Mathias Goossens: koperen burgemeester

Sint Tunnis heeft goede burgemeesters gehad. Wellicht de meest gewaardeerde was
Mathias Goossens. Hij heeft in de jaren twintig en dertig een belangrijke bijdrage
geleverd om Sint Tunnis “op de kaart te zetten”. Hij deed dat samen met een aantal
andere notoire voortrekkers zoals Sjef van Sambeek, Koos Remmen, Meester
Sprenkels, pastoor van Delft en Marte Peters.

Jan Mathias (Thies) Goossens (1887-1970) was van 1911 tot 1925
gemeentesecretaris van Deurne en Liessel en van 1925 tot 1952 burgemeester van
Oploo (voor een uitgebreide levensbeschrijving: zie Deurnewikipedia).
In 1937 werd zijn 12 ½ jarig jubileum als burgemeester uitgebreid gevierd, met
diverse toespraken waaruit de waardering spreekt. Een verslag van die dag kan men
vinden in het Boxmeers Weekblad, dat hieronder is weergegeven. Men kan in dat
verslag ook lezen hoe Sint Tunnis veranderde in die tijd.

Boxmeers weekblad, 1937-09-04
12 ½ Jarig Ambtsjubilé van den Ed.Achtb. Heer J. M. Goossens als
Burgemeester van Oploo c.a.
Heden Vrijdag biedt de gemeente Oploo c.a. en speciaal St. Anthonis een
feestelijken aanblik. Lustig wapperen de vlaggen, muziek weerklinkt en de bevolking
is in een niet alledaagsche stemming. Men huldigt thans den algemeen beminden en
uiterst sympathieken Burgemeester, den Ed.Achtb. heer J. M. Goossens, die
vandaag vóór 12 ½ jaar door H. M. de Koningin werd aangewezen om de gemeente
Oploo. St. Anthonis en Ledeacker te besturen. Als iemand op een uitgebreiden staat
van dienst kan wijzen in zoo kort tijdsbestek, dan zeker deze magistraat, die zijn
groote gaven van geest en hart ten volle heeft aangewend in het belang van zijn
gemeentenaren, die een open oog had voor aller nooden; wien nooit iets te veel was
en is om te helpen waar dit noodig wordt geacht. Hoe gaarne hadden de
gemeentenaren deze gelegenheid aangegrepen om hun Burgemeester van hun
liefde en hoogachting te getuigen in den vorm eener grootsche huldiging. Maar
zoodra hij ook maar iets van de plannen bemerkte, was hij er onmiddellijk bij om zich
hiertegen met beslistheid te verzetten. Hij was aanvankelijk tegen ook maar de
geringste uiting van feest betoon, maar heeft zich ten slotte neergelegd bij een
eenvoudige hulde. omdat hij voelde dat deze oprecht gemeend was. Echter was zijn
uitdrukkelijkk verbod dat er collecte tot het aanbieden van een huldeblijk zou worden
gehouden. Men heeft zich hieraan gehouden, maar hoewel niet is gecollecteerd, toch
werd vrijwillig een aardig bedrag bijeengebracht; de Burgemeester moest immers
een blijvende herinnering hebben aan dezen dag.
