Infobestand Pelgrimsroute Wedde Westerwoldse Aa.

Hoogtekaart Pelgrimsroute. Rood is hoog en blauw is laag.
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Wedde.
Wedde is verwant met wad met doorwaadbare plaats in de rivier. Het dorp ligt aan de Westerwoldse Aa. Deze
is tot het dorp bevaarbaar voor pleziervaart. Beide oevers van de Aa liggen in het Natuurnetwerk Nederland.
Hier liggen diverse natuurgebieden. Zo liggen ten noorden van de Hoornderweg de Hoornder meeden. Deze
zijn evenals gebieden ten zuiden van deze weg, zoals de Geselberg, in handen van Staatsbosbeheer. Rond het
dorp zijn ook nog essen te herkennen.
Kerk Wedde
De romanogotische kerk van Wedde is gebouwd in de eerste helft van de 13e eeuw. In de 15e eeuw is de kerk
uitgebreid en verhoogd. Daardoor kreeg de kerk een meer gotisch aanzien. Omdat de kerk geleden had onder
oorlogshandelingen in 1666 werden het koor en het schip verlaagd. De ramen van de kerk zijn na de
reformatie vergroot. Daarvóór had het gebouw smalle gotische ramen.
De toren van de kerk is pas veel later, in 1860, tegen de kerk aan gebouwd. Deze verving een vrijstaande
houten klokkenstoel. De kerk heeft een preekstoel uit de 17e eeuw, een drostenbank uit omstreeks 1700 met
het wapen van Groningen[1] en een door Flentrop in 1979 gebouwd koororgel zonder pedaal. Dit orgel is
geplaatst op de orgelgalerij en verving het harmonium dat hier sinds 1904 stond. In de kerk liggen diverse
borgheren van de Wedderborg begraven, waaronder Haye Addinge (1492). Op de zerk van deze Addinge is de
volgende tekst te lezen:
"Int jar uns Heren MCCCC un XC und II des Fridages na Marien Verkundighe starf Haye Addinghes,
Hooflink van Westerwolde, des sine siele mote resten in de vrede. Amen."
Ook de laatste drost van Westerwolde, Albert Hindrik van Swinderen, ligt in de kerk begraven.In de kerk zijn
drie wijdingskruisjes gevonden, die werden aangebracht bij een wijding door een bisschop na een restauratie
of verbouwing van de kerk.
Wedderburcht.
De Wedderborg of (tegenwoordig vaker) Wedderburcht, ook wel Addingaborg of Huis te Wedde genoemd, is
een borg in het dorp Wedde in de provincie Groningen. De borg was eeuwenlang de zetel van de Heren van
Westerwolde of hun vertegenwoordiger. De geschiedenis van de borg is dan ook nauw verweven met de
geschiedenis van de streek.
Het geslacht Addinga
De geschiedenis van de borg begint rond 1360. Adde (ook wel Edde genoemd) Addinga had Westerwolde in
leen gekregen van de abt van de Abdij van Corvey. Oorspronkelijk kwam Addinga uit het Reiderland, maar
was daar volgens de verhalen zijn bezit kwijtgeraakt aan de oprukkende Dollard, ofwel verjaagd na de SintMarcellusvloed van 1362. Om zijn positie in Westerwolde te versterken zou hij toen de Wedderborg hebben
gebouwd. Adde en zijn opvolgers hebben moeite om hun gezag te vestigen. Westerwolde was een heerlijkheid
van Münster en de Abdij van Corvey, maar kon door middel van het Westerwoldse landrecht zelf de meeste
zaken regelen. Onenigheid ontstond toen Addinga de rechtspraak wilde verplaatsen naar de Wedderborg, in
strijd met het landrecht. Er ontstond een strijd tussen de bevolking en de Addinga's. De Addinga's lieten
daarop rond 1460 een muur bouwen rond de borg. De bevolking riep daarop de steun in van de stad
Groningen. Met hulp van de stad werd die strijd gewonnen. In 1478 werd de borg met half afgebouwde muur
vernietigd. De stad bouwde de Pekelborg aan de Pekel A van waaruit de stad zijn invloed verder probeerde uit
te breiden. De Wedderborg werd in 1486 herbouwd door Haye Addinga, na toestemming van de bisschop van
Munster te hebben gekregen.
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Gelre, Karel V en de Opstand.
