Britswerd
Britswerd" z*alr de naam ai aand*ielt, is *e* terpdcrp. lt'e mog*n wel
a&nnenren, dat hier zc'n 2{} esuïen geleci*n al bceren *n vislerl w$ond*n. I)!t laatste omdat de meren in ds nabijheid, volgens Sch*tanus,
in cle I ?e ceuw n*& visrijk *aren en misschicn *t:k d* Middeleee , *ie: ;c)
v€r van Britswerd ïag"

ïussen Sritswerel en Wieuwerd eltrr - en Ilens anderzijcls *as een inharn
van ds Midelelzee, die ;rich uitstrekte tct Oo;terlitltns. Daar ligt hct lanrt
nanrelijk beneden A.l). en het Sqaanwerder en Britswcrd*rnlecr efi
versehillrnd* m<.rerassige riettanden *'arerl daar n*g lang de overtrlijlsels
van €fn vrt}egsïf rcear{ï,
H*t Britswertierm*er is cmstr*ekr l{X} jaar gel*ri*n ingepclderitr, want
in w*umk* st*ds- en et*rpskr*niek *taat het v*lgend berieh:je:

2*prií'r"''r;ffiííx,',:;i;:::;:'J,Íï.rïï'or
Ai zal de omgeving van Britswerd nr:rma*l hi:ag gen*eg aijn gewe*st
v**r bsb$uwing en **weidiag. de $lt:rm€n en hnge vl*eden noodaaaklsn
de bswoners

t*ch, *rR esn terp *p te werpen.

ilriís*e'rrl '"óór t9't*, **g Àlicg tn tle bt:*sn

l*ts uit de geschi*denis
Men v*ronclersrelt ciat de kerkr die gewijr! r-as &an 3t. J*ris, reeds eind
l2e *suq' grbr:urvd werd.
Oe kerk werd geboux'd *rer gele Fri** n"r*ppcn. o*h de oorsprankeiijke
lr:rs* zal van deze :iteer: r.i.jx geu:etseid.
De lqerh i:estond uir s*n rui:x{E rïlet ecn hatl r*nd k*r:r, zoah riir. in
dcze !:uurt *ogal ve*l v{:*rkwam.

In iJï;l

werden ver;chillen*e kerk*n

in Friesl*nd in i:rand

gest*ken

dclor e*n bende "Dr Zw*rie H**p" gen*eme.i.
O*k Sritswerei is dr:rr der-e be::de *et*isrerel.

In het rnidsts$ vari de lSe *euw w;:r ek kerk z* slecht" d;rt de **nrinee
er niet dsrfde preke;:. {i}r" J*ha i?4? - l?$.X}.
!"1*t

sl*t l"heting*, geirg*n bij &iirxlverrl en $rirswsrd xas ei**r v*r-

erving in har:rien gekr:m*n va* Prinx Mairri*, ï)e:e verkr:eht het a*n het
bskenile g*slre ht vati ds V;:* Aylva's.
tn 168* waren * Iïri*** gri*t*nij*;r ir: hand*n van d* Van Aylvx's en
dit geslacht h:tci *rtk gr*t* invkied *p de verni*uwixg v*n bet intelieur
van de kerk, z*als blijtti xir lTct r:pselrril't b*vcn de ingang va* de kerk,
;.ie hierv**r vsrd*r iir clir br:rkji:.

Het binnen v*rni**wii,* b*dehuis i.v*rd ii**r lls. J*ha i* i?52

weer

ingewijd.

ln rle i**p va* clc iijd rv*rr} d,l krrk ïRet ;tannen gedeht in plaats van
rnst lsii:n. Llst :n*urwerk va* ile kerk rn rl* tcren wexJ iterstelel met
kleine

ge

le li"riese st*en.

Het r*nele k*<:r w*rci *a* *c b*v**:íjrie mct kleine slen*n uitgeïletseld
t:!a àên le *l*it*rr *p d* l:**kige ï$r:"rl van rir: met pê$nen geelcktc
elaksrhilden.

ln h*t jaxr l8*3 werd eJ* *udc t*re* *ig*br*k*n en w*rd d**r &annrm*r
l. Ca:istr* een nieulv* lcren geb*urvri vr:r:rf 6. tq4,tll.
Celukkig w*rd*x rJe herk *n {ir tor'*ï} v;i!1 tf, "-{:ren dlo*r l$*nurn*ntena<lrg oflg*:ïlet*n" {xi* hisrv*cr teke*ing}.
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nË l-l{f(}c lvËL iliitx}$Rfit; HgËnË
Jr $R.ltS'ï Ë'RÀ|.'iS VASi AYL-LrA, firierrna* *ver
IlaariJ*r*clc*l cnd* r**elc ltaad ter Admir:lliteit in Westlrierlai*d sn 't 5i*order Quarti*r
etr; etl'i *tc; nirsgltciers de Ksrkvoetgrlrn van de
ek:rp*n S/ieuw*r{ en !}ritswcrr. De Hoog \rycl
fiebs:r:ren H*ere Jr'ï'jaarri van Aylua Crie tnran or cr
-w-onseradcel etc I eti:; ËtË; ef! de [srs*m* eï $gcí
iliscr*le C*rn{:iis Piet*r* l}*sxta inssd* Regt*r van
Ilaardrrad**l hebbsn d*;tc KerL van binnen la;lte
vernieuwen en d**sr ï>r:*n gertigt in rjen Jaare
i?J3 als hi*r Fr*dik;rrl{ wa5 $*minus Ant*nius Jr:ha.

H0Ë LIXI-t_lfli zyN uwH \\*os3'{**{j}:N c HËËR€ nËe
HfiYR$CXÀRITIi:
Ë.r rï4,*J.

