Infobestand Etappe Vierhuizen Vierhuizen.

Kloosterburen

Nijenklooster
Vierhuizen

Winsum

Blauw is laag en rood is hoog.

Vierhuizen is uitgebreid behandeld in de etappe van Winsum Vierhuizen.
Ulrum
De Marne is een oud zeekleigebied in Noordwest-Groningen, dat zich kenmerkt door statige akkerbouwbedrijven op
vruchtbare zavelgrond, weidse uitzichten en slingerende waterlopen (maren). De kern van het gebied wordt gevormd
door een voormalig schiereiland met wierden en boerderijenreeksen, omzoomd door recenter polderland.
De Marne grenst aan de Waddenzee en het Lauwersmeergebied. Aan de zuidkant vormt het Reitdiep de scheiding met
Humsterland, terwijl de oostgrens met het Hogeland wordt gevormd door de voormalige monding van de Hunze, die
omstreeks de elfde of twaalfde eeuw is dichtgeslibd. Hiervan resteren de waterlopen Broekstermaar,
Pieterburenstermaar, Hoornse Vaart en Kromme Raken.
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Ulrum is ontstaan op een kwelderwal en maakt onderdeel van een reeks dorpen (Vierhuizen,Leens, Wehe) op de
kwelderwal. Door de inbraak van de Lauwerszee in 800 is De Marne feitelijk een schiereiland geweest totdat de
Hunze rond 1100 bij Pieterburen dichtslibde omdat de Hunze ging afwateren via de Lauwerszee.
Ulrum.
Uluringhem kwam al voor in de elfde eeuw. Het was de woonplaats van de lieden van Ulurin of Ulrin. Ulrum ligt op
twee wierden. Op de ene staat de romano-gotische kerk van Ulrum (eind twaalfde eeuw, deze is nadien enige malen
vergroot) en bij de andere wierde lag de Asingaborg. Op het oorspronkelijke borgterrein werd in 1988 een park
geopend. Ulrum was vroeger een welvarend dorp met veel middenstanders en kleine bedrijven. Tegenwoordig is er
nog slechts bedrijvigheid op het gebied van de landbouw, en dan hoofdzakelijk akkerbouw.
Kerk Ulrum.
De kerk van Ulrum is onlosmakelijk verbonden met Ds. Hendrik de Cock: in 1834 begon vanuit deze kerk de
Afscheiding. De zaalkerk is in het tweede kwart van de 13e eeuw gebouwd en werd in de jaren 1916/1917 door de
toenmalige rijksgebouwmeester C.H. Peters gerestaureerd. Hierbij werden de dichtgemetselde ingangen in noord- en
zuidmuur heropend en later geplaatste grotere vensters teruggebracht in wat men toen als romaanse stijl
veronderstelde. De toren stamt uit de 15e eeuw, en heeft op de spits een windwijzer in de vorm van een leeuw. De
heilige Catharina zou mogelijk patrones zijn geweest van deze van oorsprong katholieke kerk.
Hoe oud de kerk van Ulrum precies is, is onbekend. Aangenomen wordt dat de huidige kerk rond 1225 op één van de
wierden werd gebouwd ter vervanging van een oudere kerk, waarvan er bij de eerste en tweede travee sporen terug te
vinden zijn. De kerk is een mooi voorbeeld van de eerste fase van de laatromaanse bouwstijl, hetgeen in de oostgevel
zichtbaar wordt.
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In de 13e eeuw werd er ten westen van de kerk een toren gebouwd, bedoeld als verdedigingstoren, open van onderen
en een ingang op de eerste verdieping, te bereiken was met een houten trap. Twee eeuwen later werden kerk en toren
met elkaar verbonden en ging de oorspronkelijke ingang verloren. Ook werd er een klokkenstoel ingebouwd, waar nu
twee luidklokken hangen: een grote uit 1478 met het opschrift SANCTA KATERINA BIN ICK GHETE en een
afbeelding van de Heilige Catherina, en een kleinere uit 1698. Beide werden gevorderd tijdens WO II, maar later
teruggehangen.
In de loop van de eeuwen is er veel verbouwd, maar de restauratie van 1916/1917 door de toenmalige rijksgebouwen
meester C.H. Peters is het meest ingrijpend geweest. De voorkeur in die tijd voor ontpleisterde gewelven en wanden
en onbewerkte baksteen (denk aan de opkomende Amsterdamse School) heeft er helaas voor gezorgd dat er destijds
geen onderzoek is gedaan naar mogelijke muur- en/of gewelfschilderingen. Deze zijn er wel geweest: in 1911
ontdekte de dorpstimmerman schilderingen onder de witkalk van Maria met kind, het Lam Gods op een rozet en de
heilige Catherina (waarschijnlijk de beschermheilige) met rad. Door kostenoverwegingen zijn de schilderingen
destijds niet behouden, slechts eenvoudige versieringen in de tweede en derde travee zijn gespaard. Ook bij het
heropenen van dichtgemetselde ingangen in de noord- en zuidgevel en het terugbrengen van later geplaatste grote
vensters in de veronderstelde romaanse stijl is destijds geen onderzoek naar de bouwgeschiedenis uitgevoerd.
Onder het koor bevindt zich een grafkelder, aangelegd door collator Evert Lewe in 1629. In het interieur is de
Asingabank uit 1660 met een prachtig bewerkt achterschot waarop twee leeuwen het alliantiewapen van de familie
Van Inn-en Kniphuisen een echte blikvanger. Andere interessante stukken zijn twee 18e eeuwse offerblokken, een
preekstoel uit 1745 en een eenvoudige 17e eeuwse avondmaaltafel. Het huidige orgel dateert uit 1806; het binnenwerk
is niet meer origineel, het buitenwerk wel.
In oktober 2014 was het 180 jaar geleden dat in het Groningse dorp Ulrum de Afscheiding plaatsvond, de Afscheiding
van 1834 dus. Dat wil zeggen: het begin van de scheuring binnen de Nederlandse Hervormde Kerk die tot het ontstaan
van de gereformeerde kerken leidde
Onvrede met de hervormde kerk leidt tot Afscheiding
Al in de 18e eeuw waren vele orthodox-gereformeerden ontevreden over de vaderlandse kerk. Die kerk - tot ver in de
18e eeuw altijd de gereformeerde en vervolgens de hervormde kerk genoemd – zou ook de volkskerk, de vaderlandse
of de nationale kerkgenoemd kunnen worden (wij noemen haar hier verder: Hervormde Kerk). En hoewel zij officieel
nooit een staatskerk is geweest, was zij wel tot de omwenteling in 1795 de enige officieel-toegestane, bevoorrechte
kerk, nauw verweven met de staat; de andere kerken (katholieke, lutherse, remonstrantse en doopsgezinde - en
hetzelfde gold voor de joden) werden getolereerd. Geloofsvervolging kwam zeker in de 18e eeuw niet meer voor in de
Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden, maar veel meer dan tolerantie is het toch niet geweest.
