Dossier Engwier

door Otto Gielstra (Stichting Ald Makkum)

Gezicht op Engwier, eind 1700, mogelijk getekend door Bulthuis

Even ten noorden van, en bijna geannexeerd door Makkum, ligt het vroegere terpdorpje Engwier of
Abbingawier (1). Hoewel eeuwenoud, groeide het nimmer uit. Drie boerderijen en een kerk, later aangevuld met een enkele arbeiderswoning. Meer bebouwing kwam er niet. In 1903 raakte het de kerk
kwijt en in 1949 verloor het de dorpstatus en werd bij Makkum gevoegd.
Ontstaan

De keuze voor blijvende vestiging van de eerste bewoners, is zoals overal elders in deze omgeving, bepaald door de ligging van de gronden ten opzichte
van het water. Aan de ene kant moest er geen gevaar
voor overstroming te duchten zijn, aan de andere kant
was de onmiddellijke nabijheid van water gewenst.
Lange tijd was dit de enige vervoersweg en minstens
zo belangrijk; het diende ook visrijk water te zijn. Vis
was een belangrijke factor in de voedselvoorziening.
Water was er bij Engwier voldoende, ten noorden het
Sillaardermeer, in 1780 drooggemaakt en toegevoegd
aan de Kornwerder polder. Ten zuiden lag het dorp
aan een slenk, die tussen Makkum en Cornwerd het
land binnenkwam.

Slenken

Uit de grondprofielen is duidelijk op te maken dat
Engwier zich aan het eind van een voormalige
stroomgeul bevindt. Het huidige gebied de Jonkers,
ten noorden van Makkum en doorlopend tot Engwier
en Cornwerd duidt op een voormalige kwelderlandschap. Het bodemprofiel is opgebouwd uit lichte- tot
zware zavelgronden. De randen bestaan uit knipklei
die in een punt uitlopen tegen de zware knipklei precies op de plaats waar het dorpsgebied van Engwier
begint. Een opbouw vergelijkbaar met de veel grotere
Marneslenk, die iets noordelijker tussen Zurich en
Kimswerd het land binnenkwam en met een ruime
bocht tenslotte uitmondde bij Bolsward waarna het
aansloot op de Middelzee. Deze op zijn beurt nog
veel grotere zeearm kwam langs de noordkust van
Friesland, het huidige Bildt, het land in en liep via
Leeuwarden ook tot aan Bolsward.

Kaart van de Marneslenk met de eerste bedijkingen o.a. de Pingjumer
Gouden Halsband. Ten noorden van Makkum, richting Engwier was
vermoedelijk een verbinding met de Marne.

De bodemkundige kaart van Wûnseradiel wijst op een zelfstandige verbinding van Engwier met de zee die
mogelijk doorliep en zo weer in verbinding stond met de Marne. Deze zeeingang lag tussen de ’Jonkersterp’ en
de ‘Sotterumerterp’ of daarboven tussen Sotterum en Cornwerd. De bodemgestelheid in het gebied laten
beide opties open. (2)
Kaart van de Marneslenk met de eerste bedijkingen o.a. de Pingjumer
Gouden Halsband. Ten noorden van
Makkum, richting Engwier was vermoedelijk een verbinding met de
Marne.

Dat zou niet alleen de aanduiding
Engwierster Wad (bijgaande kaart
Schotanus) verklaren maar ook de
keuze om de nederzetting Engwier
precies hier te stichtten. Immers, via
het Engwierster Wad kon men toegang krijgen tot het noordelijker gelegen, geheel door water omgeven
gebied. Dit vormde als het ware een
eiland met Pingjum als centrum (kaart
Marneslenk).

Van de hoge gronden langs de Marneslenk neemt men aan dat in de vijf
eeuwen vóór het begin van onze jaartelling en de twee eeuwen daarna, dat
er, ook zonder aanleg van dijken en
terpen, bewoning moet zijn geweest:
Aldenum (Arum) en Pinengum (Pingjum). De grote ellende met het water
begon, door de stijging van de zeespiegel en het daardoor geleidelijk
zakken van de bodem, eerst in de 3e
eeuw na Christus.
De vruchtbare kleistreek dicht bij zee
en rijk aan vis, was voor de aanwezige boeren, jagers en vissers aantrekkelijk genoeg om te verdedigen.
Een taaie strijd tegen de opdringende
zee zou volgen en de bewoners er toe
brengen om dijken en terpen op te
werpen.

