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Jan en Corrie Boots, bewogen ondernemers
Peter Wester

de oudste zus van Maartje Ligthart. Pietertje de Vries-

Hoek was een stiefzus van Maartje. 

Jan had ook tbc opgelopen. Drie jaar lang heeft hij in 

o.a. Brabant met succes gekuurd. In 1921 trok Jan bij 

oom Klaas, een verzekeringsagent, aan de Kerkstraat 

13 in. Diens vrouw Cornelia (meisjesnaam Jonker) was 

in 1920 overleden. Door bemiddeling van een pastoor 

trouwde Klaas in 1922 met de verpleegster Ida van der 

Ham. 

In het jaarboek van De Cromme Leeck uit 2005 

vertelt Annie Wester-de Vries hoe door het tweede 

huwelijk van haar grootmoeder Grietje Wenker 

(Acht Zaligheden) haar familie werd verbonden 

met de Ligtharts van de Grote Zomerdijk. Jan 

Boots was een nazaat van deze Ligtharts. In dit 

artikel beschrijft  Peter Wester, zoon van Annie, 

aspecten van het leven van Jan Boots en zijn vrouw 

Corrie Dudock.   

De familie Boots-Ligthart

Jan Boots werd op 20 november 1912 in Avenhorn ge-

boren. Zijn moeder was Maartje Ligthart, dochter van 

Jan Ligthart en Grietje Beerse van de Grote Zomerdijk 

in Wognum. Zijn vader was Gerrit Boots, zoon van Jan 

Boots en Geertje Knijn. Gerrit was opgegroeid in de 

kermiswereld. Zijn broers en een schoonzus hadden 

een oliebollenkraam en een koekhakkraam. Per schuit 

trokken ze in Noord-Holland van plaats naar plaats. 

‘s Winters lagen ze in de Mijzenpolder (Avenhorn). 

Vóór haar huwelijk (11 januari 1912) had Maartje be-

dongen dat ze niet van de kermis gingen leven. Gerrit 

begon een handeltje in steenkool en turf in Avenhorn. 

In 1915 kreeg hij tuberculose. Volgens het familieverhaal 

nam Maartje - zwanger van hun derde kind - het zware 

werk over. Deze inspanning werd haar fataal. In 1916 

bleek Maartje ook tuberculose te hebben, ze overleed 

binnen enkele maanden. Haar man Gerrit volgde haar 

in 1918. Hun kinderen Jan, Gré (1914) en Geertje 

(1915) werden door de familie thuisgehaald. Jan kwam 

bij Klaas en Cornelia Ligthart op de Grote Zomerdijk 

in Wognum, Gré bij Piet en Pietertje de Vries aan de 

Kromme Elleboog bij ‘t Keern, en Geertje bij Jan en 

Catharina Boots in Oudeschans. Catharina Boots was 

Gerrit Boots, vader van Jan, 
overleden in 1918.

Maartje Ligthart, moeder van Jan, 
overleden in 1916.

Jan Boots, Ida van der Ham en Klaas Ligthart voor Kerkstraat 13, 
1923.

Tante Ida heeft grote invloed gehad op de vorming en 

ontwikkeling van Jan. Zij gaf hem vooral het zelfver-

trouwen dat je als weeskind in de samenleving nodig 

had. Jans twee zussen verdwenen uit zijn wereld. In 

1930 trad Gré, zestien jaar oud, toe tot de zusters van 

de Voorzienigheid in Amsterdam. Zijn zus Geertje was 

hij al eerder kwijtgeraakt. Geertje leed aan woedeaan-

vallen en belandde in de Open Psychiatrische Instelling 

in Geel. Bij de bevrijding van België in 1944 kwam ze 

daar om het leven. 

Van poepezak naar textielwinkel

Na de lagere school volgde Jan nog onderwijs in klas 7 

en 8. 
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Eind 1926 vond oom Klaas het tijd dat Jan aan het 

werk ging. Hij regelde voor hem een ‘poepezak’ met 

textiel en naai-, brei- en herstelbenodigdheden. Op 

dorp Wognum en aan  de Zomerdijk, en in de  Noor-

dermeer, Zuidermeer, Baarsdorpermeer en Leeker-

meer. In dit uitgestrekte gebied leerde hij de praktijk 

van de textielhandel. Zijn beleefde voorkomen en zijn 

vaardigheid om goed naar mensen te luisteren werkten 

in zijn voordeel. 

