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Rooms Katholiek Gebouwencomplex

Het monumentale rooms-katholieke gebouwencomplex omspant anderhalve eeuw
godsdienst- en bouwgeschiedenis: de voormalige schuilkerk De Hoop (groen) (1787),
de pastorie (rood) (1882) en de kerk St. Petrus´Banden (geel) (1910) met achterliggende
begraafplaats. Rechts naast de schuilkerk is nog het
gebouw zichtbaar waarin vroeger het zusterhuis
voor de Dochters der Liefde was gehuisvest.
Waar nu om de hoek van de kerk aan de
Schoolstraat een speelplaats is ingericht, stond van 1924 tot 1990 bovendien nog de R.K. jongensschool Sint
Petrus. Ook de R.K. meisjesschool
stond vlakbij, aan de Burgemeester
Bickerstraat. Zie verder pagina 2, 3
en 4.
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Schuilkerk De Hoop

Waar Hartveldseweg 23
Wanneer

zaterdag 10.00-17.00 uur
zondag 10.00-17.00 uur

GRATIS TOEGANG

Expositie kunstzin Diemen
De Hoop in Diemen is de enige overgebleven plattelandsschuilkerk in de omgeving van Amsterdam.
Door de Reformatie kwamen de katholieken in Nederland in de knel. Na 1580 mochten zij hun
godsdienst niet meer in het openbaar belijden. De katholieken richtten daarom “schuilkerken” in
die van buiten niet herkenbaar waren. De eerste Diemense schuilkerk met de optimistische naam
“De Hoop”’ lag aan de Overdiemerweg. In 1787 verplaatsten de activiteiten zich naar het toenmalige centrum bij de Diemerbrug. Vanaf de straat gezien leek
het pand net een gewoon woonhuis. Maar aan de binnenkant
kreeg het een fraai kerkinterieur in Louis XVI-stijl. Kort daarna,
in 1798, werden de beperkingen opgeheven en kon de Hoop ook
aan de buitenkant een iets “kerkelijker” karakter krijgen: enkele
vierkante ramen werden bijvoorbeeld vervangen door halfronde.
Nog later werd een kruis op de gevel geplaatst.
Toen in 1910 de naastgelegen St. Petrus Banden kerk werd
gebouwd nam deze de kerkelijke functie over. De Hoop bleef
bij de katholieke Diemenaren achtereenvolgens in gebruik als
verenigingsgebouw, opslagruimte en orgelschool.
In 1990 ging de voormalige schuilkerk door brand grotendeels
verloren. Dankzij de inzet van velen is het monumentale gebouw
van sloop gered en in 1996-1997 door Stadsherstel gerestaureerd.
Het prachtige, van binnen verrassend rijk gedecoreerde gebouw
wordt nu gebruikt als trouwlocatie, concertzaal en voor andere
bijeenkomsten.
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De Pastorie

Waar Hartveldseweg 24
Wanneer

zaterdag 10.00-17.00 uur
zondag 10.00-17.00 uur

Beperkt

GRATIS TOEGANG

Rondleiding elk heel uur

In 1827 werd een aan De Hoop grenzend perceel gekocht voor
de aanleg van een kerkhof. In 1882 werd hierop een pastorie
gebouwd.
Architect van het gebouw in neo-renaissancestijl was
Adrianus C. Bleijs (1842-1912), een eigenzinninge
leerling van de grote bouwmeester P.J.H. Cuypers,
bekend van het Amsterdamse Centraal Station en
het Concertgebouw. Om de band met het naastgelegen kerkje tot uitdrukking te brengen werd tussen
twee ramen aan de voorzijde van het gebouw een nis
aangebracht met daarin een beeld van een vrouw en een
anker; symbool van de hoop.
Omdat de naastgelegen (schuil)kerk De Hoop geen toren had, kreeg
de pastorie een klokkentoren. Binnen zijn er nog veel originele details te zien. Het pand heeft nu
tijdelijk de functie van foto- en filmstudio en wordt verhuurd aan fotografen, filmers en toneelgroepen.
Tijdens het open monumentenweekend is de Pastorie geopend voor iedereen. Naast de rondleidingen door het gebouw is er een theetuin waar je kan verpozen. Tijdens het weekend is er een
fotograaf die werkt met een authentieke balgcamera volgens het natte plaat principe.
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R.K. Kerk Sint Petrus Banden