Uit deze periode stammen de nederzettingen eindigend op ‘wert’, ‘wier’ of
‘weer’. Zoals Kemmerswerth (Kimswerd), Cornwerth (Cornwerd) maar
ook Abbingheweer (Engwier).

Detail kaart Schotanus 1718. De pijlen geven de mogelijke plaats van de slenk naar Engwier aan.
Tussen de Jonkersterp (Groot Haytsma) en de Sotterumerterp of tussen Sotterum en het terpdorp
Cornwerd. Oostelijk van Engwier richting Melkvaart de
aanduiding: Engwierster Wad

Sillardermeer

Even ten noorden van Engwier lag het Sillaardermeer
ook Schillaardermeer genoemd. Volgens "Geakunde
yn Wûnseradiel' in 1775 drooggemaakt en toegevoegd aan de Kornwerder polder. In dezelfde periode
worden ook de droogmakerijen van het Islameer en
Occameer genoemd. Voor ons onbekende namen,
maar het is mogelijk dat ook deze meertjes zich in de
naaste omgeving bevonden. Het jaartal 1775 is echter
niet zeker. In de waterschapsarchieven gaat men uit
van 1780, als kosten worden vermeld: f. 1200,- en het
nieuw gewonnen land komt voor het overgrote deel bij
de boerderij ”Eenhoorn”. Hoewel het Sillaardermeer
een oppervlakte besloeg van bijna 80 pondemaat had
het een grootste diepte van slechts 60 cm.
De Cornwerdervaart, de verbinding tussen de Melkvaart en Sotterum loopt midden door dit voormalige
meer. De molen, die de Silaardermeer droogmaalde
en later zorgde voor het afvoeren van het overtollige
water behoorde aan de armen van Bolsward.

De twijfels rond het droogmakingsjaar worden nog gevoed door latere kaartenmakers. Landmeter C. Boling,
die voor zeer betrouwbaar doorgaat, geeft in 1812 het
Sillaardermeer nog aan. Ook op de kaart van Eekhof
(1840) komt het nog als meer voor. Pas op de kaart
van de Topgrafische dienst van het Ministerie van Oorlog uit 1855-'56 en opgemeten door verkenner M.F.J.
Phaff staat voor het eerst de vermelding 'voormalige
Sillaarder-meer'. Bleef het lange tijd een drassige gebied? Men zou het bijna denken. Het verklaart in ieder
geval de ook nu nog zichtbare afwijkende vegetatie in
het gebied, vooral ten zuiden van de Cornwerdervaart.
Door latere verkavelingen is de oorspronkelijke vorm
van het meertje niet overal meer zichtbaar.

Het dorp Engwier

De zee-inham tussen Engwier en Makkum
zorgde er geografisch voor dat de boeren
op de Engwierderterp al vroeg een samenwerking met het noordelijker gelegen Wons
aangingen, eveneens een agrarische dorpsgemeenschap. Meer dan vier eeuwen
vormde het samen met het grotere Wons
een kerkelijke gemeente. In de middeleeuwen, men noemde de nederzetting toen
Abbingheweer, stond er al een kleine kerk
op de terp gewijd aan Sint Nicolaas.
In romaanse stijl gebouwd met zadeldaktoren zoals ze ook rondom in de omgeving
stonden, alleen kleiner. Vergelijkbaar met
het rond 1300 gebouwde kerkje van Piaam.
Ook het grondgebied van Engwier was beperkt. In totaal bestond de gerechtigheid uit
245 pondemaat. Er mochten 6 stemmen
uitgebracht worden en dat was het kleinste
aantal van de gehele grietenij Wonseradeel.
Van dit landbezit gebruikte de pastoor 39
pondemaat om in zijn onderhoud te voorzien en was dus meer boer.

