
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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In een paaslof zou begonnen worden met een feestelijk vierstemmig Ave Verum. In een kring 
stonden de zangers om Geuting, de dirigent'). Deze had, zoals elk jaar, met Pasen weer voor het eerst 
zijn lichtgrijze jaquet aan. 
Dorus stopte zijn preludium waarna Geuting tot drie moest tellen zoals dat op de repetitie ingestu
deerd was. 
Na twee gezegd te hebben lichtte Quee, de schilder, zijn been en liet een harde wind. Het succes was 
groot. Alles rolde over de banken van het lachen. Dorus vergat te spelen, Geuting liet zijn dirigeerstok 
vallen. De chaos was compleet. Quee was de eerste die zich herstelde. Met een stem als een gebarsten 
pot zong hij alleen de gewone alledaagse Ave Verum van het Antoniuslof op dinsdagavond. Ditmaal 
zonder orgelbegeleiding. De eer van het koor was met moeite gered. 

THEODORUS WILHELMUS 
BERNARD US DE RUWE 

1870-1935 
en zijn vader 

JOHANNES DE RUWE 
1833-1891 

Foto: L.H. Serré, Utrecht 
(Coll. J. W. C. van Schalk, Utrecht) 

Toch vermoed ik dat Dorus in zijnjeugd een vlottejongen 
was. Hij had krullend haar en kamde dit vanuit zijn nek 
omhoog, dat gaf een frivool effekt. Een ander punt was 
dat hij in de zomer een witte strooien hoed droeg die in het 
najaar vervangen werd door een kaasbolletje oftewel een 
garibaldi. 
Kijk en zoiets geeft te denken. Dan was hij in zijn jonge 
jaren nog lid geweest van de Toneelvereniging die zijn 
uitvoeringen gaf in de buitentuin Rozenburgh op de 
Nieuwe Singel. 
En dit niet om te roddelen, maar vroeg men de oudere 
generatie hierover dan werd er alleen maar geknipoogd en 
gegniffeld. Alleen het prieeltje achter in de tuin werd 
genoemd en daar bleef het bij. Dit maakte alles nog 
pikanter. Tot slot was Dorus getrouwd met Marie van 
Alphen geboortig van Schiedam4) en dat zegt ook nog 
wat. Maar noch Marie noch Dorus gingen zich te buiten 
aan drank. De gewelfde kelder bezat een flinke voorraad 
wijn en daarvan werd een regelmatig en alleszins 
verantwoord gebruik gemaakt. Het gelukkige en kinder
loze echtpaar werd verzorgd door een huishoudster op 
leeftijd. Ieder kende haar als Lijsje van Dorus de Ruwe, 
maar ze heette Lijsje de Veen. Daar ze van boerekomaf 
was viel het niet uit de toon dat ze op vrijdagmiddag de 
buitenboel deed op witgeverfde klompen en met een bruin 
baaien rok aan die zeker veertig jaar oud was. 
Een stok met haak eraan diende om emmers water uit de 
Haven te scheppen en met een koperen spuit schaars 
nog te zien bij antiquairs — spoot ze de ramen schoon. 
Op andere dagen zag ze er keurig maar eenvoudig uit. 
Juist zoals dat in die tijd paste. Standsverschil moest er 
zijn en was er ook. 
Aan de smalle kant van de Linschoten bezat Dorus een 
buitentuin. Via een tuinmannetje bezorgde deze hem een 
grote weckkelder die de trots van het drietal uitmaakte. 
Naast het gewone fruit werden er asperges, ramenas en 
sjalotten geteeld. Ja. ja, dat zat wel goed. 

Tweemaal per jaar ging de familie per rijtuig de Blindeweg 
af naar Reyerscop onder Harmeien. In de zomer na de 
hooibouw werd er op de boerderij5) gevist en fruit 
gehaald. In de herfst werd de pacht geïnd en bleef men op 
het maal bij de pachter-boer. 
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Luchtfoto boerderij 
Rever sc op 10, 
Harmelen in de jaren 
dertig. 

(Coll. A.M. van 
Schaik-Spruil). 

Gevelsteen in boerderij Reyerscop 10. 
Harmeien (Foto G..I.A. van Kooten). 

DEZESTEEN GELEGD 
nöoiv 

TnEODOlUSW.BnERlWi 
OUD 16 JAREN 

, 2 4 MAART 1SS7'. 

Dorus maakte zich niet druk. Toen op een zomermorgen om half negen de kapelaan pater Hulshof 
langs liep schilderde Dorus zowaar het fazantenhok in de tuin. Direkt werd de kwast neergelegd en hij 
zei: „Nou heb ik weer genoeg gedaan voor vandaag". Opgelucht ging hij naar binnen en stopte ver
moeid maar voldaan zijn lange stenen gouwenaar. 
Een ander maal liep mijn broer Jan er 's-morgens om tien uur binnen. Dorus was alleen thuis. „ Jan , ik 
heb geen koffie, maar wij drinken een glas pier, ik heb 't". Jan had geen trek maar Dorus drong aan. 
Op zijn pantoffels slipte hij de deur uit en hij haalde twee deuren verder in de Kromme Deur6) een paar 
flesjes bier. Het was ouwe jongens onder mekaar. Het werden krasse verhalen. Eens had Dorus achter 
op een motor gezeten: „Die vint had een stoomfiets. Hij sting ernaast en stong maar te t rappen an dat 
ding, toen stong hij stoom te maken en hard dat 't gong, bar", 't Bleef bij die ene keer: „Ik doet 't voor 
geen geld meer", zo eindigde Dorus zijn spannend verhaal. 
Toen even later het vrouwvolk thuiskwam werd Dorus overlopen met een groot glas. Houterig 
kronkelde hij op z'n stoel en zei: „Ja vrouw, ja. J an had zo'n trek in pieren toen heb ik maar gauw wat 
pier gehaald". 
Zoals zijn hele leven beëindigde hij het op weinig spectaculaire wijze. Hij kreeg een beroerte, kon niet 
meer praten, niet eten en geen orgel meer spelen en er zat voor hem niets anders op dan dood te gaan. 
Het ergste was 't voor de pastoor: de nieuwe organist was een musicus, maar helaas de kunst moest 
betaald worden. 
Noten 
1) Theodorus Wilhelmus Bernardus de Ruwe. geb. Oudewater 26 juni 1870. overl. aldaar 24 juni 1935. zoon van 

Johannes de Ruwe (1833-1891) en Dorothea Lenssinek (1832-1870). 
2) Thans: Havenstraat 9. 
3) Gerrit Lucas Geuting (1867-1931) gehuwd met Johanna Maria Lenssinek (1869-1950). 
4) Maria Johanna Jacoba van Alphen, geb. Schiedam 26 februari 1856. overl. Oudewater 21 februari 1936. 
5) Reyerscop no. 10. pachter: tam. Spruit. 
6) Café Havenstraat 12. 
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