Waar Hartveldseweg 25
Wanneer

zaterdag gesloten
zondag 12.00-16.00 uur

GRATIS TOEGANG

In de loop van de 19e eeuw was schuilkerk De Hoop te klein geworden. In 1910 werd daarom
de St. Petrus´ Bandenkerk gebouwd naar een ontwerp van M.J.E. Lippits en N.H.W. Scholten.
De naam verwijst naar een bijbelverhaal dat vertelt hoe de apostel Petrus door koning Herodes
gevangen was genomen, maar door een engel uit zijn boeien (banden) werd bevrijd. In de kerk
bevindt zich een schilderij dat dit verhaal verbeeldt.
Opvallend zijn de toren met de haaks daarop geplaatste klok en de tegeltableaus in de gevel.
In het onderste tableau zijn een tiara of pauselijke kroon afgebeeld en een wapenschild met afbeeldingen van het monogram van Christus en van de hemelsleutels van Petrus. In de bovenste driehoek staan de letters IHS: in het Griekse schrift de eerste letters van de naam Jezus. Daaronder
tekens van de dierenriem, zonnestralen en gestileerde bloemen.
Aan weerszijden in het voorportaal staan twee beeldhouwwerken. Het ene laat het verhaal van de
geboeide Petrus zien, het andere Petrus aan het roer van een schip, een verwijzing naar zijn beroep
als visser en zijn roeping als “visser van mensen”. Ook het omgekeerde kruis onder de klok herinnert aan Petrus en zijn kruisdood. Het Heilig Hartbeeld voor de kerk dateert van 1929.
Samen met de aangrenzende pastorie en de daarnaast gelegen voormalige schuilkerk (allebei ook
geopend) vormt het een uniek complex dat 2,5 eeuw kerkgeschiedenis verbeeldt. Het hele complex
is een rijksmonument.
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Tentoonstelling Boeren, burgers, buitenlui

Historische kring Diemen

Waar Burgemeester Bickerstraat 46B
Wanneer

zaterdag 10.00-16.00 uur
zondag 10.00-16.00 uur

GRATIS TOEGANG
Ruim 800 jaar was Diemen een boerendorp. Maar in de tweede helft van de 20e eeuw is dit binnen de tijd van nauwelijks
één generatie volledig veranderd. Bijna alle boerderijen
-vooral langs de ontginningsas Ouddiemerlaan/Ouderkerkerlaan- zijn inmiddels verdwenen. Alleen in het buitengebied
(Stammerdijk, Overdiemerweg) is nog iets bewaard gebleven van de lintbebouwing met boerderijen langs de veenriviertjes Diem en Gaasp. En dicht bij de dijken langs de
Diem en Gaasp, waar de weilanden niet bebost zijn, is ook
het oude verkavelingspatroon nog herkenbaar aanwezig.
Alleen oudere bewoners kunnen zich nu nog het
Diemense boerenleven herinneren, maar met het
voortschrijden van de tijd wordt dat steeds minder.
De Historische Kring houdt het agrarisch verleden in deze tentoonstelling levend: de sfeer van weleer
wordt getoond, maar ook wordt
de link naar het heden gelegd
met recente foto’s en kaarten
van de plekken waar ooit de
Diemense boerderijen stonden.
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De Oude Smidse

