In Memoriam
‘Muis’ Gooszen
Muis Gooszen zoals zeer veel oud gedienden van de KJCPL haar kenden, is
bijna 90 jaar geworden. Zij was een echte RIL-er, alhoewel haar
dienstverband met die bijzondere rederij maar kort is geweest.
Dat heeft haar nooit belet om lang nadat zij Hong Kong had verlaten – waar
zij secretaresse van de directie was – haar enthousiasme voor die
ongelofelijke stad-staat (toen het een echte Kroonkolonie van de Britten
was) altijd te bewaren. Maar ook altijd haar inzet voor het bedrijf waar ze
werkte, was voor haar een sine qua non.
Zo ook toen zij de functie van secretaris opnam voor de Vereniging van oudmedewerkers der KJCPL. Met haar precisie en vol overgave ontstond een
ledenlijst – vòòr het tijdperk van Word – die nauwgezet werd bijgehouden;
heel veel jaren lang. Zij was de rots waar menig voorzitter op kon bouwen.
Het was dan ook meer dan logisch dat Maria Johanna Gooszen – zoals ze
echt heette, tot Erelid werd benoemd van de haar zo
geliefde vereniging.
In 2007 gingen een aantal oud KJCPL-ers met vakantie
in China/Hong Kong.
Een hechte groep die genoot van de rondreis en de
vele verhalen die gedeeld werden over wel en wee van
het expatriate bestaan. Tijdens een cruise op de
Yangtze, nodigde Muis alle reisgenoten uit op een
‘borrel’ – van ‘’perfecte’’ Chinese wijn. Dat die wijn
overboord werd gegoten en wel door Muis zelf, had
alles te maken met de inferieure qualiteit van de wijn.
Muis en haar
reisgenoten hebben er
nog lang over kunnen
lachen. Zij bleef de rust
zelve.
Haar motto ‘I did it my
way’ is tekenend voor iemand die we
allemaal zullen missen. Wij wensen haar
naaste familie veel sterkte met haar
heengaan, maar we zijn er van overtuigd dat
alle goede herinneringen zullen blijven.

