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Een hengeldag te Papekop 
door L.C1.M. Peters 

De bekende streekroman-schrijver Herman de Man, geeft in het vijfde tafereel van zijn boek „De Koets"1), 
eveneens met de titel „De Koets", een beschrijving van een aantal Goudse „heren" die in de omgeving van 
Benschop en Polsbroek een dagje uit vissen gaan: „Heden is de sociëteit De Gebakkene Waterbaars in de polders. 
Vier beste Gouwenaren uit de winkeliersstand, tevreden hengelaars met bolhoedjes op hun plezierige koppen". 
De vissers komen met „den eersten trein te Oudewater aan en dan staat daar de koets voor ze klaar". Met 
Oudewater wordt het station Oudewater aan de spoorlijn Gouda - Utrecht bedoeld. Het station Oudewater was 
gelegen in de gemeente Papekop. Vanuit Papekop bracht de koets hen naar de herberg „Het Wapen van 
Benschop". Johan Pavoordt „heeft er slag van om van Het Wapen een befaamd hengelaarshuis te maken. 
Daarom gaat er bekant geen zomerdag voorbij, of een of meer clubs strijken bij hem neer. En als ze nu maar 
tevoren een briefkaartje van twee en een halven cent naar hem sturen, dan haalt hij ze voor een habbekrats nog 
van den trein in Oudewater ook". De herberg „Het Wapen van Benschop" verzorgde naast het eten en drinken 
van de hengelaars ook de voor het vissen benodigde attributen. Uit het verhaal blijken de vier Gouwenaren te 
zijn: Christiaan de Raadt, Willem Martens, Pieter van den Boogaard en Arend Vermeij. Na een dagje vissen enz. 
maken zij van de terugtocht een „kroegentocht" naar Papekop met de koets van Bas van 't Hoog. Als eindpunt 
zien ze, naast het station Oudewater, de herberg van Ko Wees. Het eindpunt wordt in het verhaal echter niet 
gehaald. De koets raakt van de Papekopperdijk en komt in de naast de weg gelegen sloot terecht en allen 
verdrinken. 

De in het boek van Herman de Man reeds aangehaalde herberg van Ko (van) Wees fungeerde ook als 
hengelaarshuis. 
Het koffiehuis met stalhouderij werd gebouwd, nadat de spoorlijn van Utrecht naar Gouda met het station 
Oudewater te Papekop in 1855 gereed was gekomen. Het station is in onbruik geraakt toen de treinen van de 
goederendienst in 1969 niet meer in Papekop stopten. Voor het reizigersvervoer had reeds in 1937 het station 
geen functie meer2). 

Café van Ko van Wees ie Papekop. 
Coll.: J.M. Hagoort, Woerden. 
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Jan Uithol (geb. Snelrewaard 15 december 1813,overl. Papekop4mei 1871 ) heeft het koffiehuis laten bouwen 
voor zijn dochter Celia, die gehuwd was met Jacobus Hagoort. De bovenzaal van het latere café is ook jaren in 
gebruik geweest als vergaderzaal voor de gemeenteraad van Papekop en ten behoeve van de vergaderingen van 
het bestuur van de polder Papekop en Diemerbroek. 

Een foto, gemaakt omstreeks 1896 voor het toenmalige koffiehuis Hagoort, laat een „hengeldag te Papekop" 
zien3). 

9HL M 

Henge/dag te Papekop. 
Coll.: J.M. Hagoort, Woerden. 

Op de foto zien we van links naar rechts: 
— een onbekende hengelaar, 
— Ko (Jacobus Willem) van Wees, geb. Papekop 18 september 1879, vertr. naar 's-Gravenhage 27 mei 1936. 