Waar Ouddiemerlaan 19
Wanneer

zaterdag 10.00-16.00 uur
zondag 10.00-16.00 uur


GRATIS TOEGANG

Op de muurankers in de voorgevel van de
Oude Smidse is het jaartal 1749 te lezen.
Dit jaartal is bedrieglijk, want het pand is in
werkelijkheid ouder. De stichtingsdatum is
helaas niet bekend.
De oudste eigenaar die tot nu toe in het
Diemense gemeentearchief werd gevonden is
Willem Wolf. In 1734 wordt hij voor het eerst
genoemd. De tweede eigenaar, Anthonie Bronsman, gaat de smederij in 1749 geheel verbouwen en
plaatst het smeedijzeren muurankers met jaartal. Links naast de smederij stond vroeger een vrijwel identiek pand (gedateerd 1745). Rechts bevond zich de houten travalje waar paarden konden
worden beslagen.
De historische structuur van het pand, met de smederij, woonkamer, kelder, achterkamer, opkamer en zolder met bedsteden en opslagruimte, is nog intact. Daardoor geeft het een goed beeld
van hoe de smid met zijn gezin tot in de twintigste eeuw woonde en werkte.
Recent is het gebouw liefdevol gerestaureerd tot woonhuis. Veel originele details van het gebouw
(trap, rookkast, bedstede) zijn daarbij bewaard gebleven. Ook de oorspronkelijke smederij bevat
nog veel originele onderdelen. Zo is daar nog het smidsvuur. Uniek is ook de oorspronkelijke
houten zijdeur (toegang tot de voormalige houten werkplaats met travalje) waarin zich talloze
brandmerktekens voor vee bevinden, o.a. daterend uit de 18e eeuw. De bewoners laten het u graag
met gepaste trots zien. De Smidse is een gemeentelijk monument.
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Saan Museum
TIP
voor de
kinderen

Waar Weesperstraat 78-82
Wanneer

zaterdag 10.00-16.00 uur
zondag 10.00-16.00 uur

GRATIS TOEGANG
Koninklijke Saan is een familiebedrijf dat in 1897 werd opgericht. Petrus Hendricus Saan begon toen
een bodedienst, in eerste instantie per benenwagen, later per handkar en met paard en wagen. Van
bodedienst was het een kleine stap naar het eerste specialisme van Saan: verhuiswerk. Rijke Amsterdammers trokken in de zomer naar Zandvoort, Noordwijk en andere badplaatsen. Saan regelde de
vakantievrachtjes: koffers maar ook meubilair en tapijten werden heen en terug vervoerd. Een T-Ford
was in 1925 de eerste stap naar gemotoriseerd vervoer. De tweede bedrijfswagen was een oude legertruck, op zijn beurt weer gevolgd door
een A-Ford.
Inmiddels is Saan uitgegroeid tot een bedrijf met 300 medewerkers.
In het Saan museum komt 120 jaar geschiedenis van het familiebedrijf
tot leven. Het museum beschikt onder andere over een uitgebreide
collectie historische voertuigen, kranen e.d. Daarnaast zijn er allerlei materialen te zien zoals oude
gereedschappen en onderhoudsboeken. Foto’s van bijzondere momenten en gebeurtenissen door de
jaren heen helpen een volledig beeld te scheppen van meer dan een eeuw bedrijvigheid. (Oud)werknemers geven er boeiend uitleg bij.
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Begraafplaats Rustoord

