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2. Benoeming van een gemeente-geneesheer. 

De voorzitter deelt mede, dat er vier sollicitatiën zijn ingekomen en wel van de heeren C.T. 

Vrendenberg, arts te Grouw, dr. E.T. Romelingh, gemeente-geneesheer te Monnikendam, dr. E.F.J. 

Heerspink te Markelo, en P. de Vries jr., arts te Groningen, en verzoekt den secretaris de ingekomen 

sollicitatiebrieven voor te lezen, waaraan door dezen wordt voldaan. 

De voorzitter kan in zijne toelichting zeer kort zijn. De heer Vrendenberg heeft zich persoonlijk 

gepresenteerd en had op de spreker een zeer goeden indruk gemaakt. 

De heer Romelingh heeft zich niet gepresenteerd, doch spreker heeft omtrent hem inlichtingen 

gevraagd aan den burgemeester van Monnikendam, doch daarop is tot heden geen antwoord gegeven. 

De heer Heerspink is ook niet persoonlijk hier geweest, doch spreker acht omtrent dezen geen nadere 

toelichting noodig, daar zeker allen hem te Assen , waar hij eenigen tijd de practijk heeft uitgeoefend 

en een gunstigen indruk heeft achtergelaten, hebben leeren kennen. 

De heer de Vries, arts, is sinds een paar dagen in deze gemeente, om tijdelijk voor dr. Rotgans de 

practijk waar te nemen. Vermoedelijk hebben reeds eenige leden van den Raad hem ontmoet en 

spreker mag het niet ontveinzen dat ook deze heer een gunstigen indruk op hem heeft gemaakt. 

Omtrent dezen sollicitant zijn nog vijf attesten ingekomen, welke hij den secretaris verzoekt voor te 

lezen. 

Het blijkt, dat deze attesten zijn afgegeven door de heeren professoren Kooiker, Sänger, Korteweg en 

Koch en een van dr. Rotgans, die allen de gunstigste getuigenissen afleggen omtrent de 

bekwaamheden en het gedrag van den heer de Vries. 

De heer Wessemius maakt omtrent de jeugd van een paar sollicitanten bezwaar en acht hun 

ongehuwden staat niet wenschelijk. Wij moeten, zegt spreker, iemand hebben, die reeds eenige jaren 

is gevestigd, in de practijk is werkzaam geweest en dus ondervinding heeft opgedaan. 

De voorzitter is het niet met den vorigen spreker eens en wederlegt de aangevoerde bedenkingen. 

Naar sprekers oordeel is jeugd geen bezwaar; men wordt elken dag ouder. De heer Rotgans kwam 

hier ook jong en ongehuwd en allen zagen hem nu met leedwezen vertrekken. Nooit stond de 

wetenschap bij de medische faculteit op hooger trap als tegenwoordig, redenen waarom spreker er 

geen bezwaar in ziet iemand te benoemen, die de nieuwste voorlichting dier wetenschap heeft 

genoten. 

De voorzitter verzoekt de heeren de Vries en Tonckens als stemopnemers te willen fungeeren. 

De uitslag der stemming is, dat zich op den heer P. de Vries 6 en op den heer E.F.J. Heerspink 3 

stemmen vereenigden, zoodat eerstgenoemde benoemd werd. 

3. Benoeming van een afdraaier aan de Jonkersbrug. 

De voorzitter deelt mede, dat 14 sollicitanten zich voor die betrekking hebben aangemeld en noemt 

hunne namen achtereenvolgens op. Spr. zegt, dat er zich vele geschikte personen bij bevonden. 

Zonder op de vrije keuze van den Raad eenige invloed te willen uitoefenen, meenen burg. en weth. 

dat S. Zwiers en R. Snippe het meest in aanmerking behooren te komen voor die betrekking. 

De heeren de Vries en Tonckens fungeeren op verzoek van den voorzitter weder als stemopnemers. 

De uitslag is, dat op R. Snippe 5 en op S. Zwiers 4 stemmen werden uitgebracht, zoodat 

eerstgenoemde benoemd is als afdraaier der Jonkersbrug. 

Daar niemand meer het woord verlangt, neemt de voorzitter het woord en zegt: De punten der agenda 

zijn afgehandeld en onze werkzaamheden over dit jaar zijn afgeloopen. Spr. dankt de leden van den 

Gemeenteraad in het algemeen voor het vertrouwen, dat hij als voorzitter van deze vergadering heeft 

mogen genieten, en de beide heeren wethouders en den secretaris der gemeente in het bijzonder voor 

hunne voor- en toelichting, maar bovenal voor de medewerking, die hem is ten deel gevallen, en sluit 

de vergadering. 

Gevestigd te Smilde: 

P. DE VRIES JZN., 

MED. DOCTER en ARTS. 

SPREEKUREN: dagel. van 8 – 10 uur. 

Zondags 12 – 1 te Appelscha bij VAN DEN BOSCH. 