In 1530 werd de borg ingenomen door Berend van Hackfort in opdracht van Karel van Gelre. Hackfort werd
aangesteld als drost en versterkte de borg daarop in 1532 ingrijpend: Er werd een nieuwe ringmuur aangelegd
met vier bastions en er kwam een poortgebouw met cellen voor gevangenen. Voor de bouw werd onder andere
de kerktoren van Vlagtwedde gesloopt. Hackfort slaagde er echter niet in de borg in handen te houden, in
1536 werd de borg ingenomen door Georg Schenk van Toutenburg die namens keizer Karel V de functie van
drost ging bekleden. Schenk van Toutenburg zette de bouw voort en liet zijn wapen inmetselen in de toren. In
1561 ging de borg over op Jan van Ligne, de graaf van Aremberg en nu dus ook heer van Westerwolde. Hij
werkte eveneens verder aan de borg, zij het niet voor lang: Bij het begin van de Tachtigjarige Oorlog in 1568
nam Adolf van Nassau zijn intrek in de borg. Vanuit Wedde trok hij voor de staatsen op naar Heiligerlee, waar
hij de Spaansgezinde Jan van Ligne trof in de Slag bij Heiligerlee. Beiden kwamen om bij de slag. Willem
Lodewijk van Nassau-Dillenburg won dan wel de slag voor de staatsen, geld voor een huurleger had hij niet
en hij was dus genoodzaakt de Wedderborg te verlaten. De erfgenamen van Ligne benoemden daarop Mathias
Ort als nieuwe borgheer. Hij wist echter niet te voorkomen dat de daaropvolgende 25 jaar de borg meerdere
malen werd geplunderd door zowel Spaanse als Staatse legers. In 1593 werd de borg definitief ingenomen
door Willem Lodewijk van Nassau.
De Stad als Heer van Westerwolde
De nabestaanden van de Ligne (Huis Arenberg) kregen hun eigendom uiteindelijk terug van de Staten
Generaal en verkochten deze daarop in 1617 aan koopman Willem van Hove uit Alkmaar, die het huis reeds
twee jaar later verkocht aan de stad Groningen, die zo eigenaar werd van de heerlijkheid Westerwolde. De
borg werd de zetel van de drost namens de stad. De stad zou heer blijven tot de Franse tijd. In die bijna twee
eeuwen werd de borg nog tweemaal veroverd, beide malen (in 1665 en in 1672) door de bisschop van
Munster.
Een van de opmerkelijkste drosten in deze periode was Rudolf de Mepsche. Deze was oorspronkelijk
grietman te Faan. Zijn positie in Faan was echter onmogelijk geworden na een veelvoud van door hem
begonnen processen wegens sodomie. In 1750 werd hij daarom 'weggepromoveerd' naar Wedde, waarvoor
drost Petrus Muntinghe (drost van 1745 tot 1749) zijn positie opgaf. De Mepsche stierf echter al vrij kort
daarop en verloor al zijn land en eigendommen. Petrus Muntinghe herkreeg daarop in 1755 weer zijn oude
functie als drost en bleef dit tot zijn dood in 1777. In die tijd was de borg reeds zwaar vervallen. Midden 18e
eeuw werd het laatste bastion gesloopt.
Eeuwenlang werd de borg gebruikt als rechtstoel door het Crimineel Gerechte, waarin de drost van Wedde en
de rechters uit Vlagtwedde en Bellingwolde zetelden, daartoe bijgestaan door twee assessoren. Vele
veroordeelden werden hier gemarteld en gebrandmerkt en ook werden er de doodsvonnissen uitgesproken. De
terdoodveroordeelden werden op de galgenheuvel de Geselberg (lokaal 'Giezelbaarg') net buiten Wedde
terechtgesteld. Volgens een verhaal zouden borg en galgenheuvel met elkaar in verband staan of hebben
gestaan door middel van een onderaardse gang.
De Franse tijd bracht het einde van de heerlijke rechten. Westerwolde werd een deel van de provincie
Groningen. De laatste drost (Albert Hendrik van Swinderen) werd baljuw, maar bleef nog wel belast met de
rechtspraak. In 1803 kreeg de baljuw ook de rechtspraak over Wedde en Westerwoldingerland van het
Crimineel Gerechte in handen. De laatste baljuw was Willem de Sitter, die tevens werd belast met het innen
van de belastingen. In 1818 verliet hij daarop de borg om president van de nieuwe rechtbank te Winschoten te
worden. Daarmee verloor de Wedderborg haar functie als rechtstoel.
