De Enne Jans Heerd op Maarhuizen
Een aanvulling op het boekje door Johan van Rhijn

Goed en wel, toen het boek al gedrukt was, doken er een stel interessante topografische luchtfoto's
op (met dank aan Wilfred de Bruin, tot voor kort de bewoner van Maarhuizen 1, én met dank aan het
Kadaster die dit materiaal beheert). De oudste foto is uit de zomer van 1933 en toont hoe een deel
van de wierde werd afgegraven. Terpaarde was geld waard en werd gebruikt om arme gronden te
verbeteren.

De complete luchtfoto - Winsum ligt niet ver naar rechts aan het diep (D).
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Detail: de wierde van Maarhuizen.

Detail: de afgraving.
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De tweede foto (alleen de wierde van Maarhuizen) is uit de winter 1944, gemaakt rond tien uur 's
ochtends door het Britse leger ter voorbereiding van de invasie door de geallieerden. Er ligt een flink
pak sneeuw. De bomen zijn niet alleen kaal, maar er lijken er ook nogal wat verdwenen te zijn om de
kachel brandend te houden. De vrijstaande schuur aan het pad naar het kerkhof is verdwenen na de
storm van 1943, de noordelijke schuur is in dat zelfde jaar verlengd.

De derde (alleen de wierde van Maarhuizen) is van de winter van 1953, rond twee uur 's middags.
Dat zie je aan de schaduwen van de bomen. Die wijzen naar rechts, naar het noord-noordoosten. De
boombegroeiing is nog steeds tamelijk schaars.
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De vierde en laatste (opnieuw alleen de wierde van Maarhuizen) is van het voorjaar van 2000. De
begroeiing is duidelijk rijker. De oude Sijboltsheerd (Maarhuizen 2) is verdwenen, compleet ingestort.
De huidige boerderij is een reconstructie van delen van het oorspronkelijke gebouw.

Legenda bij de foto’s
1: Maarhuizen 1; 2: Maarhuizen 2 - de Sijboltsheerd; 3: Maarhuizen 3 - de Enne jans Heerd; K: kerkhofje; A:
deel van de wierde dat wordt afgegraven; M: Mensingeweersterloopdiep met steiger en schip voor het
transport van terpaarde; W: Wierdaheerd; B: Batjeborg; L: de plek waar de toen al afgegraven wierde van
Luttikehuizen lag; D: Winsumerdiep naar Schaphalsterzijl (naar links); S: Schilligeham; *: de dobbe (ten westen
van de kleine schuur van de Enne Jans Heerd) waaruit het drinkwater voor het vee in de stal werd gepompt; **:
vrijstaande schuur (aan de noordkant van de Enne Jans Heerd) die in 1943 door een hevige storm verwoest
werd; ***: het pad waarlangs met paard en wipkar de afgegraven grond naar de steiger werd vervoerd.
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