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Beste Donateurs, 
Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum.  

 
Agenda 

 27 maart; donateursavond; ontvangst vanaf 19:30. Aanvang 19:45 

 15 maart onthulling monument ‘ armenlap’ om 15.00 uur 
 

 
DVD Stedum 1966. Deze DVD is reeds enige malen vertoond. Ondertussen is 
er voldoende belangstelling om deze DVD te laten maken. Binnenkort zal deze 
ook gereed zijn.  Donateurs kunnen nog steeds bij voorinschrijving de DVD 
voor de prijs van Eur 12,50 krijgen. Daarna Eur 15,-  Heeft u belangstelling, 
mail naar info@historiestedum.nl. 

Donateursavond 27 maart ontvangst vanaf 19:30  

Op 27 maart zal onze volgende donateursavond worden gehouden. Het thema 
zal middenstand in Stedum zijn, u zult weer kunnen genieten van nieuwe 
aanwinsten in het beeld archief van de Stichting Historie Stedum. 

Om in te kunnen schatten hoeveel mensen we kunnen verwachten, hebben we 
graag dat u zich aanmeldt  bij Klaas Pilon, penningmeester@historiestedum.nl   
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Terugblik op de donateursavond 14 november  

Op 14 november is een donateursavond gehouden.  Circa 35 mensen 
zijn naar de Aula gekomen en hebben kunnen kijken naar unieke ‘ Film Stills’  
(stilstaande beelden uit een film) uit een film die net na de oorlog in Stedum is 
gemaakt.  De kwaliteit is daardoor helaas laag. De film is beschikbaar gesteld 
door de familie Stellingwerf-Leipoldt. Diverse dorpsbewoners konden zichzelf 
als kind terugzien of zagen hoe hun familie toen leefden. 

 

 

Een ‘ film still’ uit de film 
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Monument op de Begraafplaats Stedum 

Aan het eind van 19e eeuw werden in veel steden en dorpen door het overvol 
raken van de kerkhoven, nieuwe begraafplaatsen ingericht. Meestal  was de 

grond eigendom van de gemeente. Voor mensen die weinig geld hadden 
en/of op kosten van de gemeente werden begraven bestonden vroeger vaak 

aparte gedeeltes.  Men werd er anoniem, dus zonder grafmonument 
begraven. Daarom werd dit vaak achter op de begraafplaats gelegen deel  

“armenlap” genoemd. Zo ook op de begraafplaats aan de Stationsweg in 
Stedum 

Op initiatief van Stichting Historie Stedum, Vereniging van Dorpsbelangen 

Stedum, Begrafenisvereniging Stedum en in samenwerking met 
Landschapsbeheer Groningen is besloten tot het oprichten van een 

monument voor alle volwassenen en kinderen, die achter op de 
begraafplaats begraven liggen, maar om wat voor reden dan ook, dus nooit 

een steen met naam op hun graf hebben  gekregen.  

Dit monument staat ook symbool voor het verstrijken van de tijd en 
herinnert ons aan de tijdelijkheid van ons aards bestaan.  

Op nummerieke volgorde worden de namen van allen, die daar begraven 

liggen, vermeld in een kast die opgehangen wordt  bij de ingang van de aula. 
Tevens worden daarbij ook de data van overlijden vermeld en hun leeftijd. 

Digitaal zal er een alfabethische namenlijst en een nummerieke lijst compleet 

met bijbehorende relaties worden gemaakt, die op een scherm kan worden 
getoond in de ruimte van Stichting Historie Stedum.  

Op het zgn. “armenlap” was ruimte voor 330 graven, waarvan het overgrote 

deel inmiddels is uitgegeven. Wellicht zal dat u verbazen, maar op de 
voornoemde lijst, wat bij de aula opgehangen wordt staan zegge en schrijve 

284 personen vermeld. 

Er werd voor het eerst op dit gedeelte begraven in mei 1892. De laatste 
teraardebestelling was in 1983 en dat betrof Hebe Jan Ettema op de leeftijd 

van 86 jaar. Voor de oudere Stedumers onder ons nog wel bekend, denk ik. 
Omdat het een gemeentelijke begraafplaats was, werden er ook inwoners uit 

Westeremden en Garsthuizen (deze dorpen behoorden immers ook tot de 
toenmalige gemeente Stedum) in Stedum begraven. 

Ook zijn hier schipperskinderen uit Loppersum en Sneek begraven, die zijn 

overleden toen het schip van hun ouders in de haven van Stedum lag om te 
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lossen en/of te laden. Ook een schipper uit Groningen, die de haven 

van Stedum aandeed en toen overleed, ligt hier op dit gedeelte 
begraven.  

Zoals gezegd zijn er 284 mensen begraven, waarvan 124 volwassenen en 

160 kinderen.  Van deze kinderen werden er 32 levenloos geboren. 79 
kinderen mochten nog geen jaar oud worden. Van één echtpaar liggen er 

zelfs 7 kinderen begraven. De oudste volwassene, een vrouw, bereikte de 
leeftijd van 97 jaar. De oudste man werd 95 jaar. 

Dank zij de tomeloze inzet van vrijwilligers, met steun van 

Landschapsbeheer Groningen en met de volle medewerking van de 
Gemeente Loppersum is de voltooiing van het monument al in een ver 

gevorderd stadium en alle bijkomende werkzaamheden liggen goed op 
schema.  

De onthulling van het monument en het in zicht brengen van de namen zal 

plaats vinden op 15 maart 2013  om 15.00 uur door Jacqueline de Milliano, 
directeur van Landschapsbeheer Groningen en burgemeester Albert 

Roodenboog van Loppersum. Iedereen is van harte uitgenodigd om dan op 
de begraafplaats aanwezig te zijn om deze gebeurtenis mee te maken. 

Klaas Pilon 

  

Het monument in opbouw. 
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Archiveringsruimte  

De zolder van de Aula is in de afgelopen maanden geschikt gemaakt om als 
opslag van ons archief te dienen. Er is verlichting aangebracht en de nodige 

meters stellingkast. Hiermee verwachten we de komende jaren voldoende 
ruimte te hebben om allerlei te archiveren zaken goed op te bergen en te 

bewaren voor toekomstige generaties. 

 

Bijeenkomst ZCBS 

Wellicht heeft u op het internet wel eens naar onze beeldbank gekeken : 

http://beeldbank.historiestedum.nl 

Het internetgebaseerde softwareplatform dat we daarvoor gebruiken heet 

ZCBS en is gestart als een systeem voor het Zijper museum. Ondertussen is 
de software in gebruik bij meer dan 30 historische verenigingen en kleinere 

musea. Bijzonder aan de software is, dat het geheel door vrijwilligers wordt 
gemaakt en bijgehouden en eigendom is van een stichting waar alle 

participerende verenigingen en musea lid van zijn. Jaarlijks worden er 
bijeenkomsten gehouden voor gebruikers om kennis en ervaringen uit de 

wisselen. In het Noorden van het land zijn nu ook voldoende deelnemers om 
daar en eigen bijeenkomst te organiseren, die in december in Ruinerwold 

werd gehouden.  Daar zijn we weer uitgebreid bijgesproken over 
ontwikkelingen van het platform, maar ook hoe je daar als vereniging goed 

gebruik van kan maken. Een zeer nuttige dag ! 

 

 

Website 

Onze website is sinds enige tijd officieel in de lucht. Neemt u gerust eens een 

kijkje, we zullen er met enige regelmaat nieuwe zaken op plaatsen. 
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