Nu was het niet die bevoorrechte positie van de Hervormde Kerk waarover haar orthodoxe (rechtzinnige) leden
ontevreden waren, maar wel de geest van rationalisme en vrijzinnigheid die er de overhand had gekregen. En die
ontevredenheid was sterk toegenomen door het zogenaamde Algemeen Reglement voor het bestuur der Hervormde
Kerk dat Koning Willem I aan die kerk had opgelegd. Daarmee was de oude Dordtse kerkorde van 1618-1619 aan de
kant gezet en, buiten de kerkelijke vergaderingen om, vervangen door een reglement dat het centrale gezag binnen de
kerk in handen van de overheid legde. Een ondubbelzinnige handhaving van de aloude gereformeerde
belijdenisgeschriften paste niet bij die strategie: de overheid wenste geen onenigheid in het land over leerstellige
kwesties. Er diende ruimte te zijn binnen de nationale kerk voor velerlei godsdienstige opvattingen.
Het orthodoxe deel der natie protesteerde. Velen van de geletterden onder hen deden dat door middel van brieven aan
de koning en ook de deftige heren van het "Reveil" (een orthodox-protestantse opwekkingsbeweging, met mensen als
Groen van Prinsterer en anderen) lieten zich niet onbetuigd. De mindere man schreef geen brieven, maar bezocht de
zgn. conventikels (godsdienstige bijeenkomsten die, buiten de officiële kerk om, bij particulieren werden gehouden)
waar oefenaren de oude waarheid verkondigden. Uiteindelijk liep dit uit op een Afscheiding van een deel der
orthodoxe leden van de Hervormde Kerk. Voor het eerst gebeurde dat in Ulrum, in 1834.
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Afscheiding begint in Ulrum
In het dorp Ulrum woonden rond 1830 ongeveer 950 mensen. De burgerlijke gemeente Ulrum telde toen ruim 2500
inwoners. In die samenleving hadden de grote boeren in de periode 1780-1820 hun positie flink weten te versterken.
Dit was ten koste gegaan van de landadel, zoals de Heer van de borg Asinga in Ulrum. Er was in die tijd ook een
sociale verwijdering ontstaan tussen de boer en zijn arbeiders. Dit uitte zich onder meer daarin dat de inwonende
arbeiders niet meer, zoals vroeger, deelnamen aan het gezinsleven van de boer, maar men gebruikte – bijvoorbeeld de maaltijden apart.
Rond 1820 kwam er (voor een lange periode) een eind aan de bloei in de landbouw: de graanprijzen kelderden, ziektes
heersten er onder het vee en onder de mensen, overstromingen teisterden in 1825 het noorden, de jaren die
volgden waren zeer nat – veel boeren konden het niet meer bolwerken op hun bedrijf. Die neergang had ook neerslag
op het inkomen van de arbeider, de ambachtsman en de winkelier. Tekenend is, dat in die tijd het kerkhof en het
armenhuis vergroot moesten worden in Ulrum.
Omdat de Afgescheidenen van 1834 in Ulrum in meerderheid behoorden tot de zgn. mindere stand, hebben
wetenschappers wel beweerd dat die Afscheiding eigenlijk een sociale strijd is geweest. Die typische jaren 60/70opvatting wordt tegenwoordig – terecht – niet zonder meer onderschreven; terecht, omdat er een scála van aspecten
aan de Afscheiding ten grondslag ligt, waarbij in de eerste plaats de oprecht-godsdienstige motieven van de
aanhangers aandacht verdienen. Maar het sociale aspect heeft ongetwijfeld óók een rol gespeeld. Al ver voor 1834
was er een kwestie binnen de kerk in Ulrum waaruit bleek dat de kerkenraad een confrontatie met de heersende
liberale elite van die tijd niet uit de weg ging. Het collatierecht in Ulrum (het recht om de dominee te benoemen) was,
met andere heerlijke rechten, na het verdwijnen van de Asingaborg in handen gekomen van een groep van veertien
vooraanstaande boeren. Onder hen waren er ook, die zelfs geen lid waren van de Hervormde Kerk (o.a. drie
doopsgezinden) en de heren behoorden in ieder geval niet tot het rechtzinnig deel der kerk. Toen er dan ook in 1823
een nieuwe predikant benoemd moest worden, betwistte de kerkenraad de "heren-veertien" het benoemingsrecht. Het
werd een slepende kwestie. Uiteindelijk kreeg de kerkenraad na een drie jaar durende twist zijn zin en een dominee
waar tegen de raad geen bezwaar had werd benoemd: Petrus Hofstede de Groot.
Niet dat Hofstede de Groot zo rechtzinnig was, in tegendeel - zo bleek en velen bleven de alternatieve bijeenkomsten
(de conventikels) trouw bezoeken. In 1829 werd hij professor aan de universiteit in Groningen. Zijn plaats in Ulrum
werd ingenomen door een vroegere studiegenoot: Hendrik de Cock. Diens theologische opvattingen onderscheidden
zich niet van de toen gangbare liberaal-protestantse visie, dat wil zeggen een visie die optimistisch gestemd was over
de mogelijkheden van de mens zelf om een positieve bijdrage te leveren aan zijn lot en meer in het bijzonder aan zijn
zaligheid. Maar in Ulrum waren mensen die meer wisten dan hun dominee; mensen die er van overtuigd waren dat ze
zelf onmachtig waren, van nature geneigd tot alle kwaad, van uit zichzelf tot niets goeds instaat en zeker niet in staat
om zelf ook maar het geringste bij te dragen aan hun zaligheid. Anders dan zijn voorganger voelde De Cock zich niet
hoog verheven boven de merendeels eenvoudige, ongeletterde kerkgangers met hun traditionele, orthodoxe
opvattingen, en hij luisterde naar hen. Langzamerhand kwam hij tot de conclusie dat niet hun, maar juist zijn
opvattingen niet deugden. Zo werden zijn preken steeds duidelijker rechtzinnig-gereformeerd. En het zal wel onder
zijn invloed zijn geweest dat de kerkenraad de aloude calvinistische tuchtoefening in de gemeente weer ter hand nam.
Het duurde niet lang of tot ver in de omgeving van Ulrum raakte bekend dat de dominee van Ulrum bekeerd was en de
oude waarheid, gebaseerd op Schrift en belijdenis, verkondigde. Het werd zondags een drukte van belang in het dorp:
ook velen uit de omgeving van Ulrum wilden bij De Cock onder het woord zitten en wensten ook hun kinderen door
hem te laten dopen.