Gewassen inkttekening van Jacob Stellingwerf, 1723

Gezien het aantal bewoners helemaal niet vreemd. Het
was een gebruikelijke combinatie in die tijd. Met het celibaat nam de gemiddelde plaatselijke pastoor/boer het dan
ook niet zo nauw, lange tijd was op het voormalige kerkhof
een grafsteen te vinden met de tekst: Hier leyt de Eerwaarde Heer pastor .... (de naam helaas onleesbaar) met
zijne huysvrouw. En als in 1580 ten tijde van de reformatie
talloze
katholieke geestelijken de wijk moeten nemen, vernemen
wij dat heer Jeremias, pastoor van Engwier, met vrouw en
kinderen zijn toevlucht in Groningen heeft gevonden. Als
daar een jaar later de pest uitbreekt valt het hele gezin ten
prooi aan de ziekte. Niet alle pastoors vertrokken definitief
en na verloop van tijd konden zij bijna overal in de naaste
omgeving hun herderlijke taken hervatten. Zo veruilde
pastoor Cornelis Florus in 1603 Skuzum (Idsegahuizum)
voor Wons-Engwier.

Reformatie

De reformatie vond voedingsbodem in talrijke heersende
misstanden, maar een van de meest tastbare was het grote
aantal geestelijken die onderhouden moesten worden door
de plaatselijke bevolking. Op de pastoor/boer na, die
vermoedelijk in zijn eigen onderhoud voorzag, moest het
merendeel door de bevolking onderhouden worden. Hoewel het aantal geestelijken dat door het bisdom Utrecht
wordt opgegeven in het algemeen als niet betrouwbaar
wordt
bestempeld,
inclusief de kloosterlingen komt men in sommige gevallen
op een verhouding van 1 geestelijke op 5 burgers. Maar al
zou dit 1 op 20 zijn, het laat zich raden dat het wegvallen
van deze kerkelijke last bij velen voor de nodige instemming zorgde. Zelfs in een nietig plaatsje als Engwier vinden
we vóór de reformatie behalve een pastoor, ook een vicaris. Het inkomen van de pastoor bedroeg 90 goudguldens,
dat van de vicaris 55 goudgulden. De Proost van de St.
Janskerk te Utrecht trok er nog eens 12 schilden (3)
(3) Uit het Aardrijkskundig Woordenboek van v.d. AA (1831)
: hij rekende om naar de in 1831 geldende waarden: 90
goudgld. = f. 135,-, 55 goudgld. = f. 82,50,
12 schilden = f. 16,80

Tekening kerk Engwier uit berekening onderlinge afstanden tussen vijftien
dorpen in Wonseradeel. Voorkomend in zesdelig handschrift van Claes
Ottes Jelbema uitgegeven in 1735.

Veldoven tijdens bouw kerk?

Zuidelijk van de boerderij Boeyenkamp (niet behorend bij
Engwier, maar vallend onder Cornwerd) zijn langs de
voormalige opvaart naar deze zathe restanten gevonden
die wijzen op een tijdelijke veldoven voor het bakken van
stenen. Mogelijk voor de bouw van de nabij gelegen kerk
te Engwier? Bij het oprichten van de eerste stenen gebouwen was het gebruik, indien mogelijk, om in de directe nabijheid de stenen te produceren. De aanwezige
klei was er geschikt voor, getuige de vele afgravingen die
in het gebied tussen Makkum en Conwerd in latere tijden
plaatsvonden voor de kleiverwerkende industrie van
Makkum.

De kerk

Na de reformatie wordt Engwier bediend door ds. Gellius
Schotanus van Wons. Beide dorpen waren door een kerkepad door de landerijen met elkaar verbonden. Hoewel
Engwier gemiddeld slechts vier gezinnen telde, behield
het de status van dorp en kerkgemeente en benoemde
zij haar eigen kerkvoogden. De voormalige pastorielanden gingen over naar de nu gereformeerde kerk. Een
kostbaar bezit dat Engwier in staat stelde, ondanks het
uitblijven van enige groei, nog ruim vier eeuwen lang de
dorpstatus te handhaven.

