Beste Donateurs,
Voor u ligt de nieuwsbrief najaar 2015 van de Stichting Historie Stedum.
Het geeft verslag van een periode waarin weer het nodige is gebeurd. In deze
nieuwsbrief proberen we u kort verslag te doen van deze zaken.

Agenda
18 november 2015 : SHS najaarsbijeenkomst voor donateurs en
belangstellenden. Hommo Smit zal vertellen over oude Groninger
gezegdes. Verder zal er in de pauze een PowerPoint vertoond
worden die gemaakt is voor de Open Monumentedag 2015 met als
thema ambacht in Stedum.
De bijeenkomst zal worden gehouden in de aula, Stationsweg 29a te
Stedum; ’s middags van 15:00-17:00 en ’s avonds van 19:30-21:30
16 maart 2016 : Legt u deze dag alvast vast voor de SHS
voorjaarsbijeenkomst voor donateurs en belangstellenden met Jan
Olthof
Mededeling
In het kader van hun opleiding media en journalistiek, heeft een groep studenten
in 2014 een film geproduceerd over het leven in Stedum anno 2014. De film laat
zien dat Stedum een levendig dorp is met een actief verenigingsleven en gastvrije
en vriendelijke inwoners. Samen met de rijke geschiedenis maakt het Stedum
typisch Gronings. Deze DVD is nu via Stichting Historie Stedum beschikbaar,
donateurs betalen eur 12,50. Een leuk idee voor de feestdagen ? Bestellen kan via
onze penningmeester: penningmeester@historiestedum.nl

In memoriam
Op 24 oktober j.l. is Bea Boersema, vanaf het begin donateur van Stichting
Historie Stedum, overleden. Ze is geboren in Stedum op 3 december 1944. Ze
was de dochter van onze gemeentesecretaris Hendrik Boersema, die op 22 januari
1945 op 41-jarige leeftijd in Dokkum is vermoord door de Duitsers.
(http://www.wo2slachtoffers.nl/bio/57462/Boersema-Hendrik.htm)
Hoewel ze al in de de jaren ’50 vertrok uit Stedum met haar moeder en broer naar
Zeist, heeft zij altijd veel interesse blijven houden in het wel en wee van Stedum.
In haar telefonische contacten met Stedum sprak ze altijd “boers”, of ze nooit
weggeweest was uit Groningen. Ook heeft ze oude foto’s uit Stedum aangeleverd,
die nu bij ons op de beeldbank staan. De familie heeft ook materiaal aan SHS
geschonken dat herinnert aan Dhr Boersema.
Bea was wegens een ziekte al jaren aan bed gekluisterd en werd verpleegd in
Huize Vredenoord in Huis ter Heide bij Zeist. Donderdag 29 oktober is ze naast
haar ouders begraven op de begraafplaats in Stedum.

Stedumer Vlag
Al enige tijd helpt de Stichting Historie Stedum de vereniging Dorpsbelangen met
het opnieuw uitbrengen van een Stedumer Vlag. Het heeft al enige keren op de
jaarvergadering van Dorpsbelangen gestaan. Stichting Historie Stedum heeft er op
aangedrongen dat enig historisch onderzoek ten grondslag zou moeten liggen aan
het opnieuw uitbrengen van een vlag. Maar wat zou het een mooi gezicht zijn als
de Stedumervlag op hoogtijdagen weer zou wapperen !
De provinciale archieven bevat beelden van een vlag zien zoals die gebruikt zou
kunnen zijn festiviteiten zoals bij bv het 40 jarig jubileum van Koningin
Wilhelmina.

