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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 2017. 
 

Bestuur 
Het bestuur is afgelopen jaar zevenmaal 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.   
De afgelopen jaren kwamen elke maand het bestuur dan wel de kerngroep van 
onze vereniging bijeen om te overleggen. Afgelopen jaar heeft het bestuur 
besloten dit te wijzigen om zo de frequentie van het aantal vergaderingen voor 
het bestuur te verminderen. Tegenwoordig komt het bestuur een half uur voor 
aanvang van de ‘kerngroep-vergadering’ samen waardoor er door de bestuurs-
leden nog maar zes keer per jaar hoeft te worden vergaderd. Alleen als het 
noodzakelijk is, zal men vaker samenkomen. Het twee jaarlijks overleg tussen 
de vier verschillende historische verenigingen in de gemeente Overbetuwe 
wordt als zeer positief ervaren. We houden elkaar op deze wijze op de hoogte 
van elkaars activiteiten en stemmen die waar nodig met elkander af. 
Afgelopen jaar hebben 11 nieuwe leden zich bij onze vereniging aangemeld en 
zijn 4 leden afgevallen: 2 door overlijden en 2 door opzegging, waardoor de 
Historische Kring Driel nu in totaal 86 leden telt. Van deze 86 leden zijn er 13 
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 blijven 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 Indiëgangers zijn vorig najaar gepresen-
teerd in een lezing en door de vereniging uitgegeven in een extra uitgave van 
ons geschiedkundig bulletin Driels Oud Neijs. 
Ook het afgelopen jaar heeft de Onderzoeksgroep Fotobeschrijving wederom 
veel werk verricht door de foto’s uit ons archief te voorzien van bijbehorende 
namen. Deze onderzoeksgroep zal ook het komende jaar verder gaan met het 
beschrijven van de foto’s uit ons archief. 
Inmiddels is de Onderzoeksgroep Concordia gestart met het verwerken van de 
onderzoekresultaten die zij het afgelopen jaar heeft verzameld. De eerste 
teksten over de geschiedenis van Concordia zijn dan ook al geschreven voor het 
jubileumboek dat ter ere van het 100-jarige bestaan van de muziekvereniging 
in 2019 zal worden uitgegeven. Daarnaast hebben er oriënterende gesprekken 
plaatsgevonden met de mensen achter de Huiskamer van de Vogelbuurt en 
Stichting SINTKAN. In beide gevallen wordt gekeken of er een Onderzoeksgroep 
wordt opgericht om de geschiedenis te onderzoeken van de Vogelbuurt, dan 
wel de historie van Sinterklaas in het dorp Driel. Mocht u beschikken over 
historisch materiaal omtrent deze twee onderwerpen 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 boerderij het Ooievaarsnest. Komend jaar zal een afbeelding van een 
herontdekt olieverfschilderij van J.J. Cremer met daarop een Betuwse boerderij 
aan een zeeg de voorkant sieren. Ook dit jaar is weer een extra editie van het 
bulletin uitgeven. Daarin stond dit jaar een schriftelijke weergave van de lezing 
van Thea van Rijsewijk over de Drielse Indiëgangers. Leden van Historische 
kring Driel hebben deze uitgave gratis ontvangen en andere belangstellenden 
konden deze rijk geïllustreerde uitgave voor een klein bedrag aanschaffen. Er 
zijn nog een klein aantal bulletins van deze extra editie beschikbaar. 
Het ligt in ons voornemen ook dit jaar drie bulletins uit te brengen. 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 is een overzicht van de inhoud van de reeds 
verschenen bulletins in te zien. 



 
 
