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Onze 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 bescher-
ming van het Drielse erfgoed. Dit alles in de ruimste zin van het woord. 
Naast het bestuur zijn dit jaar ook de zes werkgroepen (Onderzoek, Bulletin, 
Evenementen, Archief, Digitaal en Erfgoed) weer actief geweest om onze 
vereniging gestalte te geven en de doelstelling te verwezenlijken. De zes werk-
groepen ondernemen hun werkzaamheden in overleg en in samenwerking met 
het bestuur. Hieronder zal deze structuur van bestuur en werkgroepen tevens 
worden gehanteerd om verslag te doen van het jaar 2016. 
 

Bestuur 
In het jaar 2016 heeft het bestuur van Historische Kring Driel verbinding gelegd 
met de andere drie historische verenigingen in de gemeente Overbetuwe. Te 
weten: Historische vereniging Marithaime (Elst), Historische Kring Midden-
Betuwe (Andelst, Hemmen, Herveld, Heteren, Randwijk en Zetten) en Histori-
sche Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en omgeving. Het plan bestaat om 
jaarlijks een paar keer samen te komen met de voorzitters en secretarissen van 
deze drie verenigingen zodat we op de hoogte blijven van elkaars initiatieven 
en samen met elkaar optrekken waar dat mogelijk én wenselijk is. De gelegde 
verbinding met de drie historische verenigingen staat natuurlijk in dienst van 
het verwezenlijken van de doelstelling van Historische Kring Driel.  
Het bestuur is afgelopen jaar viermaal bij elkaar geweest om te vergaderen. De 
‘kerngroep-vergadering’ die bestaat uit het bestuur en een groot deel van de 
actieve leden van de vereniging heeft dit jaar zesmaal plaatsgevonden. 
Afgelopen jaar hebben 10 nieuwe leden zich bij onze vereniging aangemeld. 
Geen enkel lid heeft zijn lidmaatschap opgezegd waardoor Historische Kring 
Driel nu in totaal 79 leden telt. Van deze 79 leden zijn er 14 leden actief binnen 
een werkgroep van de vereniging. Mocht u ook een actieve bijdrage willen 
leveren aan één van de werkgroepen dan kunt u contact opnemen met het 
bestuur of met de contactpersoon van de desbetreffende werkgroep. Ook het 
komende jaar hopen wij weer een aantal nieuwe leden te mogen verwelkomen 
zodat onze vereniging gestaag zal groeien.  



 
 

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 het onderzoek naar de Drielse woonwijk Leedjes zijn vorig najaar gepresen-
teerd in een lezing en door de vereniging uitgegeven in een extra uitgave van 
ons geschiedkundig bulletin Driels Oud Neijs. 
Veel werk heeft de Onderzoeksgroep Fotobeschrijving verricht door de foto’s 
uit ons archief te voorzien van bijbehorende namen. Deze onderzoeksgroep zal 
het komende jaar verder gaan met het beschrijven van de foto’s uit ons archief. 
Ook zijn er dit jaar nieuwe onderzoeksgroepen ontstaan. Inmiddels is de 
Onderzoeksgroep Concordia gestart met het onderzoek naar de geschiedenis 
van de Drielse muziekvereniging. Dit gebeurt in verband met het aankomende 
100-jarig jubileum van muziekvereniging Concordia. Daarnaast is dit jaar een 
Onderzoeksgroep gestart naar Drielenaren die in Indonesië hebben gevochten. 
Dit laatste onderzoek richt zich met name op het contact dat door hen werd 
onderhouden met het ‘thuisfront’ in Driel en niet zo zeer op de door hen 
gevoerde gevechtshandelingen aldaar en of deze strijd überhaupt rechtvaardig 
was. Mocht u beschikken over historisch materiaal omtrent dit onderwerp en u 
bent bereid ons dit ook te laten inzien, dan houden wij ons zeker aanbevolen! 

