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GouDA,

Maart 1919.

WelEdelAchtbare Heeren,
Wij hebben de eer U hierbij te doen toekomen
een gedrukt exemplaar van de door den gemeentesecretaris opgemaakte notulen van het verhandelde
ter besloten vergadering van den Raad dezer Ge~
meente, op 22 November 1918 gehouden ter bespreking van de voorgenomen reorganisatie van het
van Iterson-Ziekenhuis.
Burgemeester en Wethouders van Gouda,
ULBO

J.

MYS.

De Secretaris,

M.

Aan:
de Leden van den Raad
der gemeente Gouda.

VAN DER VEUR.

V erbaal van het verhandelde ter Besloten
Vergadering van den Raad der gemeente Gouda.

Vrijdag, den 22 November 1918.
Voorzitter: de Heer ULBO J. Mus,
Burgemeester.
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Tegenwoordig zijn, blijkens de presentielijst, 15
leden (zie de notulen der openbare vergadering
van heden) .
Op voorstel van den Voorzitter wordt zonder
discussie of hoofdelijke stemming besloten om met
gesloten deuren te beraadslagen en omtrent het
verhandelde in deze vergadering geheimhouding op
te leggen aan allen, die daarbij tegenwoordig zullen
zijn geweest.
De V oorzitter deelt voorts mede, dat, in verband
met de voor heden aan de orde gestelde besprekingen
nopens de reorganisatie der inrichting van het van
Iterson-Ziekenhuis, Burgemeester en Wethouders
gemeend hebben, dat de Raad er prijs op zou
stellen, wanneer de Heer Dr. J. L. C. Wortman,
directeur van een der Ziekenhuizen te Amsterdam,
en steller van het aan Regenten van het van HersonZiekenhuis uitgebrachte rapport nopens den dienst
in en de inrichting van dat Ziekenhuis mede m
deze bijeenkomst aanwezig was.

- 4Hij geeft derhalve in overweging den Heer Dr.
Wortman, die in de Burgemeesterskamer ten Sta'dhuize tegenwoordig is, tot deze vergadering toe te
laten.
Dienovereenkomstig wordt zonder discussie of
hoofdelijke stemming besloten.
De Voorzitter verzoekt den Heer Knuttel Dr.
Wortman binnen te leiden. Nadat zulks is geschied
en de Heer Knuttel Dr. Wortman aan verschillende
Raadsleden heeft voorgesteld, neemt laatstgenoemde
plaats in een afzonderlijken zeteL
De Voorzitter neemt alsnu het woord en begint
met aan dr. Wortman zijnè erkentelijkheid te betuigen oo dieu::, aan wez.igheid. Hij p eekt er zijn
gr0otp ". ~rrle>ering oYer uit, d~t rleze, onrl~pl.s
zijn drukken werkkring en de moeilijkheid om çle
Gemeente Amsterdam en zijn werk te verlaten,
toch heeft willen komen. Nogmaals wil hij hem
hartelijk dank zeggen voor zijne bereidwilJigheid
te dezen.
Vervolgens zegt hij met een enkel woord te willen
spreken over de voorgeschiedenis, welke deze bijeenkomst heeft. Toen hij ongeveer een jaar geleden
het Voorzitterschap van het College van Regenten
van het van Herson-Ziekenhuis aanvaardde, heeft
hij geen functie met zooveel genoegen op zich genomen als juist deze. Doch anderzijds heeft ook
geen hem zooveel moeilijkheden gegeven en hoofdbrekens gekost.
In zijn vorige standplaats heeft hij zich dikwijls
met de Ziekenhuiskwestie bezig gehouden ; de oprichting stuitte daar echter steeds af op finantieele
moeilijkheden.
Bij zijn optreden als Burgemeester leefde · hij in
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de veronderstelling, dat het Ziekenhuis de trots van
de Gemeente zou zijn en zou worden gedragen
door de sympathie der ingezetenen voor die mooie
stichting.
De werkelijkheid bleek echter geheel anders. De
onderlinge verhoudingen waren tot barstens toe gespannen, het Ziekenhuis bleek niet populair bij de
bevolking en evenmin bij de medici.
Een en ander leidde het College van Regenten
tot een · onderzoek naar middelen ter verbetering
en meer bepaaldelijk naar de vraag of de onderlinge verhoudingen in het Ziekenhuis ook wellicht
haren invloed naar buiten deden gelden. Dit onderzoek had betrekking zoowel op het terrein der
medici als dat van het verplegend personeel. Het
onderzoek bij het verplegend personeel bracht aan
het licht, dat het slechts ging om futiliteiten en dat
grieven bestonden zooals zij alleen in de vrouwenwereld kunnen voorkomen. Ook kwamen Regenten
tot de overtuiging, dat er iets haperde aan de organisatie en deze niet kon worden verbeterd door
henzelf als zijnde niet tot oordeelen bevoegd. Daarom
werd het advies gevraagd van dr. J. L.C. Wortman,
directeur van den gemeentelijken geneeskundigen
dienst te Amsterdam, die zich volledig op de hoogte
stelde van de toestanden in het Ziekenhuis. Inderdaad bleek het ook hem dat de organisatie verkeerd was.
Twee cardinale fouten sprongen zeer in het oog,
namelijk:
te. het gemis van een verantwoordelijk leidend
hoofd.
De medische en de huishoudelijke dienst zijn te
veel gescheiden. Niemand draagt de geheele verant-

