
tas van Aken...? Wie, oh wie zet mij op haar spoor 
en waar is zij gebleuen? 

Alle copie- en portokosten worden door mij in postzegels 
van ƒ 0,75 vergoed of P.T.T.-giro. 
H.K.E., ik bedank u voor de plaatsruimte in uw Periodiek. 
Hoogachtend, 

P.H. Schrijvers, 
Ravensteinstraat 14, 
1107 SP Amsterdam Z.O. 
telefoon 020-976546. 

P.S. 'Tussen Eemnes en !Aken' leidt de weg naar Mokum!' 

De Eemnesser Familie Hoogeboom (II) 

In het vorige HKE-tijdschrift (Jrg. 10, nr. 1) stond 
een artikel over de Eemnesser familie Hoogeboom. In 
dit artikel werden enkele anecdotes verteld over het 
gezin van Lammert Hoogeboom en Dina v.d. Boom. Na pu-
blikatie bleek, dat deze anecdotes voor een deel niet 
overeenkwamen met de werkelijkheid. 

Wij als samenstellers van het artikel, betreuren dit. 
Het is geen enkel moment onze bedoeling geweest om 
het desbetreffende gezin in een verkeerd daglicht te 
stellen. 

Het is ons gebleken dat een anecdote niet altijd voor 
publikatie geschikt is. We zullen daar bij toekomsti
ge publikaties extra rekening mee houden. 

Van één van de zoons van Lammert Hoogeboom ontvingen 
wij een aanvulling op het artikel. Wij zijn blij met 
deze reactie, die we hierbij afdrukken. We hopen dat 
we op deze wijze weer wat dichter bij de waarheid ge
komen zijn. 

Namens de samenstellers; 

Henk van Hees. 
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Na het lezen van uw interessante artikel over de fami
lie Hoogeboom moet mij, ondergetekende, zoon van Lam
mert Hoogeboom, het een en ander van het hart. Het ver
haal over het gezin van Lammert Hoogeboom komt niet 
overeen met de waarheid, zodat het de familie Hooge
boom geen eer aandoet. Het suggereert dat het een huis
houden van Jan Steen was, wat ten stelligste niet waar 
is. Ik zal nu de feiten vertellen zoals ze werkelijk 
gebeurd zijn. We zullen bij het begin beginnen. 

Het verhaal over het slachten klopt niet. Vader was 
geen enorme klandestiene slachter. Er is een keer bij 
ons thuis geslacht, maar niet door vader. Het was Jan 
Pierik die bij hem een schaap kocht en het slachtte. 
Toen het geslachte schaap door Bollebakkers-dienstver-
richting vervoerd werd en aangehouden, moest vader na
derhand als getuige voorkomen. Op de vraag van de kan
tonrechter: 'Lammert Hoogeboom heb je toestemming ge
geven aan Jan Pierik het schaap te slachten' antwoord
de vader: 'Ik was de koeien aan het voeren en Jan Pie
rik had achter m'n rug het schaap de kop afgesneden'. 
Na deze getuigeverklaring keerde vader huiswaarts met 
ƒ 4,50 getuigengeld. 
Vader heeft dit voorval wel honderd keer aan ons ver
teld. Ook het verhaal over de meute kinderen, die als 
ratten tegen een paal met latjes, die midden in de ka
mer zou staan, omhoog klommen, geeft een zeer negatief 
beeld van de situatie 

Wij waren thuis met 9 kinderen, wat in die tijd geen 
uitzondering was en het was beslist geen meute, maar 
gewoon een prachtig gezin waar vader en moeder trots 
op waren. Wij hadden inderdaad een zolder waar alle 
kinderen sliepen, meisjes aan de ene kant en jongens 
aan de andere kant. Een paal met latjes in de kamer 
was niet waar. De ingang naar de zolder was via de 
hilt en deze was vanuit de stal een eenvoudige trap 
om op zolder te komen, en de grasmaaiers sliepen op 
de achterhooizolder, niet op dezelfde zolder als de 
kinderen. En waarom kinderen die zich via een een
voudige trap met vier treden naar het slaapvertrek 
begaven vergeleken worden met ratten is voor mij vol
strekt onduidelijk. 
Gaarne wil ik nu wat (normale) informatie geven over 
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Lammert Hoogeboom (1890-1976) op de fiets naar de 
kerk met voorop zoon Wim (geboren 1929). Foto van 
+_ 1935. 

de familie Hoogeboom. Vader had een kleine boerderij 
en hij verdiende zijn geld vaak met handel en het in
kopen van vee voor vele slagers in de regio. 
Wij hadden een fijn gezin en ik herinner me een geluk
kige jeugd. Vader was een rechtvaardig man die, als hij 
het nodig vond, geen blad voor zijn mond nam. 
Ik meen dan ook bij deze geheel overeenkomstig zijn 
stijl gehandeld en geschreven te hebben. 

Wim Hoogeboom. 
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