TIDINGE VAN DIE GOUDE

DIE GOUDE 60 JAAR
Toespraak van de voorzitter, de heer ing. A. J.M. Houdijk, tijdens de feestavond ter herdenking van
het 60-jarig bestaan van de Oudheidkundige Kring “Die Goude” op maandag 26 oktober 1992 in de
Nieuwe Schouwburg te Gouda.

Dit 60-jarig jubileum is een goede aanleiding
even stil te staan bij de geschiedenis en de
activiteiten van onze vereniging.
Over de eerste 50 jaar kan ik kort zijn, Die
periode is uitvoerig beschreven in de jubileumbundel van 1982.
Mijn verhaal gaat over de laatste tien jaar,
waarbij ik enige voor de kring kenmerkende
gebeurtenissen de revue ~zal laten passeren.
Het 50-jarig bestaan bracht ons, dank zij
enorme inspanning van voorzitter Bik en
penningmeester Van Vliet, de restauratie van
het oude pakhuis aan de Nieuwe Haven tot een
comfortabelemoderne binnenstadswoning”de
Eendracht”; een kostbare aanwinst voor onze
Uit diezelfde periode stamt die Tidinge van
Die Goude. In 1954 was al het eerste nummer
verschenen, maar wegens gebrek aan mankracht kwam er geen vervolg.
Ons huidige kwartaalblad werd door een
redactie, onder deskundige leiding van Theo
de Jong, van de grond getild en ontwikkeld.
Van grote waarde is de steeds boeiende inhoud,
samengesteld door een hardwerkend redactieD e gezamenlijke handenarbeid van het bestuur bij het voor verzending gereed maken
van Die Tidinge geeft een grote onderlinge
band. Aan te bevelen voor vele organistaties.
Na vele omzwervingen vond “Die Goude” in
1986 een eigen home in de Dubbele Buurt. Een
ideale plaats in het oude hart van de stad, op
het kruispunt van Haven en Gouwe, met een
prachtig uitzicht op de monumenten in de
Het “pandje” - met de overigens schaars
voorziene wijnkelder - elke zaterdag geopend,
was een geliefd ontmoetingspunt voor leden en
andere liefhebbers van de geschiedenis van
Gouda. Koffie en stroopwafels waren altijd
aanwezig en Annie van Dijk en haar zuster
waren daar dan ook kind aan huis.