 
Werkgroep Bulletin 
Afgelopen jaar heeft de Werkgroep Bulletin drie geschiedkundige bulletins 
uitgebracht. Op de omslag van de bulletins stond het afgelopen jaar een foto 
van Huize de Kolk. Komend jaar zal een foto van boerderij het Ooievaarsnest de 
voorkant sieren. Afgelopen jaar is er een extra editie uitgeven met een schrifte-
lijke weergave van het onderzoek en de lezing van Marcel Roos over de Drielse 
woonwijk Leedjes. Leden van Historische kring Driel hebben deze uitgave gratis 
ontvangen en andere belangstellende konden deze rijk geïllustreerde uitgave 
voor klein bedrag aanschaffen. Inmiddels zijn deze boekjes uitverkocht. 
Het ligt in ons voornemen ook dit jaar weer drie geschiedkundige bulletins uit 
te brengen. En wie weet dat er ook weer een extra uitgave verschijnt… 
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 twee voordrachten 
georganiseerd. De eerste voordracht vond plaats op donderdag 21 april plaats 
in Zalencentrum De Oldenburg en werd in samenwerking georganiseerd met 
AWN-17 (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling 17). Het 
betrof een lezing door regio-archeoloog Joris Habraken over de vraag of in Driel 
een Romeins Castellum heeft gestaan. Ook de tweede voordracht vond plaats 
in Zalencentrum De Oldenburg. Op donderdag 3 november hield ons lid Marcel 
Roos een lezing over de geschiedenis van de Drielse woonwijk Leedjes. Beide 
voordrachten konden rekenen op de belangstelling van zo’n 80 bezoekers.  
Aangezien de jaarmarkt tijdens het Kersenfeest niet door ging, konden we ons 
als vereniging dit jaar niet presenteren aan de bezoekers van de markt. Helaas 
is dit de tweede jaar op rij dat dit is gebeurd en we hopen dat het komend jaar 
wel weer kan. Wel waren we samen met Stichting Kersenfeest Driel weer 
verantwoordelijk voor de Grote Drielsche Kwis. Op maandagavond 20 juni 
schreven 13 teams zich in om quizvragen te beantwoorden. Het merendeel van 
de vragen ging over de Drielse actualiteit en geschiedenis. Voor een aantal 
vragen moesten de teams ook het dorp in om antwoorden te zoeken. 
Donderdagavond 23 juni werd in de feesttent tijdens een muzikaal omlijste 
avond het winnende team ‘De Prutsers’ bekend gemaakt. Het team ontving 
250 euro van Stichting Kersenfeest Driel. Ook dit jaar zal de Grote Drielsche 
Kwis weer tijdens het Kersenfeest in Driel worden georganiseerd.  
Voor het eerst heeft Werkgroep Evenementen afgelopen jaar een excursie voor 
onze leden georganiseerd. Op woensdag 31 augustus namen een 25-tal leden 
deel aan een rondleiding door het stadje Huissen. De rondleiding werd gegeven 
door Emile Smit van Historische Kring Huessen. Het was een interessante en 
mooie rondleiding. Dit jaar zal er wederom een excursie worden georganiseerd 
en de bestemming zal de steenfabriek in Randwijk zijn. Verdere informatie over 
deze excursie voor leden zal binnenkort aan u bekend worden gemaakt. 
 

Werkgroep Archief 
Afgelopen jaar heeft de Werkgroep Archief zich vooral beziggehouden met het 
digitaliseren van het archief. Deze digitalisering heeft het voordeel dat het 
archief veel beter is te ontsluiten voor historisch onderzoek. Naast het scannen 
worden de archiefstukken, met name de oude foto’s, ook kort beschreven.  
Op het moment wordt er ook gewerkt om de inhoud van het archief openbaar 
te maken via onze website. Het gaat hier dan niet om de archiefstukken zelf, 
maar om een inventarisatie. Zoals het er nu uitziet zal eerst een boekenlijst van 
onze bibliotheek online op onze website verschijnen.  
 



 
Het afgelopen jaar hebben wij ook enkele schenkingen mogen ontvangen. Het 
betreft enkele documenten met betrekking tot Gerrit Bosch (veldwachter) die 
wij hebben gekregen van de heer Stunnenberg. Daarnaast hebben wij albums 
vol met krantenknipsels ontvangen van mevrouw Roelofs, divers materiaal 
afkomstig uit het archief Kesteren via de heer Arissen, een naamplaatje van 
carrosseriebedrijf Peters afkomstig van de heer Peters en het toegangsbordje 
van juffrouw De Geus van de heer Schuiling. 
 

