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Beste Donateurs, 
Voor u ligt de nieuwsbrief najaar 2012 van Stichting Historie Stedum. Wij 
kijken terug op open monumentendag en willen aandacht geven aan het 
monument dat op de bagraafplaats Stedum aan het verrijzen is. 

 
Agenda 

• 14 november 19:45 ; donateursavond 
• Medio november :regiobijeenkomst besturen Historische 

Verenigingen. 
 

 
DVD Stedum 1966. Deze DVD is reeds enige malen vertoond. Bij voldoende 
belangstelling laten we een aantal bijdrukken.  Voor donateurs zal bij 
voorinschrijving de prijs op Eur 12,50 komen te liggen. Daarna Eur 15,-  Heeft 
u belangstelling, mail naar info@historiestedum.nl. 

 

Donateursavond 14 november aanvang 19:45 

Op 14 november zal de jaarlijkse donateursavond worden gehouden. Het 
thema houden we nog even voor ons, maar u zult 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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Open monumentendag 8 September 2012 

In het kader van de nationale monumentendag 2012 heeft de 
Stichting Historie Stedum op zaterdag 8 september een kleine expositie 
geweid  aan vlas. Wie kent de oude vlasschuur of de vlasfabriek niet ? Maar 
wist u dat er in het verleden een bloeiende vlasindustrie in Stedum te vinden 
was ? 

Gedurende de dag zijn een 80 tal mensen op bezoek geweest bij de expositie. 
Oude herinneringen aan het zware werk werden opgehaald, maar ook was er 
belangstelling voor de prachtige foto’s , kasboeken en kadastrale gegevens.  

Leuk was om te zien dat diverse dorpgenoten het ‘ Vlas Riepeln’ nog niet 
verleerd waren. Als extra bijlage sturen wij u (op klein formaat) de 4 posters 
mee die op de tentoonstelling hebben gehangen. 
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Tocht om de Noord bezoekt Stichting Historie Stedum. 

De 2e etappe van de Tocht om de Noord deed ook Stedum aan. De 
route van de tocht voer dwars door de Aula van Stichting Historie Stedum  
heen , tussen de 700 en 900 mensen zijn door het pand heengelopen. Om 
mensen in een notendop iets mee te geven van de historie van Stedum, is de 
expositie rondom de vlasteelt en handel in Stedum opnieuw neergezet in de 
aula. Hoewel het uitlopen van de Tocht de doelstelling van de bezoekers was, 
hebben een flink aantal bezoekers toch de moeite genomen (al dan niet onder 
genot van een kopje koffie) om kennis te nemen van de historie van Stedum op 
dit punt. Al met al een leuke dag waarin veel mensen met een onverwachte 
kant van Stedum hebben kennis gemaakt. 
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Monument Begraafplaats Stedum 

Aan het eind van 19e eeuw werden in veel steden en dorpen door het overvol 
raken van de kerkhoven en nieuwe wetgeving in verband met besmettelijke 
ziektes, nieuwe begraafplaatsen ingericht. Meestal  was de grond eigendom 
van de gemeente. 

Voor mensen die weinig geld hadden of op kosten van de gemeenschap 
werden begraven bestonden vroeger vaak aparte gedeeltes. Men werd er 
anoniem en 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. Maar ook levenloos geboren 
kinderen werden daar ter aarde besteld. 

Stichting Historie Stedum en de Begrafenisvereniging Stedum hebben in 
samenwerking met Landschapsbeheer Groningen het initiatief genomen om 
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alsnog een monument te plaatsen voor alle volwassenen en kinderen, 
die daar begraven liggen en tevens hun namen van te vermelden in 
een register. 

Want dankzij een adequate registratie van de voormalige Gemeente Stedum 
zijn allen, die daar begraven zijn met plaats en name bekend. Voor mensen, die 
de laatste tijd bezoeker van de begraafplaats zijn geweest, zal het vast zijn 
opgevallen, dat op het betreffende achterste deel van de begraafplaats er 
gewerkt wordt aan een monument. Het is de bedoeling, dat het monument in 
het voorjaar van 2013 wordt onthuld en tevens Landschapsbeheer Groningen 
hun aandeel in het opknappen van de begraafplaats afsluit.  

Wij houden u op de hoogte van de vorderingen van het monument en het 
tijdstip van de onthulling. 
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Uitwisseling besturen Historische verenigingen Bedum, 
Middelstum, Loppersum, Garrelsweer en Stedum. 

In november zullen de besturen van vermelde verenigingen in de Aula te 
Stedum weer kennis en ervaringen uitwisselen over projecten , archieven en 
het reilen en zeilen in zijn algemeenheid rond het bewaren van de historie in 
genoemde dorpen. 

 

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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