Dankzij de medewerking van het gemeentebestuur en vooral van Wethouder Potharst,
kwam Die Goude eindelijk op de 1plek waar ze
thuis hoort: in het centrum van de stad, in het
historische stadhuis van Gouda.
De tegenprestatie, het stadhuis openstellen op
zaterdag, werd graag geleverd door een groep
enthousiaste leden van onze kring. Onze aanwezigheid in het stadhuis brengt ons in kontakt
met belangstellenden uit vele landen en heeft
een plezierige uitstraling voor onze vereniging.
Het verblijf in het gebouw, ook tijdens de
bestuursvergaderingen, is heel aangenaam
dankzij de goede zorgen van de medewerksters
van de huishoudelijke dienst onder leiding van
Frank van den Heuvel.
De overeenkomst met de gemeente omvat ook
het gebruik van de Agnietenkapel.
Hierdoor kunnen we onze leden in een passende historische omgeving ontvangen, waar zij
‘zich, na enige probleempjes met de temperatuur in de winter en het licht op lange zomeravonden, heel goed thuis voelen. \
Lezingen en excursies met soms verrassende
onderwerpen, te veel om hier op te noemen,
trokken steeds grote belangstelling. Een hoogtepunt was ongetwijfeld onze reis naar
Marokko.
Naast deze lezingen en excursies zette Die
Goude de tanden in het bestemmingsplan
Binnenstad-West en het bouwplan voor de
Vrouwensteeg in eendrachtige samenwerking
met Behoud Stadsschoon. De gemeenteraad
ging uitvoerig in op onze bezwaren, voornamelijk gericht tegen de bouwhoogte, maar kon
toch niet besluiten het bestemmingsplan te
wijzigen.
Ondanks grote inspanning van velen in de pro;
cedures, die uiteindelijk door de kroon werden
beslist, werden onze bezwaren niet gehonoreerd.
Nieuwe plannen vragen onze aandacht.
Het gerestaureerde Tolhuis en de gevels aan de
Veerstal vormen een harmonieus geheel.
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De publicatie van een bouwplan voor de hoek
Bogen Veerstal, een bouwmassa van bedreigende omvang en vorm, was aanleiding onze
verontrusting aan het gemeentebestuur ken1baar te maken,
We hopen dat het nu gave waterfront aan de
IJssel niet aangetast zaI worden.
Samen met vele anderen hebben ook wij onze
zorgen kenbaar gemaakt over de invulling van
het Bolwerkplan.
De besprekingen in de commissie hebben ons
enige hoop op een goede afloop gegeven door
de duidelijke wil het GEB-gebouw te handhaven. We weten dat de invulling van het Bolwerk
geen eenvoudige klus is. Het gemeentebestuur
is geconfronteerd met een veelheid van tegenstrijdige voorwaarden, waarvan de financiële
1niet de geringste zijn.
1Maar een goed ontwerp is toch niet alleen
afhankelijk van het budget?
Inventiviteit en aandacht, rekening houden
met de structuur van de omgeving, zijn toch
vanzelfsprekende eigenschappen van elke architect, die voor deze opdracht in aanmerking
kan komen.
We herhalen hier ons voorstel om voor het
ontwerp een prijsvraag uit te schrijven, gebaseerd op een duidelijk program van eisen,
waarbij over de interpretatie geen enkel misverstand zal kunnen bestaan.
Het is echter niet alleen kommer en kwel.
Zelfst de donkerste wolken hebben soms een
zilveren randje. Zo bracht de sterk bekritiseerde bebouwing van het Veemarktterrein
oris het prachtig gerestaureerde kazernegebouw. En dat blijft!
En ach, de flats langs de singel zijn over 50 jaar
t och aan vervanging toe!

Verschillende historisch belangrijke gebouwen
werden gerestaureerd en kregen weer een
jpassende functie.
.Ik noem hier het Tolhuis, een oude liefde van
Die Goude en sfeerbepalend voor de IJssel- ’
kade, de Kazerne en de St. Jorisdoelen. Dat
ook de Zalm in de oorspronkelijke vorm
herrijst stemt ons tot grote vreugde.
En of dit alles nog niet genoeg was om ‘ons in
een feeststemming te brengen, werd vorige
week het besluit bekend dat de Waag ge&
horecabestemming zal krijgen.
Voor kleine monumenten heeft Die Goude
altijd grote belangstelling_: gehad. ~U herinnert zich de pijproker in het stationsgebouw en de definitieve plaats van de Buste
van Coomhert aan de Oosthaven, Ook de
Blauwe Haan is terug van weggeweest.
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We gaven een bijdrage voor het herstel van het
1i.j kenhuisi e op de binnenplaats van het voormalige Jö1odse tehuis aan de Oosthaven en
hebben in middels contacten gelegd om te
bereiken clat belangrijke onderdelen uit de
bestaande gevel van het Wapen van Amsterdam bij de nieuwbouw zullen worden
herplaatst .
Tot groot 1plezier van Dr. Bik, die daar via de
video nog getuige van was, en dankzij de
genereuze medewerking van het gemeentebestuur zijn we erin geslaagd het resultaat van
zijn speurwerk naar de oorspronkelijke plaats
van de Noodgodskapel op deze plek te markeren met een bronzen plaquette.

