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Interview met Dien Loep-van Kempen 
 

 
HENK VAN HEES 

 
 
Dien Loep-van Kempen woonde alleen de eerste drie jaren van haar leven in 
Eemnes maar toch weet ze heel boeiend te vertellen over de omgeving van het 
Dikke Torentje in Eemnes-Binnen. Daar woonden haar grootouders: IJbert 
Kroeskamp, geboren Eemnes 2 maart 1872 , overleden te Soest 17 maart 1963 
en Johanna Hendrika van Lunteren, geboren Ede-Otterlo 23 juli 1875, overle-
den Soest 2 november 1965. Dien heeft met veel genoegen de verhalen van 
Chris Roothart gelezen over Binnendijk. In zijn prachtige bundel “Binnendijkse 
en buitendijkse vertellingen” beschrijft Chris haar grootvader als een wat brom-
merige man. Dien geeft met dit interview een inkijkje in het leven van haar 
grootouders waardoor je wellicht anders tegen grootvader IJbert aan gaat kij-
ken.  

 
V.l.n.r. Gidius Kroeskamp (1904-1945), moeder Johanna Hendrika Kroeskamp-van Lunteren 
(1875-1965), Aart Kroeskamp (1897-1953), vader IJbert Kroeskamp (1872-1963), Cornelia 
Kroeskamp (1906-1992). 
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Dien aan het woord: 
 
Ik ben een voorkind van mijn moeder 
Cornelia Kroeskamp, geboren in Eem-
nes in 1906. Ze was het jongste kind 
van IJbert en Hanna, die in 1893 in 
Eemnes getrouwd waren. Toen moe-
der 20 jaar oud was, raakt ze on-
gehuwd zwanger van mij. Omdat ze 
Engelse ziekte had gehad, moest de 
bevalling plaatsvinden in een zieken-
huis: dat werd het Academisch Zie-
kenhuis in Utrecht. Daar werd ik ge-
boren op 26 november 1927. Ik werd 
Berendina Adriana genoemd. De moe-
der van mijn grootmoeder Hanna van 
Lunteren heette Berendina Adriana 
Eerligh en daar werd ik naar ver-
noemd. 
 
Na een kort verblijf in het ziekenhuis 
in Utrecht ging ik met mijn moeder 
naar Eemnes. We konden inwonen bij 
haar ouders. Zo groeide ik de eerste 
drie jaren van mijn leven op bij mijn 
grootouders IJbert en Hanna Kroes-
kamp, die woonden in het oude schoolgebouw op Wakkerendijk 224. Ze be-
woonden het  voorste gedeelte, de vroegere woning van de bovenmeester. In 
het achterste gedeelte was de school geweest. 
 
Mijn moeder trouwde op 22 mei 1930 in Eemnes met Adrianus van Kempen. 
Hij was niet mijn vader maar ik kreeg toen wel zijn achternaam. Na de trouwe-
rij verlieten we Eemnes en IJbert en Hanna. Grootmoeder vond het heel erg dat 
ze mij moest laten gaan.  
 
Maar ik kwam heel vaak terug; bijna alle vakanties logeerde ik bij mijn groot-
ouders. Toen ik nog op de lagere school zat en in ’s-Graveland woonde, moest 
mijn moeder eens in het ziekenhuis worden opgenomen. De kinderen werden 
verdeeld over de familie en ik mocht naar mijn grootouders in Eemnes. Ik ben 
er zeker zes weken gebleven en ik was in die tijd leerling van de Bijbelschool 
aan de Laarderweg. 

 
Cornelia Kroeskamp (1906-1992), de moe-
der van Dien van Kempen. Foto uit 1924 
toen Cornelia 18 jaar was. 
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Zo maakte ik van alles mee bij mijn grootouders, waarvan ik graag het een en 
ander wil vertellen. 
 
Mijn grootmoeder Hanna was een rechtlijnige vrouw; ze haakte naar deftigheid 
en was eerlijk. Ze was vroedvrouw in Eemnes. Haar eerste kind werd dood ge-
boren in 1893. De vroedvrouw, die haar toen bijstond, bemerkte dat ze goed 
met de situatie omging. Ze zei: “Jij bent handig, dat bakeren zou jij ook wel 
goed kunnen doen”. Zo is het gekomen! Grootmoeder ging zich in het werk be-
kwamen en werd toen baker in Eemnes. In dit beroep is ze actief gebleven tot 
ongeveer 1935. Bij het 60-jarig huwelijk van IJbert en Hanna in 1953 kwamen 
nog verschillende Eemnessers, die Hanna gebakerd had. 
 

