger: vorige vergadering nog
voor vrije artsenkeuze, maar nu door
Wortman overtuigd, immers dan weer stap
terug gedaan. Broekhuizen bang voor fin.
strop, maar VIZ is ons cadeau gedaan en
raad moet dus streven naar optimaal
ziekenhuis; bovendien volgens Wortman
helemaal geen strop.
Hoffman: nogmaals niet alleen als arts
sprekend; groot deel burgers is voor vrije
artsenkeuze; vooral homeopathische
patiënten, die ook belasting betalen, nu
afgestoten. Waarschuwt dat t.z.t. zal
blijken dat de r.k. en homeopathishe
patiënten elders heen zullen gaan.
Motie Hoffman verworpen (11 - 7); voor:
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Hoffman, Van Galen, Donker, Muylwijk,
Kolijn, Broekhuizen en Dercksen (d.w.z.
RKSP en AR - behalve Jongenburger en
Vingerling = AR tegen).
Het ontwerp-reglement voor het VIZ wordt
zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
Beraadslaging over salaris geneesheerdirecteur (voorstel ƒ 4000 / 5000). Van der
Want: iets hoger, conform rapport
Wortman, mede i.v.m. recente
verhogingen overal. Knuttel: is Wortman
zelf nog voorstander van toenmalige
salaris i.v.m. gestegen levensstandaard?
Wortman: nee, moet eigenlijk hoger, zeker
omdat aanvankelijk weinig bijverdiensten.
Hoffman: als arts voor hoger salaris, maar
bijverdiensten (dorpen!) zullen meevallen.
Voorstel Van der Want zonder hoofdelijke
stemming aangenomen. Herzien salaris
zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
ZIE: p. 101-106

6 (6)
15-04-1919
Reorganisatie-plannen Van Itersonziekenhuis (debat met dr. Wortman)
(vervolg).
Beraadslaging over voorstel om
sollicitanten op te roepen voor de
betrekking van geneesheer-directeur.
Mijs: in vorige vergadering voorstel Van
der Want c.s. ingediend: besluit van
geheime zitting 22-11-1918 om De Voogt
niet te handhaven als geneesheer VIZ
intrekken.
Van der Want: overbodig opnieuw toe te
lichten. Broekhuizen: was toch al
afgedaan; dit is schending geheime
vergadering. Van der Want, Mijs: nee. Van
der Want: De Voogt heeft mij dit zelf
verteld. Mijs: voorstellers menen dat De
Voogt dan meteen geneesheer-directeur
wordt, maar staat niet in voorstel.
Kolijn: kan niet worden behandeld, want
tegenstelling met het aangenomen
reglement. Knuttel: als sollicitanten
worden opgeroepen, is automatisch De
Voogt ontslagen; indien gehandhaafd,
geen sollicitanten nodig. Mijs: logischer
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om tegen het voorstel van b. en w. te
stemmen; wordt dat voorstel verworpen,
dan geen oproep sollicitanten nodig.
Knuttel: nee, besloten is De Voogt te
ontslaan, daarom eerste voorstel Van der
Want behandelen en bij aanneming
voorstel b. en w. overbodig. Muylwijk:
volgens Wortman moet directeur internist
zijn; (aan Wortman) is De Voogt internist?
Mijs: Wortman wil hierop niet antwoorden.
Van der Want: voorstel bedoeld omdat
ontslag niet juist gegeven; behandeling
van VIZ-personeel in besloten zitting was
niet gelijk, daarom correctie nodig. Mijs:
onjuist, De Voogt niet ontslagen, maar
mening raad vastgesteld; voor ontslag nog
nader raadsbesluit nodig. Van der Want:
hem is toch gevraagd ontslag te nemen?
Mijs: lag anders; nader besluit nodig.
Van der Want: ons voorstel klopt. Mijs:
geen beslissing genomen.
Van Galen: verkeerde gang van zaken.
Nu stemmen over oproep sollicitanten;
immers aan geneesheer-directeur geheel
nieuwe eisen te stellen, onzeker of De
Voogt functie ambieert, kan
meesolliciteren. Voorstel Van der Want
klopt niet in procedure. Knuttel: in gesprek
met Mijs en Wortman was De Voogt
bereid lacune in kennis op te vullen en
aan te blijven.
Van Eijk: moeilijke zaak; indruk van
Wortman dat hij niet over huidige artsen
VIZ wil spreken. Vorige keer wel directrice
gevonnist, maar vermoedelijk zij minst
schuldig. Hele zaak beter ineens
veranderen, dus tevens nieuwe artsen.
Overigens: indien chirurg behouden, dan
strijd met praktijk in Wijk (heeft bewijzen
dat Montagne patiënten naar Wijk stuurt,
dit strijdt met belangen VIZ). Vraag aan
Wortman: zou hij - in onze plaats - niet
heel nieuw personeel benoemen? (W. zei
immers dat onderlinge harmonie nodig is).
Van der Want: zaak onduidelijk door
verbod i.v.m. geheime zitting.
Broekhuizen: verwarde discussie; voorstel
Van der Want beter intrekken. Mijs:
voorstel inderdaad zinloos; is geen
ontslag verleend; beter motie dat De
Voogt tot geneesheer-directeur moet
worden benoemd. Van der Want: wel
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besluit genomen (Van der Ree: nee),
maar in geheim en daarom niet
bespreekbaar; wij zijn tegen
onrechtvaardige behandeling; (dan beter
akkoord met Van Eijk om t.b.v.
reorganisatie alle leidend personeel te
ontslaan). --- Volgt discussie over wel of
niet besluit tot ontslag genomen in
geheime zitting.
Mijs: stelt voor om voorstel Van der Want
tekstueel aan te passen, nl. intrekken van
de mening dat De Voogt niet kan worden
gehandhaafd.
Van Eijk: dan mijn voorstel bespreken.
Hoe zit het met zr. Blaauw, is zij ook niet
ontslagen? Mijs: zaak van regenten. Van
Eijk: beter hele reorganisatie bespreken.
Moeilijke vraag gesteld aan Wortman,
maar nogmaals: is hij met mij eens, dat
gehele (personele) reorganisatie beter is?
(zie uitlating W. : indien VIZ wil renderen,
dan ook een aan alle eisen voldoende arts
nodig.
Wortman: Muylwijk straks al, nu Van Eijk
nog verdergaande gewetensvraag. Mijn
taak was algemeen, objectief advies, los
van personen. Er zijn grote gebreken in
VIZ ("gebrek in de opperste directie en in
de directie, die daarop volgt"). Duidelijk
knelpunten aangegeven, nu aan de raad
om besluiten te nemen, ook over
personen. Zelf conclusies trekken, want
adviseert niet over personen.
Van Eijk: goed verstaander ...
Jongenburger: wil niet stemmen over
besluit uit geheime zitting. Hoffman: geen
stemonthouding. Wortman wil geen
mening geven, maar om te voorkomen dat
rond De Voogt nog meer geruchten de
ronde doen: De Voogt is tekortgeschoten
in leiding; wel in staat tot bijscholing via
studiereis, dus ontzettend moeilijke
kwestie. Broekhuizen: als motie wordt
aangenomen, is De Voogt gehandhaafd?
Mijs: nee, dan wel geneesheer, maar er
moet een directeur komen! Broekhuizen:
dus nu bespreken wie wij als GD willen.
Van Eijk: moeten hele reorganisatie
bespreken.
Beraadslaging over voorstel om
sollicitanten op te roepen voor de
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betrekking van geneesheer-directeur.
(vervolg)
Broekhuizen: oneens met Hoffman.
Kwestie is: wie moet GD worden? Volgens
mij geen der Goudse artsen daartoe in
staat. (Of De Voogt tekort schiet in leiding
staat hierbuiten.) Immers, wie bekwamer,
een internist met ervaring of iemand die
zich net heeft bijgeschoold? Nu VIZ een
specialistisch ziekenhuis wordt, moeten
we een bekwaam internist hebben!
Hoffman: deels onjuist; immers ook soms
dorpsarts tot hoogleraar geworden!
Mijs: voorstel Kolijn, nl. om voorstel Van
der Want niet in stemming te brengen.
Knuttel: kwalijk voorstel! Kolijn: waarde
van voorstel Van der Want onduidelijk;
Jongenburger weigert zelfs te stemmen
over besluit geheime zitting! Waardigheid
raad wordt tekortgedaan indien poging tot
herroeping vorige mening. Is toch
voldoende als over voorstel b. en w. wordt
gestemd? Van der Want: beknot vrijheid;
Hoffman zei terecht "het botert niet in het
ziekenhuis", maar bekend dat schuld niet
bij De Voogt kan worden gelegd (zie
notulen besloten zitting; onjuiste
behandeling toen); in vorige vergadering
afgesproken dat bij huidige agendapunt
ons voorstel aan orde kwam, daarom
gehandhaafd. Knuttel: voorstel Kolijn
schept kwalijke precedenten, meerderheid
kan dan minderheid beletten met moties
te komen. Van Galen: onzin, juist
andersom: minderheid probeert een
besluit van meerderheid ongedaan te
maken. Van der Torren: waarom deze
discussie? Krachtens reglement +
salarisvoorstel hebben wij een GD nodig;
wil de huidige arts GD worden, dan
meesolliciteren. Beter voorstel b. en w.
behandelen. Mijs: inderdaad beter eerst
voorstel b. en w. Van der Want: maar
beloofd ons voorstel te behandelen. Mijs:
gebeurt ook.
Van Eijk: voorstel b. en w. uitbreiden met
machtiging om sollicitanten voor functie
chirurg op te roepen; gehele reorganisatie
is nodig. Mijs: deze toevoeging graag
aanhouden; immers chirurg te benoemen
in overleg met GD en deze nog niet
aanwezig; ook nog geen instructie voor
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chirurg. Van Eijk: maar in elk geval
besluiten dat nieuwe chirurg wordt
benoemd of tenminste instructie gewijzigd.
"Ik heb er bezwaar tegen, dat aan het
ziekenhuis een chirurg verbonden is, die
in de wijkverpleging werkt en deze
bevoordeelt. Wij weten dat de
tegenwoordige chirurg aan den vorigen
burgemeester had beloofd geen diensten
in de wijkverpleging te zullen doen en
zoodra die burgemeester dood was,
achtte hij zich van die belofte ontslagen.
Muylwijk: niet aan de orde. Mijs: dat niet,
maar wel intrekken; doel nu: oproep voor
GD. Van der Want: nee, doel is ongedaan
maken besluit geheime zitting. Kolijn: nee,
daartegen juist mijn motie. (Mijs wijst op
soortgelijke procedure bij voorstel tot
herziening reglement Lichtfabrieken.)
Knuttel: procedure immoreel. (Kolijn
handhaaft motie).
Motie Kolijn met 8 tegen 6 aangenomen
(tegen: Hoffman, Vingerling, Donker, Van
Eijk, Spit en Van Veen); stemonthouding:
De Jong, Knuttel, IJsselstijn en Van der
Want.
Donker: indien voorstel b. en w. aanvaard,
zijn dan tevens huidige artsen ontslagen?
Mijs: De Voogt kan solliciteren. Donker:
maar moet dan toch als geneesheer
ontslagen worden? Mijs: komt nog apart
aan de orde.
Voorstel tot machtiging oproep
sollicitanten geneesheer-directeur
aanvaard: 14 - 4 (tegen: Van Veen,
Knuttel, IJsselstijn, Van der Want).
Van Eijk: hoe nu met chirurg? Mijs: nog
geen concreet voorstel. Van Eijk: voorstel
om na benoeming GD een chirurg te
benoemen; dan kan Montagne solliciteren.
Mijs: dan wel eerst instructie en salaris
vastgesteld. Van Eijk: wil alleen weten hoe
raad erover denkt. Mijs: bereid maar motie
voor, dan nu eerst instructie GD
afhandelen.
Beraadslaging over instructie voor de
geneesheer-directeur.
Eerste 5 artt. aangenomen. Art. 6 =
behandeling patiënten. Hoffman:
(nogmaals) krachtens programma RKSP
principieel voor vrije artsenkeuze. Artikel
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aangenomen met 12 tegen 6 (tegen:
RKSP en deel AR; rest AR Jongenburger, Van Galen en Vingerling voor). Mijs: tweede alinea toevoegen
conform rapport Wortman: kosteloos
spreekuur voor on- en minvermogenden.
Hoffman: niet helemaal correct i.v.m.
weigering vrije artsenkeuze. Wortman: in
belang VIZ om ook poliklinische patiënten
te behandelen; akkoord indien Hoffman
bedoelt om alleen op verwijzing huisarts
poliklinisch spreekuur te houden.
Hoffman: dan toevoegen "in overleg met
huisarts". Deze tweede alinea met
toevoeging zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
Artt. 7 - 14 zonder beraadslaging en
zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
Art. 15: verlofregeling + waarneming (nl.
door chirurg). Van der Torren:
waarneming door chirurg kan alleen aan
chirurg in diens eigen instructie worden
opgelegd; dus in algemene termen
vervatten. Mijs: was voorstel Wortman,
maar geen bezwaar. Art. 15 in gewijzigde
vorm zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
Artt. 16 en 17 zonder beraadslaging en
zonder hoofdelijke stemming
aangenomen. Vervolgens: instructie in
haar geheel zonder hoofdelijke stemming
goedgekeurd.
Beraadslaging over motie Van Eijk:
sollicitanten op te roepen voor de
betrekking van chirurg + instructie
opstellen.
Mijs: Van Eijk stelt (bovenstaande) motie
voor. Jongenburger: akkoord met motie,
maar beoogde konsekwenties onjuist;
immers Van Eijk wil ook besluit over
wel/niet elders opereren. Van Eijk: indien
Montagne benoemd, dan toch in instructie
vastleggen dat hij niet aan andere
inrichting mag opereren. Mijs: bedoeling is
niemand in een hoofdfunctie stilzwijgend
te continueren. Van Eijk: ja. Van Galen:
akkoord met motie, maar niet met
motieven. Van Eijk: bezwaren bij
vaststelling instructie bespreken. Hoffman:
dan ook directrice erbij betrekken. Mijs:
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nee, want adjunct-directrice zaak van
regenten. Motie zonder hoofdelijke
stemming aangenomen.
Mijs: constateert met genoegen dat
reorganisatie VIZ tot stand is gekomen.
Vooral dank aan Wortman (instemming).
Helaas ditmaal geen unanieme
beslissingen bij detaillering van de
reorganisatie. Toch hopelijk ieders
medewerking om na de reorganisatie "te
bevorderen, dat het ziekenhuis tenslotte
komt innemen de plaats, welke het in
Gouda behoort in te nemen."
Wortman: waardeert erkentelijkheid.
Destijds enigszins bezwaard naar Gouda.
Reeds 15 à 20 jaar bezig met belangen
ziekenhuiswezen, maar meermalen
adviezen niet opgevolgd. Ingrijpende
reorganisatie, juist ook t.a.v. personen,
moeilijk. Daarom genoegen dat hier toch
gelukt. Hopelijk strekt reorganisatie Gouda
tot zegen en (dat die) "in het bijzonder den
eersten tijd de bevordering van de
belangen van het ziekenhuis ten gevolge
zal hebben". (instemming).
ZIE: p. 112 vv

8 (1)
23-05-1919
Aanvullende begroting 1918 van het Van
Iterson-ziekenhuis.
Zonder beraadslaging en zonder
hoofdelijke stemming goedgekeurd.

10 (1)
04-07-1919
Aanbeveling b. en w. voor de benoeming
van een geneesheer-directeur van het
Van Iterson-ziekenhuis.
Zie dossier 66/613.
Op grond van adviezen van dr. J.L.C.
Wortman en regenten volgende
aanbeveling: 1. P.C. Cleyndert Jr., arts te
Middelharnis; 2. A.H.J. Hintzen, oudgeneesheer-directeur Heerlen, thans te
Hilversum; 3. B.V.G. Kappenburg, arts bij
de GGD Utrecht.
Voorstel tot benoeming op
aanvangssalaris van ƒ 4500.
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10 (2)
04-07-1919
Voorstel b. en w. toekenning wachtgeld
aan H.J. de Voogt, geneesheer aan het
Van Iterson-ziekenhuis.
Voorstel: met ingang van de ontslagdatum
toekenning van een wachtgeld van ƒ 1000
per jaar.
Mijs: akkoord om direkt te behandelen?
Ja.
Dit voorstel wordt zonder beraadslaging
en zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.

10 (3)
04-07-1919
Benoeming van een geneesheer-directeur
van het Van Iterson-ziekenhuis.
Mijs: vermoedelijk aanleiding tot
bespreking, daarom geheime zitting. Van
der Want: niet bekend dat iemand dat
verlangt. Mijs: had vernomen dat men
bespreking van de voordracht wenste.
Broekhuizen: ja, besloten zitting gevraagd.
Op voorstel Mijs besloten tot geheime
zitting (duur 1½ uur).
Na hervatting eerste stemming: 8
stemmen op Hintzen (2), 7 op Cleyndert
(1) en 4 op Kappenburg (3). Tweede vrije
stemming: idem Herstemming tussen
Hintzen en Cleyndert: 18 stemmen, elk 9
op Cleyndert en Hintzen (1 blanco). Bij
loting wordt benoemd P.C. Cleyndert jr.
Broekhuizen: nog even nakaarten. Dat wij
hier een directeur krijgen, die het
vertrouwen bezit van de artsen in de stad
en van het publiek is van het grootste
belang." (immers weigering vrije
artsenkeuze zal veel artsen nopen tot
elders zenden van patiënten.) Dus juiste
GD voor VIZ gewenst, die vertrouwen
huisartsen kan (her)winnen. Cleyndert
bezit die capaciteiten (nog) niet, dus
levensgevaarlijke proefneming.
Benoeming voor rekening van
gewaarschuwde tegenpartij. Voordracht
regenten onjuist: hebben niet eens
sollicitanten ontmoet. Cleyndert was hier
reeds om kennis te maken vóór opmaking
voordracht, maar beide anderen niet. Dit
is onserieuze benadering. Krachtig protest
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door hele stad; kennelijk regenten
bevooroordeeld t.g.v. Cleyndert. Was C.
uitblinker, dan akkoord; nu
onverklaarbaar. In TvG oproep voor
internist; veel artsen te eerlijk om te
solliciteren; echter C. evenmin specialist!
Dit is gevaarlijke proef. "Gelukt het, des te
beter, maar anders gaat ons ziekenhuis er
aan, zooals andere doktoren in de stad
zeggen." Wie is C.? Uitstekend student,
met chirurgische interesse; echter,
Wortman zelf zegt: helaas geen
internistische scholing. T.a.v. andere
sollicitant zegt Wortman: geen leiding
gegeven. Geldt ook voor C. Hintzen zou
niet erg plooibaar zijn; is C. dat wel (heb
wel iets anders gehoord).
Broekhuizen (verv.): "op mij heeft hij (=
Cleyndert) ook niet den indruk gemaakt
van een plooibaar mensch te zijn" (doet bij
kennismaking alsof hij specialist was).
Daartegenover Hintzen wel uitbundig
geprezen; enige fout: gevraagd contract
niet te vernieuwen; in rapport: zou slecht
met collega's kunnen opschieten; echter
uit informatie blijkt tegendeel (wel door
ouderwetse toestanden - in Heerlen - niet
altijd met ziekenhuis-collega's overweg;
moest tegen eigen "klinieken" van
plaatselijke artsen in zkh. oproeien).
Artsen uit omgeving vroegen hem te
blijven als kundig specialist. Waarom
ontslag gevraagd: kon niet met regenten
verder, moest nl. ook 1e en 2e klas
patiënten gratis behandelen (wilde
normale consultatieve praktijk). Eigenlijk
pleit deze karaktervastheid voor hem. H.
is bovendien 3 jaar assistent-internist in
WG Amsterdam geweest, met o.a. veel
laboratorium-ervaring. (Cl. moet zich dit
nog verwerven). H. was als militair arts
zeer loffelijk, o.a. organisatorisch. Als
vakman: treurig dat zo'n bekwaam arts
wordt gepasseerd. Ik heb de benoemers
van Cleyndert gewaarschuwd, was minst
geschikte kandidaat; wens geen
verantwoordelijkheid te dragen. (Mijs
vraagt of zeker is dat met de andere
kandidaten geen kennis is gemaakt;
Hintzen zegt van niet; van Kappenburg bij
gerucht zelfde gehoord.)
Broekhuizen (slot): tegen gewoonte dat
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Cleyndert was geïntroduceerd vóór
opmaken voordracht, terwijl Hintzen alleen
op advies van Wortman een keer bij Mijs
is geweest; had zelfs geen bericht van
raadsvergadering gehad! Schandalig dat
regenten H. niet gehoord hebben.
Vanwege eigen initiatief tot reorganisatie
zo woedend. Had gedacht dat men zich
aan afspraak zou houden om op Hintzen
of Kappenburg te stemmen, maar op één
na anders gestemd (= Van Eijk), aan wie
hulde gebracht.
Donker: in besloten zitting compromis, nl.
liberalen (beh. Van der Want) zouden niet
op Cl. stemmen ("STEMMEN: Neen!");
Van Eijk zou blanco stemmen, maar
liberale blok hield zich niet aan afspraak.
In stad zeggen artsen: waarom dorpsarts
(hoe goed ook als huisarts) in VIZ
waaraan van alles mankeert? Nu zeker
dat artsen niet zullen meewerken. Goudse
artsen staan even hoog als Cl.;
afgeweken van eis van internist, dan
hadden we minstens een gezien arts uit
de stad kunnen krijgen. Wortman zegt zelf
in rapport: weet niet of Cl. als 1 of 2 moet
staan, maar in rapport geen enkel punt
van aanbeveling pro Cl.; wel pr Hintzen
(internist!). Liberalen (excl. Van Eijk)
verantwoordelijk voor benoeming "van
dien dorpsdokter", is domheid.
Donker (verv.): voorzie geen medewerking
lokale artsen en verdwijnen VIZ, hetgeen
Gouda veel geld zal kosten.
Hoffman: als jonger raadslid-medicus
woord van hulde aan Broekhuizen, echter
resultaat niet als kroon op werk te
beschouwen. Zal niet herhalen welke
waarschuwingen in besloten zitting
gezegd (ondanks tegenzin tegen geheime
zittingen). Artsen uit Gouda solliciteerden
niet omdat ze meenden onvoldoende
gekwalificeerd te zijn ("dat een eerste
rangs arts benoemd zou worden"). In USA
en Eng. biografische naslagwerken van
medici; indien hier, "dan zou blijken, dat er
Goudsche artsen zijn, die in geen enkel
opzicht behoeve te wijken voor den
benoemde." Schuld van gemaakte
vergissing ligt niet bij artsen-raadsleden!
Gebruikelijk om bij samenstellen van
benoemings- rapport gebruik te maken
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van deskundigheid binnen raad; in dit
geval hadden Broekhuizen en hij naast
Wortman als vertrouwensmannen kunnen
fungeren! Tenslotte herhaald protest
tegen weren van vrije artsenkeuze; wordt
een van de redenen van kwijnen VIZ,
mede namens inwoners die
homeopathische behandeling wensen.
"Het is geheel geweest een neerplakken
van boven naar beneden". Niet teveel
"democratie", maar wel enigszins met
volkswil rekenen.
IJsselstijn: nakaarten na benoeming
afgekeurd. Vanwege behartiging belang
VIZ onjuist dat artsen-raadsleden de
benoemde zo afkraken, want daardoor
VIZ getroffen. Niet bedoeling, maar wel
resultaat! Donker beweert dat afspraak
bestond om nr. 3 te stemmen, maar nee.
(Wel vroeg Broekhuizen dit aan Knuttel;
overigens vond Wortman nr. 3 de minst
aanbevelenswaardige). W. heeft
Cleyndert en Hintzen in één adem
genoemd. Kanp organisator, heeft zelfs
Broekhuizen overtuigd van afzien vrije
artsenkeuze (Br.: nee, ik heb me erbij
neergelegd! - IJ.: Hoffman bleef
principieel!). Logisch dat ik als leek afga
op oordeel van knap deskundige als
Wortman; W. heeft niet beweerd dat Cl.
niet geschikt zou zijn.
Van der Want: niet aangewezen plaats om
op kwaliteiten personen in te gaan.
Verweert zich tegen beschuldiging dat
keuze Cl. dom is en dat Cl. niet voor taak
berekend zal zijn. Ik heb op Cl. gestemd.
Van der Want (verv.): geen afspraak. Heb
nauwgezet achtergronden sollicitanten
bestudeerd (d.w.z. van de drie
aanbevolenen), heb nr. 1 gestemd en acht
dit niet dom. Afbreken Cl. is schadelijk
voor VIZ. "... ik hoop, dat, als de heer
Cleyndert ondanks de
onaangenaamheden, welke aan zijn
benoeming verbonden zijn, in Gouda
komt, hij de kracht zal hebben om het
ziekenhuis behoorlijk te leiden en door zijn
kunde - ik hoop dat van harte voor het
ziekenhuis en voor de gemeente - den
tegenzin, die tegen hem mocht bestaan
en die bij deze gelegenheid is
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aangewakkerd, te overwinnen.
Dercksen: jammer dat Cl. benoemd; doel
was een man die vertrouwen inboezemt,
en Cl. voldoet niet aan vereisten!
Bovendien advertenties niet overal
gelijkluidend. Waarom niet gerealiseerd
dat Cl. niet aan eisen voldeed? (anders
hadden veel meer artsen kunnen
solliciteren). Heeft b. en w. eisen laten
vallen; waarom verschillen?
Van Eijk: akkoord met IJsselstijn dat
nakaarten heilloos is. Gezien houding
artsen-raadsleden jegens Cl. geen vrijheid
om voor Cl. te stemmen (geen blanco
stem). Niet met rechts meegegaan omdat
Cl. minder geschikt zou zijn.
Van Eijk (verv.): "Ik ken hem (= Cleyndert)
persoonlijk en het doet mij genoegen, dat
hij gesolliciteerd heeft naar Gouda en het
spijt mij, dat men hier zoo met minder
waardeering over hem gesproken heeft ..."
Poging om nr. 3 als redmiddel te nemen;
indruk uit rapport dat Wortman
Kappenburg beste achtte. Allen hebben
belang VIZ op oog; Broekhuizen heeft
veel voor reorganisatie gedaan; ik zelf
ook. Wat nu gebeurd is doet VIZ geen
goed! Plicht raadsleden is te werken in
belang VIZ en dat kan niet door
afbrekende kritiek; daarom beroep op
beide artsen tot medewerking. (Dit
meegedeeld, zodat Cl. niet denkt dat hij
zijn capaciteiten niet waardeerde; streven
was naar compromis waarvoor allen zich
verantwoordelijk zouden voelen; helaas
schuift nu "rechts" verantwoordelijkheid
van zich af.)
Hoffman: ik heb Cl. niet afgebroken; geen
vrijheid om terug te komen op het
gesprokene in besloten zitting. Allereerst
gezegd dat in Gouda even knappe artsen
zijn (geen afbreuk Cl.!); voorts pleidooi
voor toekomstig inschakelen deskundige
raadsleden; tenslotte bevreemdend dat
Wortman begon met alleen te adverteren
in NRC (keek alleen naar "links"); wij als
rechts moesten daartegen opkomen
(hoopt dat Mijs voortaan alle partijen recht
zal doen).
Hoffman (verv.): (onjuist alles aan één
man over te laten). Na deze benoeming
uiterste best voor VIZ; indien VIZ niet
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goed gaat, dan geen schuld bij
benoeming, maar bij loslaten vrije
artsenkeuze. Meerdere specialisten
vroegen zich af waarom in Gouda geen
vrije keuze zou kunnen gedijen? "Ik hoop
dat het ziekenhuis tot bloei zal komen, en
ik zal daartoe mijn best doen - ik hoop mij
zelf in dat opzicht te overwinnen - maar ik
zal uitkijken met mijn beide oogen."
Jongenburger: dergelijke zaken niet in
openbare zitting te brengen! Belang VIZ
en reorganisatie staat voorop. IJsselstijn
zei: nu afgedaan, maar toch ter
overweging b. en w. Immers, Cl. kennelijk
niet gewenst door collegae, hopelijk ziet
hij van benoeming af. "... nu zouden wij,
nadat wij zoovele jaren met ons
ziekenhuis door getobt hebben, moeten
beginnen met een directeur, die niet de
sympathie heeft van één dokter in de
stad." Onduidelijk waarom Wortman
bezwaar heeft tegen publikatie van zijn
advies. Merkwaardig dat hele advies
tendeert naar Hintzen als meest
aangewezen, maar uiteindelijk kiest W.
niet tussen 1 en 2. Graag pogingen tot
redres door college.
Broekhuizen: moet weg, maar nog enkele
woorden. Geen mindere waardering voor
Cl. (wil aannemen dat flinke man is). Niet
de juiste man op juiste plaats, geen
internist, zoals Hintzen. Nakaarten door
sommigen betreurd, maar was bekend.
Enige reden van nakaarten was afwijzen
van verantwoordelijkheid voor benoeming.
Advies Wortman: kan ook beïnvloed zijn
(niet na te gaan); uit rapport blijkt dat Cl.
geen specialist is en Hintzen wel.
Mijs: Broekhuizen beweerde dat regenten
bevooroordeeld waren; dit onjuist, hooguit
door rapport Wortman en informatie van
derden.
Broekhuizen: Cl. is bij regenten geweest,
voordat voordracht gereed was; beide
anderen niet gehoord! Mijs: beïnvloeding
is niet van mij uitgegaan; wat betreft
verschil in advertenties (Dercksen): moet
worden nagegaan.
Mijs: discussies zullen na in druk
verschijnen pijnlijk zijn voor benoemde
directeur. Doet beroep op oppositie om
Cleyndert een "fair trial" te geven. "... naar
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mijn overtuiging vaststaat, dat Dr.
Cleyndert een man is als medicus en als
mensch, die niet alleen kan slagen, maar
ook zal slagen in het ziekenhuis. Ik hoop
dat hij in de gelegenheid gesteld zal
worden om dat hier aan te toonen."
Donker: IJsselstijn betreurt deze
bespreking; wel achteraf, want tevoren
bekend. Mening over Cl. op grond van
informatie van in en buiten de stad. Geen
bedoeling Cl. te kleineren. In rapport
Wortman: niet die capaciteiten als
Hintzen. W. heeft door eenzijdige bril
gekeken (advertentie in NRC, pas na
aandringen Hoffman bij Mijs ook direkt
elders geplaatst). Nogmaals spijt over
verlies vrije artsenkeuze.
Donker (slot): hoopt dat uiteindelijk
dankbaarheid zal zijn voor deze
benoeming, maar koestert niet de hoop
die Mijs uitsprak.
Knuttel: telkens Wortman geciteerd om
aan te geven dat deze Cl. "pas in de
zooveelste plaats noemt". Graag
toestemming aan W. vragen om rapport te
mogen publiceren; dan duidelijkheid dat
dit niet tegen advies W. gebeurt! Mijs: zal
aan W. worden gevraagd.
ZIE: p. 170-177

11 (1)
18-07-1919
Mededeling aan de raad, dat P.C.
Cleyndert Jr. zijn benoeming tot
geneesheer-directeur van het Van Itersonziekenhuis heeft aanvaard.
Voor kennisgeving aangenomen.

12 (1)
15-08-1919
Ingekomen: een brief van de afd. Gouda
van de NMG met mededeling van een
door deze afdeling aangenomen motie
inzake de uitvoering van de reorganisatie
van het Van Iterson-ziekenhuis (dossier
711) (28-7-1919)
E.J. Hamburger zendt, als secretaris van
de afd., in bijlage de tekst van de
aangenomen motie.
Mijs: stelt voor deze stukken ter visie te
leggen.
Hoffman: heeft b. en w. reeds een mening
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gevormd over de gevolgen van deze
motie? Als arts: niet onderschatten! In de
hele NMG-afdeling, "een groot district,
waarin de medici hebben besloten het
ziekenhuis onder de leiding van den
benoemden geneesheer-directeur niet te
steunen en dan zou men kunnen spreken
van een geboycot ziekenhuis ..."
Mijs: moeilijk de gevolgen in te schatten.
Uiteraard motie betreurd, "Toch hebben b.
en w. moed dat, wanneer eenmaal de
gereorganiseerde dienst in werking zal
getreden zijn en men zich met eigen
oogen van den gang van zaken zal
kunnen overtuigen, de boycot, welke
mocht zijn uitgesproken, ook zal
verdwijnen ..." Zij die nu menen dat zaak
niet goed zal lopen zullen dan anders
gaan denken. Blijft nog steeds
optimistisch.
Hoffman: helpt het hem hopen; zal als
raadslid loyaal meewerken aan uitvoering
benoemingsbesluit, ondanks tegenstand
tijdens behandeling. "Ik zal trachten naar
mijn bescheiden vermogen mede te
werken aan den bloei van het Ziekenhuis
...", maar kan optimisme van Mijs niet
delen.

12 (2)
15-08-1919
Ingekomen: voorstel van b. en w.
betreffende de reorganisatie van het Van
Iterson-ziekenhuis (dossier 88/711)
De ontwerpen voor (a) de verordening op
de opname en verpleging van patiënten
en (b) de instructie voor de chirurg worden
voorgelegd, nadat - overeenkomstig de
bedoeling van regenten - de benoemde
geneesheer-directeur daarover was
gehoord. Bij (a) is rekening gehouden met
het rapport-Wortman en met de door de
Gezondheidscommissie voorgestelde
wijzigingen.
Voorts worden als te nemen
uitvoeringsbesluiten voorgelegd: het
ontslag van De Voogt als geneesheer VIZ
("wegens opheffing der betrekking") en
leider van de ontsmettingsdienst en van
Montagne als chirurg VIZ ("wegens
opheffing der betrekking" - in het eigenlijke
ontwerpbesluit aangevuld: "in verband met
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de reorganisatie"), en de voordracht voor
een benoeming tot chirurg
(overeenkomstig het door Cleyndert aan
regenten gegeven advies).
Ten aanzien van de sollicitatieprocedure
voor de vacature van chirurg merken b. en
w. op, "dat onder de gegadigden de
tegenwoordige heelmeester, de heer Dr.
A. Montagne, niet wordt aangetroffen."
Tevens wordt een definitief salarisvoorstel
voor deze functie gedaan. In het
ontslagvoorstel van De Voogt is tevens
een voorstel tot het verlenen van
wachtgeld opgenomen.
--- Volgen de bedoelde 5 bijlagen, die ter
visie liggen; behandeling vermoedelijk op
26 augustus.

13 (1)
26-08-1919
Ingekomen: "Een adres van Dr. A.
Montagne betreffende de benoeming van
een heelkundige van het van ItersonZiekenhuis" (no. 1011).
Dit "adres" wordt in extenso opgenomen.
Montagne heeft het ontwerp-besluit voor
zijn ontslag gelezen, met de mededeling
dat hij niet heeft gesolliciteerd. Daarom
informeert hij de raad, "dat, daar hem van
een opheffing der betrekking van
heelmeester aan het van ItersonZiekenhuis officieel niets bekend is, hij
geen aanleiding heeft kunnen vinden om
te solliciteeren naar een betrekking, welke
door hem wordt bekleed ..." Hij heeft
hierover reeds een gesprek met Mijs
gehad (op 24 juli) "en laat Uw Raad de
beoordeeling over van de gedragslijn,
welke Burgemeester en Wethouders
gemeend hebben tegen den bij
Raadsbesluit van 25 Februari 1910
benoemden heelkundige Dr. A. Montagne,
te moeten volgen."
Dit stuk wordt behandeld bij de
reorganisatie-voorstellen.

13 (2)
26-08-1919
"De verdere voorstellen verband
houdende met de reorganisatie van het
Van Iterson-Ziekenhuis." (dossier 88/711)
--- algemene beraadslagingen.
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Mijs: hierbij komt tevens het adres van
Montagne aan de orde.
Broekhuizen: verbaasd over "nieuwe
aanbeveling" (d.w.z. een voordracht voor
de benoeming van een chirurg i.p.v.
Montagne). Eigenlijke doel reorganisatie
was goede verzorging patiënten en "het
belang, dat het ziekenhuis niet te gronde
gaat". M.I. is men op deze wijze op weg
dat te doen, gezien de oppositie van de
Goudsche doktoren inzake de vorige
quaestie en gezien ook de populariteit van
dr. Montagne, met wien het publiek in het
algemeen tevreden is."
---> N.B. laatste raadszitting Broekhuizen
(e.a.) (helaas over deze kwestie dus geen
SDAP-mening bekend!)
Broekhuizen (verv.): motivering zwak, nl.
niet solliciteren door Montagne; dit is
formele kwestie (M. is nog niet ontslagen
en "kan" dus nog niet solliciteren!); "Er
bestaat geen reden om Dr. Montagne te
ontslaan ... Bij de benoeming van een
directeur stond de zaak anders; daarvoor
had men een specialist-internist noodig en
de tegenwoordige directeur was dat niet,
evenmin als de andere aan het ziekenhuis
verbonden medici." Hoopt dat de raad
Montagne niet op zij zal zetten.
Hoffman: grijpt algemene beschouwingen
aan, gezien belang van zijn mededeling.
Totnutoe in VIZ geen gewone
verloskundige, maar een obstetricus. Bij
moeilijke bevallingen brengen de artsen
("zoowel een van de heeren medici, die
als belangstellenden op de publieke
tribune thans deze discussie aanhooren,
als een van de medici die de eer hebben
lid van dit college te zijn, zoomede de
medici in de omliggende gemeenten") hun
patiënten naar het VIZ "teneinde daar de
meer speciale hulp te kunnen ontvangen
van Dr. Montagne". Bij de nieuwe regeling
zou dat anders worden. Nr. 1 van de
voordracht is misschien een voortreffelijk
chirurg, maar geen obstetricus.
"Wij zouden dus voor den toestand komen
te staan, dat wij wel kregen een bekwaam
chirurg, hoewel niet bekwamer dan de
tegenwoordige, in wien wij allen het volste
vertrouwen hebben, maar niet ... een
specialen verloskundige." Waarschuwt,
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dat we op die manier "weer een steen van
het ziekenhuis zouden afbreken", niet
bevorderlijk voor belangen van het VIZ.
Voorts: is het juridisch juist om de huidige
chirurg ongevraagd te ontslaan? (toch
geen wijziging in functie?).
Mijs: kan antwoorden bij de betreffende
onderdelen; sluit de algemene
beschouwingen.

13 (3)
26-08-1919
Ontwerp-besluit eervol ontslag H.J. de
Voogt als "geneesheer van het ziekenhuis
en de gestichten, wegens opheffing der
betrekking, en als leider van den
Ontsmettingsdienst ..." per 1-10-1919
Zonder beraadslaging en zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.

13 (4)
26-08-1919
Ontwerp-besluit eervol ontslag dr. A.
Montagne als "heelmeester van het
ziekenhuis, wegens opheffing der
betrekking" per 1-10-1919
Broekhuizen: merkwaardig dat niet meer
raadsleden hierover het woord vroegen.
Graag opinie anderen. Te gewichtig om zo
overheen te lopen. "Het Goudsche publiek
heeft er recht op de opinie van meer
Raadsleden over deze zaak te hooren;
men mag toch weten, waarom dr.
Montagne ontslagen wordt." Van Galen:
geen redenen voor ontslag M. Destijds
door Van Eijk op het laatste nippertje een
motie (= 15-4-1919) met doel om M. te
ontslaan; toen was iedereen moe, maar
Jongenburger en hij behielden zich
oordeel voor. Waarom moet M. van Van
Eijk verdwijnen; juist M. zou moeten
worden gehandhaafd. "Deze heeft altijd
met den grootsten ijver en met de grootste
energie zijn groote bekwaamheden
gegeven om van het ziekenhuis te maken,
wat er van terechtgekomen is. Ik wil in het
publiek wel even zeggen, dat de grootste
aanleiding tot al de herrie, welke daar
geweest is, is zuster Blaauw en die wordt
tot nog toe in haar positie gehandhaafd."
Van der Want: onjuist. Van Galen: is er
nog en had als eerste moeten verdwijnen.

