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De familie Koek, Breukelen-Nüenrode en 
Kees de Tippelaar 

Catharina J. Koek 
Doezastraat 10 B, 3039 ZE Rotterdam 

In de aflevering van januari 2000 van het natuur
blad Grasduinen trof ik een artikel aan, verlucht 
met fraaie foto's, gewijd aan de Vechtstreek. Hierin 
werd onder andere gesproken over een nog steeds 
herdachte bekende heer uit Breukelen, te weten 
L.C. Dudok de Wit, alias Kees de Tippelaar. 

Deze naam bracht een scala van herinneringen in 
mij naar boven aan verhalen van mijn moeder, over 
haar tijd in Breukelen-Nijenrode en aan het familie
kistje, een mooie mahoniehouten schrijfnecessaire. 
Iedere keer was het weer een spannende belevenis 
als het kistje werd opengemaakt en de familiepapie
ren en ook de zuinig bewaarde correspondentie, 
foto's etc. werden bekeken die betrekking hadden 
op de vriendschap tussen mijn vader en deze Kees 
Dudok de Wit. 

In een opwelling schreef ik een briefje aan de re
dactie van Grasduinen en verhaalde daarin de mij 
uit overlevering bekende anecdote, waarin Dudok 
de Wit zich als ober gedroeg wanneer mensen zich 

per abuis op zijn terras nestelden, denkend dat 
Slangevecht een uitspanning was. Omdat het adres 
van de Historische Kring Breukelen bij het artikel 
stond vernield, zond ik een kopie van genoemd 
briefje aan het secretariaat. Zo kwam ik in contact 
met dr. A.A. Manten, aan wie ik fotokopieën van 
familiefoto's en van correspondentie tussen Kees en 
mijn vader zond, hetgeen resulteerde in het verzoek 
mijn herinneringen in een artikel vast te leggen. 

Grootvader "dokter" Koek 
Mijn grootvader was Johannes Bernardus Jaco

bus Michael Koek (Afbeelding 1, links). Hij stamde 
uit een apothekersfamilie in Leiden, werd daar ge
boren op 2 december 1827 en trouwde met Geertru-
des Peternella Smeets (Afbeelding 1, rechts), gebo
ren in Zaltbommel op 9 september 1831. Hij dreef 
een winkel "in den huyzinge staande op den hoek 
der Brugstraat, geteekend no. 197 te Breukelen-Nij
enrode". In het Bevolkingsregister uit 1860- 1875 

Afb. 1. Grootvader Johannes Bernardus Jacobus Michael Koek en grootmoeder Geertrudes Peternella Smeets. 
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Afb. 2. Vader Johannes Bartholomeus Koek en moeder Maria Catharina Philippina Sistermans. 

staat hij te boek als winkelier, maar in latere bevol-
kingsregisterboeken wordt hij vermeld als drogist. 
Grootvader was, vooral bij de boeren in de omtrek, 
echter algemeen bekend als "dokter Koek" omdat 
hij zoveel wist van kruiden en ze ook verkocht, en 
de mensen daarbij op de hoogte stelde van het ge
bruik van die kruiden tegen allerlei kwalen (wel
licht door zijn afkomst?). 

Vader Koek 
Mijn vader, Johannes Bartholomeus Koek (Af

beelding 2, links), werd op 27 maart 1870 te Breu-
kelen geboren als zevende in een rooms-katholiek 
gezin met acht kinderen. Na de lagere school zou 
hij naar een kostschool bij de jezuïeten zijn gegaan, 
alwaar hij, evenals een oudere broer, het gymna
sium doorliep. Deze broer, die verder voor priester 
studeerde op het seminarie, werd echter getroffen 
door de tuberculose en stierf volgens de annalen 
"zeer godvruchtig als scholastiek in 1887". 

Na zijn schoolopleiding is mijn vader in dienst 
van de posterijen gekomen. In het Bevolkingsregis
ter Breukelen-Nijenrode 1890 - 1900 (deel 2, blad 
111) wordt hij al "klerk ten postkantore" genoemd. 
Op 31 oktober 1895 werd hij in Breukelen uitge
schreven wegens vertrek naar Velsen; uit nagelaten 
papieren blijkt dat hij toen "beheerder van het post
kantoor te Umuiden" is geworden. Ruim 5 jaar te
voren, in juni 1890, was zijn zuster Geertruida Ma

ria al naar Haarlem vertrokken. Op 12 november 
1897 werd vader weer in Breukelen-Nijenrode in
geschreven, komend uit Velsen. Waarom hij die 
baan bij de post heeft verlaten en de winkel van zijn 
vader overnam, is mij niet met zekerheid bekend. 
Misschien omdat zijn moeder het wat zwaar had 
met die winkel, die toen al verscheidene jaren voor
al op haar dreef, omdat haar man inmiddels ook be
zigheden in Amsterdam had. Laatstgenoemde over
leed op 21 mei 1900. 

Vaders bijna 10 jaar oudere broer Adriaan Jo
hannes Antonius Koek had zich intussen als tapper 
en slijter in het dorp Breukelen gevestigd, in de 
oude winkel op de hoek van Brugstraat en Heren
straat. 