Dankzij het landbezit, dat ieder jaar opnieuw verhuurd
werd was de kerk verzekerd van inkomsten en die waren
ruim voldoende om de landerijen, het eenvoudige kerkje
en het daar om heen gelegen kerkhof te onderhouden.
Diensten werden maar af en toe gehouden. Uit een aantekening uit 1753 weten we dat er toen om de derde zondag diensten waren op Engwier, en verder werd er op
iedere tweede feestdag gepreekt. De predikant die
steeds domicilie in Wons had, liet zich dan met paard en
wagen naar Engwier vervoeren. Terwijl het kerkvolk het
pad dwars door de landerijen volgde. Vlakbij Engwier
moest men eerst over de Tille (brugje over de Melkvaart)
waarna de hoge terp naar de kerk beklommen werd.
Bij het samengaan van beide kerken werd de officiële
naam ”Gereformeerde gemeente van Wons en Engwier”,
na de doleantie is dit gesplitst in een Hervormde- en een
Gerefomeerde Gemeente Wons en Engwier. Die combinatie bleef bestaan tot 1950, waarna kerkelijk Engwier
voortaan geheel bij Makkum kwam. Vanaf het begin hanteerde men als verdeling van de kosten: 1/3 deel voor
Engwier, 2/3 deel voor Wons. Een verdeling die alleen
maar mogelijk was door de relatieve rijkdom van de Engwierder kerk en waar Wons ongetwijfeld baat bij heeft
gehad. Veel kerkelijke lidmaten kon Engwier toch al niet
leveren en in verschillende periodes zelfs geen enkele.
Het was steeds afhankelijk van het geloof van de pachters. Op die momenten was er ook geen kerkvoogd en
werd het kerkelijk bestuur geheel vanuit Wons geregeld.
Hierbij schroomde men niet om van de situatie ‘gebruik’
te maken.

Verdeling graven kerkhof Engwier (1847). Aangegeven met de letters A t/m K
van rechts naar links.

A: 6 graven waarvan 3 aan de zuid-,en 3 aan de noordzijde der kerk in eigendom aan de Zathe nr. 1 van Douwe Clases Bangma. B 6 graven aan de zuid en
3 aan de noordzijde der kerk in eigendom aan als bovenstaand. C 6 graven
waarvan 3 aan de zuid en 3 aan de noordzijde der kerk in eigendom aan de
Zathe nr. 2 van H.W. de Blocq van Scheltinga. D idem als boven. E 6 graven
waarvan 3 aan de zuid en 3 aan de noordzijde der kerk in eigendom aan de
Zathe nr. 3 wed. Jan P. Tichelaar. F idem als boven. De graven G t/m K (57
stuks) zijn in 1844 tot boomgaard aangelegd.
De eigenaren van de drie boerderijen hadden onderling de grafplaatsen verdeeld. Na verkoop van een boerderij werden de graven geruimd en de doden
elders herbegraven. Op de huidige begraafplaats is officieel geen graf meer
aanwezig. Ter informatie: de noordpijl klopt niet, de toren is op het westen gericht (noord is dus boven).

Nicolaas Vlieg

Een fraai voorbeeld van die soms scheef getrokken verhoudingen levert de brief
van dominee Nicolaas Vlieg. Hij was van 1799 tot 1819 aan de gemeenteWonsEngwier verbonden. De laatste jaren van de Franse tijd zorgde ook op het platteland voor grote armoede. Terwijl Engwier keurig haar 1/3 deel van het
tractement aan ds. Vlieg had betaald, liet Wons, het wat betreft haar aandeel afweten. Dit weerhoud Vlieg niet om begin 1813 een brief te schrijven aan de prefect van Friesland, het hoogste orgaan van zijn kerk, met het verzoek of die de
kerkvoogden van Engwier niet wilde opdragen om het achterstallig tractement
over 1812 aan hem uit te betalen.

”Nicolaas Vlieg, predikant Te Wons en Engwier geeft met de verschuldigde eerbied te kennen, dat hij met zijn talrijk huisgezin (op de 26ste september was
reeds zijn 14e kind geboren) zich thans in den treurigsten toestand en nijpendste armoede bevind en geen voorraden voor de komende winter had etc.” De
gevraagde 400 car. Gulden, het 2/3 deel van Wons, kan Engwier best missen,
want: ”De kerkvoogden van Engwier hebben geld genoeg, waar ze niets mee
doen omdat de kerk goed in orde is en er zijn ook geen armen in dit kleine
dorpje”.