Ko was de kleinzoon van Jacobus Hagoort. Hij heeft in 1907 het café van de familie Hagoort overgenomen, 
— Jacobus Hagoort (met hoge pet), geb. Papekop 15 juli 1832, overl. aid. 3 januari 1901. Huwde op 1 

september 1855 aid. met Celia Uithol, geb. Stolwijk 13 april 1832, overl. Papekop 22 december 1884, 
— Willem Cornelis Hagoort, zoon van Jacobus en Celia Uithol, (op de bank), geb. Papekop 29 juli 1868, overl. 

aid. 20 juni 1915, 
— Stijntje Hagoort, dochter van Jacobus en Celia Uithol, geb. Papekop 28 februari 1856, vertr. naar Rotterdam 

4 juni 1907, 
— drie onbekende hengelaars, 
— Catrien (Catharina Neeltje) Uithol, dienstbode, geb. Oudewater 8 november 1869, vertr. naar Hekendorp 15 

juli 1897. Zij heeft vanaf 1 februari 1895 bij de familie Hagoort gediend. 
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De hengelaars die in de omgeving van Papekop visten, kwamen veelal uit de grote steden, zoals Amsterdam en 
's-Gravenhage. Soms verbleven ze meer dan één dag in Papekop. Ze logeerden dan in het café, waarbij op drukke 
dagen ook wel het bed van de kastelein in gebruik werd gegeven. Ook werd wel gelogeerd in hotel „De Roos" in 
Oudewater. 
Nadat de vissers de hele dag hadden gevist en omstreeks vijf uur bij het café terug kwamen, werd aldaar de vis 
schoongemaakt. Een gedeelte werd voor het avondeten in het café gekookt of gebakken, terwijl ook een gedeelte 
- schoongemaakt - mee naar huis genomen werd. Tussen de vis die werd meegenomen, strooide men wat 
peterselie om een frisse geur aan de vis te geven. De peterselie werd door de kastelein naast het café verbouwd. 
Omstreeks acht uur in de avond reisden de hengelaars af na een dag vol ontspanning. De hengels, visjassen enz. 
bleven in het café achter tot de volgende hengeldag. 
Op de foto is te zien dat de vis wordt schoongemaakt op een bank. Deze bank was hier speciaal voor gemaakt en 
was blauw geschilderd. Aan de boom hangt een rieten kanis. De man in de witte kiel heeft een pierendoosje aan 
een riem om zijn middel hangen. De pieren werden door de kastelein aan de vissers geleverd. Ook de kanis werd 
aan een riem meegedragen. De hengels waren van bamboe en bestonden meestal uit één stuk, sommigen 
bestonden echter uit drie delen. 
Hetgeen Herman de Man in „De Koets" heeft geschreven kan op de foto worden herkend, maar dan in Papekop. 

Noten: 
1. Uitgegeven bij Nijgh en van Ditmar N.V. te Rotterdam, 1937. 
2. C.J.W. Gravendaal, Spoorweg Utrecht-Rotterdam 125 jaar geleden geopend, in: HeemtijdinghenjgXVI, no. 2, p. 24-25. 
3. De foto's van het café en de vissers zijn ter beschikking gesteld en de daarbij behorende gegevens medegedeeld door de heer 

J.M. Hagoort te Woerden. 

Poorterboek van Oudewater (5)* 
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten 

en L.C1.M. Peters 

1646 
27 september — Gerrit Willemsz. Rietvelt uut Benschop 

— Jan Ariensz. Snoe(c?)k uut Benschop 
— Willem Jansz. Cappellenaer, glaesmaecker van Sevenhuysen 
— Marten Jansz., lest gewoont hebbende in den boosem, geboortich uut 

Benschop 
— Marten Cornelisz. Groenewout, hoeffsmith, lest gewoont hebbende te 

Rotterdam, geboortich van Isulsteyn 
— Pieter Jansz. Saas, geboortich van Moordrech(t), ende lest gewoont hebbende 

te Boschcoop, meulenaer 
— Dirck Willemsz. Thoen, Uuttrechtsche schipper, zoon van Adriaensdr. 

Flooren, geboortich van Langelinschoten 
11 (of 22) oktober — Willem Ariensz. Oostenrijck van de Vlist 

— Jan Andriesz. Coster van Bodegraven 
— Cornelis Floren uut Willischop 

* De eerdere delen van dit poorterboek (archief Oudewater inv.nr. 96), vanaf 16 februari 1607, werden gepubliceerd in 
Heemtijdinghen, 18e jaargang no. 4 — november 1982 en in de daarop volgende nummers. 
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