26

Tegen ontslag M.
Hoffman: 7 chirurgen solliciteerden,
waarvan 4 zich terugtrokken (waarvan
zeker 1 - zeer bekwame -, verm. ook
andere 3, na bekend worden van de
achtergronden!)(ook weigeren sommigen
daarom te solliciteren).
Van Eijk: geen persoonlijke bezwaren
tegen M. of diens capaciteiten. Motie
omdat sommigen schuld kregen van
minder goede situatie; onjuist van Van
Galen om schuld speciaal op directrice te
schuiven; gezien de rapporten zou dat
onjuist zijn; alle beheerders treffen schuld.
Gesprek met M., die wilde weten of ik
persoonlijke bezwaren had; hij ging
voldaan heen. Allen in verantwoordelijke
positie zijn aansprakelijk voor beheer en
belediging voor directrice en vooral voor
De Voogt dat zij wel weg moesten. Aan M.
uitgelegd dat nieuwe instructie zou
komen; M. zou misschien solliciteren als
het hem werd gevraagd.
Van der Want: destijds wel laat besluit
genomen, maar toch met aler instemming;
nu hieraan gevolg gegeven. Zal uitleggen
waarom toch niet met b. en w. eens:
grootste fout is niet-openbare behandeling
van begin aan. Steeds behandeling artsen
betreurd; juiste handelwijze: eerst
(gelijktijdig) ontslag van alle betrokkenen
en direkt overgaan tot benoeming (vooral
bij de Voogt rare gang van zaken!).
Wortman en andere deskundigen vonden
dat ook juistere procedure. Kolijn: ontslag
M. niet in rapport! Van der Want: is er wel
in te lezen. Helaas heeft M. niet
gesolliciteerd. Gezien behandeling De
Voogt en directrice was ook M. niet te
handhaven. Kolijn: onjuiste voorstelling;
wel heel erg ver doorgeredeneerd; positie
geneeheer en chirurg verschillend.
Wortman heeft overigens duidelijk gesteld
dat M. behouden moest blijven. Geen
parallel trekken die niet mogelijk is.
Logisch dat M. teveel eergevoel heeft om
nu te solliciteren. Wortman heeft medisch
werk van M. geheel voor zijn rekening
genomen, niet dat van De Voogt. (Van der
Want: wel waar). Eisen voor GD gesteld,
waaraan De Voogt niet voldeed. Geen
medewerking aan ontslag Montagne.
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Van der Want: notulen geheime zitting
tonen duidelijk opinie Wortman over
personen in VIZ, maar mag helaas niet
publiek worden. Hoffman: Kolijn heeft
gelijk, volgens Wortman moest M. voor
VIZ behouden blijven.
Van der Torren: geen goede procedure.
Beter eerst ontwerp-instructie chirurg
vaststellen (incl. bepaling dat niet buiten
VIZ mag worden gewerkt) en daarna moet
Montagne kiezen: òf solliciteren en
uitsluitend voor VIZ werken, "òf hij zal
zeggen: mijne operaties elders geven mij
meer voordeel of zijn mij sympathieker.
Als nieuwe instructie vastgesteld, dan
moet M. vanzelfsprekend ontslag krijgen
en kan hij onder nieuwe verordening
solliciteren. Hoffman: zelfde mening, er
was nog geen nieuwe instructie, dus
ontslag M. is onredelijk. Procedure-Van
der Torren volgen.
Mijs: "in hooge mate betreur de
moeilijkheden, die het betreden van het
pad der reorganisatie met zich brengt."
Indien VIZ in huidige situatie blijft, dan
vrijwel mislukking; meende o.l.v. Wortman
goed verder te kunnen, maar helaas nu
steeds problemen. Toestand kan niet
bestendigd blijven, dus nu toch pijnlijke
maatregelen nodig.
Mijs (verv.): M. schreef in adres, dat
gedrag b. en w. door raad moet worden
beoordeeld, echter: b. en w. voeren
raadsbesluiten uit! (motie Van Eijk destijds
met aller stem aanvaard, hoewel
Jongenburger en Van Galen tegen
strekking). Functie wordt inderdaad
anders: nu nog nevenbetrekking,
Wortman pleitte ook voor een full-time
chirurg. In gesprek M. dringend
uitgenodigd te solliciteren (om verwijten
later te voorkomen), maar bleef helaas bij
formele standpunt, hoewel raad duidelijk
had uitgesproken dat drie leidinggevende
personen moesten ontslagen. Dus
moesten b. en w. zich tot huidige
sollicitanten beperken. Kennelijk op hen
invloed uitgeoefend om zich terug te
trekken. Benoeming Steffelaar zou zeker
in belang VIZ zijn en ook gunstig voor
Gouda i.v.m. problemen met waarneming
M. (Overigens: directrice heeft reeds
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ontslag ontvangen. "Regenten hebben
waardeering voor haar goede
eigenschappen, maar zij mist zonder
twijfel de eigenschappen, die noodig zijn
om het ziekenhuis hier op den duur
populair te maken."). Overigens: plan was
reeds om instructie te behandelen vóór
benoeming chirurg.
Kolijn: dan liever na vaststelling instructie
wachten met benoeming en zien of M. aan
wil blijven. Van der Torren: maakt hiervan
officieel voorstel: na vaststelling instructie
automatisch ontslag Montagne en dan
nieuwe oproep. Mijs: betwijfelt of M.
hierop zal ingaan (stelde weinig belang in
ontwerp-instructie).
Van der Want: brengt geen oplossing,
want M. wil kennelijk niet onder nieuwe
instructie werken. Momenteel in feite
pogingen om ontslag M. te voorkomen
("Dat is feitelijk hetgeen dr. Montagne wil
en ... ook de bedoeling ... bij de heeren
..."). Waarom nu vertraging met risico dat
geen enkele sollicitant komt? Nu reeds
terugtrekkers op verzoek van derden (evt.
raadsleden?). Voorstel-Van der Torren
kan zaak in war sturen.
Van der Want (verv.): immers in geheime
zitting bleek dat verordening moest
veranderen en positie M. zou in elk geval
heel anders worden. Iedereen stuurde
toch aan op algehele reorganisatie. Bij mij
staan juist personen erbuiten. Wil reeds
vastgestelde procedure handhaven.
Van Galen: akkoord met behandeling
instructie vooraf, maar geen automatisch
ontslag voor M. Hij moet dan zelf evt.
opstappen. (Van Eijk: heb ik duidelijk
uitgelegd). Formele redenen toch geen
grond om M. te ontslaan? Van Eijk:
onjuist; te grote belediging voor De Voogt
en directrice, hebben evenals M.
eergevoel en plichtsbesef. Van Galen:
ontslag De Voogt alleen omdat raad hem
onvoldoende krachtig vond als leider;
niemand zag hem als GD zitten. Gold niet
voor M.: was juiste man op juiste plaats.
Knuttel: De Voogt niet ontslagen om
gebrek aan leiderschap, velen zagen hem
juist wel als aangewezen GD; ook
Hoffman - op voorwaarden - wel akkoord.
Donker: voorstander procedure-Van der
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Torren; stoppen over schuldvraag; bied M.
formeel gelegenheid tot solliciteren.
IJsselstijn: dan misschien geen enkele
sollicitant. Donker: i.t.t. Van der Want
hierover juist optimistisch (kijk naar
terugtrekkers), bij "vrije oproeping". Uitstel
geen bezwaar.
Knuttel: "Dr. Montagne is jaren lang
chirurg aan het van Iterson-Ziekenhuis en
heeft getoond daar de rechte man op de
rechte plaats te zijn, wiens capaciteiten
ten zeerste worden gewaardeerd. Hij heeft
daar zeer belangrijke operaties verricht.
Het gevolg is dan ook geweest, dat in den
loop van de jaren de chirurgische
patiënten naar het ziekenhuis
toestroomden." Enkele jaren geleden
hierdoor ƒ 8000 verpleegkosten
ingekomen. Toen M. zich vrij voelde van
belofte aan burgemeester Martens
gedaan "is de opbrengst van de
verpleeggelden kolossaal teruggelopen ...
tot minder dan ƒ 1000.-. Dan dus in groot
belang VIZ èn gemeente dat M. "opereert
in het gemeente-ziekenhuis en niet in
hoofdzaak in een particuliere inrichting.
Niet dat ik iets tegen die particuliere
ziekeninrichting heb; ik heb nooit anders
dan vol lof daarover hooren spreken."
Maar als gemeente zoveel geld in VIZ
investeert, dan ook rendement nastreven.
Dus hoogste belang voor VIZ en
gemeente "dat een knap, hoogstaand
chirurg verbonden wordt aan het
ziekenhuis".
Knuttel (verv.): deze niet elders laten
opereren. Zijn de door mij genoemde
cijfers juist, dan daarmee rekening
houden! Mijs: was toen zelf nog geen
regent, maar gegevens van
penningmeester: in sommige jaren
inderdaad van klasse-patiënten (vnl.
chirurgisch) ƒ 8000, vorig jaar slechts ca.
ƒ 2000 à 3000. Voorstel-Van der Torren
kan gevaarlijk zijn: als zowel M. niet
solliciteert èn anderen zich terugtrekken.
Volgorde b. en w. logisch. M. kon
solliciteren; had altijd bezwaren tegen
ontwerp-instructie kenbaar kunnen maken
(bespreekbaar!).
Broekhuizen: ideeën Knuttel en Mijs tegen
advies Wortman. Volgens Knuttel "min of
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meer door den invloed van Dr. Montagne
de patiënten eigenlijk naar de
Wijkverpleging gaan en het ziekenhuis
dientengevolge schade lijdt. Mijns inziens
is dat de zaak op de kop zetten. ... Wie
stuurt de patiënten naar de chirurg? Dat
zijn de huisartsen. ... Dr. Montagne staat
daar geheel buiten." Oorzaak
achteruitgang verpleeggelden nu bij M.
gezocht! Knuttel: nee, bij instructie.
Broekhuizen: nee, klachten gingen altijd
over verpleging, niet over chirurg.
"De medici op de dorpen hebben weleens
tot mij gezegd: ik stuur nooit meer een
patiënt naar het ziekenhuis te Gouda, niet
om Dr. Montagne, maar om de ellendige
verpleging, die daar is." Daarom reputatie
niet hersteld. I.t.t. Wortman acht Mijs een
tweede chirurg van belang voor Gouda.
Wortman heeft geen bezwaar tegen
chirurgisch werk aan andere instelling
("gezonde concurrentie"). Nogmaals:
achteruitgang zit in verpleging. Wortman
zei: maak die beter dan die van de Wijk.
"Als de verpleging in het ziekenhuis een
goeden naam krijgt, dan gaat het floreeren
..." Laten we ons houden aan adviezen
Wortman.
Mijs: ook steeds op standpunt dat
concurrentie moet bestaan in opbieden op
kwaliteit verpleging. Inzake tweede
chirurg: herhaaldelijk behoefte aan goede
vervanging gebleken. Een der sollicitanten
uit Utrecht wilde vroeger al in Gouda
komen vanwege vele patiënten uit deze
regio.
Van Eijk: nogmaals, teveel een
personenkwestie; alleen de reorganisatie
van belang, daarom motie die door vrijwel
allen werd ondersteund. I.v.m. opinie
Broekhuizen vraag aan Mijs als voorzitter
regenten: is bekend "dat (= of ?) door dr.
Montagne meermalen klachten zijn
ingediend over de verpleging daar"? (M.
zei dat niet in zijn instructie stond om te
kijken of situatie VIZ wel goed was; op
onjuiste houding gewezen. Indien M. geen
klachten indiende, dan is hij even goed
schuldig en is algehele personenwisseling
nodig.)
Hoffman: voor procedure-vdTorren; vast
niet minder sollicitanten indien goede
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instructie aanwezig. Geloof "dat (dan) de
medici in Gouda en omstreken geen
moreelen rechtsgrond meer hebben om
zich dan nog te kunnen kanten tegen een
benoeming tot chirurg" (dan ook voor M.
weg vrij!; solliciteert hij niet, dan anderen
vrij!).
Van der Want: uit alles wat vroeger is
gepasseerd, blijkt dat men altijd een
oproep voor een chirurg wilde doen;
Broekhuizen heeft zich als een der
eersten daarmee akkoord verklaard
(notulen geheime zitting) (?).
Mijs: voldoende lang gesproken; t.a.v.
vraag Van Eijk: voor zover mij bekend
geen klachten over verpleging
binnengekomen bij regenten.
Broekhuizen: t.a.v. geheime notulen:
huidige toestand niet goed, nl. een chirurg
die tevens huisarts is; Montagne wilde
geen nieuwe patiënten meer aannemen,
maar had ook oude moeten laten schieten
(chirurg mag geen concurrent voor
huisartsen zijn en moet zich aan
specialisme wijden). T.a.v. meegaan met
motie-Van Eijk: was laat en onverwacht.
Vraag Van Eijk over klachten Montagne:
moeilijk als iemand iets ziet om
opmerkingen te maken (vgl. eigen
klachten 4 jaar geleden: storm van
verontwaardiging: zowel door regenten als
in de raad officieel klachten ontkend).
Iemand in afhankelijke positie komt niet
gauw met klachten; niet goed te praten,
maar wel begrijpelijk.
Van Eijk: motie geen verrassing; onbillijk
dat 1 of 2 mensen ontslagen terwijl allen
schuld hadden. Toen Broekhuizen 4 jaar
geleden klachten noemde heb ik VIZ niet
verdedigd (indien wel, dan blijkt des te
meer: allen schuldig, ook Montagne, die
toch alles gevolgd heeft; had toen naar
betere situatie moeten streven; dit lag op
de weg van alle directieleden). Als M.
vindt dat probleem in verpleging ligt, dan
daarvan werk maken; gebeurt in grote
zkhn. ook.
Broekhuizen: bij ontslag De Voogt lag
grond niet in gebrek leiding, maar aan
verpleging; niet om persoon De Voogt
(kan geen directeur worden, want geen
specialist). Bij M. anders: wel specialist.
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(Van Galen: gaat mij om VIZ, niet om
personen. Van Eijk: eergevoel ook bij De
Voogt en zr. Blaauw aanwezig! Mijs: ieder
probeert toch belangen VIZ te behartigen!)
(Hoffman: mag uit notulen geheime
vergadering worden geciteerd (is fel
tegenstander van zulke zittingen). Mijs:
nee. ) Mijs: ook al is reorganisatie
moeizaam, toch vandaag pogen iets
verder te komen. Om uit procedurekwestie te komen: gaat Van der Torren
akkoord met behandeling instructie chirurg
en daarna verder zien? vdTorren: ja.
ZIE: p. 229-235

13 (7)
26-08-1919
Ontwerp-instructie chirurg Van Itersonziekenhuis.
Artikel 1 (chirurg behandelt alle patiënten
met chirurgische en gynaecologische
afwijkingen en degenen die niet aan een
inwendige of besmettelijke ziekte lijden).
Hoffman: Montagne is obstetricus, niet de
gezochte specialist- chirurg, maar die
combinatie toch niet te krijgen; in het
midden gelaten of Cleyndert, die in
Middelharnis e.o. verlossingen deed,
obstetricus is, maar M. wel en geniet
vertrouwen bij moeilijke gevallen. Daarom
toevoegen "en obstetrische afwijkingen".
Van Eijk: zou daardoor evt. capaciteit als
chirurg minder kunnen zijn? Hoffman:
specialismen niet te ver doorvoeren (levert
toestand als onder Chinezen (3000 vC),
Assyriërs, enz.). Nu obstetricus, en dat
specialisme liever behouden (waarheen
anders met probleemgevallen, dan
immers naast chirurg nog aparte
obstetricus benoemen?).
Van Eijk: zijn chirurgen tegenwoordig ook
geschoold in verloskunde? Indien geen
goede combinatie, dan liever chirurg (zijn
voldoende verloskundigen). Hoffman:
indien voorkeur voor specialist-chirurg,
dan laten zorgen voor aparte obstetricus.
Nu goede chirurg, maar niet teveel
waarde hechten aan te ver gevoerd
specialisme! (waarheen anders met
vrouwen in nood). Goudse verloskundigen
alleen voor gewone gevallen; gelukkig is
Montagne waarborg voor obstetrische
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behandeling. Van Eijk: zelden problemen
gehoord over bevallingen; indien wel, dan
door M. zelf naar Leiden gestuurd.
Broekhuizen: Hoffman doelt op operatieve
bevallingen (niet door huisarts en
verloskundigen gedaan). Van Eijk: M.
zond eigen vrouw naar Leiden!
Van der Want: ontwerp-instructie gemaakt
in overleg met Cleyndert en Wortman, die
minstens even deskundig zijn als Hoffman
en Broekhuizen. Indien goede suggestie,
dan overnemen. Echter Hoffman wil teveel
instructie toeschrijven op huidige arts. Na
oproep moet beste chirurg worden
gekozen; huidige redactie is voldoende,
wijziging schaadt evt. kans op goede
kandidaten.
Mijs: als Hoffman zegt dat M. geen
speciale verloskundige is, dan geen extra
eisen toevoegen. Later noodzaak bezien
van speciale verloskundige. Hoffman:
indien geen obstetrische kundigheid
geëist, dan ook niet gynaecologische
opnemen; is ook apart vak. Dan bezwaar
weggenomen en binnenkort aparte
obstetricus-gynaecoloog benoemen. Mijs:
gynaecologie speciaal genoemd om
taakgebied t.o.v. internist af te bakenen.
Hoffman: waarbij dan obstetrische
gevallen? (moeten ook worden genoemd).
Mijs: art. 1 nu zo laten en zaak nader
overwegen; geen direkt advies nu
mogelijk. Hoffman: handhaaft voorstel
toevoeging "obstetrische". Knuttel: kans
dat dan niemand komt op oproep (schaap
met 5 poten!). "Laten wij ons houden aan
deze ontwerp-instructie, die voorgesteld is
door twee doktoren, die specialisten zijn in
dergelijk werk." Hoffman: "Dat zijn
absoluut geen specialisten daarin.
Daartegen protesteer ik." Knuttel:
Wortman geen specialist? Hoffman:
Cleyndert niet. Knuttel: Wortman wel.
Hoffman: Knuttel sprak van 2 doktoren.
Amendement-Hoffman verworpen (11 - 7);
voor: RKSP en AR (beh. Kolijn). Artikel 1
zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
(Dercksen klaagt over lange duur
behandeling). Artt. 2 - 4 zonder
beraadslaging en zonder hoofdelijke
stemming akkoord.
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Art. 5: geen operaties buiten VIZ (tenzij
overwegende bezwaren; dan direkt
voorzitter regenten informeren); wel
consulten geoorloofd.
Broekhuizen: deze kwestie ca. 4 jaar
geleden ook behandeld. Toen op mijn
voorstel (vrijwel unaniem) bepaald dat
chirurg ook in Wijkverpleging mocht
opereren. Motief: belang patiënt (geneest
best waar hij met genoegen verblijft);
vrijheid niet beknotten door
belemmeringen voor chirurg. Concurrentie
alleen in verpleging. Waarom nu
tegenovergestelde? Reeds advies
Wortman genoemd (dacht eerst dat W.
tegen was, maar op vraag: concurrentie
nuttig); waarom daarvan afgeweken?
Mijs: Wortman meende bevoegdheid
chirurg (= ambtenaar!) enigszins aan
banden te moeten leggen (regenten of b.
en w. kunnen zaak in handen houden);
vrijheid chirurg mocht niet leiden tot
bevoordeling Wijk.
Dit artikel overgenomen van Den Haag;
mild. Ambtenaar moet allereerst voor
eigen ziekenhuis werken om "zaak vooruit
te brengen"; operaties buiten VIZ om
slechts indien overwegende bezwaren:
kan chirurg zelf naar geweten bepalen.
Broekhuizen: in Den Haag logisch,
voldoende chirurgen. Als mededeling over
Wortman klopt, dan nu geheel andere
visie. Mijs: dit art. is niet van Wortman,
maar meent wel dat chirurg geen absolute
vrijheid moet krijgen, "welke voor hem een
middel kon zijn om door zijn
werkzaamheden aan een andere
inrichting het gemeentelijk Ziekenhuis te
bestrijden." (te sterke concurrentie moet
beteugeld kunnen worden). In
werkelijkheid valt het wel mee.
Broekhuizen: indien akkoord dat chirurg in
Wijk de hem toegezonden patiënten mag
opereren, dan in orde. Mijs: moet rekening
houden met eigen geweten. Broekhuizen:
mensen dus gebonden aan VIZ, niet in
belang zieken. Als verpleging in VIZ goed
is, hoe kan dan Wijk concurrent zijn met 6
bedden? (Wortman spreekt juist tegen dit
art.). Mijs: W. bepleitte wel enige
beperking, maar vorm is van Den Haag.
Broekhuizen: W. wilde niet met eigen visie
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in strijd komen en nu kan men toch niet de
mening van regenten met die van W.
verdedigen?
Mijs: in belang VIZ met mening regenten
rekening houden.
Hoffman: beginsel vrije verplegingskeuze
vindt steeds meer ingang, evenals vrije
artsenkeuze. Sommigen mensen willen
niet meer naar een neutraal ziekenhuis;
nu via chirurg toch gedwongen, en dat
terwijl via belastingen hele burgerij chirurg
meebetaalt. Mijs moet niet alleen belang
VIZ, maar ook "het levend beginsel van de
vrije verplegingskeuze van een groot deel
der burgerij" in oog houden (dit al lang ook
in buitenland, waar beroemde artsen
elders opereren).
Art. 5 wordt met 10 tegen 8 stemmen
aangenomen (tegen: RKSP, AR).
Artt. 6-10 zonder beraadslaging en zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.
(Hoffman: brengt grammaticale wijziging
aan) Donker: wenst stemming over gehele
instructie.
Ontwerp-instructie met 10 tegen 8
stemmen akkoord (tegen RKSP, AR).
Mijs: nu aan de orde voorstel-vdTorren
(ontslag M. en gelegenheid bieden tot
sollicitatie).
Voorstel b. en w. tot ontslag Montagne (op
verzoek Van Galen in stemming): 14
tegen 4 aangenomen (tegen: Muylwijk,
Broekhuizen, Dercksen, Van Galen).
Mijs: bedoeling Van der Torren om nu
Montagne gelegenheid te bieden tot
sollicitatie? Nieuwe oproep overbodig.
Van der Torren: wel nieuwe oproep.
Donker: kans op 4 sollicitanten meer.
Hoffman: nu betere grondslag. (voorstel
Van der Torren in die zin gewijzigd, dat
bestaande solliciaties blijven
gehandhaafd). Van Eijk: duidelijk maken
dat raad nieuwe oproep wilde op basis
nieuwe instructie (los van discussie).
Voorstel-vdTorren aangenomen (alleen
IJsselstijn tegen).
ZIE: p. 236-239

13 (8)
26-08-1919
Ontwerp-verordening opname / verpleging
Van Iterson-ziekenhuis.

31

Artt. 1-4 zonder beraadslaging, zonder
hoofdelijke stemming akkoord.
Art. 5: opname patiënten waarvoor
ziekenhuis ongeschikt is, weigeren.
Hoffman: welke bedoeling
(krankzinnigen?). Mijs: staat in bestaande
verordening. Inderdaad "wilde
krankzinnigen" b.v., of alleenstaande
bejaarde. Praktijk geen problemen. Art. 5
zonder hoofdelijke stemming akkoord.
Artt. 6-7 zonder beraadslaging, zonder
hoofdelijke stemming akkoord.
Art. 8: verpleging 1e klas patiënten - lokt
enige discussie uit; door Mijs kleine
wijziging voorgesteld; enkele leden willen
naar huis. Hoffman: "Zouden wij in dezen
democratischen tijd niet te kijk loopen, als
wij, waar wij te doen hebben met zieken,
die allen in ernstige omstandigheden
verkeeren, in het reglement precies gaan
opnoemen ...". Niet zo preciseren.
Mijs: stukje schrappen. Gewijzigd art. 8
zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
Artt. 9-17 zonder beraadslaging, zonder
hoofdelijke stemming akkoord.
Art. 18: patiënten op eigen verzoek of op
voorstel directeur door geestelijken te
bezoeken. Hoffman: r.k. patiënten soms
attenderen op geestelijke hulp. "Nu zijn er
ten opzichte van de Roomsch-Katholieken
ten deze nooit bezwaren geweest en ik
breng in dat opzicht dan ook hulde aan de
directie van het ziekenhuis", maar bij
nieuwe verordening minder strenge
redactie en gelegenheid bieden dat
geestelijken uit eigen beweging patiënten
bezoeken (achteraf is men daar vaak blij
om). Knuttel: niet opdringen. Mijs: dit art.
ziet op wens patiënt; via bezoekregeling
wel mogelijk. Hoffman: in praktijk vaak
patiënten gewezen op nut geestelijke
hulp; later daarvoor dankbaar.
Geestelijken zullen geen misbruik maken.
(Intermezzo: Dercksen signaleert dat Van
der Want geheime notulen aan stenograaf
geeft; Mijs: nee; Hoffman: notulen zijn ook
incorrect.)
Mijs: Muylwijk wil uitbreiding tot geestelijke
hulp op idee naaste verwanten; ook
bezwaarlijk. IJsselstijn: huidige bepaling
nooit bezwaren! Hoffman: vroeger wel.
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Hoffman (achteraf onbekend met feit dat
binnen fractie verschil van mening).
Ervaring: raadswerk kost soms geld. "Voor
de behandeling van de
ziekenhuisquaestie heb ik mij
verscheidene geldelijke opofferingen
getroost." (tijden voorbij dat raadsleden
rijke regenten waren - "ereplicht").

Ingekomen: voorstel van b. en w. met
aanbeveling voor de benoeming van een
chirurg aan het Van Iterson-ziekenhuis
(dossier 103/1011).
Op voorstel Van der Torren door raad
(26/8) nieuwe oproep voor chirurg
opgedragen, met behoud bestaande
sollicitanten. Gevolg: nu ook sollicitatie
Montagne; echter onder voorbehoud
jegens de nieuwe instructie; uit onderzoek
regenten bleek, dat M. niet op basis
instructie wil werken; daarom zijn
sollicitatie terzijde gelegd. Betreurd, maar
door sollicitatie onder voorwaarden toch
enige hoop op bevredigende oplossing.
Door Hoffman voorstel om naast een
(nieuwe) chirurg-gynaecoloog een
verloskundige-obstetricus aan het VIZ te
verbinden. B. en w. namen dit over en
begonnen overleg met adviseurs (=
regenten, Wortman??) en Montagne.
(Dergelijke oplossing blijkt ook elders voor
te komen. In naaste toekomst ook enige
oplossing om toestroom patiënten op te
vangen. Ook onderlingen bijstand en
vervanging is gunstig.)
Montagne eerst bereid, mits
huisartsenpraktijk en werk aan Wijk
voortgezet en gehandhaafd als chirurg bij
"gestichten" (op zelfde salaris = ƒ 1500).
Deze bespreking in bijzijn van nr. 1 van de
aanbeveling, Steffelaar; deze bereid tot
enige beperking functie. Nadere
mededeling M.: komt terug op toezegging,
als gevolg van ontvangen adviezen.
Hoewel betreurd, nu toch poging om
Montagne te benoemen tot
verloskundige/obstetricus, in de hoop dat
hij alsnog benoeming zal aanvaarden.
Vandaar wijziging in voorstel: 1.
benoeming Montagne tot verloskundigeobstetricus, tevens chirurg bij de
gestichten; (te weinig tijd voor instructie);
2. uit aanbeveling (1. M. Steffelaar, 2. N.
van Nieuwenhuyzen te Utrecht) een
chirurg-gynaecoloog te benoemen (met
financiële compensatie: salaris op ƒ
3500).
In deze vergadering aan de orde.

15 (1)

15 (2)

Mijs: art. 18 wordt aangevuld door
bezoekvoorschriften; nodige instructies
zullen worden gegeven, graag in overleg
met Hoffman. Van Galen: zieken door
eigen geestelijken altijd te bezoeken en
verder op eigen wens of initiatief directeur.
Mijs: nee, dan ook ongewenst bezoek.
Genoemde oplossing voldoende voor
praktijk. Art. 18 zonder hoofdelijke
stemming akkoord.
Art. 19 zonder beraadslaging, stemming
akkoord.
Gehele verordening zonder beraadslaging
en zonder hoofdelijke stemming akkoord.
Mijs: streven om gehele gereorganiseerde
VIZ per 1-10-1919 te laten ingaan.
Akkoord.
Volgt bespreking over evt. verdaging
(laatste agendapunt is voorstelBroekhuizen over geneeskundige
armenzorg ---> vrije artsenkeuze! <---);
Broekhuizen gaat akkoord dat nieuwe
raad dit bespreekt).
Mijs spreekt dankwoord voor scheidende
raadsleden (11 van de 19). "Ga ik de
vergaderingen van den Raad na, dan kan
ik zeggen: er is niet altijd harmonie
geweest; er zijn ook wel dissonanten
gehoord; maar wij mogen toch aannemen,
dat ieder, als hij een afwijkende meening
had, die toch alleen had omdat hij meende
op die wijze in het belang van de
gemeente te handelen."

14 (1)
02-09-1919
Voorstel Sanders, Hoffman en Van der
Brug om presentiegeld raadsleden op ƒ 5
te bepalen.
.....

26-09-1919

26-09-1919
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Ingekomen: adres van zr. Blaauw,
directrice van het Van Iterson-ziekenhuis,
met verzoek om openbaarmaking van de
redenen van haar ontslag in die functie.
Verzoekt dit op grond van berichten in de
dagbladen, overgenomen uit
raadsverslag, "waarin op voor haar eer
beleedigende wijze is gesproken door de
heeren Van Galen en Broekhuizen."
Mijs: stelt voor te berichten dat ontslag is
verleend door regenten en zij zich
daarover tot dat college kan wenden.
Aldus besloten.

15 (3)
26-09-1919
Benoeming van de chirurg van het Van
Iterson-ziekenhuis (dossier 103/1011).
Mijs: allereerst voorstel A.1 aan de orde
(benoeming Montagne tot verloskundige
en obstetricus van het VIZ en chirurg van
de gestichten op salaris ƒ 1500). Nu adres
van Montagne (24-9-1919) ingekomen: zal
een benoeming "voor een gedeelte van
zijn tegenwoordige functie", conform b. en
w.-voorstel, "in de huidige
omstandigheden" niet aanvaarden.
Huidige voorstel vond oorsprong in een
bespreking, in bijzijn van weth. Hoffman,
waarbij M. bereid bleek die functie te
aanvaarden. "Wel heeft hij het
voorbehoud gemaakt, dat hij
dientengevolge met anderen wenschte te
overleggen", maar persoonlijk akkoord; wij
gingen bij bespreking ervan uit, dat in dat
geval M. niet zou "ingaan op het oordeel
van anderen, die meenen dat hij zich
daarbij niet zou moeten nederleggen". Nu
dus toch niet akkoord; desondanks dit
voorstel (blijk positieve houding jegens
M.), met hoop op evt. aanvaarding.
Hoffman: "Gaarne wil ik een enkel woord
spreken, teneinde te weerleggen de
meening, welke hier ter stede heerscht,
alsof het onnoodig zou zijn in de toekomst
een afzonderlijke betrekking voor de
operatieve obstetrie te creëren voor ons
ziekenhuis, alsof dat alleen een
hulpmiddel zou zijn geweest teneinde tot
den medischen vrede te geraken." Andere
kwestie: als wethouder vooruitziend, en
dan zal weldra zo'n functie nodig zijn (Wet
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op de Raden van Arbeid, Ziektewet, zullen
binnen districten de centrale behandeling
van de ingeschrevenen bevorderen;
gesprek met hoogleraar chirurgie univ.
van Utrecht: decentralisatie van patiënten
universiteitsziekenhuizen nodig; ook
steeds meer gynaecologische en
operatief-verloskundige patiënten op
komst). Daarom met dit
bemiddelingsvoorstel in b. en w.
gekomen. "In verband met zijn zijn van
chirurg wil ik niet spreken. Wanneer straks
de voordracht ter benoeming van een
heelkundige aan de orde komt, zal ik het
mijne daarvan zeggen". In elk geval geen
uit de lucht gegrepen idee. Zie Schiedam,
daar reeds aanwezig (elders bij
gemeentelijke ziekenhuizen op komst).
Sanders: ziekenhuis-kwestie voor ons
moeilijk "omdat wij haar niet helemaal
meegemaakt hebben" (niet deel aan
geheime vergadering en behandeling
geheim rapport). "Zooals ik de zaak zie ...
draait de ziekenhuis-quaestie
voornamelijk hierom: dr. Montagne voor
het Ziekenhuis te behouden." Akkoord met
Hoffman inzake toekomstig nut van een
aparte verloskundige/obstetricus, maar
kwestie staat toch niet los van M. "Wij
allen, die de zaak gevolgd hebben,
hebben kunnen zien dat alle pogingen in
het werk gesteld zijn om hem, die al
zoovele goede diensten aan de stad en
aan het Ziekenhuis bewezen heeft, nu niet
buiten te sluiten en voor het Ziekenhuis te
behouden." M.i. (persoonlijke visie):
belangrijk om M. te behouden; huidige
voorstel onvoldoende (gezien eigen
verklaring), dus bij aanneming is M. weg
(en dan even ver als vóór reorganisatie),
want kan niet tevens sub A.2 worden
benoemd! Begrijp dat M. eerst persoonlijk
toezegde, "maar bij nader inzien en na
overweging, met zijne collega's denkelijk per slot van rekening moet hij zelf weten
met wie hij het wil uitmaken -, is hij daarop
teruggekomen". Voorstel: benoeming
verloskundige/obstetricus aanhouden tot
later.
Van der Brug: evenals Sanders, moeilijk
voor nieuwe raadsleden. Wenselijk indien
geheel door oude raad afgewikkeld en nu
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lastige kwestie over. Indien M. nu
benoemd, dan zijn we hem kwijt. "Daarvan
moet weer het gevolg zijn - dat kan niet
anders, want ik bekijk de zaak nu van de
den practischen kant - een openlijke
concurrentie tusschen de wijkverpleging
en het Ziekenhuis en dan moeten wij niet
uit het oog verliezen, dat Dr. Montagne in
Gouda een zeer populaire medicus is, die
zeer zeker de publieke meening op zijn
hand heeft." Niet altijd blind staren op
publieke opinie, maar kan voor
ziekenhuis-aangelegenheden belangrijk
zijn. "Daarbij komt nog, dat de Goudsche
doktoren zich ... solidair hebben verklaard
met Dr. Montagne, zoodat wij van die zijde
krijgen de tegenwerking, althans in geen
geval de medewerking." Gevolg: zo weinig
mogelijk patiënten naar VIZ (misschien
niet zo'n probleem bij zaalpatiënten, "maar
de klassenpatiënten - en daarom ging het
bij de reorganisatie-plannen - zullen
wegblijven; die zullen naar de
Wijkverpleging gaan, of, indien zij dat niet
wenschen, naar Utrecht, Leiden of
waarheen ook om daar behandeld te
worden." Kan M. niet worden behouden?
Voorstel op zich goed (leverde extra
chirurg op!, "voor Gouda een enorme
aanwinst zou zijn geweest").
Van der Brug (verv.): helaas mislukt (geen
verwijt aan M., voor wie andere motieven
gelden; maakte ook tijdens bespreking in
Haarlem voorbehoud van overleg met
collega's). Ook om verhouding tot andere
collega's (3 of 4 sollicitanten hebben zich
terwille van M. terug- getrokken) - "dit
moet wel de beweegreden voor dr.
Montagne geweest zijn om zich niet
bereid te verklaren deze benoeming aan
te nemen". Voorstel: punt verdagen,
misschien oplossing door b. en w.?
Van der Want: reeds te lang discussie
(einddoel: betere toestand in VIZ). Geheel
tegen mening Sanders (behoud M. een
der voornaamste punten). "Ik meen, dat
vooraan behoort te staan, de reorganisatie
van het Ziekenhuis, het verkrijgen van een
goeden toestand in het Ziekenhuis, een
goede behandeling van de zieken ..."
(voldoende personeel, e.d.). Daartoe
voorbijzien aan persoonlijke belangen.
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Ook inzake chirurgische afdeling
verbeteringen mogelijk; allereerst
gepoogd via nieuwe instructie. Op basis
daarvan sollicitanten, M. weigerde zich
eraan te onderwerpen! Dus onder A.2 kan
M. niet worden benoemd! Indien
vastgehouden aan instructie, dan M. weg.
Indien mogelijk dat M. aan VIZ bleef,
"bleek het dat zijne capaciteiten
voldoende waren om hem opnieuw te
benoemen", dan medewerking, nu niet.
Voorstel Van der Brug (verdagen)
heilloos. Ook vrees voor openlijke
concurrentie tussen Wijk en VIZ niet
doorslaggevend.
Van der Want (verv.): Indien VIZ goed
personeel en goede verzorging biedt en
patiënten willen toch naar Wijk of elders,
dan niet tegen te houden (ook in grotere
plaatsen bloeit de particuliere verpleging niet iedereen wil naar -alg.- zkh.; soms
voorkeur voor bepaald specialisme). Ook
2 chirurgen in belang van Gouda. Mede
gezien advies Hoffman: M. benoemen
conform A.1; daarnaast chirurg
benoemen. Kansje dat M. benoeming
aanneemt. "en er weer een toenadering
komt tusschen de heeren doktoren".
Indien niet, dan tenminste zeker goede
chirurg.
Hoffman: dit debat niet los van algemene
inzicht in hele vraagstuk. Indien gemoed
liet overheersen, dan zonder aarzelen
voorstel om M. te benoemen tot chirurg,
gynaecoloog en obstetricus (= huidige
functie). "Omdat ik gedurende een reeks
van jaren collega Montagne ken als een
voortreffelijk chirurg, als een voortreffelijk
medicus." Heeft hem en kind in
gezinssituatie bijgestaan. Zijn
"chirurgische daden zijn gegrift in de
harten van de menschen in en rondom
Gouda". Maar verstand: nieuwe instructie
door vorige raad aanvaard en niet
acceptabel daarvan nu af te wijken. M.
heeft zichzelf "buiten de wet" geplaatst.
Bovendien: in Gouda zeker 2 chirurgen
hard nodig. Nu vervanging groot
probleem.
Hoffman (verv.): "Wanneer dr. Montagne
zegt: ik wil chirurg zijn van het Ziekenhuis,
dan zullen wij hem met open armen
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ontvangen, al zou mij dat vreeselijk spijten
voor het voortreffelijke Ziekenhuis van de
nooit volprezen Wijkverpleging, maar 1
chirurg voor 2 gestichten kan op den duur
niet getolereerd worden." (hoorde dat
vandaag van hoogleraar chirurgie Utrecht:
teveel werk op komst.) Nu M. niet onder
nieuwe instructie wil werken, alleen
verstandelijke oplossing akkoord, hoewel
M. "de meest aannemelijke en meest
sympathieke medicus" zou zijn.
Sanders: gaat mij niet om persoonlijke,
belang VIZ op voorgrond. Maar omdat
Hoffman juist M. zo roemt, zou dit
aanwinst voor VIZ zijn! Ging niet om
bekwaamheid M., dus persoon buiten
geding. Echter aan belang VIZ zit M. vast;
indien reorganiseren, dan beste kiezen.
Wel eerder door opvolgend bestuur
afgeweken van maatregelen voorganger.
Inderdaad zeker 2 chirurgen nodig, maar
indien huidige voorstel aangenomen
krijgen wij aan VIZ geen 2 chirurgen, want
M. bedankt. Hoffman: bedoel 2 chirurgen
in Gouda! Sanders: ja, maar moeten
elkaar assisteren en M. zal nu geen
medewerking meer geven aan VIZ. "... dr.
Montagne zal zich dan geheel aan de
Wijkverpleging geven".
Sanders (verv.): "Nu is er nog geen
sprake van concurrentie, want, zooals ik
vernomen heb, zijn aan de Wijkverpleging
slechts 6 of 7 bedeen en een inrichting
van dien aard kan niet met een ziekenhuis
concurreeren, maar de zaak wordt dan
anders, als dr. Montagne zich daaraan
geheel gaat geven, zal, naar ik onderstel,
in de naaste toekomst die inrichting
worden uitgebreid. Wij zullen dus twee
groote inrichtingen krijgen ..." In vorige
zittingen juist gezegd dat vanwege
financiële achteruitgang reorganisatie
nodig, maar wat nu bereikt? "Dat door het
duwen van dr. Montagne in een andere
inrichting de concurrentie grooter wordt."
Waarom M. niet herbenoemen; vanwege
nieuwe instructie? Door huidige voorstel
niets bereikt. Graag opinie anderen. Kan
instructie gewijzigd?
Mijs: nee (in principe wel, maar strijdt met
beginsel van continiuïteit, zeker zo lang
geen praktische toepassing plaatsvond).
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Ontraadt uitstel. Ook voor wijziging
instructie horen regenten en directeur
nodig, dus nu onuitvoerbaar. Dringend
aanbevolen zaak af te ronden.
Beweegreden b. en w. (op voorstel
regenten) "om de zaak van het
Ziekenhuis, dat van zijn eerste bestaan af
tot nog toe een lij- densgeschiedenis
geweest is, geleidelijk in betere banen te
leiden."
Mijs (verv.): dit voorstel leidt daartoe.
Hoffman zei terecht dat M. niet solliciteert
naar nieuwe functie chirurg, dus komt niet
in aanmerking; voorstel A.1 streeft naar
behoud M. voor VIZ. Nog steeds hoop dat
M. benoeming aanneemt. (Zou dan 2
chirurgen voor Gouda opleveren.) Alle
details waren in bespreking te Haarlem
reeds geregeld. M. en Steffelaar hoog
genoeg van karakter om zieken niet
slachtoffer te laten worden, indien samen
niet eens (= d.w.z. indien M. toch weigert).
Van der Brug: wat kon M. anders doen
dan nieuwe instructie weigeren? (heeft
hem daarvoor wel gewaarschuwd). Lastig
om recente instructie te wijzigen, maar dit
is bijzonder geval (oude <-> nieuwe raad,
had bovendien slechts meerderheid van
10-8). Vond gekozen oplossing prima,
want 2 chirurgen nodig (overigens zei
Montagne, dat twee Rotterdamse
chirurgen willen komen, mits per auto
gehaald), echter niet ten koste van M. Wel
zware eis om zaak nu af te doen, terwijl
oude raad 2½ jaar nodig had voor
behandeling reorganisatie-plannen.
Mijs: bezwaren tegen voorstel (o.a.
vdBrug) geen schuld b. en w., maar door
terugtrekken M. Dus toch beproeven!
Vervolgens wordt met algemene stemmen
(18) dr. A. Montagne Izn. benoemd tot
verloskundige/obstetricus VIZ.
Mijs: met genoegen deze stemming; hoopt
dat dit eindbeslissing M. beïnvloedt, "en ik
spreek tevens de hoop uit, dat de leden
die dr. Montagne meer persoonlijk van
nabij kennen niet zullen nalaten om ook in
dit opzicht hun invloed ten goede aan te
wenden".
Benoeming chirurg aan VIZ (voorstel A.2)
Mijs: men wil voordracht bespreken, stelt

GOUDA

– aantekeningen ziekenhuiskwestie 1918 – 1923 –

besloten zitting voor. ("Stemmen: neen,
neen!") Hoffman: "Ik zal maar alles
mededeelen." Van der Want: bedoeling
capaciteiten te bespreken? Hoffman: hoe
anders oordelen? Van der Want: wij
onderzoeken altijd wie voorkeur geniet;
indien Hoffman meent nog toevoegingen
te hebben, dan moet hij dat weten.
Mijs: op verzoek Hoffman is Cleyndert
aanwezig voor toelichting.
Knuttel: nu beraadslagingen toch gereed?
Stukken waren ter inzage, bovendien
"Iedereen weet - het is geen geheim - dat
er de laatste dagen in Gouda een
bepreking van deze zaak heeft plaats
gehad, waaraan iedereen heeft
deelgenomen, zodat ik U de verzekering
kan geven, dat de leden van den Raad tot
in de fijnste puntjes op de hoogte zijn van
de stukken ... en van de rapporten ..."
Hoffman: nieuwe onbekende stukken.
Van der Want: was plicht b. en w. die te
verschaffen. Hoffman: pas een uur
geleden ontvangen. Mijs: initiatief
Hoffman, bij b. en w. nog niet bekend.
Hoffman: nee, bij begin vergadering
verteld. Mijs: bedoel tijdig voor de
vergadering. Cleyndert aanwezig om
ingewonnen berichten te kunnen
meedelen (zijn vertrouwelijk). Knuttel: wil
geen geheime zitting. Mijs: dan stemmen.
Van Galen: in brief van Cleyndert aan
regenten (hadden om oordeel over
sollicitanten gevraagd) worden Steffelaar,
Van Nieuwenhuizen en Montagne
besproken. Niet tactvol van regenten.
Geen afdingen op capaciteiten Cleyndert,
maar was niet aangewezen man in deze
zaak. Als Cl. zich had beperkt t.a.v.
Montagne om te zeggen dat deze
instructie weigerde, dan akkoord, maar nu
oordeel over "meerdere of mindere
geschiktheid" uitgesproken. Ontzegt Cl. dit
recht (is zelf kinderschoenen van de
praktijk niet ontgroeid) t.a.v. een man,
"van wien wij allen weten, dat hij zoo hoog
staat als dr. Montagne". Cl. vroeg advies
aan Pimentel (baas M. in A'dam), maar
die ging daarop uiteraard niet in. Aan deze
werkwijze geërgerd. (NB: dit rapport
ontbreekt in archief.)
Mijs: moet Cl. verdedigen; rapport door
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regenten vertrouwelijk gevraagd en als
zodanig aan raad overlegd; Cl. moest dus
wel informatie verstrekken, meende in
belang van VIZ te adviseren.
Stemming: Steffelaar = 13, Van
Nieuwenhuijzen 4, Montagne 1, zodat
Steffelaar is benoemd.
Mijs: hiermee reorganisatie afgerond.
Daarvoor dankbaar, want hoewel alleen
belang VIZ voorzat, "is het alsof op het
Ziekenhuis, wat van af zijn stichting het
geval is geweest, een fatum gerust heeft,
dat het steeds allerlei moeielijkheden
moest ondervinden." Hoopt dat VIZ met
nieuw benoemde functionarissen bloeitijd
tegemoet gaat, hoewel voorlopig nog wel
even moeilijk. Hoopt toch "waar zoo
uitdrukkelijk is uitgesproken, dat men van
medische zijde van steun aan het
Ziekenhuis zou ontzeggen, ...", dat "het
belang van de lijdende ingezetenen van
deze gemeente en het belang van de
stichting zal gaan boven enkele
persoonlijke kwesties. En dan vertrouw ik,
dat men dat na korten tijd zal gaan inzien
en dat er een samenwerking zal ontstaan
tusschen de medici van het Ziekenhuis en
die in de stad ..."
ZIE: p. 257-262

16 (1)
28-10-1919
Mededeling.
Van M. Steffelaar te Haarlem is bericht
ingekomen dat hij zijn benoeming tot
chirurg aan het Van Iterson-ziekenhuis
heeft aanvaard.

