




Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -3- zij bij diverse aangelegenheden ingeschakeld of te hulpgeroepen. Ook medewerking aan tentoonstellingen met eenhistorisch karakter heeft de kring van het begin af aanniet geschuwd - die bij de opening van de O.L. schoolte Odijk in 1966 was de eerste - , maar door het ont-breken van materiaal uit eigen bezit en het afhankelijkzijn van anderen, kende deze taak van aktiviteit sterkebeperkingen. Ook excursies werden al vroeg georganiseerd,sommige met groot sukses, zoals die bij kaarslicht naarhet vervallen kasteel Heemstede in 1970, waaraan 106personen deelnamen. Maar de grote kracht van de kringbleek te schuilen in de door haar georganiseerde lezingen,die werden gehouden door sprekers van de bovenste plank. Lang heeft het bestuur geaarzeld of de kring ook eenperiodiek zou gaan uitgeven. Belangstelling zou erzeker voor zijn, maar

men had geen hoge verwachtingenmet betrekking tot het schrijverspotentieel. In 1967kwam inderdaad het eerste nummer van Tussen Rijn en Lekuit en het in principe vier maal 's jaars verschijnendeblad bleek al gauw in een behoefte te voorzien. Hetpresenteerde zich pretentieloos als een kontaktblad methistorische onderwerpen over het gebied van de kring,zonder al te hoge eisen te stellen aan het wetenschap-pelijk gehalte. Dank zij de vakkundige leiding van deredaktie door de heer Graafhuis, die bleek te kunnenroeien net de weinige riemen die hij had, werd het eendoor de leden gewaardeerd orgaan. De verlangens van het eerste bestuur waren bescheiden.Het ledental van thans - te weten 227 - had het niet inzijn stoutste gedachten, maar wel een herkomst van deleden uit alle sociale lagen van de bevolking. Mede dankzij een lage kontributie, waarvan de besteding al vanafde

oprichting scherp wordt bewaakt door dezelfde penning-meester, kan iedere belangstellende lid zijn. Velen zijnalleen passief lid, lezen het blad, wonen lezingen bij.of nemen deel aan excursies, die overigens de laatstejaren een grootsere vorm hebben aangenomen. De leden, dieaktief bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstel-ling, zijn verre in de minderheid; maar dat is een ver-schijnsel dat ook bij de zusterverenigingen wordt aan-getroffen. Men zal daarin moeten berusten, al is het te



Tussen Rijn en Lek 1982 4. - Dl.16 4 -4- hopen dat de numerieke verhouding tussen aktieven enpassieven zich in de toekomst enigszins ten gunste vande eerste zal wijzigen. Misschien zullen daarbij nieuwevormen van aktiviteit een plaats moeten krijgen. Mogelijkzal ook het gesloten karakter, dat de archeologische werk-groep inmiddels in de praktijk is gaan kenmerken, moetenworden opengebroken. Welke initiatieven er echter ookgenomen worden, de formule die de oprichter voor ogen had,lijkt nog steeds bruikbaar. Een woord van erkentelijkheidaan de vroegere en huidige redaktieleden van het perio-'diek is - nu het blad dit jaar 15 jaar bestaat - zekerop zijn plaats. Zij hebben in grote mate meegewerkt omhet verleden van het Kromme Rijngebied dichter bij debelangstellenden te brengen, geheel konform de doelstel-ling. Ik hoop dat het blad nog lang kan blijven voort-bestaan. C.
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