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OM GEZONDHHDS~REDENEN

Gemeentesecretaris
Cothen Stapt op

(Van onze correspondent) .

COTHEN - De heer Th. J. G.
MockiiIg, secretaris en ontvanger
der gemeente Cothen, heeft de
Raad der gemeente verzocht .hem
per 1 juli om gezondheldsredenen
ontslag te willen verlenen. De'
steeds kortèr op elkaar volgende
zIekteverloven, waren voor hém
een weloverwegen aanleiding' tot
het nemen van deze voor hem
moeilijke beslissing'.:

verse verenigingen. Zo was hij pen-
ningmeester Instituut Bestuurs-
wetenschappen Afd. Utrecht; lid
van het Bestuur van het Rode
Kruis aïdetlng Cotnen-Wijk bij
Duurstede; mede-oprichter van de
plaatselijke Oranjeverenigîng: lid
van het.Kerk- en $choolbestuuren
voorzitter van de plaJatseUjkevoet-
balvereniging "Fortissimo" en en-
kele jaren voorzitter van de op
zijn initiatief opgerichte Sport-
stichting Cothens Sportbelang. In
het Jaar 1969 heeft hij reeds om
gezondheidsredenen voor de mees-
te functies moeten bedanken. De
heer Mooking is thans, nog voorzit-
ter van de Raad van Toezicht van
de plaatselijke Rabo-ban,k.
Wanneer hem gevraagd wordt

naar .een vergelij-king van.'de 'wefk-
zaamheden in een, grotere gemeen-
te ~n ~~n. kleine'· gemeente, 'dan
geeft hIJ daarop zijn eigen visie

TH. 'J. G. MOCKING welke niet is ontbloot van enige
eerzucht.

overheidsdienst werkzaam, waar- ,,De prob.l~me? in een grotere
van 44 [aar in de gemeente Cothen gemeente zrjn uiteraard talrijker.
en, ruim 1 jaar in Culemborg. Kort Vergee~echter niet dat een winter-
na het uitbreken van de oorlogin k~nmkJe even zo goed. druk is om
1940, toen hij werkzaam- was 'in ZIJn nest te bouwen als een oöie-
~ulemborg, raakte zijn voorganger vaar ••Een ooievaar - .van harte
in Oothen overwerkt. Burgemees- gegund - wordt daarbij 'van alle
ter van, Beeck Calkoen nodigde kanten geholpen. Voor haar wordt
toen Mocking uit' om weer' naar gezorgd ,:?~r een "cascocnest". De-
'.Oothen te komen. ze vergelijking k1anmen doortrek-
,Zijn benoeming tot secretaris- ken m het beleidsvlak van de ge-

ontvanger vond plaats met ingang meentebesturen en der organisatie
van 15 jul,i 1942,nadat hij vanaf 1 van <:tes~retarieënvan de onder-
rnaart 1942 deze functie wegens sch~lden1IJke gemeenten. Ik weet
ziekte van zijn voorganger had d~t. Ik me schuldig maak aan chau-
waargenomen. A~hoewelde ge- vmI~me wannee'r. ik vindt dat het
n:eente Cothen metIn de frontli- nestje van het .wmte~konrinkje, ge-
me was gelegd, -werd de .jonge bo~wd met eigen zelfwerkzaam-
secretaris onmiddeüilk geconfron- held, ,h~t ~~st aantrekkelijk is,"
teerd met werkzaamheden die aldus ZIJnvisie. '
voorheen in Cothen ongebruikelijk ' - ~ ---~---- •...•
waren, r
Al spoedig na de bevrijding' ging

het gemeentebestuur zich .meer
toeleggen op de verbeterinz van de'
volkshuisvesting. Naast zijn nor-
male ~erkzaamhéden vervulde hij
nog diverse bestuursfuncties in di-

"Wanneer men in een kleine ge-
meents als deze, ook wil spreken
over afdelingen, dan zijn dat als
regel éénmansposten. Valt er één
uit,hetzij wegens ziekte, vakantie
of om studie-redenen, dan is het
-de- taak,.",Y'.an..,.c;lesecretaris~"als
hoofd van de secretarie, om deze
posten te vervangen. Op zichzelf
wel leuk werk, doch alleen moge-
lijk door iemana die beschikt over
een uitstekende gezondheid. Mijn
beslissing heb ik gemeend te moe-
ten nemen in het belang van me-
zelf, van mijn medewerkers en
uiteindelijk in het belang van de
gehele secretarie-organisatie," al-
dus de heer Mocking.
De heer Mocking was op 1

maart 1974 gedurende 45 jaar in


