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RôdsctissdrGS" 
Middenstraat 6, 3931 HJ Woudenberg, tel. (033) - 2866360. 

De Stichting Oud Woudenberg, opgericht 15 december 1955, stelt zich 
ten doel: 
1. Het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen van oudheid

kundige aard betrekking hebbende op of gevonden in de gemeente 
Woudenberg en omgeving. 

2. Het verhogen van de kennis van de geschiedenis van de ge
meente Woudenberg. 

3. Het naspeuren van de zeden en gewoonten in de gemeente Wou
denberg in het verleden en heden. 

Secretariaat: P.D. de Kruif, Pr. Hendrikstraat 16, 
3931 BA Woudenberg tel.: (033) - 2867238. 

Donatie minimaal ƒ 15,00 per jaar. 
Aanmelding als donateur graag bij de secretaris van de stichting. 
Postbanknummer 2057783. 
Rekeningnummer Rabobank Woudenberg 3724.34.401. 

De Oudheidkamer aan de Schans nr. 20 is geopend op iedere tweede 
vrijdag van de maand van 19.00 tot 20.30 uur. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgeefster. 
ISSN: 0927-9792 
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VAN HET BESTUUR 
Tot ons verdriet moesten wij vernemen dat op donderdag 6 april jl. 
plotseling is overleden de heer Wim Berentsen. Al enige tijd geleden 
had hij zijn bestuursfunctie om gezondheidsredenen neergelegd. Wij 
hebben hem Ieren kennen als een zeer nauwgezet bestuurslid, die 
onder andere actief was als tweede secretaris. De stap naar nieuwe 
computerapparatuur was ook een initiatief van Wim Berentsen. Ons 
medeleven gaat uit naar zijn kinderen en kleinkinderen. 

In de bestuursvergadering van maart jl. is in de vacature van de heer 
Berentsen benoemd de heer Gerard Gerritsen. Hij was reeds betrok
ken bij de werkgroep Publiciteit en voortaan zal hij de coördinator van 
ons Mededelingenblad zijn. 
Wij wensen hem veel inspiratie en vreugde toe in deze bestuurstaak. 

FIETSPUZZELTOCHT EN DONATEURSAVOND 
Zoals gebruikelijk rond Koninginnedag, is er ook dit jaar weer een 
fietspuzzeltocht. In de plaatselijke pers is dit al uitgebreid aangekon
digd. De route voert langs historische objecten in het dorp en de deel
nemers moeten verschillende opdrachten uitvoeren. 
Het belooft een mooie tocht te worden waar zowel jong als oud aan 
kunnen deelnemen. 
De datum is woensdag 3 mei. Start vanaf 18.00 uur vanaf De Camp. 

De donateursavond hebben wij dit keer geplaatst in de feestweek van 
eind april/begin mei. Na afloop van de fietspuzzeltocht, dus ook op 
woensdag 3 mei, wordt in De Camp een video getoond van Stichting 
De Boom. Deze video geeft een prachtig beeld van de gebouwen, het 
leven en werken op het uitgestrekte landgoed. Cultuur en natuur ont
moeten elkaar. 
Ook zijn er dia's te zien uit het archief van Oud Woudenberg. 
Van harte uitgenodigd, ook als u niet deelneemt aan de fietspuzzel
tocht! 

EEN BEZOEK WAARD 

Schoolplaten van J.H. I sings 
Isings is vooral bekend door zijn schoolplaten: grote wandplaten die 
gebruikt werden bij de geschiedenisles. Generaties schoolkinderen zijn 
er mee opgegroeid. Hij maakte echter ook tekeningen voor een grote 
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serie bijbelplaten en tekende vele honderden boekillustraties zoals 
voor Ouwe Bram (1909), Jaap Holm en zijn vrienden (1910) en Peerke 
en zijn kameraden (1919). 
In het Veluws Museum Nairac in Barneveld zijn van 24 juni tot en met 
30 september werken van Ising tentoongesteld. Ruim 20 originele ont
werpen voor de schoolplaten, zo'n 15 sepiatekeningen, meer dan 100 
pentekeningen en een aantal olieverfschilderijen. Daarnaast een se
lectie uit de schoolplaten zoals ze in de klas gebruikt werden en boe
ken waarin illustraties terechtkwamen. 
Het Veluws Museum Nairac is geopend van dinsdag tot en met zater
dag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Karel V en het Catharijneconvent 
Dit jaar is het 500 jaar geleden dat keizer Karel V geboren werd. Mu
seum Catharijneconvent in Utrecht zet in een kleine presentatie rond 
Karel V zijn eigen gebouwen centraal. Tevens wordt een beknopt 
beeld geschetst van de geschiedenis tijdens het bewind van Karel V 
en zijn directe voorgangers, David van Bourgondie en Philips van 
Bourgondie. Die geschiedenis wordt verbeeld in een 16e eeuwse 
stamboom van maar liefst 3 meter lengte. Ook geven kerkgewaden 
een historische afbeeldingen in oude drukken en op schilderijen en 
prenten een indruk van de pracht en praal in een gebouw dat zijn ont
staan dankt aan een gedwongen verhuizing. 
De meeste mensen die vanuit het Utrechtse Centraal Station het win
kelcentrum Hoog Catharijne inlopen en daarna bij Muziekcentrum Vre-
denburg terechtkomen, weten niet meer welke geschiedenis er aan 
deze namen kleeft. Ze hebben betrekking op de onderwerping van de 
stad aan het gezag van keizer Karel V in 1528. Na jaren van strijd 
moest Utrecht het onderspit delven tegen Karel V. Om de stad en haar 
bewoners onder controle te houden, werd het kasteel Vredenburg ge
bouwd. Voor deze burcht moesten de ridders van Sint-Jan hun aan de 
heilige Catharina gewijde klooster ontruimen. Dat klooster stond op de 
plek waar nu Hoog Catharijne is. Het oude klooster werd in de gebou
wen van kasteel Vredenburg opgenomen en Karel V dwong de ridders 
van Sint-Jan te verhuizen naar het voormalige Karmelietenklooster aan 
de Lange Nieuwstraat. 
Museum Catharijneconvent is gevestigd Lange Nieuwstraat 38 / Nieu
wegracht 63 in Utrecht en is geopend op dinsdag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen van 11.00 
tot 17.00 uur. 
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