Beste Donateurs,
Voor u ligt de nieuwsbrief zomer 2014 van de Stichting Historie Stedum.
Het geeft verslag van een periode waarin heel veel is gebeurd. Niet alleen zijn er 2
boeken uitgekomen: “De inwoners van Stedum – in de jaren ’50 van de twintigste
eeuw” en “Het Verhaal van Stedum” , ook is er door studenten van de
Hanzehogeschool Groningen een DVD gemaakt met korte impressies van Stedum
en inwoners anno 2014 en heeft de begraafplaats en omgeving een metamorfose
doorgemaakt.
In deze nieuwsbrief proberen we u kort verslag te doen van deze zaken.

Agenda
 Medio September 2014 : uitgave DVD “Stedum zo dag en deur”
 Zaterdag 13 september in het kader van open monumentendag in de
Aula 10:00-16:00 een kleine tentoonstelling rond het thema ‘ Op Reis’

Schoolmeestersrapport Stedum in het Groninger Archief
De schoolmeesterrapporten zijn de antwoorden op de vragen die de Commissie
van Onderwijs in 1828 stuurde aan de schoolmeesters van een groot aantal
Groninger plaatsen. Het doel van deze vragen was om informatie te verzamelen
waarmee schoolopziener Nicolaus Westendorp een geologische en topografische
kaart van de provincie kon samenstellen. Naast vragen over topografie, bodem en
natuurlijke gesteldheid bevat de lijst ook vragen over de middelen van bestaan,
luchtgesteldheid, taal, zeden en gewoonten. Ook Stedum is hierbij in kaart
gebracht. Via onderstaande link kunt u kennis nemen van Stedum anno 1828 !
http://www.groningerarchieven.nl/bronbewerkingen/schoolmeesterrapporten/s-t/stedum

Verslag Boekpresentatie “De inwoners van Stedum – in de jaren ’50
van de twintigste eeuw”
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Woensdag 26 maart was er in Stedum de grootse presentatie van het boek “De
inwoners van Stedum – in de jaren ’50 van de twintigste eeuw”. Het boek is
samengesteld door Jan Olthof en in samenwerking met Stichting Historie Stedum
uitgebracht. Het boek bevat een overzicht van iedereen die in de jaren ’50 in
Stedum woonden en natuurlijk zijn er mooie foto’s van die tijd in te vinden. Voor
de uitreiking van het boek werd er door Jan Olthof een levendige presentatie
gegeven over het leven in de jaren ’50. Alle aspecten kwamen aan bod: wonen,
school, werken, vrije tijd, kleding enzovoort. Op de presentatie waren veel oud
Stedumers. ’s Middags, waar de officiële uitreiking plaatsvond, waren er zo’n 100
man aanwezig. Dit resulteerde in een gezellige reünie. Omdat niet iedereen ’s
middags aanwezig kon zijn werd de presentatie ’s avond voor zo’n 35 man nog
eens dunnetjes overgedaan. Ook de avondpresentatie was zeer geslaagd.
(Oud) Stedumer, Jan Olthof, heeft binnen drie jaar een boek ontwikkeld en

