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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 2018. 

 
Bestuur 
Tegenwoordig komt het bestuur een half uur voor aanvang van de ‘kerngroep-
vergadering’ samen waardoor er door de bestuursleden nog maar zes keer per 
jaar hoeft te worden vergaderd. Alleen als het noodzakelijk is, zal men vaker 
samenkomen. Afgelopen jaar is het bestuur zevenmaal bij elkaar geweest om 
te vergaderen. De ‘kerngroep-vergadering’ die bestaat uit het bestuur en de 
actieve leden van de vereniging heeft dit jaar zesmaal plaatsgevonden. 
Daarnaast is er afgelopen jaar twee maal overleg geweest tussen de vier 
historische verenigingen in de gemeente Overbetuwe. Met dit gezamenlijk 
overleg houden we elkaar op de hoogte van elkaars activiteiten en stemmen 
die waar nodig met elkander af. Afgelopen jaar heeft dit overleg vooral in het 
teken gestaan van de te organiseren evenementen rondom de herdenking van 
75 jaar operatie Market Garden die komend najaar worden georganiseerd. 
Afgelopen jaar hebben 15 nieuwe leden zich bij onze vereniging aangemeld en 
zijn 3 leden afgevallen: 1 door overlijden en 2 door opzegging, waardoor de 
Historische Kring Driel nu in totaal 98 leden telt. Van deze 98 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 meer dan 100 leden zal tellen.  
 



 
 
 
Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 
kracht. Daardoor moest er een Privacyverklaring voor onze vereniging worden 
opgesteld. Op 8 mei 2018 was deze verklaring gereed en hebben we die op 
onze website geplaatst en is voor iedereen te lezen onder de kop 'Organisatie'. 
Dit jaar bestaat de Historische Kring Driel alweer 5 jaar. Reden voor het bestuur 
om de leden van onze vereniging te verrassen met een mooi aandenken. We 
gaan hier in dit verslag nog niet verklappen wat het precies is, maar u zult het 
aandenken in de maand april via de post thuisgestuurd krijgen.  

 
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 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. De onderzoeker voor het project 100 jaar Concordia heeft nadat het 
onderzoek naar de muziekvereniging was afgerond en de eerste teksten waren 
geschreven, besloten het jubileumboek onder eigen naam uit de brengen. Onze 
vereniging heeft daarna ook geen bemoeienis meer gehad met de inhoud dan 
wel vorm van het jubileumboek. Wel hebben we wij als vereniging historische 
foto’s uit ons archief aangeleverd ter illustratie van het boek. Helaas hebben de  
oriënterende gesprekken in 2017 met de mensen achter de Huiskamer van de 
Vogelbuurt en Stichting SINTKAN niet geresulteerd in een Onderzoeksgroep om 
de geschiedenis te onderzoeken van de Vogelbuurt, dan wel de historie van 
Sinterklaas in het dorp Driel. Oorzaak was het niet bestaan van voldoende do-
cumentatie om het onderzoek te starten en tevens konden wij geen geschikte 
personen vinden die dit onderzoek op zich konden nemen. 

 
Werkgroep Bulletin 
Afgelopen jaar heeft de Werkgroep Bulletin drie geschiedkundige bulletins 
uitgebracht. Op de omslag stond het afgelopen jaar een afbeelding van een 
olieverfschilderij van J.J. Cremer met daarop een Betuwse boerderijtje. Komend 
jaar zal een foto uit het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog de omslag 
sieren omdat de redactie van Driels Oud Neijs voornemens is meerdere malen 
in het bulletin aandacht te besteden aan dit oorlogsjaar dat alweer 75 jaar 
achter ons ligt. Er is afgelopen jaar geen extra bulletin verschenen. Wel ver-
scheen onder de redactie van Driels Oud Neijs de brochure over Jacob Jan 
Cremer die naar onze leden en in het hele dorp huis-aan-huis is verspreid.  



 
 