Wedderveer.
De naam verwijst naar het veer over de Westerwoldse Aa. Het veerhuis was vroeger een populaire
uitspanning, zeker nadat de tramlijn naar Winschoten werd aangelegd. Aan de andere kant van het water
liggen de Wedderbergen, van oorsprong een klein natuurgebied bestaande uit stuifduinen die gevormd zijn in
de middeleeuwen. Tegenwoordig is het vooral bekend als recreatiegebied, met onder meer een bungalowpark.
Ook staat in het gebied poldermolen de Weddermarke uit 1898.
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Westerwoldse Aa.
De Westerwoldse Aa (ook: Westerwoldsche Aa) is een riviertje (beekje) in Westerwolde. De rivier wordt
gevormd uit de riviertjes Mussel Aa en Ruiten Aa die bij Wessinghuizen samen komen. Het riviertje stroomt
richting de Dollard. In het gedeelte ten noorden van Bad Nieuweschans vormt het riviertje de rijksgrens tussen
Nederland en Duitsland. In de middeleeuwen werd de Westerwoldse Aa na binnenkomst in het landschap
Reiderland vermoedelijk de Reider Ee genoemd en liep door tot aan de Punt van Reide in de Eems. De grens
tussen Westerwolde en Reiderland lag tussen de kerspelen Vriescheloo en Blijham. Hoe de Westerwoldse Aa
oorspronkelijk heette is niet bekend. De loop werd in de zestiende eeuw naar het oosten verlegd.
Tegenwoordig heet de stroom tot aan Nieuwe Statenzijl ook Westerwoldse Aa.
Vriescheloo
Vriescheloo is omstreeks de twaalfde eeuw ontstaan als een randveenontginningsdorp, dat in verschillende
fasen is verschoven van de oevers van de Westerwoldse Aa naar zijn huidige plek. De fundamenten van een
oudere kerk zijn opgegraven in 1939 en 1940.Bij ruilverkavelingswerkzaamheden is in 1987 een steenhuis uit
de veertiende eeuw blootgelegd. De naam Vresschenlo komt voor op de aanvulling van een lijst van kerken
van de Abdij van Corvey, die in de dertiende eeuw is ontstaan. In 1316 heet het dorp kortweg Loo.
De oorsprong van de naam Vriescheloo is omstreden. Volgens deskundigen is de naam afkomstig van Friezen
die zich in of bij het bos (loo) zouden hebben gevestigd. Daarbij werd tevens verwezen naar een tekst op de
preekstoel van de hervormde kerk met het opschrift "Doccumanus abbas me fieri fecit. Ao 1560" staat. Het
zou dus gaan om een schenking vanuit Dokkum. Volgens Meekhoff Doornbosch verwijst 'Doccumanus' echter
naar Harmannus Doccumanus, die in het jaar 1570 abt van het klooster Feldwerd was. Mogelijk heeft men de
afgedankte preekstoel van het klooster overgenomen. Waarschijnlijker is echter dat het voorvoegsel vressche
de betekenis heeft van 'vers', 'fris' of 'nieuw' ("het nieuwe loo"), ter onderscheiding van Lutjeloo, van waaruit
de plaats zou zijn gesticht.
Aan het einde van de middeleeuwen, toen het veen grotendeels verdwenen was, vestigde men zich op het
hoger gelegen land aan de huidige Dorpsstraat, een zandrug. De Ossedijk maakte deel uit van de voormalige
handelsroute tussen Winschoten, Bourtange en Münster. Een uiteindelijke dorpsstructuur, met de 18e-eeuwse
kerk van Vriescheloo als middelpunt, ontstond in de tijd van de Franse overheersing. In het begin van de 20e
eeuw vormde het centrum van Vriescheloo een lang lint van bebouwing. Er woonden toen vooral mensen die
actief waren in de landbouw, alsook een aantal winkeliers.. In het dorp staat de monumentale korenmolen De
Kerk.
De protestantse (voorheen: hervormde) kerk van Vriescheloo, zoals die nu in gebruik is, dateert van 1717.
