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Algemeen 

De Vereniging Historische Kring Diemen heeft tot doel de kennis en belangstelling van de 
geschiedenis van Diemen te bevorderen en te waken over het culturele erfgoed van Diemen. De 
vereniging is in 1991 opgericht. De vereniging organiseert jaarlijks een tentoonstelling/historisch 
weekend waarin de geschiedenis van Diemen centraal staat. Deze tentoonstelling is gratis te 
bezoeken, ook door niet-leden. Daarnaast brengt de vereniging voor haar leden minimaal twee maal    
per jaar een eigen blad uit, waarin artikelen worden opgenomen die betrekking hebben op een 
Diemens historisch onderwerp. Minimaal twee maal per jaar geeft de vereniging een digitale/ 
analoge nieuwsbrief uit voor de aangemelde leden en andere belangstellenden. 

Hierin worden zowel mededelingen over de vereniging vermeld, als ook ander belangrijk nieuws. De 
Vereniging Historische Kring Diemen heeft een bestuur ( voorzitter, secretaris, penningmeester, en 
een aantal leden) en ruim 500 leden. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer: 40537374 De vereniging heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) 
met fiscaalnummer: 805649438. Het bestuur van de vereniging acht het van belang dat de leden en 
andere belangstellenden zich met de bestudering van de geschiedenis van Diemen kunnen 
bezighouden, waarbij de vereniging een stimulerende rol kan en wil vervullen. Het met elkaar in 
contact brengen van leden met dezelfde interesses in werkgroepen is hierbij een belangrijk aspect. 
De Vereniging Historisch Kring Diemen geniet een breed draagvlak in de Diemense gemeenschap en 
kan rekenen op een bijzondere belangstelling van de gemeente Diemen, o.a. in de vorm van 
subsidies.  

Voorlichting  

De vereniging beoogt de bewoners van Diemen en de nieuwe Diemense wijken informatie te 
verschaffen over de geschiedenis van hun nieuwe woonplaats en het ontstaan en de groei hiervan. 
Gemeente Diemen geeft iedere nieuwe inwoner een welkomstpakket, waarin ook informatie van de 
Historische Kring Diemen is opgenomen. 

In het nieuwe tijdschrift “Daarom Diemen” wordt ook altijd een artikel door de HKD aangeleverd. Dit 
tijdschrift wordt door de gemeente Diemen verspreid in heel Diemen. 

Tijdens het Diemens Festijn heeft de HKD altijd een informatiestand en is het verenigingsgebouw 
geopend. Ook worden op tenminste 4 zaterdagen per jaar een “Koffieklets” gehouden. 
Belangstellenden en onderzoekers wordt de gelegenheid geboden om op afspraak informatie in te 
winnen in de gegevens in ons archief. Verder wil de vereniging actief de belangstelling voor de 
plaatselijke geschiedenis bevorderen bij de (basisschool-) jeugd.  Samen met de gemeente Diemen, 
basisscholen en andere instellingen zal hier een plan voor worden opgesteld.  In het verleden heeft 
de HKD al dergelijke activiteiten uitgevoerd. 

Huisvesting 
Sinds 2014 heeft de Historische Kring Diemen een nieuw onderkomen in gebouw De Schakel aan de 
Burg. Bickerstraat 46b in Diemen.  

De ruimte wordt gehuurd van de gemeente Diemen, die dit met een subsidie mogelijk maakt. De 
ruimte is een voormalig kinderdagverblijf. De doelstelling is om een “oudheidskamer” in te richten. 
Ook is de wens om alle archieven, foto’s archief en objecten binnen de eigen ruimte op te slaan. De 
huidige opslagruimtes zijn verdeeld en een deel van het archief staat in een buitenberging, waardoor 
de klimaatinvloeden een grote invloed hebben op de kwaliteit. 

Er wordt een plan uitgewerkt om de huidige pantry ruimte onder te brengen in de natte ruimtes, 
waar momenteel ook archief staat. De planning is om dit in 2018 te realiseren. 
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In de vrijkomende ruimte kan dan een verrijdbare archiefstelling worden geplaatst met ongeveer 
100m1 opbergruimte wat voorlopig ruim voldoende is. 