De Engwierster kerkvoogden Douwe Klazes Bangma en
Pieter Sikkes Postma betalen zonder morren het volledige
bedrag, zoals zij en hun opvolgers later nog vele malen
zullen doen. Bewijzen dat een en ander later aangezuiverd
wordt zijn niet te vinden. Ds. Vlieg was in 1819 niet meer te
handhaven en werd tenslotte zelfs krankzinnig verklaard.
Pas in 1821 kon er een opvolger worden benoemd.
Hoewel diaconie- en kerkvoogdij-uitgaven soms verwarrend door elkaar lopen, nam de kerk van Engwier haar diaconietaken uiterst serieus. In Wons bezat zij een aantal
woningen en kamers die verhuurd werden aan de minder
bedeelden. Hulpbehoeftigen mochten er dan in Engwier
niet zijn, de bestrijding van de armoede in Wons nam men
zeer serieus en er werd gul uitgedeeld. Dit gold ook bij
extra tractaties voor de schoolkinderen en bij de spekuitdelingen e.d. tijdens strenge
winters.
Althans volgens de uitgavenboeken. Omdat er lang niet
altijd kerkvoogden beschikbaar waren en er geen lijst van
Engwierster kerkvoogden bestaat, blijft steeds de vraag of
dit niet in kerkvoogdloze periodes geschiedde. In dat geval
had de Wonser kerkvoogdij, zoals eerder gememoreerd
namelijk de zeggenschap over de Engwierster tegoeden.
Uit het onderstaande staatje, opgemaakt in 1823, blijkt
overduidelijk dat de Engwierster kerk inderdaad niet onbemiddeld was. De extra opbrengsten uit de landverhuur werden
bijna jaarlijks belegd in effecten: ’Werkelijke Nationale
Schuld’ tegen een rentepercentage van 2 ½ %.
Ingelegd tot 1815
5400,00
1815
2700,00
1816
1000,00
1819
1000,00
1820
2000,00
+ 3 x kansbiljet à
1000,00
en een van
200,00
tezamen
f. 15.100,00

Een fors bedrag, als men weet dat een arbeider nog geen
10 cent per uur verdiende en men een paard en wagen
plus voerman voor 15 cent per uur inhuurde.
Lange tijd blijven deze effecten onaangeroerd en trekt men
de jaarlijkse renten. Een eerste aantekening is pas te
vinden in 1866, als het aandeel uit 1815, groot f. 2700,00
wordt verkocht om de aankoop van een stuk greidland ”Het
Billand” te bekostigen.

Huidige en oude situatie Engwier

De nummers: 1, 2 en 3 geven de plaats van de oorspronkelijke boerderijen
weer. Alleen zathe 1, de huidige boerderij van de fam. Witteveen staat nog op
de oorspronkelijke locatie.

De verplaatsing van de nrs. 2 en 3 naar respectievelijk 2a en 3a, is het gevolg
van de rigoureuze terpafgravingen. Vooral het terrein bij 2, zuidelijk van de
‘grafheuvel’ is sterk afgegraven. Boerderij 2 werd in 1837 verplaatst naar locatie
2a. In 1860 was Evert Feddes Teernstra eigenaar. De familie Teernstra liet omstreeks 1870 ook de arbeiderswoning bij 4 bouwen. Minstens 2 keer werd de
woning geheel vernieuwd en kwam steeds westelijker op het perceel te staan.
De laatste maal in 1959. Timmerman David Visser uit Makkum bouwde toen
voor eigenaar Dominicus van der Werf een nieuwe woning pal naast de oude,
die nog lange tijd dienst deed als kippenhok.
Boerderij 3 is vermoedelijk de oude pastorieplaats en rond 1900 verplaatst en
bij 3a weer opgebouwd waarbij veel oud materiaal werd hergebruikt. De familie
Wesselius was destijds pachter en woonde tijdens de bouw zolang in de kerk.
In 1923 werd de boerderij openbaar verkocht. De huidige eigenaar is de familie
Oosterhaven.

De bewoners

Drie boerderijen en een kerk, meer bebouwing was er niet op de terp.
Later kwam daar in ieder geval één arbeiderswoning bij en lange tijd
bestond Engwier uit slechts 4 adressen. Hoewel het vermoeden bestaat dat er meerdere kleine woninkjes moeten zijn geweest, toevallig
aangetroffen fundamenten wijzen daarop, is daar tot op heden geen
kadastraal bewijs van gevonden.

De drie boerderijen waren tot eind 19e begin 20ste eeuw in handen
van nazaten van de voormalige Friese landadel. De bewoners waren
dus steeds pachtboeren. Die tekenden pachtcontracten voor de duur
van vijf jaar, hier bleef het meestal bij. Slechts een enkele boer
pachtte voor een tweede periode. Hierdoor was er steeds een groot
bewonersverloop. Wie op een verloren moment de computer laat zoeken op Engwier moet niet vreemd opzien over het grote getal namen
waarbij Engwier als geboorteplaats wordt gegeven. Omstreeks 1770
telt het dorp 20 inwoners, die hun bestaan vinden in de veeteelt en
landbouw. Bij de naams-aaname in 1811 worden er 16 inwoners genoemd. In 1840 (31) en in 1872 (32).