Ds. De Cock in conflict
Het feit dat De Cock kinderen uit naburige dorpen doopte en dat hij in scherpgestelde brochures de opvattingen van de
heersende kerk en met name ook van enige collega-predikanten bestreed, zette kwaad bloed. Zo had hij bijvoorbeeld
in een geschrift enige collegas betiteld als "wolven die de schaapskooi van Christus aantasten". Er ontbrandde een
kerkrechterlijke strijd, die er in eerste instantie toe leidde dat De Cock door de classis werd geschorst in zijn
bediening. Vervolgens werd hij in mei 1834 afgezet door de provinciale kerkvergadering, uiteindelijk op grond van
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een geschrift waarin hij zich had gekeerd tegen de in 1807 ingevoerde Evangelische Gezangen. Schorsing en afzetting
hadden in Ulrum geleid tot veel onrust. De aanhang van De Cock was verontwaardigd. Tot die aanhang behoorde de
gehele kerkenraad; die stuurde protestbrieven aan kerkelijke en wereldlijke besturen. Het gewone volk protesteerde
door middel van oproerig gedrag.
Wat dat laatste betreft, al direct de eerste zondag na de schorsing ontstonden er moeilijkheden toen consulent ds.
Smith van Leens in plaats van De Cock moest voorgaan in Ulrum. Vier militairen werden ingezet om de consulent te
beschermen tegen een opdringende, scheldende menigte toen hij ter kerke ging. Dergelijke dingen deden zich
naderhand vaker voor in Ulrum.
Er werden door De Cock en zijn aanhang in die periode regelmatig bijeenkomsten gehouden bij gemeenteleden thuis.
Met name de kuiperij van de weduwe Geertje Koster-Hulshoff, op de hoek Noorderstraat-Schaapweg, fungeerde ook
als plaats van samenkomst. Dit leidde in juli 1834 tot een boete van ƒ 50,-+ plus kosten voor de weduwe (in die tijd
een heel fors bedrag).
De Afscheiding, oktober 1834
Op 9 oktober verscheen een medestander van Hendrik De Cock in Ulrum: ds. H.P. Scholte (1805-1868), predikant van
Doeveren, Genderen en Gansoyen. Hij was een voorstander van vrije, zelfstandige kerken, en het is niet onmogelijk
dat zijn aanwezigheid de gang van zaken in Ulrum beïnvloed heeft. In ieder geval stelde op maandagavond 13 oktober
1834 De Cock aan de kerkenraad voor, over te gaan tot Afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk. De
kerkenraad ging unaniem akkoord en ondertekende een Acte van Afscheiding of Wederkeering. (Men scheidde zich af
van de valsche kerk en keerde terug naar de waarachtige dienst des Heren.)
Op 14 oktober werd de acte, in de woning van de weduwe Koster, voorgelegd aan de daar vergaderde gemeenteleden.
Een belangrijk deel van de lidmaten der Hervormde Kerk te Ulrum en een groot aantal andere personen – in totaal 137
– ondertekenden de acte van Afscheiding.
Na die gebeurtenis namen de onrust en spanning in Ulrum nog danig toe in. Een compagnie van meer dan 100
soldaten werd naar het dorp gestuurd om de orde te handhaven en de afgescheidenen te intimideren; dat laatste
gebeurde vooral door inkwartiering. Eind november werd De Cock gevangen gezet in Groningen. Voor die tijd had hij
nog tal van bijeenkomsten geleid in de provincies Groningen en Drenthe. Spoedig kwam het overal in het land tot
afscheiding van de Hervormde Kerk. Door gerechtelijke vervolging en inkwartiering van soldaten trachtte de overheid
de afscheidingsbeweging te onderdrukken. Maar het tij was niet meer te keren. In april 1835 waren er alleen al in de
drie noordelijke provincies twaalf afgescheiden gemeenten gevormd.
Hoe het verder ging met de afgescheidenen
In de jaren na 1834 ontstonden er in het hele land afgescheiden groepen. Represailles van de overheid hadden niet het
gewenste effect en na enige jaren kon toestemming van de overheid verkregen worden om een eigen kerk te stichten,
mits men afzag van aanspraken op enig bezit van de Hervormde Kerk, zelf voor de armen der gemeente zorgde en de
naam gereformeerd niet gebruikte. Vele groepen maakten van deze gelegenheid gebruik en zo ontstonden de Chr.
Afgescheiden Kerken. Dit leidde meteen al tot onderlinge twist en scheuring, omdat een aantal niet wenste te buigen
voor de overheid en liever bleef lijden (onder het kruis) dan dat ze de naam "gereformeerd" zou moeten opgeven (de
zgn. kruisgemeenten). In 1869, toen herkenningseis vanwege de overheid verviel, herenigde zich een deel van de
kruisgemeenten met de chr. afgescheidenen; samen vormden ze de Chr. Gereformeerde Kerk. In 1892 ging het
grootste deel van de Chr. Geref. Kerken samen met de kerken van de Doleantie (een nieuwe afscheidingsbeweging in
de Ned. Hervormde Kerk o.l.v. Abr. Kuyper); zo ontstonden de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN); een deel
van de chr. gereformeerden bleef buiten de samenwerking: de huidige Chr. Gereformeerde Kerken.
Vervolgens deden zich in de 20e eeuw landelijk nog allerlei splitsingen (en een enkele hereniging) voor binnen de
gereformeerde kerkgenootschappen Het zou te ver voeren, die hier allemaal te noemen; we beperken ons tot de enige
splitsing sinds 1892 die in Ulrum niet zonder gevolgen bleef: de zgn. vrijmaking van 1944. In 1944 scheurden de
GKN. Zo ontstonden naast de GKN (ook wel de synodaal gereformeerde kerken genoemd) de GKN-Vrijgemaakt. We
moeten dus constateren dat het bij die ene Afscheiding van 1834 niet is gebleven. Aan de andere kant kwam er in het
begin van de jaren "60 van de 20e eeuw ook een Samen op Weg- beweging op gang gekomen. In december 2003 was
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het dan eindelijk zover: de generale synodes van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in
Nederland en ook die van de Evangelisch-Lutherse Kerk besloten zich in 2004 te verenigen in de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN).
In Ulrum kwam het in 2015 tot een fusie van de gereformeerde kerk ‘synodaal’ (Schapenweg) en de hervormde
gemeente. Zo ontstond daar de Protestantse Gemeente Ulrum-Niekerk-Vierhuizen. Het vml. geref. gebouw kreeg de
naam De Goede Herderkerk en de herv. dorpskerk: Catharinakerk. De vml. Herv. kerk is sinds 2013 eigendom van de
Stichting Groninger Oude kerken.
Leens.
