
 
 

 

JAARVERSLAG HKD 2014                                         10 MAART 2015 

 

Verslag van het bestuur 

Op 11 april 2014 is de vereniging Historische Kring Driel opgericht. Dankzij de 

voortreffelijke hulp van de notarissen de heer Wilod Verspille en de heer 

Castrop kon het benoemde bestuur die dag de akte van oprichting en de 

bijbehorende statuten (zie bijlage: Statuten) tekenen en officieel aan het werk 

om de vereniging verder gestalte te geven.  

De vereniging heeft als doel het bevorderen van de belangstelling voor en het 

vergroten van de kennis omtrent de geschiedenis van het dorp Driel en directe 

omgeving, evenals het stimuleren en nastreven van behoud en bescherming 

van het Drielse erfgoed. Dit alles in de ruimste zin van het woord. 

Om bovenstaand doel te kunnen verwezenlijken heeft het benoemde bestuur 

van de vereniging een structuur opgezet die bestaat uit zes werkgroepen (zie 

bijlage: Organisatie). Deze werkgroepen ondernemen hun werkzaamheden in 

overleg en in samenwerking met het bestuur. Hieronder zal deze structuur 

tevens worden gehanteerd om kort verslag te doen van het afgelopen jaar. 

 

Bestuur 

Direct na de oprichting van de vereniging stelde wij ons als bestuur ten doel om 

binnen een jaar minimaal 60 leden te werven. Op dit moment telt onze 

vereniging 62 leden waarmee wij onze doelstelling hebben behaald. Komend 

jaar hopen wij nog meer leden te mogen verwelkomen.  

Om onze bankzaken te regelen hebben we een bankrekening geopend bij de 

RegioBank in Heteren. Hoewel het in eerste instantie nog mogelijk was om het 

lidmaatschapsgeld contant te voldoen is dit met de komst van deze rekening 

niet meer mogelijk. Dit voorkomt misverstanden en geeft ons een helder beeld 

van de inkomsten en uitgaven van de vereniging (zie bijlage: Jaarrekening). 

Naast ‘passieve’ leden kan onze vereniging niet bestaan zonder ‘actieve’ leden. 

Deze actieve leden komen om de maand samen in het Parochiecentrum van de 

R.K. kerk in Driel en vormen de zogenaamde Kerngroepvergadering. Deze 

vergadering vormt het klankbord voor het bestuur en is tevens een broeinest 

voor alle activiteiten van onze vereniging. 

Niet lang na de oprichting heeft het bestuur het officiële logo van de vereniging 

vastgesteld (zie bovenaan de pagina). Het logo bestaat uit een grafische 



weergave van een Romeinse fibula die ooit in Driel is gevonden. Daarnaast 

bevat het logo de naam van onze vereniging ‘Historische Kring Driel’ die in het 

lettertype Bookman Old Style wordt geschreven. Deze naam wordt met een 

rode lijn onderstreept. De rode lijn vormt samen met de witte achtergrond van 

het logo een verwijzing naar de Poolse vlag. Deze verwijzing symboliseert de 

verbondenheid die in de Tweede Wereldoorlog is ontstaan tussen de Drielse 

burgerbevolking en Poolse parachutisten. Om tijdens evenementen zichtbaar 

te zijn hebben we een spandoek laten drukken met daarop ons logo. 

 

Werkgroep Onderzoek 

Afgelopen jaar is uit de Werkgroep Onderzoek de Onderzoeksgroep Tweede 

Wereldoorlog nauw betrokken geweest bij de inhoudelijke totstandkoming van 

het door Stichting Driel-Polen geïnitieerde ‘Informatiecentrum: De Polen van 

Driel’. Hierdoor is een goede samenwerking ontstaan tussen onze vereniging en 

de stichting die in de komende jaren hopelijk blijft voortbestaan. 

Dezelfde onderzoeksgroep heeft tevens in samenwerking met omliggende 

historische verenigingen op 16 oktober in de Grote Kerk te Elst een avond 

georganiseerd over het laatste oorlogsjaar in de Over-Betuwe. Ook hierdoor 

zijn samenwerkingsverbanden ontstaan die de komende jaren waarschijnlijk 

leiden tot nieuwe initiatieven die gezamenlijk worden georganiseerd. 

Daarnaast zijn er onderzoeken opgestart naar historische foto’s uit ons archief 

(Onderzoeksgroep Fotobeschrijving), naar het grensgebied tussen de drie 

dorpspolders Driel, Elden en Elst (Onderzoeksgroep Grenspolders), naar de 

ontwikkeling van het landschap (Onderzoeksgroep Landschapsgeschiedenis) en 

naar de wederopbouw in Driel (Onderzoeksgroep Wederopbouw). Dit laatste 

onderzoek zal in het najaar leiden tot een voordracht over de wederopbouw in 

Driel. Tevens vinden er het hele jaar kleine onderzoeken plaats die leiden tot 

korte artikelen in het geschiedkundig bulletin van onze vereniging.  

 

Werkgroep Bulletin 

Afgelopen jaar heeft de Werkgroep Bulletin drie geschiedkundige bulletins 

uitgegeven. In eerste instantie was er besloten om er twee per jaar uit te geven 

maar door het succes zijn het drie uitgaves geworden. Ook komend jaar zullen 

er waarschijnlijk weer drie verschijnen.  