Naast deze verbouwing zal een zeer noodzakelijke beveiliging moeten worden aangebracht. In 2017 
zijn er twee inbraken geweest. 

De gemeente Diemen doet een onderzoek om een beveiligingssysteem te plaatsen.  

De HKD zal ook zelf een voorstel doen, onder andere voor het beveiligen van de achterramen welke 
uit enkel glas bestaan. Ook dit moet in 2018 worden uitgevoerd. 

Het archief is grotendeels gehuisvest in het eigen verenigingsgebouw. De fotocollectie is verdeeld 
opgeslagen bij het archief van de gemeente Diemen en bij de fotoredacteur van het verenigingsblad. 
Reeds enige jaren geleden is een aanvang gemaakt met het rubriceren van de aanwezige 
voorwerpen, artikelen, boeken en foto’s. De vereniging wordt regelmatig verblijd met foto’s, boeken 
en voorwerpen over Diemen, aangedragen door leden, niet-leden en oud-inwoners van Diemen.  

Digitalisering 

 Het archief bestaat uit foto’s, (kranten-) artikelen, boeken en voorwerpen. Dit alles is in te zien in de 
archiefruimte. Om dit openbaar te maken is een begin gemaakt met digitalisering. Foto’s worden 
gescand, gerubriceerd volgens een internationale codering en voorzien van metadatering (gegevens 
over de foto, plaats, onderwerp, eventueel datum, etc.) en vervolgens op de beeldbank binnen de 
website geplaatst en zijn op deze wijze voor een ieder doorzoekbaar.  

Ook worden documenten en artikelen gedigitaliseerd en daarna geplaatst op de documentenbank 
binnen de website. 

Website  

 In 2016 is een vernieuwde website operationeel beschikbaar gekomen. Zo zijn de beeld- en 
documentenbank erin opgenomen. Er moet een zoekfunctie komen voor foto’s en artikelen, en de 
volledige tekst van alle uitgegeven verenigingsbladen vanaf 1991 beschikbaar zullen komen. Ondanks 
de al vele jaren van het scannen van foto’s en documenten zal nog veel werk moeten worden verzet, 
voordat het gehele bestand digitaal te doorzoeken zal zijn. Vermoedelijk is dit een on-going bezigheid 
en zal een continue bezetting van vrijwilligers hiervoor noodzakelijk zijn. 

Social media 
Het bestuur heeft ervoor gekozen om geen eigen Facebook site te hebben maar een samenwerking 
aan te gaan met “Herinner je Diemen” Deze plaatsen op verzoek van het bestuur artikelen op hun 
Facebook. Als tegenprestatie kan “Herinner je Diemen” gebruik maken van artikelen uit oude 
tijdschriften.  Afgesproken is dat dit altijd tijdschriften zijn van 25 jaar oud. In 2017 zijn de eerste 
tijdschriften uit 1991 beschikbaar gesteld. 

Er is momenteel geen behoefte aan een “Twitter” account. 

  

Tentoonstellingen/ activiteiten 

Tijdens de “Open Monumentendagen” in september is de HKD actief. In 2017 is er voor het eerst een 
samenwerking met Amsterdam. Dit heeft veel bezoekers en geïnteresseerden aan ons clubgebouw 
opgeleverd. De HKD hoopt dat de samenwerking in de komende jaren zal worden voortgezet. 

 De laatste jaren is dit veranderd van slechts een fototentoonstelling, in een historische activiteit 
waaraan ook externe partijen deelnemen, Diemenaren en oud-Diemenaren als deelnemers aan 
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‘verhalentafels’ en andere erfgoedpartners. De vereniging heeft een korte traditie opgebouwd in het 
organiseren van historische wandel- en fietstochten en wil dit in de toekomst effectueren en deze 
activiteiten in het bijzonder onder de aandacht brengen van de nieuwe inwoners van ons dorp. 
Veelvuldig wordt de vereniging gevraagd de kennis en expertise te delen met andere organisaties: 
Gemeente Diemen, 4/5 mei comité (dodenherdenking) etc.  