Leens ligt geologisch op nieuwe kweldergronden, die in de negende eeuw bewoond zijn geraakt. Op de hoogste
kwelderruggen werden rijen wierden gebouwd, die de huizen en akkers tegen hoogwater beschermden. Leens ligt
halverwege een wierdenrij die begint bij Wehe en eindigt voorbij van Vierhuizen, waar enkele wierden in de
Lauwerszee zijn verdwenen. Binnen het dorpsgebied vinden we aan de oostkant de Tuinsterwierden en aan de
westkant De Houw. Bij het gedeeltelijk afgraven van de Tuinsterwierde zijn belangrijke archeologische vondsten
gedaan. In het directe achterland ligt de wierde van De Ewer, die behoort tot een oudere wierdenrij uit het begin van
de jaartelling. De bewoners van deze wierde zullen een sleutelrol hebben vervuld bij het opkomen van Leens als
nieuwe hoofdplaats van het gebied.

De Leenster parochie werd waarschijnlijk omstreeks 800 gesticht door de heilige Liudger, de zogenaamde 'Apostel der
Groningers', of door een van zijn opvolgers. De kerk fungeerde als centrum van het decanaat, later de proosdij De
Marne. Hiertoe moet aanvankelijk ook het Humsterland hebben behoord. Toen later de Lauwerszee doorbrak, werden
de banden met het gebied ten zuiden van het Reitdiep doorgesneden. De dorpen van de Marne sloten zich aan bij
Hunsingo. De naam Leens komt in de oudste kloosterregisters niet voor. De oudste vermeldingen zijn Lindenge
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(1224) en Lydenze (1381). Dit betekent 'aanwoners van een waterloop (lida). Welke waterloop hiermee bedoeld werd,
is niet bekend.
De kerk, gewijd aan Sint Pieter, werd gebouwd op de grens tussen de beide wierdedorpen Tuins en De Houw op een
planmatig aangelegde rechthoekige wierde. Deze dorpen worden al aan het einde van de 10e eeuw genoemd. Het
grondgebied van deze parochie strekte zich uit vanaf de waddenkust tot de oevers van het latere Reitdiep.
Kloosterburen, Hornhuizen, Vliedorp en Zuurdijk waren waarschijnlijk dochterparochies. In Grijssloot bevond zich
wellicht een kapel of voorwerk. De proosdijgoederen van Leens waren omvangrijk en werden na de Reductie door de
provincie in beslag genomen.
Het systematisch bedijken en drooglegging van de kwelders begon omstreeks de elfde eeuw. Het voltooien van de
dijkring rond 1200 is vooral te danken aan de waterschappen of zijlvesten. Daarbij namen Benedictijner monniken en
lekenbroeder van Olde- en Nijenklooster het voortouw. Ook de afdamming van de Hunze bij Schouwerzijl en
Nijernklooster was grotendeels hun werk. Minder groot was hun rol in het westelijk gedeelte van de Marne. Hier
vormden Leens, Ulrum en Vierhuizen één zijlvest, dat zijn water loosde via Houwerzijl.
Na de Reductie van 1594 bleef Leens een van de plaatsen met een kleine katholieke minderheid. De Petruskerk werd
in gebruik genomen door de Nederduits Gereformeerde Kerk (later de Nederlandse Hervormde Kerk). De katholieken
moesten uitwijken naar schuilkerken, vaak ondergebracht in boerderijen. In de 19e eeuw kwamen de katholieken
onder de parochie Wehe den Hoorn te vallen.
In de 17e en 18e eeuw werd het dorpsleven gedomineerd door adellijke grootgrondbezitters, met name de families
Tjarda van Starkenborg op Verhildersum en Von Inn- und Kniphausen op de Asingaborg. De boerenstand moest veelal
dansen naar de pijpen van de heren. De patriottenbeweging, die met de macht van adel afrekende, had in Leens veel
aanhang. De Afscheiding binnen de Nederlandse Hervormde Kerk in 1834, geïnspireerd door ds. Hendrik de Cock uit
Ulrum, kreeg in Leens veel aanhang; een aanzienlijk deel van het hervormde kerkvolk verliet zomer 1835 in zijn
voetspoorde Hervormde Kerk. Daarbij speelde vooral het verzet van de 'kleine luiden' tegen het liberalisme en de
vrijzinnigheid van de herenboeren een belangrijke rol. Ten tijde van de Doleantie (de kerkscheuring onder leiding van
Abraham Kuyper in 1886) werd er ook in Leens een gemeente van de Gereformeerde Kerken in Nederland gesticht.
Daarnaast was er in liberale en intellectuele kringen rond 1835 veel verzet tegen het regeringsbeleid. De gevolgen van
economische recessie weet men aan de hoge (grond)belastingen. Petities bij de Koning en de Gouverneur hadden niet
het gewenste resultaat. Leens stond vanwege zijn oproerigheid(met een verwijzing naar de Belgische Opstand zelfs
even bekend als ‘Klein Brussel’. Door het instorten van de wereldgraanmarkt rond 1880 en de daaropvolgende
Landbouwcrisis kwam het Marnegebied opnieuw in zwaar weer. De introductie van stoomdorsmachines,
bezuinigingen op de lonen en later ook de toepassing van kunstmest droegen bij aan het herstel en aan een volgende
bloeiperiode, die aanhield tot 1920.
Petruskerk Leens.
Op het hoogste punt van de wierde van Leens staat de dorpskerk die dateert uit ongeveer 1100. Oorspronkelijk was dit
een Rooms Katholieke kerk en na de Reformatie werd dit de Hervormde kerk. De Katholieken wijdden deze kerk aan
de apostel Petrus. Als Christelijke kerk is deze kerk nog veel ouder en stamt ze uit de tweede helft van de 8ste eeuw,
toen Liudger hier het Evangelie verspreidde. Toen was het een houten kerkje dat waarschijnlijk met riet was gedekt.
Het werd vervangen door een tufstenen. Deze vulcanische steensoort kwam uit het Eifelgebergte en werd via Deventer
per schuit hierheen vervoerd. Na verloop van tijd nam de bevolking toe en was de kerk te klein geworden. Omstreeks
1200 werd ze vergroot tot een kruiskerk. De Petruskerk fungeerde sindsdien als hoofdkerk van het Marnegebied en
Leens groeide daardoor uit tot hoofddorp van de streek.