Na het overlijden van oom Klaas in 1930 erfde Jan de 

woning Kerkstraat 13. Bij Jan en tante Ida groeide het idee 

het voorste deel van de woning om te bouwen tot tex-

tielwinkel met opbergruimte voor het groeiende assorti-

-

crisis daalde de omzet en losten klanten hun schuld moei-

lijk af. Waarschijnlijk is het spaargeld van oom Klaas en van 

tante Ida gebruikt om kredietproblemen te overbruggen. 

In 1934 werd de winkel gebouwd. Op de gevel boven de 

etalage prijkte de naam ‘Huize Ida’. 

Corrie Dudock

In de Zuidermeer kwam Jan bij de familie Beemster-

boer aan de deur. Dochter Truus tipte haar vriendin 

Corrie Dudock dat er een aardige jongeman rondliep 

en regelde een ontmoeting.

Corrie was het enige kind van Marti-

nus Dudock en Geertje Commandeur. 

Zij was in 1911 in Amsterdam gebo-

ren, waar haar vader politieagent was. 

Later werkte hij in de gebieden rond 

Wognum.

Corries ouders waren niet gelukkig met 

de ontluikende relatie. Jans voorgeschie-

denis en zijn beroep werkten in zijn na-

deel. Desondanks gaven ze in 1934 hun 

toestemming voor een huwelijk. Later 

zou hun twijfel in bewondering omslaan. 

Corrie en Jan trouwden in Wognum en 

vierden hun bruiloft in de Zuidermeer. 

Van Jan hoefde een dergelijk groot feest niet, hij was liever 

samen met de pastoor naar Lourdes gegaan om Maria te 

eren en te danken. 

Corrie werd de nieuwe vrouw des huizes. Ida van der 

Ham koos na enige tijd voor een huwelijk met de we-

duwnaar Arie Breed. In de verhalen van Jan over oom 

Arie en tante Ida klonk veel lof. Zij waren goede raad-

gevers en op moeilijke momenten waarschijnlijk ook 

verstrekkers van tijdelijke kredieten. 

Corrie heeft net als Jan in de praktijk moeten leren hoe je 

een textielhandel voert en hoe je met klanten omgaat. Ze 

legde er een eer in de winkel om te vormen tot een over-

zichtelijke en goed gesorteerde zaak. De eerste twaalf jaar 

waren niet makkelijk voor Jan en Corrie. Tot hun teleur-

stelling kwamen er geen kinderen. De aanhoudende crisis 

en de daarop volgende bezettingsjaren leverden steeds 

nieuwe problemen in hun bedrijf op. Door zuinig te leven 

hielden ze het in stand. In 1944, toen de schappen leeg 

raakten, kreeg Jan een deeltijdfunctie bij distributiekring 

Wognum/Sijbekarspel/Twisk/Abbekerk. Zijn schoonvader 

Dudock werkte er al enkele jaren. In deze functie merkte 

Jan dat hij anderen kon inspireren en leiding kon geven. 

Deze gaven werden herkend. Na de Bevrijding werd Jan 

plaatsvervangend voorzitter van deze distributiekring en 

door afwezigheid van een voorzitter de feitelijke leider. 

Plechtig aannemen, Jan staand 2e van rechts, 1926.

Huwelijk Jan Boots en Corrie Dudock, 1934. Kerkstraat 13, ‘Huize Ida’, na 1934.
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De manufacturenzaak 

‘Manufacturen J. Boots’ werd in Wognum een begrip. In 

de rustige Kerkstraat viel de winkel met de bescheiden 

etalage niet eens zo op. 

Maar als je door de voordeur binnentrad, kwam je in 

een andere wereld. Alles was er keurig geordend in 

luxe ogende houten kasten en laden en in glazen vitri-

nes onder een kleine toonbank. 

Op een beperkt aantal vierkante meters vond je veel 

producten, zoals wol, bedrijfskleding, overhemden, on-

dergoed, lingerie, kousen, bonnetterie, petten, monsters 

van gordijnstoffen, tapijten, dekens, lopers en matten. 