Op 1 mei 1900 trouwde mijn vader Johannes 
Bartholomeus Koek met Maria Catharina Philippi
na Sistermans (Afbeelding 2, rechts), geboren op 
24 mei 1875 te Monnickendam (in het Bevolkings
register Breukelen-Nijenrode 1900 - 1920 heeft ze 
abusievelijk alleen de eerste twee voornamen). 

Zij was het oudste kind van Gerardus Sistermans en Catha
rina Tool. Haar familie dreef een klein hotel-restaurant, De 
Posthoorn aan het Noordeinde aldaar, dat nu nog onder die 
naam bestaat als restaurant in het oorspronkelijke pand uit 
1659, met een zeer mooie gevel. Hét glorieverhaal van mijn 
moeder was, dat de toenmalige Prince of Wales, de latere 
Edward Vu met zijn gevolg de maaltijd gebruikte in De 
Posthoorn. Tot zover dit zijsprongetje naar mijn "roots" aan 
moeders kant. 
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>4ft>. 3. Brief uit 1895, door Kees Dudok de Wit gestuurd aan mijn vader J.B. Koek, die toen inmiddels ruim een maand in 
Velsen woonde. 
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Afb. 4. De tekst op een kaart 
die Dudok de Wit begin 1896 
stuurde aan mijn vader, om aan 
te kondigen dat hij en de Breu-
kelse steenfabrikant H. Plomp 
van plan waren bij hem in Vel-
sen op bezoek te komen. 
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/\ft. 5. 7e/csf van Kees op ee/7 /caa/f d/e /7/j />7 
/;ef voorjaar van 1899 stuurde aan mijn vader, 
die toen inmiddels weer in het dorp Breukelen 
woonde en innig verloofd was met Maria 
Sistermans, met wie hij ruim een jaar later 
trouwde. 
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Vriendschap met Kees Dudok de Wit 
Mijn vader had al op jeugdige leeftijd een ple

zierig contact met "Kees de Tippelaar", dat ook-
stand hield in de jaren waarin vader in Velsen 
woonde. 

Hoe de vriendschap tussen Kees Dudok de Wit 
en mijn vader is ontstaan weet ik niet. Zij bestond 
al vóór zijn trouwen, getuige bewaarde correspon
dentie (zie Afbeeldingen 3 - 5) en papieren betref
fende een gezamenlijke reis naar Londen. Zeer op
vallend zijn het fraaie handschrift en de wonderlijke 
bijnamen waarmee hij zijn correspondentie soms 
ondertekende. In vaders nalatenschap trof ik ook 
een mooie foto van Kees aan. 

Omdat mijn vader reeds overleed toen ik nog 
geen zes jaar oud was, heb ik jammer genoeg nooit 
zelf met hem over zijn jeugdherinneringen gepraat. 

Ouderlijk gezin 
Mijn ouders kregen in Breukelen zeven kinde

ren, waarvan er vier in leven bleven: Geertruida Ca-

tharina Maria Anthonia (geb. 30 juni 1902), Gerar-
dus Johannes Adrianus (geb. 6 juni 1903), Johannes 
Bernardus Jacobus Michael (geb. 8 oktober 1907) 
en Rudolph Antonius Dorethea (geb. 23 november 
1909). Omstreeks 1850 - 1870 gaf een vooruitstre
vende huisarts te Breukelen, Floris Vos, een boekje 
uit, dat zelfs na zijn dood nog herdrukt lijkt te zijn. 
Hierin werden voor die tijd moderne behandelingen 
aan vrouwen vóór, tijdens en na bevallingen aan
bevolen, alsmede een andere, betere aanpak van 
de borelingen. Het boekje vermeldde later ook, dat 
de aanbevolen artikelen verkrijgbaar waren bij de 
Firma J.B. Koek. 

Blijkens de foto in Afbeelding 6 bezochten mijn 
zuster en oudste broer de rooms-katholieke lagere 
school te Breukelen. 

De winkel 
Het winkelbedrijf dat mijn vader van mijn groot

ouders overnam, blijkt een echte dorpswinkel te 
zijn geweest waar niet alleen huishoudelijke beno-

Afb. 6. Leerlingen van de rooms-katholieke lagere school te Breukelen, omstreeks 1908. Op de eerste rij zit, tweede van 
links, mijn oudste broer, rechts achter hem, op de tweede rij mijn zuster. De namen van de anderen zijn mij niet bekend. 
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Afb. 7. Vóór de winkel van J.B. Koek (zie de tekst op het bovenlicht boven de winkeldeur) in de Herenstraat te Breuke-
len. De twee kinderen op de hondenkar zijn mijn zuster en oudste broer. In de deuropening staan mijn vader, daarachter 
mijn moeder en vooraan de dienstbode. De drie mannen in witte jassen zijn werknemers van mijn vader. 

digdheden en kruiden werden verkocht. Ik heb met 
een vergrootglas de, wat men met een groot woord 
etalage kan noemen, bestudeerd en kwam tegen: 
verfwaren, Sunlight zeep, comestibles, alcoholische 
dranken, tabak, Boldoot eau de cologne, etc. Bijna 
een soort "Winkel van Sinkel" dus, maar dan zon
der de hoeden en petten en damescorsetten. 