16 (2)
28-10-1919
Ingekomen: van H.J. de Voogt, arts,
bericht dat hij wegens vertrek uit de
gemeente Gouda ontlag neemt als lid van
het burgerlijk armbestuur. Controleren
waarheen De Voogt vertrok.

16 (3)
28-10-1919
Ingekomen: adres van zr. Blaauw met
verzoek om een onderzoek naar de wijze
waarop zij sinds 1910 als directrice van
het Van Iterson-ziekenhuis haar taak heeft
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vervold, i.v.m. de beledigende woorden
van dr. Broekhuizen en wethouder Van
Galen in de raadsvergadering van 26-81919.
Wordt ter visie gelegd.

18 (1)
21-11-1919
Begroting 1920 - algemene
beschouwingen.
Hoffman (wethouder, tevens sprekend
namens de RKSP): begint met verklaring
dat hij voorstander is van de oprichting
van een G.G.D., waarvoor een
wetsontwerp wordt voorbereid.
"Wanneer wij dezen dienst in overleg met
de vereeniging van artsen (= NMG afd.
Gouda ?) zullen hebben gekregen, dan
zullen wij ook den gezondheidsdienst ter
hand kunnen nemen, vooral met het oog
op de besmettelijke ziekten, die voor de
volksgezondheid zal hebben zorg te
dragen." (niet dat gezondheidsdienst =
??? = tegenwoordig niet goed werkt;
dankzij nieuwe regeling van ontsmettingsen reinigingsdienst, via commissie
waarvan H. adviseur is, juist wel, maar
persoonlijk voorstander van GGD). (ook
voorstander van uitbreiding hygiënisch
onderzoek schoolkinderen, voor zover in
RK program) --- "en dat alles van uit het
gezichtspunt van de hoogere geestelijke
belangen".

18 (2)
21-11-1919
Begroting 1920 - behandeling post druken bindwerk.
Voorstel b. en w. om voortaan (bij wijze
van proef) een z.g. analytisch verslag van
de raadsvergaderingen te laten drukken
i.p.v. een stenografisch verslag
aangenomen.
--- Raadsnotulen

18 (3)
21-11-1919
Begroting 1920 - behandeling voorstel tot
instelling van een raadscommissie ad hoc
inzake de salarisherziening voor de
gemeenteambtenaren
IJsselstijn: "Dr. Hoffman (= wethouder
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sociale zaken), wij weten het allen, is een
heel best, braaf mensch, maar een
gevoelsmensch en dat zou hem inzake de
financiën wel eens parten kunnen spelen,
wat mij (= wethouder financiën) zoo licht
niet zal overkomen."

19 (1)
28-11-1919
Begroting 1920 - behandeling
volgnummer inzake behandeling enz. van
krankzinnigen.
Van Berkel: werd twee weken geleden
"van welwillende zijde in staat gesteld de
cel in het ziekenhuis te bezichtigen", bleek
onvoldoende. "Ook verklaarde de
directeur van het ziekenhuis mij
persoonlijk, dat het voor de patiënten daar
niet te hopen was, dat er van die cel
gebruik werd gemaakt." Vraagt
inlichtingen aan Hoffman.
Hoffman: was reeds een week vóór Van
Berkel in VIZ geweest ("heb ik onder
leiding van de beide nieuwe artsen het
ziekenhuis van top tot teen bezichtigd, en
ik heb mij ook zeer geïnteresseerd voor
de door den heer Van Berkel ter sprake
gebrachte quaestie." Logisch, want drong
1½ jaar geleden zelf aan op verbetering.
Dergelijke patiënten horen niet in
ziekenhuis (politiebureau nog minder).
Vraagt om afzonderlijk gebouwtje.
Mijs: verbetering te brengen in
geluiddemping cel VIZ.
Van der Want: merkwaardig dat b. en w.
(incl. Hoffman) bij deze begrotingspost
kunnen verklaren dat zaak akkoord is.
Indien Hoffman zaak in b. en w. had
gebracht, dan voorstel tot verbetering
verwacht.
Mijs: besproken naar uitbrengen memorie
van antwoord.
Hoffman: meeste moderne medici
bezwaar tegen onderbrengen in cel in
ziekenhuis, zelfs met geluiddichte
wanden. Afzonderlijk gebouwtje kan
echter heel goed bij ziekenhuis. Belooft:
aandacht b. en w.

20 (1)
19-12-1919
Benoeming artsen voor de gestichten
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enz., met instructiewijziging.
In dit kader komt de kwestie van de vrije
artsenkeuze weer ter sprake (Hoffman zal
t.z.t. - door Broekhuizen geopperd voorstel verdedigen).

20 (2)
19-12-1919
Begroting 1920 - Van Iterson-ziekenhuis.
Zonder beraadslaging en zonder
hoofdelijke stemming vastgesteld.

Raad 1920
2 (1)
24-02-1920
Stichting zusterhuis Van Itersonziekenhuis.
B. en w. stellen voor tot stichting over te
gaan.
Potharst: voor; pleit voor aankoop
beddegoed in Gouda (!).
Van der Want: heuglijk dat reorganisatie
vlot verloopt; financiële offers nodig voor
goede ziekenverpleging. Graag contact b.
en w. met regenten over bouw
dokterswoningen.
Hoffman: weet als arts dat VIZ overvol;
nieuwe verzekeringswetten zorgen voor
vergoeding kostprijs per patiënt.
Van Galen: geen noodzaak zusterhuis;
zware financiële last; biedt voor patiënten
niet meer ruimte; misschien tijdelijk
andere oplossing.
Sanders: geen halve maatregelen. Mijs:
inderdaad onhoudbare toestand.
Vergeleken met nieuwbouw Schiedam
(1918) situatie erg ongunstig. Ondanks
kosten toch noodzakelijk. Hoffman:
vooruitzien; geen voorzichtigheid inzake
gezondheidszorg (betreft ook
"werkliedenklasse").
Voorstel aangenomen; alleen weth. Van
Galen tegen.
Mijs: dokterswoningen door regenten
nodig geacht. IJsselstijn: vraag Van der
Want in scène gezet! In b. en w. is tegen
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bouwkosten (ƒ 80.000) bezwaar gemaakt
(Steffelaar wilde evt. zelf bouwen, maar
nu vast niet meer); Knuttel is voor,
Hoffman positief, Van Galen en hij zelf
tegen. Mijs: geen invloed op raadsleden
uitgeoefend om zaak ter sprake te
brengen. Nu zinvol uitspraak raad over
wenselijkheid bezien. Voorstel regenten.
Knuttel: hoge prijs, maar nodig (kan voor
minder geld). Hoffman: artsen moeten
dichtbij ziekenhuis wonen.
Mijs: akkoord met voorstel Van der Want?
Van Galen: beter van regenten afkomstig.
Mijs: voorstel van hen reeds aanwezig,
maar nog niet door b. en w. aan raad
voorgelegd. Van der Want: geen contact
met een regent; kennis via een lid van
college. Mijs kan nu raad voorlichten; raad
kan later oordelen. (volgt discussie Van
Galen / Van der Want over vragenrecht
raad).
Van der Want: voorstel om b. en w. de
raad te laten informeren over
wenselijkheid bouw dokterswoningen (+
kostenraming). Aangenomen (16 - 3);
tegen: IJsselstijn, Van Galen, Muylwijk.

7 (1)
22-06-1920
Voorstel tot bestrijding tuberculose door
dagsanatorium.
B. en w. berekenen uitvoerig de
kostendekking van een dagsanatorium als
"afgescheiden onderdeel" van het Van
Iterson-ziekenhuis met beperkte
gemeentesubsidie (ƒ 3000).
Lafeber: dank; twee wensen: oprichting
openluchtschool (bosschool) en
aanstelling woninginspectrice.
Hoffman: als arts akkoord met ideeën
Lafeber. Bij bosschool wel denken aan
gelijkberechtiging alle gezindten. Voorts
uiteenzetting over praetuberculose.
Mijs: b. en w. doordrongen van
toenemende uitbreiding tbc in Gouda;
indirecte tbc-bestrijding serieus te
overwegen. Vereniging tot bestrijding der
TBC vraagt om lokaaltje t.b.v.
consultatiebureau i.p.v. het huidige
(Fluwelensingel); beperkt kosten.
Hoffman: G.S. subsidiëren 50% kosten
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dagsanatorium (e.d.), mits door vereniging
zelf geëxploiteerd; dit zit in opzet b. en w.
Voorstel b. en w., aangevuld met lokaal
t.b.v. consultatiebureau, zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.

8 (1)
08-07-1920
Verhoging salarissen artsen Van Itersonziekenhuis.
Van der Want: had ook door de
commissie voor de (algemene)
salarisherziening meegenomen moeten
worden i.p.v. overlaten aan de raad.
IJsselstijn: voorstel om advies naar
regenten; kunnen denken over plaatsing
op begroting VIZ i.p.v.
gemeentebegroting.
Hoffman: uit overleg met artsen bleek: een
wilde wel verhoging, ander niet (verschil
dikwijls in min of meer grote consultatieve
praktijk "die den een, b.v. duizenden
afwerpt en den ander ter oorzake van
korter verblijf in de gemeente, weinig
oplevert"). Geen haast; kunnen nader
worden bezien. Sander en Kolijn
ondersteunen voorstel IJsselstijn; dit wordt
zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
---> dossier 486

10 (1)
03-08-1920
Goedkeuring aanvullende begroting 1920
Van Iterson-ziekenhuis.
Advies b. en w.: subsidie 1920 verhogen
met ƒ 15.000 (wordt ca. ƒ 50.000);
dekking via geldlening.
Zonder beraadslaging of hoofdelijke
stemming aangenomen.

17 (1)
07-12-1920
Wijziging voorwaarden voor de opname
van patiënten in het Van Itersonziekenhuis (tarieven).
Op advies regenten: voorstel tot
tariefswijziging.
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Van der Brug: onvoldoende tijd voor
bestudering (tarieven voor hogere klasse
minder verhoogd, dan voor lagere); graag
uitstel.
Mijs: geen bezwaar (mits voor 1-1-1921
vastgesteld).
Lafeber: VIZ heeft meer geld nodig, maar
deze manier onjuist; aanhouden.
Zonder hoofdelijke stemming:
aangehouden tot volgende vergadering.
---> dossier 1075

18 (1)
21-12-1920
Wijziging voorwaarden voor de opname
van patiënten in het Van Itersonziekenhuis (tarieven).
Potharst (namens Koemans: ziek;
schriftelijke bezwaren): VIZ staat voor
enorme kosten; kennelijk regenten en b.
en w. huiverig voor verdere verhoging
tarieven hoogste klassen (zou
afschrikken); verhaal kostprijs op
patiënten van buiten en op patiënten van
verzekeringen ("zwemmen in het geld").
Bezwaren tegen opname via burgerlijk
armbestuur: vertraging + hele
arbeidersklasse en groot deel
middenstand dan naar "armkamer".
Lafeber: nu alle 4e klas-patiënten via
burg. armbestuur, dan ook daarin
vertegenwoordigd! (verhelpt ook angst
voor "armkamer").
Mijs: uitbreiding burgerlijk armbestuur te
overwegen. Tarief voor
Rijksverzekeringsbank nu opgetrokken,
maar nog niet kostendekkend (nergens
nog hogere tarieven).
Indien men (bijna) kosteloze medische
hulp wil, dan nu ook reeds gang naar
burg. armbestuur nodig. (andere regeling
is niet goed denkbaar). Bij uitbreiding
armbestuur met betrokkenen zullen wel
bezwaren vervallen.
Hoffman: (tevens als arts) sympathie voor
bezwaren Koemans / Potharst. Voor
kleine burgerij is ziekte "een groote
financieele débacle". Hopelijk snel
Ziektewet, waardoor meer inkomsten VIZ
resp. kleine burgerij verlicht door
uitkeringen. Tarief voor
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Rijksverzekeringsbank kan z.i. omhoog.
Twee jaar geleden als raadslid gepleit
voor uitbreiding burg. armbestuur met
"menschen van allerlei stand" ("mits
voorzien van een helder oordeel").
Mijs: vandaag ondershands voorstel:
leden van ziekenkas tegen speciaal tarief
opnemen; zal door b. en w. nader worden
bezien.
Potharst: niet juist begrepen; huidige
regeling weinig bezwaar omdat
middenstand niet verplicht tot gang naar
armbestuur; door deze tarieven dit
onontkoombaar (uitbreiding armbestuur
geen oplossing).
Mijs: nader te bespreken in b. en w. (incl.
bezwaar tegen gang naar armbestuur). Bij
speciaal tarief voor leden ziekenfondsen
vervalt laatste bezwaar.
Voorstel, met wijziging tarief
Rijksverzekeringsbank, zonder hoofdelijke
stemming vastgesteld.

Raad 1921
5 (1)
26-04-1921
Aanvullende begroting Van Itersonziekenhuis.
Regenten van het VIZ hebben een
aanvullende begroting voor 1920
ingediend.
Wordt conform goedgekeurd.
(dossier 14-9)

14 (1)
15-11-1921
Algemene beschouwingen begroting
1922.
Koemans: "te verwachten was dat bij deze
begroting het parool bezuiniging als
boventoon zou klinken". Na kentering
kwam de economische crisis. Eerst
winkeliers schuldig (zonder dat pogingen
tot herstel lukten); nu categorie overheid
(bestuurders en ambtenaren) aan de

40

beurt. Dit is overdreven, maar inderdaad
hier en daar te weinig zuinigheid ("men bij
de takken van dienst graag ruimte van
beweging heeft"). Door RKSP wordt
gedacht aan bezuiniging op de evt.
nieuwbouw, uitstel vernieuwingen,
vacature-controle en tegengaan uitdijend
aantal subsidies. (... volgt passage over
samenwerking tussen diensten/bedrijven).
T.a.v. ziekenhuis: laatste jaren op hoger
peil, maar toenemende onkosten; juist hier
is matiging voordelig. Meerkosten dienen
streven naar concurrerend ziekenhuis,
maar onjuiste methode om patiënten van
buiten te lokken; voor aanlokken gegoede
Gouwenaars evenmin juist.
Koemans (verv.): "Daarvoor is meer
noodig, dat de namen der aan de
inrichting verbonden doctoren een
zoodanigen klank hebben, dat de
patiënten zich met gerustheid ter
behandeling toevertrouwen. Hierover
hoeft men zich, naar Spr.'s inzien niet
ongerust te maken." Pleit dus voor
bezuinigingen.
Mijs: VIZ werkt niet concurrerend.
Veronderstelling dat de reorganisatie 3
jaar zou vergen was juist; nu op goede
weg, meer ontvangsten (dus subsidie in
1922 lager uitvallend). In principe willen
ook regenten naar kostendekkend tarief,
mits niet daardoor teveel mensen naar
burg. armbestuur.

15 (1)
21-11-1921
Tarief Van Iterson-ziekenhuis (moties
Kolijn en Van der Want).
Mijs: ingekomen motie van Kolijn om
maatregelen te nemen zodat het tarief van
het VIZ kostendekkend wordt. Huidige
tarief geldt pas een jaar, maar b. en w. zijn
bereid nieuwe regeling te ontwerpen.
Van der Want (interpellatie): waarom is
buiten de raad om een assistentgeneesheer aangesteld? Mijs:
correspondentie tussen b. en w. en
regenten loopt nog; totdat een beslissing
is genomen, komt de assistent voor
rekening van de directeur (achtte
assistentie nodig). Van der Want: en
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vergoeding in natura? Mijs: hierover zal
door regenten nader worden beslist. Van
der Want: toch verwonderlijk; bij
reorganisatie bepaald dat alleen via de
raad een assistent kan worden benoemd;
hoe dit te rijmen? Betaalt directeur de
assistent werkelijk zelf? Al veel hierover
gesproken; motie: regenten geen recht tot
benoeming assistent buiten raad om
(deze mag bovendien geen geld
ontvangen).
Hoffman: helaas onwetend (ondanks
portefeuille armwezen) en dit is
fundamenteel onjuist. "Spr. wil, dat
duidelijk uitgesproken zal worden wat hij
te doen heeft als wethouder van
Armwezen, want in het ziekenhuis gaat
het niet goed. Noch tusschen den
directeur en den chirurg, noch tusschen
de verpleegsters." Hoorde dit te weten;
vraagt medewerking raad.
Van der Brug: hoger tarief bezwaarlijk,
noopt velen tot gang naar burgerlijk
armbestuur (bovendien vaak klachten).
Bovendien: vaak ver na ontslag nog
(bij)rekeningen door patiënten ontvangen.
Dit speciaal onder aandacht, omdat Mijs
tevens voorzitter regenten VIZ is.
Van der Want: beide moties (Kolijn, eigen)
apart behandelen. Mijs: graag motie-Van
der Want eerst om advies naar regenten
(hele college moet zich kunnen
verdedigen). Van der Want: regenten
moeten zich aan raadsbesluiten houden.
Mijs: aanval Hoffman ongegrond.
Regenten eerst oordeel laten geven. Van
der Want: handhaaft motie. Hoffman:
moet al enkele jaren vragen om begroting
VIZ; had in b. en w. behandeld moeten
worden.
Mijs: protest; begrotingen van alle
instellingen komen eerst in b. en w.;
Hoffman pleegt ze pas te vragen bij
commissie-behandeling. Hoffman: maar
moet altijd vragen. Mijs: ja, maar
secretarie verstrekt toch altijd stukken op
verzoek? Knuttel: altijd medewerking
ambtenaren. Hoffman: inzake begroting
VIZ wens ik beter geïnformeerd te
worden. Mijs: Hoffman suggereert
geheimzinnigheid, maar heeft begroting
thuis gehad! Hoffman: ja, maar om
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afschrift te maken (Mijs: secretarie doet
dat zo nodig wèl). Van Galen: stukken
worden door secretarie altijd verstrekt.
Hoffman: begroting niet artikelsgewijs in b.
en w. behandeld. Van Galen: daarvoor
juist commissie-behandeling! Mijs:
nogmaals protest tegen suggesties
Hoffman. IJsselstijn: "de wijze waarop Dr.
Hoffman den voorzitter behandelt,
allerminst gepast is". Hoffman neemt altijd
(te) veel stukken mee; secretaris bezorgd
om tijdige terugbezorging. Begroting VIZ
ressorteert grotendeels onder hem; er
wordt niets voor Hoffman verborgen
gehouden. Mijs: gegriefd door optreden
Hoffman. "In het college van
Burgemeester en Wethouders wordt
steeds gestreefd naar een
vriendschappelijke samenwerking en
verhouding en die zijn er ook altijd
geweest." Hoffman heeft begroting op 11
nov. gehad en heden teruggebracht.
Sanders: stemt voor motie-vdWant;
sommige dingen kunnen niet door de
beugel "en zoo voortgaande zou er
spoedig sprake kunnen zijn van een
zelfstandig lichaam". De kwestie moet
afdoende worden uitgemaakt.
Mijs: verwonderlijk dat niemand VIZ
waardeert. "Deze inrichting, die door Spr.
als hoogst onpopulair is aangetroffen, is
intusschen met veel moeite en zorg
gebracht op de hoogte waarop zij thans
staat". Sanders: in vorige vergadering
door Koemans waardering uitgesproken.
Mijs: regenten willen niet zelfstandig, los
van de raad, optreden. Blijft wenselijk om
eerst regenten te horen; zal verder niet
meer pogen raad inzake motie te
beïnvloeden.
Van der Want: kennelijk meningsverschil
binnen regenten; dan taak Mijs om hen op
positie raad te wijzen (zie reglement);
regenten hadden directeur moeten
terechtwijzen. Mijs: geen behoefte aan
zedepreek (houdt hij ook niet). Benoeming
assistent in b. en w. geweest; aangezien
geen geld gemoeid en naar oordeel
directeur in belang VIZ geen idee dat raad
zou protesteren; geen opzet om raad te
kort te doen. (Mijs ergert zich aan
interruptie van vdWant.
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IJsselstijn: zal ook informatie uit b. en w.vergadering geven. Zaak inderdaad even
behandeld, zonder brief van regenten. "Er
is toen een klein stormpje geweest"; een
van de wethouders zei niet te zullen
meewerken aan benoeming assistent,
zolang ruzie tussen directeur en chirurg
niet bijgelegd. Ondanks minderheid in
college voor, is assistent benoemd; dit
heeft hem gefrappeerd. Helaas heeft Mijs
niet gezegd hoe zaken bij regenten ervoor
stonden, hij moest verdere verloop uit de --> krant <--- vernemen. "Wanneer de
voorzitter blijft prijs stellen op een
vriendschappelijke samenwerking in het
college van Burgemeester en Wethouders
zou Spr. hem willen verzoeken niet in te
gaan tegen de heerschende meening bij
alle wethouders. Dien weg zal nimmer
genoegen geven en altijd
onaangenaamheden tengevolge hebben,
hetgeen Spr. voor den voorzitter, als
mensch, zou spijten."
Mijs: wel brief regenten. Tegen mening b.
en w. ingaan is door regenten gebeurd
(het was geen zaak van het college).
Voorstel om nu de moties aan te nemen.
Motie-Van der Want en motie-Kolijn c.s.
worden zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
Mijs: regenten bereid tot tariefsverhoging
(ondanks korte duur huidige tarief); veel is
schijn, want b.v. verhoging 3e klas
grotendeels door overheid betaald;
anderen zullen lagere klasse nemen.
Huidige tarief bevoordeelt inwoners
Gouda. Van Galen: andere wegen voor
bezuiniging dan tarieven; belangrijk zijn de
z.g. bijrekeningen. Sanders: hogere
tarieven werkt belemmerend voor
opname; kwaliteit mag ook niet dalen;
geld aan VIZ is goed besteed; bovendien:
anders evt. grotere tekorten bij burgerlijk
armbestuur!
Mijs: cijfers 1921 zijn niet ongunstig,
subsidie 1922 zal meevallen. Raad heeft
kennelijk weinig vertrouwen in regenten;
hij echter wel en vraagt: oordeel nà
bespreking met regenten. "Deze
wenschen niets liever dan
vriendschappelijk met Burgemeester en
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Wethouders en den raad samen te
werken."
Hoffman: opname in VIZ is voor menigeen
"half faillissement". Hij waardeert regenten
wel: vervullen taak met ijver. Tarieven
Gouda niet zo hoog als elders, maar hoge
tarieven niet altijd voordelig. Raad van
Arbeid-patiënten zijn voordelig (had hij
voorspeld). Ziekenhuis blijft echter altijd
een dure inrichting. Voor arme patiënten is
de weg naar afd. sociale zaken beter dan
naar "armenkamer".
Kolijn: niet teveel uitgaan van hoge
kostprijs. Zowel b. en w. als regenten
moeten hele VIZ onder loep nemen, dan
misschien kostprijs niet op te voeren.
Constatering: b. en w. niet op één lijn; los
van medische aspecten, zou raad een
rapport moeten verlangen. "over de
gestes van het ziekenhuis, want wanneer
men mocht meenen dat het ziekenhuis
thans populair is, dan vergist men zich".
Nauwkeurig onderzoek financiën (niet
zozeer kostprijs als huishouding) is nodig;
voordeel is schijnbaar, want bijdrage burg.
armbestuur is sterker gestegen. Kortom:
raad zal zich met VIZ moeten bemoeien.
Mijs: graag duidelijke mening raad bij evt.
onderzoek.
Koemans: hoger tarief moet kunnen (vgl.
Rotterdam). Deel exploitatie moet door
hogere klassen worden gedekt. Mijs zou
zeker toezeggen om de aanvragen van
armlastige patiënten via soc.zaken te
laten lopen, als hij wist hoe moeilijk de
gang naar de "slecht-bekend-staande
armenkamer" is. Mijs: in memorie van
antwoord al overwegingen in die richting.
Raad zelf heeft procedure vastgesteld; b.
en w. kunnen wijziging overwegen.
Lafeber: graag (ook steun Van der Brug).
Overhand: attendeert op voorbeeld van
hinderlijk optreden burg. armbestuur.
Volgnr. 221 wordt zonder hoofdelijke
stemming vastgesteld.
ZIE: p. 230 - 232

16 (1)
28-11-1921
Motie - Van der Want inzake Van Itersonziekenhuis.
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Van der Want: hoorde dat men zijn motie
naast zich neer had gelegd; wat zullen
regenten in dezen doen? Mijs: had dit
willen laten rusten; motie berust op
misverstand (los van noemen artikel uit
oude reglement): geen sprake van
aanstelling, want nadat b. en w. bezwaar
hadden gemaakt tegen benoeming,
hebben regenten die uitgesteld; wel is
directeur toegestaan voor eigen rekening
hulp aan te nemen. Bokhoven: hoorde van
een regent dat wel iemand was
aangesteld. Mijs: was bedoeling, maar
niet uitgevoerd; men kan informatie
vragen aan regenten. Van der Want:
waarom vorige keer niet door Mijs
gezegd? Besluit tot reorganisatie wordt
hier aangetast! (bij uitbreiding personeel
moet gewone weg worden gevolgd:
regenten - b. en w. - raad). "Kennende de
toestanden in het ziekenhuis, acht Spr.
het een ongezonde toestand, wanneer de
invloed van de een of andere zijde in het
ziekenhuis kan worden vergroot buiten
den raad om."
Van der Want (vervolg): nodig dat
regenten + directeur duidelijk wordt, dat
raad beslissing over personeel heeft.
Motie van deze strekking voorgesteld.
Hoffman: akkoord met vdWant; onjuist dat
directeur zelf assistent aanstelt. Mijs:
regenten zullen stellig op
raadsvergadering 21/11 reageren. Hij
deed geen nadere mededelingen, omdat
hij regenten van advies wilde laten dienen;
helaas dit afgewezen. Voorstel: nieuwe
motie-vdWant wel om advies naar
regenten. Constateert onvoldoende
vertrouwen in regenten; niet verdiend,
gezien moeilijke taak. Regenten willen
gemeentebestuur niet passeren;
maatregel slechts t.b.v. patiënten
genomen. Hoffman: waardeert regenten
voldoende. Indien meer artsen bij VIZ, dan
heeft burgerij recht op verschillende
levensovertuigingen, omdat patiënten van
allerlei richting worden verpleegd (dus ook
benoeming aan raad!). Van der Brug:
geen advies regenten nodig; reglement is
duidelijk. Mijs: regenten hebben recht om
gehoord te worden. Sanders: dat blijft
mogelijk; deze werkwijze echter onjuist;
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indien onvoldoende personeel, dan
normale weg volgen.
Mijs: jammer dat regenten niet eerst
adviseren; hebben nog heel wat recht te
zetten met cijfers! (streven slechts naar
bloeiend ziekenhuis). (Overhand: slaat
nergens op. Mijs: zou huidige
besprekingen overbodig maken. Sanders:
raad lokt ze niet uit!) Muylwijk: vreemd dat
Mijs mening regenten niet kent, zou dit
college moeten kunnen verdedigen. Mijs:
geen opdracht daartoe van regenten
(motie te onverwacht). Hij sluit de
beraadslaging.

17 (1)
22-12-1921
Personeel Van Iterson-ziekenhuis (doss.
14-9/1) (voorz.: Van Galen).
Van regenten ingekomen: (1) brief over de
motie inzake de assistent- geneesheer;
(2) rapport van dr. H.F. Bosscha (dir. grote
zkh. Utr.) over VIZ. Van Galen: voorstel
deze stukken om advies naar b. en w.
Koemans: deze kwestie heeft in en buiten
de raad "scherpe besprekingen ...
uitgelokt". In belang patiënten spoedig
maatregelen nodig. Daarom motie: indien
noodzaak aanstelling assistent-arts
gebleken, dan zo spoedig mogelijk
daartoe overgaan.
Van Galen: door Van der Want (en rest
VB-fractie) motie ingediend:
gemeentefinanciën beletten aanstelling
assistent, daarom vrije artsenkeuze bij VIZ
invoeren. Van der Want: toelichting = eind
maken aan ongewenste toestanden in VIZ
en "bevordering samenwerking tusschen
de verschillende autoriteiten en
personen". Noodzaak direkte aanstelling
assistent zal nog door nader onderzoek
moeten aangetoond.
Van der Want (vervolg): nu nog niet
dringend, maar stellig meer personeel
nodig. Praktische weg: vrije artsenkeuze,
ondanks bezwaren, immers dan werk
directeur verlicht en meer klassepatiënten. Geen twijfel aan goede
bedoelingen regenten, maar
verbeteringen niet per se via hogere
uitgaven.
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Lafeber: vrijwel met vdWant eens, maar
twijfel over belangen patiënten. Graag
uitstel, want voor SDAP is dit punt nieuw.
Kolijn: verzoek om uitstel voor SDAP
logisch; bij reorganisatie echter duidelijk
voordelen vrije artsenkeuze gebleken
(toen VB tegen, maar nu gelukkig fout
ingezien!). Goudse artsen sturen
patiënten slechts noodgedwongen naar
VIZ. Door vrije keuze krijgt directeur meer
tijd, geen assistent nodig. Belangen
patiënten niet in geding. Van der Brug:
uitstel; meer tijd voor voorstel regenten
inzake inwonend arts. Hoffman: "vrije
artsenkeuze in openbare ziekenhuizen
een der liefste wenschen van de
staatspartij waartoe Spr. behoort". Onder
invloed van hoogstaande artsen in
program RKSP. Echter ook veel goede
ziekenhuizen zonder dit systeem.
Inwonend arts is heel goed idee. Behoefte
aan nadere voorlichting begrijpelijk.
Koemans: inderdaad in RKSP-program.
Zijn motie kan echter naast die van Van
der Want blijven bestaan. Van der Want:
patiënten niet verwaarloosd; echter
verzoek om uitstel redelijk. Doel motie is
wel benoeming assistent te voorkomen,
dus inderdaad strijd met motie-Koemans.
--- Volgt discussie over noodzaak tevens
motie-Koemans uit te stellen.
Van Galen: motie-Koemans overbodig; bij
advies b. en w. zou toch noodzaak
aanstelling assisten evt. aangetoond zijn.
Inzake uitvoering raadsbesluiten hebben
regenten niet geheel voldaan. Koemans:
grotendeels met Van Galen eens, maar
advies b. en w. duurt te lang, kan evt. voor
patiënten schadelijk zijn. Van Galen:
advies kan spoedig komen; echter zaak
niet zó urgent. Van der Want: akkoord met
uitstel, maar advies b. en w. maakt motie
niet overbodig. Van der Brug: waarom
uitstel? Sanders: Van der Brug was net
zelf voor uitstel! Voor zijn fractie is uitstel
nodig. Knuttel: meestal voorstel niet direkt
behandelen, maar soms nodig, zoals nu;
beide moties tegelijk is moeilijk
(tegenstrijdig). Lafeber: ook RKSP was
destijds afwezig; voor groot deel raad
nieuw!
Koemans: adviseert tot uitstel, want door
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koppeling aan niet-benoeming assistent
zou RKSP tegenstemmen (ondanks
toejuichen van vrije artsenkeuze). Van der
want verlangt stemming over uitstel:
direkte behandeling verworpen (10 tegen:
RKSP beh. Hoffman, SDAP, CS).
Koemans gaat akkoord met toezegging
spoedig advies b. en w.
Van Galen: brief van regenten met
mededeling over aantal patiënten. Kolijn:
zegt weinig; evt. polikliniek uitschakelen.
Hoffman: veel artsen hebben mensen ziek
liggen; inderdaad evt. tijdelijk polikliniek
uitschakelen; spoed nodig.
Voorstel van b. en w. om op ingekomen
stukken advies uit te brengen zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.

Raad 1922
1 (1)
24-01-1922
Tarieven Van Iterson-ziekenhuis.
Mededeling van b. en w.: motie hierover
moet aangehouden totdat van regenten
nadere informatie verkregen.

1 (2)
24-01-1922
Vrije artsenkeuze in het Van Itersonziekenhuis.
Adres ingekomen van de Geneeskundige
Vereeniging tot bevordering van het
ziekenhuiswezen betreffende dit
onderwerp.
Van Galen (voorz.): punt nog niet op
agenda, in afwachting van reactie
regenten op motie-Van der Want c.s. B.
en w. hebben bij enkele ziekenhuizen
informatie ingewonnen; zal t.z.t. aan raad
worden overgelegd. Het adres wordt ter
visie gelegd.

4 (1)
31-03-1922
Begroting 1921 Van Iterson-ziekenhuis.
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Aanvullende begroting 1921 ter
goedkeuring. Zonder hoofdelijke
stemming akkoord.

8 (1)
20-06-1922
Verslag Van Iterson-ziekenhuis (tarieven).
N.a.v. verslag VIZ: vraag Van der Want
over tariefstelling patiënten Raad van
Arbeid: dekt lang niet de kosten. Mijs: (niet
namens b. en w.) hierover wordt overlegd;
weigering van deze patiënten zou nadelig
zijn (veel vaste lasten gaan toch door).
Van der Want: maar variabele kosten zijn
veel hoger; graag spoedig deze toestand
verbeteren. Van Berkel: onvriendelijke
houding in raad jegens patiënten RvA
leidde reeds tot minder patiënten van die
kant, terwijl kosten VIZ toch gelijk blijven;
houding tegenover deze patiënten
matigen! Kolijn: bij begroting (eind 1921)
gevraagd om kostprijsberekening, helaas
nog niet ontvangen; vrees voor te grote
aanslag op financiën. Mening Van Berkel
onjuist: in Leiden worden die patiënten
geweigerd. Mijs: zal pogen berekening te
leveren; door bijdrage in vaste kosten zijn
uiteindelijk deze patiënten toch nog
voordelig.
Kolijn: vernomen dat mandaten betaalbaar
gesteld zonder juiste machtiging. Mijs:
licht procedure toe (identiek aan
salarissen gemeenteambtenaren). Kolijn:
gaat om leveranties. Mijs: gebeurt
tegenwoordig alleen na visering.
Van der Want: wil toch weten of in
toekomst patiënten Raad van Arbeid zo
behandeld blijven; vaste lasten VIZ ook
sterk gestegen (toch assistent benoemd;
meer verplegend personeel; zusterhuis).
Raad nu niet voorbereid, maar graag over
b.v. 2 maanden aparte zitting over VIZ.
Mijs: geen bezwaar.

8 (2)
20-06-1922
Benoeming regenten Van Itersonziekenhuis.
Voordracht regenten (vac. V.d. Werf: E. v.
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Dantzig resp. P. de Vos).
Van Berkel: waarom lang gewacht? Mijs:
onbekend. Hoffman: als wethouder en arts
zou hij met VIZ belast moeten zijn; nog
steeds echter onduidelijk wie
verantwoordelijke wethouder is. Wellicht
bij bedrijfsmatiger aanpak onder Van
Galen. Nu is hele college
verantwoordelijk. Mijs: kwestie niet van
belang. Voorziening nodig. Van Galen:
door b. en w. aangehouden i.v.m. vele
lopende kwesties rond VIZ, maar
oplossing daarvan duurt te lang. Kolijn:
benoeming misschien voor korte termijn
(omzetting gemeentebedrijf); voorstel:
wachten? Mijs: vanwege quorum in
vergaderingen nodig. Lafeber: waarom
bezwaar tegen korte tijd een SDAP-er?
Mijs: voorstel Kolijn niet aannemen.
Voorstel-Kolijn 13 tegen 4 verworpen
(voor: Koemans, Bokhoven, IJsselstijn).
Na stemming: E. van Dantzig tot regent
benoemd.

11 (1)
12-09-1922
Rapport rekening Van Iterson-ziekenhuis
over 1921.
Mijs: mag de behandeling niet bijwonen.
Van Galen nu voorzitter. Kolijn: jammer,
want wil vragen stellen. Mijs: die dan aan
regenten.
Kolijn: weinig bewondering voor financieel
beheer VIZ. Geeft vbb. Slechts kasboek
voor boekhouding. Rekeningen niet door
regenten gecontroleerd. Bij nieuwe
(algemene) salarisregeling
vakantietoelagen afgeschaft, maar bij VIZ
wel toegekend. Voorts graag binnenkort
hele VIZ in raad bespreken ("want de
tegenwoordige toestanden en
administratie mogen niet bestendigd
blijven"). (Na vertrek assistent bleek wel
minder werk door directeur nodig). Graag
VIZ tot gemeentebedrijf omvormen: meer
controle vanuit stadhuis.
Sanders: geen behoefte aan
gemeentebedrijf. Sommige feiten in
rapport inderdaad merkwaardig. Zijn
regenten bereid tot andere boekhouding?
Vakantietoeslag in VIZ is ander soort
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toelage (levensonderhoud).
Van der Want: nog veel punten
betreffende VIZ wachten op afdoening.
Hoe ver staat het met tarief patiënten
Raad van Arbeid? Wanneer eindelijk hele
VIZ in raad?
Lafeber: waarom dit debat? Rekening
akkoord of niet? Van der Want: moet wel.
Lafeber: aanklachten, maar geen
verdediging. Kolijn: rekening is fait
accompli. Van Berkel: verschilt op aantal
technische punten met mening commissie
van onderzoek rekening. Z.g. twee
bezwaren tegen VIZ: a) te duur voor
gemeente, maar in 1922 minder susbsidie
verbruikt dan voorzien; b) te duur voor
patiënten. Evt. misstanden moeten weg,
maar deze wijze van behandeling is
vruchteloos; overleg met regenten is
nodig. Kolijn: opmerkingen waren niet
tegen personen gericht; overleg vragen is
naïef, want regenten negeren b. en w.
Lafeber: wat is doel debat? Niet zo
spreken zonder regenten erbij. Van der
Want: bespreking met regenten onnodig,
want voorzitter wil niet aanwezig zijn. (!)
Hoffman: reeds eerder bezwaren tegen
informatie over VIZ. In stad als G. hoort
ziekenhuis onder wethouder sociale zaken
of bedrijven; dit echter nog steeds niet
gebeurd. Reeds eerder bezwaar tegen
feiten uit rapport, maar wil evenals
Lafeber eerst regenten hierover horen.
IJsselstijn: volgens commissie
vakantietoeslag zonder raadsbesluit
gegeven, dus gerapporteerd. Raad moet
zich nu uitspreken. Van Galen: deze
rekening ook in b. en w. kritisch bekeken.
B. en w. vroegen regenten informatie
(ongeveer over vraagpunten Kolijn).
Antwoord reeds in rapport verwerkt; komt
ter visie. Raad heeft inderdaad nooit
eerder over vakantietoeslag kunnen
spreken. Tijdens afwezigheid Mijs hebben
b. en w. vele vragen naar regenten
gezonden, maar onvoldoende antwoord,
dus nogmaals verzoek om beter
antwoord. Zal in b. en w. bevorderen dat
zaak in zijn geheel aan de orde komt. Van
Berkel: misschien enkele regenten
aanwezig voor inlichtingen? De Jong: ja
(Mijs nog wat ziek). Van der Want: kopie

46

correspondentie met regenten? Van
Galen: akkoord; b. en w. zullen
overleggen over bespreking met regenten
(echter: reeds eerder zijn regenten niet
komen opdagen!). Van der Want: wil ook
artsen erbij.
Rekening VIZ wordt zonder hoofdelijke
stemming aangenomen.