De Historische Kring Diemen organiseert tenminste eenmaal per jaar een excursie naar een historisch 
verantwoorde plaats. In 2016 werd een bezoek gebracht aan Naarden. Door de vergrijzing ziet het 
bestuur helaas wel een afname van het aantal deelnemers. 

In 2017 zal een bezoek worden gebracht aan de voormalige Marinewerf in Amsterdam.4 

Op tenminste 4 zaterdagen per jaar wordt er in het verenigingslokaal een “Koffieklets” gehouden. 
Deze open inloop is voor iedereen ( dus ook niet leden) toegankelijk. Tijdens deze middagen worden 
films en foto’s getoond en kan over van alles worden bijgepraat. 

Tijdschrift 

Het tijdschrift “Historische Kring Diemen” is de verenigingsuitgave die minimaal twee maal per jaar 
verschijnt. Sinds 1991 is er een redactiecommissie actief, waarvan de commissieleden zelf artikelen 
schrijven of andere auteurs begeleiden. De redactie van het tijdschrift werkt geheel los van het 
bestuur. Uiteraard kan het bestuur artikelen of mededelingen voor het tijdschrift aanleveren. 

Het bestuur heeft de wens uitgesproken om de media als tijdschrift, website, social media te 
stroomlijnen zodat er een synergie kan ontstaan en projecten breder kunnen worden aangepakt. 
Het bestuur vindt het wenselijk om een bestuurslid met een communicatie achtergrond in het 
bestuur op te nemen. 
 

 Een steeds belangrijker wordend onderwerp is de ‘oral history’, waarbij Diemenaren en oud-
Diemenaren worden geïnterviewd, zodat bijzondere verhalen bewaard blijven. Sinds enige jaren 
worden hiervoor interviews afgenomen en op DVD gezet. In het jaarlijks budget is ruimte voor 
minimaal 2 interviews per jaar opgenomen.  

Commissies / werkgroepen  
De Historische Kring Diemen heeft een aantal commissies of werkgroepen, die verschillende 
uiteenlopende werkzaamheden verrichten. De commissies/ werkgroepen bestaan geheel uit 
vrijwilligers. Het bestuur streeft ernaar om een bestuurslid in iedere commissie te hebben. De 
volgende commissies zijn werkzaam: 

-fotocommissie 

-redactiecommissie 

- documentencommissie 

- monumentencommissie 

- paleografie 

- archiefwerkgroep 

- genealogie ( in oprichting) 
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Vrijwilligers  
In het bestuur bestaat een grote behoefte aan vrijwilligers ter ondersteuning bij diverse taken. De 
tentoonstelling / het historisch weekend dient door een tentoonstellingscommissie te worden 
georganiseerd. De archiefcommissie dient te worden uitgebreid. Voor het scannen van foto’s en 
artikelen zijn enthousiastelingen nodig, evenals goed-ingevoerde Diemenaren voor de metadatering. 
De redactiecommissie is op zoek naar auteurs en interviewers voor ‘oral history’. Voor al deze taken 
is het bestuur op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.  

Beloningen 
De Historische Kring Diemen heeft geen beloningsstructuur. De vereniging bestaat geheel uit 
vrijwilligers. Onkosten worden tegen overleg van bewijzen vergoed. 

Het bestuur organiseert een maal per jaar een vrijwilligersbijeenkomst in het verenigingsgebouw. 

 Activiteitenplan 

• Uitgeven van de het verenigingsblad en nieuwsbrief  

• Informatie verstrekken aan nieuwe inwoners  

• Digitalisering archief  

• Metadatering van gescande foto’s e documenten 

• Opschonen archief  

• Uitwerken verplaatsing pantry 

• Voortzetten “Koffieklets”  

• Vernieuwing en actueel houden van de website 

 • Organiseren historische wandel- en fietstochten  

• Organiseren tentoonstelling / open monumentendagen  

• Onze “schatten” op andere locaties tonen  

• Werven van vrijwilligers voor specifieke taken en bestuursfuncties (o.a voor communicatie) 

• Samenwerking met andere erfgoedpartners en belangenverenigingen  

• Organiseren van lezingen en excursies 