EEN TEBUGBLIK. Toen op 3 Maart 1925 het bericht der benoeming van
Burgemeester Goossens bekend werd, werden direct groote verwachtingen van hem
gekoesterd. Wij behoeven hiertoe slechts in herinnering te brengen de diverse

toespraken die bij zijn installatie zijn gehouden. Hierin kwam tot uiting de groote
faam, die hem vanuit Deurne reeds was vooruitgegaan. Wethouder Jos. van
Sambeek wees in zijn begroetingswoord aan de grens der gemeente toen o.a. op de
vele woeste en voor ontginning rijpe gronden en koesterde de verwachting dat onder
zijn leiding. met de vele ervaringen op dit gebied in Deurne opgedaan, deze woeste
heidegronden tot ontginning zouden worden gebracht, met het doel nieuwe
boerderijen te stichten, waaraan groote behoefte was. Thans kan worden getuigd dat
in deze de verwachtingen verre zijn overtroffen. We behoeven in deze slechts te
wijzen op de boerderijen die verrezen zijn op de stichting Peelontginning. Heeft
Burgemeester Goossens op dit gebied zijn groote werkkracht en helder doorzicht
getoond, in niet mindere mate is zulks het geval op nagenoeg elk ander terrein. Een
greep uit zijn veelomvattend werk zal dit bewijzen. Als hoofd der politie heeft hij direct
doeltreffende maatregelen genomen en heeft hij niet gerust voordat de ontoelaatbare
toestanden totaal waren verbeterd. Waren destijds diefstallen aan de orde van den
dag. reeds korten tijd na de aanvaarding van zijn ambt kwamen ze nagenoeg niet
meer voor. Wat de verbetering van wegen betreft hiervan is hij altijd een warm
voorstander geweest. In 1926 werd de weg St. Anthonis-Oploo voor goed verhard en
gewalst en werd tegelijkertijd onder handen genomen de weg door den
Paardenhemel, terwijl een weinig later volgde de weg vanaf Kruijsen naar Bardoel te
Oploo, welke wegen destijds in desolaten toestand verkeerden. In 1927 werd door
Burgemeester Goossens in samenwerking met Pastoor van Delft het initiatief
genomen tot cultiveering onzer woeste gronden, ter gezamenlijke oppervlakte van
circa 250 H.A. Dank zij dit initiatief is in 1928 de Stichting Peelontginning ontstaan.
Hierop zijn thans zeven flinke boerderijen verrezen en het is slechts aan de
crisistoestanden op land bouwgebied te wijten, dat nog niet veel meer boerderijen
zijn gebouwd. In 1931 wist de Burgervader, dank zij zijn vasthoudendheid en taaie
volharding, te bereiken dat de weg St. Anthonls— Oploo door de Provincie werd
overgenomen. Dit geschiedde bij besluit der Staten van 31 Juli. De Landbouwschool
heeft steeds zijn volle belangstelling ondervonden en voor den bloei dezer school
was hem niets te veel. Nog onlangs wist hij met zeer veel moeite te bereiken dat aan
deze school een tweede klas werd toegevoegd. De Landbouwhuishoudschool heeft
in niet mindere mate op zijn sijmpathie mogen rekenen. Deze werd gesticht in 1929,
terwijl in 1933 een geheel nieuwe school is gebouwd. Als Heemraad van het
Waterschap de Maaskant heeft hij enorm veel gepresteerd bij de classificatie der
gronden van zijn eigen gemeente en die der aangrenzende gemeenten. Vooral
kunnen hiervan getuigen de gemeenten Wanroij en Beugen c.a. Van de te St.
Anthonis gehouden Landbouwtentoonstellingen en Fokdagen was hij de
eerevoorzitter niet alleen, maar ook de groote stuwer en leidinggever. Naast de
wegen hadden de waterleidingen in zijn gemeente de volle belangstelling en ook op
dit gebied heeft hij veel kunnen verbeteren. Op elk terrein. niet het minst op het
sociale terrein, beweegt hij zich ijverig en voor elke vereeniging is hij een krachtige
hulp en steun. De Werkliedenvereeniging heeft veel aan hem te danken en natuurlijk
niet minder de organisatie der boeren. De actie steun aan de kleine boeren in den
vorm van werkverschaffing op eigen bedrijf heeft hem heel wat hoofdbrekens gekost.

Ondanks veel tegenstand heeft hij de uitbetaling dezer werkzaam heden weten te
bevorderen. Zijn werkzaamheden op allerlei terrein bleven niet beperkt tot de eigen
gemeente, maar strekten zich ook tot de geheele omgeving uit. Terwille van de
plaatsruimte kunnen we hierover echter niet uitweiden. Bovenstaande beknopte
opsomming is reeds meer dan voldoende om te bewijzen dat een huldiging bij
gelegenheid van het koperen ambtsjubileum meer dan verdiend was. En al is deze
dan noodgedwongen beperkt geworden, ze was er niet minder hartelijk om.