Maar er was ook een afdeling ‘klein vak’ met 

naai-, brei- en herstelproducten, spullen waarmee Jan in 

1927 was begonnen. Op de bovenverdieping en in de in 

1949 gebouwde garage was een aanvullende voorraad 

even netjes opgeslagen. 

Woninginrichting nam een grote vlucht. Corrie heeft 

- zeer vakkundig - kilometers gordijnen genaaid. Bijna 

wekelijks kwamen er rollen zeil en tapijt (o.a. Jabo). Bij 

droog weer werd het materiaal op het plaatsje links 

van de woning op maat gesneden. De grote rollen 

gingen mee op het imperiaal van de auto die Jan rond 

1950 had gekocht. Deze aanschaf baarde toen nog 

opzien. Klanten die tafels en stoelen, zitmeubels, bed-

den, dekens of ander toebehoren wilden hebben, nam 

Jan in de auto mee naar grote toonzalen in en rond 

Amsterdam. Grote aankopen werden vaak met klanten 

besproken in de avonduren in de huiskamer van Jan en 

Corrie. Met genoegen keken ze later op deze gesprek-

ken terug, vooral de gesprekken met jonge stellen die 

huwelijksplannen hadden en een woning konden gaan 

inrichten. Het aantal klanten nam toe. Opmerkelijk is 

dat ze uit alle gezindten kwamen. In die tijd was geloof 

vaak nog een bepalende factor bij de keuze voor een 

Distributiekring Wognum/Sijbekarspel/Twisk/Abbekerk. Staand v.l.n.r.: Marth Steltenpool, 
Leo Boos, Tiny ter Beek, Gijs Kuipers, Nel Bastiaanse, Jan Zuiker, Marie Appel. Zittend 
v.l.n.r.: Emmy van Westen, Jan Boots, Fien Ruys, Jan Duin, 1946. Corrie in de winkel, 1950-1955.

Kerkstraat, links de niet 
zo opvallende winkel 

met zonnescherm, 
circa 1935.
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middenstander. Zal naast de goede service ook het 

kunnen kopen op krediet een rol hebben gespeeld? 

Volgens Greet Commandeur, een van de dienstmeisjes, 

was er een dik boek met nog niet betaalde rekeningen. 

Betalingen vonden vaak plaats als de oogst voldoende 

geld had opgeleverd of als de kinderbijslag was binnen-

gekomen.

Samenwerken

‘Manufacturen J. Boots’ was toegetreden tot de katho-

lieke inkoopcombinatie Dicos, gevestigd aan de Kei-

zersgracht in Amsterdam. Elk lid was tevens aandeel-

houder. De katholieke middenstanders zochten samen-

werking met elkaar om de inkoop- en vervoerprijzen 

te kunnen drukken. Zo konden ze concurreren met de 

oprukkende grootwinkelbedrijven. In het belang van de 

leden organiseerde Dicos ook beurzen in Artis of in de 

regio, waarvoor de zaken hun klanten konden uitno-

digen. In 1964 telde de combinatie 115 deelnemende 

zaken. Circa 75% van de omzet van elke zaak liep via de 

combinatie. 

In Dicosverband leerden Jan en Corrie andere katho-

lieke ondernemers in textiel en woninginrichting in 

West-Friesland beter kennen. Ze adviseerden en in-

spireerden elkaar. Bijzonder werd het contact met de 

manufacturier Simon Doodeman uit Westerblokker. 

Bij grote klussen als bijvoorbeeld  de herinrichting van 

de Wognumse Jozefschool in 1960 werkten ze nauw 

samen.

Jan maakte jarenlang deel uit van het bestuur van Di-

cos en werd daar de spreekbuis van zijn vakgenoten in 

West-Friesland. Hij bracht hun opvattingen rustig maar 

volhardend naar buiten. Voor spreken in het openbaar 

had Jan tussen zijn drukke werkzaamheden door nog 

een cursus gevolgd.

Afhankelijk van het seizoen reisden Jan en Corrie om 

de week of elke week op dinsdag naar Amsterdam 

voor inkopen. Corries moeder Geertje Dudock, en 

later een dienstmeisje, zorgden die dag voor de win-

kel. In Amsterdam bezochten ze Dicos en een aantal 

groothandelsbedrijven aan de belangrijke textielstraat, 

de Nieuwezijds Voorburgwal. Daar hadden ze goede 

(o.a. shawls) en Van Wees & Weiss (o.a. babykleding).