De bisschop van Munster streefde er naar om deze streek voor het Christendom te behouden. Daarom besloot hij om
aan enkele aanzienlijke personen een deel van zijn macht en bevoegdheden over te dragen. Die personen werden eerst
dekens genoemd en later proosten. Dekens (proosten) kregen het gezag over de parochiekerken in hun decanaat of
proosdij. Het was vooral een kerkelijk ambt en men was ook belast met de kerkelijke rechtspraak (seend). Het ging
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om zaken als ontwijding van de kerk, verstoring van zaken als zondagsrust, openbare orde enzovoorts. Over de zaken
waarover mocht worden rechtgesproken kreeg men instructies (zogenaamde seendbrieven). In de 13e eeuw waren in
de Groninger Ommelanden vijf proosdijen: Oldehove, Usquert, Leens, Loppersum en Farmsum. De proosdij Leens
werd voor het eerst in 1381 genoemd en bestond oorspronkelijk uit 13 kerspels of parochies. Maddens werd later
verzwolgen door de Lauwerszee en Asterdijk en Westerdijk werden samengevoegd tot Zuurdijk zodat er 11
overbleven. De proost had aanzienlijke inkomsten en probeerde zijn aanzien te vergroten door de plaatselijke kerk
groter en mooier te maken. Het was geen wonder dat aanzienlijke leken probeerden het ambt van proost in handen te
krijgen. In de proosdij Leens is het vooral het geslacht Onsta geweest dat verscheidene generaties aaneen proost was.
Rond 1200 was het niet langer nodig om de kostbare tufsteen van elders aan te voeren. De eigen streek leverde de
grondstof (klei) om zelf de benodigde baksteen te maken. Veel van de benodigde klei werd gewonnen ten zuiden van
het Douwensterpad bij Leens. De nieuwe stenen werden “kloostermoppen” genoemd en de grootte werd aangepast aan
het formaat van de tufsteen. De nieuwe steensoort was duurzamer en veel goedkoper omdat er geen verre reis mee
gemaakt behoefde te worden. De zachtere tufsteen werd na verloop van tijd steeds meer gebruikt. De kloosters die
rond die tijd in groeiend aantal op het Groninger platteland kwamen, waren sterke pleitbezorgers om deze steensoort
te gebruiken. In de Marne stonden toen kloosters in Oldenklooster en Nijenklooster.
Aan de Rooms Katholieke erediensten in deze kerk kwam bij de Reformatie een eind. Protestanten namen de
kerkgebouwen in bezit. Met de Beeldenstorm werden de kerken ontdaan van alles wat daarmee te maken had.
Daardoor versoberde de inrichting van de kerk sterk. In 1594 vond in deze provincie de Reductie plaats waarbij een
eind kwam aan het Katholicisme. Op plaatsen waar eerder parochies waren werden Protestantse kerkgemeenten
gevormd en werden predikanten aangesteld.
Landgoed Verhildersum.
Dit landgoed bestaat uit een borg, beeldentuin, boomgaard, museumboerderij, koetshuis historische gewassen etc.
Borg Verhildersum.
De Borg staat als schitterende diamant midden in het landgoed. Door de eeuwen heen hebben er verschillende families
gewoond en heeft de Borg zowel innerlijk als uiterlijk meerdere veranderingen ondergaan. In 1953 zijn de laatste
bewoners vertrokken en nu bieden de ingerichte kamers een bijzondere kijk in het leven op een landgoed in de 19e
eeuw.
Nog voor 1400 werd Verhildersum gebouwd als steenhuis; een bouwwerk van ongeveer 7 bij 11 meter, met muren van
wel één meter dik. Een steenhuis had vaak een vierkante bouw en was bedoeld als vluchttoren voor levende have, de
oogst en de familie bij aanvallen. Gezien de vele keren dat de Borg door de eeuwen heen is aangevallen en beschadigd
is geraakt, was dit ook wel nodig. In de 15e eeuw werd de verdedigingstoren een woonhuis en in de 16e eeuw werd hij
zelfs uitgebreid met twee vleugels en een poortgebouw. Deze werden enige decennia later echter ook weer
afgebroken, om de destijds in de mode zijnde L-vormige bouw te krijgen. In 1792 werd ook de Oostvleugel
afgebroken en kreeg de Borg zijn huidige vorm.
Door de eeuwen heen hebben er meerdere families op de Borg gewoond. De bekendste daarvan is de Familie Tjarda
van Starkenborgh. De eerste (geschreven) vermelding van Verhildersum dateert van 1400. De Borg is dan in bezit van
de Familie Onsta, ook wel aangeduid met Ferhildema, een verwijzing naar Verhildersum. Ferhildema komt
waarschijnlijk van “waar Vrouw (Fer) Hilde woont”. Verhildersum ging in de loop der eeuwen over op verschillende
kinderen van de familie. Dochter Hidde Onsta trouwde in de 16e eeuw met Ludolph Tjarda van Starkenborgh. Zo
kwamen: de Borg, met bijgebouwen, zijn prachtige landerijen en de diverse rechten die aan het landgoed verbonden
waren, in bezit van de Familie Tjarda van Starkenborgh. Nadat Verhildersum eeuwenlang in bezit was geweest van
deze familie, werd de Borg in 1822 verkocht aan notarisfamilie Van Bolhuis. Nadat de dochter Geertje Van Olst Van
Bolhuis, die getrouwd was met Mr. Hendrik Frima, de Borg erfde in 1861, bleef Verhildersum nog geruime tijd in
bezit als buitenhuis. In 1953 werd de Borg verkocht aan de Gemeente Leens. Nadat de Borg niet meer als woonhuis in
gebruik was, werd het in 1957 een museum.
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Kloosterburen.
De naam verwijst naar de twee kloosters die hier vroeger hebben gestaan, Oldeklooster (gesticht rond 1175, dat in de
volgende etappe N4.3 aan de orde komt) en Nijenklooster (1204), beide behorende tot de orde der Premonstratenzers.
Kloosterburen is één van de katholieke enclaves op het Hogeland dat voor de rest gereformeerd of hervormd is. Het is
samen met Ter Apel de enige plaats in Groningen met een eigen carnavalsvereniging. Redelijk uniek is de dorp
coöperatie Sint Jan Klooster&buren dat gericht is op zorg, wonen, energie(zelfvoorzienend), natuur en cultuur. Deze
coöperatie wil in de traditie staan van het klooster en gericht op opbouw van de samenleving. Zo heeft men zelf het
verzorgingstehuis opgekocht.
Kloostertuin.
In het hart van Kloosterburen ligt, op het voormalige terrein van het Oldenklooster (Norbertijner) klooster SintJan, de
Hof van Heden. In deze tuin (circa 1 hectare) worden verleden, heden en toekomst in een boeiend samenspel
bijeengebracht. De Hof van Heden is verdeeld in drie segmenten. In de zogeheten ‘Bostuin’ zijn principes uit de
permacultuur gebruikt bij de aanleg. De ‘Kloostertuin’ brengt kruiden, vergeten groenten, verfplanten en bloemen tot
leven. En in de ‘Boomgaard’ zijn oude fruitrassen te vinden.

Sint Willibrorduskerk.