Blijkens het kerkelijk archief heeft men eerst enkele graven op het Bisschopskerkhof moeten ruimen om de
benodigde oppervlakte vrij te krijgen, alvorens men met de bouw kon beginnen. In 1838 is de kerk hersteld en
gewijzigd, terwijl deze in 1841 van een toren werd voorzien. Eerder was er een klokkenstoel. Omstreeks 1876
is het huidige gebouw van een pleisterlaag voorzien. Restauratie van de kerk vond wederom plaats in 1980, en
van de toren in 1982. Architectonisch heeft dit witgepleisterde gebouw geen bijzonderheden.
Een oudere kerk heeft gestaan op ongeveer vierhonderd meter vanaf de huidige weg, Dorpsstraat, in de
richting van de Westerwoldsche Aa (achter de voormalige openbare lagere school, nu in gebruik als
werkgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten, D' Olle Witte Schoule). Oude stenen en puin, voor zover
het nog aanwezig was, is verwerkt in het huidige gebouw. De plek waar de oude kerk heeft gestaan is door de
oudheidkundige dienst Groningen, onder leiding van archeoloog prof. A.E. van Giffen, in 1939 en 1940
afgegraven en in tekening gebracht.
Fundamenten, voor zover nog te ontdekken, en de zandfundering lieten zien dat er een bakstenen gebouw
heeft gestaan. Langschepig, vijfzijdig, gesloten en van steunberen voorzien. Dit gebouw moet reeds ver voor
dat het huidige gebouw er was, in onbruik zijn geraakt. Oorlogen, waaronder die van de bisschop van Munster
(Bommen Berend), waren daar niet vreemd aan. Maar ook de bouw van de kerk is zeker niet optimaal solide
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geweest. Met de blootlegging is duidelijk naar voren gekomen dat men het aanwezige veenpakket niet tot aan
het vaste zand had uitgegraven. Door de druk van de muren en fluctuerende waterstanden ging het veen
inklinken, waardoor de muren wel móésten gaan verzakken.
Tot op heden leeft het bezoek van de bisschop nog steeds voort in Vriescheloo, met name in de naam van het
Bisschopskerkhof; de huidige kerk is er op gebouwd. En voorts de Bisschopsweg, waar de orden - of
mogelijk: horden - van de bisschop langs zijn getrokken.
Voordat het huidige gebouw in gebruik was hield men de kerkdiensten in een schuur. Men kan dit lezen op
een sluitsteen onder de kansel. Op de steen staat namelijk dat Petrus Eggens op 14 juni 1717 in een schuur
werd bevestigd als eerste predikant van de kerk. Een tweede grafsteen herinnert aan Engelke Hindriks
Brouwer. In zijn huis zijn de plannen voor de nieuwe kerk gemaakt. De opvolger van ds. Eggens was ds.
Johannes Tammen, overleden in 1750. Zijn zoon Elzo Tammen volgde hem op. Ook van hem ligt een grafzerk
onder de kansel.
Het interieur van de kerk is met de gepleegde renovaties aangepast. De niet meer te herstellen vaste banken
zijn vervangen door stoelen. De kerk is daardoor doelmatiger te gebruiken. Rond de preekstoel is het
liturgisch gedeelte verhoogd. Voorts is de vloer in de kerk een ietsje hellend gelegd, met als resultaat dat men
niet steeds tegen de hoofden van voor zittende personen kijkt en het gebeuren op het liturgisch gedeelte goed
kan volgen.
Het ondergedeelte van de toren is in 1841 gebouwd. In 1925 is deze verhoogd en in 1982 opnieuw
gerestaureerd en weer met lei bedekt. Mét deze handelingen is tevens het dak der kerk doorgetrokken tot aan
de torenmuur.
Uit de randschriften en inscripties blijkt dat deze klok gegoten is in 1679. Wapens van Clant, Ripperda en
Cockinga komen er op voor. De klok heeft een zeer mooie klank. In de Tweede Wereldoorlog (1940-1945)
moest op last van de Duitse bezetter de klok worden ingeleverd om tot oorlogstuig worden omgesmolten.
Gelukkig is hij vanwege de historische waarde en het einde der oorlog voor de smeltkroes bewaard gebleven
en weer teruggekomen op haar oude plaats - geheel ongeschonden.