Bestuurder en vertrouwensman

Na 1946 werd er in Wognum steeds meer een beroep 

gedaan op vaardigheden van Jan. Jarenlang was hij se-

cretaris van de plaatselijke middenstandsvereniging en 

bestuurslid van het Oranjecomité. 

In kerkelijk verband was hij voorzitter van het R.K. 

Kerkbestuur (1948-1981) en ook lang voorzitter van 

het priestercomité. De toen nog talrijke neomisten 

kregen een feestelijke ontvangst in het dorp en tijdens 

de parochiefeesten zorgde Jan als ceremoniemeester 

voor een goed verloop. Jan was bestuurslid van katho-

lieke verenigingen, o.a. voetbalvereniging De Spartanen. 

Jans hart lag bij de zorg voor de in nood verkerende 

mens. De wortels van deze betrokkenheid lagen in zijn 

eigen jeugdervaringen. Mensen namen ‘Jan Boots, die 

zo goed kon luisteren’ in vertrouwen. Na 1945 ver-

schoof de zorg voor behoeftigen van de kerk naar de 

overheid. Als voorzitter van het burgerlijk armbestuur 

en als lid van de gemeentelijke adviescommissie voor 

de Bijstandswet was Jan bij dit proces betrokken. Het 

conservatieve kerkelijk armbestuur verdween. Er kwam 

een Parochiële Charitatieve Instelling met een nieuw 

Rekening voor het Oranje Comité, 1955.
Jan, bestuurslid bij de Spartanen. V.l.n.r.: Jan Zuiker, Jan Appel, kapelaan Kolkman 
(geestelijk adviseur), Ben Mol, Jan Overtoom en Jan Boots, 1958.
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type bestuurder. Jan was tussen 1953 en 1983 de pen-

ningmeester van deze instelling. Op verzoek van de 

gemeente werd Jan ook bestuurslid van het Regionaal 

Centrum voor Maatschappelijk Werk Midden West-

Friesland en op verzoek van de parochie bestuurslid 

van het Diocesaan Centrum. 

De Wognumse samenleving veranderde in de jaren 

zestig en zeventig. Het dorp groeide, er vestigden zich 

nieuwkomers en oude kerkelijke en sociale verbanden 

verloren aan betekenis. Jan raakte ervan overtuigd dat 

de tijd waarin alles lokaal kon worden opgelost, voorbij 

was. Als bestuurslid van het Witte Kruis zette hij zich 

met anderen in voor een gezondheidscentrum an-

nex bibliotheek in Wognum, maar hij was tegelijkertijd 

voor samenwerking tussen kruisverenigingen in West-

Friesland. 

Hoeveel bestuursfuncties Jan heeft gehad, valt niet te 

achterhalen. Een uitspraak van burgemeester P. Com-

mandeur in 1969 bij de uitreiking van de pauselijke 

ridderorde van St Sylvester aan Jan zegt 

voldoende: ‘Je kunt in Wognum geen or-

ganisatie of instelling bedenken of je komt 

de heer Boots tegen.’ 

Zowel de burgemeester als pastoor Stam-

meijer zocht hem regelmatig thuis op voor 

een goed gesprek of voor het oplossen 

van een dringende kwestie. Tijdgenoten 

hadden de indruk dat Stammeijer en Jan 

verschillende (nieuwe) ideeën deelden. 

Jan op de achtergrond of hij ontbreekt. 

Het kenmerkt zijn bescheidenheid. Jan zag 

bestuurswerk als teamwerk en eiste nooit 

de eer voor zichzelf op. Wellicht verklaart 

dit ook waarom Jan pas in 1996 tot ere-

burger van de gemeente Wognum werd 

benoemd.

Jan Boots legt eerste steen Gezondheidscentrum, krantenartikel 1968.

Jan Boots, ridder in de Orde van Sylvester, met 
Corrie en pastoor Stammeijer, 1969.