12 (1)
10-10-1922
"Het voorstel betreffende het Van ItersonZiekenhuis" (voorstel 101).
"Burgemeester en wethouders stellen
voor, eene commissie ad hoc te
benoemen, ten einde de
ziekenhuiskwestie in haar geheel te
bestudeeren en aldus te trachten een
oplossing te vinden van de verschillende
aanhangige vraagstukken."
Van Berkel: akkoord; regenten moeten
zich in openbare vergadering kunnen
verdedigen. Potharst: nee, in besloten
zitting; de beschuldiging "slordig beheer"
is te sterk geweest (was uitspraak van
raadslid Kolijn). Verzoek RKSP om
verbetering doelde steeds op financieel
beheer, kan goedkoper. Andere grieven:
te hoge tarieven, teveel patiënten van
buiten; bijrekeningen niet naar
draagkracht; assistent-geneesheer
onnodig (voldoende staf). --- RKSP dus
verdeeld.
Van der Want (VB): geen behoefte aan
debat met regenten; commissie- rapport
wordt in openbare raad behandeld.
(algemeen bezwaar tegen commissies:
duurt te lang). Gaat niet om personen
(zoals b.v. door directeur beweerd), maar
om belang ziekenhuis. Evt. zijn tussentijds
maatregelen nodig, b.v. als blijkt dat
relatie tussen artsen nog niet goed is.
Lafeber (SDAP): gezien behandeling in
vorige raad is verdediging door regenten
nodig, voor instelling commissie.
Muylwijk (AR): regenten onheus bejegend;
zaak nu te openbaar, dus openbaar debat
in publiek belang.
Van der Brug (CS): akkoord met
commissie; geen openbaar debat.
Van der Want: geen openbaar debat (dan
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eerlijkheidshalve ook artsen horen);
precedentwerking. Regenten bleven
nalatig in verstrekken informatie.
Commissie nu grondig alles onderzoeken
en eventueel tussentijds maatregelen
voorstellen.
Burgemeester: ander geluid dan vorige
vergadering (niet aanwezig), plezierig.
Indruk naar buiten is: regenten beheren
slecht; uiteraard wil men daartegen
openbaar verweer. Nu misschien niet
meer nodig.
Sanders (SDAP): beschuldiging slordig
beheer los van commissie. Kolijn wil term
niet terugnemen, dan openbaar debat
nodig, maar alleen over beschuldigingen.
Rest is aan de commissie. Van der Want:
commissie moet niet alleen aanhangige
voorstellen behandelen. Sanders:
commissie geeft advies, daaruit komen
voorstellen.
Kolijn (AR): geeft samenvatting van zijn
mening in vorige zitting n.a.v.
commissierapport controle rekening VIZ;
hij heeft nooit regenten beschuldigd, maar
raad moeten precies weten waar het naar
toe gaat met VIZ; geen vrijbrief voor
investeringen (zonder kennis
gemeentebestuur). Geen bezwaar tegen,
maar ook geen behoefte aan openbaar
debat. Raad hoort via b. en w. ingelicht te
worden; indien niet mogelijk, dan geen
goede relatie tot regenten.
Hoffman (RKSP, weth.): heeft als
wethouder armenzorg geen inzage in
ziekenhuiskwesties! Oorzaak problemen
is karakterverschillen artsen ("Er is een
voortreffelijk internist, een uitnemend
chirurg, uitstekend verplegend personeel
en een uitstekend college van regenten en
toch gaat het geheel niet goed.")
Openbaar debat niet overeenkomstig
gemeentewet. Rapport inzake rekening
blijkt kleine onregelmatigheden te
betreffen. Commissie zal goed werk
kunnen doen.
Van Berkel: motie om regenten met drie
raadsleden uit te breiden. Lafeber: doel
debat is alleen verdediging tegen
beschuldigingen; verweerschrift regenten
was raad onbekend. Van Galen (AR,
weth.): niet alle stukken voor raad
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bestemd. Lafeber: had veel opmerkingen
kunnen voorkomen. (Kolijn: onjuist).
Kolijn: motie-vBerkel onjuist; of
regentenbestuur handhaven of
gemeentebedrijf (onder wethouder)
maken.
Burgemeester: motie-vBerkel niet voor
controle, maar betere band met raad.
Regenten zijn niet bang voor commissieonderzoek. Kolijns "slordig beheer" betreft
een post van ƒ 1,34.
Sanders: geen behoefte aan motievBerkel, indien regenten behoefte houden
aan openbaar debat. Omzetting
gemeentebedrijf nà onderzoek te
overwegen. Twee punten: openbaar debat
en instelling commissie.
Van der Want: eerst andere moties
afhandelen. Burgemeester: nee. vdWant:
dan voorstel tot niet behandelen motievBerkel. Uitslag: niet behandelen (vBerkel,
Lafeber, Muylwijk, Potharst tegen).
Voorstel Lafeber tot openbaar debat
(alleen over rapport rekening):
aangenomen (tegen: VB, Van Galen,
Kolijn, Potharst; blanco: Hoffman).
Voorstel b. en w. tot benoeming
commissie: aangenomen (tegen:
IJsselstijn, Potharst, Oosterling). (Vooraf
discussie IJsselstijn - Hoffman over
verhouding artsen).
Burgemeester: voorstel samenstelling =
Kolijn, vdWant, Lafeber, vBerkel en
vdBrug. vdWant en Kolijn bedanken
(wegens ged. openbaar debat).
Burgemeester: dan benoeming
aanhouden (debat staat buiten overige
kwesties); merkt nog op dat hij zich als
burgemeester niet aan verhoor door
commissie kan onderwerpen.
ZIE: p. 140-145

14 (1)
14-11-1922
Besprekingen betreffende de rekening van
het Van Iterson-ziekenhuis over 1921
(raad + regenten).
Afwezig: weths. Van Galen en IJsselstijn;
De Jong, Van der Want en Bokhoven
(VB), Kolijn (AR) en Koemans en Potharst
(RKSP); aanwezig: regenten Hoogendijk,
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Van Dantzig, Vos en Jongenburger.
Mijs: scherpe kritiek op beleid regenten bij
bespreking rapport commissie rekening
1921 (raad 12 sept.). Indruk van
plichtsverzuim. Verweer regenten niet aan
raad bekend.
Jongenburger: teleurstellend dat
meerderheid wethouders alsook veel
raadsleden afwezig (speciaal Kolijn). Om
publieke opinie te wijzigen is dit debat
hard nodig. VIZ is fraaie inrichting na
reorganisatie, geroemd door patiënten.
Volgens reglement: regenten onder
toezicht b. en w., echter het college
verdedigt regenten niet! Regenten hebben
behoefte aan overleg, maar door b. en w.
geweigerd.
Grievend dat b. en w. kennelijk achter de
onjuiste kritiek van Kolijn staan (is niet
door wnd. voorzitter tot de orde
geroepen). Ook kwalijk dat Kolijn
omzetting tot gemeentebedrijf eist voordat
onderzoek is geweest; Kolijn zelf heeft
nog nooit enig onderzoek gedaan. Nu het
rekening-onderzoek zelf. Dit is wel heel
erg grondig geweest. (somt allerlei
voorbeelden op, o.a. z.g. vakantiegelden).
O.l.v. wethouder IJsselstijn is
boekhouding onderzocht; tot heden door
hem noch door b. en w. aanmerking op
tabellarische boekhouding; inmiddels door
regenten zelf per 1923 commerciële
boekhouding ingevoerd! Financieel
beheer: Hoffman heeft in NZH verklaard
dat volgens een regent bezuinigd zou
kunnen worden; die regent is
Jongenburger zelf, maar hij bedoelt
uitsluitend dat z.i. salarissen lager zouden
kunnen. Terug naar situatie vóór
reorganisatie zou ramp zijn. Tarieven:
Goudse tarief bepaald niet te laag vgl. met
elders. Momenteel dalen uitgaven en
stijgen inkomsten. Door reorganisatie
waren 1919 en 1920 dure jaren. Rapport
Bosscha (dir. in Utr.) was lovend. In
begroting 1923 blijkt het VIZ een keurig
figuur te slaan. Bovendien: 1922 zal
overschot te zien geven!
Van Berkel: in Gouda is hoogte
bijrekeningen een grote grief; kan dit niet
in verpleegtarief verdisconteerd worden?
Hebben b. en w. hoogtezontarief goed te
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keuren? Hoe denken regenten over
uitbreiding met raadsleden? Mijs: in deze
zitting alleen financieel beheer aan de
orde.
Lafeber: betreurt eveneens afwezigheid
velen; doet afbreuk aan hun beweringen.
Voeren van commerciële boekhouding
zegt overigens niets over deskundig
beheer. Kwalijke opmerkingen van zijde
controleurs blijken dus feitelijk tegen
regenten gericht. Door wegblijven
raadsleden hebben zij geloofwaardigheid
verloren. Hoffman: afwezigheid komt door
strijd met geest gemeentewet! Lafeber:
eerlijkheid gebood een weerwoord voor
regenten.
Muylwijk: beheer regenten kennelijk
voldoende, gehoord Jongenburger.
Betreurenswaardige afwezigheid van
velen. Waarom reageert Hoffman niet op
betoog Jongenburger? Vraag: zijn rente
en afschrijving in kostprijs verpleegkosten
begrepen? Hoffman: misschien is
Jongenburger vergeetachtig?
Oosterling (RKSP): vraag naar
vakantiegelden. Voorts: hoe zit het met
bijrekeningen artsen? (Mijs: mag niet
afzonderlijk) (O.: dan liever evt. hoger
salaris.). Mijs: bijrekeningen niet in dit
debat aan de orde. Kwestie
vakantiegelden reeds in 1920 in rekening
verantwoord. Oosterling: salarissen zijn
voldoende, extraatje onnodig.
Hoogendijk: regenten denken reeds over
kapitaalreservering (in legaat niet
geregeld). Verschil in kostprijsbedrag nu
niet bekend. Van Berkel: komt nog
gelegenheid om op andere vragen in te
gaan? Mijs: ja. Lafeber: zou motie van
vertrouwen willen uitspreken, maar raad te
onvoltallig. Mijs: hoopt dat deze
bijeenkomst leidt tot verheldering. VIZ is
een prima inrichting. Gelukkig toch een
blijk van vertrouwen in deze zitting.
Inderdaad niet conform geest
gemeentewet, maar ook niet strijdig
(anders hij geen toestemming);
buitengewone situatie immers (hopelijk
geen herhaling nodig).

15 (1)

28-11-1922

GOUDA

– aantekeningen ziekenhuiskwestie 1918 – 1923 –

Samenstelling commissie ad hoc.
Mijs: benoemt Muylwijk (i.p.v. Kolijn) en
Bokhoven (i.p.v. Van der Want).
Laatstgenoemde: beraad.

15 (2)
28-11-1922
Algemene beschouwingen begroting
1923.
Van der Want: herinnert aan buiten raad
om benoemen van een assistentgeneesheer; ook is motie ingediend voor
vrije artsenkeuze (levert besparingen op);
andere factoren in de ziekenhuiskwestie:
relatie tussen artsen; zenden
bijrekeningen. Ingezonden stuk in een
krant spreekt van administratieve
achterstand - de verpleegsituatie is
geruststellend. Vergadering met regenten
heeft ten onrechte indruk gewekt dat hele
kwestie aan de orde kwam.
Potharst: zitting met regenten fout.
Burgemeester liet aanval toe die unfair
was (wegblijven was wegens strijd met
gemeentewet!).
Mijs: zitting met regenten uitsluitend over
rekening; terecht dit door Lafeber gesteld.
Rest moet commissoriaal. (Van der Want:
zitting was prematuur).
Hoffman: uit respect voor regenten bij
vergadering geweest, ondanks strijd met
gemeenterecht. Rapporteurs hadden
mening gestand moeten doen. Waarom
kan hij geen portefeuillehouder voor het
ziekenhuis worden (aangewezen man:
armenzorg + arts). Graag motie van
vertrouwen door Lafeber. Bijrekeningen:
als arts niet te hoog, als
vertegenwoordiger burgerij wel.
Lafeber: raad werkt niet serieus; ondanks
instelling commissie toch voortdurend
ziekenhuis weer te berde gebracht
(minderheid raad moet zich hierbij
neerleggen).
Van Galen: niet bij zitting met regenten,
omdat die weigerden met b. en w. te
vergaderen. B. en w. weigerden destijds
gesprek over assistent-geneesheer,
zolang niet regenten raadsbesluiten
hadden uitgevoerd. Ook weigerden
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regenten een bespreking samen met
beide artsen. Uit verslag blijkt: regenten
mochten uitpraten, maar raadsleden werd
mond gesnoerd. Mijs: blijkt dat deze
kwestie moet wachten tot commissierapport. Van der Want: raadsleden
hebben recht terug te komen op het in de
afdelingen besprokene (dus: mond
snoeren).
Lafeber: laat men wenken en adviezen
aan commissie zenden. Muylwijk: ja (via
b. en w.). Van der Want: toch mogen
raadsleden niet beknot worden. Was eerst
bereid in commissie te zitten; "protestmeeting" met regenten heeft dit gewijzigd.
(ca. excuus voor mond snoeren).

16 (1)
30-11-1922
Begrotingspost 240. Subsidies aan
godshuizen enz. --- i.c. het Van Itersonziekenhuis.
Mijs: gaarne nu punten aandragen ter
behandeling door de commissie. Lafeber:
in principe wel, maar liever schriftelijk
zaken aankaarten. Mijs: geen vrijheid om
discussies te beperken.
Van der Want: zal woorden Lafeber maar
niet te scherp opvatten, ook aanwijzingen
burgemeester overbodig. Helaas:
ogenschijnlijk aleen hij stem tegen
ziekenhuisproblemen (anderen durven
alleen in besloten zitting). Kwesties: zusterhuis: te duur; - dokterswoning: ter
sprake, maar onnodig; - assistentgeneesheer: onnodig (ook al
kostenverhogend!); - vrije artsenkeuze:
motie ingediend t.b.v. beperking vaste
kosten. Wat is werk commissie? (controle
b. en w.?)
Vele vragen in raadszittingen (gewone en
geheime) leidden tot vragen b. en w. aan
regenten; hierop geen bevredigende
antwoorden. Tarieven: onduidelijk
(rekening met draagkracht?). Ook wellicht
verandering in systeem bijrekeningen
nodig. Het is juist dat b. en w. erkennen
dat onvoldoende duidelijkheid bestaat.
Relatie artsen: belangrijk punt; chirurg
moet zich veel laten welgevallen; moet
serieus worden onderzocht. Zal zelf geen
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punten aanhangig maken: enige plaats
daarvoor is de raadszaal. Kennelijk
hebben vroegere opmerkingen resultaat
opgeleverd, want nu wordt duidelijk
bezuinigd. Commissie moet met spoed
aan het werk.
Mijs: heeft recht op controle leiding
vergadering. Hoffman: ja, maar raad heeft
recht op ruime discussie over belangrijke
posten. Geen bezwaar tegen omvang
subsidie VIZ. Raad heeft overigens wel
recht tot aanstelling assistent-geneesheer.
Zusterhuis is serieus aangetoond.
Verantwoordelijkheid voor ziekenhuis
behoort hem als wethouder toe (elders
ook).

17 (1)
21-12-1922
Ingekomen: verzoek commissie ad hoc
om concrete instructie.
Mijs: niet geschikt voor debat; schriftelijk
in te dienen.
Van der Want: verwonderd (zoals velen)
over deze vraag; lid Bokhoven wist ook
van niets (na installatie overlegd).
Installatie door burgemeester (partij) en
tegenwoordigheid regenten was fout.
Bekend overzicht + concrete klacht
Steffelaar. Mijs: woorden over installatie
zijn buiten de orde.
Kolijn: ook verbaasd; raad wil antwoord
hebben op vragen (zie dossier).
Muylwijk: bedoeling is duidelijk; laat de
raad ronduit zeggen wat men wil zien
onderzocht. (anders later kritiek wegens
onvolledigheid). Bokhoven vertrok eerder
uit vergadering.
Potharst: materiaal genoeg om te
beginnen (door de raad geuite grieven
e.d.; onderzoek naar mogelijkheden tot
bezuiniging; niet meer opnemen patiënten
van buiten; bijrekeningen); tarieven door
de raad vast te stellen; doktorenkwestie.
Echter: geen klachten van raadsleden
persoonlijk!
Van Berkel: begreep men maar strekking
brief (zoals destijds de geest der
gemeentewet). IJsselstijn: onduidelijke
redactie; beter een secretarie-ambtenaar
b.v. secretaris, inschakelen (baantje
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vereist overigens moed). Alle kwesties zijn
bekend, zoals drang tot bezuiniging als
voornaamste achtergrond (b.v. geen
assistent-geneesheer). Doktorenkwestie:
onderzocht door b. en w., maar helaas
geen medewerking regenten.
Van der Want: onjuist dat na installatie
zo'n brief is besloten.
Muylwijk: IJsselstijn te haastig met advies
over secretariaat. Indien te druk voor Van
Berkel dan zal de commissie zelf
beslissen. Beter nu verzoek commissie
concreet beantwoorden!
Muylwijk (vervolg): doktorenkwestie
bekend, maar misschien begint commissie
hieraan niet eens! Samenstelling
commissie onjuist: critici IJsselstijn en
Kolijn zouden hierin moeten zitten.
Van der Brug: dacht wel dat commissie
lastige taak kreeg. Kritiek over verzoek is
verbazend: men wil aanvulling op
bekende vragen.
Van der Want: ten onrechte doet Muylwijk
of kritiek op VIZ futiel is; maar raad is juist
machteloos gebleken om verbetering te
bereiken! T.a.v. samenstelling commissie:
Bokhoven heeft bedankt, hij is alsnog
bereid zitting te nemen.
Hoffman: raad hoort werk commissie in
vertrouwen af te wachten. Echter:
samenstelling merkwaardig, want geen
arts erin. Commissie zou voorzitter NMGafd. kunnen horen. Voorts voorzitters
zieken- fondsen en evr. Raad van Arbeid.
Ook: onder welke wethouder hoort
ziekenhuis?
Mijs: laat commissie verslag van deze
zitting als richtsnoer nemen. Aanvullende
wensen kan men blijven indienen.
Van Galen: voldoende klachten uit
vergaderingen bekend. Deze brief was
overbodig. Zal persoonlijk niets inbrengen.
Muylwijk: vragen juist informatie van raad
als geheel. IJsselstijn: verwarring door
redactie; daarom advies over secretariaat
commissie.
Mijs: door aandringen op spoed is meteen
na acceptatie door Bokhoven de installatie
gevolgd. Aanwezigheid regenten was
bedoeld t.b.v. evt. voorlichting (maar was
onnnodig). Door vertrek Bokhoven geen
zaken afgehandeld. Geen probleem dat
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Van der Want lid commissie wordt, maar
wel dat dit ondershands wordt geregeld;
hij zal deze benoeming nu overlaten aan
de raad. Van der Want: bedoeling
Bokhoven was verzoek; fracties hebben
toch recht beslissing welk lid deelneemt
aan commissie. Mijs: recht benoeming ad
hoc ligt bij voorzitter; mag dit aan de raad
laten en in dit geval doet hij dat ook.

17 (2)
21-12-1922
Benoeming van leden van diverse
colleges en commissies ...
Ziekenhuiscommissie.
Mijs: vacature-Bokhoven nu opvullen.
Stemming: 11 voor Van der Want; 3
IJsselstijn en 2 blanco. Van der Want
benoemd verklaard.

Raad 1923
7 (1)
24-07-1923
Ingekomen stukken:
- rapport en voorstellen van de
raadscommissie ad hoc inzake de
ziekenhuis-aangelegenheden;
- contrarapport van regenten van het VIZ;
- adres van de geneeskundige vereniging
tot bevordering van het ziekenhuiswezen.

7 (2)
24-07-1923
Behandeling van rapport en voorstellen
van de commissie ad hoc - algemene
beschouwingen.
Er worden 20 voorstellen opgesomd,
waarna de algemene beschouwingen
worden geopend. Begint met twist tussen
burgemeester, die Jongenburger (regent,
sinds 19-6-1923 geïnstalleerd als raadslid
AR i.p.v. Potharst RKSP) als eerste het
woord wil geven, en Muylwijk e.a. (o.a.
Van der Want en IJsselstijn), die vinden
dat eerst de voorzitter van de commissie
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het woord moet krijgen (IJsselstijn:
regenten hebben niet erg meegewerkt bij
commissie-onderzoek). --- Muijlwijk en
Jongenburger behoren elk tot een
verschillende vleugel van de AR ! --- Een
motie-Muylwijk/van der Brug om de
commissie eerst te laten spreken wordt
met 8 tegen 7 stemmen verworpen (tegen
SDAP, RKSP ged. en Jongenburger; voor:
rest AR, VB, CS en Hoffman; onthouding:
De Jong en Kolijn).
Jongenburger: spreekt namens hele
college van regenten. Respect voor werk
commissie (vooral secretaris), maar met
hoofdpunten oneens. - Werkwijze en
samenstelling: helaas geen onpartijdig
medicus aanwezig; helaas alleen beide
artsen, geen ander ziekenhuispersoneel
gehoord; ook gemeente-apotheker niet
gehoord; weigering inzage notulen aan
regenten betreurd; ook geen bezoek
gebracht aan het ziekenhuis. - Rapport:
beleid directie en regenten wordt niet
aangetast, dus verheugend; inderdaad is
kern problemen de relatie tussen beide
artsen; helaas geeft chirurg zich alle
moeite om ziekenhuis af te breken naar
buitenwereld; oplossing van commissie
(benoeming als adjunct-d.) zou triomf voor
chirurg betekenen.
Van Galen: Jongenburger wil chirurg een
hak zetten; blijkt ook uit het contra-rapport
van regenten. Regenten kregen geen
steun van b. en w.? Nooit officiële of
officieuze klacht over chirurg ingediend;
burgemeester heeft nooit inlichtingen
willen geven. Wethouders streefden naar
gezamenlijk overleg met regenten en
artsen (n.a.v. klacht Steffelaar): werd
geweigerd. Toen wel gesprek b. en w /
artsen, waar directeur zeer koppig was.
Muylwijk: commissie had ondankbare
taak. Gelukkig vrij grote eenstemmigheid.
Commissie hield besloten vergaderingen;
te horen personen spreken dan vrijuit; dus
geen notulen voor regenten beschikbaar.
Poging om persoonlijke zaken beperkt te
houden, daarom aanval op chirurg in
contra-rapport betreurd. De twee
bestreden voorstellen zijn: - benoeming
adjunct-directeur = proef, beter dan
ontslag (aan wie?); - vrije artsenkeuze =
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proef, kijken in beperkte groep hoe dit
gaat (gunstig voor gemeentekas); ook
vele andere ziekenhuizen gaat het goed
(bewering: particuliere -). Uit nader
onderzoek bleek: assistent-geneesheer
niet nodig. Chirurg niet gemakkelijk, maar
ten onrechte als krullejongen behandeld.
IJsselstijn: aanval Jongenburger op
chirurg is beneden peil; tegen hem is nooit
een officiële klacht ingediend; directeur
bleek in gesprek met b. en w. zeer
ontactisch op te treden (kan dus geen
goede directeur zijn!). (Voorstel om
chirurg tot adjunct-d. te benoemen is
goed.) Vrije artsenkeuze is financieel erg
gunstig. Adjunct-directrice te kort in dienst
om te kunnen horen.
Van der Want: notulen terecht niet ter
inzage gegeven. In contra-rapport
gesuggereerd dat vrije artsenkeuze door
chirurg is geopperd. (Onjuist: mening
meerderheid commissie.) Chirurg wil
werkkring directeur niet verminderen. Ook
directeur is gevraagd om opinie over
verbetering situatie. Apotheker niet
gehoord omdat over levering medicijnen
geen problemen. Bezoek ziekenhuis was
onnodig. Helaas door Jongenburger
persoonlijk element in discussies
ontketend. Misschien voorstel benoeming
adjunct-d. nu niet gunstig, maar wat is
alternatief? (verbetering instructie helpt
niet). Onjuist dat regenten hun grieven
niet aan b. en w. overbrachten. Ook
afwijkende behandeling van opnameaanvragen chirurg was onrechtvaardig.
Commissie acht proefneming zinvol. Vrije
artsenkeuze goed: meer gebruik VIZ en
financieel voordelig.
Hoffman: oorzaak zijn karakterverschillen,
daarom benoeming tot adjunct-d. geen
oplossing; een van hen of beiden moeten
vertrekken. Verbetering verloskunde:
akkoord. Duidelijk opname-formulier idem.
Assistent-geneesheer verm. overbodig.
Vrije artsenkeuze principieel juist, ook
financieel; echter uitbreiden tot alle
patiënten.
Oosterling: slechte relatie artsen valt hem
tegen van hoogstaande en duurbetaalde
mensen; kost gemeenschap geld.
Brutaliteit chirurg had bestraft moeten
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worden; eigen kliniek niet acceptabel.
Oplossing commissie zinloos; desnoods
beide artsen weg. Nu zelfs klachten over
eten; personeel lijdt onder toestand.
Lafeber: met tegenzin lid van commissie.
Samenwerking artsen niet te realiseren.
Hij was voorstander openheid t.a.v.
notulen, zodat beschuldigden zich konden
verdedigen.
Van der Brug: geen spijt lidmaatschap
commissie. Gaat oorzaak niet dieper dan
relatie doktoren? (zijn wel vaker
ziekenhuiskwesties geweest; rust geen
zegen op VIZ - misschien door
herkomst?). Regenten hadden moeten
zorgen dat relatie artsen niet zover uit de
hand liep. Nu moest raadscommissie
klaarheid brengen. Echter allen tegen
voorgestelde oplossing (regenten zijn
onmachtig), maar wat dan?? I.t.t.
Jongenburger vindt hij dat chirurg niet zal
kunnen zeggen dat hij gelijk kreeg.
Overigens: directeur aanvankelijk niet
beleefd jegens commissie. Vrije
artsenkeuze: geen bevoordeling
klassepatiënten (= proef!).
De Jong: benoeming adjunct-d. is
uitgesloten (heeft enige ervaring met
"samenwerking" met chirurg). Adjunctdirectrice had wel gehoord moeten
worden. Omzetting in gemeentebedrijf is
akkoord; ook omdat kennelijk regenten
wel eens te zwak zijn geweest.
Sanders: regenten zijn tekort geschoten
op kritieke moment. Benoeming assistentgeneesheer niet volstrekt ontraden door
deskundigen. Kern is relatie tussen
artsen, maar oplossing niet door adjunctd.; dan zou binnenkort een van beiden
"geknakt" het veld moeten ruimen.
Terwille van de chirurg hoort de leiding
niet te worden uitgebreid. Raad zal zelf
met alternatief moeten komen.
Muylwijk: adjunct-directrice zal haar
functie niet verliezen. (volgt discussie over
voorbeeld Zaandam). Ontslag van een der
artsen geeft problemen (opvolgers zouden
vast niet met achterblijvende willen
samenwerken!).
De Jong meent ten onrechte dat
commissie gemeentebedrijf bepleit.
Diversen: voorstel commissie geen

GOUDA

– aantekeningen ziekenhuiskwestie 1918 – 1923 –

oplossing, maar volgens hem zijn artsen
dan wel gedwongen tot samenwerking.
Vrije artsenkeuze: niet overtuigd dat dit in
gemeentelijk ziekenhuis niet zou kunnen.
Mening Oosterling over brutaliteit van
chirurg is onjuiste lezing.
Mijs: zal zich niet mengen in debat over
artsen, omdat men meent dat hij niet
geheel objectief is. Wel moet hij regenten
verdedigen, die jarenlang zware taak
hebben gehad. Altijd was men
eenstemmig, ook nu. Regenten te zwak?
Nee, poogden met behoud van beide
artsen zaken op te lossen (lukte vaak).
Diverse kwesties in rapport zijn niet echt
kwesties. Ook voorstel van de commissie
is geen krachtige maatregel, integendeel
leidt tot wederzijds elkaars functie
uithollen.
Van Berkel: homogeniteit commissie is
schijn (beloofde vergadering hierover
bleef uit). Lafeber en hij wensten
meerderen te horen; dit is nu achteraf
door enkele leden gebeurd en dit
veranderde hun mening. Echter:
commissie als geheel had informatie
moeten hebben. Werk commissie
denkelijk overbodig: rapport wel
verworpen. Kennelijk wil raad ontslag van
een of beide artsen, maar geen adjunct-d.
Werning: benoeming adjunct-d. onjuist, in
bedrijfsleven onzin; eenhoofdige leiding
nodig. Wie gefaald heeft moet ontslagen
worden.
De Jong: gemeentebedrijf inderdaad
onjuist; is voor gemengd bestuur.
Muylwijk: geen sprake van tweehoofdige
directie; in praktijk van lichtfabrieken werkt
dit wel.
Van der Want: mening Van Berkel onjuist
(hij is niet teruggekomen op voorstel
benoeming, maar twijfelt aan succes);
waarom geen proef nemen? Geen
gelijkstelling artsen, maar dwingen tot
overleg. Ook in bedrijfsleven raadplegen
directeuren hun ondergeschikten steeds
meer. Helaas dit in ziekenhuis niet
gebeurd. Mijs: in dit opzicht door regenten
geen fout gemaakt. Van Berkel: woorden
vdWant waren anders dan bedoeling.
Lafeber: samenwerking bij lichtfabrieken
niet best. Muylwijk: mij niet bekend. Van
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Galen: mij ook niet als portefeuillehouder
(wel eens meningsverschil). Mijs:
lichtfabrieken bestaan uit twee
verschillende bedrijven.
Jongenburger: hoofdklacht = geen klacht
van regenten ingekomen; maar b. en w.
weigerden onderhoud, dan samenwerking
onmogelijk. (Van Galen: omdat regenten
motie inzake assistent-geneesheer niet
hadden uitgevoerd; geen samenwerking
door obstructie regenten.) Notulen door
hem gebruikt als regent om
beschuldigingen te controleren. Vrije
artsenkeuze: volgens chirurg niet
gewenst, maar in ingezonden stuk
beweert hij in Haarlem te hebben
bevorderd. Volgens vdWant hebben
regenten niet gepoogd relatie artsen te
verbeteren; juist jarenlang wel! Inderdaad
zwakheid: teveel toegegeven aan chirurg.
Gaat passages citeren uit notulen
commissie. Op voorstel van enkele leden
verbiedt Mijs verder citeren van deze
notulen. Jongenburger: kern is relatie
artsen; nu wel gebleken dat voorstel
commissie geen oplossing is.
IJsselstijn: onjuist om personen zo op
voorgrond te plaatsen. Klaagt nogmaals
over directeur (dit deels weersproken door
Overhand); voldoet niet aan eisen als
directeur. Oplossing: voortaan beide
artsen bij regentenvergaderingen. Laatste
tijd meer kwesties dan in zijn raadstijd
voordien, wel ongelukkig dat deze alle
onder bewind Mijs komen. Hoffman: Mijs
heeft steeds alle informatie op lange baan
geschoven.
vdWant: teveel persoonlijk; zakelijke
behandeling nodig; waarom geen proef?
Jongenburger: juist chirurg heeft directeur
beschuldigd van onbekwaamheid; indien
onjuist, dan raad uitmaken of hij wel
bekwaam is (chirurg wil directeur en
regenten weg hebben - dat zijn de
hoofdzaken). Hij wil slechts aantonen dat
samenwerking onmogelijk is. Van Galen:
commissie heeft opmerkingen artsen v.k.
aangenomen, en alleen zakelijke
elementen behouden. (discussie over
waarheid).
Mijs: indien iemand persoonlijk
aangevallen, dan ik. Ik draag kennelijk van
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alles de schuld. Van Galen: in b. en w. liet
Mijs wethouders maar praten. Mijs: ik
vond alleen vooringenomenheid; anders
had wij wel hulp ingeroepen. Verdaagt
vergadering.
ZIE: p. 130-155

7 (3)
24-07-1923
Voorstel 1 tot benoeming van de chirurg
tot adjunct-directeur.
Van Berkel: tegen, gehoord info na
rapport en gehoord discussie. Muylwijk: in
commissie voor. Van der Want: ook
verbaasd; motieven zwak; commissie wil
alleen een proef (geen twee directeuren!).
Van der Brug: twijfelde in commissie,
maar hoopt op enig resultaat (wellicht
trekken de artsen zich de discussie in de
raad aan). Van der Want: welk alternatief.
Van Berkel: ontslag voor een of beide
artsen. Lafeber: ook tegen (maakte reeds
voorbehoud), zeker gehoord discussie;
oplossing maakt alleen zaak erger.
Van der Want: wat gebeurt bij
verwerping? Advies van regenten (via
directeur), maar is niet aangewezen
adviescollege (zie b.v. vergunning aan
Cleyndert om te opereren!); steunt
directeur door dik en dun. Irritant is
aanwijzing nieuwe vervanger (De Boer)
zonder oude (Meeter) daarover te
informeren. Schandelijk om ontslag van
arts te overwegen zonder proef van
commissie te nemen. Regenten zijn
hoofdschuldigen aan zaak; moeten chirurg
eerlijke kans geven.
Oosterling: benoeming is lapmiddel,
maakt zaken erger; ook ontslag is
drastisch; misschien zijn artsen inmiddels
bereid tot samenwerking?
Jongenburger: waarom directeur niet
gehoord (en directrice)? Bovendien:
adjunct-d. staat duidelijk onder directeur;
wat moet dit opleveren in deze situatie?
Cleyndert heeft nooit operatie laten
mislukken; waarom zouden regenten naar
andere vervanging voor chirurg streven?
Vervanging internist is ook zaak van
regenten. Schuld van regenten aan de
zaak is niet aangetoond (contact met b. en
w. verhinderd).
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Van Galen: wel schuld regenten, altijd
verzuimd b. en w. in te lichten. Voelt voor
proef; bij lichtfabrieken werkt situatie ook.
Van der Want: niet bekwaamheid
directeur in twijfel, maar die wilde zelf
liever niet chirurg vervangen. Wijziging
vervanging internist is rechtspositioneel
onjuist. Bijrekeningen: een der grootste
grieven, niet geheel ongegrond; komen in
hoofdzaak van directeur.
Jongenburger: waarom greep b. en w. niet
in jegens regenten?
IJsselstijn: in theorie, ja; echter
burgemeester bij behandeling in b. en w.
steeds afhoudend (toezeggingen zonder
gevolg, geprikkeld). Anders indien
burgemeester was afgetreden als regent.
Bepleit nu de oplossing der commissie
(die nodig was, daar regenten faalden);
ook regenten zouden dit eerlijke kans
moeten geven.
Muylwijk: levert juist gedwongen
samenwerking en informatie voor
regenten. Alternatief nauwelijks
(ontslag?). Regenten hoeven niet weg.
Voorkeur voor professionele vervanging
chirurg; moet kunnen.
Hoffman: ook goede informatie over
directeur als arts (chirurg) o.a. uit Goeree;
ook veel voordrachten voor collega's;
anderen denken echter minder gunstig
over hem. Steffelaar: kon in Haarlem niet
met adjunct-chirurg samenwerken; zeer
bekwaam arts. Ondanks kwaliteiten toch
geen samenwerking; oplossing
(directeuren Leiden, Groningen): ontslag.
Voorstel tot benoeming chirurg als adjunct
= verworpen (12 - 7 voor: Muylwijk, Van
der Brug, VB - beh. De Jong -, Kolijn en
Van Galen).
Voorstel 2 inzake aanvragen tot opname
patiënten (akkoord).
Bokhoven: stelt voor behandeling
commissie-rapport te staken. Van der
Want: ja; andere voorstellen minder
grondig behandeld en door verwerping
hoofdvoorstel wellicht onvoldoende
doordacht. Van der Brug: nee, afronden.
Burgemeester: adviseert afronding.
Voorstel-Bokhoven verworpen (13 - 6 Van der Brug tegen).
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Jongenburger: akkoord met vast formulier,
maar problemen juist in de bijzondere
gevallen; beter: in spoedgevallen
mondeling overleg; (ook eis van volledig
ingevulde formulieren gevaarlijk). Bindend
overleg aan directeur voorschrijven is
onjuist. Muylwijk: juist voorkoming
misverstanden door overleg bij twijfel.
Overigens: commissie adviseert slechts.
Mijs: maar niet alles letterlijk, contact met
huisartsen soms lastig. Muylwijk:
koningschap van directeur moet maar
eens afgelopen zijn. Van der Want: laat
voldoende ruimte aan regenten.
Jongenburger: regenten beslissen
(houden wel rekening met conclusies).
Van der Want: halstarrige houding
regenten vruchteloos.
Voorstel 3 = Zo economisch mogelijk
benutten van personeel + vervanging
chirurg door dito uit Gouda.
Mijs: akkoord.
Jongenburger: ja, maar voorstel
onvoldoende uitgewerkt; denk echter om
financiële konsekwenties.
Van der Want: had door regenten met
directeur en chirurg samen uitgewerkt
moeten worden.
Jongenburger: nee; nog andere
belangrijke punten nu af te doen, b.v.
uitbreiding regenten.
Voorstel 4 - Inachtnemen voorschriften
aankoop instrumenten.
Voorstel 5 - Gebruik röntgenapparaat door
chirurg.
Zonder beraadslaging aangenomen.
Voorstel 6 - poliklinieken (o.a. van chirurg)
Mijs: akkoord. Muylwijk: elders geen
bezwaren. Jongenburger: polikliniek
chirurg is (terecht) in ziekenhuis; alleen
vrije spreekuur elders. Hoffman:
directeuren grote zkhn. achten poliklieken
elders onjuist; echter meestal beslist
plaatselijke situatie hierin.
Voorstel 7. Opname zwangere vrouwen;
verbetering kraamverpleging.
Voorstel 8. Opname TBC-patiënten.
Voorstel 9. Aanstelling assistent-
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geneesheer.
Voorstel 10. Bijrekeningen.
Zonder beraadslaging aangenomen.
Voorstel 11. Vrije artsen- en
specialistenkeuze (1e en 2e klas).
Lafeber: huisartsen hebben geen tijd voor
patiënten, dus zegen voor arbeiders
indien behandeling in ziekenhuis door
ander overgenomen.
Van der Want: bij vrije artsenkeuze wordt
behandeling door artsen van ziekenhuis
niet verboden! Vanwege vrijheid echter
eigen keuze nodig. En juist
klasseverpleging levert geld op.
Van der Brug: trek naar ziekenhuis
bevorderen; informatie van directeur uit
Utrecht is ook bevredigend; bovendien:
hierdoor assistent-geneesheer bespaard.
Hoffman: door Lafeber geschetste type
huisarts is hem onbekend. Weliswaar
bezwaren inzake gebruik nieuwste
instrumenten, maar anderzijds
psychologische relatie met patiënt ook
belangrijk; vaak met succes vrije keuze
(b.v. Wijk).
Sanders: vrije keuze is overal groot
twistpunt; destijds bij reorganisatie bewust
afgeschaft en daarom beter nu zo laten.
(destijds was Van der Want tegen vrije
artsenkeuze). Van der Want: inderdaad,
maar sindsdien beter inzicht (ook b.v. voor
benoeming Cleyndert, dit nu betreurd).
Muylwijk: vooral ook financiële voordelen
bezien! In belang van de
gemeentefinanciën staat hij vrije keuze
voor; bij de rooms-katholieken zelfs
beginselkwestie.
Van Berkel: in principe ja, maar raad moet
belangen gemeente behartigen. In
openbare zkhn. wordt gewaarschuwd
tegen vrije keuze. Muylwijk: instrumenten,
enz. staan hierbuiten. Mijs: regenten
hebben - gezien mening deskundigen vrije keuze afgewezen.
IJsselstijn: informtie niet direkt positief,
maar hier spelen financiën ook een rol
(aantal verpleegdagen in VIZ is laag).
Vroeger andere mening, maar toen Gouda
minder arm. Doet beroep op
Jongenburger om daarnaar te kijken.
Hoffman: uiteraard praktische bezwaren
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tegen vrije keuze, maar niet overdrijven.
Destijds weliswaar maar enkele artsen in
Gouda voorstander (allen in principe wel
voor), omdat anderen geen tijd hebben
om patiënten in ziekenhuis te behandelen.
Graag proefneming.
Voorstel verworpen (10 - 9); tegen: SDAP,
Jongenburger, RKSP (behalve Hoffman).
Voorstel 12. Tarieven. --- Mijs: regenten
zullen dit overwegen; leidt tot veel
administratieve rompslomp.
Voorstel 13. Afschrijving instrumenten. --Mijs: idem; zet huidige systeem uiteen.
Voorstel 14. Kapitaalreservering.
Voorstel 15. Uitbreiding college van
regenten. --- Mijs: geen bezwaar; echter
gemeentewet laat geen aanwijzing door b.
en w. toe, is aan de raad.
Voorstel 16. Verrekening medicijnen
tussen ziekenfondsen en gemeente-
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apotheek. --- Mijs: verbaasd, i.v.m.
klachten fondsen over hoge kosten.
12 t/m 16 = zonder (verdere)
beraadslaging aangenomen.
Voorstel 17. Exploitatie röntgenapparaat
en hoogtezon. --- Mijs: wordt in
overweging genomen.
Voorstel 18. Eigendom instrumenten.
Voorstel 19. Bezoekuren 3e klas. --- Mijs:
regenten tot overleg bereid.
Voorstel 20. Aanvang morgendienst op
ziekenzalen. --- Mijs: verm. niet vroeger
dan elders; wordt overwogen.
17 - 20: zonder verdere beraadslaging
aangenomen.
Mijs: dank voor werk commissie (ook al
staat hij niet geheel achter de inhoud van
het rapport). Gelukkig vonden regenten op
belangrijke punten steun in de raad, zodat
men op de weg kan voortgaan.
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Archief KNMG afd. Gouda (ac223)
3 (1)
19-04-1918
Beschrijvingsbrief algemene vergadering
NMG.
Voorstellen hoofdbestuur: overgelaten aan
prudentie afgevaardigde (voorzitter H.J.
de Voogt). Beekenkamp wijst op de
specialisten-kwestie: "meent dat een
afzonderlijke organisatie in de
Maatschappij de kracht, die van de Ned.
Maatschappij uitgaat, niet ten goede zal
komen".