Het huidige kerkgebouw staat op het Bisschopskerkhof. Alvorens men met de bouw kon beginnen zijn hier
graven geruimd. Ook in jongere tijd heeft dit nog eens plaats gevonden toen men op heteluchtverwarming is
overgegaan. Nog zijn er zeer oude graven te vinden, onder andere van Boelem Heyer, overleden in 1720;
Eppo Hillenius, overleden in 1773; en anderen. Een jongere begraafplaats vinden we achter de kerk, iets
verder zuidoostelijk.
Veelerveen.
Veelerveen is een lintdorp en is een van de jongste veenkoloniën in Oost-Groningen. Rond 1900 was er al
enige bebouwing aanwezig, maar de nederzetting groeide uit toen de Vereniging ter bevordering van de
kanalisatie van Westerwolde het B.L. Tijdenskanaal (1911), het Ruiten-Aa Kanaal (1920) en het Mussel Aa
Kanaal (1916) had laten graven. Veelerveen ontstond precies op de plek waar deze kanalen samenkomen. De
kanalen leidden ook tot de vestiging van de aardappelmeelfabriek 'Westerwolde'. Na de vervening werd het
dorp grotendeels agrarisch.
In 1911 werd begonnen met het graven van het Ruiten-Aa-kanaal, tussen Ter Apel en Bellingwolde, in 1916
werd het westelijk hiervan geprojecteerde Mussel-Aa-kanaal gegraven, tussen Musselkanaal en Bellingwolde.
Beide kanalen werden onder zware omstandigheden met de hand gegraven. De voltooiing van beide kanalen
in 1920 droeg bij aan de economische ontwikkeling van Westerwolde. De kanalen hadden ook een belangrijke
functie als scheepvaartverbinding.
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Om de initiatiefnemer van het kanalisatieplan, B.L.Tijdens te eren, werd kort na zijn overlijden in 1904 Een
hardstenen obelisk opgericht bij de sluis ten zuiden van Bellingwolde. Op de obelisk staat de tekst
"B.L.Tijdens, ontwerper van het plan ter kanalisering van Westerwolde 1892-1908"
De kanalen werden in de periode na de Tweede Wereldoorlog gesloten voor de scheepvaart en kregen alleen
een functie voor de waterhuishouding van Westerwolde. Door de schaalvergroting en concentratie werd de
aardappelmeelfabriek gesloten door Avebe. In de laatste decennia van de 20e eeuw werd gepoogd de streek
voor het toerisme te ontwikkelen. Dit resulteerde in het openstellen van het Ruiten Aa kanaal en B.L.
Tijdenskanaal voor de pleziervaart en het Mussel Aa Kanaal voor de kanovaart. Op de kanaalkruising ligt een
brug met drie armen, Noabers Badde of Mercedesbrug, waarover alle drie de oevers te bereiken zijn.
Kerkje Veelerveen.
Neogotische kerk met torentje. De Hervormde evangelisatie Uw Koninkrijk Kome is op 10 december 1917 in
gebruik genomen. In 1962 werd de plaatselijke aardappelmeelfabriek gesloten en sindsdien ging het met het
kerkbezoek bergafwaarts. De bewoners verhuisden naar elders. Op 9 januari 2005 is er de laatste kerkdienst
gehouden. De bestemming is nog onbekend. De luidklok hing vroeger in de kerk van Philippine (Zeeland). De
Stichting Oude Zeeuwse Kerken wil die luidklok graag weer terug hebben voor Philippine. De klok is te
zwaar voor de kerktoren, maar er zou wel een klokkenstoel naast de kerk gebouwd kunnen worden voor de
klok. De kerkklok is op 4 juni 2005 teruggegaan naar haar oorspronkelijke plek, de Ned. Herv. Kerk van
Philippine (Zld). Het heeft nu een horecabestemming. Boven de ingang valt duidelijk de vorige bestemming
van het gebouwtje te lezen.
Veele.
De naam Veele kan komen van vaal = bleek of van felewa = wilg. Bij het dorp stond vroeger ter hoogte van
Wedderstraat 54 de Lugtenborgh (in de 18e eeuw ook 'Klein Piccardië' genoemd). De gelijknamige boerderij
Luchtenborg ten zuiden daarvan werd verwoest bij de bevrijding van 1945. De oude brug over het kanaal is
vernoemd naar een Belgische parachutist Philippe Rolin, die hier samen met twee andere Belgische
parachutisten omkwam bij de bevrijding van de plaats in april 1945. Bij de brug staat een oorlogsmonument.
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