-6woordelijkbeid voor den geregelden gang van zaken.
2e. het feit, dat het Ziekenhuis te veel als inrichting van weldadigheid wordt geëxploiteerd en te
weinig als bedrijf.
Een commercieel beheer is zeker noodig.
De vorengeschetste bezwaren ~eden zich in deze
tijden in nog sterkere mate dan in andere gevoelen.
Bij invoering eener commercieele boekhouding zal
ongetwijfeld op tal van punten zijn te bezuinigen.
De voorzitter brengt vervolgens hulde ·aan het
door dr. Wortman uitgebrachte rapport, dat uitmunt
door helderheid en met hetwelk het College van
Regenten zich ten volle kan vereenigen. Hij deelt
mede, dat hij het goed heeft geacht, dat aan de
openbare behandeling overleg met Burgemeester en
Wethouders en den Raad vooraf zou gaan. Voorloopig wensebt hij met het thans medegedeelde te
volstaan.
Wat hij heeft gezegd is in hoofdzaak de voorgeschiedenis dezer zaak geweest.
Thans geeft hij het woord aan dr. Wortman om
een ander op te merken tot toelichting van zijn
rapport. Hij meent .zulks niet beter te kunnen doen
dan door het geven van een zakelijk overzicht aan
dien adviseur te verzoeken.
De heer dr. Wortman zegt te zullen uiteenzette1;1
en verduidelijken wat in het rapport bedoeld is. Hij
heeft het opgebouwd na in Gouda geweest te zijn
om persoonlijk de Ziekenhuis-toestanden waar te
nemen en het verplegend personeel, de medici en
het College van Regenten te hooren.
De groote moeilijkheden zijn voortgesproten uit
de foutieve organisatie, die trouwens volstrekt geen
zeldzaamheid is.
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Het Ziekenhuiswezen, vervolgt Dr. Wortman, heeft
een zekere historische wording, het is voortgesproten en geworden uit een gansch andere organisatie
dan die wij nu als wenschelijk beschouwen.
Destijds waren de Ziekenhuizen bestemd om te
dienen als onderdak voor zieke armen, de technische
behandeling was bijzaak.
Eerst in de laatste 25 jaar is de opvatting van het
Ziekenhuiswezen zóó als zij nu is.
Bij den opzet van het van Herson-Ziekenhuis is men
aanvankelijk voortgegaan in de lijn der ouderwetsche
Ziekenhuis-toestanden. Men dacht zich aan het hoofd
eene vrouw, aan wie abusieveHik ook de zorg voor
de opneming van patiërtten werd opgedragen.
Daartoe moet men juist deskundig zijn en dat
kan alleen een medicus zijn. Die moet de leiding
hebben in interne aangelegenheden en het Ziekenhuis vertegenwoordigen tegenover de buitenwereld.
In het feit, dat zulks niet zoo is schuilt de
principieele fout.
De Directrice is de leidende persoon. Zij heeft
eene dirigeerende taak, die haar niet toekomt, en
eene administratieve. Inmiddels behoort er voor
de administratie ook een afzonderlijk boekhouder
te zijn. Dat is noodig voor ieder Ziekenhuis van
50 patiënten en meer.
N oodig zijn een goed Directeur en een goed
administratief ambtenaar, .terwijl daarnaast. noodig
is eene adjunct-directrice zoowel voor verpleging
als huishouding. Die twee deelen van haar taak
moeten onafscheidelijk aan elkander verbonden
zijn, zij raken elkaar als het ware. Op die wijze
zal worden voldaan aan de eischen, die eene goede
organisatie met zich brengt.
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Daaromheen groepeeren zich nog anderè vraagpunten. De heelkundige van het Ziekenhuis moet
een specialiteit zijn op zijn gebied. De tegenwoordige
titularis is bovendien · nog huismedicus en chirurg
van een ·andere inrichting, welke betrekking hij
zich als hoofdzaak denkt.
Doch de chirurg van het Ziekenhuis moet zich
juist geheel aan die betrekking kunnen wijden.
Daarom heeft spreker in zijn rapport ook met klem
aangedrongen op een behoorlijke positie-regeling
voor den chirurg.
Daarnaast is er groot gemis aan materieel, speciaal
ook linnengoed en verplegingsmaterieel.
Er moet gezorgd worden voor eene zoo ruim en
goed mogeliike verolegin .
Ook ontbre·e kt een goede gelegenheid voor
laboratorium-onderzoek. De Directeur moet het
werk in het laboratorium doen.
Van hem wordt andere hulp vereisebt dan van
den huismedicus aan het ziekbed.
Hij moet bacteriologisch, physisch, serologisch en
chemisch op de hoogte van zijn tijd zijn.
Een permanent bad kan voorts eigenlijk niet
gemist worden, speciaal niet bij ernstige verbrandingen en verzweringen.
Mede is een ruimer gebruik van de hoogte-zon
noodzakelijk. Zij moet gebruikt worden bij alle
ziekte-toestanden, die niet vlot genezen kunnen
worden.
Het is zeer wel mogelijk om het Goudsche Ziekenhuis te maken tot het algemeene toevluchtsoord
voor zieke menschen, die ernstige verzorging behoeven. W anno er het dat wordt, zal zijne geschokte
reputatie zich weder herstellen.
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De Voorzitter bedankt dr. Wortman voor zijne
uitvoerige toelichting. Hij herinnert er tevens aan,
dat in de gemeente Deventer vroeger aan hetzelfde
euvel geleden is als dat hetwelk dr. Wortman nu
hier heeft geconstateerd. Toen heeft men ook aan
dr. W. advies gevraagd en is tot reorganisatie overgegaan, nadat deze zich persoonlijk van de leemten
in de organisatie had vergewist. Later is het gebleken, dat door de reorganisatie alle moeilijkheden
waren overwonnen.
Bij eventueele plannen voor een grooter Ziekenkenhuis aldaar is besloten om, zoo zegt de Voorzitter, onvoorwaardelijk dr. W. wederom als adviseur uit te noodigen.
Twee vragen dringen zich thans op, namelijk :
te. gaat de Raad mee met het beginsel van noodzakelijke reorganisatie, zooals het in het rapport
nader is ontwikkeld?
·
2e. hoe zullen wij ons moeten gedragen tegenover
het thans aan het Ziekenhuis verbonden personeel?
Alsnu vraagt de Voorzitter· wie der leden het
woord verlangt.
De heer dr. Broekhuizen dankt den Voorzitter
voor zijn moed om in deze zaak de koe bij de
horens te vatten. Ook · brengt hij hulde aan dr.
Wortman voor zijn rapport en dank voor de inlichtingen, die hij bij de plaatselijke medici heeft ingewonnen en in zijn rapport verwerkt. Hij hoopt, dat
de daarin neergelegde beginselen ongewijzigd zullen
worden aanvaard.
De heer dr. Hoffman sluit zich geheel bij de
woorden van lof en hulde van dr. Broekhuizen aan.
Inmiddels wenscht hij ook enkele opmerkingen
te maken.
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Hij deelt mede, dat in Alkmaar aan het Ziekenhuis een heelkundige verbonden is, die voor chirurgische behandeling ongeveer de geheele Noordelijke helft van Noord-Holland heeft te bedienen.
Te Vlissingen is een chirurg verbonden aan de
Maatschappij "de Schelde". Anders zou wellicht
geheel Zeeland geen spedalen chirurg hebben.
Deventer heeft, doordat het niet te dicht bij
grootere Gemeenten ligt, een spedalen chirurg.
Gouda verkeert te dezen opzichte door zijne
ligging nabij 4 groote steden in geheel andere omstandigheden. Aan den toestand hier zal weinig zijn
te veranderen.
Mits flink in den zak wordt getast, zal hier een
maar een chirurg van naam hebben, zal alles geregeld loopen. De finantieele basis moet gezond zijn.
De heer van der Torren brengt eene bespreking
in herinnering, die hij met een medicus, welke veel
in Ziekenhuizen kwam, heeft gehad, toen het van
Herson-Ziekenhuis hier werd gesticht. Deze profeteerde, dat de exploitatie geen succes zou zijn en
gaf als zijne meening te kennen, dat zij nooit goed
zou worden, zoolang. er geen geneesheer-directeur
was. Bedoelde bespreking kwam hem te binnen bij
de lezing van het rapport.
De heer Muylwijk zegt gaarne van dr. W. te zullen
hooren of hij het gewenscht acht, dat geneesheerdirecteur en administrateur wonen in het Ziekenhuis dan wel of zij ook in de onmiddelijke nabijheid
zouden kunnen wonen.
De heer dr. Broekhuizen heeft zich afgevraagd
wat met het tegenwoordige personeel moet gebeuren.
De tegenwoordige geneesheer ·is geen speciale in-
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ternisten zal bij de reorganisatie niet kunnen worden gehandhaafd. De positie van den chirurg zou
voorts moeten gewijzigd worden ; bepaaldelijk zal
hij geen huismedicus meer mogen zijn,
Wat' betreft de werkzaamheid van den chirurg in
2 plaatselijke ziekeninrichtingen, merkt hij op, dat
juist op zijn (dr. B's) voorstel vroeger is goedgevonden, dat de chirurg zoowel in het van ItersonZiekenhuis als bij de Wijkverpleging zou mogen
opereeren. Het leek toen groote onbillijkheid die
combinatie te verbieden. Bij de gedachte reorganisatie komt de zaak er eenigszins anders voor te
staan.
Hij heeft zich afgevraagd of de combinatie kan
behouden worden. Voor een kleinere Gemeente als
Gouda ziet hij daarin geen bepaald bezwaar.
Zoo'n chirurg kan ook wel eens naar buiten geroepen worden. Dat moet evenmin belet worden.
Het gaat er in de eerste plaats om, dat de patiënten daar verpleegd worden en verzorgd, waar zij
het liefste zijn.
Dr. Hoffman betoogt, dat de tegenwoordige chirurg
ook met zijn dubbele positie van nu nog niet geheel
zijn tijd kan vullen. Om zijne inkomsten op behoorlijk peil te houden moet hij trachten nog iets er bij
te verdienen. In eene kleine Gemeente moet een
chirurg wel beginnen met algemeene practijk, namelijk uit een oogpunt van finantiën. Langzamerhand
geraakt dan voor hem het algemeen practische gedeelte meer op den achtergrond.
lntusschen is de toestand zoo, dat een deel der
ingezetenen zich bij voorkeur laat opereeren in
andere Ziekenhuizen dan het Goudsche. Van hoog
tot laag is het steeds voorgekomen, dat buiten Gouda