Eigenaren Zathes’s

Buiten talloze verbouwingen en aanpassingen staat er van de drie boerderijen
momenteel nog één op de oorspronkelijke plaats (Witteveen). De beide andere
zijn verplaatst naar nieuwe locaties vlakbij. Bij de omschrijvingen gebruiken we,
waar nodig de naam van de huidige bewoner/eigenaar.
Voor het achterhalen van de oudste eigenaren is de prekadastrale atlas van
1640 geraadpleegd hierin worden de volgende namen genoemd:
Zathe nr. 1 (nu Witteveen) in 1700 worden als eigenaren vermeld de erfgenamen van Oedts Douwes. Zoals in de bewonerslijsten is te zien namen zij later
de naam Bangma aan (zie ook Zathe nr. 2)
Nr. 2: (Oosterhaven) was zeer waarschijnlijk de voormalige pastorieboerderij en
tot 1640 nog in eigendom bij de kerk van Engwier. Eigenaar 1640: Oets Douwes Bangama, dorpsrechter, tevens gebruiker.
Nr. 3: (v.d. Gaast / Politiek) eig. Jhr. Piter van Heerma, nom uxoris, gebruiker:
Pitter Foppes

Zathe 1 (1954)

Zathe 2 (1954) ingekleurde foto

Zathe 2 (1937) 100 jaar na de verplaatsing gemaakt.

Zathe 3 (1954)

Tille over de Melkvaart

Uit een onderhoudscontract uit 1825 over de Tille, de brug over de melkvaart in
het kerkepad naar Wons, komen we de volgende namen van eigenaren van de
boerderijen tegen.
Zathe Engwier nr. 1 is van Sijbren Meinderts Jongsma, boer te Pietersbierum)
Huurder is dan Klaas Hanzes de Groot.

Nr. 2 van Dieuwke Yntema, Bolsward, weduwe van Hans Willem Wiarda (voormalig secr. Van de grietenij Wonseradeel)
Huurder: Bauke Sjerps Haitsma

Nr. 3 wordt vertegenwoordigd door Johannes van der Velde, schilder te Bolsward als gelastigde van de mede-eigenaren.
Huurder: Pieter Sikkes Postma

De kerk en Zathe nr. 3 zijn beide voor 1/3 deel onderhoudsplichtig. De Zathe’s 1
en 2 ieder voor 1/6 deel.

Hoe verging het de kerk

Veel worden we niet gewaar uit de
kerkeboeken. 1864 aan A. Jelgersma
de som van f. 2,70 wegens herstelling
van het hert op den toren. Uit hetzelfde jaar: schoonmaken / onderhoud
kerkhof en kerk A.J. van der Sluis /
eeuwige rente etc. Wons!

In 1868 stort de toren in en neemt in
zijn val een deel van de westmuur
mee. Door storm, of was het gebouw
dermate in verval? Er wordt met geen
woord over geschreven. Wonser M.A.
Salverda wordt ingehuurd om de
schade op te nemen en levert à raison
van f. 1,50 zijn eindrapport in. Timmerman Age Bouwes Algera krijgt de opdracht en heeft een flinke klus aan het
herstel. Voor de vertimmering en vernieuwing van de kerktoren brengt hij f.
736,16 in rekening. Het schilderwerk
door J.W. Canrinus kostte nog eens f.
47,69. Daar stond een opbrengst van
f. 44,72 tegenover, zijnde de opbrengst van de afbraak van de oude
toren.

Omzoomd door bomen is de plaats waar de kerk stond nog duidelijk zichtbaar. In de volksmond de
‘grafheuvel’ genoemd, graven zijn er echter niet meer te vinden....

Vlag

Ook de vlag kwam niet zonder schade
uit de strijd en voor f. 1,25 wordt deze
opgelapt bij de zeilmakerij van J.W.
Maas & Zn. aan het Vallaat te Makkum
(latere smederij van de gebrs. Hogeboom). Het blijkt echt lapwerk te zijn
want een jaar later mag dezelfde firma
een grotendeels vernieuwde kerkevlag
leveren, kosten f. 7,-. Voor het uithangen en weer opbergen van de vlag
komt speciaal iemand uit Wons en rekent daar een gulden voor (1872).
Eerder, in 1843, komen we voor deze
taak Ruurd Tadema tegen, die behalve
het jaarlijkse op- en omroepen voor de
verhuring van de kerkelanden, ook belast is met het vlaggen.