Waar Weesperstraat 84
Wanneer

zaterdag 10.00-16.00 uur
zondag 10.00-16.00 uur

GRATIS TOEGANG

Rustoord was de eerste particuliere buitenbegraafplaats voor Amsterdam.
Vroeger werd er vooral in de kerk begraven, maar in de 18e eeuw begon
men zich af te vragen of dit niet ongezond was. Georg Henri Amman,
een doodgraver uit Amsterdam, vroeg toestemming om in het toenmalige Diemerbrug een begraafplaats aan te leggen en in 1791 werd het
kerkhof aan de Weespertrekvaart in gebruik genomen. Lange tijd kwamen
de doden nog over water, vervoerd met een statig rouwjacht.
De centraal op de begraafplaats gelegen aula werd in 1935 gebouwd
in laat Amsterdamse school stijl. Ontwerper was de Diemense architect
J. De Boer.
De begraafplaats biedt plaats aan vele gezindten. Aangelegd voor aanhangers van het toen overheersende protestantse geloof, werd in
de 19e eeuw plaats ingeruimd voor de katholieken en in de 20e eeuw
ook voor moslims. Op de begraafplaats zijn verschillende bekende
personen begraven, zoals de 18e-eeuwse geleerde Pieter Nieuwland en
oud-burgemeester jonkheer Bicker. Ook zijn er bijzondere grafmonumenten te bewonderen. Onlangs is de begraafplaats aangewezen als
gemeentelijk monument.
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Fort Diemerdam

Waar Overdiemerweg 37
Wanneer

zaterdag 10.00-17.00 uur
zondag 10.00-18.00 uur

Beperkt

Zondag Rondleiding om 15:00 uur
Muziektheater om 12:30 en 15:30 uur

GRATIS TOEGANG

Diemen was strategisch van belang voor de bescherming van Amsterdam. Al tijdens de 80-jarige
oorlog vochten watergeuzen en Spanjaarden tegen elkaar op de Diemerzeedijk.
In 1787 namen patriotten in Diemen stelling om Amsterdam tegen de Pruisen te beschermen.
Samen met de forten IJdoorn bij Durgerdam en Pampus bij Muiden moest het fort bij Diemerdam
de toegang tot Amsterdam over het water afsluiten. In de 19e eeuw werden bestaande stellingen
rondom Amsterdam, waaronder die bij Diemerdam, verbeterd en werden nieuwe aangelegd. Deze
Stelling van Amsterdam is nu door de Unesco aangewezen als werelderfgoed. Op Fort Diemerdam
zijn wel troepen gelegerd geweest, maar verder dan oefeningen is het niet gekomen. De bekende
Amsterdamse fotograaf Jacob Olie bezocht het fort in 1895 toen er juist oefeningen plaatsvonden
(Zie onderste foto).
Het fort heeft de vorm van een zware batterij met drie open geschutsbeddingen en drie munitiemagazijnen. Tussen een munitiemagazijn en een geschutsbedding is nog een stukje smalspoorbaan
aanwezig. Ooit bezat elk fort zo´n smalspoorlijntje als verbinding met een nabijgelegen loskade. Het houten gebouw was de
woning van de fortwachter.
Het terrein is in 2012 verrijkt met het bijzonder vormgegeven horecapaviljoen Puur.
Dit is een populaire locatie voor bruiloften
en andere bijeenkomsten. Op zondag is het
horecapaviljoen vanaf 12.00 uur open voor
publiek.
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De Zeehoeve

Waar Overdiemerweg 41
Wanneer

zaterdag 10.00-17.00 uur
zondag 10.00-17.00 uur


Zaterdag 12:00 uur rondwandeling
11:00 en 14:00 uur lezing stadsherstel
Zondag 11:00 en 14:00 uur lezing
stadsherstel en vogelbescherming