3 (2)
27-12-1918
Ingekomen brief bij afdelingsraad: is
afzonderlijk spreekuur voor kinderziekten
toegestaan? (verzoek van E.J.
Hamburger).
Afdelingsraad: half-specialisten door de
NMG erkend, dus geoorloofd om
spreekuur voor een specialisme te houden
--- Doorgehaald: "mits in overleg met den
huisarts, en dat hij geen huis-praktijk doe
bij degenen, die bij hem in consult komen
en dan bij kinderen onder 6 jaar"
(aantekening secr.: "zie notulen
vergadering 7 Febr. 1919"). Mening De
Kater: niet geoorloofd, "zoolang iemand
geen specialist is, omdat het een reclame
voor onkundigen is". Hamburger: naam
"specialist" inderdaad nog slecht
omschreven, maar hij weet - door speciale
studie van 6 maanden - iets meer van
kinderziekten dan anderen (---> verzoek
dus van hem afkomstig) en hoopt op
toestemming tot houden spreekuur; op
aandrang van anderen bordje
opgehangen (geen reclame beoogd!).

3 (3)
27-12-1918
Ziekenhuiskwestie.
De Voogt: deelt mee "dat er al lang
verkeerde toestanden en wrijvingen in het
ziekenhuis bestonden. Ter beslechting
heeft het College van B. en W. het advies
van Dr. Wortman gevraagd, die een

uitvoerig rapport aan den raad uitbracht,
waarin o.m. voorkomt, dat het wenschelijk
is een geneesheer-directeur aan te stellen
met uitsluitend consultatieve praktijk.
Ofschoon de heer De Voogt zich hiertoe
bereid verklaarde en ook voorstelde zich
door meerdere maanden studie van het
Laboratorium-werk op de hoogte te
stellen, heeft de heer De Voogt van B. en
W. een wenk gekregen, om zijn ontslag te
nemen. Daar hij meer dan 25 jaren aan
het Ziekenhuis is verbonden geweest en
steeds tot genoegen van de collega's en
patienten de ziekenhuis-praktijk heeft
uitgeoefend, weigert hij beslist zijn ontslag
te nemen. Zijn vraag is tevens, of het op
den weg van de afdeeling ligt, hiertegen
protest aan te teekenen. Aanwezig: De
Voogt (voorz.), Beekenkamp, Bruins Slot,
Bakker Niemeijer, LeComte, Baan, De
Kater, Van Staveren, Hamburger en
Evers.
Na eenige bespreking, was men van
gevoelen, dat het wenschelijk zou zijn,
een protest van de afdeeling te doen
uitgaan en worden de HH. Hamburger en
Evers uitgenoodigd, een concept-protest
op te maken, dat dan in een buitengew.
vergad. zal worden behandeld."
Beekenkamp: verwonderd, dat een "zoo
uitsluitend medische kwestie als de
Ziekenhuis-reorganisatie buiten het
officieele orgaan van de Maatschappij om
is behandeld en op advies van de medici,
buiten de Kring staande, verder zal
behandeld worden. Hij vraagt, of eindelijk
geen samenwerking kan worden
verkregen met die Heeren en met het
Coöperatief Ziekenfonds." De Voogt:
meermalen pogingen NMG tot fusie
gedaan, maar afgeketst op apotheekkwestie. Hamburger: Rups en Hoffman
bereid tot samenwerking, Broekhuizen
nog niet. Wil besprekingen met
Broekhuizen voortzetten en ook hem
trachten over te halen.
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3 (4)
27-12-1918
(Buitengewone) algemene vergadering
NMG te Utrecht.
Verslag afgevaardigde Gouda (LeComte):
hoofdbestuur en bloc ontslag genomen. --Betreft specialistenkwestie ???

3 (5)
07-02-1919
Verzoek praktijkuitoefening als halfspecialist.
Montagne: vraagt nadere toelichting van
besluit vorige vergadering. De Voogt:
conclusie afdelingsraad niet juist
weergegeven in notulen. Herziening: huisartsen mogen spreekuur houden voor
speciaal onderdeel der geneeskunde; - na
een evt. consult van huisarts met halfspecialist, mag die (doorgehaald: "met
toestemming van den huisarts, den patiënt
blijven behandelen, zonder daarbij het
recht te hebben") geen medische hulp
verlenen aan andere gezinsleden.
Hamburger: akkoord om via muurbord of
anderszins aandacht op spreekuur voor
half-specialisme te vestigen? In principe
hiertegen geen bezwaar.

3 (6)
07-02-1919
Adres aan gemeenteraad inzake
ziekenhuiskwestie.
De Voogt verlaat hiertoe de vergadering
(Beekenkamp treedt op als voorzitter).
Debat volgt. Vervolgens: - meerderheid
vóór een reorganisatie van het Van
Iterson-ziekenhuis in de zin van het
rapport-Wortman; - daarom in principe niet
akkoord met conclusie in concept-adres
opgesteld door Evers en Hamburger
(achten eisen aan geneesheer-directeur
gesteld te hoog - Gouda immers te
midden van universiteitsziekenhuizen
gelegen; vinden De Voogt geschikt om
leiding VIZ voort te zetten, onder "meer
weidschen titel" van GD); - mening
afdeling (na "ampele discussie"): De
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Voogt desnoods op kosten gemeente
gelegenheid bieden tot bijscholing voor
taak GD (om "te kunnen voldoen aan de
wetenschappelijke en klinische eischen in
meergemeld rapport gesteld" voor de
benoembaarheid); dit in adres aan raad
opnemen. Aanwezig: De Voogt,
Beekenkamp, Montagne, Bruins Slot,
Zielstra, Van Staveren, Kater, Boon,
Evers, Hakkenberg, Bakker Niemeijer en
Hamburger.

3 (7)
19-04-1919
Collectief contract Goudse artsen met
Coöp. Ziekenfonds (buitengewone
vergadering).
Met vier tegen één (Bakker Niemeijer)
akkoord met collectief contract. Enkele
personen van buiten (namens CO, CB en
CV) aanwezig.

4 (1)
25-07-1919
Oproep voor functie van chirurg aan het
Van Iterson-ziekenhuis.
Een van de buitenleden had
aangedrongen op een motie van afkeuring
van de houding van "de autoriteiten" bij de
uitvoering van de reorganisatie van het
VIZ ten opzichte van de huidige artsen
van het VIZ. Vergadering akkoord met een
motie van de volgende strekking: - gezien
oproep voor geneesheer-directeur in
NTvG van 26-4-1919, met o.a. eis van
ziekenhuiservaring en kennis van interne
geneeskunde; gezien opmaken
aanbeveling in overleg met Wortman
("wien de afdeeling niet zoveel gezag
toekent bij de beoordeeling der medische
bekwaamheden van een sollicitant als aan
een der Hoogleeraren in de Inwendige
Geneeskunde, die h.i. op uitnodiging van
het Dagelijksch Bestuur der Gemeente
zich te dier zake voor het geven van
advies wellicht had willen beschikbaar
stellen");
gezien negeren door Wortman van eigen
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eis ("in lijnrechten strijd met geest en letter
van zijn rapport tot reorganisatie ...") door
aanbeveling als nr. 1 van P.C. Cleyundert
Jr. te Middelharnis ("een arts, die naar het
oordeel van onze Afdeeling niet voldoet
aan de in bovenbedoelde oproeping
gestelde eischen, en aan wien zij daarom
het recht ontzegt de pretentie te hebben
de meer gemelde functie te kunnen
vervullen op eene wijze als de Raad, na
het démenti aan collega de Voogt,
klaarblijkelijk bedoeld heeft"); - van
oordeel dat huidige chirurg (Montagne)
"aan alle eischen voldoet" en desondanks
b. en w. in NTvG 19-7-1919 een oproep
hebben geplaatst, alsof Montagne reeds
ontslagen was; - "spreekt haar
verontwaardiging uit over de houding door
het Gemeentebestuur van Gouda bij de
uitvoering der reorganisatie van het Van
Iterson Ziekenhuis tegenover de thans in
functie zijnde geneesheeren
aangenomen; ontzegt individueel haar
steun aan deze Ziekeninrichting;" - besluit:
motie plaatsen in Goudse pers en in
NTvG.
(De Voogt onthield zich van stemming.)
Van Hoffman was brief ingekomen met
verzoek om opinie afdeling over de
reorganisatie. Beantwoorden met
verwijzing naar de aangenomen motie.
Hamburger: motie ook zenden aan
afzonderlijke leden van oude en nieuwe
raad, aan Wortman en en aan Cleyndert?
Sommigen: overbodig.

4 (2)
27-09-1919
Ingekomen brief van P.C. Cleyndert jr.
Heeft zich tot hoofdbestuur gewend met
verzoek om eerherstel (n.a.v. de motie
van de afdeling). V.k.a.
Vraag van een aanwezige: welke houding
aannemen jegens Cleyndert en
Steffelaar? (eerste minder schuldig dan
laatste!). Ander lid: dacht ook eerst zo,
maar nu Cleyndert "niet meer als
fatsoenlijk man beschouwt, daar deze
zonder dat de demissionaire chirurg
feitelijk sollicitant kon heeten, toch in eene
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beoordeeling getreden is van diens
bekwaamheden als heelkundige. De heer
Cleyndert kon toch weten, dat zoolang er
chirurgen waren, die onder volledige
instemming met de instructie naar de
betrekking van Heelkundige aan het v.
Iterson Ziekenhuis solliciteerden, de heer
Montagne niet als ernstig sollicitant kon
beschouwd worden, daar deze collega
niet van het recht om ook in de
Wijkverpleging te mogen opereeren, wilde
afstand doen.
De heer Steffelaar, die zich niet, evenals
andere sollicitanten gedaan hebben,
wenschte terug te trekken, heeft eene
benoeming van Dr. Montagne onmogelijk
gemaakt." Dit laatste is volgens eerste
spreker onfatsoenlijk. Na ampele
discussie (ook van buitenleden)
overeengekomen om Steffelaar bij evt.
bezoek aan artsen niet te ontvangen.
Aangezien Steffelaar niet belet kan
worden om lid van de afdeling te worden,
zal de secretaris hem ontraden de
vergaderingen bij te wonen. Tevens zal de
secretaris Cleyndert meedelen, "dat,
alvorens onze houding als collega
tegenover hem te kunnen bepalen, hij
eerst in een der volgende
Kringvergaderingen ons zal moeten
inlichten" (vraag secretaris: preciseren
over welk feit? nee). Opmerking van een
lid: vanzelfsprekend is houden consult met
C. of S. niet geoorloofd. Secretaris zal
tevens aan collegae Rups, Hoffman en
Broekhuizen meedelen hoe besloten is
t.a.v. evt. bezoek Steffelaar.

4 (3)
27-09-1919
Afscheid H.J. de Voogt (voorzitter).
Wordt o.a. een souper in de Zalm
aangeboden (na afloop vergadering).
Dank voor werk in diverse
bestuursfuncties; "ook diens kwaliteiten
als geneesheer voor zijn patienten en als
consulent werden niet vergeten ... terwijl
een woord van leedwezen gehoord werd
over de oorzaak van het heengaan van
collega de Voogt op een tijdstip, waarop
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noch diens leeftijd, noch diens krachten
het hem behoefden noodzakelijk te maken
de practijk neer te leggen en de stad te
verlaten". Montagne spreekt nog als
medewerker in VIZ; dank voor alles, o.a.
"steeds den goeden toon tusschen chirurg
en internist aan voornoemde Inrichting te
bewaren". De Voogt: "spijt ... over zijn
gedwongen vertrek uit Gouda, waar hij
hem dierbare betrekkingen achterlaat";
ondervond veel bewijzen van sympathie
van (fonds)patiënten. Om half drie 's
nachts wordt de zitting opgeheven.

4 (3)
14-11-1919
Voorzitter Beekenkamp: spijtig dat hij
Cleyndert en Steffelaar niet als nieuwe
leden kan verwelkomen. "Hij hoopt echter
de omstandigheden zich op den duur nog
eens zóó zullen wijzigen, dat hij de beide
laatsten ook als collegae in de
Vergaderingen der afdeeling zal mogen
begroeten." Hierop uit Cleyndert een
woord van protest. Beekenkamp: niet
voorbereid op komst Cleyndert (had
meegedeeld niet op vergaderingen te
komen, voordat Districtsraad uitspraak
had gedaan in zaak contra afd. Gouda).
Cleyndert wil bij rondvraag hierop
terugkomen. Steffelaar: (doorgehaald" die
zich eveneens ontstemd voelt door de
woorden") komt ook terug op woorden
voorzitter.
Voorstel van Hamburger tot vaststelling
van de intercollegiale verhoudingen wordt
van de agenda afgevoerd, aangezien men
van mening is dat dit in een vergadering
van alleen Goudse artsen behandeld moet
worden.
Rondvraag. Cleyndert: Beekenkamp stelt
dat de afd. zijn aanklacht bij de
Districtsraad als zeer onprettig ervaart;
echter: door de afd. zelf uitgelokt; hij blijft
daarom protesteren tegen onvriendelijke
bedoelingen van Beekenkamp. Steffelar:
begrijpt niet in welk opzicht hij oncollegiaal
gehandeld heeft. Verzoekt om ereraad die
zijn zaak moet onderzoeken om hem
geheel te rehabiliteren. Vergadering
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akkoord met horen Steffelaar; lange
discussie over procedure: (Le Comte:)
willekeurige commissie uit Gouda,
(Niemeijer:) gehele afdeling,
afdelingsraad, (Beekenkamp:)
Districtsraad. Besluit: Steffelaar moet zich
tot afdelingsraad wenden. Sommigen
menen dat in kleinere kring "een helder
inzicht in de beweegredenen ... die hem (=
Steffelaar) ertoe geleid hebben om
ondanks den eersten brief van de
Secretaris de sollicitatie te handhaven".
Meeter vraagt toelichting op brief van
afdeling, waarin wordt gevraagd "alléén in
uiterste gevallen gebruik te maken van de
gelegenheid tot verpleging zijner patienten
in het van Iterson Ziekenhuis"; is dit
bindend? Beekenkamp: nee. Meeter:
weigert dan hieraan te voldoen.
I.v.m. brief aan Cleyndert (zie vorige
vergadering) om inlichtingen over de
inhoud van het rapport (door hem als
directeur van het VIZ aan regenten
uitgebracht over de bekwaamheid van
Montagne als chirurg), deelt Cleyndert
mee, dat dit rapport geheim is.
Tegenwerping uit vergadering: kennelijk
wel door raadsleden gelezen. Cleyndert
weigert informatie te geven. "Hierop
volgde een onverkwikkelijke discussie,
waarbij over en weer harde woorden
vielen. Men kwam echter niet tot een
vergelijk, zoodat na sluiting der
Vergadering door den Voorzitter, in deze
kwestie nog geen beslissing genomen
was."

4 (4)
27-02-1920
Ingekomen brief van Districtsraad over
klacht van P.C. Cleyndert jr.
Cleyndert achtte zich in zijn goede naam
aangetast door publikatie van de motie
van 25-7-1919. Uitspraak: "dat deze motie
geen belediging of kleineering van zijn
kundigheden en ervaring insluit, al had de
redactie ervan beter gekozen kunnen
zijn".
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4 (5)
27-02-1920
Ingekomen brief van de Afdelingsraad
inzake de kwestie Steffelaar.
Conclusie: gehoord Steffelaar, "kan (men)
aannemen dat Dr. Steffelaar niet wist, dat
hij incollegiaal handelde en adviseert
daarom aan het bestuur van de afd.
Gouda en O. der Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst tegenover Dr. Steffelaar
eene meer tegemoetkomende houding
aan te nemen, dan waartoe besloten is in
de Septembervergadering der afdeling".
Besloten wordt de brief van 27-9-1919
aan Steffelaar in te trekken.
Rondvraag: Steffelaar is niet voldaan met
de conclusie van de afdelingsraad ("wist
niet dat hij incollegiaal handelde"); hij
verwacht volledig eerherstel en laat dit
aan de prudentie van het bestuur over.

4 (6)
27-02-1920
Ingekomen brief van de Afdelingsraad
inzake de kwestie Cleyndert - Bakker
Niemeijer.
Mededeling: "dat na gehouden onderzoek
gebleken is, dat bij den heer Cleyndert
niet de bedoeling heeft voorgezeten op
incollegiale wijze patienten naar zijn
polikliniek te trekken en ze daar verder te
behandelen."

4 (7)
27-02-1920
Wetenschappelijke mededelingen.
Steffelaar stelt zich beschikbaar om
wetenschappelijke mededelingen te doen,
indien daartoe door de secretaris
verzocht. Hij zal van de secretaris tijdig
bericht krijgen, als dat voor de volgende
vergadering verlangd wordt.

4 (8)

30-04-1920
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Notulen 14-11-1919 / kwestie Steffelaar.
Steffelaar: voelde zich niet "ontstemd"
door de woorden van Beekenkamp.
Vraagt deze uitdrukking te schrappen.
Bestuur stelt voor: 1. meer
tegemoetkomende houding tegen
Steffelaar aannemen (dan waartoe
besloten in sept. 1919); 2. brief van 27-91919 intrekken. Dit voorstel wordt met
algemene stemmen aangenomen, waarna
Steffelaar het bestuur bedankt.

4 (9)
30-04-1920
Wetenschappelijke mededelingen.
Cleyndert toont een geval van
hermatrophia facialis progressiva.
Montagne behandelt drie patiënten.
Tenslotte demonstreert Steffelaar
preparaten van lymfekliergezwellen en
van een maagresectie. ...

4 (10)
04-06-1920
Afvaardiging naar algemene vergadering.
Cleyndert stelt zich beschikbaar als
plaatsvervanger.

4 (11)
17-09-1920
Rondvraag: voorstel Cleyndert om in het
Van Itersonziekenhuis te vergaderen.
Lokt veel discussie uit. Wordt op agenda
volgende vergadering geplaatst.

4 (12)
17-09-1920
Rondvraag: Hamburger vraagt naar
werking motie van 25-7-1919 (i.v.m.
reorganisatie Van Iterson-ziekenhuis).
"Hij meende dat 't verboden was aan de
medici het Ziekenhuis te bezoeken, terwijl
nu alle doktoren er kwamen behalve de
heer Montagne en hijzelf." Volgt een
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"levendige woordenwisseling". Hamburger
wil een klacht indienen bij de
afdelingsraad tegen de medici die in het
ziekenhuis komen.

4 (13)
22-10-1920
Klacht Hamburger i.v.m. bezoeken Van
Iterson-ziekenhuis door leden van de
afdeling. Klacht ingetrokken.
Afdelingsraad is er niet verder op
ingegaan.

4 (14)
22-10-1920
Vergaderingen afdeling in Van Itersonziekenhuis.
Meningen verdeeld. Kan in feite niet,
zolang de motie van 25-7-1919 van kracht
blijft. Voorstel Rups: motie geheel of
gedeeltelijk opheffen. Met algemene
stemmen besloten om dit punt op de
agenda van de volgende vergadering te
plaatsen.

4 (14)
23-12-1920
Voorstel Rups: gedeeltelijke of gehele
opheffing van de motie van 25-7-1919.
Bruins Slot: uitstellen (te weinig leden).
Verworpen. Zielstra: al te vaak op agenda
geweest. Van der Schouw: aparte
vergadering beleggen. Algemene oordeel:
nu behandelen. Bruins Slot: voorstel dan
direkt in stemming. Montagne: eerst
stemmen over al dan niet handhaven,
vervolgens over in welke mate. Rups:
"zegt, dat de motie toch niet gehandhaafd
blijft, de doktoren houden zich er niet
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aan". Beekenkamp: kwestie naar voren
door voorstel (van Cleyndert) om in Van
Iterson-ziekenhuis te vergaderen. Bruins
Slot: motie gericht tegen
gemeentebestuur; te gek om na één jaar
in te trekken. Rups: inderdaad vergaderen
in VIZ punt. Bij schrappen laatste alinea is
dat mogelijk. Steffelaar aanwezig,
Cleyndert niet.
Zielstra: handelwijze gemeenteraad
destijds doelwit. "De reorganisatie was
een loffelijke daad van de raad. De
toestand aan 't ziekenhuis kon niet zoo
blijven bestaan." Conclusie: motie
ondoordacht genomen; laatste alinea kan
niet worden ingetrokken, want is
gevolgtrekking van voorgaande.
Montagne: verzachting laatste alinea. "De
motie is voorbestemd tot doodbloeding. Er
bestaat geen reden tot abrupt verdwijnen.
Er is niets van de omstandigheden
verdwenen. De heer Cleyndert wilde de
afdeeling in 't ziekenhuis hebben, niet de
heeren." Rups: in de motie "individueel".
Montagne: kan worden veranderd in "qua
afdeeling". Beekenkamp: kernpunt is: hoe
is vergaderen in VIZ mogelijk? "Er zijn wel
degelijk veranderde omstandigheden, er
zijn nieuwe leden. er bestaat een stroming
om vergaderingen in 't ziekenhuis te
houden." Steffelaar: "zegt, dat de motie
iets uitdrukt, een mening weergeeft. Deze
mening kan men handhaven. Evenwel
aan deze motie is straf verbonden. Dit is
immoreel en onjuridisch. ... Beekenkamp
(heeft) gelijk met zijn opvatting."
Stemming: 1. handhaving motie? (9 tegen
opheffing, 1 voor, 1 blanco); 2. laatste
alinea vervallen (individueel steun
ontzegd) (8 voor en 3 tegen); 3.
vervanging laatste alinea door: "ontzegt
qua afdeeling haar steun aan 't Van
Iterson Ziekenhuis" (8 tegen en 3 voor); 4.
vergaderingen van de afdeling evt. in VIZ
(8 voor, 3 tegen).
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Archief van de raadscommissie ad hoc voor
ziekenhuisaangelegenheden, (1918) 1922 – 1923 (ac318)
9 (1)
"Rapport over den Dienst in en de
Inrichting van het Van Iterson-Ziekenhuis
te Gouda, door J.L.C. Wortman, Directeur
van den Gemeentelijken Geneeskundigen
Dienst te Amsterdam." (mei 1918)
Verzoek van b. en w.: onderzoek naar
bestaande organisatie (t.b.v. eventuele extra - middelen voor deugdelijke
medische behandeling).
Gesprekken met: artsen, directrice, een
1e verpleegster en een leerlingverpleegster, voorts enkele Goudse
artsen, t.b.v. inzicht in klachten / bezwaren
tegen gang van zaken in VIZ.
Tenslotte: inlichtingen regenten + lezing
reglement VIZ.
Behandeling in twee hoofdstukken: 1 =
personeel; 2 = materieel. Tenslotte enkele
financiële beschouwingen + conceptinstructies.
Personeel vereiste dieper gaande
beschouwing. Problemen allereerst
veroorzaakt door verdeling hogere
functies.
Ingrijpen in personeelsformatie zal tevens
gepaard moeten gaan met nieuwe
materiële aanpak t.b.v. "krachtig en
ordelijk bedrijf". (nadruk op bedrijfsmatige
aspecten). "Sedert den geweldigen
vooruitgang der geneeskundige
wetenschap in de laatste tientallen van
jaren is het ziekenhuis een technische
inrichting geworden." (vroeger alleen
verpleging zieke armen, tegenwoordig
soort ziekten veel diverser en grote reeks
hulpmiddelen beschikbaar). "Leidend en
bedienend personeel moeten scherp
omschreven functies hebben" (incl. juiste
plaatsbepaling). Voor juiste uitvoering
taak: beschikbaarheid moderne
hulpmiddelen nodig. Geen bedoeling om
humanitaire karakter van het ziekenhuis
terzijde te stellen, maar belangrijk dat
sociale en economische grondslag hecht

is (niet meer uitsluitend humanitair doel
nagestreefd).

9 (2)
Rapport Wortman: A - personeel.
Naar gelang zkh. groter: leiding en
bediening scherper gescheiden. In kleine
zkh. leiding tevens belast met bediening;
echter indien voldoende omvang
leidinggevende functie, dan ook goede
verdeling vereist. VIZ midden tussen groot
en klein zkh. Daardoor sterke functieverdeling achterwege gebleven (wel enige
grond voor standpunt om meerdere
leidende functies in één hand te leggen;
begrijpelijk - maar onjuist - dat andere
voorname functies niet zijn ontwikkeld).
Bestaande regeling inzake hogere
functies restant van situatie in verleden
(veel eenvoudiger opzet, dus minder
personeel nodig). T.b.v. goede
organisatie: VIZ beter als groot zkh. te
beschouwen. (Wel curieuze situatie:
ligging Gouda t.o.v. grote steden; zeer
ernstige zieken daarheen). Desondanks
ter plaatse goede medische hulp nodig
(grote provinciestad; massa patiënten
hoort lokaal geholpen). Daarom VIZ
gesticht; 2 artsen werkzaam (internist en
chirurg).
Zodra meerdere artsen, meestal strakke
organisatie nodig met ruimere
functieverdeling. Hele organisatie
afstemmen op medische doelstelling, dus:
"opperste leiding ... in handen van een
medisch deskundige". Onder de
geneesheer-directeur: adjunct-directrice
(verpleging en huishouding) en
boekhouder (administrateur). Afzonderlijke
functies nu te bespreken.
1. Geneesheer-directeur.
In 1901 door KNMG als standpunt
aanvaard: leiding (zowel bij verpleging,
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alsook op admin. terrein) bij arts;
(oorzaak: wantoestanden). Sindsdien vele
moderne zkh-n gekomen, met steeds
meer een eenhoofdig gezag onder GD.
Tevens inzicht dat taak GD bijzondere
eisen stelt: a. medische waarde zkh.
grondig benutten (dus medische
kwaliteiten); b. leidinggevende
capaciteiten (tact, beleid; respect;
karakter, mensenkennis); c.
organisatorische capaciteiten (fin.-ec.
beheer: zuinigheid); d. speciale kennis
zkh.-hygiëne. Taak GD: 1. opneming /
ontslag patiënten (verantwoordelijkheid!);
2. behandeling deel patiënten (doorgaans:
internist - komt meer met alle delen zkh. in
aanraking dan chirurg; o.a. kennis
bacteriol.);
tevens laboratorium-werkzaamheden; 3.
leiding zkh. (benoeming / ontslag lagere
personeel; aanbeveling hogere p.; treffen
van huish. en dienstregelingen verantwoording nakoming ieders rechten
en plichten, o.a. hygiënische
voorschriften; 4. uitbrengen economisch
jaarverslag (patiëntenverloop; personeel;
financiën) (heeft groot praktisch nut!); 5.
indienen gespecificeerde begroting; 6.
(regelt instructie personeel (steeds hogere
eisen aan verpleegkundigen). Exacte
instructie zal afhangen van plaatselijke
situatie. (Wel voldoende goed salaris;
consultatieve praktijk laten uitoefenen.)
2. Adjunct-directrice. Belangrijke positie.
Tweeledige taak (vooral geschikt voor de
vrouw!, bij voorkeur een "dame" van
behoorlijke opvoeding en ontwikkeling): 1.
verpleging (leiding verpleegsters); 2.
huishouding (linnenkamer, keuken, enz.).
Zware dagtaak. Zekere handelingsvrijheid
(steun van GD nodig). (salarisvoorstel.)
3. Administrateur-boekhouder. Bij 50
patiënten of meer (corresp., boekhouding;
evt. tevens beheer magazijn en techn.
installaties) (salarisvoorstel).
Subalterne ambtenaren: geen uitvoerig
advies nodig. Wel voorstel tot wijziging
organisatie der verpleging: aantal
verpleegsters uitbreiden tot ca. 20, voorts
zoveel mogelijk scheiding in interne en
chirurgische patiënten (verschillende
eisen), waardoor makkelijker scheiding
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werkterrein 1e verpleegsters (een van hen
tevens operatie- zuster, andere vervangt
adjunct-directrice).

9 (3)
Rapport Wortman: B - materieel.
Commissie NMG bracht recent rapport uit
over bouw + inrichting grotere en kleinere
zkh-n. Hierin o.a. eis van
laboratoriumruimte. In VIZ helaas nog niet
serieus aanwezig (o.a. meer ruimte
nodig). GD tevens te belasten met lab.beheer (kan ook dienen voor poliklinische patiënten).
Tevens ontbreekt een "permanent bad"
voor zenuwzieken en krankzinnigen, maar
ook brandwonden en "groote stinkendetterende zweren".
Steeds meer gebruik hoogtezon: op zowel
mannen- als vrouwenafd. hiervoor kleine
ruimte reserveren.
Tenslotte: linnenvoorraad voor verpleging
sterk uitbreiden (reinheid eerste eis!); hier
is overvloed nodig.

9 (4)
Rapport Wortman: financiële
beschouwingen.
Reorganisatie zal aanvankelijk meer
kosten, echter baten brengen t.z.t.
evenwicht. Goede, deskundige leiding zal
bloei brengen: krijgt dan vertrouwen van
de direkte omgeving, daarna ook van
verdere omtrek. Dan zal VIZ zelfs te klein
worden. Salaris GD en boekhouder snel
terugverdiend. Voorts: meer inkomsten
mogelijk doorm hogere klasse-tarieven en
tarief RVB (kostprijs door te berekenen).
Zodra Nederland eindelijk (vgl.
beschaafdere landen!) een volksziekteverzekering kent, dan ook voor 3e
klas hoger tarief mogelijk. (Dan
gemeenten alleen armlastigen te
bekostigen). Overigens: tekort op
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exploitatie zorgt anderszins voor herstel
verloren arbeidskracht t.b.v.
volkseconomie.

9 (5)
"Aanvulling van het Rapport over
organisatie en inrichting van het Van
Iterson-Ziekenhuis." (z.d.)
Enkele beschouwingen over ambtelijke
werkzaamheid chirurg en diens positie als
specialist (volgens huidige opvattingen).
"De chirurg heeft in de organisatie van het
ziekenhuisbedrijf geen overwegend
aandeel", ondanks belangrijke medische
werkzaamheid (daarom in rapport geen
beschrijving; slechts concept-instructie).
N.a.v. bespreking met b. en w. en
regenten: aanleiding tot uiteenzetting over
taak in zkh. en relatie tot directie.
Taak = zuiver medisch! (verantwoording
voor deugdelijke behandeling zieken, ook
nabehandeling; werkgebied =
operatiekamer + chirurg. afdeling, "maar
alleen in de operatiekamer is hij heer en
meester. Daar werkt het personeel onder
zijn bevelen." Op chirurg. afd. wel zieken
volgens zijn instructies nabehandeld /
verpleegd, "maar de dienst geschiedt er
volgens de voorschriften van de directie"
(d.w.z. GD en adj.-directrice). "De chirurg
is niet de hoogste autoriteit op de
ziekenzalen; hij regelt daar niets, en
wijzigt niets noch aan de verpleging noch
aan de overige verzorging der zieken.
Laat z.i. de zorg voor de patiënten te
wenschen over, dan wendt hij zich
dientenbehoeve tot den GeneesheerDirecteur, die weer met de adjuncidirectrice overlegt, welke maatregelen ter
verbetering dienen genomen te worden.
Rechtstreeks heeft dus de chirurg met de
adjunct- directice geen ambtelijke
aanraking; hun beider taak in het
ziekenhuis loopt geheel uiteen. " (zelfs
zorg op operatiekamer aan operatiezuster
opgedragen - die overlegt met adj.-dir.).
Instrumenten e.d. in overleg met GD. "Het
optreden van den chirurg in het ziekenhuis
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is dus zoowel wat plaats als handeling
betreft, beperkt." (buiten operatiekamer en
chir.afd. niets te zoeken; geen ambtelijk
contact met overig personeel; wel ook
opleiding verpleegsters).
In rapport: wenselijkheid dat GD een
internist is (daartoe geruime tijd
verbonden aan groot zkh., liefst UZ, met
bacteriologische en chemische scholing).
Medisch: beperken tot uitoefening interne
geneeskunde en consultatieve praktijk.
Chirurg: identieke overwegingen
(eveneens beperken tot specialisme).
Geen combinatie mogelijk (geen stad ter
grootte van Gouda waar chirurgen niet
uitsluitend chirurgische praktijk
uitoefenen).
Kortom: alleen normale sitiatie te
verwachten, indien zowel directeur
(internist) en chirurg zich aan specialisme
houden. "Moge de tegenwoordige
functionaris zich op bevredigende wijze
van zijn taak gekweten hebben, de juiste
verhouding van den chirurg tot de
huismedici ontbreekt, wanneer hij zelf
huismedicus is. Dit moet ten schade van
het Ziekenhuis; en ten schade ook van de
bevolking van Gouda komen." (chirurg
mag geen concurrent van huisartsen zijn,
moet hun vraagbaak zijn!). Gemeente
moet meewerken aan realiseren van deze
situatie (taak t.o.v. min- en
onvermogenden!, maar alle inwoners
gebaat). Zowel klinisch als poliklinisch;
indien hoger salaris nodig, dan toekennen.
Beter eenmalige grondige reorganisatie,
"dan aarzelend en onvolledig". Zeker ook
t.a.v. chirurg principiële beslissing nodig
(hoewel uitvoering desnoods even
wachten).
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Notulen
11 (1)
23-12-1922
1e vergadering.
Leden: Van Berkel (RKSP, secr.), Van der
Brug (Chr.Soc.?), Lafeber (SDAP),
Muylwijk (AR, voorz.) en Van der Want
(Vrijheidsb.)
--- Lange periode voordat commissie was
samengesteld (zie raadsverslagen), maar
21-12-1922 werd in vacature-Bokhoven
voorzien door benoeming Van der Want.
Punten:
a) Moet de commissie aan het werk gaan
(vgl. raad 21-12-1922 p. 201)?
Muylwijk: afbrekende kritiek in raad,
spelen op een persoon.
vdBrug: in belang van ziekenhuis
doorgaan.
Lafeber: plicht doen.
vBerkel: beginnen; gaat om één persoon =
burgemeester.
vdWant: dubbele positie van
burgemeester steeds aanleiding tot
problemen in b. en w. en raad.
b. Programma van werkzaamheden.
vdWant: - stijgende kosten - klacht chirurg
(doktoren horen) - tarieven - vrije
artsenkeuze - noodzaak assistentgeneesheer - kosteloze polikliniek handhaving bedrijfsvorm (regenten) of
gemeentebedrijf? Muylwijk: - artsenkeuze
splitsen in huisartsen / specialisten
vdBrug: - kosten bouw zusterhuis.
vdWant: - bouw dokterswoningen.
Muylwijk: - verhouding regenten / b. en w.
Lafeber: - verhouding tussen doktoren
vdWant: - alle onvoldoende beantwoorde
vragen uit rapport (= "overzicht");
Muylwijk: ja, maar rapport is hooghartig; klachten over rekeningen directeur
Muylwijk: horen voorzitters ziekenfondsen
(vraag Hoffman).
T.a.v. de installatie van de commissie
wordt besloten dat de regenten daarbij
niet aanwezig hadden behoren te zijn!
Muylwijk: - patiënten Raden van Arbeid
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lager tarief dan kostprijs - probleem
bijrekeningen Lafeber: - boekhouding
onderzoeken - oprichting eigen polikliniek
door chirurg - tariefstelling naar
draagkracht.
c. Aanvulling commissie met ambtelijke
secretaris.
--- Van de zijde van de Vrijheidsbond in
raad (21-12-1922) reeds veel aandrang
om gem.secretaris Pot in te schakelen;
ook vdWant pleit voortdurend daarvoor.
Muylwijk en Lafeber zijn bang voor
vooringenomenheid en beïnvloeding door
wethouders; vdBrug is ook tegen. vdWant
stelt eisen t.a.v. verwerking notulen.
vBerkel vindt het in de raad gestelde
onaangenaam; bij de eisen van vdWant is
het werk voor hem teveel. Besluit: verzoek
aan b. en w. tot toevoeging van Pot als
ambtelijk secretaris aan de commissie.
d. Volgorde werkzaamheden.
Beginnen met verhouding doktoren en
klacht chirurg; daarna benoeming
assistent-geneesheer; vervolgens
tariefstelling.

11 (2)
4-1-1923
2e vergadering.
Pot stelt dat hij niet vooringenomen is
t.a.v. de kwestie, althans niet onder druk
van anderen. Klacht Steffelaar: is beroep
op b. en w. mogelijk? (Regenten zijn niet
gepasseerd, aldus Pot). Ja. Van der Want
wil Steffelaar ook andere grieven ter tafel
laten brengen. Muylwijk huiverig (vdBrug
ook enigszins). Lafeber: laten we alles
aanhoren. Pot: commissie is t.a.v. alles
competent, chirurg kan dus daarmee
niemand passeren. Vragen van vdWant
en vBerkel zullen worden voorgelegd.
Verhoor Steffelaar: 1. conclusie: S. wenst
niet achtergesteld te worden bij huisartsen
inzake de aanvragen tot opname van
patiënten --- volgen nog grieven van S.
over de opname-praktijk zelf. 2. Aanschaf
instrumenten e.d.: teveel bemoeienis
directeur. 3. Gebruik röntgenapparatuur:
de directeur staat hem dit niet toe. 4.
Persoonlijke relatie: door directeur
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wegens egoïsme verprutst. 5. Stichting
eigen polikliniek S. (Oosthaven): geen
ruimte thuis of in ziekenhuis; bovendien is
deze oplossing voordeliger; specialisten
via poliklinieken aan ziekenhuis verbinden
is onvoordelig (hoewel indirect wel
voordelen). 6. Directeur opereert graag
zelf, hoewel hij geen chirurg is. 7.
Directeur verhindert de totstandkoming
van een afd. verloskunde.
8. teveel chronische patiënten (is
ongunstig i.v.m. doorstroming); dit ook
door dr. Wortman ontraden; echter hier
juist veel TBC-patiënten! Verhoor zal
worden voortgezet.
Van der Want: ziekenfondsbesturen zullen
overleg met commissie op prijst stellen.
Pot: vraag van patiënte over bijrekening
directeur; advies: hierop nu nog niet
ingaan.

11 (3)
11-1-1923
3e vergadering.
Steffelaar heeft van regenten inmiddels
brief ontvangen met voorstel voor nieuwe
regeling van aanvrage tot opnama
patiënten; Muylwijk heeft hem
geadviseerd deze regeling te accepteren
zonder bijkomende opmerkingen. Voor te
leggen vragen (geprepareerd door
Muylwijk) vastgesteld. Muylwijk doet
nadere mededeling over benoeming
Cleyndert (onjuiste visie Steffelaar).
Voortgezet verhoor Steffelaar: - Correcties
op eerste verhoor (o.a. afzwakkingen van
beweringen!; Pot en commissieleden
merken op dat wel de juiste bewoordingen
zijn weergegeven).
Vraag 1. Plaatsing patiënten in interne
i.p.v. chir. afd. - aanschaf instrumenten; dubbelzinnige opmerkingen in
reorganisatie-rapport Wortman over gang
van zaken op ziekenzalen; staan ook in
instructie chirurg; - internist (Cleyndert) is
niet bekwaam; voldoet niet aan de door
Wortman geformuleerde beroepseisen.
Vraag 2. Verzoek S. (doorlopende
machtiging tot) bediening röntgenapparatuur; - waarom weigeren regenten
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c.q. Cleyndert dit? = winstbejag C.; Muylwijk corrigeert S.' visie op benoeming
C.
Vraag 3. Negeren regenten door S. - S.
acht deze formulering uit zijn verband
gerukt; regenten handhaven blindelings
het gezag van de directeur.
Vraag 4. Grief tegen C. levenslang
gehandhaafd? - S.: ligt in mijn karakter,
echter geen bedoeling om tot
wraakuitoefening te komen.
Vraag 5. Niet-noodzakelijke opname
kraamvrouwen = concurrentie huisartsen.
- medisch gezien is ziekenhuis beter;
vooral vroedvrouwen getroffen, maar deze
te druk bezet; S. pleit niet voor een grote
verloskundige praktijk; - S. is voorstander
van opleiding kraamverzorgsters = groot
belang voor gemeente (fin.); - Gouda
heeft dank zij legaat Van Iterson een vrij
goedkoop ziekenhuis, zeker na
reorganisatie (vorige burgemeester heeft,
wellicht door tijdsomstandigheden, onjuist
beheer gevoerd); - standpunt regenten in
deze onbekend.
Vraag 6. Is bij schatting kosten hoogtezon
en röntgenapparatuur te berekenen? kunnen bij juiste administratie goed
worden berekend.
Verdere grieven Steffelaar: - brief
regenten over herziening aanvragen tot
opname: men beschikt hier over zijn vrije
tijd; (enkele commissieleden bestrijden
zienswijze: nu toch gelijkberechtigd met
huisartsen ?) (andere commissieleden Pot, vdWant - vinden dit een vooruitlopen
op resultaten commissie-onderzoek) (de
kwestie wordt niet expliciet afgedaan!); S.
blijft op zijn standpunt dat tegemoet
komen aan nieuwe regeling een
welwillendheid van zijn kant is.

