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In 1899 wonnen een paar Diemense mannen een
flinke som geld waarmee ze voor de kinderen
van het dorp een Oranjefeest organiseerden.
Het was meteen de aanzet tot het oprichten van
een Oranjevereniging. Na de oorlog gingen de
Oranjefeesten weer verder. In 1948 trad koningin
Wilhelmina af en werd Juliana koningin. Ook
de praalwagen van de woningbouwvereniging
“Patrimonium Diemen” nam deel aan de optocht
door Diemen. De feestelijkheden worden
tegenwoordig door de gemeente georganiseerd.

VERLEDEN LEVEND
Diemen heeft sinds lange tijd een rijk verenigingsleven.
Rond 1900 kent het dorp een energieke groep
inwoners die op veel gebieden actief zijn. Zo geeft
een groepje Diemense mannen de aanzet tot de
oprichting van een Oranjevereniging. Tijdens een
uitje naar de Watergraafsmeer hebben ze bij een
harddraverij extreem goed gegokt en flink verdiend.
Met het geld organiseren zij een groot kinderfeest in
Diemen op de verjaardag van Koningin Wilhelmina.
De Oranjevereniging organiseert vervolgens tientallen
jaren Oranjefeesten in Diemen.

Rond 1900 vroor de Weespertrekvaart regelmatig dicht omdat
de stroming veel minder was dan tegenwoordig. Schaatsen was
immens populair in Diemen. In 1887 werd de Diemer IJsclub
opgericht. Deze club is nog steeds een bindende factor in de
Diemense samenleving.

De Diemer Harmonie is in 1889 opgericht. Deze foto van
het Diemer fanfarecorps is genomen op de houten VEKAwielrenbaan in Duivendrecht. De Diemer Harmonie is nog
steeds een zeer actieve muziekvereniging.
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Op het sportieve vlak is de Diemer IJsclub al
in 1887 een fenomeen in schaatsenrijdend
Nederland. In de koude wintermaanden
waarin de kachel de beste vriend is van
de dorpelingen, organiseert de club de
gezamenlijke ijspret op de Weespertrekvaart.
En als er in Diemen en wijde omgeving muziek
nodig is, is de Diemer Harmonie present met
feestelijke of ernstige klanken. En dit jaar al
120 jaar! In tijden van verzuiling blijft Diemen
een dorp waarin iedereen elkaar kent. Er is
een tijd waar de pastoor er een stokje voor
steekt als een katholieke jongen lid wil worden
van de plaatselijke neutrale voetbaltrots
D.V.A.V. Maar hij kan de kinderen er niet van
weerhouden dat zij samen wel urenlang
voetballen op straat. Ze blijven immers in
eerste instantie Diemense jongens.
Niet alleen muziek en sport is goed
georganiseerd in Diemen. In de jaren veertig
en vijftig bloeien de buurtverenigingen, die
straatfeesten en toneelavonden organiseren,
op. Later speelt De Schakel een grote rol in
het samenbrengen van Diemenaren bij allerlei
clubs en activiteiten. Scouting Diemen is op
die manier al jaren betrokken bij activiteiten als
Loswalfestival, Diemer Festijn maar ook bij de
Dodenherdenking op 4 mei.

Het oude clubhuis van D.V.A.V., door leden gebouwd,
aan de Ouderkerkerlaan. In een bovenzaaltje van De
Kroon werd in 1931 D.V.A.V. opgericht. De voetbalclub,
inmiddels sv Diemen is uitgegroeid tot een sterke lokale
voetbalvereniging waar duizenden Diemenaren in de loop
der jaren hebben gevoetbald of anderszins betrokken zijn
geweest bij de club. Aanvankelijk speelde de club aan de
Ouderkerkerlaan op een voormalig weiland, daarna op
Spoorzicht bij station Diemen en momenteel Sportpark
De Diemen, een schitterend complex.

Nog steeds speelt het verenigingsleven
belangrijke rol als verbindende factor in
de Diemense samenleving. De Historische
Kring Diemen met ruim 500 leden houdt
de geschiedenis van het dorp levend. De
prachtige tijdschriften van de vereniging
bewijzen dat iedere keer opnieuw. De
Historische Kring Diemen is een vereniging
die de historie van Diemen onderzoekt en
de resultaten daarvan wil bewaren voor het
nageslacht en deze wil delen met andere
belangstellenden.
De HKD heeft een omvangrijke eigen
collectie opgebouwd van boeken, prenten,
prentbriefkaarten, foto’s, krantenknipsels
en historische voorwerpen. De HKD zet
zich in voor het behoud van het historisch
erfgoed in Diemen. De HKD heeft haar
verenigingsruimte in gebouw De Schakel aan
de Burgemeester Bickerstraat 46b in Diemen.
Via de eigen website, een nieuwsbrief en
door samenwerking met de site op FaceBook,
“Herinner je Diemen”, worden de leden en
iedereen die het weten wil op de hoogte
gehouden van het verenigingsnieuws. De HKD
brengt ook met regelmaat boeken uit. In 2015
verscheen het boek “Diemens Oorlog” Dit
boek werd met mooie kritieken verwelkomd.

Hotel-café-restaurant De Kroon aan de Muiderstraatweg
speelde van 1928 tot 1973 dé verbindende rol in de Diemense
samenleving. Hier vonden de lokale feesten plaats: bruiloften,
toneelvoorstellingen, dansavonden en vieringen van de sportclubs.

www.Historischekringdiemen.nl, info@Historischekringdiemen.nl
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