DE FEESTDAG. De dag van heden werd begonnen met een plechtige H. Mis van
dankzegging. Deze werd door zeer vele gemeentenaren bijgewoond. die ongetwijfeld
alien God hebben gedankt voor het bezit van een zoo buitengewoon rijk begaafd
Burgemeester en Hem hebben gesmeekt dezen leidsman nog lang voor de
gemeente te sparen.
DE KINDEBHULDE. Toen de kerkelrjke plechtigheid ten einde was werd de jubilaris,
voorafgegaan door een rij van lieve bruidjes en gevolgd door zijn familie, leden van
den Gemeenteraad. ambtenaren en een breede schare van ingezetenen, naar het
eenvoudig maar mooi versierde Raadhuis geleid. Hiervoor hadden zich opgesteld de
school kinderen uit Oploo, St. Anthonis en Ledeacker, allen getooid met vlaggetjes.
waarmee zij de jubilaris hartelijk toe wuifden. Nadat de Burgemeester met zijn gezin
op het bordes had plaats genomen, zingen de kinderen, begeleid door de Harmonie
van St. Anthonis, een treffend huldelied, onder leiding van den heer W. Christiaans.
Hoe spontaan klonk aan het einde uit die 600 kinderkelen 't:
Hij leve lang, hij leve hoog,
Dat God nog lang hem spaar
Voor zijn gemeent; voor Koningin;
Voor Kerk en Staat; voor zijn gezin;
Hij leve lang, hij leve hoog
Nog menig, menig jaar.
Als de laatste tonen van dit huldelied waren weggestorven, kwam de kleine Bernard
van Dommelen uit Ledeacker naar voren om op voor een ieder duidelijk verstaanbare
wijze de gevoelens der kinderen te vertolken. De jeugdige spreker legde er vooral
den nadruk op dat de Burgemeester een groot kindervriend is, waarvoor/ hij den
dank verdient van de kleinen, maar ook van de ouders. Hij herinnerde aan het
spreekwoord: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Die toe komst wilde hij thans
aanbieden, want de jeugd van heden zal er naar streven nu en ook in de toekomst te
zijn goede gemeentenaren. Nu klonk het Wien Neerlands Bloed en daama het Lang
zal hij leven, door de menigte geestdriftig overgenomen.
DANKWOORD VAN DEN JUBILARIS. De Burgemeester zeide dat hij thans
onwillekeurig terugdacht aan 12 ½ jaar geleden. Toen had ook een kinderhulde
plaats en was hij evenals nu hierdoor ge troffen, niet het minst door de spontaniteit,
waarmee ze plaats heeft gehad. Hij heeft indertijd aan de kinderen gevraagd om te
blijven zooals ze toen waren en ze hebben hieraan gevolg gegeven. Spr. hoopt dat

de jeugd van nu deze voet sporen zal volgen. Rondziende mag hij zeggen dat de
toekomst der gemeente nog heel wat belooft. Hij vraagt de kinderen de wijze lessen
uit hun jeugd steeds indachtig te blijven, dankt voor dit onvergetelijk oogenblik en
zegt in den loop der volgende week een feestje toe. Dan defileerden de kinderen
voor hun Burgemeester. waarmee deze hulde der jonge gemeentenaren ten einde
was. Voor de goede regeling past een woord van dank aan het onderwijzend
personeel.