Een splinternieuwc : activiteit van onze vereniging is het contact met onze zustervereniging,
de Bergische Geschichtsverein in Solingen.
Tot dusver heeft dit al geleid tot wederzijdse
bezoeken. Gebleken is dat onze beide verenigingen veel gelijksoortige activiteiten hebben
en vrijwel idëntiekc e erva-ringen met de plaatselijke overheid.
Ëen goede basis voor verdere samenwerking!
Een bredere uitwisseling staat op het programma. zoals lezingen en excursies.
Wanneer onze ‘XO-jarige kring” in de stad
een aroot
aantal -----ntntctwétrrondkiikt.I zien we~~~~a~
----------^
- -enigingen met jeugdige uitstraling en een
enorme belangstelling voor historisch Gouda:
Golda, de Vrienden van Archief en Librije.
Behoud Stadsschoon, de Museumvrienden,
Open Monumentendag, het Fonds Goudse
Glazen en Gouda Havenstad.
Waar mogelijk en nodig werken we samen om
onze doelen te bereiken.
Voor deze samenwerking zijn we bijzonder
dankbaar.
Uit dit alles blijkt dat de actieve belangstelling
voor de historie van de stad goede tijden
beleeft.
Een niet te onderschatten rol speelt de plaatseliike
ners. die in dag- en weekbladen haar
J--- r---7
kolommen openstelt voor uitvoerige berichtgeving en interessante artikelen.
Dit is een grote steun voor allen die ziçh met de
historie van Gouda bezighouden.
We zijn de pers daar bijzonder erkentelijk voor.
vames en Heren,
Vrienden van Die Goude.
Ik heb U een indruk gegeven van onze 60jarige Oudheidkundige kring,
van onze activiteiten
van onze
. * zorgen en vreugden,
van verleden en toekomst.
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Dank zij C Iw belangstelling en steun kon het
bestuur de nlnnnm

y’...““-” t CV n - t“LULIUctand“ I hrencwn
VllbVII “11en
kunnen we v erder gaan.
Aan U, mensen met een hart voor de stad,
vragen wij, en denk daar eens over na als U
dadelijk naar de dia’s kijkt, met ons Uw
invloed aan te wenden opdat er wordt
gebouwd:
met gevoel voor hoogte en breedte,
met gevoel voor schaal en maat,
met gevoel voor verleden en toekomst,’
\
ofwel, zoals wij het in Gouda zeggen:
Niet te hoog
niet te laag
“van passe”,
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Als u deze Tidinge ontvangt, is 1992 bijna of
reeds verleden tijd, het jaar waarin we ons
LA IA,.!_ oesraan
1-.-L- 1neooen
11
.
1
* op gepaste
UU-bang
.
*
. . - neraacnt
en enthousiaste wijze. De lustrumcommissie
heeft de activiteiten over het hele jaar gespreid,
toewerkend naar de viering op 26 oktober in
de nieuwe schouwburg.

Ten eerste waren er de lezingen. Deze hadden‘
alle betrekking op de Goudse historie. Twee
punten moeten onder de aandacht gebracht
worden. Tweemaal hebben die sprekers per
avond, die een bijdrage voorbereidden voor de
lustrumbundel “In de stad van die Goude”
hun onderwerp ingeleid. Dat deed de toehoorders met des te meer belangstelling uitzien naar
het boek, waarin de artikelen een hoge
kwaliteit hebben. De leden kunnen tot en met
2 januari 1993 dit kloeke boekwerk van 400
pagina’s met 15 artikelen van 16 auteurs en 100
illustraties gratis ontvangen als jubileumgeschenk. De winkelwaarde is f 32,50.
Wat ook opviel was het gestaag groeiend
aantal bezoekers. Wordt de Annietenkanel
te
L
klein voor ons?
Bij de lezing van de heer J.D. van Dam over
uds Plateel”, die we op 9 november jl.
let de Vereniging van Goudse Mundèn organiseerden, konden niet al de
LS 200 bezoekers een zitplaats krijgen
tharina Gasthuis!
lis, onze onvolprezen penningmeester,
heeft van het voorjaar tot de herfst op de eerste
zondag van de maand een stadswandeling
verzorgd. Er was flinke belangstelling voor.
Soms was de groep bijna te groot voor één
gids.
Van de lustrtnnfotowedstrijd vindt u in deze
Tidinge het verslag van de jury.
We zijn de firma voor reclame en public
relations uit, Moordrecht, Data Gold. dankbaar dat zij ons de grote’zaal van de ‘nieuwe
schouwburg om niet heeft aangeboden om op
26 oktober ons 60-jarig bestaan te vieren,
anders hadden we tweederde van de bezoekers
moeten teleurstellen. Wij hadden aanvankelijk
de kleine zaal afgehuurd. Van dit hoogtepunt
van onze viering, waarop de Goudse pers niet
of nauwelijks heeft gereageerd, is een beeldverslag opgenomen in dit nummer.
In samenwerking met de Vrije Universiteit en
de directie van het museum wordt aan het eind
van dit jaar en het begin van het volgende een
tentoonstelling ingericht in het Catharina Gasthuis over en van het werk van de drukker
Gerard Leeu, die in Gouda actief was van 1477
tot 1484.
Tenslotte wil de lustrumcommissie. waarin
Jok Machteld Nauta-van Beem en Rob Stijnis
zitting hadden, iedereen bedanken die geholpen heeft om de viering van dit lustrum tot een
succes te maken.

