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Inleiding 

Nu er zoveel verandert op het terrein van Gouwestein, zijn we benieuwd hoe de directe buren dat erva-

ren. Het is een goede aanleiding om eens bij één van de bewoners van Het Binnenhof langs te gaan. 

 
 

De heer Boot is op 30 augustus 1917 in Gouda 

geboren. Na zijn schooltijd is hij als jongste be-

diende begonnen bij de toenmalige zeepfabriek 

Viruly. Later is deze fabriek overgegaan naar 

Unilever. Hij is daar altijd blijven werken, ook 

toen de fabriek van Gouda naar Maarssenbroek 

verhuisde. In de loop van de tijd klom hij op tot 

verkoopmanager. Ondertussen leerde hij zijn 

vrouw kennen en ze trouwden in 1948. Ze kre-

gen een zoon en vervolgens twee kleindochters. 

 

 
Mevrouw en de heer Boot 

 

 

Vele activiteiten 

Naast zijn gewone werk is hij op veel terreinen 

actief geweest. In 1934 was hij een van de op-

richters van de voetbalvereniging Jodan Boys. 

Zelf was hij een enthousiast voetballer: tot zijn 

40e heeft hij actief gespeeld. Daarna heeft hij tot 

zijn 65e de jeugd getraind. Ook was hij be-

stuurslid van Jodan Boys.  

Het is dus geen wonder dat hij nu erelid is van 

die club en een lintje heeft gekregen. Zelfs nu 

hij binnenkort 91 wordt, is hij nog bijna weke-

lijks op het voetbalveld te vinden, nu als sup-

porter. Het is duidelijk: Jodan Boys is een groot 

en belangrijk stuk van zijn leven. Hij heeft ook 

in het bestuur gezeten van de Goudse Hofste-

den, de ondernemingsraad van Gouwestein en 

de bewonerscommissie van het Binnenhof. 

Daarnaast schreef hij regelmatig stukjes voor de 

Goudsche Courant. 

 

60-jarig huwelijk 

Hij woont al 17 jaar in het Binnenhof. Een scha-

duwzijde is dat hij daar sinds vorig jaar septem-

ber alleen woont door ziekte van zijn vrouw. Zij 

woont nu in de Savelberg. Het is heel fijn dat hij 

op zo’n hoge leeftijd nog auto kan rijden en zo 

zijn vrouw een paar maal per week nog naar het 

Binnenhof kan halen. Dit jaar was een hoogte-

punt de viering van het 60-jarig huwelijk in mei. 

Het was een heel feestelijke dag waar hij met 

veel vreugde aan terug denkt. 

 

 
De heer Boot wordt erelid 

 

 
De heer Boot bij het voetbalveld 

 

Wonen in Het Binnenhof 

Het wonen in het Binnenhof ervaart hij als heel 

prettig. De ligging vlakbij het Van Bergen IJzen-

doornpark is heel mooi; het lijkt wel een dorp 

apart in de wijk. Het was, zo vertelt hij, erg 

vreemd dat Gouwestein gesloten en gesloopt 

werd: je kon niet meer binnendoor naar activi-

teiten in de recreatiezaal van Gouwestein. Er 

werden vaak leuke dingen georganiseerd zoals 

een markt, een palingfeest, een brunch en na-

tuurlijk het dagje uit. 

Gelukkig wordt er van tijd tot tijd ook in het 

Binnenhof wat georganiseerd, zoals het geza-

menlijk koffie drinken rondom de vijver. Ook is 

er een appartement ingericht als zusterpost en 
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een ruimte waar toch nog wat gezamenlijk kan 

worden gedaan. Samen met andere bewoners 

van de Binnenhof wordt de nieuwbouw van 

Gouwestein bijgehouden en besproken. De over-

last valt gelukkig tot op heden erg mee.  

 

“Het is voor ons wel moeilijk dat er zoveel ver-

andert in de buurt en het zal heel vervelend zijn 

als Hoogvliet uit onze wijk verdwijnt en dus ver-

der weg komt. Ook is het voor ons ouderen 

soms buitengewoon vervelend als de school-

jeugd met hoge snelheid over de trottoirs fietst. 

Het komt ook voor dat ze met z’n vijven naast 

elkaar rijden en daarmee het overige verkeer 

ernstig hinderen.” 

 

Ten slotte 

De heer Boot hoopt dat hij nog een poosje kan 

genieten als bewoner van het Binnenhof. 

Wij danken de heer Boot voor het plezierige 

gesprek en wensen hem een fijne dag toe op 

zijn 91e verjaardag. 

 

IN MEMORIAM: DE HEER CHRIS BOOT 

 

Op 22 april 2009 is meneer Boot onverwacht 

overleden. Meneer Boot was vaste deelnemer 

aan de seniorenactiviteiten in onze wijk en heeft 

hier meerdere keren verslag van gedaan in onze 

wijkkrant. Laatst nog in de wijkkrant van april. 

Daarnaast vroeg hij regelmatig aandacht bij het 

wijkteam voor aan te pakken punten in de wijk, 

zoals het molentje bij het station en de ver-

keerssituatie op de Winterdijk en de Kattensin-

gel. Eigenschappen als jong van hart, scherp 

van geest, een charmante verschijning met een 

rijk schriftelijk uitdrukkingsvermogen in een 

krachtig handschrift zullen als herinnering bij 

ons blijven. Wij wensen zijn echtgenote, familie, 

vrienden en de bewoners van Het Binnenhof 

sterkte met het verwerken van dit verlies. De 

redactie en het wijkteam. 

 

 

 

 

  