 
Het ligt in ons voornemen ook dit jaar weer drie bulletins uit te brengen. Naast 
de verspreiding van het geschiedkundig bulletin aan onze leden wordt het 
bulletin ook nog steeds geleverd aan de Nationale Bibliotheek (Den Haag) en 
het Erfgoedcentrum (Arnhem). Doordat het Erfgoedcentrum samenwerkt met 
het Gelders Archief (Arnhem) wordt er geen exemplaar meer verzonden naar 
het Gelders Archief. 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 avonden met 
voordrachten georganiseerd. Op vrijdag 13 april werd ter gelegenheid van de 
onthulling van Kruuzemuntje een symposium gehouden over Cremer met 
voordrachten van vier prominenten kenners. Te weten: drs. Pieter van der Kuil, 
dr. Henk Eijssens,  Jan Verhoef en dr. Peter van Zonneveld. Deze avond vond 
plaats in Danscentrum & Feestzaal Wijgers en trok zo’n 80 belangstellenden. 
De tweede avond was op vrijdag 26 oktober en werd zoals gewoonlijk weer 
gehouden in De Oldenburg. Die avond hield ons lid Henk van Rheede op een 
zeer aansprekende wijze een boeiende voordracht over de pruimensoort 
Eldense Blauwe. Hoewel het aantal bezoekers dat rond de veertig personen lag 
een beetje tegen viel, waren de aanwezigen zeer te spreken over de spreker. 
Afgelopen jaar waren we als vereniging met een stand ook weer present op de 
Drielse landelijke fair tijdens het Kersenfeest. Ook waren we samen met 
Stichting Kersenfeest Driel weer verantwoordelijk voor de Grote Drielsche Kwis. 
Op maandagavond 25 juni schreven 16 teams zich in om quizvragen te 
beantwoorden en doe-opdrachten te volbrengen. Donderdagavond 28 juni 
werd in de feesttent het winnende team ‘De Koekkebekker’ bekend gemaakt. 
Het team ontving 250 euro van Stichting Kersenfeest Driel. Dit jaar zal de Grote 
Drielsche Kwis alweer voor de 5de keer tijdens het Kersenfeest in Driel worden 
georganiseerd. Evenals vorig jaar heeft de Werkgroep Evenementen ook dit 
jaar weer een excursie voor onze leden georganiseerd. Op woensdag 26 
september namen 34 leden van de vereniging deel aan een excursie naar het 
centrum voor natuur en cultuurhistorie ‘de Bastei’ in Nijmegen. 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 weer bezig gehouden met het 
digitaliseren van het archief. Voor het ontsluiten voor historisch onderzoek 
heeft digitaliseren veel voordelen. Momenteel worden voornamelijk oude  



 
 
 
foto's  ingescand en waar mogelijk van tekst voorzien.  Voor de documenten is 
men momenteel bezig alles te inventariseren en digitaal vast te leggen. Tijdens 
de Landelijke Drielse fair die tijdens het Kersenfeest werd gehouden en waar 
wij aanwezig waren met een stand, mochten wij een fotolijst in ontvangst 
nemen met historische foto's van de bouw van de oude jongensschool aan de 
Fazantstraat. Deze fotolijst met ingelijste foto's mochten wij ontvangen van 
mevrouw Alink-van Rijswijk. Daarvoor onze hartelijke dank! 

 
Werkgroep Digitaal 
Afgelopen jaar is door de Werkgroep Digitaal de website van onze vereniging 
onderhouden en up-to-date gehouden. Het komende jaar gaan we de invulling 
en vormgeving van de website kritisch bekijken met het oog op eventuele 
veranderingen voor de toekomst. De Facebookpagina ‘Oud Driel’ telt op dit 
moment zo’n 1.228 ‘volgers’. Aangezien de pagina dus een groot bereik heeft 
onder (oud-)Drielenaren hebben wij ook dit jaar onze activiteiten goed onder 
de aandacht kunnen brengen van onze doelgroep. Daarnaast worden er door 
onze vereniging en door (oud-)Drielenaren op deze pagina foto’s geplaatst die 
veel reacties en ‘likes’ opleveren. De meest populaire berichten hebben een 
bereik van om en nabij de 3.000 personen. 

 
Werkgroep Erfgoed 
Afgelopen jaar is het project rondom Jacob Jan Cremer met succes afgerond. 
Op vrijdagmiddag 13 april werd het bronzen beeld van Kruuzemuntje onthuld 
door burgemeester Toon van Asseldonk van de gemeente Overbetuwe en 
hoogleraar Lotte Jensen van de Radboud Universiteit in Nijmegen, die daarbij 
werden geassisteerd door kinderburgemeester Mike van Bergen en het meisje 
dat model stond voor het beeld, Rozemarijne Zwart. Na deze drukbezochte 
onthulling van het beeld, kregen we als bestuur veel positieve reacties. Ook op 
de brochure over Jacob Jan Cremer zelf, die voorafgaand aan de onthulling in 
Driel huis-aan-huis en onder onze leden werd verspreid, hebben we veel 
positieve reacties mogen ontvangen. En dit geldt eigenlijk ook voor de 
tentoonstelling en het symposium over Cremer. De tentoonstelling in de 
hervormde kerk van Driel gaf een mooi overzicht van het werk van Cremer, 
waarbij unieke bruiklenen uit diverse particuliere collecties te bewonderen 
waren. Deze bijzondere en unieke tentoonstelling trok zo’n 250 bezoekers. 
Als bestuur kijken we dus terug op zeer geslaagd Cremerproject. Dit project 
was natuurlijk alleen mogelijk dankzij de hulp die wij van velen mochten 
ontvangen. Hierbij willen wij deze mensen nogmaals hartelijk danken! 
 



 
 
 
Voor komend jaar is er een projectgroep gestart bestaande uit leden van de 
Historische Kring Driel en Historische Kring Elden. Doel is gezamenlijk een 
project te realiseren waarbij het laatste oorlogsjaar in de twee dorpen centraal 
staat. Op het moment proberen de projectgroep de financiën rond te krijgen 
zodat in beide dorpen een expositie kan worden georganiseerd, een rijk 
geïllustreerde publicatie aan onze leden kan worden verstrekt en de Drielse en 
Eldense basisscholen een educatieprogramma kan worden aangeboden.  

 
Namens het bestuur, 
Freddie Coenders  