11 (4)
18-1-1923
4e vergadering.
Toelichting op verslag 11/1 door
Steffelaar. S. bepleit grondige herziening
van zijn instructie. Enkele toelichtingen
worden aan het verslag toegevoegd.
Voortgezet verhoor Steffelaar:
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Vraag 1. Zijn hem klachten bekend inzake
bijrekeningen? - Klachten in de raad
kunnen S. niet betreffen.
Vraag 2. Op welke manier tot betere
situatie te geraken? - rode draad =
onvoldoende hulp in operatiekamer;
voorzitter regenten dekt steeds "de
persoonlykheid van Dr. Cleyndert", en
beïnvloedt ook andere regenten. De
directrice zat hem dwars in de instructies
van de operatiezusters. C. steunde haar
(S. noemt 3 voorbeelden).
Burgemeester lichtte regenten niet tijdig in
over noodzaak meer operatiezusters.
Inmiddels is de zaak wel iets verbeterd (C.
assisteert niet meer), maar de belangen
van de operatiekamer worden
onvoldoende behartigd. Grootste grief:
chirurg is onvoldoende (eigen) baas in
operatiekamer en chirurgische afdeling. C.
grijpt steeds in omdat hij te weinig
patiënten krijgt; hij maakt misbruik van zijn
bevoegdheden. --- besluit tot onderzoek of
herziening instructie van de medici nodig
is
vdWant: ziekenhuis onvoldoende in trek.
S.: reorganisatie van invloed, strijd tegen
huisartsen c.s. (ontzegden C. het recht om
te solliciteren in NMG-verband);
patiëntenopvang is onprettig. S. betoogt
nog dat C. onvoldoende zijn vak beheerst.
(Lafeber: Hoffman beweert het
tegenovergestelde!).
Vraag: hoe beoordeelt S. de vrije
artsenkeuze? - in goed ingericht
ziekenhuis niet, in Gouda wel (huisartsen
buitengesloten, in internist geen
vertrouwen).
(Lafeber: is belang medisch handelen niet
overwegend i.p.v. financiële voordelen?)
Vraag: zusterhuis niet te groot opgezet? Nee, in toekomst zeker groei patiënten.
Vraag: bezoekuren niet te krap? - Ja, zou
veel beter kunnen (dan ook populairder).

11 (5)
25-1-1923
5e vergadering.
Ingekomen stukken over opname van
patiënten v.k.a.
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1. Verhoor bestuur Alg. Afd.-ziekenfonds
Gouda e.o.
Eén bezwaar: voor de reorganisatie
verpleegtarief fondspatiënten inclusief
bijkomende kosten, nu bijrekeningen. Dit
systeem bestaat nergens anders.
(Bovendien is controle op noodzaak van
bijzondere verrichtingen zeer moeilijk.)
Men bepleit nogmaals de afschaffing van
de bijrekeningen. Veel patiënten zullen
dan weer naar Gouda terugkeren (kan aldus Pot - kosten drukken).
2. Verhoor bestuur Goudsche Coöp. Ver.
voor Genees-, heel- en verloskundige
hulp.
Meningsverschil met regenten / Cleyndert:
men vindt bijrekeningen veel te hoog
(regenten achten ze rechtmatig). Mening
arts Broekhuyzen: artsen moeten zich
(evenals huisartsen) niet voor alle extra
werk extra laten betalen. Praktijk van Cl.
met rechtstreekse behandeling van
fondspatiënten zonder verwijskaart is
onjuist. Ook sjoemelt Cl. met de
aanwijzing van de behandelende
specialist; de wens van de huisarts dient
te worden gevolgd. Broekhuyzen acht Cl.
onvoldoende bevoegd als specialist (heeft
destijds als raadslid ook tegen hem
gewaarschuwd). Hij acht voorts vrije
artsenkeuze gewenst voor Gouda.
Gez.cie is vermoedelijk door andere
samenstelling nu tegenstander daarvan.
Mulder pleit nogmaals voor vaststelling
van vast tarief voor fondspatiënten.
Pot zal leden resumé notulen geven. Cl. in
volgende vergadering, zonder vooraf
notulen of vragen ter inzage te krijgen.

11 (6)
8-2-1923
6e vergadering.
Discussie over de handelwijze van Cl.
inzake eigenmachtig afwijken van
plaatsing patiënten door huisartsen.
vdWant wil aan b. en w. inlichtingen
vragen of het juist is dat Cl. zonder hun
voorkennis een nieuw röntgenapparaat
gaat aanschaffen. Besloten wordt ook
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regenten hierover te horen; dit gebeurt
telefonisch: apparaat is inderdaad
gekocht. Nu wordt besloten b. en w. te
vragen naar hun voorkennis.
Vervolgens worden de aan dr. Cl. te
stellen vragen geformuleerd.

11 (7)
15-2-1923
7e vergadering.
Ingekomen stukken: o.a. van regenten VIZ
betreffende het op proef geplaatste
röntgenapparaat (gevraagd zal worden
om de overeenkomst).
Verhoor dr. Cleyndert:
Vraag 1. Verhouding met S.? - Persoonlijk
nooit goed; aanvankelijk ambtelijk wel.
Vraag 2. Wanneer wijziging (oorzaken)? Vrij snel, verm. door karakterverschillen.
Vraag 3. Waarom aanvragen tot opnamen
sinds dec. 1920 mondeling? - Cl.:
ambtelijke redenen; met huisartsen vaak
achteraf mondeling overleg; zal later
nader omschrijven.
Vraag 5. Waarom recente wijziging in
opname-aanvragen? - Door regenten
geregeld; later toe te lichten (vdWant:
waarom niet nu te motiveren?).
Vraag 6. Operaties door Cl. gedaan? - Ja,
bij afwezigheid van S. (geval Van Dam:
geen echte operatie); zou liever dit aan
andere chirurg overlaten (Montagne wil
niet).
Vraag 7. Waarom geen assistentie meer
bij operaties? - Verzoek van S.
(aanwezigheid Cl. irriteert hem?).
Vraag 8. Bezwaren tegen beheer afd.
chirurgie over te laten aan S. + vaste
chirurg. verpleeghulp? - Op eerste vraag
later antwoord (in elk geval t.a.v.
verpleging zeker bezwaren (ook later
toelichten); - discussie over de wisseling
van verpleegkundigen i.v.m. goede
opleiding; ook S. erkent dat laatste jaar
beter gaat; nadere toelichting in volgende
zitting.
Vraag 8a. Gezag chirurg beperkt tot
operatiekamer of ook tot afd. chirurgie? Medisch gezien onafhankelijkheid;
praktisch: aan hoofdverpleegkundige

69

aanwijzingen gegeven; later toelichten.
Vraag 8b. Verplaatsing chirurgische
patiënten? - Vooroverleg wellicht wenselijk
(verm. in de genoemde gevallen opdracht
directrice); nader toelichten.
Vraag 9. Bestemming patiënten wel
gewijzigd? - Directeur beslist over
bestemming; verzoek huisarts
gehonoreerd, tenzij onjuist (b.v.
diagnose); volgt discussie over gevalWillers.
Vraag 10. Wijziging gebracht in
verwijskaart (nl. van S. naar Cl.)? - Ja,
was onjuist van hem; volgt discussie over
dit geval.
Na vertrek Cl. volgt discussie over ter
hand stellen verdere vragen; hij zal alleen
de reeds gestelde vragen ter inzage
krijgen.

11 (8)
22-2-1923
8e vergadering.
Discussie over evt. correctie notulen door
Cl.; dit beperken i.v.m. ervaringen met S.
Van der Brug benadrukt dat in het bijzijn
van de ondervraagde geen conclusies
moeten worden getrokken; dit beïnvloedt
het verhoor ongunstig.
Voortgezet verhoor Cleyndert:
Cl. leest nadere toelichtingen voor. Er
wordt nog ingegaan op het punt van de
bevoegheid van de directeur inzake
eindbeslissing over plaatsing van
patiënten op afdelingen.
De nieuwe opname-aanvrage-regeling
komt weer ter sprake. Deze loopt nu
redelijk; mondeling overleg werd door S.
stelselmatig geweigerd.
Vraag 11. Zijn stagnaties opgetreden door
onvoldoende assistentie in
operatiekamer? - Niet bekend.
Vraag 12. a) was Cl. akkoord met
optreden directrice; b) verwijdering
operatiebriefjes - a = zie vraag 11 - b =
van briefjes krijgt directie een duplicaat
(moet dit tijdig weten om juiste
organisatorische maatregelen te nemen).
Vraag 12a. Geval van weglopen vlak voor
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operatie waarbij assistentie nodig was? Onjuist weergegeven.

11 (9)
1-3-1923
9e vergadering.
Van regenten bericht dat hun
antwoordbrief (op verzoek om info inzake
röntgenapparaat) is ingetrokken. Over en
weer moet men van goede trouw uitgaan
en naar goede verstandhouding streven.
Volgt nog bespreking over evt. uitlekken
van informatie naar regenten c.q.
doktoren. vdWant bepleit ook St. inzage te
laten geven van de notulen van regenten;
dit wordt verworpen.
Voortgezet verhoor dr. Cl.:
Vragen vdWant over de opnameprocedure; leidt tot voorstel om wellicht
voor huisartsen ook dezelfde procedure
(incl. formulier) voor te schrijven.
Door dreigen met strafrechter is Cl.
gestopt met raadplegen St.
Vraag 13. Was er een aanschaffingsplan?
- Niet in de vorm van een rapport; wel
samen met St. een lijst van
benodigdheden, bestellingen gebeuren
door hemzelf.
Vraag 14. Stond sterilisator op lijst;
huidige beter dan de door St. gewenste? a = nee; b = beantwoord aan bedoelingen
St.
Vraag 15. Bestellingen boor,
operatietafel? - Boor buiten Cl. om besteld
(onjuist); Lafeber: volgens St. volgens
plan. - Tafel door Cl. besteld op
voorkeurslijstje van St.
Vraag 16. nadere info over de
operatietafel? - Zie vraag 15.
Vraag 16a. Waarom veel duurdere
operatietafel gekocht? - Goedkopere was
z.i. niet gepland; nooit is St. een instr.
geweigerd.
Vraag 17. Worden bestellingen gedaan
zonder machtiging Cl.? - Alleen kleine
artikelen voor b.v. linnenkamer.
Vraag 18. Welke bezwaren tegen gebruik
röntgenapparaat door St.? - Is aan Cl.
opgedragen (heeft zich speciaal i.v.m.
benoeming 3 maanden bekwaamd in
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röntgenologie); St. wist dat hij in Gouda
niet zou röntgenen (wijziging zou Cl. dus
inkomsten schelen; Cl. acht nodig dat voor
dergelijke apparatuur slechts één persoon
verantwoordelijk is.
Vraag 19. Niet bezwaarlijk dat bij
afwezigheid Cl. röntgenen vervalt? Onjuist: kan in die gevallen door St.
gebeuren; discussie of röntgenen t.b.v.
chirurgie door derden kan gebeuren
(indien niet, waarom dan niet door St.
tevoren bezwaar gemaakt?); Cl. blijft bij
bezwaren tegen gebruik apparatuur door
twee personen en bezwaar tegen gemis
aan wetenschappelijke ervaring (St. wist
dit van tevoren).
Vraag 20. Welke bezwaren tegen eigen
röntgenapparatuur voor chirurg? - Zie 19;
concurrentie zal ongewenste toestanden
scheppen (volgt discussie over belang
voor chirurg; vgl. met laboratoriumwerk heeft St. ook al aangevraagd).
Vraag 21. is omvang poliklinisch werk niet
belemmerend voor eigenlijke taak? Werkt juist bevruchtend,maar wel
tijdrovend; door gebrek aan assistent is
achterstand ontstaan; volgt discussie over
mening van dr. Wortman dat bij 100
patiënten (in Gouda = 50) assistentie
nodig is
Vraag 21a. Welke maatstaf bij hantering
tarieven voor werk? - On/minvermogenden kosteloos;
ziekenfondspatiënten volgens Cl. niet
hiertoe behorend; discussie hierover,
maar gezien sanctionering door regenten
gesloten.
Vraag 22. Waarom zeer beperkte opname
zwangere vrouwen? (niet nadelig voor
inwoners resp. voor opleiding
verpleegkundigen?) - Besluit regenten; zl
nader toelichten; geen nadelen voor
inwoners; voor opleiding onmogelijk bij
gebrek aan afd. verloskunde.
Vraag 22a. Zou onbeperkte opname
huisartsen concurrentie geven? - Nee,
raakt vroedvrouwen; regenten willen
echter beperking tot "zieke"
kraamvrouwen (Cl. ook); via huisartsen
poogt St. toch kraamvrouwen te laten
opnemen (Lafeber: dus pogen artsen
bewust kosten op ziekenhuis af te
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wentelen).
Na discussie wordt besloten regenten
nadere info te vragen over de kwestie van
het röntgenapparaat.

11 (10)
8-3-1923
10e vergadering.
Via voorzitter deelt vdWant resultaat van
gesprek met Mulder (ziekenfonds) mee,
over diens verschillende uitlatingen enz.
Mededeling van een kwestie van een
zwangere vrouw, die voor toestemming tot
opname door St. naar voorzitter is
verwezen (!).
Voortgezet verhoor dr. Cl.
Vraag 23. Is voor de opgenomen TBCpatiënten opname nodig? Aantallen
verpleegde patiënten (waaronder TBC)? a = ja; b = 70; c = nog toe te lichten.
Vraag 23a. Kunnen TBC-lijders niet via
cons.bureau thuis zijn? - Nee, i.v.m.
behandeling (o.a. hoogtezon, injecties);
discussie over plaatsruimte (ivm
daglighallen).
Vraag 24. Wat zijn bijzondere
verrichtingen i.v.m. bijrekeningen? - B.v.
laboratorium, foto's, puncties, e.d.; tarief
van de Rijks Verz. Bank wordt toegepast;
voor Burg.Armbest. geen bijrekeningen;
discussie over toepassing progressieve
tarieven; Cl. heeft regenten geadviseerd
over verzonden brief aan ziekenfondsen.
Vraag 24a. Bijrekening aan mevr.
Kromhout waarvoor? - Nader toe te
lichten.
Vraag 25. Bereid tot opgave van in 1922
ontvangen bijrekeningen? - Nee.
Vraag 26. Bezwaren tegen betrekken
medicijnen voor fondspatiënten uit
fondsapotheken? - Wellicht te overwegen,
echter dit is misschien een puur
fondsbelang; Pot zal trachten contract
fonds / apothekers te krijgen.
Vraag 27. Bezwaren tegen uitbreiding
bezoekuren? - Ja (praktijk soepel)
(Lafeber: verschil te groot; wil rechten
vastgelegd) tenslotte: Cl. zal overwegen
tot enige uitbreiding.
Vraag 28. Waarom geen exploitatiekosten
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van hoogtezon en röntgenapparaat te
berekenen; wat kost foto? - Onbekend;
blijft z.i. moeilijk te ramen; winstmarge in
kostprijs foto's zeer ruim. Discussie:
voorzitter en secr. pogen duidelijk te
maken dat kostenberekening mogelijk
moet zijn.
Vraag 29. oordeel over vrije artsenkeuze?
- Nader toe te lichten.
Vraag 30. Is juist dat patiënten al om 4 uur
worden gewekt? - Nee, geen regel (ca.
05.30 uur).
Vraag 31. Welke instrumenten etc. zijn
eigendom Cl.? - Nader toe te lichten.
Vraag 32. Benodigdheden injecties uit
gem.apotheek? - Soms; dan geen
verrekening.
Vraag 33. Op welke post worden baten uit
röntgenapparaat en hoogtezon
verantwoord? - Post nr. 8, gespecificeerd
in jaarverslag.
Vraag 34. Was zusterhuis nodig; niet te
groot? - Nodig (anders geen personeel te
krijgen); kwaliteit bouw minder; omvang
berekend op 8-urige werkdag.
T.z.t. kan Cl. zelf nadere opmerkingen
over e.e.a. inbrengen.

11 (11)
15-3-1923
11e vergadering.
Ziekenfondsen zijn verm. bereid om op
gelijke voorwaarden (als met
fondsapothekers) de geneesmiddelen uit
de gemeente- apotheek aan
fondspatiënten verstrekt, te betalen.
Muylwijk heeft privé de hand op twee
bijrekeningen weten te leggen, die
inderdaad abnormaal hoog waren. Hij wil
graag onderzoek naar elders gehanteerde
tarieven.
Discussie over te volgen werkwijze van
afhandeling van verhoor dr. Cleyndert.
Voortgezet verhoor dr. Cleijndert.
Vraag 18. (röntgenologie) - Cl. heeft deze
zaak voor zijn benoeming met regenten
besproken. Daarna is hem dit in een
officiële vergadering bevestigd.
Vraag 19. (vervanging) - Volgens
instructie vervangt Steffelaar; op diens
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verzoek ik eenmaal dr. Meeter vervanger
geweest; bij afwezigheid heeft St.
volledige beschikking over
röntgenapparaat.
Vraag 21. (tarief naar draagkracht) Discussie over Cl. opvatting t.a.v. on/minvermogendheid en fondspatiënten,
o.a. i.v.m. een van de bijrekeningen; Cl.
meent dat hij daarnaar niet hoeft te
informeren (anderen: elders wel
gebruikelijk); ook combinatie van
kosteloze + particuliere polikliniekspreekuur komt ter sprake; e.e.a. is de
privé- praktijk van Cl., die hij krachtens
regeling mag uitoefenen.
Vraag 28. (berekening bedrijfskosten
apparatuur) - Cl. heeft machtiging van
regenten tot onderzoek (via dienstreizen);
dit wekt verwondering (reizen nodig?).
Vraag 30. (aanvang ochtenddienst) - Cl.
kende kennelijk vorige keer de nu
meegedeelde regeling niet; z.i. worden
patiënten niet onnodig gestoord.
Vraag 32. (eigendom instrumenten) - Cl.
beaamt dat het beter is wanneer alle
instrumenten eigendom zijn van het
ziekenhuis.
I.v.m. kosteloze polikliniek wordt
gesuggereerd een kaart met informatie op
te hangen t.b.v. patiënten.
Verdere procedure: Pot zal samenvatting
opstellen t.b.v. regenten, die dan kan
dienen voor algemene beschouwingen
van hun kant. Indien zij niet om inzage
van de notulen vragen, krijgen ze die niet.

11 (12)
22-3-1923
12e vergadering.
Als leidraad zullen de door de voorzitter
geformuleerde vragen dienen.
Bespreking met regenten:
Mijs: regenten hebben het buitengewoon
moeilijk gehad in hun werk, hij is blij met
overleg. vDantzig: overleg niet juist, dit
zou met b. en w. moeten; wel wil hij
informatie geven. Muylwijk: inderdaad
(maar "overleg" klinkt beter).
Jongenburger: dacht ik al; geen bezwaar
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tegen informatie, maar wel tegen de
gelijkschakeling met ambtenaren die
onder regenten staan. Beter tevoren
vraagpunten toegezonden. Mijs:
inderdaad; bovendien spreekt nu ieder
voor zich.
Muylwijk en vdWant verdedigen de
werkwijze van de commissie. vDantzig:
overrompelingstaktiek bevalt hem niet,
hieruit spreekt wantrouwen (Hoogendijk:
ja). Na verdere discussie hierover:
Vraag 1. Waarom opname voor chirurg
moeilijker dan voor huisartsen; waarom
mag hij niet röntgenen? - St. handelde in
strijd met instructie; men poogde echter
door lankmoedig optreden de zaak te
normaliseren. Discussie over de juiste
wijze van regeling van de opnameaanvragen. Commissie vindt Cl. niet
soepel genoeg. Mijs: zijn goede
verstandhouding met Cl. terzijde - Cl. is
juist heel soepel; andere regenten
beamen dit. Volgt verdere discussie over
de relatie tussen Cl. en St. Röntgenapparaat: inderdaad door St. te
gebruiken bij afwezigheid Cl. De verdeling
is op basis van reorganisatie afgesproken
(chirurg heeft verloskundige afd.). Mijs
informeert of Cl. een beunhaas is
genoemd op gebied van röntgenologie
(geen antwoord).
Vraag 2. Chirurg aanwezig bij
regentenvergaderingen? - Hoeft niet,
maar komt wel voor.
Vraag 3. Wordt chirurg gekend in
aanschaf apparatuur? - Ja; geeft echter
nooit de vereiste gespecificeerde jaarlijkse
begroting; ook operatietafel ter sprake
(geen plan voor aanschaf geweest).
Vraag 4. Wordt chirurg gekend in verlof
operatiezusters? - Regeling is overgelaten
aan directie; nooit klachten geweest.
Vraag 5. Vond chirurg het nodig om dure
sterilisator te kopen? - Mijs: oude koe; St.
had 2e hands apparaat zonder
medeweten van regenten en directeur
laten komen; dit is geweigerd; nieuwe
apparaat kan veel langer mee; nadere
toelichting zal moeten volgen.
Vraag 6. Waarom dure operatietafel bij
veel lagere begroting? - Met toestemming
van b. en w. nieuwe tafel; lage bedrag
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alleen door St. genoemd.
Vraag 7. Profiteert ziekenhuis voldoende
van aanwezigheid poliklinieken? - Ja,
brengen patiënten in; ook bij
reorganisatieplan meegerekend. Volgt
discussie over onvoldoende voorlichting
voor minvermogende patiënten over
kosteloze hulp en over de gevallen van
bijrekeningen.
Vervolgens (deels in bijzijn regenten)
discussie over al of niet overleggen
volgende vragen c.q. notulen
commissievergaderingen. Besluit: alleen
toezending vragen, mits antwoord tijdig
schriftelijk inkomt.

11 (13)
5-4-1923
13e vergadering.
Nadere info van dr. Cl.: - Bijrekeningen:
betrof niet in het ziekenhuis behandelde
particuliere patiënten; (Muylwijk: nota's
toch te hoog; Cl. had dit kunnen
bedenken)(Cl.: men moet daarover zelf
klagen)(discussie met vdWant of dit nog
wel als consultatieve praktijk is aan te
merken) (Muylwijk: concurrentie van
andere medici) (Cl. indien dit onmogelijk,
dan te lage salariëring) - Cl. is ontstemd
over de aanpak van de commissie
(kruisverhoor) (hij lijkt wel in staat van
beschuldiging). - Muylwijk = commissie
kan niet anders; opdracht van raad. - Cl.:
vragen van tevoren was juiste wijze
geweest. Volgt enige discussie over de
aanpak.
Cl.: "De geheele ziekenhuiskwestie is toch
ontstaan door het geschil tusschen de
beide aan het ziekenhuis verbonden
doktoren." Aanvankelijk meende hij samen
met St. tegen de heersende antistemming te moeten opboksen. Echter St.
vond dat alle verbetering aan hem toe te
schrijven was. Daarop besloot Cl. hem
uitsluitend over chirurgische zaken te
consulteren, terwijl St. verder ging in
streven naar splitsing in intern en
chirurgisch deel van het VIZ (o.a.
eigenmachtig bestellen, zeggenschap
over opnames, losmaken operatiekamer
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uit organisatie, beëindigen assistentie
door Cl. bij operaties, streven naar
afzonderlijke zalen voor chirurgische
patiënten, incl. eigen personeel);
bovendien poging tot persoonlijke
aanvallen (o.a. via medici die tegen
benoeming Cl. waren geweest). Gelukkig
meestal steun van regenten, anders
geheel onhoudbare situatie. Intrigeren van
St. is ten nadele van het ziekenhuis,
omdat eenzijdig beeld naar buiten wordt
gebracht. Via pers eindelijk wat
verbetering, maar St. moet stoppen met
het in diskrediet brengen van directie,
regenten en ziekenhuis.
Na dit hoofdpunt nog:
2. Fondsen - verschaffen geen vergoeding
verpleegkosten, maar alleen
geneeskundige hulp e.a. vergoedingen;
poging om vele geldelijke voordelen te
halen uit situatie, maar hij houdt zich aan
de richtlijnen van de
specialistenvereniging.
3. Assistent - regenten en adviseur
Bosscha waren het 2 jaar geleden eens
met noodzaak; hij behelpt zich nu met
volontairs (vaak meer last!).
Muylwijk: waarop baseert Cl. idee van
vijandige stemming jegens VIZ (had toch
vertrouwen van de raad?). Cl.: uit pers
bleek kort daarna de anti-stemming van
de Goudse medici en de boycot jegens
hem. Gelukkig heeft het ziekenhuis
geleidelijk aan het vertrouwen herwonnen
(aanvankelijk hielp de chirurg hem hierbij).
Cl. licht toe dat teveel operatief personeel
leegloopt; dit is regenten nu duidelijk
geworden en zal worden herzien.
vdBrug: voldoende steun van regenten?
Cl.: in algemeen wel. (Muylwijk: dit zou
men ook aan St. kunnen vragen!).
Verder informeert men naar de
specialistenvereniging: is dit een
organisatie waarmee men rekening moet
houden (bedreiging ?).
Tenslotte nog discussie over evt. beroep
op b. en w. dat aan de directeur open
staat.
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11 (14)
12-4-1923
14e vergadering.
Bespreking met regenten van hun
schriftelijke antwoorden op vragen van de
commissie.
Vraag 1. (opname-problematiek) - Kan
commissie aantonen dat het voor chirurg
moeilijker is de opname te regelen dan
voor huisartsen? (persoonlijk overleg is
immers te prefereren, maar kan bij
huisartsen juist niet zo); Muylwijk: als
relatie tussen artsen goed was, dan
hierover geen kwestie. Mijs: inderdaad!
Muylwijk: toch - wegens strijd met regeling
- poging tot wijziging ondernemen. Mijs:
zaak hoort bij regenten; St. poogde via b.
en w. andere beslissing te krijgen, maar
college nam geen besluit; nu saboteert hij
de nieuwe proef-regeling! Muylwijk: zijn
alle chirurgen niet eender? Vos: St. slaat
alles. Mijs: nu maatregelen moeilijk, omdat
St. dan stellig meteen naar deze
commissie stapt.
vdWant: ontkent Mijs beroepsmogelijkheid
voor St.? Mijs: regenten waren steeds
toegeeflijk, maar overleg werd vaak niet
gewenst; onjuist om voor alle wissewasjes
naar b. en w. of naar raad te moeten (dan
goed beheer door regenten onmogelijk).
Muylwijk: ambtenaren toch beroep op b.
en w.? Mijs: juridisch t.a.v. ziekenhuis
onjuist (regenten beheren!). Discussie
over wantrouwen regenten / commissie.
Jongenburger: als b. en w. steeds achter
regenten hadden gestaan, dan geen
problematiek als over opnameregeling. Nu
worden regenten niet hoog gehouden
tegenover ambtenaren! Regenten hebben
spijt van de proefregeling, omdat St. die
saboteert. Discussie over de campagne
tegen Cl. Mijs: nu tijd om chirurg halt toe
te roepen. Muylwijk: waarom vinden
huisartsen St. prettiger dan Cl.?
Jongenburger: omdat Cl. ze wel eens op
de vingers tikt (diagnose + pogingen om
alles op VIZ te lozen). vdWant memoreert
de oorspronkelijk oorzaak van ruzie
tussen huisartsen en Cl., nl. hun mening
dat Cl. ongeschikt was als directeur; het
hoger beroep hiertegen bij de kring (=
NMG) heeft Cl. verloren. Mijs: collegiale
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rechtspraak niet altijd objectief!
(Hoogendijk en vDantzig: idem).
Regenten benadrukken dat b.v. door
anderen (Raad van Arbeid) Cl. als goed
medicus wordt aangemerkt. Men is wel
bereid om door deskundigen onderzoek te
laten instellen.
Röntgenen door chirurg: commissie zou
graag zien dat deze het voor eigen
afdeling zelf mag doen. Regenten: elders
ook niet.
Vraag 5. (instrumenten bestellen)
Discussie over klachten St. in dezen.
Vraag 7. assistent-geneesheer Wel nodig,
omdat Cl. teveel poliklinisch bezig is?
Mijs: werkdruk ontstaat door
directeurschap. Korte discussie over voor/nadelen van poliklinieken (o.a. poging
verzelfstandiging chirurgische polikliniek).
Vraag 8. bijrekeningen Regenten vinden
inderdaad dat rekening moet worden
gehouden met draagkracht; hiernaar moet
ook onderzoek worden gedaan.
Vraag 10. tariefstelling i.v.m. apparatuur
Regenten beoordelen slechts af en toe;
dus directeur nogal vrije hand. Discussie
over betere controle op te hoge
tariefstelling. Regenten willen graag
concrete misstanden.
Vraag 13. Bijrekening mw. Kromhout. Klacht over te hoge berekening Cl. Over
St. zijn geen klachten bekend: is soepeler
tegenover patiënten.
Vraag 17. Boekhouding. - Mijs: was niet
commercieel, na reorganisatie
overgangsperiode. Sinds 1922 wel
commercieel op voorstel directeur. Volgt
discussie over afschrijvingsproblematiek.
Vraag 19. Bijwonen
regentenvergaderingen door chirurg Geen vergelijking met gem. lichtfabrieken:
daar twee gescheiden bedrijven (Muylwijk:
nee). Chirurg als adjunct-directeur lost z.i.
niets op.
Vraag 20. Kwestie verwijzing door huisarts
Broekhuizen. Discussie opnieuw over
opname-regeling. Cl. heeft geen behoefte
aan wegkapen patiënten St. vdWant
bepleit opnieuw gelijke regeling met
huisartsen. Regenten: zie proefneming,
door St. gesaboteerd. Mijs, vDantzig:
karakter Cl. is veel meegaander dan van
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St. Muylwijk: maar ontlastende brieven
van verpleegsters. Mijs: indien gekapitteld,
dan door St. opgevangen.
Vraag 21. Benoeming Cleyndert.
Regenten hebben onjuiste info verstrekt:
zo had dr. Wortman Hintzen aanbevolen;
onduidelijkheid over kennismaking met
sollicitanten. Mijs: heeft zich steeds
afzijdig gehouden; gegriefd dat nu wordt
gesuggereerd dat hij Cl. naar voren
geschoven heeft.
Op verzoek van regenten zullen oorzaken
van al deze kwesties nog eens met
commissie worden besproken.

11 (15)
19-4-1923
15e vergadering.
Bespreking met regenten.
Vervanging dr. Steffelaar bij afwezigheid:
met toestemming chirurgisch ingrijpen
door Cl. Regenten hebben hiermee geen
problemen geconstateerd. Comm.: Cl. zelf
is er niet happig op. Voor noodgevallen is
met Rotterdams ziekenhuis afspraak
gemaakt. Regenten hebben vertrouwen in
Cl.; hij zal geen operaties ondernemen die
zijn krachten te boven gaan. vdWant:
scheidslijn moeilijk te trekken, maar vindt
algemene vervangingsopdracht te ver
gaan. Regenten: geen klachten over
chirurgisch werk van Cl. ingekomen.
Bijrekeningen kwesties Mulder (a / b):
discussie over vergoedingen door fondsen
en in hoeverre iemand ziekenhuispatiënt
is. Regenten zeggen nader onderzoek
toe.
Volgt nog discussie over steun regenten
aan Cl. en bezwaren tegen St. Opnieuw:
bemoeienis burgemeester met benoeming
Cl.?
Algemene beschouwing van Mijs namens
regenten: onderzoek commissie nuttig;
men had gemeend dat dit op basis van
het "overzicht" zou gebeuren, maar nu
klachten Steffelaar als uitgangspunt; dit is
akkoord; blijkt dat deze tot klein aantal zijn
gereduceerd. Helaas: van Cl. steeds alle
medewerking, maar van St. stelselmatig
intriges en laster jegens directeur en
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regenten. Vooral het achteraf
ondershands klagen jegens allerlei
personen is bezwaarlijk. Waarom niet
strenger jegens St. opgetreden: omdat b.
en w. regenten niet dekken!
vdWant: merkwaardig; heeft nooit iets
gemerkt van intriges van St. Mijs mag uit
het gehoorde in de commissie nu nog
geen conclusies trekken. (ook Muylwijk
beaamt dit laatste; z.i. is bij b. en w.
overigens Cl. de zondebok). De andere
commissieleden vinden dat Mijs zijn
mening mag geven; men zal zich hierdoor
niet laten beïnvloeden.
Mijs: groot probleem is de slechte relatie
tussen regenten en b. en w.; het college
heeft geen vertrouwen in regenten,
oorzaak z.i. uit tijd dat wethouder Knuttel
bevriend was met Steffelaar.
Jongenburger: waarom heeft de
commissie niet ook b. en w. gehoord? (dit
college behoort regenten te steunen!). Zo
is een bespreking met regenten
geweigerd en een bezoek van raadsleden
aan regenten / ziekenhuis gesaboteerd.
Volgt discussie over dit onderwerp.
Jongenburger: waarom heeft commissie
niet de boekhouding in het ziekenhuis
onderzocht (zie klachten in raad).
(Hierover verschil van mening.) Voorts:
worden ook zaken als vrije artsenkeuze,
assistent-geneesheer en omvorming tot
gemeentebedrijf besproken? Volgt enige
discussie over enkele punten.
Muylwijk: bespreekt burgemeester wel alle
belangrijke punten in het college? (zoals
bv. door wethouder lichtfabrieken). Mijs:
zijn schuld? onjuiste vergelijking, want
regenten zijn beheerders! Volgt discussie
over omzetting in gemeentebedrijf o.i.d.
Volgt discussie over de bijrekeningen.
Door nieuwe regeling met burgerlijk
armbestuur is regenten elke mogelijkheid
tot controle hierop ontnomen.
Mijs: commissie moet nodig eens in
ziekenhuis komen kijken; staat in den
lande model! (was zware taak voor
regenten, zwaarder dan de
raadscommissies).
Commissie besluit: geen onderzoek oude
boekhouding nodig.
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11 (16)
26-4-1923
16e vergadering.
Discussie over verdere procedure, o.a.
samenstelling rapport. Muylwijk: op basis
van samenvattingen der notulen (Pot) een
raamwerk voor rapport. vdWant stelt voor
om gezamenlijke bespreking met regenten
en beide artsen te houden om tot
conclusies te kunnen komen. vBerkel:
teveel franje geweest; commissie moet
zich beperken tot praktische voorstellen
tot verbetering. Lafeber: idem, evt.
schriftelijk nadere info inwinnen. vdBrug:
is met vdWant eens dat Steffelaar van
aanklager beklaagde is geworden, moet
kans hebben op tegenspel.
Op voorstel Muylwijk toch nu
voorbespreking raamwerk rapport op
basis van schema Pot.
a.1. verhoudingen in het ziekenhuis
Splitsen in: oorzaken, feitelijke
verhoudingen en hoe die te verbeteren.
T.a.v. laatste is conclusie commissie: stel
St. aan tot adjunct-directeur, leidt tot
klaarder situatie.
a.2. aanvragen tot opname, opname,
plaatsing Conclusie: vast formulier
gebruiken. Juiste invulling vereist.
Beslissing blijft aan directeur.
--- Tussendoor: draagwijdte rapport =
aanbevelingen of concrete voorstellen?
(Muylwijk: vooraf door regenten laten
lezen, dan sterker in raad; vdWant,
vdBrug en Pot: nee - staat aan de raad
om advies regenten te vragen). Conclusie:
alleen aanwijzingen in rapport.
a.3. voldoende personeel bij operaties en
verpleging Maatregelen nemen dat
operatief personeel niet leegloopt.
a.4. aanschaf instrumenten Chirurg moet
zich houden aan voorschriften.
a.5. gebruik röntgenapparatuur Evt. ter
mondelinge bespreking: bekijken foto's
door chirurg en waren gemaakte
afspraken over toedeling röntgenen aan
internist hem bekend?
a.6. diversen - discussie over eigen
polikliniek Steffelaar - opname zwangere
vrouwen: melding maken van twee
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standpunten der medici; commissie acht
wel alleen in noodgevallen opname
wenselijk; diploma kraamverzorgster
aanstippen - TBC-patiënten: nooit
aanleiding tot weigering plaatsen aan
anderen; wellicht - i.v.m. uitlatingen St. - te
bespreken - relatie regenten /
gemeentebestuur: vermelden wat gezegd
is - aanstelling assistent-geneesheer =
nadere cijfers nodig.

11 (17)
3-5-1923
17e vergadering.
Verdere bespreking opzet rapport.
b. Bijrekeningen Aanhouden tot info is
verkregen, o.a. van fondsen.
c. Vrije artsenkeuze (incl.
specialistenkeuze). c.1. Vrije artsenkeuze.
vdBrug: in Utrecht (Diakonessen-z.) naar
tevredenheid. vdWant: ook in Gouda
invoeren. Muylwijk: voor 1e en 2e klasse
wel, voor 3e wellicht problemen. Pot:
bijzondere verrichtingen toch door
ziekenhuis te doen; voor directeur wel
verlichting van werkzaamheden. Lafeber:
welke nadelen aan huidige situatie? (wil
overleg met regenten). vdBrug: voorlopig
in 1e en 2e klas invoeren. Na discussie
besloten voorstel vdBurg te aanvaarden.
c.2. Vrije specialistenkeuze. = Moeilijker;
toelating reglementeren; vragen hoe
elders geregeld.
d. Zusterhuis Dit buiten beschouwing
laten.
e. Diversen. e.1/2. Tarieven, kostprijs.
Aanhouden tot info is ontvangen.
e.3. Afschrijving op investeringen. Hiertoe
maatregelen te nemen (verwijzen naar
elders).
e.4. Kapitaalvorming. In rapport
wenselijkheid tot fondsvorming /
reservering; voor uitbreidingen afschrijving
parallel laten lopen met aflossing. Pot zal
nog overleggen met gem. fin.
controledienst.
c.5. Omzetting in gemeentebedrijf.
Bestuurders dan alleen uit raad (beperkte
keuze), maar voordeel is nauwer contact.
Bestuurders als bij dit regentencollege
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stellen zich veel te arrogant op t.o.v.
gemeentelijke bestuursorganen. Onjuiste
indeling bij instellingen van weldadigheid.
Pleiten voor gemengd bestuur (een lid uit
college, twee raadsleden, vier burgers).
Info in Schiedam naar praktijk.
c.6. Boekhouding. (Laten rusten.)
c.7. Afgifte specialistenkaarten door
Cleyndert. Niet aanroeren.
c.8. Bezoekuren 3e klas. Aandringen op
ruimere tijden (relatie tot 1e en 2e klas
onjuist).
c.9. Medicijnen aan fondspatiënten. Evt.
voorstellen tot levering via stadsapotheek.
c.10. Exploitatie röntgenapparaat. Weinig
medewerking van regenten voor goed
inzicht; uit boekhouding moet dit kunnen
blijken.
c.11. Aanvang dienst op ziekenzalen. Te
vroeg; info elders inwinnen.
c.12. Instrumenten e.d. Indien niet
eigendom van ziekenhuis, dan geleidelijk
vervangen.

11 (18)
26-5-1923
18e vergadering.
Enkele mededelingen o.a. over
verbluffend goede systeem van
Middelburg (TvG) en over operatiebijstand elders.
vdWant stelt voor alleen op twee
hoofdpunten te rapporteren, nl.
verhoudingen doktoren (via aanstelling St.
tot adjunct-directeur) en relatie
bestuurscolleges / regenten (via
uitbreiding regenten met twee
raadsleden). vdBrug (en vBerkel): nee,
doorgaan met rapport. Pot: in twee weken
gereed. vdWant: vreest dat niet alle leden
rapport geheel zullen onderschrijven en
verdedigen.
b. Bijrekeningen Regeling Utrecht
doorvoeren: in kostprijs verpleging alle
bijkomende kosten verrekend;
progressieve tarieven naar draagkracht
(alternatief: strenge controle cf.
Dordrecht).
e.1/2. Tarieven / kostprijs. Moet kloppen
met werkelijke kostprijs.
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e.11. Aanvang dienst op zalen. Voorstel
om later aan te vangen.

11 (19)
7-6-1923
19e vergadering.
Mededeling fondsen: men wil voortaan de
medicijnen in ziekenhuis vergoeden;
indruk bij patiënten wegnemen dat deze
worden geschonken.
Concept-rapport:
In algemeen akkoord. Conclusie t.a.v.
assistent-geneesheer: overbodig indien
chirurg adjunct wordt en vrije artsenkeuze
in 1e en 2e klas toegelaten (dit laatste niet
unaniem / zal worden gemeld).
1e deel rapport vastgesteld.

11 (20)
12-6-1923
20e vergadering.
Mededeling: beheersvorm Schiedam
voldoet uitstekend.
Tweede deel rapport: enkele kleine
wijzigingen.
Lafeber vraagt: regenten nu rapport of
later? Muylwijk: kost teveel tijd. vBerkel:
toch wel tegelijk met raad? vdwant en Pot:
geen advies aan regenten vragen.
vBerkel wil op punt vrije artsenkeuze zijn
standpunt voorbehouden. Lafeber: in elk
geval stemvrijheid. vdWant: als persoon
achter rapport, maar niet binden voor
fractie.