 
IJbert Kroeskamp en Hanna van Lunteren verloren begin augustus 1903 twee kinderen in één 
week tijd: Cornelia en Gidius. 
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De vrouw van Kees Hoofd was Catharina Maria Hilhorst. Ze had elf kinderen 
gehad en in 1938 was ze in verwachting van de twaalfde, een nakomertje. Ze 
kwam bij mijn grootmoeder en zei: “Hanna, het is weer zover!” “Zo”, zei mijn 
grootmoeder, “wat wou je daarmee zeggen?” “Dat ik jou weer verwacht”, zei 
Vrouw Hoofd. “Je moet voor mij maar een jonkie nemen”, zei grootmoeder “ik 
doe het niet meer!” Daarop riep Vrouw Hoofd verontwaardigd: “Je hebt bij al 
mijn kinderen geholpen en nou doe je het niet meer!” Maar grootmoeder hield 
voet bij stuk en deed het niet. 
 
In de linnenkast lagen altijd pakketten schorten en vierkante lappen naast de 
stofdoeken en theedoeken. Er waren in die tijd wel zwangere vrouwen, die bij 
hun huisdokter kwamen en zeiden dat ze de aanstaande bevalling maar span-
nend vonden. Dan zei de dokter: “Wie heb je?” Als ze dan zeiden: “Vrouw 

 
V.l.n.r. Dien Loep-van Kempen (geb. 1927), 
haar grootvader IJbert Kroeskamp met haar 
dochter Marjan Loep, grootmoeder Hanna 
Kroeskamp-van Lunteren. Foto uit 1953. 

 
Dien van Kempen (geb. 1927), gefotografeerd 
in 1933 op het tuinpad van de woning van 
haar grootouders op Wakkerendijk 224. Op de 
achtergrond opoe Hanna Kroeskamp-van 
Lunteren. 
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Kroeskamp”, kwam er als antwoord van de dokter: “Dan zit het wel goed!” Ik 
ben verpleegster geworden. Opoe was daar heel trots op: “Dat heb je van mij 
meegekregen”, zei ze altijd en ze wilde er van alles over weten.  
 
Mijn grootouders hebben elkaar leren kennen in Eemnes. Toen ze heel jong 
was, is opoe voor dag en nacht “uitbesteed” bij een boerderij in Eemnes. Dat 
was geen gemakkelijk leven. Als jong meisje moest je inwonen bij de boer en 
je was van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in touw. In die tijd, rond 1890, 
werd het Hanna op een gegeven moment te veel. Ze hield erg veel van haar 
moeder en kreeg onder die moeilijke omstandigheden verschrikkelijk heimwee. 
Het ging zo niet langer en ze liep van de boerderij weg. Ze liet haar werk achter 
en liep naar haar moeder, die toen in Kortenhoef woonde. Toen ze daar aan-
kwam, vroeg haar vader: “Wat kom jij hier doen?” Hanna antwoordde: “Ik 
kom voor moeder!” Vader reageerde resoluut: “Je hebt hier niets te maken; je 
hoort nu daar in Eemnes!” Hanna kon meteen weer teruglopen naar Eemnes! In 
1893 zijn mijn grootouders in Eemnes getrouwd.  
 
In de periode rond 1900 woonde IJbert met zijn gezin op Wakkerendijk 260. 
Dat was de boerderij van Seldenrijk. IJbert was daar boerenknecht en daarom 
mocht hij met zijn gezin in een bijvertrek wonen. Dat was een moeilijke perio-

 
V.l.n.r. Hanna Kroeskamp-van Lunteren, IJbert Kroeskamp en Cornelia van Kempen-
Kroeskamp, de moeder van Dien Loep-van Kempen. Ca. 1955 gefotografeerd voor de woning 
Wakkerendijk 224. 
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de voor het gezin Kroeskamp. In 1901 brandde de hele boerderij af. Alles ging 
verloren; alleen de kinderen en het horloge van IJbert bleven gespaard. Op 1 
augustus 1903 stierf het 3-jarig zoontje Gidius. Toen de dokter het kind kwam 
schouwen, zag hij de anderhalf-jarige Cornelia. Hij zei tegen Hanna: “Ik zou 
die maar goed in bed stoppen!” Vier dagen later, op 5 augustus 1903, stierf ook 
Cornelia. Binnen één week tijd had Hanna twee van haar kinderen verloren. In 
die tijd is ze bovendien erg ziek geweest. 
 
Van 1910 tot 1916 woonde IJbert met zijn gezin in de Zes Woningen in Baarn. 
Dit blok van zes huizen lag strak langs de Amsterdamsestraatweg, net voorbij 
Groeneveld. De kinderen gingen in die tijd ook in Baarn naar school. Mijn 
moeder heeft haar lagere school in Baarn gevolgd. Grootmoeder Hanna woon-
de hier graag! Vlakbij was een boerderij. De boer, die daar woonde en groot-
moeder werden verliefd! Het kwam echter niet verder dan het hek! Ze heeft het 
niet doorgezet omdat ze IJbert niet alleen wilde laten. Die was al zo heel jong 
wees geworden! “Als je zoiets begint, kom je vaak in nog grotere moeilijkhe-
den of zoals de mensen zeiden: je komt van pissebed in kakkebed!” “Bezint eer 
je begint”, was het devies van opoe en “als je begint, maak het dan ook maar af 
anders komt het toch weer op je pad”. Daar zit volgens mij veel waarheid in. 