HULDE NAMENS DEN RAAD. Het woord was thans aan den Raad om zijn
Voorzitter te gaan huldigen in een feestelijke zitting, welke ook door het voltallige
gezin en vele belangstellenden werd bijgewoond, benevens door de ambtenaren der
gemeente. De oudste Wethouder, de heer M. Peeters, herinnerde aan de woorden
van den Burgemeester, gesproken bij gelegenheid van zijn installatie, dat hij geheel
zijn werkkracht in dienst zou stellen van zijn gemeente. Na 12 ½ jaar een terugblik
werpend op deze periode, kan men met dankbaarheid getuigen dat de gekoesterde
groote verwachtingen ten volle in ver vulling zijn gegaan. Namens den Raad wil spr.
diepgevoelden dank uitspreken voor alles wat in den dienst der gemeente, in den
dienst der gemeentenaren vooral is gewrocht en tot stand gebracht. Als een noest
werker uit de Peel heeft de jubilaris gearbeid aan den bloei der gemeente met een
onverdroten werklust en een dienende liefde voor de gemeentenaren. Met volle
overtuiging mogen Wethouders en Raadsleden als hun meening uitspreken dat zij
hebben een ideaal leider, een ideaal Burgemeester. Dankbaar mag getuigd dat
nimmer ook maar de minste onaangename verstandhouding heeft bestaan. Voor de
sijmpathieke leiding brengt de Raad dank. Men heeft het niet bij woorden willen laten
en daarom kan spreker namens den Raad aanbieden een zeldzaam mooie
schemerlamp, als bewijs van erkentelijkheid. Hierbij werd de wensch gevoegd dat
God den Jubilaris geve nog vele, vele jaren voor zijn geachte familie en voor de
dankbare gemeente.
HULDE NAMENS DE AMBTENAREN. De heer Jac. Remmen, GemeenteOntvanger,
sprak namens de ambtenaren, die bij deze gelegenheid van hun sijmpathie wilden
doen blijken, Niemand beter dan zij zijn door hun bezigheden in staat het werk van
den Burgemeester van nabij gade te slaan. Dit werk is verdienstelijk en veelzijdig
geweest. Spr. gewaagde van de innige samenwerking met de ambtenaren. De
practische aanleg, gesteund door de administratieve kennis, is voor hen een
leerschool geweest, waarvoor zij niet genoeg kunnen danken. Spr. veroorlooft zich
dan even buiten de orde te gaan en den Burgemeester als Beschermheer der
jaarlijksche fokdagen en tentoonstellingen namens de voorzitters der
onderafdelingen dank te brengen. Niemand beter dan spr. weet dat de jubilaris van
dezen eeretitel een werktitel heeft gemaakt. Als waardeering voor de samenwerking
biedt spr. ten slotte namens de ambtenaren een fraaie actentasch aan en spreekt de
hoop uit dat de goede verhouding ook in de toekomst zal blijven voortbestaan.
HET SECRETARIEPERSONEEL HULDIGT. De heer W. Verschuren voelde zich
verplicht als secretarieambtenaar een woord van hulde te spreken. Met genoegen

heeft! hij met den Burgemeester verschillende jaren mogen samenwerken aan
hetzelfde bureau. Daarbij is gebleken de groote bekwaamheid zoowel in de taak van
Burgemeester als die van Secretaris. Het secretariepersoneel heeft den jubilaris
leeren kennen als een uitstekend leider der secretarie en als een humaan en
rechtvaardig mensch, wien de belangen der gemeentenaren na aan het hart liggen.
Het omslachtiger worden der administratie van de gemeente plaatste dikwijls voor
nieuwe problemen, die echter steeds de juiste oplossing vonden. Spr. herinnerde .
aan de verbouwing der secretarie, welke geheel aan haar doel beantwoordt aan de
invoering van het persoonskaartenstelsel en van het registratuurstelsel, die beide
van practische waarde zijn. Voor de ambtenaren deed de Burgemeester wat in zijn
vermogen lag. Dat bleek ook in de vergaderingen van A.R.K.A. en Adm. Vereeniging.
Spr. eindigde met het uitspreken der hoop dat dit koperen feest eenmaal een zilveren
ambtsjubileum moge worden.