...slechts één zerk is achtergebleven. Hieronder geen graf, de steen diende
als stoep voor de hoofdingang van de kerk.

Vanaf 1870 blijft het betrekkelijk rustig
rond het kerkgebouw. Timmerman Algera verricht jaarlijks kleine reparatieklussen aan de kerk.

In 1878 komen we bij zijn opvolger
O.S. Haitsma een groter bedrag
tegen, namelijk f. 134,- voor verricht
timmer-werk, schilder Posthumus uit
Wons plaatst daarna enkele nieuwe
glazen.

Ook de zogenaamde ‘grafkelder’, waarvan hier de toegang, is niets meer dan
een waterreservoir. Gelegen buiten de kerk aan de noordzijde van het koor,
en bedoeld als wateropslag afkomstig van het kerkdak voor gebruik in droge
periodes.

Nieuwe kerk

In deze toestand blijft de kerk tot 1882.
Van de drie Engwierster boeren is er dan
één van hervormde gezindte, en dus automatisch kerkvoogd. Hij benoemd twee
mannen uit Wons tot medekerkvoogden
en gedrieen be-sluiten zij in 1882 tot
nieuwbouw van het kerkgebouwtje. De
gebroeders Haitsma (woonachtig in de
Wonser-weren) voerden de opdracht uit
voor
f. 2143,61.

Hoe dit kerkje er uit zag? Er is tot dusver
geen afbeelding gevonden. We moeten
ons behelpen met de uitspraak van de
schrijver Hoatse de Jong, oud-inwoner
van Wons. In een interview uit 1971 liet
hij, bij een bezoek vanuit Amerika aan
het ‘Heitelân’, het volgende optekenen: ”
It wie mar in lyts tsjerkje mei in spitske”.
Hieruit zou men kunnen aannemen dat
de toren in ieder geval niet herbouwd is
en dat het schip bekroond werd met een
(houten) spits. Een rondom veel gekozen
oplossing als het onderhoud van de toren
te kostbaar werd. Ook de kerken van
Idsegahuizum, Gaast en Piaam hadden
voorheen een toren.

De polis tegen brandschade uit april 1901
van de ”Onderlinge Mij. Achlum” beschrijft de toren echter nog steeds apart.

Het blijft dus gissen. Het kerkje werd, net als in het verleden, weer gebruikt voor de gezamenlijke diensten
met Wons. Volgens genoemde Hoatse de Jong op het laatst nog slechts één keer per jaar in de zomer. Het
gebouwtje moest dan eerst wel goed schoongemaakt, want ’s winters zagen de Engwierster boeren er geen
probleem in om er schapen in te stallen. Des te opmerkelijker is het dat men in 1902 nog een nieuwe kachel
plaatste.
De Jong, in 1899 uit Wons vertrokken, schrok van de mededeling dat het gebouwtje niet meer bestond. ”Wy
founen it prachtig om der hinne, it kuierke troch de lânnen, it wie in útsje, wat is der bart?”.

Daaromtrent doen twee lezingen de ronde:

Sloop

Omstreeks 1903 ontdekt Ds. Okke Norel Rzn, die toen predikant in Wons - Engwier was, en daarmee voorzitter van de gecombineerde kerkgemeente, grote onregelmatigheden in de administratie van de Engwierder
kerk. Vooral over de laatste jaren. Het landelijk bezit had de kerk voorheen bepaald geen windeieren gelegd,
maar voor de herbouw in 1882 moest geld geleend worden bij particulieren. De nodige financiën voor onderhoud waren er nauwelijks evenals plaatselijke kerkgangers. Om verder verlies in te dammen besloot men tot
afbraak van de kerk. Het sloopmateriaal zou dan nog iets opbrengen. Dat is een regelmatig geciteerde versie.

Blikseminslag - brand?