 
IJbert Kroeskamp (midden) met rechts zijn vrouw Hanna Kroeskamp-van Lunteren op de dag dat 
zij 65 jaar getrouwd waren: 20 september 1958. 
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Toen grootvader IJbert dertien jaar 
oud was, stierf zijn moeder Cornelia 
Kuit. Twee jaar later stierf ook zijn 
vader Aart Kroeskamp. Die stierf van 
verdriet! De zes kinderen werden her 
en der ondergebracht. Eén van de kin-
deren kwam bij Jannetje Snel terecht. 
IJbert werd bij een boer geplaatst. Hij 
had nou eenmaal niet genoeg om 
vooruit te komen en daarom heeft hij 
zijn hele leven knechtenwerk gedaan! 
Omdat dit niet veel opleverde, heeft 
hij allerlei bijbaantjes gehad. Zo kon 
hij heel goed zeisen haren en bijlen en 
botsen slijpen. Bij dat slijpen moest ik 
dan vaak helpen draaien aan de slijp-
steen.   
 
Als arbeider heeft grootvader IJbert 
veel in de Eemnesser polder gewerkt. 
Hij kwam daarbij wel tot achter in de 
polder, bij de Eem. Ik heb daar wel 
eens een keteltje met eten moeten 
brengen. Hij moest dan bijvoorbeeld 
sloten schoon maken. Hij ging ook wel bomen rooien o.a. bij Kruithoed. Korte 
tijd heeft hij bij de PEN gewerkt. (Electriciteitsmaatschappij). 
 
Zijn belangrijkste bijbaantje was het werk als koster. Gedurende 28 ½  jaar is 
hij koster van het Dikke Torentje geweest. Dat was van ongeveer 1919 tot 
1948. Dit kosterswerk deed hij altijd samen met zijn vrouw Hanna. Rond 1919 
zijn ze komen wonen op Wakkerendijk 224. Dit was het oude schoolgebouw 
van Eemnes-Binnen. Daar zijn ze blijven wonen tot 1961. Ze woonden er in 
een hechte buurt. Zo lazen ze de krant samen met de familie Horst.  
 
In de kerk het Dikke Torentje stond een grote kachel en die moest zaterdags al-
tijd al aangemaakt worden. IJbert had naast zijn huis een schuur. Daar stonden 
altijd twee stapels turven: harde en zachte turven; die waren van de kerk. IJbert 
heeft er zelf nooit van gebruikt! In hun huis hadden Hanna en IJbert een groot 
fornuis waarop ze o.a. stoofperen en soep kookten. In dat fornuis lieten ze de 
turven van de kerk voorgloeien. Als ze goed gloeiend waren, gingen ze in een 
koperen doofpot; die kon grootvader niet alleen tillen. Ik heb nog wel eens 

 
IJbert Kroeskamp aan het wieden op het pad 
voor het Dikke Torentje. 
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meegeholpen met dragen van het huis naar de kerk. Die turven gingen dan in 
de grote kachel in de kerk, die dan flink brandde maar nog was het altijd steen-
koud in die kerk. Daarom konden mensen tegen een bepaald bedrag stoven be-
stellen. Die stoven moesten ook gevuld worden met gloeiende turf. Grootmoe-
der had altijd een stoof. Af en toe schoof ze die naar mij toe; dan mocht ik er 
ook even van genieten! 
 
Mijn grootouders hielden samen de kerk schoon; o.a. stoffen en banken wrijven 
waarbij ik diverse keren geholpen heb. Ook luidden ze de klokken. Grootmoe 
moest eerst helpen trekken aan de zware klok; als die een beetje op gang was, 
ging zij naar de lichte. Soms mocht ik meehelpen; dan deden we de lichte klok 
samen. 
 
Als er Avondmaal gehouden werd, moesten ze de Avondmaalstafel verzorgen. 
Daar werd een groot wit laken op gelegd. Het wittebrood, dat besteld was, werd 
aan de tafel gesneden. Ik herinner me zo’n hele berg. Er was een voorzanger, 
Aart Veldhuizen, en die was zo zeker! Hij zette de psalmen in; hij las ook de 
geloofsbelijdenis maar dat is later afgeschaft. Ik herinner me ook nog dat de 
brandspuit achter in de ruimte bij de trap naar het orgel stond. 