DE BURGEMEESTER DANKT. De Burgemeester zegt dat hem op dit oogenblik
verschillende gedachten door 't hoofd gaan. Hij denkt terug aan vroeger, toen hij, nu
ruim 20 jaar geleden, het eerste contact kreeg met het Gemeentebestuur van Oploo
naar aanleiding van de plannen voor aanleg van den weg Deume-Oploo. Na afloop
der conferentie dacht hij onwillekeurig dat. waar het Gemeentebestuur zoo joviaal
was, de bevolking toch ook wel uit goede menschen moest bestaan. Reeds toen
koesterde hij den wensch eenmaal van die gemeente Burgemeester te mogen
worden. Dien wensch is vervuld, eerder dan hij had durven hopen. Zijn installatie had
plaats op een wijze die nog nergens overtroffen is. Altijd heeft hij hier met pleizier
gewerkt. Naast de onmisbare hulp van Boven heeft hrj ook altijd op de hulp en
medewerking van den geheelen Raad mogen rekenen. Nog vier der Raadsleden van
toen hebben thans zitting, terwijl twee hunner zijn overleden en ongetwijfeld het loon
voor hun werken in dienst der gemeenschap hebben ontvangen. Bijzonderen dank
wijdt spr. nog aan wijlen Wethouder Christiaans, die in den moeilijksten tijd van zijn
bestuur hem trouw ter zijde stond. Ook in de volgende periode hoopt hij op den Raad
te kunnen rekenen. op dat nog veel goeds tot stand kan worden gebracht. Over de
ambtenaren getuigt spr. met den grootsten lof. Allen zonder uitzondering zijn zij een
voorbeeld van accuratesse en werklust. Den Ontvanger zwaait hij extra lof toe,
omdat hij er voor zorgt, dat de rekeningen altijd op tijd in Den Bosch zijn. Den lof der
hoogere autoriteiten voor de wijze waarop deze ambtenaar zijn administratie voert is
welverdiend. Onze geheele administratie staat in Den Bosch gunstig bekend en
daarvoor , komt een dankwoord toe aan de overige ambtenaren. Dank brengt spr.
ook aan Dr. Verbeeck die steeds tot volle tevredenheid van 't Gemeentebestuur zich
heeft gewijd aan de verzorging der niet draagkrachtige zieken. De politie van nu en in
het verleden heeft zijn volle sijmpathie. Ten slotte dankt hij voor de stoffelijke blijken
van waardeering, waarvan hij nog lang plezier hoopt te hebben. omdat hij dan de
gelegenheid heeft nog heel veel voor de gemeente te doen, want nog vele zaken
vragen zijn aandacht. Met den Raad en met de ambtenaren hoopt hij nog lang te
kunnen samenwerken tot heil van de mooie gemeente.

DE RECEPTIE. Nadat de Raadsvergadering was gesloten, werd gelegenheid
gegeven den jubilaris persoonlijk te complimenteeren. Hier van werd een goed
gebruik gemaakt. Allerlei wenschen had de Burgervader in ontvangst te nemen,
zoowel van de zijde van zijn gemeentenaren als van personen buiten de gemeente
Middelerwijl bleven de telegraflsche en schriftelijke gelukwenschen steeds
binnenkomen. Het bestuur der A.R.K.A. kwam namens de collega's en alle
ambtenaren uit het Land van Cuijk de gelukwenschen aanbieden bij welke
gelegenheid de voorzitter dezer vereeniging, de heer C. Remmen1, Burgemeester
van Oeffelt, de groote verdiensten van den heer Goossens als bestuurslid belichtte.
Nadat om 5 uur een plechtig Lof was bijgewoond had de huldiging plaats door de
Gemeentenaren, die tot dit doel trouw waren opgekomen. Jong en oud, rijk en arm.
was thans vertegenwoordigd, wat bewijst dat de jubilaris de algemeene achting heeft
verworven.