Identificatienummer: NL-GnGRA_818_14166
Geografische aanduiding: Loppersum, Stedum
Titel: Stedum : defileervlag van de gemeente Stedum
Beschrijving: Vervaardigd ter gelegenheid van het 40 jarig regeringsjubileum van Koningin
Wilhelmina

Deze vlag wordt beschreven in Derkwillem Visser's "Gemeentevlaggen en wapens
Koninkrijk der Nederlanden, 2001": "5 even brede horizontale strepen van rood,
wit, groen, wit en blauw, met in het kanton de gemeentelijke wapen: De ridder
met beide voeten op de groene streep ".
De dubbele adelaar is het embleem van de familie Nittersum. De ridder kan
worden gezien als Eppo van Nittersum, maar het is waarschijnlijker dat het
verwijst naar de Bijbel, een Thessalonicenses 05:08 "maar laat ons, die moet
nuchter worden bij daglicht, worden gewapend met het pantser van geloof en
liefde en met de helm van hoop en verlossing ". Dat zou het wapen van Johan
Clant, heer van Stedum, worden die de eerste was om deze beelden te gebruiken.
Maar in overleg met Heraldicus en archivaris Redmer Alma (redmeralma.nl) is de
conclusie getrokken dat dit waarschijnlijk een puur voor festiviteiten ontworpen
vlag is geweest. Om de rijke historie van Stedum terug te laten komen in een
mogelijke nieuw vlag, is gekeken naar de symboliek zoals de families Nittersum en
Clant in het verleden gebruikten. Maar ook symboliek die het huidige Stedum als
dorp kan verbeelden. Zo is er nu een concept bedacht dat met de kleuren geel en
groen (geel voor koolzaad en graan en groen als verwijzing naar de laan van
Nittersum en het wapen van Clant) gecombineerd met de ridder zoals gebruikt in
het wapen van de oude gemeente Stedum , verwijzend naar de families Nittersum
en Clant (https://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_Clant ).

Dit concept zal ter goedkeuring worden gepresenteerd op een vergadering van
vereniging Dorpsbelangen, wij hopen op warme belangstelling !

Baarhuisje
Al enige tijd is het bestuur van Stichting Historie Stedum in overleg met de
gemeente Loppersum om het Baarhuisje (ook wel bekend als Lijkenhuisje) voor de
ingang van de begraafplaats over te nemen.
Hoewel de laatste jaren het huisje aardig is opgeknapt door de gemeente, zouden
wij, met vrijwilligers, het huisje graag weer in originele toestand terugbrengen. Op
bijgaande foto is op de achtergrond het huisje met originele spits te zien. Wij
verwachten dat de overdracht nog dit jaar tot stand zal komen.

Open Monumentendag 2015
Traditiegetrouw heeft SHS op open monumentendag 2015 weer open huis
gehouden. Aansluiten bij het nationaal vastgestelde thema, is een kleine expositie
rondom het thema ‘ Ambacht’ gemaakt. Daarnaast is er een bijbehorende
Powerpoint met foto’s vertoond. Met behulp van de familie Ettema (van
voorheen rijwielhandel Ettema) en de familie Smit (van voorheen Slagerij Smit) is
er een beeldende expositie gemaakt om inzicht te geven in deze oude ambachten
in Stedum. Aardig was om te zien dat vooral jonge Stedumers geen idee hadden
dat dit vroeger in Stedum aanwezig was. De geheel dag door was er voldoende
aanloop van Stedumers, oud Stedumers en toevallige voorbijgangers, waardoor
het eigenlijk altijd gezellig was. Mooie herinneringen werden ook opgehaald aan
oa de brommers die je toen kon kopen, hier volgt een korte foto impressie.

Schoorstenen
Momenteel staan schoorstenen in Stedum flink in de belangstelling. Schoorstenen
hebben vaak een lokaal karakter door bv de specifieke verjonging. Mocht u
interesse hebben in de historische achtergrond van schoorstenen in de regio, op
de website van Libau kan gratis een PDF publicatie over schoorstenen met kap
worden gedownload, zie http://www.libau.nl/publicaties/ . Het vermelde
geldbedrag is enkel als u een gedrukte versie wilt, de PDF versie is gratis.