 
IJbert Kroeskamp (1872-1963) 

 
Hanna Kroeskamp-van Lunteren (1875-1965) 
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Voor al dat kosterswerk kregen ze vijf gulden in de week. Bij het uitgaan van 
de kerk, kreeg IJbert wel eens een fooitje. Hij mocht dan 10% houden en de 
rest moest hij afdragen aan de kerk. Dat heeft hij altijd keurig gedaan! 
 
IJbert en Hanna gingen samen ook wel waken bij stervenden. Hanna hielp 
soms bij het afleggen. Bij buurman Christiaan Nagel hebben ze ook gewaakt. 
Die stierf in 1945. 
 
Mijn grootouders hielden ook altijd een geit. Op een middag ging ik uit mijn 
werk nog even kijken bij grootmoeder. Ik trof haar aan op de divan met een 
doek op haar hoofd en onder het bloed. Het bleek dat ze gevallen was, waarbij 
ze een groot gat in haar hoofd had opgelopen. Omdat alles onder het bloed zat, 
ging ik meteen de zaak schoonmaken met theedoeken, die ik uit de kast haalde. 
Er was maar één kraan in het hele huis en die zat in de gang. Toen ik de be-
bloede theedoeken in de witte emmer onder die kraan uitspoelde, realiseerde ik 

 
Foto van Wakkerendijk 224, de woning van IJbert Kroeskamp. Dit was de oude school voor 
Eemnes-Binnen met de hoofdenwoning. Foto ca. 1935. 
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me ineens dat dit het bloed van grootmoeder was; ik werd draaierig en viel min 
of meer flauw. Even later kwam grootmoe kijken wat er aan de hand was. Ze 
gaf me een schop met de punt van haar schoen en zei: “Wat is er met jou aan de 
hand? Sta op, stel je niet aan!” 
 
Om terug te komen op hun geit: grootvader had een hekel aan melken; ook de 
geit wilde hij nooit melken. Grootmoeder moest het dus altijd doen. Nu ze dat 
gat in haar hoofd had, zat ze met een probleem. Ze kon niet melken en ze wist 
zeker dat IJbert het ook niet zou doen. Daarom bood ik aan om te melken; ik 
had het al honderdduizend keer gezien! Ik had geluk: de geit liet zich netjes 
melken. Toen ik klaar was, zei grootmoe: “Laat eens zien?” En het viel haar 

Uit de Gooi- en Eemlander van 15 september 1953. 
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niet eens tegen! Enige tijd later kwam grootvader thuis en zijn eerste vraag 
was: “Wat is hier gebeurd?” Ik vertelde hem het hele verhaal en zijn eerste re-
actie was: “Hè, nou moet ik godvergeme nog melken ook!” Hij was opgelucht 
toen hij hoorde dat het niet meer hoefde. 
 
Grootmoeder wandelde graag; dat deed ik ook en vaak liep ik mee. Ze ging dan 
hele einden lopen en kwam ’s avonds weer thuis. Ze was ook dol op de natuur; 
ze kon zo een eind de polder inlopen als de dotterbloemen bloeiden. We wan-
delden ook wel eens naar oom Piet Kroeskamp in Soest. We liepen dan langs 
Paleis Soestdijk of langs De Naald en dronken een kopje thee bij oom Piet en 
tante Neeltje. Voordat we gingen lopen werd ’s morgens de rijst gekookt. Die 
werd dan in bed gezet met de kussens erop. Als we ’s avonds thuis kwamen, 
hoefden we niet meer te koken. We hadden lekkere dikke rijst, die botergaar 
was en die we aten met boter, suiker en hardgekookte eieren. 
 
Zoals ik al vertelde hebben mijn grootouders tot 1961 in het oude schoolge-
bouw aan de schooldam bij Dikke Torentje gewoond. Rond die tijd begon 
grootmoeder te dementeren. Mevrouw Van Gelder van de kerk heeft er toen 
voor gezorgd dat ze ondergebracht werden bij een mevrouw in Soest. Daar zijn 
ze na een paar jaar overleden.    
 
Ik denk nog vaak aan ze terug. Een tijdje geleden zag ik dat hun woning in het 
oude schoolgebouw te koop stond voor 775.000 Euro. Onbegrijpelijk als je nog 
weet dat mijn grootouders 2 gulden huur in de week betaalden. Het huis was 
toen van de overbuurman, Teus Blom, een alleenstaande man. Hij kwam elke 
week ’s avonds na het eten een bakkie koffie halen en dan nam hij de huur 
mee. Hij deed zelf het onderhoudswerk en hield de bomen bij. 
De tijden zijn wel veranderd! 
 
Aan het eind van dit interview wil ik mevrouw Dien Loep-van Kempen hartelijk 
bedanken voor haar prettige medewerking en voor het beschikbaar stellen van 
het fotomateriaal. Ze heeft zowaar nog een foto kunnen vinden waar haar 
grootvader IJbert Kroeskamp lachend op staat! 




