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Verslag van het bestuur
Het jaar 2015 stond voor het bestuur in het teken van het gestalte geven van
onze vereniging en het uitvoeren van onze doelstelling. Historische Kring Driel
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.
De verenigingsstructuur die direct na de oprichting in 2014 was opgezet blijkt
goed te functioneren. De zes werkgroepen bestaande uit; Onderzoek, Archief,
Evenementen, Bulletin, Erfgoed en Digitaal blijken de verschillende activiteiten
van onze vereniging goed af te dekken en worden met enthousiasme bemand
door een veertiental actieve leden van onze vereniging. Op de website van
onze vereniging www.historischekringdriel.nl kunt u van elke werkgroep een
korte omschrijving van de werkzaamheden vinden.
Extra hulp is natuurlijk altijd welkom! Mocht u daarom als lid ook een actieve
bijdrage willen leveren aan één van de bovengenoemde werkgroepen dan kunt
u contact opnemen met het bestuur of met de contactpersoon van de desbetreffende werkgroep. De werkgroepen ondernemen hun werkzaamheden in
overleg en in samenwerking met het bestuur. Hieronder zal deze structuur
tevens worden gehanteerd om verslag te doen van het jaar 2015.

Bestuur
Afgelopen jaar hebben 2 leden hun lidmaatschap helaas opgezegd en hebben 9
nieuwe leden zich aangemeld. Hierdoor telt onze vereniging op dit moment 69
leden. Naast ‘passieve’ leden kan onze vereniging niet bestaan zonder ‘actieve’
leden. Van deze 69 leden zijn er 14 leden actief binnen een werkgroep van de
vereniging. Ook komend jaar hopen wij weer een aantal nieuwe – passieve dan
wel actieve – leden te mogen verwelkomen.
Om de maand komen de actieve leden in de ‘Kerngroep-vergadering’ bijeen.
Deze bijeenkomst vindt plaats in onze kamer van het Parochiecentrum van de
R.K. kerk in Driel. Deze vergadering vormt het klankbord voor het bestuur en is
tevens een broeinest voor alle activiteiten van onze vereniging.

Jaarlijks organiseren we twee voordrachten (één in het voorjaar en de andere
in het najaar) en verschijnt drie maal per jaar (in april, augustus en december)
ons geschiedkundig bulletin: Driels Oud Neijs.
Daarnaast organiseren we sinds afgelopen jaar in samenwerking met Stichting
Kersenfeest Driel de ‘Grote Drielsche Kwis’. Deze dorpsquiz vond dit jaar voor
het eerst tijdens het Kersenfeest in Driel plaats en was met 13 deelnemende
teams een groot succes. Vanwege dit succes hebben we dan ook besloten ook
dit jaar weer onze medewerking te verlenen en dus de quizvragen over de
Drielse geschiedenis en actualiteit te verzorgen.
Naast bovenstaande samenwerking met Stichting Kersenfeest Driel hebben wij
als vereniging ook banden met Stichting Driel-Polen, de omliggende historische
verenigingen en sinds kort ook met muziekvereniging Concordia en AWN-17.
Helaas is dit jaar wel onze vaste stek voor onze lezingen verdwenen. Via dit
verslag willen wij als bestuur van Historische Kring Driel de gebroeders Rensen
van voormalig Zalencentrum De Gebroeders nogmaals hartelijk danken voor
hun gastvrije ontvangst en de prima service van de afgelopen jaren!