12 werd geopereerd. Bij orthodox Protestanten en
Roomseh-Katholieken wordt altoos ook de verzorging, die men buiten steeds geniet, bijzonder gewaardeerd. Op den duur zal men voor chirurgische
behandeling in het Ziekenhuis helaas alleen armlastigen overhouden.
Zijne conclusie is, dat we voor eene deugdelijke
jaarwedde-regeling van den chirurg moeten zorgen.
De heer Jongenburger verklaart als leek ook met
groote belangstelling het rapport bestudeerd te hebben. Hij stelt echter de vraag of de finantieele zijde
wel voldoende is belicht en naar voren gebracht.
Hij zou te dezen lichtpunten willen zien en die kan
hij niet ontdekken. Naar de gemaakte raming zullen
nisatie, met wel f 15000.- stijgen.
Tevens merkt hij op, dat wat dr. Hoffman aan
het slot zijner rede heeft betoogd de opgewekte
meening, dat alles eventueel nu goed in orde zal
komen, heeft verzwakt.
De heer dr. Wortman dankt voor de hem gebrachte hulde.
Hij heeft ernaar gestr~efd datgene voor te stellen
wat hij goed en nuttig voor het Ziekenhuis achtte.
Nog wensebt hij een enkel woord te zeggen nopens
het directoraat. Naar zijn gevoelen moet een internist daarin zijn werkkring vinden. Diens voornaamste
kwaliteit moet zijn specialist-internist. Bovendien
moet hij verstand hebben van de moderne kennis beheerschen van bacteriologie, van laboratoriumwerk
Hij heeft zich strikt gehouden aan eene objectieve
beschouwing.
Toch heeft hij niet geheel uit het oog verloren,
dat de reorganisatie niet volkomen kan omgaan
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buiten de personen, diè op dit oogenblik aan het
Ziekenhuis verbonden zijn.
Wanneer de tegenwoordige aan het van HersonZiekenhuis verbonden geneesheer interne practijk
heeft of zich die nog kan verwerven, is er geen
reden hem niet in aanmerking te brengen voor de
betrekking van geneesheer-directeur.
Een regeling der positie van den chirurg is niet
gemakkelijk. De om Gouda gelegen grootere Gemeenten trekken reeds veel patiënten tot zich en
voorts is de gelegenheid gemakkelijk om mannen
van nog grooter reputatie dan daar gevestigde
chirurgen te raadplegen. Dikwijls is het voor
eene Gemeente uitzondering, wanneer er eene
geschikt chirurg is in de omgeving. Te Gouda is dat
anders.
Voorts merkt hij op, dat een chirurg in tal van
gevallen advies kan geven.
Het is zijne overtuiging, dat de groote massa zich
vast houdt aan een chirurg in haar onmiddellijke
omgeving. Het komt erop aan dien goede verplegingsmiddelen en hulp ter beschikking te stellen. De behandeling en de verpleging moeten op eene goede
basis rusten, elkander in moeilijke gevallen kunnen
raadplegen.
Hij is overtuigd, dat een specialist-chirurg te
Gouda eene voldoende dagtaak zal vinden. Behalve
strikt technisch werk, zal hij zich ook veel aan
studiewerk kunnen wijden.
In het Ziekenhuis moet een geest van liefde en
toewijding wonen.
Alkmaar ligt inderdaad veel gunstiger dan Gouda
om te dienen als vestigingsplaats voor chirugen.
Vandaar vermoedelijk, dat het er twee telt. Dat-
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zelfde is het geval met Deventer. Vlissingen heeft
2 chirurgen, Middelburg L
In het algemeen gelooft hij , dat een specialistchirurg te Gouda een goeden werkkring zal vinden.
Dan is de vraag gesteld of de chirurg alleen aan
het Ziekenhus zou moeten verbonden zijn. Naar
zijne meening moet de chirurg niet te veel aan
banden worden gelegd. Wel bestaan in sommigè gemeente zoodanige regelingen, dat de chirurg uitsluitend aan het gemeentelijk Ziekenhuis is gebonden,
maar hem lijkt dat niet juist gezien. Ter bevordering van eene gezonde concurrentie is dat uit den
booze.
Er moet gezorgd worden, dat het Ziekenhuis aan
de eischen van dezen tijd voldoet ~ doch het 1s volstrekt niet noodig een verbod van een aard als den
bedoelden uit te vaardigen.
Nu wil hij ook enkele woorden zeggen over de
finantieele zijde der eventueele reorganisatie.
Inderdaad is de door den heer Jongenburger gemaakte calculatie wel ongeveer juist. Oppervlakkig
redeneerend heeft deze gelijk, maar dieper gaand
is diens meening toch niet juist.
In Deventer werd eene reorganisatie tot stand
gebracht, welke ongeveer overeenkwam met hetgeen
nu voor Gouda wordt voorgesteld. Er kwamen 2
titularissen bij. Toch zijn na hunne aanstelling de
exploitatiekosten van het Ziekenhuis niet verhoogd.
Wanneer er geen administrateur-boekhouder is,
weten wij niet waar het geld blijft.
Bij doorvoering der reorganisatie zal het Ziekenhuis ook 1e en 2e klasse-patiënten gaan trekken en
zullen daaruit inkomsten worden verkregen. Ook
uit de - verpleging van patiënten der Rijksv~rzeke-
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ringsbank kunnen meer inkomsten worden v~rkregen.
Zoodra de Ziektewet in werking is getreden, zal
voor onvermogenden ~n minvermogenden eveneens
worden bijgedragen. Tegelijk zal dan ook op de
Gemeenten een zwaardere verantwoordelijkheid dan
tot dusverre komen te rusten.
De heer dr. Hoffman verklaart dikwijls gemeend
te hebben, dat de finantieele basis van het Ziekenhuis niet gezond was. Op grond van een ingesteld
onderzoek, is hij echter tot de overtuiging van het
tegendeel gekomen. Daarom zal hij ook niet schroom en
ertoe mede te werken, dat voor het Ziekenhuis meer
geld wordt uitgegeven en kan hij des te sterker
adviseeren om met den inhoud van het rapport mede
te gaan.
De V oorzitter wil ook nog iets over de finantieele
zijde in het midden brengen. Wanneer de inrichting
zoo blijft, zal zij steeds meer geld verslinden zonder
practisch nut. Ongetwijfeld zal bij eene organisatie
als de thans voorgestelde het Ziekenhuis meer kosten
dan op dit oogenblik. Daartegenover staat echter
de verwachte toeneming van het aantal patiënten
eri eene besparing op de uitgaven, De toestand van
thans leidt tot voortdurende vermindering van het
aantalle klasse-patiënten. Daartoe haalt hij eenige
cijfers aan.
Ook uit de verpleging van minvermogenden zouden
belangrijk meer inkomsten kunnen toevloeien. In
Deventer hebben de leden van een ziekenfonds
recht op verpleging in het Ziekenhuis, hetgeen hier
niet het geval is. Summa summarum is er z.i. wat
de inkomsten betreft nog zeer veel te verbeteren.
Een controle op de ontvangsten is er nu hoegenaamd niet.