í

Klaas Ids Nauta
P.S. Het ledental is gestegen tot boven de 900!
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Brief Dr. A. Scheygrond
Arie Scheygrond is het enige nog levende lid
van onze vereniging die de oprichtingsvergadering van “Die GoÜde” heeft biigewoÖnd. Van hem ontvingen wij de onderstaande gelukwens met het jubileum.

Op onze lustrumavond op 26 oktober zijn er
foto’s genomen door de fotograag G.A. van
Leeuwen, lid van onze vereniging. Hij heeft ze,
aan “1Xe Goude” aangeboden. We hebben
enkele geselecteerd. Ze geven een beeldverslag
van het hoogtepunt van onze lustrumviering in
de grote zaal van de nieuwe schouwburg.

Gouda, 9 september 1992
Aan het bestuur en de leden van de
Oudheidkundige kring “Die Goude”
Beste vrienden,
Allereerst mijn gelukwensen bij deze herdenking
van het 60-jarig bestaan van “Die Goude”.
Dank zij de grote activiteit van het bestuur nog
steeds een bloeiende vereniging. Mede dank zij
de bekwame leiding van de drie voorzitters, de
oprichter dr. mr, J. Smit, later dr. J. G, W.
F. Bik en thans ing. A. J. M, Houdijk, allen
geboren en getogen Gouwenaars, bezield met
een grote liefde voor hun vaderstad.
Als men bij dit diamanten jubileum terugkijkt,
werd er veel goeds bereikt, maar moesten er
daarnaast ook teleurstellingen worden geboekt.
Door vele publicaties, zowel in de vorm van
de Bijdragen als in die van De Tidinge, kon
er in brede kring belangstelling worden gewekt
voor de geschiedenis van onze stad. Teleurstelling o.m. door een vergeefs pleidooi voor het
behoud van enkele grachten in 195 1, De demping ervan wordt thans ook door de stadsbouwkundigen als een misslag beschouwd.
Voor behoud van o.m. het Tolhuisje en de
restauratie van andere stedelijke monumenten
heeft de Kring zich steeds ingezet. Nog onlangs
met een, mede door vrijwel alle andere culturele
verenigingen in Gouda, ingediend bezwaarschrift tegen de inrichting van ons prachtige
waaggebouw
in een volstrekt overbodige bras. -serie.
Ik herinner me nog de avond van de òprichting
van “Die Goude” in “Het Schaakbord” aan
de Kleiweg. Op uitnodiging van dr. Smit waren
daar vele tientallen Gouwenaars bijeengekomen. Er werd toen een bestuur gekozen waarin
alle geledingen van de Goudse burgerij waren
vertegenwoordigd, Aan dit initiatief is “Die
Goude” te danken.
Zelf verkeer ik niet meer in de mogelijkheid
avondbiieenkomsten bii te wonen. Dat spiit mii
uiteraard wel. Ik wens u allen daarom langs
deze weg een feestelijke herdenking van het
jubileum van “Die Goude”.
Gaarne uw