Jan, ereburger van de gemeente Wognum, 1996.
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eer aan Corrie, ‘mijn 80%’. Tachtig procent van zijn 

werkkracht had hij aan Corrie te danken. Zij gaf Jan alle 

ruimte voor zijn sociale taken ‘s avond en als het kon 

ook overdag. Zij ontfermde zich steeds meer over de 

winkel en wat erbij kwam. Na de thuiskomst van Jan 

was Corrie zijn klankbord en adviseur. Gaandeweg wist 

zij steeds meer over ontwikkelingen in Wognum en in 

de regio, ze was oprecht geïnteresseerd en - belangrijk 

- ze kon ook zwijgen. 

Betrokkenheid 

Het leven van middenstanders in de jaren vijftig en zes-

tig kende weinig vrije tijd. De vrije zon- en feestdagen 

van Jan en Corrie waren voor mensen met wie ze in 

hun privé- of zakenleven een band hadden opgebouwd. 

Met grote aandacht bleven ze het leven van deze vrien-

den en van hun gezinnen volgen. Annie Ligthart-Veken, 

jarenlang hun naaste buurvrouw, prijst hun betrok-

kenheid en hun zorgzaamheid als er in het gezin van 

Annie en haar man Anton ziekte of ander leed was. Tot 

verbazing van buitenstaanders liepen hun kinderen bij 

Jan en Corrie in en uit. Bekend is het verhaal over het 

pannetje stevige soep dat naar een zieke buur, bekende, 

vriend of familielid ging. Waar nodig volgde ook een 

andere vorm van stille ondersteuning.

Jan wist uit eigen ervaring hoe vluchtig het leven kon 

zijn. Jan en Corries verjaardag samen met vrienden en 

een steeds kleiner wordend aantal familieleden Dudock 

en Ligthart werd gekoesterd. Tweemaal per jaar zoch-

ten Jan en Corrie hun zus Gré Boots, zuster Osmunda, 

in het klooster op. 

Rond 1965 vond in de orde van de Voorzienigheid 

een omslag plaats. Gré werd (tante) Marga, ging bur-

gerkleding dragen en kwam vanaf die tijd regelmatig 

naar Wognum. Jan en Corrie zagen het als een godsge-

schenk. Van de herstelde banden genoten ze nog vele 

decennia.

Dienstmeisjes 

Een bijzondere band ontstond er ook met de dienstmeis-

jes. Vanaf 1946 was er één meisje voor het werk in huis en 

in de winkel. Nel Kok bleef bijna veertien jaar, daarna kwa-

men Greet Commandeur, Joke Vlaar en Truus Smit. 

Corrie was niet altijd een gemakkelijke werkgever. 

Zij was opgevoed met het idee dat de Hollandse huis-

vrouw properheid moest uitstralen. Elke week moes-

ten alle vertrekken worden schoongemaakt alsof het 

een ‘grote schoonmaak’ betrof. Na het werk moest 

alles weer keurig op zijn plaats staan of liggen. Corrie 

gaf niet alleen orders maar werkte volop mee. Zelfs 

Jan had zijn aandeel, volgens Corrie was hij de meest 

bekwame in het ramen wassen. Corrie kon, als er naar 

haar mening iets misging, fel uitvallen. Het riep verba-

zing op. Corrie ging immers ook zeer zorgzaam met 

de dienstmeisjes om. Zo moest midden op de werkdag 

Jan met Nel Kok in de auto naar de tandarts in Hoorn 

om haar te bevrijden van een ondragelijke kiespijn. Of 

werd Greet na werktijd snel met de auto naar Hoorn 

gebracht om nog op tijd per trein naar haar verloofde 

Jan Pieterse in Noorden (bij Nieuwkoop)  te kunnen 

reizen. De uitvallen van Corrie worden terugkijkend 

toegeschreven aan de druk die zij moet hebben ge-

voeld om alles in het bedrijf en in huis perfect te willen 

doen. Na de verkoop van het bedrijf in 1967 werd dui-

delijk dat zij van een last bevrijd was. 

Geleidelijk aan gaf Corrie de dienstmeisjes verant-

woordelijke taken in huis en in de winkel. Ze bood hun 

zo een leerschool. Greet Commandeur leerde perfect 

gordijnen naaien, een goede oefening voor haar cou-

peuseopleiding. Toen Greet een brede textielopleiding 

met verschillende vakdiploma’s met succes afrondde, 

waren Corrie en Jan trots. Met aandacht volgden ze de 

ontwikkelingen in de textielwinkels van Jan en Greet 

Pieterse-Commandeur in en buiten Katwijk.