-16 Aan de Directrice wordt thans zelfs minder
betaald dan door dr. Wortman wordt noodig geacht
voor belooning van een onderdeel der taak, die
zij nu vervult.
Op de uitgaven kan belangrijk bezuinigd worden,
mits alles op koopmansleest wordt geschoeid.
Dr. Broekhuizen heeft de vaste overtuiging, dat,
wanneer alles goed geregeld is, dit ook finantieel
een voordeel zal beteekenen. Twee voorwaarden
dienen daartoe vervuld te worden, namelijk dat er
een geschikt geneesheer-directeur is en daarnaast
een specialist-chirurg.
Het schijnt hem zeer gewenscht over deze beginselen een uitspraak te doe . Desnoodig zou
dr. Wortman daarover dan ook hier kunnen adviseeren.
De reorganisatie zal alleen dan slagen, wanneer
beide functionarissen beslist 1e klasse krachten zijn.
Naar zijn gevoelen is de tegenwoordige geneesheer niet de man om geneesheer-directeur te worden.
We moeten iemand hebben, die reeds vrij lang
als specialist-internist is werkzaam geweest. Geen
enkele der alhier gevestigde geneesheeren beantwoordt aan dat vereischte.
Over den specialist-chirurg wil hij niet spreken.
Het spreekt echter vanzelf, dat de chirurg een veel
hoogere helooning moet hebben dan thans. Hij
zou gaarne willen hooren van dr. Wortman hoe
hoog naar zijn gevoelen de wedde moet zijn.
De heer van Galen zou het op prijs stellen,
wanneer de personenkwestie nu ook aan de orde
werd gesteld. Daarbij zal dan ook door hem iets
in het midden worden gebracht.
De Voorzitter zegt, dat hij voornemens was de
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personen-vraag aan de orde te stellen na de beslissing over de reorganisatie.
De heer van Eyk geeft er de voorkeur aan de
personen-vraag eerst te behandelen.
De heer dr. Hoffman merkt op, dat alleen uit
Gouda reeds verscheidene duizenden patienten
zich doen verplegen in Roomsch Katholieke Ziekenhuizen in de .omgeving. Met eenigen goeden wil
zouden die misschien wel in Gouda zijn te houden.
De heer dr. Wortman zegt, dat de geneesheerdirecteur in de nabijheid van het Ziekenhuis moet
wonen of wel in het gebouw zelf.
In ieder geval moet hij voortdurend telefonische
gemeenschap met het Ziekenhuis hebben.
Het is gewoon te~ dat de ëen e e~hPPr-CiirPdPur
eene ambtswoning heeft in de onmiddellijke nabijheid van het Ziekenhuis. Toch vindt hij deze aangelegenheid veel minder urgent dan de geheele
reorganisatie.
Een wonen van den administrateur in de onmiddelijke nabijheid schijnt hem nief noodzakelijk toe.
Inmiddels zal diens aanwezigheid buiten de gewone
kantooruren een enkele maal zeer gewenscht zijn.
Een goede boekhouding voor het Ziekenhuis zal
een voorbeeld van beteekenis zijn voor andere instellingen.
De V oorzitter zegt er zich bijzonder over te verheugen, dat het rapport van dr. Wortman in geen
enkel opzicht bestrijding heeft ondervonden. Dit
stemt tot dankbaarheid tegenover dr. Wortman en
tegenover het College van· Regenten van het van
lterson-Ziekenhuis, dat voor een en ander het initiatief nam.
Hij zou nu de vraag wenschen te stellen of de
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Raad zich in beginsel kan vereenigen met eene
reorganisatie op den voet van het rapportWortman. ·
De heer Jongenburger wenscht zijn stem voor de
reorganisatie voor te behouden in dien zin, dat gelijktijdig de tegenwoQrdige titularissen zouden moeten
verdwijnen, Tevens dankt hij dr, Wortman voor diens
finantieele uiteenzettiagen. Hij voegt.er nog aan toe,
dat bezwaarlijk in deze zaak een betere dan deze
adviseur had kunnen worden gekozen,
De Voorzitter wil thans kortelijk zijne meening
geven over het tweede punt, de vraag wat met de
tegenwoordige titularissen moet geschieden.
De geneesheer dr. de Voogt geniet nu eene
wedde van f 1000.
Toen deze aangelegenheid bij Burgemeester en
Wethouders ter sprake kwam, hebben zij dadelijk
de moeilijkheid gevoeld om te beslissen hoe met
hem zou moeten worden gehandeld. De oorspronkelijke meening van het College was, dat dr. · de
Voogt geneesheer voor de gestichten zou kunnen
blijven op eene zelfde belooning als hij thans geniet
Daarmede zou een goede oplossing verkregen zijn.
In dien geest werd een en ander bij het College
besproken, Dr. de Voogt maakte echter tegen
zoodanige regeling bezwaar.
De Voorzitter merkt op, dat dr, de V oogt inderdaad zijne betrekking · steeds met grooten ijver
heeft vervuld en op eene belooning, die veel te
laag was.
Dr. de Voogt grondde zijne bezwaren mede op
de veronderstelling, dat hij, wanneer hij niet meer
aan het Ziekenhuis zou worden verbonden, als
huis-medicus een knak zou krijgen, dien hij nooit

