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Beste donateurs, 
Hierbij een kort verslag van Stichting Historie Stedum. 
Als bestuur willen wij onze donateurs door middel van deze nieuwsbrief op hoogte 
houden over hetgeen wat ons op dit moment bezighoudt.  
Het corona-virus heerst nog steeds en daardoor hebben er helaas nog geen 
bijeenkomsten plaatsgevonden.  
We spreken de wens uit dat het dit jaar wel weer mogelijk zal zijn.  
 
Bestuurlijke activiteiten 
Wij als bestuur kunnen niet fysiek vergaderen, maar we zitten ook niet stil. Er komen 
bij ons regelmatig vragen terecht met verzoeken. Wij proberen daar zo goed mogelijk 
een antwoord op te geven. 
De afgelopen maanden hebben wij o.a. mogen meewerken aan gegevens voor het 
boek van Siewert Jensema, ‘Wie was mijn vader?’ en het leveren van informatie aan 
het Historisch Genootschap Wieringermeer over oud burgemeester van Stedum 
Fokko Omta, geschreven door Ina Hoogenbosch-Glas.  
 
Uitgave boek Siewert Jensema 
Vorig jaar heeft oud-Stedumer Siewert Jensema het boek ‘Wie was mijn vader?’ 
uitgegeven.  
Siewert was één jaar toen zijn vader kort na de Tweede Wereldoorlog kwam te 
overlijden. Zijn vader was gedurende de Tweede Wereldoorlog anderhalf jaar 
burgemeester van Stedum, maar heeft ontslag genomen omdat hij zich niet met de 
maatregelen van de Duitsers kon verenigen.  
In het boek beschrijft Siewert zijn zoektocht naar wie zijn vader werkelijk was en 
onder welke omstandigheden hij aan zijn einde kwam. Het boek geeft een weergave 
van alle schriftelijke en mondelinge informatie over de levensloop van zijn vader 
maar ook over het tijdsbeeld in het ontstaan van Stedum en de ontwikkelingen die 
het dorp doormaakte tot kort na de Tweede Wereldoorlog.  
Het boek is in een beperkte oplage in eigen beheer uitgegeven. Belangstellenden 
kunnen het boek aanschaffen door een berichtje te sturen aan de auteur 
(sjztjensema@gmail.com) of aan Ineke van Zanten (info@opniehof.nl).  
De kosten bedragen 15 euro. Mogelijk roept het boek bij de lezer herinneringen op 
aan de oorlogsperiode of aan de verhalen hierover van ouders en/of grootouders. 
Aanvullende informatie over zijn vader is uiteraard zeer welkom bij Siewert. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

Restauratie. 
De restauratie van het Koetshuis met Lijkenhuisje is nog in volle gang.  
Onze enthousiaste groep vrijwilligers zijn achter de schermen druk bezig met diverse 
werkzaamheden, om zodra het weer het toelaat, buiten verder aan de slag te gaan 
met de afronding van de restauratie. 
De gedenkplaat voor oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Stedum is 
onlangs weer bevestigd onder een nieuw aangebracht raam. 

                                   
 
Kunstroute ‘Gedenkwaardig’ 
In het weekend van 15 en 16 mei a.s. vindt Kunstroute ‘Gedenkwaardig’ plaats.  
‘Gedenkwaardig’, is een kunstroute rondom verlies & herdenken langs Groninger 
begraafplaatsen, waar lijkenhuisjes staan.                                                                    
Wie de afgelopen periode een uitvaart heeft meegemaakt, heeft dit vanwege 
beperkingen rond het corona-virus, wellicht met minder warmte en nabijheid gedaan 
dan gebruikelijk en gewenst. Speciaal voor iedereen die in deze periode een dierbare 
verloren heeft, wil de Kunstroute Gedenkwaardig een moment voor herdenking en/of 
bezinning bieden. De intieme architectuur van deze soms bijzondere huisjes (een 
aantal heeft een monumentenstatus) biedt gedurende een weekend onderdak aan 
kunst die stilstaat bij verlies en uitnodigt tot herdenken. Op elke locatie komt een 
kunstenaar zijn of haar werk installeren en zal gedurende dit weekend als gastheer/-
vrouw bij het eigen werk fungeren. Ook Stichting Historie Stedum heeft het 
Lijkenhuisje beschikbaar gesteld en is opgenomen in de kunstroute.                                             
In Stedum exposeren Annemiek van der Hoek en Rolina Nell. 
Kijk voor meer informatie op: https://www.facebook.com/gedenkwaardigekunst 
 
Stedum, april, 
Bestuur Stichting Historie Stedum 