In 1842 werd een eenvoudig katholiek zaalkerkje (waterstaatskerk) gebouwd, dat in 1868 werd vervangen door de
huidige katholieke Sint Willibrorduskerk die werd ontworpen door een van Nederlands bekendste architecten; Pierre
Cuypers.
Hotel Klooster.
Nadat de aartsbisschop van Utrecht en de bisschop van ’s Hertogenbosch hun toestemming hadden verleend, werd er
opnieuw een “klooster” gesticht in Kloosterburen. In 1926/27 werd aan de Damsterweg een zusterhuis gebouwd door
de Rooms-Katholieke kerk, dat bekend stond als het Theresiagesticht. De eerste zusters arriveerden op 27 april 1927.
De zusters begonnen gelijk met hun werk. Het Sint-Theresiahuis werd een pension voor zieken. De zusters zorgden
niet alleen voor de pensiongasten, maar namen ook het werk van de kleuterschool, naaischool en wijkverpleging op
zich. Zo burgerden de zusters al snel in. De volgende veertig jaar bleven ze hun harde werk voort zetten. In 1967
veranderden de dames hun zusterkleding voor burgerkleding. Daarnaast werden de zusters ook ouder en geleidelijk
aan niet snel meer vervangen door jonge zusters. Het “klooster” verloor in de late zestiger jaren zijn functie en is nu
een hotel maar met nog steeds met een origineel kapel.
Ned. Herv Kerk Kloosterburen.
Alleen de zware zadeldaktoren uit 1685 is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. In de toren hangt een
in 1501 door Geert van Wou gegoten klok, waarschijnlijk afkomstig uit de toren van de Der Aa-kerk te Groningen.
Kloosterburen is sinds eeuwen een rooms katholieke enclave in het verder overwegend calvinistische Groningen. In
1175 werd het Praemonstratenzer klooster 'Oldenklooster' gesticht. De kloosterlingen legden nadruk op eenvoud,
soberheid, isolement en hard werken. Na de reductie van 1594 werd het klooster grotendeels verwoest, alleen de
kloosterkerk bleef tot 1811 in gebruik.
De Nederlands Hervormde kerk aan de Sint Jansstraat is van 1843. Hij verving zijn in 1815 gesloopte voorganger. De
kerk ligt op een verhoogd voormalig kerkhof, nu ingericht als plantsoen. Het kerkgebouw oogt eenvoudig, met door
lisenen gelede muren. De vensters hebben spitse bogen. De zadeldaktoren uit 1658, sinds 1975 eigendom van de
Stichting Oude Groninger Kerken, staat op restanten van het vroegere Premonstratenzer klooster ‘Oldenklooster’. Dat
klooster werd gesticht in 1175. Na de Reductie van Groningen in 1594 werd het klooster grotendeels verwoest en
bleef alleen de kloosterkerk over. Deze bleef tot 1811 in gebruik. In de toren hangt een klok uit 1501, gegoten door
Geert van Wou, een van de belangrijkste luidklokkengieters die Europa gekend heeft, zeker de belangrijkste van zijn
tijd. Hij had een eigen bronsgieterij te Kampen. Geert van Wou dankt zijn reputatie vooral aan zijn zware klokken, die
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hij veelal goot voor steden in Duitsland. Deze klok is waarschijnlijk afkomstig uit de toren van de Der Aa-kerk te
Groningen kerk. Verder zien we in de toren een mechanisch smeedijzeren uurwerk uit 17e eeuw. De plaatsing van het
uurwerk aan noord- en zuidkant, gedeeltelijk de galmgaten bedekkend, is allesbehalve fraai te noemen. Het interieur is
aantrekkelijker dan de buitenkant; het is licht en sfeervol door de lichte tinten in combinatie met de roodbruine
plavuizen. De mooie kansel is nadrukkelijk aanwezig onder het houten tongewelf. Binnen vinden we een orgel met
één klavier; de gebroeders Van Oeckelen bouwden dit orgel in 1898. Het orgel werd geschonken door mejuffrouw K.J.
Borgman geb. Faber zoals een opschrift luid en duidelijk laat zien. Het verving een instrument van Petrus van
Oeckelen uit 1847. Mogelijk is dit het orgel Van Oeckelen te koop aanbod in de Kerkelijke Courant van 12 maart
1898. Het orgel is in 1993 gerestaureerd door Bakker & Timmenga.
OldenKlooster.
Dit klooster lag bij Kloosterburen en werd waarschijnlijk in 1175 gesticht als dochterklooster van Mariëngaarde in het
Friese Hallum en was gewijd aan Sint Johannes de Evangelist. In 1204 volgde de aansluiting bij de orde van de
premonstratenzers; de mannen verhuisden naar Nijenklooster. Beide kloosters zouden in 1290 samen 240 inwoners
hebben gehad. De abdij bezat ongeveer 600 hectare cultuurgrond en delen van nabijgelegen kweldergronden.
Bovendien behoorde ongeveer een derde van het eiland Rottumeroog tot het kloosterbezit. Het had voorwerken
te Schouwen bij Warfhuizen, Zuurdijk (Sydewere) en vermoedelijk ook te Kloosterburen (Feddemahuis en De Baat).
Volgens overleveringen was er ook een voorwerk te Grijssloot. De korenmolen van Molenrij wordt in 1543 vermeld.
De veenderijen lagen in Kropswolde. Het klooster speelde een rol van betekenis in de waterstaatsorganisatie; de abt
was voorzitter (eerste schepper) van het Schouwerzijlvest. Daaraan herinneren onder andere de toponiemen Abtssloot
en Abelstokstertil, een brug die vermoedelijk genoemd is naar een oversteekplaats of bruggetje met de
naam *Abtsstok. De abt trad verder op als scheidsrechter bij rechtszaken in het onderkwartier de Marne. De dorpskerk
was geïncorporeerd bij het klooster, dat tevens enkele prebendes te Leens en Warfhuizen bezat. De gebouwen werden
omstreeks 1579 grotendeels verwoest. Het klooster bezat een refugium te Groningen in de Turftorenstraat (hoek
Uurwerkersgang), dat tot 1607 in gebruik bleef. De kloostergemeenschap werd omstreeks 1609 opgelost
Nijenklooster
Nijenklooster ligt iets ten oosten van Kloosterburen, en ten noorden van Wehe-den Hoorn. Er staan een viertal
boerderijen. Op een oude wierde iets ten oosten van de weg staat kop-halsrompboerderij 'Nijenklooster' (Nijenklooster 1). Aan westzijde van de weg staan boerderijen ' 't Huis
Wiersum' (Nijenklooster 2) en boerderij 'Baarveld' (Nijenklooster 4). Ten zuiden van de wierde staat aan oostzijde van
de weg nog een boerderij (Nijenklooster 7). Aan het begin van de oprit van boerderij 'Nijenklooster' staat een woning,
die is voortgekomen uit een oude arbeiderswoning.