Een andere reden kan natuurgeweld zijn geweest.
Blikseminslag en/of brand(stichting?) had de kerk
dusdanig verwoest, dat er slechts sloop restte.
Maar ook hiervoor ontbreken de bewijzen, al duidt
de correspondentie met de verzekeringsmaatschappij op brand. Het Wonser kerkarchief zou uitsluitsel kunnen geven, alleen rust op deze kwestie
nog een publicatieverbod. Sloop, slechts 21 jaar
na herbouw, blijft een merkwaardige beslissing.
Wat de ware reden ook geweest mag zijn; op 5
maart 1903 leverde Mient Timmermans uit Wons
een bod in voor het afbreken van de Engwierder
kerk. Een tijdje later staat vermeld dat de wed.
Timmermans alsnog een bedrag ontvangt voor het
bod tot koop en afbraak. Mient Timmermans was
inmiddels overleden. In juli en augustus 1903 werd
de kerk afgebroken door Halbe Algera en Pier
Hannema, de opvolgers van Timmermans. De
heren ontvingen f. 200,- voor hun werk.
S. Haitsma kreeg f 5,- als schadeloosstelling voor
het gebruik van de reed door zijn land die werd gebruikt voor de afvoer van het puin in de natte
zomer van 1903.

Nota van timmerman, molenmaker Mient Timmermans voor het uitsteken
van de vlag op de toren van Engwier gedurende het jaar 1902.

Wel of geen herbouw?

Kennelijk wordt het overwogen. Het hout van de gesloopte kerk wordt zorgvuldig opgeslagen op het kerkhof. Wachtend op betere tijden? Alleen komt men niet tot overeenstemming met de verzekering. Uit protest zegt de kerkvoogdij
met ingang van 1905 haar brandverzekering op. Een overbodige actie want kort daarvoor was men al geroyeerd. Er
volgt daarna nog een jarenlange correspondentie met ''Achlum'' die weigerde uit te keren. Uit een schrijven van september 1912 blijkt de maatschappij iets inschikkelijker, als zij schrijven: Wij verzekeren steeds naar volle herbouwwaarde met beding van wederopbouw. De verzekering naar herbouwwaarde sluit het beding in zich, dat in geval van
brand een gelijksoortig gebouw op dezelfde plaats wordt herbouwd en dat daartoe minstens het bedrag der schadevergoeding wordt besteed. Mochten bij een eventuele brand, welke ter goeder trouw is, de omstandigheden er toe
leiden, dat de kerkeraad liever niet wil herbouwen, dan kan daaromtrent met ons in overleg worden getreden en zouden wij dan b.v. een gedeelte der schadevergoeding kunnen uitkeren.
In 1914 komt men tot overeenstemming met de verzekeringsmaatschappij. Er wordt niet herbouwd en notaris Sjirk
van der Burg uit Makkum plaatst een advertentie voor openbare houtverkoop op het kerkhof van Engwier. Helaas
ontbreek ook hiervoor een omschrijving en zou dit bijvoorbeeld ook hout van de gerooide boomgaard kunnen zijn.

Klok

Het klokje uit de toren lag nog lange tijd in de timmerwerkplaats van Halbe en Pier (latere timmerwinkel van Fokkema). Omstreeks 1922 ontvangt de kerkeraad een verzoek om een bijdrage voor de nieuw te bouwen protestantse
kerk in Chèvremont bij Kerkrade. Besloten wordt de klok van Engwier te schenken en in 1923 gaat deze op transport
om daarna dienst te doen in de nieuwe kerk. In 1943 wordt de klok op last van de Duitse bezetter verwijderd en
keert niet weer terug. Het Engwierder kerkhof bleef in onderhoud bij de Ned. Herv. Gemeente van Wons. Tot omstreeks 1960 stond er nog een hek omheen, zerken waren er niet meer.

Geen dorp meer!

In 1949 verliest Engwier haar status als dorp* en wordt door het gemeentebestuur van Wonseradeel bij Makkumgevoegd. Om dit te onderstrepen werd de Engwierderlaan, de verbinding met Makkum, deels verlegd en breder gemaakt. Deze ontsluiting zorgde ervoor dat het oude kerkepad naar Wons langzaam in de vergetelheid raakte.
Evenals de rechtstreekse verbinding over de Engwierster Tille met Weersterweg. Bij de ruilverkaveling, begin jaren
2000, is er sprake geweest het kerkepad naar Wons weer in ere te herstellen. Tot uitvoer is het echter niet gekomen.

* Bij hetzelfde raadsbesluit werden ook de dorpen Oldeklooster en Ugoklooster opgeheven, van vergelijkbare grootte
en liggende tussen Bolsward en Hartwerd.