geschreven over de inwoners van Stedum in de jaren 50 van de 20ste eeuw. Het
boek is tot stand gekomen door financiering van de Stichting Historie Stedum en
was na de eerste van twee lezingen al uitverkocht. Olthof is systematisch te werk
gegaan en laat in het boek per straat zien, wie in welk huis woonde, zo veel
mogelijk aangevuld met foto’s van de bewoners, soms van het huis. Het is
duidelijk dat het verzamelen van foto’s en informatie met hulp van (oud)
inwoners veel werk en tijd heeft gekost. Gesteld kan worden dat het resultaat een
redelijk compleet beeld geeft van gezinnen, winkels en het straatbeeld in die
jaren.
Olthof startte het project met het opvragen van gegevens over de volkstelling in
1947 aanwezig bij het Meertens Instituut in Amsterdam. Ook een goede
aanvulling waren de gegevens van de omnummering van straten en huisnummers
in 1957 in het archief van de gemeente Loppersum. Behalve het goed
weergegeven beeld in het boek blijkt Olthof ook in staat om verbaal de mensen
geïnteresseerd te houden. Sterker nog, de bezoekers hangen aan zijn lippen.
Tijdens de middaglezing in het Hervormd Centrum, waar 95 mensen aanwezig
waren en ’s avonds in de aula, het pand waarin de Stichting Historie Stedum
gehuisvest is, neemt Olthof de mensen mee terug in de tijd.
In zijn Groningse relaas komen alledaagse onderwerpen als kleding en voedsel
aan bod en laat Olthof zien, welke veranderingen door de jaren heen zijn
doorgevoerd of spontaan zijn ontstaan. Met mooie overgangen tussen de diverse
onderwerpen vertelt hij over zijn jeugdervaringen en hoe het dorpje Stedum er in
die jaren uitzag. Wat werd er gespeeld op straat en op het schoolplein, bij wie
werd er gewinkeld en waar gingen we naar het café? Ook benoemt hij de invloed
van religiestromingen op het alledaagse bestaan. Prachtige anekdotes worden
verteld en zeker voor de zestigers of ouder is het een feest der herkenning. Zij
kennen immers deze mensen en ook de gezegden. Olthof eindigt zijn presentatie
met een gedicht waarin hij de geur van de schoollokalen beschrijft en valt er een
lichte heimwee naar vervlogen tijden te bespeuren. Er was niet veel verbeelding
voor nodig om je voor even weer terug te wanen in historisch Stedum. De eerste
druk was diezelfde dag geheel uitverkocht. Van de inmiddels verschenen 2e druk
zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. Voor informatie Klaas Pilon;
penningmeester@historiestedum.nl ; tel. 0596-551824
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“WASSEN, SLACHTEN EN HINDERK BEGROAVEN”
Joaren vijfteg ien Steem.
Eigenlijk direct na afloop van de lezing van Jan Olthof in het Hervorm Centrum en
’s avonds in ons clubhuis was het al gauw duidelijk, dat het verhaal van Jan ook op
papier moest verschijnen. Een aantal toehoorders wilden graag de lezing van Jan
thuis nog eens rustig teruglezen en vonden het jammer, dat er geen gedrukte
versie van was of dat de lezing niet in het boek ” Stedum in de jaren vijftig” was
opgenomen.
“Wassen, slachten en Hinderk begroaven” was een uitdrukking van Jan Olthof zijn
grootmoeder om aan te geven dat ze het druk had, omdat alle dingen vaak
tegelijk kwamen. Het zou de titel kunnen zijn van het boekje. Het hele leven, van
de wieg tot het graf komt in de lezing aan de orde: wonen en werken, eten
bereiden en kleding maken, geboorte en sterven, het onderwijs, de middenstand
en het boerenwerk. Inspanning dus en ontspanning in kinderspel, toneel, voetbal
en muziek. Vandaar dat wij besloten hebben om alsnog de lezing van Jan in
boekvorm uit te geven. Omdat het wel enige tijd vergt, om alles goed op papier te
krijgen, zal het boekje waarschijnlijk in september verschijnen.
De prijs van boekje zal ongeveer € 10,= bedragen.
Als u belangstelling hebt, kunt u via de telefoon of mail alvast een boekje
bestellen bij onderstaand adres, dan bent u in elk geval zeker van een exemplaar.
Klaas Pilon; penningmeester@historiestedum.nl ; tel. 0596-551824
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Het Verhaal van Stedum
In De Boekwerkplaats in Stedum is 11 april jl het boek ‘Het Verhaal van Stedum’
gepresenteerd. Dit is een boek waarvoor Stedumers meer dan 20 Stedumers op
leeftijd interviewden over hun het verleden van hun dorp én hun eigen leven.
Het dorpsleven is vergeleken met een eeuw geleden enorm veranderd. Dat is een
wereldwijde ontwikkeling die ook in Stedum is te zien. Winkeltjes verdwenen en
voorzieningen kwamen onder druk te staan omdat vooral de jonge bevolking weg
trok. Het was niet langer gewoon dat je in je geboortedorp bleef wonen. Vaak
wordt door de Stedumers verteld hoe vroeger – voor de Tweede Wereldoorlog –
het dorp eruit zag. De Hoofdstraat, met meer dan dertig winkeltjes was het
levendige hart van het dorp. Dat maakt nieuwsgierig naar meer verhalen over
Stedum en de bewoners.
Gelukkig zijn er nog Stedumers die de tijd vanaf de jaren ’20 van de vorige eeuw
hebben meegemaakt, die nog weten hoe het dorp vol met winkeltjes was, de
scholen uitpuilden en iedereen in en om het dorp werkte. Maar er zijn steeds
minder mensen die de verhalen nog kunnen vertellen. Daarom is een aantal jaren
geleden door Agmar van Rijn, Lorette Verment en Susanna Lemstra in
samenwerking met de Stichting Historie Stedum een ambitieus plan bedacht: Het
Verhaal van Stedum.
Meer dan twintig Stedumers op leeftijd zijn geïnterviewd door Stedumers over
het verleden van hun dorp èn hun eigen leven. Het leverde prachtige,
persoonlijke verhalen op die nu zijn gebundeld in het boek Het Verhaal van
Stedum. Het resultaat is verbluffend. Een boek van meer dan 200 pagina’s.
Interessante verhalen die voorzien zijn van mooie foto’s, portretten van nu en
oud beeldmateriaal uit de beeldbank van Stichting Historie Stedum.
Het Verhaal van Stedum is vrijdagmiddag 11 april gepresenteerd aan de
geïnterviewden en interviewers. Daarna is het boek verkrijgbaar bij
Boekbindatelier Wim Gremmen (op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
of na telefonische afspraak 0596 551588) en kost 20 euro.
Het boek is tot stand gekomen dankzij de medewerking van veel vrijwilligers uit
Stedum, een financiële bijdrage van het SNS Fonds Eemsmond en Essent/RWE