Klooster
De naam 'Nijenklooster' verwijst naar het Nieuwe klooster. dat hier in 1204 werd gesticht vanuit het Oldeklooster,
een Norbertijner klooster dat in 1175 als dubbelklooster was gesticht waar nu Kloosterburen ligt.
De monniken vertrokken naar het nieuwe klooster dat oorspronkelijk buitendijks lag, in de oorspronkelijke monding
van de Hunze. Tot het klooster, dat de heilige Nicolaas als patroon had, behoorde ook het Munnekeaagt te Eenrum (in
het huidige 't Aagt). De abt van het klooster had de leiding over het Schouwerzijlvest. Aan de abt van het klooster is
een volksverhaal over Abelstok verbonden, dat verband houdt met zijn abtenstok, die waarschijnlijk een doorwaadbare
plaats door de Kromme Raken markeerde. Het klooster zou net als haar naamgenoot Nijenklooster in Fivelingo zijn
platgebrand in of kort na 1536 tijdens de Gelderse Oorlogen. Toch zou het volgens sommige bronnen rond 1590 nog
zijn beschouwd als afzonderlijke parochie. Bij de reductie in 1594 werd het klooster opgeheven. Rondom de plek van
het klooster zijn volgens overleveringen menselijke resten en funderingen gevonden, waarvan de locaties echter
onbekend zijn.
Boerderijen
Op de plek van het klooster werden een aantal boerderijen gebouwd. Reeds in 1582 is er sprake van een boer Hindrik
Tonnis op Nijenklooster. Rond 1595 lagen er vier boerderijen vlak bij elkaar op de plek van het vroegere klooster.
Abel Stok.
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De herkomst van het eerste deel de naam Abel Stik is onzeker. Mogelijk is het genoemd naar een paal (stok) die daar
in of bij het water was geplaatst namens de abt van Olde- en Nijenklooster (ten noorden van Wehe-den Hoorn). De
naam Abelstok wordt voor het eerst vermeld in 1521 in verband met het onderhoud van de Kromme Raken vanaf dit
punt tot aan de sluis bij Schouwerzijl; in 1595 werd een regeling getroffen voor het onderhoud van de Abelstokstertil.
Voor het toezicht waren de 'volmachten van Abelstok' veantwoordelijk. Tot 1826 hadden de boerderijen van
Nijenklooster een verplichting (servituut) tot het dagelijkse onderhoud, daarna nam de provincie het onderhoud over.
Abelstok zou dan staan voor 'abtenstok'. De paal zou bedoeld kunnen zijn om een doorwaadbare plek aan te geven, het
zou een grenspaal kunnen zijn geweest of een plek waar het wegstromende water stokte (Oostfries stuken,
Fries stûkje), zoals bij de plaatsnaam Stockfleth (een verdronken dorp bij Glückstadt). De aanduiding stok zou ten
slotte ook kunnen verwijzen naar een vlonder of smalle loopbrug met één leuning, Middelnederlands stech,
Oostfries steg. Vergelijk ook Middelnederlands stege ('steiger, oprit van een dijk’).
Het dorpsbos werd in 1924 aangelegd als appel- en perenboomgaard. Vanaf de jaren zeventig gaat het niet goed met
boer en goed. De oude eigenaar overlijd, zijn erfgenaam laat het bos verwilderen en een koper verdwijnt bijna in het
cachot. Hippies en hillbillies weten er wel raad mee en maken biologisch zeer verantwoorde moes van het ooft. Maar
het plaatselijk gezag houdt niet van appelmoes en biologische peren en stuurt de commune het bos uit. Als tenslotte
ook huis en haard afbranden rest er niets dan woeste natuur. Zo rijk gezegend met fruit dat merel en kramsvogel er niet
tegen kunnen eten.
De naam Abelstokster-til is in Groningen tamelijk bekend. De uitgang til is Oudfries voor 'houten brug',
oorspronkelijk een geïmproviseerde brug die 's winters werd verwijderd.
Gemaal Abel Stok
Als gevolg van de aardgaswinning hebben we naast de aardbevingen in Groningen te maken met bodemdaling. Als de
waterstand gelijk blijft, maar de bodem daalt, stijgt relatief gezien het waterpeil. Om de negatieve gevolgen van de
bodemdaling te compenseren verlaagt het waterschap Noorderzijlvest het waterpeil. Dit gebeurt met gemalen en
sluizen.
In de Hoornse Vaart, tussen Mensingeweer en Wehe-Den Hoorn is een peilscheiding aangelegd, bestaande uit een
gemaal en schutsluis. Deze zijn gesitueerd aan de noordzijde van de N361, bij de brug Abelstokstertil . Met het gemaal
kan het peil van de waterlopen ten oosten van Abelstok worden aangepast aan de gevolgen van de bodemdaling door
aardgaswinning. Het gemaal ligt in de bestaande Hoornse Vaart. In de nieuw gegraven zijtak is een sluis aangelegd
met een kano- en schaatspassage.Het gemaalgebouw is ontworpen als een enkelvoudige sterke vorm in robuust
materiaal. Aan de voorzijde is het gemaal voorzien van door roosters afgedekte openingen. Hierdoor wordt de werking
van de twee grote vijzels zichtbaar. De totale capaciteit van het gemaal bedraagt 600 m3 per minuut. Het gemaal heeft
twee grote vijzels voor het oppompen van het water. Dit type opvoerwerktuig is minder schadelijk voor de trekkende
vissen. Naast het gemaal is een vispassage gepland om de vistrek zo veel mogelijk in stand te houden.
Mensingeweer.
Mensingeweer. Ten westen van het dorp stroomt het Kanaal Baflo-Mensingeweer. De naam betekent waarschijnlijk:
de weer (wierde) van Menze (= persoonsnaam).
De Michaëlkerk in Mensingeweer
Van het ontstaan en de bouwgeschiedenis van deze kerk zijn geen geschreven bronnen voorhanden. De kerk werd
vermoedelijk in de 13e eeuw gebouwd. In 1371 komt Mensingeweer samen met Maarslag als parochie voor. Het was
aanvankelijk een eenvoudige zaalkerk met rechte koorsluiting waar tot de Reformatie Rooms Katholieke erediensten
werden gehouden. De kerk is gemetseld in een groot formaat kloostermoppen die aan het oog worden onttrokken door
een vlakke wit geschilderde bepleistering die in 1842 is aangebracht. Alleen op de eerste verdieping van de toren is
nog een fragment zichtbaar van het originele metselwerk in de vorm van gemetselde blindnissen met daarin
siermetselwerk.