Afscheid als voorzitter van het bestuur van bejaardencentrum 
Sweelinckhof, 1983.

Gré Boots, zus-
ter Osmunda, 
toen in klooster 
Moordrecht, in 
1953.
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Corrie genoot van de verhalen van haar dienstmeisjes 

over wat zij in hun jonge leven meemaakten. Ze zag 

kansen die zij zelf niet had gehad. Weg uit de dagelijkse 

omgeving kon ze - volgens Greet Commandeur - open 

over haar jeugd vertellen, zo bleek tijdens een inkoop-

dag in Amsterdam. Zonder Jan gingen Corrie en Greet 

per trein naar de hoofdstad. Na de inkoop trokken ze 

het centrum in, bekeken gebouwen en bezochten win-

kels, zelfs het door middenstanders verwenste C&A. 

Corrie voelde zich thuis in haar geboortestad. De dag 

werd afgesloten met een bezoek aan de stiltekapel in 

de Kalverstraat en een kleine maaltijd bij restaurant 

Harkema op de Nieuwendijk. 

Sweelinckhof

In 1967 werden het bedrijf en woonhuis van Jan en 

Corrie verkocht aan Jan Wijsman uit Venhuizen. Een 

jaar eerder was de winkel nog verbouwd voor een 

nieuwe periode van minstens tien jaar. 

Maar Jans knieën begaven het; de zware ijzeren rol die 

Jan bij het spannen van vloerbedekking met de knieën 

vooruitschoof werd als de dader aangewezen. 

Ruim een jaar later verhuisden Jan en Corrie naar het 

Gezondheidscentrum, waar ze tot 1977 in deeltijd 

beheerder waren. Jan had meer tijd voor het voorzit-

terschap van de Stichting Bejaardencentrum. Wognum 

kende tot dan toe weinig voorzieningen voor bejaar-

den. Sint Agnes, in handen van de zusters Franciscanes-

sen, bood slechts ruimte voor eenentwintig ouden 

van dagen en het gebouw voldeed niet meer aan de 

eisen van de tijd. Tegenover de kritiek hierop stelde 

Jan dat niet de zusters de schuld moesten krijgen van 

het tekort, maar dat het lag aan de in Wognum nog 

bestaande behoudzucht. Het bestuur van de Stichting 

Bejaardencentrum, tijdelijk aangevuld met technische 

specialisten, moest nieuwe wegen durven inslaan. De 

belangen van bestuursleden bleken soms tegenstrij-

dig, visies konden verschillen. Door slim taken naar 

groepjes bestuursleden te delegeren stuurde Jan de 

bestuursleden aan en wist hen te winnen voor het 

idee een modern bejaardencentrum voor alle gezind-

ten te verwezenlijken. Onopvallend maar doeltreffend 

controleerde hij of afspraken werden nagekomen. De 

oplopende bouwsom, uiteindelijke 3,5 miljoen gulden, 

kon tijdens vergaderingen tot onderlinge spanningen 

leiden. Op die momenten vond Jan altijd de juiste toon 

en maakte zo het probleem weer hanteerbaar. In 1971 

werd Sweelinckhof, bestaande uit een hoofdgebouw 

met vijftig kamers en vijfendertig aangrenzende bejaar-

denwoningen, geopend. Tot 1983 bleef Jan voorzitter 

van de Stichting Bejaardencentrum Sweelinckhof. 

Jan en Corrie verhuisden in 1977 naar Dars 7. 

Vanaf 1988 woonden ze in het Sweelinckhof. Jan over-

leed in 2000, Corrie in 2007. De recreatiezaal van het 

Sweelinckhof heet sinds 2000 de Jan Bootszaal.

Met dank aan Annie Ligthart-Veeken, Greet Pieterse-Com-

mandeur, Joke Schouten-Vlaar, Annie Wester-de Vries 

(† 2008) en Kees Koning.

Uitnodiging voor heropening winkel, 1966.

Opening Sweelinckhof door gedeputeerde Dick Laan, links Jan 
Boots, 1971.

Jan en Corrie Boots, circa 1986.


