Infobestand Pelgrimsroute Mussel Jipsingbourtange.

Mussel.
Mussel is een betrekkelijk jong dorp. Het is ontstaan in de negentiende eeuw op een zandrug in het
veengebied langs de Mussel-Aa. Het oudste deel van het dorp ligt aan de weg van Musselkanaal naar
Onstwedde. Later groeide het dorp ook langs de weg richting Vledderveen en de weg naar Jipsinghuizen.
Mussel Aa
De Mussel-Aa is een beek in Westerwolde in het oosten van de provincie Groningen. Ze loopt van Zandberg
(ten zuiden van Musselkanaal) naar het noorden via Mussel en Onstwedde naar Wessinghuizen waar ze
samenvloeit met de Ruiten-Aa. De Mussel-Aa was aanvankelijk een veenbeek. Ze ontsprong in het
Bourtangermoeras bij Valthe onder de Hondsrug.
In 1916 is het Mussel-Aa-kanaal gegraven die langs de Mussel-Aa loopt. Dit kanaal werd gegraven omdat
door het afgraven van het Bourtangermoeras de wateraanvoer wisselvalliger werd en de wateroverlast sterk
was toegenomen. Dit kanaal en haar zijtak naar Onstwedde doorsnijdt de Mussel-Aa en heeft grotendeels de
watervoerende functie overgenomen. De beek is tijdens ruilverkavelingen van na de Tweede Wereldoorlog
gekanaliseerd.
Sellingerbeetse.
Sellingerbeetse is een gehucht dat ten westen van Sellingen ligt. De naam stamt dus af van Sellingen (= Inge =
de Lieden van Selle (= persoonsnaam) en Beets komt van Beek.
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Bij het gehucht ligt het natuurgebied het Sellingerveld In dat gebied liggen drie grote zandplassen die in de
loop der jaren zijn ontstaan door zandwinning, lokaal bekend als de Beetser koeln (Beetserkuilen). Bij de
plassen, die nu deels een recreatiefunctie hebben, ligt een camping.
'De aarde was woest en ledig', dat ging tot halverwege de negentiende eeuw zeker op voor de Sellingerbeetse,
de streek was onbewoond. Als het heel nat of heel droog was, was het een nauwelijks te begaan zand- en
veengebied. Waar heide volop groeide en bloeide, waar de schaapherder liep en de bijenkorven stonden. Het
eerste onderkomen voor mensen in Sellingerbeetse was zeer waarschijnlijk een plaggenhut, die zo rond 1850
werd gebouwd. Langzamerhand kwamen er meer plaggenhutten, maar ook houten keten werden er neergezet
voor bewoning.
Plaggenhutten, hutten van boomstammen en heideplaggen om in te wonen, werden vaak in één nacht,
gedeeltelijk in de grond, gebouwd. Het was verboden om zomaar ergens een huis te bouwen. Wanneer het
lukte om in de ochtend de haard te laten branden, zodat er rook uit de schoorsteen kwam, dan mocht het huisje
blijven staan. In 1940 werd de Voorbeetserweg verhard. In 1952 werd het Beetserpad de Beetserweg.
Velen Beetsters combineerden een arbeidersbestaan met een beetje boeren. Gestaag groeiden de bedrijfjes.
Ontginningen werden veelal zelf ter hand genomen, meest stukje bij beetje. Tot begin deze eeuw wel met de
ossenploeg, waar Remmelt en Kees en Luctor en Buro en Fannie en Joke en hoe ze ook allemaal meer mogen
hebben geheten, voor liepen te trekken.
Kerkje Opwaarts.
In het gehucht staat het kerkje 'Opwaarts!', gebouwd in Amsterdamse school stijl in 1925 in opdracht van de
Nederlandse Hervormde Kerk . Momenteel dient het als cultureel podium en is in gebruik voor exposities en
bijeenkomsten.
Jipsingbourtange.
De naam Jipsingboertange verwijst naar de zandrug waarop het dorp is ontstaan.
Jipsingboertange ligt in een bosrijke omgeving, met veel Amerikaanse eiken en een schitterend ven ('het
meertje’). In de jaren dertig van de vorige eeuw, toen dit deel van Westerwolde werd ontgonnen, werden de
bossen aangelegd, daarvoor waren er uitgestrekte heidevelden.