Cultuurfonds en de vrijwillige inzet van Boekbindatelier Wim Gremmen.
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Begraafplaats Stedum op orde.
Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat.
De gemeente Loppersum heeft vorig jaar besloten om haar verantwoordelijkheid
te nemen en de begraafplaatsen in haar gemeente op te knappen door het
wegwerken van heel veel achterstallig onderhoud.
Misschien ook ingegeven door het feit, dat een aantal vrijwilligers zich het lot van
de begraafplaats wel aangetrokken hebben en zelf initiatieven ontplooiden om de
boel daar te fatsoeneren. Want buiten het restaureren en beletteren van
grafmonumenten is er een aantal jaren ook veel aan onkruidbestrijding gedaan op
de paden, zijn er hagen geknipt en veel rommel opgeruimd bij de ingang van de
graafplaats. Te veel om op te noemen. In ieder geval is de gemeente nu goed
bezig en daar zijn we blij mee.
En: doe wel en zie niet om.
De entree en ook de begraafplaats zelf heeft de afgelopen maand een
metamorfose ondergaan. Hoewel de begraafplaats landschappelijk een zeer fraai
element is, gelegen aan de westkant van ons dorp, werd het grotendeels aan het
oog onttrokken door het groen van bomen en struikgewassen rond het oud
baarhuisje en langs de stationsweg. De bomen en struiken zijn nu voor een groot
gedeelte verdwenen. Het asfalt van beide ingangen vanaf de stationsweg tot ruim
het hek van de begraafplaats is geheel vervangen door gebakken rode klinkers.
En gekruist lopen er nu 2 wandelpaden aan weerszijden vanaf het baarhuisje naar
de parkeerhaven aan stationsweg en zijn er voor en naast het baarhuisje perkjes
aangelegd en nieuwe bomen geplant.
Ook het asfalt naar de S.H.S-aula is verdwenen en vervangen door klinkers en de
tegels naar de voordeur zijn vervangen door kleine klinkertjes.
De metersbrede haag voor het gebouw is ook verwijderd en vervangen en
opgefleurd door een grasperkje met daarin een nieuwe boom.
Op de begraafplaats zelf worden alle paden opgesloten door cortenstaal en

worden ze voorzien van een nieuwe laag schelpen. Ook de brug naar het nieuwe
gedeelte krijgt een opknapbeurt. De haag, die het oude gedeelte van de
begraafplaats omzoomde, is inmiddels verwijderd en wordt vervangen door een
nieuwe beuken haag.
Al met al een hele verbetering. En de moeite waard om de begraafplaats eens te
bezichtigen.