Werkgroep Digitaal 
Afgelopen jaar is er door de Werkgroep Digitaal de website van onze vereniging 
aangevuld met belangrijke documenten die behoren tot activiteiten van onze 
werkgroepen. Te denken valt aan het reglement van ons archief, een korte 
omschrijving van de inhoud van verschenen bulletins of oude jaarverslagen.  
De Facebookpagina ‘Oud Driel’ telt op dit moment zo’n 1149 ‘likes’. Aangezien 
deze pagina een groot bereik heeft onder (oud)Drielenaren kunnen wij onze 
activiteiten goed onder de aandacht brengen van een breed publiek. Daarnaast 
worden er door onze vereniging en ook door verschillende Drielenaren oude 
foto’s geplaatst op onze pagina die meestal veel reacties en ‘likes’ opleveren.  
De activiteiten van onze vereniging brengen wij ook onder de aandacht met 
een nieuwe flyer en voor de aankondiging van voordrachten maken we sinds 
dit jaar ook gebruik van de lichtkrant Stichting DeSintKan Driel.  
Daarnaast heeft de Werkgroep Digitaal voor onze vereniging ook een laptop en 
beamer aangeschaft. Hierdoor zijn wij voor het organiseren van voordrachten 
niet meer afhankelijk van derden voor het lenen van deze apparatuur. 
 

Werkgroep Erfgoed 

Op 2 augustus 2016 verscheen in De Gelderlander een mooi portret van onze 
vereniging. In het krantenartikel kregen wij als vereniging de mogelijkheid om 
ons te presenteren en zagen wij eveneens kans om ons project rondom het 
beeldwerk van Drielenaar Jacob Jan Cremer bekend te maken. Niet veel later is 
de Projectgroep Cremer daadwerkelijk aan het werk gegaan met het realiseren 
van dit plan door het opstellen van een projectplan. 
Het project bestaat uit het verwezenlijken van een beeldwerk met iconische 
waarde voor het dorp Driel. Dit beeldwerk moet gerelateerd zijn aan Cremers 
Drielse verleden (lokaal belang), zijn novellen in het ‘Betuwse’ dialect (regio-
naal belang) en zijn strijd tegen kinderarbeid (nationaal belang). Vandaar dat is 
gekozen om het personage ‘Kruuzemuntje’, een tienjarig meisje uit een van 
Cremers korte verhalen, als onderwerp te nemen voor het beeldwerk. 
Het project wordt inmiddels gesteund door verschillende prominenten uit de 
wereld van de negentiende-eeuwse cultuurgeschiedenis en diverse kenners. 
Waarmee duidelijk wordt dat Cremer een zeer belangrijk persoon is geweest 
en dat het hele project zeker historisch gerechtvaardigd is.  



 
 
 In het comité van aanbeveling hebben de volgde personen plaatsgenomen: 
- Prof. dr. Marita Mathijsen, emeritus hoogleraar moderne Nederlandse 
letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. 
- Dr. Peter van Zonneveld, universitair docent Nederlandse letterkunde 
Universiteit Leiden. 
- Dr. Lotte Jensen, universitair hoofddocent historische Nederlandse 
letterkunde Radboud Universiteit Nijmegen. 
- Dr. Henk Eijssens, literatuurhistoricus en publicist J.J. Cremer. 
- Wiepke Loos, kunsthistorica en publicist J.J. Cremer. 
- Aad Meinderts, directeur Letterkundig Museum in Den Haag. 
 
Daarnaast wordt het plan gesteund door gemeente Overbetuwe, de Dorpsraad 
Driel en de Drielse basisscholen De Kameleon en De Meeuwenberg. Met deze 
scholen is tevens afgesproken een educatieproject op te zetten rondom het 
historische belang van Jacob Jan Cremer voor Driel, de Betuwe en Nederland. 
In december 2016 zijn verschillende fondsaanvragen de deur uitgegaan om het 
beeldwerk te kunnen financieren. Op het moment is het nog even afwachten of 
we de begroting helemaal rond krijgen. Mocht u nog suggesties hebben om aan 
financiële middelen te komen dan houden wij ons natuurlijk aanbevolen! 
 

Namens het bestuur, 
Freddie Coenders  