-19meer te boven kwam. Burgemeester en Wethouders
spraken dat tegen evenals dr. Wortman.
Het slotresultaat der besprekingen was, dat dr.
de Voogt bereid bleek geneesheer-directeur te
worden en daarvoor zijne huispractijk te laten
schieten.
Burgemeester en Wethouders meenden echter
in die richting geenerlei toezegging te kunnen doen,
aaagezien de Raad moet beslissen.
Om die reden is deze bijeenkomst als vertrouwelijk belegd.
De vraag is wat in dezen het zwaarste moet
wegen.
De hee · van G alen meent, dat de ongewenschte
+oest
1e t
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organisatie. Het is namelijk van algemeene bekendheid, dat de verstandhouding tusschen de directrice
en den heelkundige dr. Montagne slecht is. Daar
staat dr. de V oogt volkomen buiten. Hij zou, werd
de reorganisatie doorgevoerd, dupe worden van
een minder goede verhouding tusschen ander personeel van het Ziekenhuis. Het aller-aangenaamst
zou zijn, wanneer wij een geneesheer-directeur
van buiten Gouda konden krijgen. Dr. de Voogt
is niet de aangewezen persoon om geneesheerdirecteur te worden. Er moet eene finale opruiming
plaats hebben. Ook de directrice zr. Blaauw moet
verdwijnen.
De heer dr. Hoffman zegt de moeilijkhei_d te
gevoelen om nog meer factoren voor dit debat bij
te brengen. Bij benoemingen van geneesheer-directeur zijn meermalen doctoren uit dorpen gekozen
en vooraf in de gelegenheid gesteld eene buitenlandsche studiereis te maken. Het is niet onmogelijk,