Werkgroep Onderzoek
Afgelopen jaar hebben voor de artikelen in ons geschiedkundig bulletin Driels
Oud Neijs weer verschillende kleinschalige onderzoeken plaatsgevonden. Het
resultaat heeft u in de bulletins kunnen lezen. Ook de onderzoeksresultaten
van de Onderzoeksgroep Wederopbouw zijn vorig najaar gepresenteerd in een
lezing en komen samengevat in ons bulletin te staan.
Daarnaast werd er dit jaar binnen de Onderzoeksgroep WOII voorbereidend
werk verricht voor een mobiele applicatie van Stichting Driel-Polen die het
oorlogserfgoed van Driel meer zichtbaar moet maken. Hierover wordt komend
jaar waarschijnlijk meer bekend gemaakt. Veel werk heeft de Onderzoeksgroep
Fotobeschrijving verricht door de vele klassenfoto’s uit ons archief te voorzien
van bijbehorende namen. Deze onderzoeksgroep zal het komende jaar verder
gaan met het beschrijven van andere foto’s uit ons archief.
Ook zijn er dit jaar nieuwe onderzoeksgroepen ontstaan. Onderzoeksgroep Oral
History is voornemens om door middel van interviews bijzondere verhalen over
de geschiedenis van Driel of van markante Drielenaren vast te leggen voor het
nageslacht. Onderzoeksgroep Concordia gaat de geschiedenis onderzoeken van
de Drielse muziekvereniging dit gebeurt in verband met het 100-jarig jubileum
van muziekvereniging Concordia. Een heugelijk feit waaraan wij als Historische
Kring Driel dus ook aandacht zullen gaan besteden.

Werkgroep Bulletin
Afgelopen jaar heeft de Werkgroep Bulletin wederom drie geschiedkundige
bulletins uitgebracht. Vanwege de vele positieve reacties op het bulletin heeft
de redactie in overleg met het bestuur besloten het geschiedkundig bulletin in
2016 op een betere kwaliteit papier af te gaan drukken om zodoende de foto’s
beter tot hun recht te laten komen. Ook wordt het aantal pagina’s vergroot
zodat er meer artikelen in kunnen komen te staan. De kaft van het bulletin blijft
vanwege de herkenning overigens groen al is er wel besloten om ieder jaar een
nieuwe afbeelding op de voorkant te af te drukken.
Naast de verspreiding van het geschiedkundig bulletin aan onze leden wordt
het boekje ook nog steeds 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 ook wordt
gearchiveerd. Op onze verenigingswebsite wordt tegenwoordig ook een
overzicht van de inhoud van de reeds verschenen bulletins getoond.

Werkgroep Evenementen
Afgelopen jaar zijn er door de Werkgroep Evenementen drie voordrachten
georganiseerd. De eerste voordracht vond op donderdag 16 april plaats in
Partycentrum De Gebroeders en werd verzorgd door onze leden Theo en Rien
Vos. Aan de hand van foto’s uit de periode 1900 tot 2000 maakten we een zeer
geslaagde ‘virtuele wandeling’ door oud-Driel. De tweede voordracht vond op
maandag 18 mei plaats in het zaaltje Ons Gebouw en werd verzorgd door Wim
Huibrechts. De lezing ging over genealogie, ofwel stamboomonderzoek. De
Derde voordracht vond op donderdag 22 oktober plaats in Zalencentrum De
Oldenburg en werd verzorgd door ons lid Ton Jordense. Naar aanleiding van
zijn onderzoek naar de Wederopbouw werd ingaan op het zwaar gehavende
dorp en het functioneren van de overheid tijdens het herstel van Driel. De
voordrachten over oud-Driel en de Wederopbouw konden rekenen op de
belangstelling van zo’n 70 bezoekers. De voordracht over genealogie werd
bezocht door zo’n 15 belangstellenden.
Vanwege de hitte waren we dit jaar helaas niet present met een stand op de
jaarmarkt tijdens het Drielse Kersenfeest. Wel waren we samen met Stichting
Kersenfeest Driel verantwoordelijk voor een nieuw fenomeen in het dorp: De
Grote Drielsche Kwis. Op maandagavond 29 juni schreven 13 teams zich in om
50 quizvragen te beantwoorden. Het merendeel van vragen ging over de Drielse actualiteit en geschiedenis. Voor een aantal vragen moesten de teams ook
het dorp in om opdrachten te maken of antwoorden te zoeken. Donderdagavond 2 juli werd in de feesttent tijdens een muzikaal omlijste avond het

winnende team bekend gemaakt. Het winnende team ontving 250 euro en
voor het meest ludieke antwoord werd een bakje kersen uitgereikt.
Op dit moment worden ook voorbereidingen getroffen voor een excursie voor
leden van onze vereniging naar een historische locatie in de buurt. Hierover
kunt u als lid in de komende tijd meer informatie verwachten.

