
Het portret van een achttiende-eeuwse schone 
door G.J.A. van Kooten en 

J.W.C, van Schaik 

Op 21 december 1959 schonk de heer A.C.A. van Vuuren het Centraal Museum te Utrecht een portret 
van de hand van de 18eeeuwse schilder Willem Hengst1). Volgens Van Vuuren zou het portret Adriana 
Cornelia Monincx voorstellen. 
Deze Adriana. een dochter van Gerardus Monincx en Catharina van Meurs, werd gedoopt te 
Montfoort op 5 maart 1775. Zij groeide op in het Commandeurshuis aan de Hoogstraat te Montfoort 
en huwde aldaar op 6 mei 1804 de Utrechtse apotheker Cornelis Anthonie van Meurs (1780-1815). 
Zij overleed te Utrecht op 18 december 1806 en werd begraven te Montfoort. Het Iconographisch 
Bureau te 's-Gravenhage identificeert het schilderij echter op de jaren 1740-1750. Als bewijs wordt 
aangevoerd de zijden japon welke het meisje draagt. Dezejapon wijst op het 2e kwart van de 18eeeuw. 
Het doek kan dus niet A.C. Monincx voorstellen. Het portret lijkt dan eerder haar moeder, Catharina 
van Meurs voor te stellen. Over haar zijn echter verder geen gegevens bekend. 

Willem Hengst, ca. 1740-1750 doek. 65 x 48 cm 
waarschijnlijk 

jeugdportret CATHARINA MON1NCX-VAN MEURS 
Coll. Centraal Museum Utrecht inv. 12513a 



Hetzelfde geldt voor de wijze waarop het schilderij in bezit van Van Vuuren is gekomen. Hoogst
waarschijnlijk heeft de dochter van Adriana, Catharina Ludovica van Meurs (1806-1875), het portret 
door huwelijk met Arie van Vuuren (1801-1859) in zijn familie gebracht2). 
De schenker zelf was een zoon van Simon Leonardus van Vuuren en Cornelia Maria Blom. Hij werd 
geboren op 9 juli 1888 te Montfoort. Hij was boekhouder van beroep, woonde te Utrecht en overleed 
ongehuwd op 20 maart 1964 te Blancum. 

1) Willem Hengst werd gedoopt te Nijmegen op 16 april 1703 en overleed te Cuyk op 16 december 1784. Hij 
woonde nâ 1736 te Nijmegen en schilderde portretten, portretgroepen en grisailles. Hij handelde tevens in wijn. 

2) Zie: J.W.C, van Schaik en G.J.A. van Kooten. Kwartierstaat A.C.A. van Vuuren. Heemtijdinghen. 14ejrg. 
no. 2, juni 1978. p. 29-32. 

De rentenier door A.A.J. Putman 

Dorus de Ruwe1) was een heer. maar een houterige heer. 
Als kinderen veronderstelden we dat hij op een vernuftig mechaniekje liep wat met een sleuteltje 
opgewonden kon worden. Hierop zou hij dan naar de kerk kunnen lopen en weer terug naar het 
stijfdeftige huis op de Haven te Oudewater, het huis waarin een gevelsteen met jaartal 1614 en 
waarboven de spreuk „L'ESPOIR EN DIEV"2). 

In zijn jeugd had hij de hoofdprijs gewonnen van de Oudewaterse loterij, tien beste zware melkkoeien. 
en die had hij omgezet in een nieuw dak en de restauratie van de trapgevel. Het was een secure man. 
Dat hij zo stijf liep was geen wonder want gewerkt had hij nooit. Hij bleef rentenier tot zijn dood en 
toen was hij om de vijf en zestig jaar. 
Naast dat rentenieren was zijn enige prestatie dat hij bijna vijftig jaar het orgel bespeelde in de kerk 
en daar hij dat voor niets deed kreeg hij na veertig jaar de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et 
Pontifice. Met feestdagen droeg hij dan trots het grote lint met het vergulde kruis en dit was dan ook 
het grootste kruis wat hij ooit te dragen kreeg want zijn hele leven verliep zeer gelijkmatig en zonder 
schokkende gebeurtenissen en dat was prettig voor de man. 
Zijn muzikale talenten waren al even houterig als zijn lopen. Alleen met hoogtijdagen ging hij zich 
te buiten. Alle registers van het overigens fraaie instrument werden dan opengetrokken en hij werkte 
met handen en voeten. Dat was een mooi gezicht en het merendeels uit boeren bestaande kerkvolk zei 
na de hoogmis: ..Hij deed het weer monster". Dit was dan bedoeld als compliment. 
Als jongetje zat ik vaak naast hem op de orgelbank. Het zangkoor was knap verouderd. Het aanwezige 
„materiaal" zong reeds 25. 40 en 50 jaar. 
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