TOESPRAAK PASTOOR. Allereerst .werd het woord gevoerd door den Pastoor van
St. Anthonis, den ZeerEerw. heer A. van Delft. Spreker memoriseerde
achtereenvolgens: de actie van den Burgemeester voor de jeugd en wees op de
Landbouwschool en de oprichting der Huishoudschool onder zijn leiding en stuwing;
de actie voor de jonge boeren en heel de boerentoekomst in het werk der
ontginningen. mede door zijn initiatief en leiding tot stand gebracht; voor de boeren,
waarvoor hij altijd op de bres stond als er uit de crisismaatregelen wat te halen was
voor zijn gemeente, zooals nu weer voor de hulp in eigen bedrijf voor de kleine
boeren; voor de armen — reeds lang voordat de nationale crisissteun werd
georganiseerd, was deze reeds plaatselijk geregeld in overleg met het Kerkelijk
Armbestuur — en zoo ook de steun voor de bemesting op kleinere bedrijven had al
jaren plaats vóór anderen het navolgden; voor zoovele particulieren, die hij heeft
bijgestaan met raad en daad, wat God alleen weet en loonen kan. Daarbij prijkt de
Burgemeester als een voorbeeldig vader van zijn gezin en de gemeente. Hij betijt en
bevestigt het Evangelisch woord: Zoek eerst het Rijk Gods en zijn gerechtigheid en 't
overige zal u toegeworpen worden.
DE HULDE DER GEMEENTENAREN. Na den Pastoor was het woord aan den heer
Dr. Jos. Verbeeck, die het zich tot een eer rekende bij deze gelegenheid tot den
jubileerenden Burgemeester het woord te mogen richten namens de gemeentenaren.
van wie hij tevens een cadeau mag aanbieden. Na den Burgervader te hebben
geprezen als een accuraat en degelijk ambtenaar, belichtte spr. hoe hij buiten zijn
ambtenaar zijn om, zeer velen heeft geholpen. hoe hij vooral heeft beoefend de twee
groote deugden van sociale rechtvaardigheid en van naastenliefde. De sociale
rechtvaardigheid bleek vooral uit de toepassing van meestal nog liberaal getinte
Nederl. wetgeving, waarvan hij de scherpe kanten wist af te ronden. door met de
naastenliefde te dekken, wat aan de rechtvaardigheid ontbrak. Als magistraat is de
jubilaris altijd een waardig vertegenwoordiger geweest van de gemeente en is hij
door zijn collega's hoog geschat. Door zijn nuchter verstand en zijn groot hart heeft
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hij veel voor de gemeente tot stand gebracht. Hij heeft veel meer gedaan dan hij
volgens de strikte rechtvaardigheid verplicht was te doen. Bijna alle ingezetenen zijn
door hem op een of andere manier geholpen, was het niet uit stoffelijken nood, dan
zeker door zijn wijzen raad en juiste voorlichting in allerlei andere moeilijkhe den.
Spr. feliciteert den Burgemeester en zijn familie, maar ook de gemeentenaren, voor
wie hij 12 ½ jaar is gespaard gebleven. Na den wensch te hebben geuit dat de
gemeente hem nog lange jaren als Burgemeester zal mogen behouden, bood spr,
namens de gemeentenaren een kostbare lederen fauteuil aan.
WETHOUDER VAN SAMBEEK AAN HET WOORD. Wethouder Jos. van Sambeek.
die 12 ½ jaar aan de zijde van den Burgemeester heeft gestaan als lid van het Dag.
Bestuur der gemeente, ging nog eens dieper in op de stipte vervulling van de zware
en verantwoordelijke taak van den Jubilaris. Het is vooral aan zijn wijs beleid te
danken dat op financieel gebied de gem. Oploo c.a. een bijzonder goed figuur maakt
tegenover alle gemeenten in den omtrek. Namens de geheele bevolking brengt spr.
hem hiervoor dank. Na te hebben gememoreerd de vele verdiensten op verschillend
gebied en speciaal nog eens te hebben gewezen op de Peelontginning, richtte spr.
een woord van gelukwensch tot den Burgemeester, die heden ook nog twee andere
jubilea viert, nl het koperen Beschermheerschap van de Handboogschutterijen
Oefening en Ontspanning te St Anthonis en St Sebastianus te Oploo. Voor den
daadwerkelijken steun, aan beide gezelschappen verleend. zegt spr. dank en eindigt
met een herhaald: Leve de Burgemeester, leve de Beschermheer der
Handboogschutterijen.
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