Ontginning
De ontginning gebeurde grotendeels in het kader van de werkverschaffing. De stukken grond die het minst
geschikt waren voor de landbouw werden gebruikt voor het aanleggen van percelen bos. In Jipsingboertange
werd in totaal 204 ha. ontgonnen.
De meeste turf behoorde toe aan de boeren. De arbeiders staken de turf, als de turf droog was haalden de
boeren het met de zogenaamde ladderwagens op. De turfgravers hadden geen gemakkelijk bestaan, maar de
verdiensten waren goed: gemiddeld zo'n elf euro per week, een boerenarbeider verdiende maar de helft en in
de werkverschaffing nog minder. Het turfgraven ging door tot vlak na de tweede-wereldoorlog. Praktisch al
het veen was toen weg, wat er nog zat werd omgespit.
Interneringskamp Sellingerbeetse
In 1935 werd het 'Kamp de Beetse' opgezet als werkverschaffingskamp waar werklozen uit alle delen van
Nederland tegen een karig loon met de schop de heidevelden moesten ontginnen.
In en na de Tweede Wereldoorlog heeft het kamp nog vier andere doelgroepen als bewoners gehad en is
daarmee uniek in Nederland. In januari 1942 arriveerden vierhonderd joodse mannen uit Amsterdam in 'De
Beetse'. Zij moesten als landarbeider werken, maar bezaten nog een redelijke mate van vrijheid en werden vrij
correct behandeld.
Op 2 oktober 1942 werd het kamp door Duitse militairen omsingeld en moesten alle bewoners te voet naar het
station in Stadskanaal. Vandaar ging het via Westerbork naar Auschwitz, waar de meeste werden omgebracht.
In 1944 kreeg het kamp nieuwe bewoners. Enige honderden mannen in leeftijd variërend van 17 tot 40 jaar
werden in het kamp ondergebracht, zij moesten bij de boeren in de regio werken.
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Toen deze werkzaamheden in december 1944 klaar waren, werden velen van hen als dwangarbeider naar
Duitsland verplaatst.
Toen in september 1944 Zuid-Nederland was bevrijd, brak er paniek uit bij de NSB-ers ('Dolle Dinsdag'),
velen vluchtten met hun gezinnen naar Duitsland.
Een groot aantal NSB-ers belandde in Lüneburg. Op bevel van hun leider Anton Mussert keerden de
'Lüneburgers' terug naar Nederland.Omdat de bevolking deze groep nu niet bepaald met open armen ontving,
werden honderden vrouwen en kinderen in het kamp 'De Beetse' ondergebracht.
Na de Tweede Wereldoorlog werd het kamp op 1 augustus 1945 onder leiding van commandant M. Dijkhuis
ingericht als 'Bewarings- en Interneringskamp Sellingerbeetse'.
Honderden voormalige NSB-ers en SS-ers uit de provincie, maar ook van daarbuiten, werden er opgesloten.
Het kamp was inmiddels voorzien van prikkeldraad en wachttorens.De gevangenen moesten helpen bij het
werk op het land bij de boeren in Westerwolde.
Op 15 februari 1948 werd het kamp gesloten. De barakken werden afgebroken en verkocht, op één na..
De (erg verpauperde) barak die er nu nog staat, stond aan het gesloten uiteinde van het kamp, de ingang van
het kamp was aan de kant van Jipsingboertange.
Kopstukken.
Kopstukken is een dorp in de nabijheid van Mussel in de gemeente Stadskanaal in de provincie Groningen
(Nederland). Het is een langgerekt streekdorp in het uiterste oosten van de gemeente. De naam Kopstukken
verwijst naar de 'kop' van het Mussel-Aa-kanaal. Stukken land aan de kop van het kanaal.
OLV van Lourdes Kerk
Het dorp ontstond in de negentiende eeuw. Het veengebied werd hier toen in ontginning gebracht wat veel
nieuwe bewoners aantrok. In Kopstukken vestigden zich met name uit Duitsland afkomstige arbeiders. Deze
brachten hun eigen geloof mee, zodat Kopstukken nog steeds een katholieke enclave is. Het dorp met nog
geen 150 inwoners heeft een eigen rooms-katholieke kerk uit 1962 van architect J.A.A. Dresmé, gewijd aan
Onze Lieve Vrouwe van Lourdes.
Kerk Mussel.
Zaalkerk met dakruiter. Verving een eerdere, in 1956 gesloopte, kerk.
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