A L-cc~
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luevr. n.A. van Dolder-de
Wit spreekt met 2 dia-projectoren over GOUDA: OUD EN NIEUW. Uit ons omvangrijke dia-archief heeft ze tientallen dia’s geselecteerd. Wim Scholten
heeft dit jaar van deze oude plekjes
nieuwe dia’s gemaakt.
Zo zagen we het verleden ‘heden worden. Het was een
boeiend, geestig en nostalgisch betoog.

,‘
t
(
v

N.D.B. Habermehl overhandigt namens de redactiecommissie, waarin ook P.H.A.M. Abeís. H.A. van Dolderde Wit en L.B. Korstanje zitting hebben, de 22e bundel
“In de stad van Die Goude” aan de voorzitter van de Oudheidkundige Kring, A.J.M. Houdijk.
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Namens de lustrumcommissie en het bestuur van de
Oudheidkundige Kring “Die Goude” heet Kl. 1. Nauta
de aanwezigen welkom. ” Wq hebben gespeculeerd over
de opkomst, maar dit grote aantal bezoekers plusminus
8001, overtreft onze stoutste verwachtingen”.

-
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Oudheidkundige
Herrn

ing.

Kring "Die,&

A.J,M.

Houdijk

sehr geehrte Damen und Herren van
Der

--

“Die Goude"!

Bergische
anläRlich der

Geschichtsverein, Abteilung Solingen e.V
Kring “Die Goude” vl
Sinne U,, yrl
- nämlich der Erforschung der Geschichte und der Erhaltung
ihrer hisiorisciien
Zeugen in den beiden Partnerstadten.
Im Namen des Vorstands gratuliere ich Ihnen zum Jubiläum und übermi
ttle den
aufrichtigen Wunsch, daR es bald gelingt, die angestrebte Zahl von 1 000 Miti
gliedern zu erreichen, damit wir Sie - zur Vertiefung (’Ier -Beziehungen zwischen
n- _ Lani
7.L1als1 A..
+,, III:u\
unseren Geschichtsvereinen - im kommenden Jahr -in &._^
yrul,er
bas.Le
Solingen begrüBen können.
Meine Frau und ich freuèn uns, bei Ihrer Jubiläumsfeier heute abend anwesend
sein zu können, und möchten Ihnen ein kleines Gastgeschenk von historischem
Zuschnitt für das Archiv oder die Bibliothek Ihres Vereins überreichen. Es
handelt sich urn
- die Faksimile-Ausgabe von E.Ph. Ploennies, Topographia Ducatus Montani,
der im Auftrag des Kurfürsten von der Pfalz und Herzogs von Berg 1715
erstmals das Herzogtum Berg vermessen und in Karten geteichnethat.
Somit ist das "Amt Solingen” mit allen Ortsnamen und eine Ansicht der
Stadt Solingen darin enthalten;
- die Ausgaben der Solinger Tageszeitungen am 7. Oktober 1932, an
Ihrem Gründungstag, mit Nachrichten aus Solingen, dem Bergischen
Land, Deutschland und der Welt.
VIVAT,