10 (1)
Samenvatting "overzicht
ziekenhuiskwestie".
Splitsing in 3 delen (wel samenhang, maar
afzonderlijk te behandelen en
overeenkomend met verschillende moties
van raadsleden): 1. verpleegtarieven; 2.
benoeming assistent-geneesheer; 3. vrije
artsenkeuze.
Voorts nog twee hieraan te koppelen
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problemen: 4. algemeen financieel
beheer; 5. omzetting in een
gemeentebedrijf.

10 (2)
ad 1. verpleegtarieven In raad 21-11-1921
(p. 230)
Motie van Kolijn, Koemans, Van der Brug
en Muijlwijk: tarieven VIZ op
kostprijsniveau brengen.
--- Algemene conjunctuur:
bezuinigingspolitiek.
--- Regenten van het VIZ reageerden
onbevredigend (zie ook geheime raad 212-1922), wat leidde tot drie vragenlijsten
van b. en w. aan regenten, gevolgd door
aanvullende vragen.
Uiteindelijk bleek uit de beantwoording,
dat: de boekhouding onvoldoende
gespecificeerd wordt gevoerd
(onvoldoende splitsing naar
kostenposten); bijzondere tarieven (die
niet in de beheersverordening worden
genoemd) door b. en w. dienen te worden
vastgesteld; geen reden aanwezig is om
voor patiënten die voor rekening van de
Raden van Arbeid worden verpleegd een
lager tarief te rekenen; in de
kostprijsberekening niet met
rente/afschrijving van investeringen is
gerekend; goed commercieel beheer eist
geheel andere beheersopzet en
tariefstelling (overigens met inachtneming
van wel/niet ingezetenen + fin.
draagkracht Gouda).

10 (3)
ad 2. benoeming assistent-geneesheer
In raad 21-11-1921 (p. 230) motie van
Van der Want: regenten VIZ hebben geen
recht buiten de raad om een assistentgeneesheer te benoemen; diens salaris
niet uit gemeentekas te betalen. In raad
28-11-1921 (p. 244) nieuwe motie-Van der
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Want: geen arts bij het VIZ te benoemen
(ongeacht de financier) zonder
toestemming raad. Naar oordeel b. en w.
onbevredigende antwoorden van regenten
VIZ op deze moties (regenten hadden onder voorbehoud van goedkeuring door
het gemeentebestuur - een volontair als
assistent-geneesheer aangesteld); men
eist (namens de raad) opheffing van de
bestaande toestand. Er volgt een ruzie
over het wel of niet horen van regenten
hierover; de betreffende volontair had
inmiddels zelf ontslag genomen (zie
geheime raad 10-12-1921). Vervolgens
zenden regenten een rapport van dr. H.P.
Bosscha (AZ Utr.) over de noodzaak van
aanstelling van een assistent-g. Door de
raad aanvaard bij motie van 21-12-1921
(Koemans). Daarna geen aandrang meer
van regenten.

10 (4)
ad 3. vrije artsenkeuze
In raad 22-12-1921 (p. 249) motie van
Van der Want, Bokhoven, Knuttel en
IJsselstijn opgeschort: vrije artsenkeuze
als middel tot oplossing
capaciteitsproblemen (i.p.v. aanstelling
assistent, waardoor financiën teveel
bezwaard!). B. en w. stelden onderzoek in
via enquête bij andere ziekenhuizen,
terwijl ook de mening van regenten werd
gevraagd. Regenten van het VIZ, alsook
de directeur van het Antonius-z. te Utr.
ontrieden met klem de vrije artsenkeuze.
De directeuren van het Stedelijk z. te
Schiedam en het Diakonessen-z. te A'dam
achttem deze alleen voor 1e en 2e klassepatiënten mogelijk. Opvallend: duidelijke
ondersteuning beleid VIZ door collegae
elders, ook b.v. bij kwestie van assistentgeneesheer en financieel beheer.

10 (5)
ad 4. algemeen financieel beheer
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De raadscommissie van onderzoek inzake
de rekening van het VIZ over 1921
maakte verschillende opmerkingen, o.a.
over de wijze van boekhouding (niet
commercieel, waardoor o.a. investeringen
niet worden gekapitaliseerd).

10 (6)
ad 5. omzetting beheersvorm
VIZ momenteel een "instelling van
weldadigheid" (Armenwet art. 2a), maar in
feite treedt de gemeente Gouda op als
exploitant van een inrichting voor
ziekenverpleging. Overweging verdient
beheer als b.v. te Schiedam gebeurt:
gemengde commissie (b. en w., raad,
burgerij).
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Rapport commissie ad hoc
17 (1)
Rapport commissie ad hoc (samenvatting)
Uitgangspunten:
- na kennisname stukken en horen
betrokkenen uitspreken eindoordeel over
bestaande situatie
- aangeven van wegen om tot normale
verhoudingen terug te keren
- idem om belemmeringen voor verdere
bloei op te heffen.
Duidelijk:
a) allereerst verhouding tussen de beide
artsen te normaliseren (zakelijke
samenwerking voorwaarde);
b) voorwaarden voor opname patiënten
geen beletsel voor belanghebbenden (= ?)
en voldoende duidelijk inzicht biedend;
c) overige kwesties: vrije artsenkeuze,
medische assistentie, beheer en bestuur.

17 (2)
Beschouwingen over hoofdpunten en
onderdelen (A)
A. verhoudingen in het ziekenhuis --commissie onthoudt zich van "franje"
- Oorzaak problemen inzake bestuur /
beheer = slechts onderlinge relatie artsen
(o.a. door verschil in karakter;
verschillende behandeling chirurg t.o.v.
huisartsen bij aanvragen tot opname);
"juist, waar het hier twee hoogstaande
wetenschappelijk onderlegde personen
betreft, is het een dubbel moeilijke taak
den juisten weg hiervoor ---> nl. oplossing
<--- te vinden" (p. 11). - Weliswaar is
directeur eerstverantwoordelijke naar
regenten, maar aan chirurg hoort
belangrijke plaats ingeruimd inzake
medisch beheer en bestuur (stellig
hiervoor oplossing te vinden).
A.1. Verhoudingen tussen doktoren en
regenten. - Persoonlijke relatie artsen is
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tot wanverhouding uitgegroeid. Openbaarde zich naar buiten (althans bij
gemeentebestuur); in kwesties rond
aanvragen tot opname patiënten. Hierdoor dwong directeur (met
goedvinden regenten) chirurg tot nodeloos
omslachtige wijze van aanvragen tot
opname (vgl. met andere artsen). Opvallend: ondanks afkeur van houding
chirurg door regenten nooit afdoende
ingegrepen. - Beide artsen niet echt
bereid geweest tot herstel goede
ambtelijke verhoudingen (hoewel directeur
zich wel hiertoe bereid toonde); beiden
poogden elkaars aandeel in reorganisatie
te betwisten. - Conclusie: door betrekken
van de chirurg bij medisch èn
administratief beheer, nl. als adjunctdirecteur, verbetering te verwachten
(hierdoor ook taakverlichting en minder
urgentie voor medische assistentie;
tevens regenten gedwongen tot overleg
met beide artsen) (eenhoofdig bestuur
blijft overigens gehandhaafd).
A.2. Aanvragen tot opname patiënten. Noodzakelijk: uniformering van alle
aanvragen, zowel t.b.v. juiste medische
beoordeling, als vanuit administratieforganisatorisch standpunt, via: schriftelijke
aanvragen voor allen, ter eindbeoordeling
van directeur (bij twijfel: overleg met
aanvragende arts en evt. chirurg). Hiermee wordt aan een gerechtvaardigde
wens van de chirurg voldaan, alsook aan
(dubieuze ?) klachten van buiten. Weliswaar soortgelijke proefregeling nu
van toepassing (door chirurg niet naar
tevredenheid uitgevoerd), die beter zal
lopen indien voor alle artsen geldend.
A.3. Zorg voor voldoende chirurgisch
personeel. - Klachten hierover (door
directie / regenten juist overdreven
genoemd) weg te nemen door aanstelling
chirurg als adjunct-d. - Belangrijk: goede
vervangingsregeling voor chirurg.
A.4. Aanschaf instrumenten. - Ook t.a.v.
deze klachten van chirurg: aanstelling tot
adjunct-d. goede oplossing; echter dan
wel zich houden aan instructie.
A.5. Gebruik röntgenapparatuur. Bestaande overeenkomst met directeur
(alleenrecht röntgenfoto's) te handhaven;
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wellicht in toekomst oplossing voor wens
chirurg om voor eigen patiënten te mogen
röntgenen. - Misschien kan andere
tariefstelling (bijrekeningen) financiële
bezwaren opheffen.
A.6. Diversen: a) Polikliniek chirurg in
Minderbroedersstraat. - Geen probleem
(mits slechts poliklinisch).
b) Opname zwangere vrouwen. Directeur (en regenten): zoveel mogelijk
beperken (leidt tot misbruik); chirurg:
soepeler (onvoldoende peil
kraamvrouwenverpleging, mogelijkheid tot
opleiding). - Vanwege kosten: houding
directeur juist.
c) Opname TBC-patiënten. - Onvoldoende
competent om te beoordelen of teveel
TBC-patiënten worden opgenomen.
d) Verhouding regenten gemeentebestuur. - Regenten voelen zich
niet gesteund door b. en w. (daarom niet
krachtiger tegen chirurg opgetreden). Onvoldoende contact onderling,
verslechterd door onvolledig
tegemoetkomen van regenten aan vragen
om informatie.
e) Aanstelling assistent-geneesheer. Directeur acht zich overbelast (regenten:
akkoord). - Elders echter dezelfde
bezetting voldoende bevonden. - Door
aanstelling adjunct-d. en vrije artsenkeuze
ontlasting bevorderd en assistentgeneesheer voorlopig niet urgent.

17 (3)
Beschouwingen over hoofdpunten en
onderdelen (B)
B. Bijrekeningen.
- Aanleiding tot veel klachten en
(vermeende) onregelmatigheden. Grootste grief patiënten / ziekenfondsen:
van tevoren geen inzicht in kosten
opname. - Wel houdt directeur
onvoldoende rekening met draagkracht. Om dit probleem op te lossen: bijkomende
verrichtingen verwerken in
verpleegtarieven. - Alternatief: betere
controle door regenten op bijrekeningen
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mogelijk maken. - In beide gevallen: zo
nodig compenseren in salariëring artsen.

17 (4)
Beschouwingen over hoofdpunten en
onderdelen (C)
C. Vrije artsen- en specialistenkeuze.
- Reeds op 22-12-1921 in raad
voorgesteld (Van der Want c.s.).
C.1. Vrije artsenkeuze. - Voorlopig
toestaan voor patiënten 1e en 2e klas
(beperkt noodzaak aanstelling assistentgeneesheer en bevordert de bloei van het
ziekenhuis), echter te beperken tot interne
geneeskunde (geen chirurgische
ingrepen, laboratoriumwerk e.d. toestaan);
meerderheid commissie wil zelfs
algemene invoer.
C.2. Vrije specialistenkeuze. - Toelating
specialisten aan duidelijke regels binden;
in dat geval geen bezwaren.

17 (5)
Beschouwingen over hoofdpunten en
onderdelen (D)
D. Diversen - Betreft vnl. financieel en
huishoudelijk beheer.
D.1 / D.2. Tarieven en kostprijs. Maatregelen treffen waardoor exacte
bepaling van de kostprijs mogelijk wordt
(incl. alle kosten, ook van investeringen). Dit als basis voor herziene tarieven.
D.3. Afschrijving op instrumenten. - Niet
akkoord met idee directeur dat afschrijving
voor apparatuur moeilijk realiseerbaar is;
kijken naar systeem elders.
D.4. Kapitaalvorming t.b.v. instandhouding
stichtingslegaat. - Door reservering
kapitaal beschikbaar houden voor nieuwe
uitgaven. - Voor uitbreiding: geld lenen
(afschrijving = aflossingsbedrag).
D.5. Omzetting in een gemeentebedrijf. Samenwerking / contact regenten gemeentebestuur bevorderen door
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benoeming raadsleden in regentencollege
(omzetting tot gemeentebedrijf
onwenselijk: dan te weinig geschikte
bestuurderd).
D.6. Boekhouding van het ziekenhuis. Door invoering van commerciële
boekhouding sinds 1923 geen verdere
stappen nodig.
D.7. Verstrekking medicijnen aan
fondspatiënten. - Ziekenfondsen bereid
om (correct berekende) kostprijs van
geneesmiddelen uit stadsapotheek te
vergoeden (i.p.v. gratis verstrekking);
gunstig voor gemeente.
D.8. Exploitatie röntgenapparaat en
hoogtezon. - Directeur meent geen exacte
inlichtingen te kunnen geven; echter
exacte kostencalculaties zijn nodig voor
tariefsbepaling.
D.9. Laboratoriumbenodigdheden en
instrumenten. - Veelal eigendom directeur;
dit wijzigen t.b.v. duidelijker exploitatieopzet.
D.10. Bezoekuren 3e klas. - (Slechte
verhouding tot 1e en 2e klas); uitbreiding
bevorderen.
D.11. Aanvang dienst op ziekenzalen. Vergeleken met elders te vroege aanvang
van de dienst; te bevorderen dat dit later
gebeurt.

17 (6)
Rapport: conclusies en voorstellen.
Algemeen: principe-voorstellen, die vaak op verzoek van b. en w. - door regenten
nader uitgewerkt moeten worden.
A. Verhoudingen in het ziekenhuis.
A.1. Tussen doktoren en regenten.
Conclusies: verandering noodzakelijk in
belang ziekenhuis; noodzaak tot blijvend
contact / samenwerking via benoeming
chirurg tot adjunct-directeur. Voorstel: --->
verworpen <--- (aant. Pot).
A.2. Aanvragen tot opname van patiënten.
Conclusies: - schriftelijk (verplichte
invulling); - eindbeslissing aan directie; bij twijfel: verplicht overleg.
A.3. Voldoende chirurgisch personeel.
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Conclusies: - niet meer personeel nodig;
leegloop voorkomen; - vervanging chirurg
afdoende regelen.
A.4. Aanschaf instrumenten. Conclusie:
afwijking regels niet tolereren.
A.5. Gebruik röntgenapparatuur door
chirurg. Voorstel: bevredigende oplossing
vinden voor gerechtvaardigde eis chirurg
(mits belangen directeur gewaarborgd).
A.6. Diversen: a) Polikliniek chirurg: in
algemeen poliklinieken gunstig; tegen de
onderhavige geen bezwaar. b) Opname
zwangere vrouwen: voorzien in betere
kraamverpleging binnen gemeente. c)
Opname TBC-patiënten: geen conclusies /
voorstellen. d) Relatie regenten /
gemeentebestuur: zie beheersvorm. e)
Aanstelling assistent-geneesheer: niet
nodig (minder werk adm. en medisch voor
directeur door A.1 en C).
B. Bijrekeningen.
Conclusies: t.b.v. goed inzicht in
verpleegkosten dienen bijrekeningen te
worden verdisconteerd in vast tarief;
anders betere controle op draagkracht
patiënten mogelijk maken; evt. financiële
compensatie aan artsen.
C. Vrije artsen- en specialistenkeuze. 1.
Vrije artsenkeuze: meerderheid
voorstander hiervan, in elk geval voor 1e
en 2e klas ---> verworpen. 2. Vrije
specialistenkeuze: geen bezwaar mits
goed geregeld ---> verworpen.
D. Diversen.
D.1. / D.2. Tarieven, kostprijs. - Regenten
verzoeken om voorstellen tot herziening,
gebaseerd op nauwkeurige kostprijs.
D.3. Afschrijving op instrumenten. Noodzakelijk.
D.4. Kapitaalvorming t.b.v. instandhouding
stichtingslegaat. - Maatregelen treffen om
reserveringen te doen. - Geleend geld
t.b.v. uitbreidingen afschrijven conform
aflossingen.
D.5. Omzetting in gemeentebedrijf. Voorbereidingen treffen om gemengd
bestuur samen te stellen
(vertegenwoordiger uit b. en w., twee uit
raad, vier uit burgerij).
D.6. Boekhouding. - Geen voorstel nodig.
D.7. Verstrekking medicijnen aan
fondspatiënten. - Regenten verzoeken tot
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verrekening met ziekenfondsen te komen.
D.8. Exploitatie röntgenapparaat en
hoogtezon. - Maatregelen nemen om tot
nauwkeuriger kostencalculaties te komen.
D.9. Laboratoriumbenodigheden en
instrumenten. - Plan voor vervanging van
de niet in eigendom zijnde instrumenten.
D.10. Bezoekuren 3e klas. - Zo spoedig
mogelijk uitbreiden.
D.11. Aanvang dienst ziekenzalen. Overleg met regenten over later tijdstip.
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Archief Van
Itersonziekenhuis (ac335)
Inv.nr. 11
aug. / sept. 1919
Rapporten van P.C. Cleyndert Jr.,
benoemd geneesheer-directeur van het
Van Iterson-ziekenhuis, inzake voordracht
voor benoeming chirurg (aan regenten
VIZ).
1. 6-8-1919 - Steffelaar krachtig
aanbevolen (bevat tevens als bijlagen
informatieve brieven van medici inzake
capaciteiten Steffelaar); (S. bezit, behalve
de benodigde chirurgische ervaring, "de
hier in Gouda zoo noodige ervaring ... om,
èn met medici èn met patienten om te
gaan. Van vele zijden blijkt mij, dat ...
Steffelaar èn als chirurg èn als collega bij
Haarlemsche medici in hoog aanzien
staat." Zette chirurgische kliniek op in
St.Joannes de Deo. "Hij heeft dus reeds
getoond moeielijkheden het hoofd te
kunnen bieden en ze te kunnen
overwinnen. Vooral dat hierbij botsingen
met medici, die vaak tegenstrijdige
belangen hadden, zijn vermeden door zijn
uiterst correcte wijze van optreden, doet
mij besluiten hem in de eerste plaats aan
te bevelen. In Gouda zullen toch ook in
den aanvang moeielijkheden te
overwinnen zijn, helaas ook met,
schijnbaar tegenstrijdige belangen
hebbende medici."
2. 17-9-1919 Beschouwing resp.
kwaliteiten van Steffelaar en Montagne.
Laat zich uitsluitend leiden door stelling
dat VIZ de best mogelijke chirurggynaecoloog verdient. ("Plaatselijke
sympathien en antipathien nemen in deze
geen plaats in"). "... dan alleen kan men
hopen dat het Goudsche publiek weer
vertrouwen in zyn mooi ziekenhuis krygt
en, indien er grootere operaties moeten
plaats vinden, het deze laat verrichten in
het van Iterson-ziekenhuis en niet, zooals
thans vrywel algemeen geschiedt, de
klinieken in naburige steden bezoekt. Nog
eens, het is voor het van Itersonziekenhuis een eisch, dat het het tydperk
der "kleine" chirurgie verlaat en dat der
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"groote" chirurgie betreedt." C. meent te
kunnen oordelen op basis van aantal en
soort operaties van laatste jaren
(informatie van regenten via directrice) en
op grond van mondelinge informatie van
"vele personen in Gouda". Indruk: indien
transport mogelijk, dan grotere operaties
elders, meestal op advies huisarts. Ook
op gebied van gynaecologie slechts
weinig gedaan (1917 + 1918: zeven
"currettementen" en een gynaecologische
operatie). Over verloskundige werk
onvoldoende gegevens.
2. (vervolg)
Overigens: a.s. chirurg sterk beperken in
werkzaamheid als verloskundige! (kost
teveel kostbare tijd). Beschouwing
Steffelaar: sterk geprezen; nadruk op vele
gynaecologische werk. Montagne: "heeft
het niet noodig geoordeeld een
persoonlyk onderhoud met
ondergeteekende te hebben". Geen
informatie bij sollicitatie, maar via
burgemeester (vragen in gesprek met
regenten) toch enige inlichtingen. M.
promoveerde een jaar na artsexamen op
"kindervoeding"; daarna 3 jaar assistent
dr. Pimentel in Ned.-Isr. ziekenhuis te
Amsterdam; dit sterk gericht - door
veelzijdigheid - op huisartsenpraktijk; geen
vorming tot volleerd chirurg. Sindsdien 17
jaar als huisarts te Gouda; daarnaast
chirurgische en gynaecologische praktijk.
Conclusie: Steffelaar als eerste
aanbevolen. Gezien weigering Montagne
om evt. benoeming aan te nemen, hem
niet op voordracht plaatsen. 3. z.d. (sept.,
vóór 26 sept.) Op initiatief weth. Hoffman
bespreking met burgemeester, Hoffman,
Steffelaar, Montagne en Cleyndert. Hierbij
volkomen overeenstemming over nieuwe
oplossing: a. Steffelaar als chirurg
benoemen; b. na vaststelling instructie
Montagne benoemen tot verloskundige. c.
zal ontwerp-instructie maken, met als
hoofdpunten: - verloskundige behandelt
alle zwangere patiënten; - buiten VIZ vrij
om eigen praktijk (ongeacht richting) uit te
oefenen en te opereren; - op vaste tijden
spreekuur voor on-/minvermogenden
en overleg met huisarts.
3. z.d. (sept., vóór 26 sept.)
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Op initiatief weth. Hoffman bespreking met
burgemeester, Hoffman, Steffelaar,
Montagne en Cleyndert. Hierbij volkomen
overeenstemming over nieuwe oplossing:
a. Steffelaar als chirurg benoemen;
b. na vaststelling instructie Montagne
benoemen tot verloskundige.
c. zal ontwerp-instructie maken, met als
hoofdpunten:
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- verloskundige behandelt alle zwangere
patiënten;
- buiten VIZ vrij om eigen praktijk
(ongeacht richting) uit te oefenen en te
opereren;
- op vaste tijden spreekuur voor on/minvermogenden en overleg met
huisarts.

GOUDA

– aantekeningen ziekenhuiskwestie 1918 – 1923 –

86

Goudsche Courant
1922
september - december 1922
GC woensdag 13-9-1922
Stadsnieuws: raadsverslag 12-9-1922
ad: rapport rekeningen 1921 instellingen
van weldadigheid
Politieke achtergronden sprekers:
- Van Galen (weth.), Kolijn (AR)
- Sanders, Lafeber (SDAP)
- Van der Want (Vrijheidsbond)
- Hoffman (weth.), Van Berkel (RKSP)
...............................................................
commentaar GC:
kop: Uit den Goudschen Raad.
..... Het Ziekenhuis-beheer aangevallen. Een speciale vergadering tot regeling der
Ziekenhuis-aangelegenheden in uitzicht
gesteld.
De Ziekenhuis-affaire is weder op het
tapijt gebracht, na gedurende den zomer
te hebben gerust. En nu wordt het ernst.
De zaak moet zijn beslag krijgen. Het
rapport, dat door de Commissie die de
rekening heet nagezien, is uitgebracht (zie
elders in dit blad) en de besprekingen
gisteren in den Raad doen zien dat de
wijzer van beheer dezer instelling te
wenschen overlaat. Er mag, na de
toezegging van den wethouder Van
Galen, onder wiens presidium deze
aangelegenheid is besproken, worden
verwacht dat zeer spoedig de Raad deze
zaak in vollen omvang zal kunnen bezien
en na het standpunt van Regenten te
hebben gehoord, daarover zijn conclusie
zal nemen.
Hoe langer deze zaak blijft hangen, hoe
moeilijker ze wordt om af te doen, en
aangenamer wordt de situatie er
allesbehalve door.
Voor de besprekingen verwijzen wij naar
het verslag.
GC 15-9-1922 (stadsnieuws)
kop: Het verweer van Regenten van het
Van Iterson Ziekenhuis op het Rapport der
Commissie van Onderzoek der Rekening.
Dit verweer wordt door de GC op verzoek
van regenten opgenomen (volgt in

extenso).
GC 4-10-1922 (stadsnieuws)
kop: Het Van Iterson Ziekenhuis.
I.v.m. verzoeken van raadsleden sinds 21
nov. 1921 hebben b. en w. een overzicht
laten samenstellen van de stukken die in
het secretarie-archief berusten. B. en w.
stellen een grondig onderzoek voor via
een raadscommissie ad hoc, die
rechtstreeks aan de raad voorstellen kan
doen.
GC 9-10-1922 (tweede blad)
kop: Het Van Iterson Ziekenhuis.
Weergave van een samenvatting van het
historisch overzicht (zie GC 4-10-1922),
met de vier hoofdpunten:
1. verpleegtarieven
2. benoeming assistent-geneesheer
3. vrije artsenkeuze
4. algemeen financieel beheer (omzetting
in een gemeentebedrijf)
(Beslaat 3/4 pagina!)
GC 10-10-1922 (tweede blad)
kop: Het Van Iterson Ziekenhuis. (II)
Vervolg van GC 9-10-1987. Betreft met
name samenvatting van externe rapporten
over de vrije artsenkeuze.
GC 11-10-1922 (tweede blad)
kop: Gemeenteraad van Gouda. Zitting
van Dinsdag 10 Oct. 1922 ... (slot).
O.a. Het voorstel betreffende het Van
Iterson Ziekenhuis.
Betreft de raadsbehandeling inzake de
benoeming van een commissie. Het
voorstel wordt aangehouden.
GC 10-11-1922 (stadsnieuws)
kop: Vergadering van den gemeenteraad.
De N.Z.H. meldt, dat Dinsdag a.s. een
raadszitting zal worden gehouden, waarin
het College van Regenten van het Van
Iterson Ziekenhuis zal worden gehoord in
verband met de hangende kwesties.
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GC 11-11-1922 (stadsnieuws)
kop: Gemeenteraad.
Aankondiging van een vergadering op 1411-1922 ter bespreking van de rekening
van het vIZ
GC 15-11-1922 (tweede blad)
kop: Het Van Iterson-Ziekenhuis. De
regenten in den Raad.
Uitgebreid verslag van de vergadering,
waarbij regenten tegenwoordig zijn.
Voorts (achterpagina) een exploitatieoverzicht van het ziekenhuis.
GC 28-11-1922 (tweede blad)
kop: De Gemeentebegrooting 1923. III.
Subsidie aan het Van Iterson Ziekenhuis.
Dit onderwerp was aanleiding voor vragen
van raadsleden, o.a. over de slechte
verstandhouding tussen de geneesheerdirecteur en de chirurg.
GC 2-12-1922 (stadsnieuws)
kop: Gemeenteraad van Gouda.
Uitgebreid betoog van Van der Want (VB)
over het vIZ, o.a. over de
doktorenkwestie. Burgemeester wil
beperking spreektijd "nu de commissie is
ingesteld".

1923
22-03-1923
Mededeling van de regeling voor
aanvrage van kosteloze opname of
opname met gedeeltelijke vrijstelling van
kosten in het Van Iterson-ziekenhuis.
1923
29-03-1923
Chirurg M. Steffelaar adverteert met
opening particulier spreekuur in zijn kliniek
aan de Minderbroedersstraat 6.
1923
16-04-1923
M. Steffelaar treedt af als bestuurslid
Roei- en Zeilver. Gouda. Opgevolgd door
(raadslid VB) P. Bokhoven.
Denk om "netwerk", contacten met politici
enz.
1923
19-06-1923
Bericht ("De Ziekenhuis-qaestie") dat de
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commissie ad hoc gereed is met
werkzaamheden en weldra rapport zal
uitbrengen.
1923
27-06-1923
Rapport van de commissie ad hoc wordt
in extenso gepubliceerd.
1923
13-07-1923
Contra-rapport van het college van
regenten van het Van Iterson-ziekenhuis
(in extenso opgenomen).
Regenten kunnen zich niet met alle
conclusies en voorstellen van de
raadscommissie verenigen, vandaar dit
contra-rapport. Helaas hadden regenten
geen inzage in de notulen van de
commissie (hoewel door raad als
beherend college aangesteld); daarom
deels geput uit mededelingen van een der
regenten, die wel (nl. als raadslid =
Jongenburger) kennis kon nemen van de
bescheiden van de commissie.
- Verhoudingen in het VIZ: Kennelijk
commissie onvoldoende inzicht in diepere
achtergronden van slechte verhoudingen
binnen VIZ (regenten hebben dit jarenlang
van nabij meegemaakt); zij geeft beide
artsen evenveel schuld, hoewel volgens
regenten de chirurg de hoofdschuldige is
(gezagsondermijning, dit moet de raad
duidelijk worden!). Oplossing benoeming
chirurg tot adjunct-directeur dan ook
onjuist.
Ook los van karakterverschillen: reeds nu
directie meerhoofdig; versterking hiervan
onjuist (ook door dr. Wortman benadrukt).
Overigens heeft chirurg ook meermalen
tegenover andere personen van het VIZ
onjuist gehandeld, o.a. tegenover
regenten. Meermalen overwogen om
strenger in te grijpen, maar bevoegdheid
tot schorsing ontbreekt en onvoldoende
steun van b. en w. Beschuldigingen van
chirurg bij commissie, zowel jegens
regenten als directeur; helaas geen
gelegenheid voor laatstgenoemde tot
verdediging (hoewel ook als medicus
beschuldigd). Helaas heeft de commissie
geen oordeel over deze beschuldigingen
uitgesproken. Gedrag chirurg is
onwaardig.
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- Aanvragen tot opname. Akkoord met
vaste formulieren, mits eindbeslissing aan
directeur of plaatsvervanger. Bij
spoedgevallen: later formulier invullen.
- Vrije artsenkeuze. Principieel hiertegen
(reeds 4-1-1922 aan b. en w. gemeld).
Voorts onjuist om dit alleen voor interne
geneeskunde voor te stellen. Bezwaar
tegen tendentieuze voorstelling van zaken
door chirurg.
Daardoor dit voorstel ontstaan.
Hopelijk neemt raad goede nota van dit
contra-rapport.
11-7-1923 (get. Jongenburger = locovoorz., Van Dantzig = secr.)
---> redactioneel commentaar: ook GC
betreurt het niet ter beschikking zijn van
commissiestukken. "Wellicht zou dit tot
verheldering der quaestie leiden, die nu
voor een buitenstaande onontwarbaar
lijkt." Aangezien chirurg scherp
veroordeeld, meende GC hem in de
gelegenheid te moeten stellen tot
weerwoord.
---> volgt verweer Steffelaar
1923
13-07-1923
Verweer van dr. Steffelaar (12-07-1923).
"Aangezien bijna de vier jaar vol zijn, dat
de heelkundige van het van ItersonZiekenhuis moet bukken onder
gezagsaanmatiging en gezagsmisbruik,
dat hij zijn werk moet doen onder
omstandigheden, zooals geen collega aan
eenig ander gasthuis, dat zijn klachten en
protesten niets baten, omdat hij zonder
voldoende rechtspositie staat tegenover
een boven hem geplaatst College van
Regenten, die in alle omstandigheden den
geneesheer-directeur steunen tegenover
hem, verwondert het hem niet, dat waar
de Raadscommissie ad hoc na uitgebreid
onderzoek van veel, wat er in die jaren
gebeurd is, tot besluiten komt op grond
waarvan wordt voorgesteld aan hem, den
vogelvrij verklaarde, een uitbreiding van
gezag te geven, het College van
Regenten onthutst alle middelen inspant
om te verhinderen, dat men dien recht zou
doen wedervaren!" Ondertekenaars
samen minder lang bij VIZ betrokken dan
chirurg zelf; onvoldoende op de hoogte
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van oorsprong "verschillen". Zogenaamd
directie gedwarsboomd. Integendeel (hoe
te motiveren?).
Gezagsondermijning? Graag
commissiestukken lezen die dat beweren.
Volgens regenten is houding chirurg
ontstaan uit kwaadwilligheid jegen
directeur. Nee: gevolg van handelingen
"waartegen geen verweer mogelijk bleek".
Raadscommissie: gevolg van afgunst
inzake aandeel beide artsen in welslagen
reorganisatie. Nee: alleen eerste 8 weken
mee bemoeid, daarna niet meer (werd niet
op prijs gesteld). (Zei toen reeds tegen
directeur: "mijn rechten zijn niet veilig in
Uwe handen!"); omdat hij zijn recht niet
kreeg, teruggetrokken in zichzelf en eigen
werk; dit is juiste achtergrond ontstaan
verschillen. (Feiten gestaafd en in dossier
geborgen; regenten bestrijden deze).
Raadscommissie vroeg hem ook over vrije
artsenkeuze. Reeds in Haarlem ook de 3e
klas opengesteld voor alle collega's; goed
systeem, zorgt voor vulling 1e en 2e klas.
Is graag bereid de vorige chirurg (=
Montagne) te laten opereren. De
uitzondering van chirurgie bij vrije
artsenkeuze komt dus niet van hem
(opmerkingen regenten toont
vijandschap). "Als er dus in het ziekenhuis
iets niet deugt, dan is het den
heelkundige." ... "Als buitenstaanders
klachten mochten hebben ..."
"De heelkundige hoopt, dat de Raad,
voorgelicht door de Raads- commissie zal
weten uit te vinden, waar in het van
Iterson- Ziekenhuis de schoen wringt."
(besluit met PS: indien andere plaatselijke
bladen dit verweer willen publiceren, dan
graag)
1923
17-07-1923
Adres van het bestuur van de
Geneeskundige Vereniging tot
Bevordering van het Ziekenhuiswezen
(aan raad) (12-7-1923).
Vereniging bestaat ruim 20 jaar en omvat
grootste deel der directeuren en artsen
van ziekenhuizen. Behartigt geen
persoonlijke belangen, maar streeft bloei
ziekenhuizen na. Daarom hierbij oordeel
over rapport raadscommissie, dat het
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Goudse (Van Iterson-ziekenhuis) betreft,
"dat een der betrekkelijk weinige openbare
ziekeninrichtingen is van kleineren
omvang in een stad van beperkte grootte
gevestigd, die als ziekenhuis bijzonder
goed zijn ingericht en velerlei factoren
bezitten, welke ze kunnen maken tot
model- inrichtingen, voorbeelden voor
andere steden - ook zulke die belangrijk
grooter zijn dan Gouda - en zegenrijk
arbeidend ook voor den naasten omtrek."
Rapport ademt goede bedoelingen.
Slechte resultaten VIZ geweten aan
slechts verstandhouding artsen. Geen
oordeel over schuldvraag, maar wel:
voorgestelde oplossing onjuist, zal zaak
verslechteren!
Commissie wil chirurg belasten met werk
dat uitsluitend bij directeur thuishoort, dus
in feite: streven naar twee directeuren. Dit
spot met jarenlange ervaring in
ziekenhuiswezen (twee kapiteins op één
schip onjuist). Alle artsen in een
ziekenhuis hebben de voorschriften van
de directeur op te volgen en zijn controle
te ondergaan (indien niet acceptabel, dan
vertrekken!, "Tenzij de directeur, door de
aan zijn bemoeiingssfeer gestelde
grenzen te overschrijden, toont, niet de
rechte man op de rechte plaats te zijn. In
het laatste geval zal deze het veld moeten
ruimen.") Oplossing hier: beiden of een
van beiden neemt ontslag; desnoods
gedwongen. In toekomst dan aan
opvolger(s) nauwkeurige instructie met
grenzen bemoeienis directeur
verstrekken.
Vrije artsenkeuze: reeds 4-1-1922 mening
meegedeeld; in algemeen
afkeurenswaardig in openbare
ziekenhuizen, zeker in dit geval
(beperking tot 1e en 2e klas; uitsluiting
chirurgen).
Bestuur ziekenhuis: uitbreiding met leden
uit raad/b. en w./ burgerij nuttig geacht
(strookt met moderne bedrijfsvoering).
Over rest van rapport wordt geen mening
gegeven.
1923
18-07-1923
Mededeling dat "Ziekenhuisquaestie" a.s.
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dinsdag in openbare raadsvergadering
komt.
1923
21-07-1923
Redactioneel commentaar: "De
Ziekenhuis-quaestie in den Raad".
"De ziekenhuis-quaestie beroert sinds jaar
en dag de gemoederen in onze gemeente;
er was al een quaestie en een hoogst
ernstige, toen de leiding der inrichting was
in andere handen." Raad toen geen
bevredigende oplossing, maar botte bijl
"door overboordzetting van alles wat
daarmede annex was". Bij benoeming
nieuwe leiding direct nieuwe kwestie:
geen eenstemmigheid over directeur; door
loting benoemd. Bij keuze chirurg wel
eenstemmigheid. "De benoeming van
beide medici wekte een storm van
verontwaardiging bij de Goudsche medici:
een nieuwe quaestie, die buiten de
eigenlijke andere stond. Maar een, die
althans voor den buitenstaander zichzelf
heeft opgelost. Van een ongewenschte
verhouding tusschen de Goudsche medici
en de Ziekenhuis-doctoren is althans
weinig meer merkbaar." Nu nieuwe, meest
ernstige kwestie: conflict tussen beide
VIZ-artsen. Regenten hierbij betrokken.
Leidde tot herhaalde besprekingen en o.a.
correspondentie regenten / b. en w.
Ernstig meningsverschil bleek aanwezig,
ondanks "trait d'union tusschen Regenten
en B. en W." Erger: raad viel b. en w.
meermalen aan over relatie; alles steeds
ingewikkelder. Toen direkte aanval vanuit
raad op beleid regenten, gevolgd door
verzoening (met slechts 11 van de 19
raadsleden). Op voorstel Van Berkel: okt.
1922 een raadscommissie. Resultaat: veel
vergaderd en dik rapport, maar kennelijk
geen oplossing voor de kardinale kwestie
(verhoudingen binnen VIZ): samenwerking
afdwingen door chirurg deel bestuurstaak
te geven. Zou misschien lukken bij
normale verhoudingen, maar nu ook
regenten openlijk tegen chirurg (zie
contra-rapport) en samenwerking
uitgesloten. Regenten sturen aan op
ontslag chirurg; raadscommissie wil dit
niet. Wat kan raad doen met oplossing die
alleen kan bij ontslag regenten en
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beperking bevoegdheden directeur?
Indien alleen belang VIZ telt, dan moet
raad beoordelen wat werkelijke oorzaak is
van de ongewenste toestand; die oorzaak
dient weggenomen. Indien regenten
gevolgd (ontslag chirurg), dan oorzaak
niet weggenomen (maar wel VIZ beroofd
van kundig chirurg, "wiens goorte
capaciteiten alom worden geroemd en
gewaardeerd"); geen garantie dat met
nieuwe chirurg n niet zelfde situatie
ontstaat.
Raad moet bedenken dat alleen exacte
afbakening van bevoegdheden en
precieze instructies van rechten èn
plichten in belang VIZ is. "Elk drijven in
andere richting moet tot nadeel lijden."
1923
24-07-1923
Verslag raadsvergadering behandeling
rapport commissie ad hoc ziekenhuisaangelegenheden (24-7-1923).
Bevat eerste gedeelte van de raadszitting,
met name de kwestie van de volgorde van
sprekers. Muylwijk dient motie in om als
eerste (namens de commissie) het woord
te voeren. Mijs ontraadt de aanneming en
dreigt de motie niet uit te voeren
("Uitroepen: dan kunnen we wel naar huis
gaan! Verschillende leden staan op, maar
gaan daarna toch weer zitten! De heer
Van der Want (v.b.) betreurt het optreden
van den Voorzitter en ziet in diens
houding een teeken van zwakte. De
voorzitter is dat absoluut niet eens.
Wethouder IJsselstijn: Burgemeester u
haalt u zelf omlaag!"
1923
25-07-1923
Verslag raadsvergadering behandeling
rapport commissie ad hoc ziekenhuisaangelegenheden (24-7-1923) (vervolg).
---> Controleren of dit meer bevat dan
officiële verslag (b.v. interrupties).
(Helaas is een groot deel van het laatste
stuk van de vergadering wegens te krap
inbinden niet leesbaar.)
1923
26-07-1923
Ingezonden stuk van I. van der Want
(raadslid) (kop "Het Van ItersonZiekenhuis").
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Vraagt rectificatie van een onjuiste
weergave van zijn woorden tijdens de
behandeling van het rapport. Hij zou
beweerd hebben dat dr. Cleyndert met
slechte afloop een operatie heeft
uitgevoerd. Hij heeft in elk geval bedoeld
aan te tonen, dat ook al heeft Cleyndert
met succes geopereerd, hij toch niet als
chirurg bestempeld kan worden; dit i.v.m.
de uitspraak van regenten, die C. als ter
zake kundig beschouwen.
1923
26-07-1923
"De Ziekenhuisquaestie in den Raad. Een zitting van 6 uur bijna zonder
practische resultaten."
(nabeschouwing van de behandeling van
het commissie-rapport)
"De Ziekenhuisquaestie is wel de
moeilijkste quaestie, die onze gemeente
beroert en de oplossing daarvan schijnt
niet te kunnen worden gevonden."
Raad stond voor beslissing om
verandering te brengen. Wat heeft de raad
gedaan?
In middag- en avondzitting zijn
commissierapport, contra-rapport
regenten en verweer chirurg behandeld.
Begon reeds in geladen atmosfeer
vanwege conflict over eerste spreekrecht
tussen Jongenburger (woord gevraagd als
regent) t.o. Muijlwijk (als voorzitter
commissie). Volgde een onverkwikkelijke
discussie en daardoor gedurende hele
behandeling verhitte gemoederen.
Twee groepen in raad: aanhangers
regenten contra aanhangers wethouders +
raadscommissie. Eerste groep star (eisen
ontslag chirurg), tweede vindt dat
regenten en directeur weg moeten, maar
bieden tussenoplossing (adjunct-directeur)
"om den vermaarden chirurg voor Gouda
te behouden". Beide groepen leden
nederlaag. (Van "regentenzijde" reeds
motie gereed met voorstel ontslag chirurg,
maar niet ingediend. ) "Wat wel bereikt
schijnt te zijn is dit: dat Regenten van het
Ziekenhuis zich zullen terugtrekken." Dan
toch eerste stap naar oplossing gezet,
immers "Dit college heeft een
geschiedenis, dit is wel gebleken, die een
oplossing in den weg staat. Het is jammer
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dat die mededeeling ook niet i n den Raad
is gedaan." Dan nieuw college, waarbij het
verplicht is een lid van b. en w. tot regent
te benoemen; vraag: is het verstandig dat
deze tevens voorzitter van regenten
wordt! (niet noodzakelijk). Positie Mijs was
zeer onaangenaam: niet alleen door
raadscommissie aangevallen als voorzitter
regenten, "alle wethouders hebben op
zeer scherpe wijze stelling tegen hem
genomen en hem slapheid van houding
verweten." Dus gebleken dat wethouders
geen vertrouwen in hun voorzitter hebben.
Tenslotte is wel duidelijk geworden: indien
goede verhoudingen in VIZ niet hersteld
(en daardoor ziekenhuis geschaad), dan
grote meerderheid vóór drastische
maatregelen. (Raad heeft plicht om VIZ
niet slachtoffer te laten zijn van
persoonlijke geschillen.)
Toch enkele kleine dingen bereikt: geen
vrije artsenkeuze, maar ook geen
assistent-geneesheer (door regenten
geaccepteerd). Verbetering: bij vervanging
chirurg dit door specialist (i.p.v. directeur).
Ook overlegregeling bij aanvraag
opnamen verbeterd.
Jammer dat hele zitting in teken stond van
oppositie regenten tegen alles wat de
raadscommissie voorstelde. "Was dat
noodig? Maar vooral was dat het belang
van het Ziekenhuis en van de Gemeente?
Was de heer Jongenburger niet uitsluitend
de Regent, in plaats van lid van den
Raad? Hopen we dat het goede
eindresultaat, dat allen wenschen, toch
nog zal kunnen worden bereikt."
1923
28-07-1923
Ingezonden brief adjunct-directrice Van
Iterson-ziekenhuis.
N.a.v. raadsverslag ("in de verschillende
bladen") blijkt dat IJsselstijn, i.v.m. het niet
horen van de adjunct-directrice (J.C.
Peterson), beweerde dat zijn pas twee
weken in dienst was en bovendien ziek.
Beide beweringen zijn geheel onjuist.
1923
30-07-1923
Ingezonden brief adjunct-directrice Van
Iterson-ziekenhuis.
Mw. J.C. Peterson, adjunct-dir. VIZ, zendt
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nieuwe ingezonden brief aan GC, die als
volgt begint:
"Door alles, wat den laatsten tijd in het
openbaar over het Ziekenhuis geschreven
of gesproken wordt, kan het, dunkt mij,
niet anders, of velen zullen de idee
koesteren, dat het in het Ziekenhuis een
allertreurigste toestand is en als gevolg
daarvan zullen waarschijnlijk menschen,
die in onze inrichting de voor hen zoo
noodige verzorging en verpleging zouden
vinden, nu afgeschrikt worden door dat
beeld van disharmonie, dat onwillekeurig
zich voor hun oogen vertoont." Oproep om
niet bang te zijn dat in het VIZ "de
betreurenswaardige verhouding tusschen
de beide doktoren van dien invloed is, dat
de rust, de prettige toon en de verder door
de verpleging zoo noodige factoren
geschaad worden."
P. zelf sinds half jaar in VIZ en verbaasd
"over den goeden toestand waarin het
Ziekenhuis eigenlijk verkeert". "In de
Raadszitting van 24 Juli werden,
misschien onder invloed van
ontstemming, dingen geuit, die ten
eenemale onwaar zijn." Zelfs voeding
slecht genoemd. Vraagt raadsleden eens
binnen te lopen en eten te proeven.
Jammer dat VIZ zo naar beneden wordt
gehaald door enkele ontevredene ("die in
alle rangen en standen en in elk
ziekenhuis wel te vinden is"), waardoor
geheel ten onrechte mensen afkeer van
VIZ krijgen en daarom zich daar niet laten
verplegen. P. wil geen reclame maken,
maar begaan met lot van zieken die
(ontstaan door onjuiste voorstelling van
zaken) wantrouwend staan t.o.v. VIZ en
zich daardoor laten weerhouden genezing
te zoeken. "Hoewel wij allen hopen, dat er
in de toekomst spoedig een oplossing zal
worden gevonden voor de droevige
kwestie tusschen de beide geneesheeren,
moeten wij wel in het oog houden, dat het
vaak niet zoozeer de verkeerde
toestanden, als wel niet weten, niet
begrijpen en laster zijn, die den bloei van
iets belemmeren.
1923
03-08-1923
"Een adresbeweging van de Goudsche

