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Volgende StraatReünie Koppestokstraat 
De Koppestokstraat, een straat met twee gezichten: een Zuilens en 
Utrechts deel, met in Zuilen koopwoningen en in het Utrechtse deel 
huurwoningen. De straat hoort bij de Geuzenwijk en kreeg ook een 
Geuzennaam: die van Koppestok, een veerman bij Brielle. 
Op Wikipedia lezen we: ‘Jan Pieterszoon Koppestok was een veerman die in de 
zestiende eeuw werkzaam was bij Brielle. In 1572 wilden de Watergeuzen slag leveren 
met de Spaanse vloot, maar daar er geen schepen waren besloten ze een stad in te 
nemen, voornamelijk met het doel om deze te plunderen. Naar verluidt zou Jan 
Koppestok in 1572 aan een van de aanvoerders der Watergeuzen, Willem Bloys van 
Treslong, hebben meegedeeld dat er zich in Brielle geen Spaans garnizoen bevond. 
Daarop werd Koppestok gevraagd om aan de burgemeester te verzoeken de stad over 
te geven. Hij beweerde dat er 5000 geuzen voor de stad lagen, maar het waren er veel 
minder. De burgemeester weigerde, waarop de opperbevelhebber der geuzen, Lumey, 
de stad voor zich opeiste en de Noordpoort belegerde. Een aantal mensen kon langs 
de Zuidpoort wegvluchten, maar toen het ultimatum verstreken was, werd 
uiteindelijk ook de Zuidpoort bestormd. De stad werd geplunderd en er werden 
diverse wreedheden begaan, waaronder de moord op de martelaren van Gorcum...’ 
Over de straat zelf vertellen we u van alles tijdens de StraatReünie.    Vriendjes in de Koppestokstraat 
 

Nieuwe 
aanwinsten 

Hier moet ik van start met een 
excuus: de vorige Zuilense 
Nieuwsbode was helemaal vol 
en daarom is er vermoedelijk 
doorheen geglipt dat we ook 
nog een stel mooie suikerzakjes 
kregen, onder andere van 
Werkspoor, Demka, drukkerij 
Elinkwijk, en deze maand 
kwamen daarbij nog suiker-
zakjes bij, met onder andere de 
bekende Zuilense snackbar aan 
de Van Egmontkade: De 
Lekkere Hap.  
 

 
 

W.v. Wilgenburg’s De Lekkere Hap 
 

In de loop van de maand kregen 
we nog een grote verschei-
denheid aan nieuwe stukken 
voor de collectie. Mooie foto’s 
van de Koppestokstraat (komt 
goed van pas met de 
Koppestokstraat als eerstvol-
gende StraatReünie), hetzelfde 
is ook van toepassing op de 
verhalen en foto’s die we kregen 
van Baukje Muizelaar-Borger. 
Zij woonde in de La Croixstraat 
en heeft, in de aanloop naar het 
boekje voor de StraatReünie in 

december, zich verdiept in het 
winkeliers bestand in de straat. 
Opmerkelijke resultaten én een 
prachtige foto van de winkel 
van Vesters! 
 

 
 

De winkel op de hoek La 
Croixstraat en de Hanrathstraat 
 

Hierbij kan ik mooi een 
oproep doen aan onze 
grote schare trouwe lezers: 
Na de geboorte van prinses 
Beatrix in 1938 kregen 
gezinnen waarin ook een baby 
was geboren een ‘pakket’. In de 
La Croixstraat kwamen drie 
zulke pakketten terecht. 
Vermoedelijk bij de families 
Nieuwhoff, Snijders en ? 
Wie weet meer? Wat zat er in 
het pakket? Heeft nog iemand 
daarvan iets bewaard? We 
horen graag van u! 
 

Zo, kunnen we verder met onze 
nieuwe aanwinsten: een bij 
Werkspoor gemaakte asbak met 
het jaartal 1944 in de bodem. 
Het is een mooi stuk die we 
graag een plek geven in de kast 
met Beunhaasjes. 
 

 
 

Mooie asbak, je zou zo in de 
verleiding komen om (weer) te 
gaan roken… 
 

Tentoonstelling 
Het is eindelijk zover dat we u 
kunnen melden wanneer de 
grote tentoonstelling van 
Werkspoor van start gaat: 10 
december aanstaande.  
Zet de datum vast in uw agenda, 
maar let ook op uw digitale 
brievenbus. Over deze opening 
en de acties eromheen komt een 
extra editie van uw favoriete(?) 
krantje. We kunnen u nog wel 
verklappen dat we de laatste 
hand leggen aan de 
Werkspoortafel en die wordt 
wel heel erg mooi. 
 

W.C. van Hoorn 
De gemeente-architect van 
Zuilen heeft ‘nogal’ een stempel 
gedrukt op de groei van ons 
dorpje aan de schone Vecht. 
Hoog tijd voor een tentoon-
stelling dus. Die kunt u medio 
november komen bezichtigen in 
de Openbare Bibliotheek van 
Zuilen. Op dit moment zijn we 

bezig met het gereed maken van de 
fotolijsten.  
Zaterdag 23 november te 13:00 uur 
mag ik in de bibliotheek een lezing 
houden over de heer Van Hoorn. 
 

 

W.C. van Hoorn, heeft met zijn 
inventiviteit zeker bijgedragen aan de 
grote groei van Zuilen. 
 

Onze acties op internet 
Als u meer van ons wilt zien: 

site: 
www.museumvanzuilen.nl, 

Facebook: 
https://www.facebook.com/p

ages/Museum-van-
Zuilen/224105350991481 

en/of Twitter. Ook schrijven 
we iedere week een stukje 

historie op de site 
www.zoiszuilen.nl 
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