Gründung des Oudheidkundige
Oktober 1932 Seine Verbundenheit im

CRESCAT,

FLOREAT

“Die Goude”!
SGgen
t o h l m a n n , 1 , Vorsitzender~

Vorsitzender:
Dr. Jürgen Stohlmann

Ceschäftsführung:
Gasstr& 73 h ICeJt~crC&A
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Op onze lustrum-avond in de Schouwburg
waren ook Dr. Jürgen Stohlman en zijn vrouw
aanwezig. Zij waren, namens onze zustervc xeniging in Solingen, speciaal voor deze ave,nd
naar Gouda gekomen.
De redactie van de Tidinge stelt de felicitaties
van de Bergische Geschichtsverein Abteih 1%
.Solingen e.V. zeer on nriis en het iubileulIIgeschenk zal in de bibli&heek van DieGo$e
een speciale plaats innemen.
De Solinger Tages Zeitungen van onze stichtingsdatum 7 oktober 1932, waren/zijn:
- Solinger Tageblatt
- Bergische PÖst
- Bergische Arbeiter bühne
- Bergische Zeitung
In deze dagbladen, die op onze stichtingsdatum verschenen, wordt melding gemaakt
van de troebele gebeurtenissen, veroorzaakt
door de Nazi’s, in opkomst.

r

Dr. Stohlman refereerde daaraan in zijn felicitatietoespraak die hij plaatste in het kader van
samenwerking tussen de volkeren om deze
ontwikkelingen blijvend onmogelijk te maken
en memoreerde de contacten tussen Die Goude
en de Bergische Geschichtsverein als een voorbeeld van contact en samenwerking. Verder
bracht hii ons de felicitaties van Dr. Kaimer de
Oberburgermeister van Solingen,
Redactie

Tidingen.

Het aantal inzenders was 15. Sommigen hebben
meerdere foto’s ingezonden. Dit varieerde van
1 tot 8.
In aanmerking nemend dat biina iedere NederZander een camera heeft, is het aantal inzendingen gering. Deze opmerking geldt niet voor
degenen, die wel hebben ingezonden en hun
best hebben gedaan om zo goed mogelijk voor
de dag te komen. Toch is het gehalte ons iets
tegengevallen.

c)e jur y bestond uit de heren V Pijls, bestuurs-’
lid -van “Die Goude”, W. Scholten van de
Goudse Foto Club en fotograaf van “Die
Goude”, en Kl. 1. Nauta van de lustrumcomcommissie.
Twee leeftijdscategorieën hebben ingezonden:
1 tot 15 jaar en 22 jaar en ouder. In de categorie
16 tot 21 jaar was niet ingezonden. Een, ook
financieel gezien, gemiste kans voor onze jeugdige fotografen, maar wel voordelig voor de
vereniging.
Hoe
hoger de leeftijd werd bii de categorie 1 tot
. _. .IJ-jarigen
., des te beter ging men kijken.
.
aaer en moeder Abels moeten al heel jong
hun kinderen geleerd hebben om met een
Ci gmera
om te gaan en hun vroegtijdig geat1
tenaeera
’ ihebben op het feit dat ze goed naar
hun historisch mooie stad moesten kiiken en
1-L ,‘)l-x*
uat
Die - Goude” wellicht een fotowedstrijd
zou gaan organiseren ter gelegenheid van haar
60-jarig bestaan.

__ __ ___
Voor
dit __loffelijk streven hebben we de kinderen
Abels een aanmoedigingsprijs van f 25,- toegekend. (C 5-5-8 jaar). Diederick Habermehl (9
iaar) heeft3 een 3e prijs gewonnen (f SO,-) voòr
Jijn’serie foto’s in zwart-wit. Ze waren niet
helemaal scherp, maar er was goed gekeken.
Floris Habermehl (14 jaar) heeft de 2e prijs
075,-) ontvangen voor zijn foto’s in zwart-wit.
Vooral het plaatje van “de gouwe waegen” was
leuk genomen.