Op alle drie de uitgaves van Driels Oud Neijs heeft het bestuur en de redactie 

van het bulletin positieve reacties binnengekregen. Het boekje ziet er niet 

alleen fraai uit maar het is ook sterk en gevarieerd qua inhoud. De redactie en 

de verschillende auteurs steken er dan ook veel tijd in.   

Naast de verspreiding van het geschiedkundig bulletin aan onze leden wordt 

het boekje ook geleverd aan de Nationale Bibliotheek (Den Haag), het Gelders 

Archief (Arnhem) en het Erfgoedcentrum (Arnhem) waardoor Driels Oud Neijs 

bij de verschillende instanties ter inzage ligt en wordt gearchiveerd. Ook heeft 

het bulletin een ISSN-nummer dat luidt: 2405-7088. 



 

Werkgroep Evenementen 

Afgelopen jaar zijn er door de Werkgroep Evenementen twee voordrachten 

georganiseerd die allebei plaatsvonden in Partycentrum De Gebroeders in 

Driel. De eerste voordracht werd verzorgd door Kobus van Ingen en ging over 

archeologie van Driel tot Ravenswaay en de tweede lezing werd verzorgd door 

Jan Brouwer en handelde over zijn nieuwe boek ‘Van Market Garden tot 

bevrijding’. Op beide avonden kwamen zo’n zestig bezoekers af. Ook dit jaar 

gaat de Werkgroep Evenementen weer twee voordrachten organiseren. 

Ook was de vereniging weer present met een stand op de jaarmarkt tijdens het 

kersenfeest. Waarmee wij ons als vereniging naar buiten presenteren en hopen 

belangstelling te wekken voor de Historische Kring Driel. Komend jaar zijn we 

voornemens wederom aanwezig te zijn op de jaarmarkt. 

Daarnaast zijn er een aantal voorstellen gedaan voor nieuwe evenementen. Te 

weten een Historische Herberg, een Pubquiz, een filmavond en een excursie 

voor leden naar een historische locatie. Deze voorstellen worden de komende 

maanden verder uitgewerkt. 

 

Werkgroep Archief 

Afgelopen jaar is besloten om door de Werkgroep Archief alleen historisch 

materiaal te archiveren waarvan de vereniging eigenaar is. Al hetgeen wat in 

bruikleen was, is teruggegeven of alsnog door de eigenaren aan de vereniging 

geschonken. Met dit beleid willen wij eventuele problemen in de toekomst 

over eigendom en publicatierechten voorkomen. 

Daarnaast wordt er door het bestuur gekeken of er een regelement moet 

worden opgesteld voor het archief in verband met eventuele bezoeken van 

mensen die onderzoek willen doen en/of historisch materiaal willen kopiëren 

voor eigen gebruik. Al zijn dit soort verzoeken nog niet binnengekomen. 

Daarnaast bestaat de wens om bijzonder historisch materiaal onder te brengen 

bij het Gelders Archief. Dit in het kader van conservering en dus het behoud 

van het bijzondere materiaal. Er hebben inmiddels al oriënterende gesprekken 

plaatsgevonden omtrent deze kwestie. 

Het streven van de Werkgroep Archief is om naast het tastbare archief ook een 

digitaal archief op te zetten. Deze digitalisering heeft het voordeel dat het 

archief veel beter is te ontsluiten voor onderzoek. Om deze digitalisering 

mogelijk te maken heeft de vereniging twee externe harddisks aangeschaft 

voor het opslaan van digitale bestanden. Eén van de twee dient als back-up. Dit 

alles gaat in samenspraak met de Werkgroep Digitaal. 

 

 

 

 



 

Werkgroep Digitaal 

Afgelopen jaar heeft de Werkgroep Digitaal de website van de vereniging 

omgezet naar de webnaam: www.historischekringdriel.nl. Op de website is 

naast een gedeelte over de historie van Driel nu ook een gedeelte over de 

organisatie van de vereniging te vinden. Het komende jaar wordt geprobeerd 

om de website minder ‘statisch’ te laten zijn.  

De Facebookpagina ‘Oud Driel’ is van een persoonlijk profiel omgezet naar een 

profiel voor verenigingen omdat dit van Facebook moest. Werkgroep Digitaal 

zal af en toe een bericht posten om deze pagina ‘dynamisch’ te houden zodat 

de pagina ingezet kan worden door de vereniging om ‘Oud-Drielenaren’ te 

kunnen bereiken als dit nodig wordt geacht. 

Om onderling bestanden uit te wisselen werd tot voor kort gebruik gemaakt 

van Dropbox maar deze manier van uitwisselen was erg omslachtig. Uitwisselen 

gaat vanaf nu gewoon via de mail of via WeTransfer. 

 

Werkgroep Erfgoed 

Afgelopen jaar is het voornemen ontstaan om het vergeten verleden van Jacob 

Cremer zichtbaar te maken in het dorp. Cremer is namelijk één van de 

belangrijkste en bekendste inwoners van het dorp geweest.  

Het idee is om een beeldwerk op te richten met iconische waarde voor het 

dorp. Dit beeldwerk moet gerelateerd zijn aan Cremers Drielse verleden (lokaal 

historisch belang), zijn novellen in het ‘Betuwse’ dialect (regionaal historisch 

belang) en zijn strijd tegen kinderarbeid (nationaal historisch belang). 

 

 

Namens het bestuur, 

Freddie Coenders  