20dat dr. de Voogt zich alsnog zóó bekwaamt, dat
hij de voor een geneesheer-directeur vereischte
kennis verwerft. Een krachtige persoonlijkheid is
dr. de V oogt niet ; daarover zijn allen het eens.
Hij beaamt niet, dat dr, de Voogt een knak zou
krijgen, wanneer hij gepasseerd wordt. De practijk
heeft zelfs vQldoende voorbeelden doen zien van
geneesheeren-directeur, die later zeer geschikte huismedici waren, Het bezwaar van schade aan dr. de
V oogt's medische carrière voelt hij niet.
De heer Knuttel wensebt enkele opmerkingen te
maken. Het moge waar zijn, dat dr. de Voogt een
meegaand karakter heeft, in ieder geval is het een
man van karakter. De practijk heeft bewezen, dat
hij een flink, kundig en hoogstaand medicus is. Naar
zijne meening is dr. de V oogt wel degelijk een persoon van wien als geneesheer-directeur stuwende
kracht zou uitgaan.
De heer dr. Broekhuizen is stellig overtuigd, dat,
wanneer een van de hier gevestigde geneesheeren
aan het hoofd van het Ziekenhuis komt te staan,
de geheele reorganisatie op niets zal uitloopen. Alles
hangt van de keuze van den persoon af. Ook hij
vindt, dat de tegenwoordige Directrice moet verdwijnen. Zij gevoelt de nooden der patiënten niet
mede.
De heer dr. Wortman merkt op, dat het hem wel
eenigszins moeilijk valt aan de discussiën over personen deel te nemen. Hij geeft toe, dat de Directrice in de eerste plaats moet verdwijnen. Zij houdt
verbetering tegen, is het kwade element in de geheele organisatie.
Wat de medische hulp betreft, staat hij niet op
hetzelfde standpunt als verschillende leden hebben
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verplichting bestond, zou hij zeker niet voor de betrekking van geneesheer-directeur in aanmerking
moeten komen. Nu rust echter op de Gemeente
een moreele verplichting. Waar hij zich bereid verklaarde van zijne practijk als huismedicus af te zien,
is misschien nog te overwegen om hem tot geneesdirecteur te benoemen.
Ten aanzien van den chirurg neemt hij ongeveer
een zelfde standpunt in als de meerderheid van
deze vergadering. Hij wenscht echter op te merken,
dat dr. Montagne tot heden niet de functie heeft
gehad, die hij had moeten hebben. Hij wijdt zich
te veel aan de particuliere verpleging. Daarin moet
verander1n~ komen door een goed omschreven instructie. De aanwezigheid van 2 chirurgen in eene
gemeente als Gouda zou zeker moeilijkheden opleveren.
Deze zaak is te gecompliceerd om dadelijk stappen
te doen in eene richting, welke afwijkt van de thans
gevolgde.
De heer dr. Hoffman verklaart te weten, dat de
tegenwoordige chirurg dat ook na de reorganisatie
zeer gaarne zal blijven op eene belooning van b.v.
f 4500.- à f 5500.-. Wanneer dr. Montagne niet
tot heelkundige wordt benoemd, zal de ongewenschte
toestand ontstaan, dat wij in Gouda 2 chirurgen
hebben.
De heer dr. Broekhuizen sluit zich, wat betreft
de benoeming van een heelkundige, aan bij het gezegde door dr. Wortman.
Wat betreft den geneesheer-directeur staat hij
evenwel op een ander standpunt dan deze. Met de
redeneering over eene moreele verplichting kan hij
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zich wel vereenigen. Doch anderzijds eischt het
belang van het Ziekenhuis en de zieke menschheid
in Gouda een geneesheer-directeur, die zich spontaan
heeft toegelegd op de bestudeering van interne
ziekten.
Wij moeten met het heil van de zieke mensehbeid rekening houden. De Voorzitter geeft te kennen,
dat, wanneer we voor eene vacature van geneesheer- directeur stonden, bij welke te kiezen was
tusschen jonge medici en dr. de Voogt, deze laatste
zeker niet de aangewezen man zou zijn. Nu hebben
we te doen met iemand, die jaren lang aan het
hoofd heeft gestaan en wien wij zouden moeten
zeggen, dat wij hem niet meer kunnen gebruiken.
Daarom zijn er wel termen aanwezig hem als geneesheer-directeur te benoemen.
Wat de chirurgische hulp betreft, ziet hij er ook
een gevaar in, dat in Gouda 2 chirurgen zouden
zijn, voor welke zeker geen plaats is. Het is z.i.
aangewezen, dat getracht wordt met dr. Montagne
tot overeenstemming te komen. Wanneer die niet
langer ook voor huispractijk wordt opgevorderd,
zal een goede ~oestand ontstaan.
De jaarwedde-regeling kan straks nog besproken
worden. Er moet niet vergeten worden, dat de
chirurg steeds afzonderlijke declaraties kan uitschrijven.
De Directrice is zeker de meest impopulaire figuur
in het geheele Ziekenhuis. Bij eene vacature van.
Directrice zou zij ongetwijfeld niet de aangewezene
zijn om die te vervullen. Daartegenover staat, dat
zij altijd grooten ijver heeft getoond bij de vervulling van hare taak. Plichtsverzuim kan zeker niet
worden aangevoerd als reden om haar te ontslaan.

