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"WE MOETEN WAKEN VOOR HET MEEST WAARDEVOLLE"
Is het niet merkwaardig, dat in deze tijd van jachten en jagen,
van popgroepen en discotheken, er zich toch een groot aantal
jongeren heeft aangemeld voor een cursus paleografie? Onder
leiding van onze stadsarchivaris drs. B.J. van der Saag willen zij zich bekwamen in het leren lezen van het moeilijke
middeleeuwse handschrift. Verstaat men eenmaal deze kunst,
dan mag men verwachten dat de daaraan bestede tijd vruchten
gaat afwerpen. Het betekent dat men met de verkregen kennis
zelfstandig in ons archief voor een zelf verkozen onderwerp
gaat speuren en van de gemaakte notities een artikeltje
maakt, dat men ook graag wi 1 publiceren. Maar waarin ..... ?
Het bestuur van de Oudheidkundige Kring "Die Goude" heeft
bij haar 50-jarig bestaan de ervaring opgedaan, dat er in
Gouda nog in ruime kring brede belangstelling bestaat voor
wat onze stad op cultuur-historisch gebied bezit. Zo werd
bijvoorbeeld de stadswandeling, met bezoek aan historische
gebouwen, door ruim 2400 deelnemers gemaakt. Voor de toren
van de St.-Janskerk vormde zich een lange file liefhebbers
om, gewapend met foto-of filmapparaat, in hoger sferen opnamen van onze stad te maken.
Welnu, "Die Goude" is van mening dat er méér betrokkenheid
van de burgerij met haar vereniging moet komen . De identiteit van de Oudheidkundige Kring moet meer duidelijk worden
gemaakt. Dat kan niet meer alleen met lezingen, of door
middel van de zeer gewilde excursies. Maar het bestuur wil
dit nu ook gaan proberen door middel van een "kwartaalblad".
Daarin moet plaats worden gemaakt voor kleine artikelen over
de stad, maar ook voor kritische opmerkingen over stadsvernieuwing of zelfs stadsverwaarlozing. Daarin zal ook een
agenda worden gepubliceerd over cultuur-historische evenementen binnen onze stad en naaste omgeving. Er komen dus
weer "Tidinge van die Goude" uit, waarvan het eerste (en
enige) exemplaar verscheen op 31 januari 1954.
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Het is de bedoeling dat vooral ook jongere Gouwenaars de
charme van het door de tijd getinte oude leren waarderen.
Zij moeten leren inzien, dat de loop der geschiedenis niet
te stuiten is en dat zij mede-verantwoordelijkheid dragen
voor onze culturele instellingen. Zij moeten in onze stede
bouw willen waken dat het meest waardevolle oude behouden
blijft. Zó gezien, kunnen wij de beoefenaren der stedelijke
geschiedenis - hetzij deze in boeken is aangetekend, hetzij
belichaamd werd in gewoonten, instellingen of gezegden de mogelijkheid bieden om het product van hun kennis in ons
nieuwe kwartaalblad te publiceren. Moge de nieuwe reeks
"Tidingen" niet alleen bij onze leden, maar in een brede
kring van de Goudse burgerij waarderering ondervinden.
Daarvoor wil de redactie zich gaarne inzetten.
Dr. J.G.W.F. Dik