GOUDA

– aantekeningen ziekenhuiskwestie 1918 – 1923 –

Ziekenfondsen."
N.a.v. besprekingen in raad (vrees voor
ontslag chirurg VIZ) hebben Goudsche
Ver. voor Genees-, Heel- en Verlosk.
Hulp, Alg. Afd.-Ziekenfonds voor Gouda
e.o. en Rotterdamsch Ziekenfonds een
"adresbeweging" gestart om "den chirurg
... te doen zien dat een zeer groot deel der
bevolking er prijs op stelt, dat hij voor het
ziekenhuis behouden blijft." Beoogt
middelen te beramen om Steffelaar voor
VIZ en Goudse burgerij te behouden; ter
tekening aan de 10.000 leden der
ziekenfondsen boven de 18 jaar.
Daarnaast ook aan anderen gelegenheid
geboden tot sympathiebetuiging.
Bedoeling dat ziekenfonfdsen zich
vervolgens aan de raad richten.
1923
10-08-1923
"De Ziekenhuis-quaestie opgelost."
"Met bijzondere vreugde maken wij
melding van het feit dat de Ziekenhuisquaestie tot oplossing is gekomen. Op
initiatief van enkele vooraanstaande
ingezetenen heeft Dinsdagavond j.l. een
bijeenkomst plaats gehad met de beide
aan het Ziekenhuis verbonden doktoren
en het resultaat der gehouden
besprekingen is geweest dat aan de
minder goede verhouding, die er tusschen
beiden bestond, een eind is gekomen."
Dank aan beide artsen en bemiddelaars.
Kwestie van de baan, "daar in overleg
alles wat tot verschil van meening
aanleiding kan geven, kan worden
geregeld. Het fraai en modern ingerichte
Van Iterson-Ziekenhuis kan thans tot volle
ontplooiing komen."
1923
21-08-1923
Raad 21-8-1923
I.v.m. benoeming De Witt Wijnen tot
regent Van Iterson- ziekenhuis (i.p.v. D.
Hoogendijk), vraagt Van der Want of het
de bedoeling is dat regenten per 1-9-1923
zullen aftreden, op grond van een uitlating
van Jongenburger. Zo ja, dan benoeming
uitstellen. Mijs: niet besproken in college
van regenten. Jongenburger: misverstand;
geen bedoeling om en bloc af te treden;
las ook dergelijke opvatting in brief van b.
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en w. Van Galen: niet goed gelezen;
daarin dus ook misverstand.
Jongenburger: dus geen reden voor
aftreden regenten.
1923
11-08-1923
"De actie van de Goudsche
Ziekenfondsen."
Ingezonden stuk van Joh. Mulder,
voorzitter Ziekenfonds ..., waarin hij stelt
"met groote vreugde" te hebben gelezen
"dat de doctoren in het ziekenhuis
wapenstilstand hebben gesloten". "Dat is
en voor de patiënten en voor het
Ziekenhuis van groot belang." Is de artsen
dankbaar, maar wil toch even zeggen dat
het petitionnement doorgaat, omdat doel
niet was persoonlijke ruzie te beëindigen,
maar Steffelaar mogelijk te maken in
Gouda te blijven "en met opgewektheid
zijn moeilijk werk alhier te kunnen blijven
verrichten". "De verhouding Dr. Steffelaar
- Regenten is daarbij natuurlijk nog
dezelfde gebleven en juist dat moet ook
anders worden. Daarvoor is en was
hoofdzakelijk ons petitionnement." Blijft
verzoeken om te tekenen, zodat raad en
regenten zien dat burgerij werk chirurg op
prijs stelt.
1923
04-09-1923
Mededeling in raad (4-9-1923) dat het
regenten van het VIZ niet is gelukt om dr.
Montagne in te schakelen als waarnemer
bij afwezigheid van chirurg. Uitsluitend in
spoedgevallen.
1923
06-09-1923
"Een adres van de Goudsche
Ziekenfondsen."
Gecombineerde besturen der Goudse
ziekenfondsen hebben zich tot de raad
gewend.
Ziekenhuiskwestie had ook - uiteraard steeds aandacht fondsbesturen. Hoewel
groot belang bij goed functioneren VIZ,
had men zich totnutoe niet in kwestie
gemengd; geen partij gekozen. Na de
behandeling van chirurg door regenten en
ook door raad, gemeend dat fondsen
moesten pogen Steffelaar voor VIZ te
behouden, in belang van burgerij en
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fondspatiënten. Om te weten of dit
inderdaad door fondsleden werd gewenst,
is petitionnement ingesteld, uitsluitend
onder leden, maar met doel daarna ook
anderen te laten tekenen. Aan dat laatste
voorlopig geen gevolg gegeven, terwijl
ook met actie onder fondsleden is gestopt,
nadat uit plaatselijke pers bekend werd
dat persoonlijke kwestie tussen beide
artsen was opgelost. Laat dit benut
worden door raad en regenten om goede
regeling tussen artsen te treffen ter
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voorkoming van ruzie en bespotting van
VIZ. Lijsten met ruim 5000
handtekeningen worden overlegd.
Verzoek stappen te ondernemen bij
regenten, dat Steffelaar voor VIZ
behouden blijft.
Nader toegevoegd door redactie: lijsten
aangegroeid tot 5400 handtekeningen,
binnen twee weken verzameld. Zodra uit
pers bleek dat geschil tussen Cleyndert en
Steffelaar was bijgelegd, is actie gestopt.
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Aantekeningen Bert van der Saag
Duidelijke verschillen in opvattingen over
omvang particuliere praktijk tussen
raadsleden en medici.
Indrukken behandeling werkzaamheden
door commissie ad hoc:
- Gemeenteraad weigert duidelijke
opdracht te formuleren. - Door geharrewar
in raad zelfs overwogen "opdracht" terug
te geven (zie ook tijd tussen instelling
commissie en eerste vergadering). --Gewezen wordt door Van Berkel (RKSP)
op voortdurende kritiek t.a.v.
burgemeester (Van der Want: heeft
duidelijk twee petten op!).
- Tijdens de formulering van de
werkzaamheden worden met name
financiële zaken genoemd (hangt verm.
samen met de kwestie van het rapport van
de raadscommissie onderzoek rek-n
1921).
- Hoewel tijdens eerste vergadering een
raadslid als secretaris fungeert, wordt
onder druk van Van der Want
gemeentesecretaris Pot als ambtelijk
secretaris toegevoegd (bezwaren
anderen: is wellicht vooringenomen - i.c.
jegens burgemeester?). (geestverwant
vdWant ? ---> controleren via benoeming
? (aug. 1919) <--- (ook in raad 21-12-1922
reeds aandrang)
- Volgorde behandeling problemen toch
bepaald door conflict tussen artsen dr.
P.C. Cleyndert (geneesheer-directeur) en
M. Steffelaar (chirurg), beiden sinds 1-101919.
- Klachten Steffelaar vooral op
beroepsterrein: . regeling opname
patiënten (uit eigen polikliniek) . wil meer
zeggenschap t.a.v. eigen afdeling
(assistentie operatiekamer; instrumenten,
enz.) . streeft naar afd. verloskunde +
opleiding kraamverzorging . gaat eigen
polikliniek buiten ziekenhuis stichten .
bezwaar tegen operatief ingrijpen
directeur . wil zelf röntgenfoto's maken
(via eigen apparaat) . acht directeur als
arts niet bekwaam . directeur poogt
patiënten af te troggelen.

Tussendoor komt dan horen
ziekenfondsbesturen:
1. Alg. Zkfds. Gouda e.o. = bezwaar tegen
systeem van bijrekeningen (aparte
doorberekening bijkomende
verrichtingen); wil dit in verpleegtarief
verwerkt zien.
2. Goudsche Coöp. Ver. v. Genees-, heelen verlosk. hulp = a) bezwaar tegen
hoogte bijrekeningen; vast tarief gewenst.
b) (professioneel) bezwaar (huisarts
Broekhuizen) tegen optreden directeur
jegens huisartsen (eigenmachtig wijziging
gewenste behandeling e.d.). c)
Broekhuizen acht Cleyndert onvoldoende
bekwaam als specialist (destijds in raad
gewaarschuwd). d) Broekhuizen:
voorstander vrije artsenkeuze.
Verhoor Cleyndert:
. relatie met Steffelaar door
karakterverschillen verstoord
. Steffelaar wil teveel macht opeisen (ook
organisatorisch)
. Steffelaar weigert systematisch overleg
over opname-aanvragen, ook na nieuwe
(proef-)regeling (tegen advies Cl.
ingesteld) . zeggenschap over opname /
plaatsing patiënten hoort bij directie
. St. weigert zich te houden aan regels
voor aanschaf instrumenten
. regeling gebruik röntgenapparatuur
(alleenrecht directeur) reeds voor
benoeming vastgelegd; chirurg wist
hiervan; bezwaren van financiële aard
tegen wijziging; apparatuur ook beter in
één hand (ziet eigen apparatuur voor
chirurg als concurrentie)
. eigen polikliniek niet belemmerend, maar
voor ziekenhuis juist gunstig (levert
patiënten op)
. hanteert toegestane tarieven (akkoord
regenten), o.a. de door de
specialistenvereniging vastgestelde; uit
eigen beweging geen onderzoek naar
draagkracht patiënten.
. bezwaar tegen afd. verloskunde (niet
geheel duidelijk, verm. omdat St. deels
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verloskundige praktijk heeft)
. heeft duidelijk bezwaren tegen informatie
over privé financiën
. staat buiten problematiek verstrekking
medicijnen (kwestie van ziekenfondsen)
. niet soepel in patiënten-kwesties:
bezoekuren, aanvang dienst ziekenzalen
. doet moeilijk over kostprijsberekeningen
(hoewel vanaf 1922 boekhouding
commercieel opgezet)
. hele "ziekenhuiskwestie" ontstaan door
relatie met St. ---> citaat in nr. 11 - 13
. dank zij steun regenten zich staande
gehouden (St. heeft hem bij collegae
zwart gemaakt; had toch reeds door
benoemingskwestie boycot van kant
NMG-leden / huisartsen)
. acht aanstelling assistent-geneesheer
nog steeds urgent.
Overleg met regenten:
. goede verstandhouding met directeur;
voortdurend klachten over eigenmachtig
optreden / houding chirurg
. klachten St. over aanschaf instrumenten
e.d. overdreven
. maken röntgenfoto's is toegewezen op
basis van reorganisatierapport; ter
compensatie: chirurg tevens verloskunde
(bovendien: elders ook zo geregeld)
. meningsverschil met commissie over
regeling opname-aanvragen (voor chirurg
niet moeilijker dan voor huisartsen, kan
juist eenvoudig mondeling overleg
plegen!)
. relatie regenten / b. en w. problematisch
(steunen regenten niet, vandaar geen
krachtige aanpak van Steffelaar!)
. huisartsen prefereren Steffelaar, omdat
Cleyndert kritisch is . over deskundigheid
Cleyndert uiteenlopende meningen onder
artsen
. Cleyndert houdt wellicht te weinig
rekening met draagkracht patiënten
. helaas is commissie teveel uitgegaan
van klachten Steffelaar
. ondanks alles is VIZ toch model-
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ziekenhuis
. chirurgische ingrepen Cleyndert
uitsluitend bij afwezigheid Steffelaar;
hierover nooit klachten
. regenten achten zich dè
verantwoordelijken voor beheer VIZ (b. en
w. alleen toezicht).

Beoordeling rapport commissie: z.g.
opname-kwestie duidelijk t.g.v. chirurg
geïnterpreteerd (p. 10).
Denk om eventuele verschillen in
kerkelijke achtergrond tussen leden ARpartij / fractie, b.v. Kolijn vs. Jongenburger
/ Muylwijk. Zie ook splitsing in twee lijsten
(lijst-Vingerling en lijst-Muylwijk) in 1927.
Burgemeester Ulbo J. Mijs werd bij KB
van 29-10-1917 m.i.v. 8-11-1917
benoemd tot burgemeester van Gouda;
voorheen 25 jaar burgemeester van
Middelharnis.
Wellicht een van de grieven van Steffelaar
jegens Cleyndert is het feit dat
laatstgenoemde zich enigszins in
chirurgische richting had gespecialiseerd
(C. was geen internist!, maar had een jaar
assistentschap chirurgie gedaan).
---> raad juli 1919 = benoeming directeur
Uit de periode tot 1920 zijn geen notulen
van besloten raadsvergaderingen meer
aanwezig, met uitzondering van die van
22-11-1918 (gedrukt in ac 318).
Er is in 1926 of 1927 geen besloten
raadsvergadering gehouden i.v.m. de
relatie met burgemeester Mijs.
Mijs en Jongenburger maakten in 1923
deel uit van het Zuid-Hollandse comité
voor het 25-jarig regeringsjubileum van
koningin Wilhelmina.
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Geraadpleegde literatuur
Gedenkboek der Nederlandsche
Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst bij haar vijf-en-zeventig jarig
bestaan den leden aangeboden 8 juli
1924 (Amsterdam, NMG, 1924.) p. 188

1.1. Historiografie ziekenhuiswezen.
Laatste decennia intensieve belangstelling
(o.a. ook soc.-hist.).
Over 19e-e. zkh-ontwikkeling drie
categorieën literatuur:

Tabel D. Aantal specialisten in 29
plaatsen van Nederland (1883-1924)

a. afzonderlijk zkh.: hierbij vooral
belangrijk: lit. over modelzkhn. (o.a.
internat.).
b. overzichtsliteratuur:
- grote uitgaven eind 19e e. (internat.);
- monografieën in 20e e. (internat.), met
opmerkelijke verschillen: nadruk op soc.
situatie in Eng., op bouwgesch.in Dtsl.;
voorts enkele bundels opstellen
c. beschrijving van zkh. als sociale
instelling (tevens plaats van
ontwikkelingen op gebied van de
gezondheidszorg) --- deze categorie is de
belangrijkste!
Met name publikaties van Rosen
(belangrijk: "The hospital: historical
sociology of a community institution"; "Teh
impact of the hospital on the physician,
the patient and the community" en plaats
van het zkh. in de Victoriaanse stad),
voorts Freidson (bundel: The hospital in
modern society), Waadington, Rosenberg
en vooral Vogel ("The invention of the
modern hospital" 1980 - wisselwerking:
invloed niet-medische krachten op
evolutie zkh. en van zkh. op
maatschappelijk gebeuren).

Hieruit blijkt de belangrijke centrumfunctie
op het gebied van de gezondheidszorg
van sommige gemeenten, die qua
inwonertal niet ver van Gouda afstaan: het
aantal specialisten is soms vele malen
groter!
Het gedenkboek geeft voor Gouda:
1904 - 1906 = 2
1907 - 1908 = 3
1909 - 1916 = 2
1917 - 1918 = 1
1919 = 2
1920 = 4
1921 - 1922 = 3
1923 - 1924 = 5

M.J. van Lieburg, Het
Coolsingelziekenhuis te Rotterdam (18391900) : de ontwikkeling van een stedelijk
ziekenhuis in de 19e eeuw (Amsterdam,
Rodopi, 1986)
1. Inleiding (p. 1-6)
Intramurale zorg in Ned. in 19e e.
gedomineerd door 6 algemene zkhn:
Binnen/Buitengasthuis (A), Ac.zkhn
Leiden, Utr., Gron., Gem.zkh. (DH) en
Coolsingel (R).
Tot jaren '90, met nieuwbouwprojekten
van confessionele en specialistische zkhn.
Keuze voor C.: lange tijd modelziekenhuis
(organ., bouw, inrichting), onderdeel van
netwerk van sted. en partic.
gezondheidszorg.
Kortom: geeft inzicht in ontwikkeling sted.
zkhn. in Ned.

Kortom, historisch onderzoek zkh.wezen
nog altijd weinig omlijnd:
- verschil in intentie;
- verschil in aard/omvang
bronnenmateriaal
- aanwezig kaderstudies over lokale, reg.,
nat. gezondheidszorg, med.wetenschap,
med.professie en maatsch. ontwikkelingen
(anders immers geen goede interpretatie
mogelijk voor ontwikkeling van een zkh. in
context!).
Deze studie: onderdeel totaalhist.onderzoek over verzorging /
behandeling zieke mens in samenleving.
Psychiatrie buiten beschouwing.
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door C.zkh. situatie. Sterke detailstudie,
beschrijvend karakter.
1.2. vraagstelling
Deze studie valt in categorieën 1 en 3 (zie
1.1), maar deels (hfdst. 2) ook in categorie
2.
Vraag: hoe ontwikkelde dit zkh., als
onderdeel sted. samenleving, zich in de
loop der 19e e.in al zijn facetten van zkh.
zijn (bouwk., model-zkh., wijziging in
ruimtel. voorzieningen, organisatie en
exploitatie, soc.-med. funkties,
ontwikkeling van geneesk., heelk.,
verpleegk., farmac. en labor., rol van
techn. en huish. dienst.
Uiteraard nu nog onduidelijk of gesch. van
C.zkh. exemplarisch is voor Ned.
ontwikkeling in 19e e. (maar wel dienstig
als referentiepunt); in deze studie niet
vergeleken (onvoldoende geschikte lit.
beschikbaar voor Ned.; situatie in
buitenland onvoldoende vergelijkbaar).
1.3. literatuur, archivalia
Deels van ms. van dir. Schreve (periode
1890-1900), deels van gedenkboek Van
der Schaar (1951), maar verder uitsluitend
gebruik van archiefmateriaal en 19e. e.
med. lit. Van het archief is een belangrijk
deel al voor 1927 verdwenen (o.a.
statussen, patiëntenregisters), hoewel
onlangs nog uit GAR vondsten opdoken;
deels bewuste vernietiging, deels
bombardement. In GAR wel veel materiaal
gebruikt: stadsarch., GGD, gez.cie,
beheerscie. sted.geb-n, cie. gem.werken;
voorts gedrukte verslagen o.a. van
burg.armbestuur.
Ook archieven van andere 19e e. zkhn.
gebruikt.
Weinig bemoeienis met regionale /
landelijke instanties (beperkt tot verslagen
armwezen in Ned. en geneesk.staatstoez.
1865-1900). Wel mat. in arch. MolewaterRose (GAR). Voorts alle med.tss. en alle
alg. lit. over zkhn. (en over R.), o.a. t.b.v.
publikaties van R'damse medici over
casuïstiek.
Beperkingen in mat. leidde vaak tot
voorzichtigheid (niet afgeleid
uit alg. gesch. / ontw.); integendeel: juist
nuanceringen aangebracht

2. Het nederlandse ziekenhuiswezen in de
19e eeuw. (p. 7 vv)
Poging tot schetsen totaalbeeld van 19e
e. zkh.-wezen in Ned.
Allereerst voor periode tot 1865: welke
alg. zkhn. elders. Vervolgens de
nieuwbouwprojekten (C. eerste grote
projekt!, heeft modelfunktie).
Deze thema's ook voor periode na 1865.
In die periode belangrijker: functionele
veranderingen als overheidsbemoeienis,
differentiatie en specialisatie in
geneeskunde. (Deze nat. veranderingen
komen in hfdst. 3 voor R. op lokaal niveau
terug, en dan i.v.m. ontwikkeling op
institutioneel niveau, d.w.z. C.zkh. zelf,
gebracht).

2.1. Omvang ziekenhuiswezen v¢¢r 1865.
1806: Agent Nat.Opvoeding vraagt alle
gem.besturen om opgave van godshuizen
etc.; ged. incompleet dossier over, maar
toch bruikbaar, evenals gegevens van
vervolgenquête 1811. Hieruit blijkt: ca.
1810 zijn er in 20 steden (sociaal)medische instellingen (dus incl.
gasthuizen die ook op soc. indicatie
mensen opnemen).
Moeilijk om kwantitatieve veranderingen
voor 19e e. te bepalen.
Vooral terminologie ("gasthuis")
onduidelijk; sommige instellingen blijken
uitsluitend een sociale werking te hebben.
(Lokaal-hist. onderzoek nodig voor
precisering). Ook landelijke enquêtes
zitten hiermee; pas vanaf 1832
afzonderlijke vermelding van gast- en
zkhn.
Dan weer probleem: hieronder ook
psychiatr. inr-n begrepen. Correctie
moeilijk door gezamenlijk gebouw in
enkele steden!
Ca. 1840 is aantal zkhn. in elk geval
verdubbeld.
Er zijn ook (vage) "asyleringscoëfficiënten"
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te berekenen: ca. 1850 6 per 1000 (is
behoorlijke stijging sinds begin 19e e.).
Overigens hierbij groot onderscheid (in
westen b.v. veel hoger).
Verpleegdagen = golfbeweging, groeit tot
ruim 70.
Ook statistici vallen veranderingen op, o.a.
verschuiving terminologie naar zkhn.
(i.p.v. gasth-n). Overigens verbeteringen
vooral in de psychiatrische sfeer (wet
1841). Voor alg. zkhn. meestal beperkte
renovaties en uitbreidingen. Ingrijpende
vernieuwingen o.a. in ---> Gouda <--(1852)(= Versl. armwezen).
Buitenlanders geven wisselende
indrukken van toestand der Ned. zkhn.
(Belgen o.a. kritiek op zuinigheid,
verwaarlozing gebouwen, slechte
geneesk. verzorging en slechte admin.).
Ook binnen Ned. kritiek, o.a. Van der
Breggen in 1842; in feite pleidooi voor
staatstoezicht (gebeurde pas in 1865).
Armenwet 1854 brengt organisatorische
veranderingen: onderscheid tussen a)
overheidszkhn.; b) kerk.; c) overige partic.;
d) gemengd.
Voortaan deze scheiding in verslagen
armwezen (+ psychiatr.zkhn. apart); wel
vaak a + d samengeteld. Opvallend in
periode tot 1865 is daling aantal
verpleegden per zkh. en daling hospitalis.
coëfficiënt (oorzaak o.a. daling gemiddeld
aantal bedden, betekent meer individuele
benadering). (Maar: R'damse cijfers
tegengesteld!)

2.2. Nieuwbouw v¢¢r 1865.
Toenemende kritiek leidde deels tot veel
verbouwplannen en deels tot nieuwbouw.
Hier alleen belangrijkste vbb. genoemd.
Vroeg vb. is Haagse gem.zkh.: plan 1819
is toonbeeld van z.g. hofbouw met
linkerhelft mannen en rechts vrouwen;
veel bedden per zaal. Niet uitgevoerd
(1823 = verbouw woonhuis). In Utr. wel in
1823 nieuwbouw = mil.zkh. In Schiedam
in 1837 eerste burgerzkh. nieuw gebouwd
(plannen van 1829/30).
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R'dam eerste grote stad met nieuwbouw
(plannen vanaf 1840).
Derde burger-vb. (kleiner dan R'dam) =
Leeuwarden 1842. Kleinere projekten:
Arnhem 1846-48, Purmerend 1841-46. In
veel steden ontstaan op deze wijze
"gasthuiskwesties" (bekend is de
modernisering in A'dam). (n.b. verwarring
soms met "gasthuiskwestie" in juridische
zin: zkhn. publiek of privaat eigendom)(ca.
1900 betekent de term: modernisering
verpleging).
In A'dam wel gerealiseerd: confessionele
zkhn. (Isr. 1841 verbouw; PC Ver. Zkverpl.
1851-56 nieuwbouw.
In M'burg na veel strijd (dank zij o.a. De
Man) in 1861-66 nieuwbouw, met o.a.
modern ventilatiesysteem. In 1865 nieuw
gem.zkh. in Den Haag in gebruik, waarbij
als eerste paviljoensstelsel ter diskussie
stond, maar niet volledig doorgevoerd
(model o.a. Berlijnse
Diakonissenkrankenhaus). Utr. na veel
voorbereiding: 1872 = stads- en acad.
zkh. In Leiden door protest van medici
eerst plannen voor s + a zkh. (1853-61),
maar uiteindelijk pas in 1873 nieuw
ac.zkh. (verbeterd corridorzkh. = variant
op C.zkh.).

2.3. Overheidsbemoeienis (1865-1900).
Op 1-6-1865 kwam de lang verbeide "Wet
regelende het geneeskundig
staatstoezicht". Echter: in werkelijkheid
kwam inspectie van zkhn. weinig voor
(i.t.t. inspectie bij psychiatr. zkhn.). Men is
passief.
Adviezen (b.v. aan gemeentebesturen)
worden vrijblijvend gegeven; er ontbreken
sanctiemogelijkheden.
Verbetering via de "Wet tot voorziening
tegen Besmettelijke Ziekten", 1872. Twee
gevolgen: a) verplichte inrichting van een
tijd./vaste verpleegmogelijkheid voor
besm. zieken = stimulans zkh.bouw of verbetering; b) aktievere bemoeienis van
inspectie met bouw en inrichting zkhn.
Onderscheid per prov. in tijd. /
permanente besm. ziekten - inrichtingen.
Nieuwe wet confronteert veel gemeente-
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en zkh.besturen met onvoldoende
voorzieningen; echter: eisen onduidelijk!
Inspectie houdt sterk rekening met lokale
situatie en wisselt onderling van oordeel.
Gevolg: wisselende resultaten.
Van belang was verslag van studiereis
adj.-insp. Ruijsch, 1879.
In elk geval: inspectie speelt stimulerende
rol bij invoering paviljoen- en
barakkenbouw in Ned.
Men adviseert zelden over de interne
organisatie van een zkh.
In 1869 deed de (K)NMG een poging tot
beïnvloeding van de ontwikkeling van het
Ned. ziekenhuiswezen. Pompe
rapporteert (voorlopig), maar loopt vast op
gebrek aan medewerking tot beschrijving
van de lokale situatie.

2.4. De omvang van het ziekenhuiswezen
(1865-1900).
Veelal accomodaties voor besm. zieken
zeer pover (slechts enkele keren aparte
nieuwbouw). Door de verwarring met
bestaande voorzieningen: problemen met
kwantificering. Het overzicht van Bruinsma
van 1880 biedt enig houvast. In 1887
evaluatie van de wet van 1872, maar de
aantallen hierin kloppen niet (b.v. met
opgaven uit ca. 1900).

2.5. Nieuwbouw (1865-1900).
Volledig overzicht onmogelijk: incomplete
inventarisaties en ontbreken van
voldoende detailstudies. Geen al te groot
probleem: modernisering voor 1865 vooral
gericht op bouwk. vernieuwingen, daarna
invloed vooral van ontwikkeling in genees, heel- en verpleegkundige diensten op
organisatie / funktioneren.
Hier dan ook alleen signalering van enkele
alg. ontwikkelingen.
Belangrijkste omslag: van corridorsysteem
naar paviljoen- en barakkenstelsel (zie
Utr.). Dordrecht is vroeg vb. (ondanks de
vaak gehoorde problemen van
gemeentewege: onvoldoende geld en
ruimte op stadsgrondgebied.
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In R'dam wel uitbreiding gerealiseerd in
deze stijl, maar weinig imposant door
onvoldoende ruimte.
Wel in A'dam imposante vbb., o.a.
Burgerziekenhuis 1891 (volledig up-todate), voorts W.G. (veel geprezen
paviljoenmodel, 1893; paviljoens van het
z.g. dubbeltype). Gron. bouwt in navolging
het prov., stads- en ac.zkh. (1889-1903).
In A'dam tenslotte nog het OLVG (18941898) als gesloten paviljoen-zkh.
ontworpen.
Kleinere gemeenten kozen meestal
eenvoudiger ontwerpen, b.v. Zwolle 18771884 (hier o.a. kritiek op R'dam: wel - en
niet-besmettelijke zieken bijeen wordt als
achterhaald gezien); dit Sophia-zkh. stond
vervolgens voor veel minder grote
gemeenten model, o.a. Deventer (1882-4)
en Apeldoorn (1886).
Veel confessionele zkhn. in de periode na
1865, w.o. Nijmegen (Canisius 1866), Den
Haag (Diak. 1877-9), A'dam (Isr. 1884)
enz.
Ook specialistische zkhn.: kraamkliniek
A'dam (1868-70), kinderzkhn. in A'dam
(1872-3, R'dam (1876-8), Den Haag,
Gron.

Charles E. Rosenberg, And heal the sick
: the hospital and patient in the nineteenth
century (Philadelphia UP, 1983) (p. 121122)
In jaren 1970 mode om patiënten overal te
zien als "slachtoffers van hun medische
omgeving".
Het 'instituut' = methode om sociale
controle af te dwingen via psychische en
fysieke discipline.
Echter:
a. sociale noodzaak van een ziekenhuis
kan niet worden ontkend!
b. zelfs indien een ziekenhuis als "total
institution" wordt gezien, dan nog blijft de
kwestie problematisch: hoe beinvloedde
de routine van een bepaalde zaal een

GOUDA

– aantekeningen ziekenhuiskwestie 1918 – 1923 –

bepaalde patiënt? (hierbij zijn vrijwel geen
bronnen van de patiënt zelf nodig!); als
bron zijn hiervoor beschikbaar: toevallige
opmerkingen en patronen van de
ziekenhuis-praktijk)
c. ziekenhuis was in 19e e. niet uniform,
maar juist divers en voortdurend
evoluerend (o.a. door veranderende
waarden + attitudes in de samenleving;
veranderende niveaus van technisch
kunnen; demografische wijzigingen; enz.,
enz.)
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Conclusie: de patiënt verwacht
vermoedelijk mislukking (van de
behandeling) en ellende.
In USA bestond al een merkbaar verschil
tussen particuliere (vrijwillige!) en
openbare hospitalen.

Doel Rosenberg: poging tot een schets
van de interne 'omgeving' van het
ziekenhuis in de periode 1800 - 1875.

Particuliere zkh.:
- veel betalende patiënten;
- 'vrije' patiënten zijn vaak afkomstig uit
'nette armoe' (bespaart de vernedering
van het 'almshouse');
- nemen geen ongeneeslijke of
besmettelijke 'free patients'.

Duidelijk: ziekenhuis was geen monoliet,
bedoeld om sociale controle op te leggen.
Daarvoor bevonden zich erbinnen veel te
veel verscheidene 'instituties', die elk
werden gekenmerkt door fragmentarische
gezagsstructuren.

Openbare zkh. (= 'almshouse'):
- nemen paupers en delinquenten op;
- in grootste steden ca. 1820 reeds
duidelijk een zkh.-karakter!;
- in kleinere steden zijn de acute of
chronische zieken in de minderheid.

Tenminste 2 subculturen zijn aanwijsbaar:
1. patiënten + verpleegkundigen
2. lekenbestuur + medische staf
(hierbinnen weer scherpe tegenstellingen
- verschillende prioriteiten! - die
voorkomen, dat zkh. de samenhangende
uiting van een zorgvuldig geformuleerde
maatsachappijvisie zou kunnen zijn!)
In een dergelijke diffuse 'setting' kan de
patiënt zijn psychologische zelfstandigheid
deels handhaven, ondanks pijn en
ontbering.

Toch veel overeenkomsten tussen
particuliere en openbare zkh-n:
- meestal langdurig zieken opgenomen;
- veelal zelfs niet echt bedlegerigen!
- kritieke zieken sterven snel
---dit verschilt dus sterk van de huidige
situatie!

Begin 19e e. worden de ervaringen van de
patiënt vaak bepaald door sociale
factoren:
- waarschijnlijkheid opname;
- factoren die de interne organisatie
bepalen; gekoppeld aan het biologische
gegeven van de ziekte, waarbij moet
worden bedacht:
- therapie beperkt;
- geneeskundige niet prominent in
hospitaal;
- hospitaal is typisch stedelijk (behandelt
dus in eerste instantie een
minderheid!)(dit geldt zelfs tot 1870
binnen de steden zelf!).

Medisch-technisch:
- geleidelijk maakt de therapie van
aderlaten / purgeren plaats voor rust /
dieet / natuur als heler;
- de chirurgie is beperkt tot breuken,
uitwendige wonden.
Conclusie:
- geneeskunst speelt beperkte rol!
- grens tussen ziekte en fin.
afhankelijkheid was vaag;
- opname / ontslag (bij openbare zkh-n)
vnl. beheerst door niet-medische redenen!
(b.v. veel mensen die zichzelf niet meer
kunnen verzorgen)(dit geldt ook voor
alcoholisten en geslachtszieken: evenals
negers vaak apart gehuisvest/slecht
verzorgd).
Toelating tot partic. zkh-n is deels op
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medische indicatie.
Interne routine in openb. / part. zkh-n sterk
paternalistisch: de patiënt is moreel en
economisch afhankelijk.
Overigens is het soms gebruikelijk dat
genezende en ambulante patiënten soms
meehelpen.
Discipline is in praktijk niet echt straf, o.a.
inzake bezoek (soms is sprake van
'strafcellen'). De dagelijkse leiding
hanteert ook heel andere morele
maatstaven dan bestuur + artsen (er kan
dus door deze interne sociale conflicten
geen sprake zijn van een eenheidsinvloed
op de patiëntenomgeving!).
Het respect van de patiënten is dus niet
gegarandeerd.
De staf komt ook niet professioneel over:
men is geen verpleegkundige van
'professie'; meestal is sprake van expatiënten of mensen met privé-ervaring
als verzorger. De meeste
verpleegkundigen hebben een korte
carrière, zodat de minderheid die lang
aanblijft des te meer invloed kan
uitoefenen (en daardoor in feite toch
professioneel wordt).
Bedienden zijn vaak moeilijk te
disciplineren (staan ver van het formele
gezag.
De zkh.-cultuur is vnl. "lower class"
(levensstijl); dit is het resultaat bij elke
instelling waar sprake is van langdurige
"inmates").
Vooral in part. zkh. hebben lekenmanagers geen neiging zich te
onderschikken aan de medische staf (de
zkh. 'policy' wordt vaak bepaald door
christelijkheid + traditionele
rentmeesterschap).
---> het conflict met de medische
prioriteiten (o.a. training als grote
noodzaak)(leidt bij leken tot angst voor
geëxperimenteer en onnodige autopsies)
is door de meestetijdgenoten al scherp
gezien!
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Leken-bestuurders (zijn paak persoonlijk
'involved', handelen vanuit
verantwoordelijkheidsgevoel) maken vaak
bij toerbeurt deel uit van een bezoekcommissie voor dagelijkse (!) controle;
vaak los van medische staf (patiënten
kunnen vrij klagen!).
Bestuursgezag wordt meestal uitgeoefend
door een leken-superintendent of 'steward'
(= 'vader'). Deze is verantwoordelijk voor
de niet-medische staf; voorts voor inkoop
en handhaving discipline.
Medische staf:
- jong (onervaren);
- snel wisselend;
- ervaren medici doen ongeregeld aan
visites (ook vaak nog bij toerbeurt);
daarom weinig echte medische invloed;
- er bestaat een maximale sociale afstand
tot de patiënten (er is geld nodig om je
een positie als arts te kopen).
Een en ander leidt tot karakteristieke
trekken als: patronage, toegeeflijkheid,
maar ook: zeer losse ('casual') contacten
met patiënten. De sociale kloof wordt nog
verbreed door ethnische en religieuze
verschillen met patiënten.
Eigenlijk is het grootste verschil tussen
particuliere en openbare zkh-n gelegen in
de wel / niet - aanwezigheid van
betalende patiënten (o.a. krankzinnigen,
die liever werden uitbesteed door de
familie). (inkomsten waren overigens ook
hard nodig!).
Klasseverschillen komen ook voor binnen
de particuliere zkh-n, m.n. tussen de
betalende en niet-betalende patiënten.
(betalende: hoeven niet te werken;
hebben eigen bedienden; zijn geen object
van medische training; krijgen aanvullend
dieet).
In partic. zkh-n vinden we ook minder
ruzies tussen het lekenbestuur en de
medische staf (meer sociale identiteit).
Het openbare zkh. behoudt bovendien het
stigma van 'almshouse'.

GOUDA

– aantekeningen ziekenhuiskwestie 1918 – 1923 –

In de laatste decennia van de 19e e.
treedt een geleidelijke wijziging op in deze
situatie.
Factoren:
1) sociaal + ecologisch
- veel meer gezinnen verdienen
voldoende inkomen om ziekten (duur!) het
hoofd te kunnen bieden
2) medisch
- hier treden intellectuele + institutionele
veranderingen op (leidend tot een nieuw
sociaal imago + verwachtingen bij 'volk')
- andere sterfpatronen; betere
levensverwachting
- chirurgie wordt kern van geneeskunde
(technologische verbeteringen; leidt tot
sneller opereren, kortere opnameduur)
- groeiende bureaucratisering van de staf
(medici domineren; leken treden steeds
meer op de achtergrond)
- professionalisering (verplegers meer
identificatie met medici).
Gevolg: andere sociale verhoudingen
ontstaan binnen de zkh-n.
- 'free' patiënten niet langer uit dezelfde
klasse als de verpleegkundigen; komen
steeds sterker onder druk van de
bureaucratie te staan (hoewel technisch
steeds beter verzorgd!);
de ervaringen worden dus ook steeds
meer beïnvloed door het medisch
handelen
- betalende patiënten worden vrijwel
evenzo aan de bureaucratische discipline
onderworpen! (bovendien lopen ook
relatief welgestelden steeds meer kans op
opname in een zkh.).
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