De kerk heeft een eenvoudige vurenhouten sporenkap die is aangebracht in de eerste helft van de 18e eeuw. De kerk
en toren zijn gedekt met blauw geglazuurde Oudhollandse dakpannen. Vermoedelijk is bij het aanbrengen van de
nieuwe kapconstructie de hele kerk ingrijpend verbouwd. De aan de buitenzijde van het gebouw aangebrachte
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bepleistering is vermoedelijk even oud als de kap. Ook het houten tongewelf, waarmee de kerkruimte wordt overdekt
lijkt uit dezelfde tijd te stammen. Het tongewelf is vermoedelijk in de plaats gekomen van een vlakke houten
zoldering. Dergelijke vlakke zolderingen werden vaak aangebracht bij kerkgebouwen, die geen gemetselde gewelven
hadden. Of deze kerk ooit stenen gewelven heeft gehad is onbekend. In de kerkdienst van 30 oktober 1955 kreeg deze
kerk de naam Michaëlskerk. Ds. W. Vos preekte in die dienst over Psalm 124:1. Dat deze kerk aan de aartsengel
Michaël werd gewijd kwam doordat het leven van deze gemeente er eentje is geweest van een zware strijd tegen de
ondergang.
Onder de banken zijn houten vloeren aangebracht, terwijl in het middenpad en binnen de dooptuin plavuizen liggen.
Er liggen ook een aantal grafzerken in het middenpad. De wanden van de kerk zijn aan de binnenzijde afgewerkt met
een witpleisterlaag, die talloze malen is overgewit. Een dergelijke wandafwerking kan inmiddels een bijzonderheid
worden genoemd, omdat bij de restauratiegolf van 1960-1980 vrijwel alle originele en daarna overgewitte
pleisterlagen uit de Groninger kerken zijn verdwenen. Het is mogelijk dat onder de kalklagen zich nog een aantal
middeleeuwse muurschilderingen bevindt.
Molen Hollands Welvaart Mensingeweer.
Hollands Welvaart is een achtkante stellingmolen. De stelling is de houten omloop bovenop een (meestal) stenen
onderbouw. Stellingmolens zijn daardoor tot wel 12 meter hoger dan grondzeilers. Grondzeilers zijn molens waarvan
de wieken bijna de grond raken. Stellingmolens vind je meestal in de bebouwde kom. Daar is immers meer hoogte
nodig om genoeg wind te vangen. Grondzeilers staan in het open veld.Koffie- en theeschenkerij. In molen Hollands
Welvaart is een gezellige koffie- en theeschenkerij met buitenterras gevestigd die wordt uitgebaat door vier
enthousiaste vrouwen uit de omgeving. De naam betekent waarschijnlijk: de weer (wierde) van Menze (=
persoonsnaam).
Maarhuizen.
Maarhuizen ligt ten noordwesten van Winsum en ten noorden van het Mensingeweersterloopdiep. Over dit kanaal ligt
de til (brug) Maarhuistertil. Het trekpad aan de overkant van het kanaal is onderdeel van het Pieterpad. Het Wad- en
Wierdenpad loopt van het trekpad over de brug naar het noorden.
Maarhuizen is gebouwd op en rond een wierde (ca. 3,9 meter boven NAP) op een kwelderwal, die ruim wordt
gedateerd op de Late IJzertijd tot Vroege Middeleeuwen. Bewoningsresten zijn aangetroffen tot op 1,9 meter onder
NAP. Rond 1936 werd een vikingzwaard aangetroffen, in 1962 een 8e- of 9e-eeuwse lanspunt en in 1969 een
bolvormig potje uit de Romeinse tijd of Vroege Middeleeuwen.
De eerste vermelding van Maarhuizen is als 'de maiori Husun' op een lijst van bezittingen van het Klooster Werden uit
rond het jaar 1000. Er stond mogelijk een voorwerk van het Kloosterwijtwerd. Latere benamingen voor de plaats zijn
'Marahusum', 'Marrahusen' en 'Marhusen'. De naam betekent vermoedelijk 'bij de grote huizen' ter onderscheiding van
het verdwenen Lutkehuizen (minori Husum).
In 1211 verkreeg Maarhuizen van bisschop Otto I van Oldenburg (van Münster) toestemming een eigen kerspel te
stichten, als afscheiding van Baflo. In die tijd zal ook een kerk gebouwd zijn op de wierde. In 1468 werd ook een deel
van het opgeheven kerspel Lutje Saaksum bij het kerspel getrokken. Na de reformatie werd de kerk gecombineerd
met Obergum, Winsum en Bellingeweer en vanaf 1653 alleen nog met Obergum, waar enkele decennia
later Ranum nog bij kwam, maar in 1683 werd Ranum bij Bellingeweer gevoegd. In 1718 besloot de gemeente samen
te gaan met Winsum. In 1726 werd echter uiteindelijk wederom gekozen voor het iets dichterbij gelegen Obergum,
waarna de kerk van Maarhuizen werd afgebroken. Mogelijk werd de kerk niet hersteld doordat het financiële
draagvlak van de gemeente sterk was verminderd, doordat verschillende landbouwers doopsgezind waren geworden.
Alleen het ommuurde en door hoge bomen omgeven kerkhof bleef achter. De oudste grafzerk van dit kerkhof dateert
van 1630. In 1820 werd Ranum weer onderdeel van de kerkgemeente Obergum-Maarhuizen. In 1966 ging de
kerkgemeente samen met Winsum en Bellingeweer, zodat de hervormde gemeente Winsum, Obergum, Bellingeweer,
Maarhuizen en Ranum ontstond.
Maarhuizen zal nooit meer dan een klein plattelandsdorpje zijn geweest. In de jaren na 1930 werd een deel van de
wierde afgegraven. Tegenwoordig staan nog drie boerderijen op de wierde. De meest in het oog springende is de Enne
Jans Heerd (Maarhuizen 3), een kop-hals-rompboerderij waarvoor een dwarshuis is gebouwd. De boerderij staat op de
plek van het vermoedelijke voorhuis en dateert van voor 1802, het dwarshuis volgens een gevelsteen van 1854. De
enige andere oude boerderij (Maarhuizen 1) dateert uit 1811, is als enige omgracht en heeft een wat nieuwer
dwarshuis. Tegenover de N361 (Maarhuizen 2) stond vroeger de boerderij Sijboltsheerd uit de 2e helft van de 16e
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eeuw (in 2001 werden resten van een oudere laat-gotische behuizing gevonden). In de jaren 1970 werd deze wegens
bouwvalligheid echter afgebroken. Rond 2005 werd er een boerderij gebouwd in de stijl van de oude Sijboltsheerd.
Enne Jansheerd wordt verbouwd de komende jaren tot een centrum van natuur en cultuur met een kleine
horecavoorziening en verblijfsmogelijkheden.
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