Werkgroep Evenementen 
Afgelopen jaar zijn er door de Werkgroep Evenementen twee voordrachten 
georganiseerd. De eerste voordracht vond plaats op donderdag 20 april in 
Zalencentrum De Oldenburg en werd gegeven door Ton Janssen. Het betrof 
een lezing over drie eeuwen tabakscultuur in de Betuwe, welke als bijzonder 
interessant werd ervaren. Helaas viel het aantal bezoekers, dat rond de veertig 
personen lag, een beetje tegen. Ook de tweede voordracht vond plaats in 
Zalencentrum De Oldenburg. Op donderdag 16 november hield ons lid Thea 
van Rijsewijk een lezing over de geschiedenis over de 27 Drielse Indiëgangers. 
Ook deze voordracht werd als zeer interessant ervaren en mocht rekenen op 
een zeer ruime belangstelling van zo’n 100 bezoekers.  
Dit jaar waren we na twee jaar niet aanwezig te zijn geweest weer met een 
stand present tijdens fair van het Kersenfeest in Driel. Ook waren we samen 
met Stichting Kersenfeest Driel weer verantwoordelijk voor de Grote Drielsche 
Kwis. Op maandagavond 26 juni schreven 15 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 29 juni werd in de feesttent tijdens 
een muzikaal omlijste avond het winnende team ‘Hoogakker van Rijsewijk’ 
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.  
Na het succes van vorig jaar heeft de Werkgroep Evenementen ook dit jaar 
weer een excursie voor onze leden georganiseerd. Op woensdag 23 augustus 
namen een 30-tal leden van de vereniging deel aan een excursie naar de 
Steenbakkerij Randwijk. De rondleiding werd gegeven door o.a. Gerrit 
Anneveld. Hij is de voorzitter van de Gelderse Smalspoorstichting die is 
gevestigd op het terrein van Steenbakkerij Randwijk. Dus naast een uitleg over 
steenfabricage stond ook de verzameling van locomotieven van deze stichting 
centraal. Ook dit jaar zal er wederom een excursie worden georganiseerd. De 
bestemming van deze excursie 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.  
Daarnaast zijn de archiefstukken die wij bij historische vereniging Marithaime 
in het Ambtshuis hadden ondergebracht teruggekeerd naar ons eigen archief. 
Dit in verband met het vertrek van Marithaime uit het ambtshuis.  



 
 
Het afgelopen jaar hebben wij ook een schenking mogen ontvangen. Het 
betreft een aantal speldjes van het Katholiek Thuisfront die dhr. Selman uit 
Randwijk vroeger heeft gevonden bij de sloop van een schuur behorende tot 
boerderij De Marskamp aan de Vogelenzangsestraat. De speldjes werden 
tijdens het collecteren gedragen door leden van het Katholiek Thuisfront.  
 

Werkgroep Digitaal 
Afgelopen jaar is door de Werkgroep Digitaal de website van onze vereniging 
schoongemaakt. De reden was een virus. Hoewel de schade door dit virus 
relatief beperkt is gebleven zullen het komende jaar bestanden die tijdelijk zijn 
verwijderd weer teruggezet worden. Tevens zal er komend jaar nagedacht 
worden over een eventuele nieuwe invulling van de website.  
De Facebookpagina ‘Oud Driel’ telt op dit moment zo’n 1204 ‘likes’. Aangezien 
deze pagina dus een groot bereik heeft onder (oud)Drielenaren kunnen wij 
hiermee onze activiteiten goed onder de aandacht brengen van onze doel-
groep. Daarnaast worden er door onze vereniging en door (oud)Drielenaren op 
deze pagina foto’s geplaatst die veel reacties en ‘likes’ opleveren.  
 

Werkgroep Erfgoed 
Afgelopen jaar is de Projectgroep Cremer voortvarend te werk gegaan. In de 
eerste helft van 2017 heeft de projectgroep zich met name gericht op het ver-
werven van externe fondsen. De meeste fondsaanvragen werden gehonoreerd 
en hetgeen dat nog ontbrak werd met andere externe fondsen en subsidies 
aangevuld. Hierdoor kon in de tweede helft van 2017 het project daadwerkelijk 
van start gaan en worden gerealiseerd. 
Inmiddels is het beeldwerk in brons gegoten en hoeft het alleen nog door 
kunstenares Lia Krol te worden afgewerkt en gepatineerd. Het bijbehorende 
informatiepaneel is gereed en geleverd, de brochures die in Driel huis-aan-huis 
worden verspreid zijn gedrukt en de vergunning is rond. De onthulling van het 
beeld zal op vrijdag 13 april 2018 plaatsvinden. Op dit moment is de Project-
groep Cremer bezig een mooi programma rondom de onthulling neer te zetten. 
Over dit programma wordt u zo snel mogelijk verder geïnformeerd. 
 
 

Namens het bestuur, 
Freddie Coenders  