Studenten Hanzehogeschool Groningen maken DVD “Stedum zo dag
en deur”
In het kader van hun opleiding media en journalistiek, heeft een groep studenten
een film geproduceerd over het leven in Stedum anno 2014. De film is voor
betrokkenen in première gegaan in een heuse bioscoop: Forum Images.
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. Samantha Warkor, Stijn Steenhuis , Wigger Brouwer en
Yorick Oor hebben deze film gemaakt. Medio september zal deze DVD ook via
Stichting Historie Stedum beschikbaar komen.

Begraafplaatsproject
het verhaal van de begraafplaats en de putdeksel.
Tijdens de rioleringswerkzaamheden aan de Stationsweg moet bij Bertus en Hillie
Edens hun oude slecht werkende afvoerput in de bestrating aan de zijkant van
hun huis worden vervangen door een nieuwe moderne afvoerput. De betonnen
deksel van de oude afvoerput blijkt bij het omdraaien letters en cijfers te
bevatten. Het is een oude afgebroken grafsteen met de voornamen van 2
kinderen met deels nog de data van geboorte en overlijden.
Nader onderzoek door Stichting Historie Stedum heeft opgeleverd, dat de 2
kinderen begraven zijn op het zgn. “armenlap”.
Stichting Historie Stedum, heeft samen met een oud-medewerker van de
gemeente en bekend op de begraafplaats, Piet Norden, de plaats van de graven
uitgemeten op het armenlap en al heel gauw werd de fundering van het
monumentje 10 cm. onder het maaiveld teruggevonden.

Teruggevonden fundering op het zgn “armenlap”

De nabestaanden zijn ingelicht en waren blij verrast door de vondst en met onze
bedoelingen. We willen het monumentje namelijk graag terugplaatsen op de
oorspronkelijke plek. Mannie Hovenkamp is begonnen met het opnieuw
beletteren van het monumentje en ondertussen heeft Dirk Jan het teruggeplaatst
waar het hoort.

Mannie uiterst geconcentreerd met strijkplank als werkbank.
Hoe is zo’n grafsteen nu verzeild geraakt op een afvoerput van de buren van de
begraafplaats. Daar kun je alleen maar naar raden. Een mogelijk is, dat de
vroegere bewoner van het huis van Bertus en Hillie de grafsteen mee naar huis
heeft genomen en op de afvoerput heeft geplaatst. Deze man, Albert Groothuis,
was destijds vaak op de begraafplaats aanwezig om een aantal graven op de
begraafplaats te verzorgen en te onderhouden. Misschien hebben medewerkers
van de gemeente de afgebroken steen bij het lijkenhuisje gezet of Groothuis zag
regelmatig deze afgebroken steen op de grond liggen wat maar bleef liggen en
vond dat storend. In elk geval had hij er thuis wel een goede bestemming voor.

Bijeenkomst Vrouwenraad
7 januari hebben wij ’s middags, met twee leden van de Stichting Historie Stedum
voor de Vrouwenraad twee video’s vertoond van de Speelweek van Stedum die
opgenomen zijn in 1980 en 1981. Wij hadden de video’s van Eddo Jensema
gekregen.
Door verhindering van Heino de Vries die voorgaande jaren voor de Vrouwenraad
de eerste middag in het nieuwe jaar verzorgt met het vertonen van dia’s, waren
wij gevraagd. Verder hebben wij twee groepsfoto’s vergroot en gekopieërd en de
mensen gevraagd de namen van de personen te noemen die op de foto stonden.
Dit was een uitgelezen gezelschap om dat aan de weet te komen. In de pauze
hebben wij een gedeelte van de DVD van de jaren 50 getoond.
Het was een fijne middag voor ons maar vooral voor de mensen die er waren.