In de oudste categorie is een eervolle vermelding gegeven aan een foto van J. de Wit van een
schilderij uit 1945 van Fré Drost van de
zeepfabriek in het Buurtje (f 35,-).
De leuke foto van de nonnen achter de St.Janskerk leverde de heer L. van Wingerden een
3e prijs op (f 50,-).
Els Boode heeft de 2e prijs gewonnen (f lOO,-)
met haar foto van de afbraak en opbouw van
de nieuwe schouwburg. Een originele kiek! Een
--van._ 1ue ‘--..
juryleden vond dit de bëste foto, maar
aangezien de jury heel democratisch was, ging
de le prijs naar de heer J.D. Bruijniks (f 150,-)
-.
V(lor zijn foto met de molen en pakhuisjes met
ooie _-__
rode luiken
m---_-____-_ en
__- hoten
-----^ lanm
---- oIde
-- Vent.
---- Een
---^
fijn Gouds plaatje en fris van kleur.
Alle winnaars van harte gefeliciteerd en alle
inzenders dank voor -~-deu------~
genomen
-~~ --moeite.
- De jury heeft haar werk met plezier gedaan. Ze
komt echter tot de conclusie dat op fotogebied
er uit onze mooie stad kwalitatief en kwantitatief meer te halen moet zijn.
V. Pi&, W. Scholten, Kl. 1. Nauta.
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le Pr& Foto: J.S. Bruijniks.
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2e Prijs. Foto:
Fqto: Els
Els Boode.
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Samengesteld door N.D.B. Habermehl

Een aantal malen is de redactie van de Tidinge
van Die Goude benaderd met het verzoek een
inhoudsopgave samen te stellen van de in air
dit
tijdschrift gepubliceerde artikelen. Het leek ons
een goede gedachte bij de aanvang van de elfde
jaargang hieraan te voldoen. Aangezien in de
onlangs verschenen twee-en-twintigste verz
verzameling Bijdragen van Die
Die Goude
Goude reeds
reeds uitv
uitvoerig
Tidinge
is stilgestaan bij de kwaliteit van de Tidïnge
zal hier slechts worden ingegaan op enkele
kwantitatieve aspecten.
Begin 1954 verscheen het eerste en voorlopig
laatste nummer van de Tidinge. Ruim negenen-twintig jaar later,
later, in
in juli
juli 1983,
1983, vlverscheen
*
het
.
volgende nummer onder die nac
naam. Daarbij
werd begonnen met een
een nieuwe
nieuwe -- CcI-slt:
eerste -jaargang. Deze jaargang telt twee nummers. De
tweede jaargang (1984), die vier nummers telt,
bouwt in de nummering voort op de eerste,
en kent derhalve de nummers 3 tot en met 6.
Vanaf de derde jaargang (1985) is sprake van
een eigen nummering, lopend van 1 tot en met
4. Een
Een belangrijke
belangrijke wijziging
wijziging ininhet
het --‘A--““uiterlijk ---_I
van
“ILdIUb
de Tidinge treedt
treedt op
op halverwege
halverwege
de
ub vierde
jaargang (1986). De nummers 1 en 2 zijn nog
evenals de daaraan voorafgaande uitgaven
gestencild, Het derde nummer van die jaargang
verscheen echter in druk, waarbij tevens een
nieuwe lay-out is gehanteerd. Tot en met de
vijfde jaargang (1987) geschiedde de paginering
per tijdschrift. Met ingang van de zesde jaargang
(1988) is overgegaan op een doorlopende paginering per jaargang, zoals gebruikelijk bij tijdschriften. Het aantreden van de nieuwe redactie
in 1990 leidde tot enkele veranderingen in het
uiterlijk van de Tidinge en het hanteren van
een vast stramien: artikelen, boekbesprekingen
en
verenigingsaangelegenheden.
Onderstaande inhoudsopgave
Onderstaande
inhoudsopgavebeperkt
bepr --’zich
’ .’ ’ tot
’ ’
de artikelen die
die in
in de
de Tidinge
Tidinge zijn
zijn verscnenen.
verschenen.
Boekbesprekingen en verenigingsaangelegenheden zijn buiten beschouwing gelaten. Uitgegaan
is van de auteursnaam waarbij de alfabetische
volgorde is gehanteerd. Vervolgens is de titel
aangegeven met eventuele aanvulle1
aanvullende’ informa*P
tie tussen haken. Tot slot is de jaargang en ae
de
paginering vermeld. Op deze wijze kunnen de
artikelen snel worden teruggevonden.
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