Werkgroep Archief
Afgelopen jaar heeft de Werkgroep Archief samen met het bestuur een
reglement opgesteld voor het raadplegen van het archief. Dit was nodig in
verband met eventuele bezoeken van mensen die historisch onderzoek doen
en/of historisch materiaal willen kopiëren voor eigen gebruik. Het Reglement
Archief is via onze website te downloaden en te raadplegen.
In het kader van conservering en dus behoud van bijzonder historisch materiaal
vindt er op dit moment een inventarisatie plaats van belangrijke documenten
in ons archief. Indien er historisch belangrijke documenten aanwezig zijn, is het
de bedoeling deze uiteindelijk onder te brengen bij het Gelders Archief. Ook
proberen wij als Historische Kring Driel andere verenigingen en instellingen uit
Driel te bewegen om hun archief bij het Gelders Archief onder te brengen.
Daarnaast is er een begin gemaakt met het digitaliseren van het archief. Deze
digitalisering heeft het voordeel dat het archief veel beter is te ontsluiten voor
historisch onderzoek. Om deze digitalisering mogelijk te maken heeft de vereniging twee externe harddisks aangeschaft voor het opslaan van digitale
bestanden. Eén van deze twee externe harddisks dient als back-up en wordt op
een ander plaats bewaard.

Werkgroep Digitaal
Afgelopen jaar is er door de Werkgroep Digitaal de website van onze vereniging
aangevuld met organisatorische informatie over Historische Kring Driel. Naast
het bestuur hebben de zes werkgroepen nu hun eigen webpagina waar naast
een korte omschrijving van de desbetreffende werkgroep eveneens belangrijke
documenten kunnen worden geplaatst. Ook is er een contactformulier aan de
website toegevoegd. Hierdoor kunnen bezoekers van de website eventueel
contact met ons kunnen opnemen.
Daarnaast werkt de Werkgroep Digitaal samen met Werkgroep Archief bij het
opzetten van een digitaal archief en beheert de Werkgroep Digitaal ook onze
Facebookpagina Oud Driel. De Facebookpagina telt op dit moment zo’n 1096
‘likes’. Aangezien de pagina een groot bereik heeft onder (oud)Drielenaren
kunnen wij de activiteiten van onze vereniging goed zichtbaar maken en ons
dus uitstekend profileren onder een breed publiek.

Werkgroep Erfgoed
Afgelopen jaar heeft de Werkgroep Erfgoed Stichting Driel-Polen geattendeerd
op de huidige staat van de oude plaquette van het monument uit 1946. Deze
oude plaquette is momenteel aan een muur naast het huidige Polenmonument
bevestigd en aan de weersomstandigheden overgeleverd. Om de plaquette te
behouden is door Stichting Driel-Polen en Gemeente Overbetuwe uiteindelijk
besloten de plaquette van de muur te verwijderen en in een vitrine tentoon te
stellen in het Informatiecentrum: De Polen van Driel.
Vorig jaar bestond binnen de werkgroep het voornemen om het vergeten
verleden van Jacob Cremer zichtbaar te maken in het dorp. 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). Achter de schermen wordt
hier nog steeds aan gewerkt alleen gaat de eventuele realisatie van dit plan en
dus ook van dit beeldwerk nog wel even duren.

Namens het bestuur,
Freddie Coenders