GRATIS TOEGANG

De Zeehoeve is een zogenaamde Kringenwetboerderij, een complex dat indertijd is
opgetrokken volgens de voorschriften van de Kringenwet die bepaalde dat binnen het
schootsveld van een fort, de zogenaamde ‘kring’, geen stenen bouwwerken neergezet mochten worden. Wel werd ernaar gestreefd op de weidegronden rondom forten
boerenbedrijven te vestigen om de begroeing door begrazing laag te houden. De boerderijen moesten voldoen aan de eis dat ze in tijd van oorlog binnen korte tijd konden
worden ‘omgelegd’. Op een stenen basement mocht slechts worden gebouwd in hout.
De eerste melkboerderij op deze plek – genaamd ‘Het Uijlenbosch’- werd in 1847
gebouwd en lag binnen de kring rondom de ‘Batterij bij Diemerdam’ een klein in oorsprong achttiende-eeuws fort dat in 1883 bij de Stelling van Amsterdam werd getrokken.
Het huidige houten woonhuis – de Zeehoeve – dateert van 1881 en heeft een
zeldzame drijvende kelder. Dat is een kelder
die als een stenen bak gemetseld is en met
het stijgen en dalen van het grondwater op
en neer kan bewegen. Deze kelder staat dus
feitelijk los van de constructie van het huis.
De Zeehoeve is een provinciaal monument.
Op dit moment is het pand in gebruik bij de
Stichting Herstelling.
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Gooische Moordenaar

Start
RETOUR
Tramhalte Schoolstraat Diemen
Tramhalte 1e van Swindenstraat Amsterdam

Duur

20 minuten

Wanneer
Zaterdag en zondag
10.00 uur tot 17.00 uur
Ieder half uur.

Meerijden met de tram
is gratis maar vol = vol
In 1874 was de spoorweg Amsterdam-Hilversum-Amersfoort/Utrecht tot stand gekomen, maar
deze zorgde niet voor de bereikbaarheid van de meeste plaatsen in het Gooi.
Daarom werd in 1880 de Gooische Stoomtram opgericht.
Het traject Amsterdam – Diemerbrug werd op 17 mei 1881 geopend, op 22 juli werd de dienst
verlengd naar Muiderberg en op 20 augustus van dat jaar werd Naarden bereikt.
In de volksmond werd de tram De Gooische Moordenaar genoemd vanwege de vele ongevallen.
Zo moest de tram zich ook in Diemen tussen het andere verkeer, waaronder nog veel paard en
wagens door nauwe straten wurmen. Dat bleef niet zonder gevolgen: zo schrokken de paarden van
een begrafenisstoet eens zo van de stoomfluit dat zij met lijkwagen en volgwagen in de trekvaart
terecht kwamen. De inzittenden konden ternauwernood worden gered. In de jaren 20 werden de
stoomtrams voor een groot deel vervangen door motortrams. Dat gaf weer andere problemen: winkeliers konden hun klanten vaak niet verstaan als de motortram met een knetterende uitlaat langs
kwam. Tot 1939 heeft de tram standgehouden. Toen werd de lijn van Amsterdam naar het Gooi
vervangen door een busdienst.
Op korte afstand van het eindpunt in Amsterdam is de Muiderpoort die zeker een bezoek waard is.
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Tussen stad en land Fietstocht

Start

Burgemeester Bickerstraat 46B
Diemen

Duur

90 minuten

Rembrandt kwam vier eeuwen geleden al van Amsterdam naar Diemen om te genieten van haar
landelijke karakter. Volg net als hij de eeuwenoude Ouddiemerlaan en Diemerzeedijk. Herken de plekken waar hij neerstreek, zoals Oud Diemen en boerderij Zeldenrust. Laat je onderweg verrassen door
spannende vergezichten, prachtige natuur, stille plekjes, indrukwekkende gebouwen en historisch belangrijke plaatsen.
Zo voert de route je ook langs een aantal deelnemers van het Open Monumentenweekend: het imposante Gemeenlandshuis, fort Diemerdam en kringenwetboerderij de Zeehoeve. Ook bij de ‘uiteinden’ van
de route is genoeg te doen: bij het Diemense start-/eindpunt heeft de Historische Kring in verenigingsgebouw de Schakel de tentoonstelling ‘Boeren, Burgers, Buitenlui’ ingericht. Aan de Amsterdamse zijde
is Perron Oost met haar museum gelegen bij het oude veemarktterrein aan de Cruquiusweg ook zeker
een bezoek waard. Zie voor verdere informatie www.daaromdiemen.nl
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