-23Het meest gewenscht zou zijn, wanneer zij naar
eene andere Gemeente solliciteerde.
Het vinden van eene geschikte oplossing in deze
zaak is echter niet gemakkelijk.
Hij zou dadelijk de vraag aan deze vergadering
willen onderwerpen of het gewenscht is dr. de
Voogt als de geneesheer te handhàven. De beslissing dient rijpelijk te worden overwogen. Hij stelt
de vraag of men reeds in deze vergadering eene
beslissing verlangt.
De heer van der Torren zou zich gaarne aansluiten bij het oordeel van het College van Regenten.
De Voorzitter merkt op, dat Regenten niet zullen
geroepen zij om eene aanbeveling voor de benoeming van een geneesheer-directeur op te maken.
De heer dr. Broekhuizen verklaart er weinig voor
te gevoelen om het oordeel van Regenten te vragen,
zooals de Heer van der Torren wil. De positie van
Regenten is moeilijk in deze zaak. Z.i. kan de Raad
vrijer oordeelen. Hij spreekt hier als vertegenwoordiger van de gemeentenaren vrijelijk uit, dat de
Directrice niets voelt voor de menschen. Zij mist
de eigenschappen van liefde, die juist bij haar zoo
noodig zijn.
De heer dr. Hoffman zou willen, dat, mocht dr.
de V oogt tot geneesheer-directeur benoemd worden,
hij nog tevoren door de Gemeente wordt in de gelegenheid gesteld om door eene studiereis zich een
deel van de hem nu ontbrekende bekwaamheid te
verwerven.
Intusschen wil hij nog zeggen, dat in het Ziekenhuis de andere alhier gevestigde geneesheeren steeds
als paria's zijn behandeld.
Ook in de toekomst zal dr. de Voogt eventueel
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vriendschappelijk moeten staan tegenover artsen,
die niet tot zijn kring behooren.
De Directrice heeft altijd getoond haar op de tanden
te hebben. Zij had eigenlijk te veel op haar schouders.
De Voorzitter zegt, dat het hem in het algemeen
voorkomt noodzakelijk te zijn, dat de volle verantwoordelijkheid der benoeming van een gèneesheerdirecteur zal rusten op den Raad.
De Heer dr. Broekhuizen zegt, dat er nooit veel
aandrang tot verbetering van Regenten is uitgegaan.
De V oorzitter verklaart uitteraard de toestanden,
welke hier vóór zijn Burgemeesterschap bestonden,
niet te kunnen beoordeelen. Hij stelt nogmaals de
vraag of men in deze vergadering wil beslissen over
de benoeming van den geneesheer-directeur.
De heer Jongenburger acht geen reden tot uitstel aanwezig.
De V oorzitter wenscht eene beslissing over dit
punt geheel aan den Raad over te laten. Hij heeft
alleen gemeend op de moreele verplichtingen van de
Gemeente tegenover dr. de V oogt te moeten wijzen.
Hij zou in omvraag willen brengen of men reeds
heden wil beslissen.
'
De heer Y sselstijn bepleit een nadere overweging
van deze aangelegenheid. Het denkbeeld der reorganisatie heeft zijn volle sympathie, maar dr. de V oogt
heeft buiten alle kwesties van den inwendigen dienst
gestaan. Wanneer hij niet tot geneesheer-directeur
mocht benoemd worden, valt hij als offer en gaan de
verwekkers van den twist vrij uit. Daarom zou hij
persoonlijk zich nog gaarne eenige tijd van overdenking zien toegewezen. Hij hoopt, dat de meerderheid geen bezwaar tegen dit uitstel zal hebben.
De heer dr. Hoffman zegt niet tegen uitstel te zijn.
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Hij bepleit;- dat in het algemeen zoo min mogelijk
besloten bijeenkomsten w orden geh ouden.
De heer dr. Broekhuizen bren gt in het midden,
dat de noodzakelijkheid van reorganisatie niet is
ontstaan door de scheeve verhoudingen, maar- als
gevolg van de klachten uit de burgerij. De basis
van het Ziekenhuis is nooit goed geweest. Hij is
tegen uitsteL Een volgende keer zouden we toch
niets verder komen dan wij nu zijn.
De heer Kolijn zegt, dat de heele zaak een historischen achtergrond heeft. Hij heeft het steeds·buitengewoon gewaardeerd, dat dr. Broekhuizen niet
schroomde alle fouten in het openbaar ter sprake
te brengen. Naar de door hem aangevoerde klachten
moe ten wij eigenHj k ter nP P::l ::m .

De reorganisatie zal niet ten volle slagen, wanneer
de posities van geneesheer-directeur en adjunctdirectrice worden bezet door de tegenwoordige titularissen. Wij moeten ernstig rekening houden met
de publieke opinie. Dr. de Voogt is geen leidende
persoonlijkheid. Het gaat er om, dat het Ziekenhuis
eene plaats zal innemen, die het nu nog niet heeft.
Dr. Montagne is een zeer populaire en geliefde
persoonlijkheid.
De Raad heeft in al deze zaken een gevestigde
meening. We moeten daarnevens vertrouwen stellen
in onzen objectieven adviseur.
De heer de Jong zegt, dat, wanneer èn dr. Montagne èn zr. Blaauw worden gehandhaafd, wij denzelfden toestand zullen houden.
De Voorzitter wensebt de persoon van de Directrice nogmaals te verdedigen. Hij ziet wel haar
fouten, maar zij is niet alleen schuld aan de minder
goede verhouding tusschen dr. Montagne en haarzelf.