Het winkelpersoneel bestond uit drie mansperso
nen (zie Afbeelding 7), die met de hondenwagen, 
later met paard en wagen en bakfiets, bij de boeren 
en andere klanten gingen "horen" zoals dat heette, 
d.w.z. bestellingen kwamen opnemen om die later 
klaar te maken en bij de kopers thuis te bezorgen. 

Vanwege de klandizie moesten mijn ouders wel 
eens uitnodigingen voor boerenbruiloften en partij
en accepteren. Huiverend herinnerde mijn moeder 
zich de keren dat er onder de maaltijd kikkers of 
pollen gras over de tafel werden gesmeten of dat 
een paar grove knuisten het beschuitje op je bord in 
één greep verkruimelden en meer van dergelijke 
"grappen". Een en ander gaf dan aanleiding tot een 
homerisch gelach bij de overige gasten en bij mijn 

ouders tot het gelaat van de spreekwoordelijke boer 
die kiespijn heeft. 

Fotografie 
Mijn vader schijnt zich ook met de fotografie 

beziggehouden te hebben. Op enkele bewaard ge
bleven foto's van het oude Breukelen, bijvoorbeeld 
die waarop in zijn handschrift achterop geschreven 
staat 'Laantje van Willink van Collen', ook wel ge
naamd 'Laantje van Boom den Boschwachter' (Af
beelding 8), staan zijn naam en adres en "Amateur 
photograaf'. Echter, er staat ook een stempel op 
van de in die tijd in Breukelen actieve amateurfoto
graaf J. Schippers. Of vader één of meer van die op
namen zelf heeft gemaakt en door Schippers heeft 
laten ontwikkelen en afdrukken, dan wel of hij ze 
kant en klaar van hem kreeg, zal altijd een raadsel 
blijven. 

Wat betreft de foto met de als musketiers ver
klede mannen (Afbeelding 9), vernam ik dat het hier 
een allegorische optocht in 1907 betrof en niets met 
toneelspel te maken had, zoals ik vermoedde. 
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/Affe. 8. Achterop 
deze foto schreef 
mijn vader: Gezicht 
op het "Laantje van 
Willink van Collen", 
ook wel genoemd 
"Laantje van Boom 
den Boschwachter". 

Afb. 9. Breukelse mannen bij kasteel Nijenrode, in afwachting van hun vertrek als deelnemers aan een allegorische 
optocht, 1907. Ze staan en zitten op een stenen brug, die in 1915 werd vervangen door een eikenhouten ophaalbrug. De 
tweede van links is mijn vader J.B. Koek en de tweede van rechts zijn oudste broer, A.J.A. Koek. 
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„EENSGEZINDHEID" Bf^EUKELEN 1 Februari 1911. 

Afb. 10. Een laatste foto uit mijn vaders verzameling, waar hij midden op de eerste rij te vinden is. Verdere gegevens be
treffende de aard van de groep "Eensgezindheid" zijn mij onbekend; een eerste navraag bij diverse oudere Breukelaars 
leverde ook niets op. Wellicht kan één van de lezers opheldering verschaffen ? 

In 1911 uit Breukelen vertrokken 
Met hun vier al genoemde kinderen zijn mijn 

ouders eind januari 1911 naar Rotterdam verhuisd. 
In juli van dat jaar is daar voortijdig een kleine 

Johannes geboren, die volgens de annalen door huis
arts Spaapen haastig is gedoopt en dezelfde dag is 
overleden. Er stond namelijk in de rooms-katholie-
ke kerkleer geschreven: "In geval van nood mag en 
moet eenieder dopen" en een consciëntieuze rooms-
katholieke huisarts deed dat dan ook om, zo dacht 
men toen, het kinderzieltje in staat te stellen onmid
dellijk als engeltje in de hemel verder te gaan. Voor 
de toenmalige ouders een troostende gedachte. 

In Rotterdam bekleedde mijn vader een leidende 
functie bij de firma Vroom en Dreesmann. 

Tenslotte werd ik, als laatste en negende kind in 
de rij, in juli 1916 geboren. Ook al weer in zo'n be
labberde toestand dat niet op de uitgekozen peet
tante kon worden gewacht, maar mijn 14-jarige zus
ter mij met bevende knieën ten doop heeft moeten 
houden. Wellicht hebben haar bevingen mij goed 
gedaan, want zie, ik heb het magische jaar 2000 ge
haald. Geen van de overige overlevende kinderen 
is, jammer genoeg, zo oud geworden. 

Wellicht heb ik enkelen van u, lezers van dit 
blad, bij de Dudok de Witherdenking op 6 oktober 
2000 ontmoet. Ik mocht daarbij namelijk op uitno
diging aanwezig zijn, samen met een familielid. Zo 
ziet men waar door mijn moeder en haar nazaten uit 
piëteit bewaarde papieren toe kunnen leiden. 
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