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L a a r z e n  v a n  o n L i n e  s h o p 
B o o t s & W o o d s

Het Madrileense leven ligt alweer even 
achter Jacqueline de Heer en haar man. 
“Na ons vertrek ging ik elk jaar terug om  
te winkelen en kwam vaak thuis met een 
paar laarzen. Zo ontstond het idee ze via 
internet te verkopen”, vertelt Jacqueline. 
“In de werkplaatsen waar de laarzen  
worden gemaakt, werken vaak maar  
twintig tot dertig mensen en het vak  
wordt er van generatie op generatie door-
gegeven. Het gaat om tijdloos mooie en 
elegante laarzen van topkwaliteit, die ik 
rechtstreeks bij de werkplaatsen inkoop. 
Daardoor blijven de prijzen redelijk. Er 
wordt gewerkt met de beste, natuurlijke 
materialen. Het kalfs-, runder- en geiten-
leer is vaak natuurlijk gelooid, dus zonder 
chemische middelen. Daardoor blijft het 
leer als het ware leven en behoudt het  
z’n natuurlijk uitstraling. Ook wordt het 
leer zo veel mogelijk natuurlijk gekleurd: 
zo worden voor de bronskleur eiken- en 
beukenbladeren gebruikt.” 

Uniek: de genaaide leest
Vrijwel alle laarzen van Boots&Woods wor-
den met de hand uitgesneden en genaaid. 
“Vooral dat snijden van de huiden is een 

vak apart, er zijn nog maar weinig 
ambachtslieden (‘curtidores’) die dat  
kunnen. Maar ook het naaien van de zool 
over de gehele leest komt niet veel meer 
voor: nog maar één procent van alle 
schoeisel wereldwijd heeft een genaaide 
leest. Bijna alle laarzen die wij verkopen, 
worden gemaakt met deze zogenoemde 
Good Year Welt-methode: een flexibel 
raamwerk wordt aan de zool genaaid en 
vervolgens met kurk opgevuld. Dat maakt 
de laars stukken flexibeler dan bij gelijmde 
zolen, waardoor hij veel comfortabeler 
loopt. Na vijftien dagen dragen heeft de 
laars zich aangepast aan de anatomie van 
de voet en zit als gegoten.”

Pasvorm Uitgebreid beschreven
In de online shop staan duidelijke foto’s en 
uitgebreide informatie over pasvorm en 
draagcomfort. “Je kunt als klant precies de 
laars kiezen die bij je past. We hebben 
daarnaast een vriendelijk retour- en  
ruilbeleid.” Wie toch liever voor aankoop 
wil passen, kan terecht op de fairs waar 
Jacqueline staat en op afspraak bij haar 
thuis, waar ze een ‘fitting room’ inrichtte. 
Inmiddels bestaat Boots&Woods een jaar 

De vele goede reacties op de door haar gedragen 
Spaanse laarzen vormden het begin van 
Boots&Woods, de online shop van Jacqueline de Heer. 
Ze woonde een paar jaar in Madrid, waar ze de 
ambachtelijk gemaakte laarzen ontdekte,  
van prachtig leer en tot in  
de puntjes afgewerkt. 

‘Door natuurlijk looien
 blijft het leer 
 als het ware leven’

www.bootsandwoods.nl
Boots&Woods verkoopt laarzen voor 

dames en heren, accessoires (tassen en 

riemen) en waterdichte all weather boots. 

die laatste zijn speciaal voor 

Boots&Woods ontworpen. Jacqueline: 

“We merkten dat er behoefte was aan 

een nieuw soort: stoer, maar wat 

eleganter.” de all weather boots zijn 

behalve via de site ook te koop bij een 

aantal geselecteerde dealers. zie de 

website voor de adressen.

en wandelen er in Nederland al heel  
wat Spaanse laarzen rond. Jacqueline:  
“Dat geeft me een trots gevoel, vooral als 
mensen terugkomen voor nóg een paar of 
op aanraden van iemand die ze al draagt. 
Dat is de beste reclame.”

tekst Arenda Hoogakker  Fotografie Martin 
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