I
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oorzaak van haar impopulariteit. Door een schoonzuster van dr. Montagne is niets onbeproefd gelaten
om in het Ziekenhuis een zekere anarchie te verwekken.
Wanneer de besloten bijeenkomsten ter behandeling van belasting- en schoolgeldzaken worden uitgeschakeld, is werkelijk het aantal besloten vergaderingen zeer gering. Waar naar alle waarschijnlijkheid bij de bespreking der reorganisatie personenkwesties zouden worden aangeroerd, heeft hij gemeend
goed te doen in comité-generaal te laten vergaderen.
Thans zou hi) állereerst het denkbeeld van den
heer Y sselstijn om heden nog geen beslissing te
nemen aan de orde willen stellen.
De heer dr. Wortman is van oordeel, dat, wanneer
zr. Blaauw weggaat, dr. de V oogt zou kunnen worden
gehandhaafd, of omgekeerd. Echter zou hij er de
voorkeur aan geven dr. de Voogt te behouden.
Mocht het Ziekenhuis zich uitbreiden, zoo zullen
ongetwijfeld andere eischen naar _voren komen.
Naar zijn meening kan dr. de Voogt zich nog de
eigenschappen, welke een geneesheer-directeur moet
hebben, verwerven. Wij moeten aan dr. de Voogt
lichtelijk crediet geven.
Ten aanzien der chirurgische kwestie merkt hij
op, dat de chirurg niet juist hetzelfde honorarium
behoeft te genieten als de geneesheer-directeur. Er
moet tusschen beide betrekkingen een behoorlijk
onderscheid bestaan.
De geneesheer-directeur zou z.i. f 4500.- à f 5000.moeten genieten, de heelkundige f 3000.-.
De heer Ysselstijn verklaart zijn voorstel tot uitstel
terug te nemen.
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De Voorzitter biedt zijne verontschuldigingen aan,
dat hij reeds tot stemming wilde doen overgaan
zonder eerst nog dr. W ortman in de gelegenheid te
hebben gesteld om te spreken. Gaarne zou hij nog
van de vergadering vernemen of zij ook niet van
oordeel is, dat wij tegenover zr. Blaauw eene moreele verplichting hebben.
De heer Kolijn vo~rt nog aan, dat de Directeur
of liever geneesheer thans te weinig vrijheid bezit
met betrekking tot de uitga ven.
De heer Dercksen wensebt te constateeren, dat,
ook naar het oordeel van dr. W ortman, bij uitbreiding
van het aantal patiënten dr. de V oogt niet als leidend
hoofd zou zijn te handhaven.
np hPPr rlr HoffmRn v1nrH, r1 t rle medische bediening in het Ziekenhuis scherp van die op ander
gebied moet worden gescheiden. De Gemeente heeft
geen carte blanche. Voorloopig kunnen wij hat nog
wel met dr. de Voogt doen.
De heer Muylwijk merkt op, dat het veiliger is
om dr. de V oogt te laten verdwijnen dan zr. Blaauw.
De heer dr. Broekhuizen zegt, dat vertrouwen in
den geneesheer-directeur noodig is. Dat zal men
nooit in dr. Voogt stellen, ook niet na eene eventueele studiereis.
De Voorzitter zou er prijs op stellen gemachtigd te
worden met het College van Regenten erover te spreken hoe zr. Blaauw op de beste wijze zou kunnen
heengaan. De benoeming van een opvolgster als adjunct-directrice zal door Regenten moeten geschieden,
De heer Knuttel meent, dat eene beslissing over
de reorganisatie c.a. moet vallen in openbare vergadering.
Vervolgens wordt nog een of meerdere malen

-28 het woord gevoerd door: de heeren dr. Broekhuizen, Knuttel en Hoffman.
De heer Knuttel stelt daarbij voor om heden
nog geen beslissing te nemen, Dit voorstel wordt
voldoende ondersteund, in stemming gebracht en
verworpen met 10 tegen 5 stemmen.
Vóór stemden: de heeren van Eyk, IJsselstijn,
Knuttel, van der Ree en van der Torren.
Tegen stemden: de heeren dr. Broekhuizen,
Jongenburger, Dercksen. Kolijn, Muylwijk, Bokhoven,
dr. Hoffman, Spit, van Galen en de Jong,
Vervolgens wordt met 10 tegen 5 stemmen uitgemaakt, dat dr. de Voogt niet als hoofd van het
Ziekenhuis behoort te worden gehandhaafd.
Vóór stemden : de heeren van Eijk, IJsselstijn,
Knuttel, de Jong en dr. Hoffman.
Tegen stemden: de heeren dr. Broekhuizen,
Jongenburger, Dercksen, Kolijn, Muylwijk, van der
Ree, Bokhoven, van der Torren, Spit en van Galen.
_Zonder hoofdelijke stemming wordt beslist, dat
ook zr. Blaauw behoort te verdwijnen.
Hierop vraagt de Voorzitter machtiging om het
rapport-Wortman te doen openbaar maken met de
bijgevoegde mededeeling, dat door den Raad is
-besloten tot reorganisatie van het Ziekenhuis op
de basis van dat rapport.
Voorts vraagt hij machtiging om aan dr. de V oogt
kennis te geven van de gevallen beslissing met
betrekking tot zijne werkzaamheid aan het Ziekenhuis, om zoodanige maatregelen te nemen, dat zr.
Blaauw niet langer aan het Ziekenhuis zal verbonden blijven en om te trachten met dr. Montagne
tot overeenstemming te geraken nopens een bevredigende regeling van diens functie,

-29De gevraagde machtigingen worden zonder
discussie of hoofdelijke stemming verleend.
Ten slotte drukt de Voorzitter er zijne blijdschap
over uit, dat de Ziekenhuis-kwestie door de heden
genomen beslissingen in goede banen zal kunnen
geleid worden. Voor de te verwachten reorganisatie
passen zeker bijzondere woorden van lof en dank
aan dr. W.ortman, die ons op den goeden weg heeft
geholpen. Wanneer hij hedenavond niet aanwezig
was geweest, zouden wij weinig hebben kunnen
doen. Namens alle aanwezigen dankt hij hem nogmaals voor zijne tegenwoordigheid.
De heer dr. Wortman zegt zeer gevoelig te zijn
voor de hem gebrachte hulde.
De heer de Jong dankt den Voorzitter voor den
spoed, met welken hij de reorganisatie heeft ter
hand genomen.
De V oorzitter betuigt zijn dank voor deze woorden.
Vervolgens wordt nog, op voorstel van dr. Hoffman
zonder discussie of hoofdelijke stemming en onder
algemeen applaus, besloten aan Hare Majesteit de
Koningin een adres van hulde en trouw te zenden.
De besloten zitting wordt daarna door den
V oorzitter opgeheven.