;r

Wat vosral ging *cn re*tauratie.
Ëen rt*rpsk*rkj* hetwelk, e*als in Ilriiswerd" r:rictden in her wijele Friese

landschap staat,
dcr nat*ur.

i;

uiteraard t*n v*lie blaotgesreld aan de kraehten

lle

n*vember-st*rm van lg?2 heefr d:rn cak danig huisg*hcud*n!
werde:: de aangebrachte n*q:dvei*reieningen eloor
de harde winden w{:er trn deie weggevaag*l.
ln de zr:rner van lg?3 ging*n aelfs de geru*hrex dar hcr kerkje :*u
*ordcli gcsioopt
[en :llgehele resta*ratie was n*dig, v**rai mede doE:r de :ïerke

ln april van l*?J

veraakkil:lg"

f<;to Ax;lring* - Í.ceaxurdeN.

Ëund*ring.
Ile kerk

is gebauwci r:p

*e* terp.

Ilez* ierp wercj v**r een gr$ot eie*l algegraven.
D* terpaarele w*s l:wr he! *igemeen kostbaar daor ;ijn grole waarde
als miildei t*! gr*ndverberering"
{)c}k de kerk va* $ri*w*rd verk*cirt re}f nr:g in de jaren 185CI - 1900
scheepslading*n tcrpaareie

v**r ** t**:: bij de kerk

behorende landerijen

Uit h*t *nder:*ek dar w*rtl v*rrieht bleek dat de **elergr*nd tor esn
di*pte van p!n" 12 m. ber:cden hret m*aivelql is opgeb*uwcl uir zeer
*l*ppe kiei {volgens eJe v*iksm*nd: ut kattsklaei}.
Het is waarsehijnlijk rlat ci**r de algraving van de terp de groncl eln*r
de druk naar buiï*n për$t sn ;-o ds vereakki::g va:r d* kerk vcrooraaakt.
}eee v*r:akking w*rd *r:rk in t9)? i:ndi:rkend en men heeft gctraehr *m
de íunrleri:"lg ecn grt:xrr elraagvlak tc g{vsn *m e}e druk per cm: op ci*
*nelergr*nel te v*rrnindercn.

Hslaas heeft de:* ingrijpe*de sprrsiie ni*t het grwensle eftekt gehad.
Do*r het n*g belargrijk grot€re eigen g*wii:*t is de :*tting n*g
d*orgegaan.

O:n qls ;akking geh*ei t*l stlrllrt t* *rengen, wà$ maar een opl*ssing
m*gelijk, nl" het gchei* kerkgeb*uw t{ plaatsen op bet*nne* palen tot
d* za*ilplaaï v;ln ptn"r. l? m. diepte. De palen werden aan cls binn*nzijde
van EJs herk aangetrracht en verankerd aan de aanweeige i:r:t*nkon'
struklie in het kr:*r c$ v$or ds r*st aan de aang*brachte betonn*$ vloer.

i* sysle*m "l)* Wa;ll" rvexlen riocr sparingcn in
gedrukt en naclerh*:rr,l aan dc b*tr:nvl**r v*ra*kerd"
De palen

eie

bgtonvl*er

N*rmale heip*len warc* niet ri*g*lijk, *m instortingsgeïaar ie vo*rkor$en werden :agcnaan:*ie drukpal*n i{}egëpast.

Het dak van de kerk.
{}e ouele, nog grolsndeels eiken kap-k*nstruktie van de kerk vroeg
ee* v*llrdig herstel"
V**ral het ka*r*lnde verk*erde i* slrchÍe staar.
De eikenhs*ten besehieting van het dak rnoest vscr een gra*t deel
wcrd** vgrv*nËen.

Het muuïwerk ï&n de ksrk.
He{ mu*rwerk verkcerde *p v*r*ehillende plaatsen in sleehte k*nditie,
Dcar de verzakking waren vsrsËhiliend* schenren ontstaan. Ëe in het
muurrserk geplêatstË houlen rarnen moesïrn voor sen gr*ot gedeelre
rv*rd*n vervange*.

$e

$chgurcn werden gedieht, loss* gedeelten rnetselwerk opnieuw
a*ngemetselil en hel gehcel waar n*dig opnieuv geveirgd.

lle msi klei:re g*le

Friese lteen uitgev*erde herstellingen bleven gehanel-

haaiï en ln*cst{::t eysnëen$ w*rclen bijgewerkt"

Hal interieur.
ln verband met het beiuwkunelig *nderzoek en her*tel rterd het i*terieur
verwijderd *n elders *pgeslagen.
De lambrizering bleek vi:or het grootsr€ g*d*elte veïro{.

Xel interieilr slarnde vor:r esn gedeelte *it de lSde eeuw, Ínaar is w;lars*hijnlijk o*k later n*g versehillencle keren gewijzigd en gernoderniseerii
llit is c.a. duid*tijk {e zien bij de preekstod. Her eiker} }ilankbard bijv**rb*eld is cmtimmerd *r*r ges*hiklerde vuren deie::"

It't t8?4 werden r"rud* h*nken iu **n bo*lg*erJ verkacht.

Ile tr*kbalkcn

w-arcn verv&nge$ {tr*oï trrk$tangen,

waari:ij *r:k

eir

kr:rb**ls w*rrien v*r*ijde rd.
f-tet m*urwerk binn** v*rk*rre!* in *en rischre $r&ai.
Dil w*s vr:*ratr h*r g*val *chrer il* iambrireringen.
l-let m*tsclw*rk wsrd hier g*he*l vcrnicuivd"

Bij l:*t uilbrek** van de vloer:en knamsn v*rrchilleneie grate*rk*n r*
v**rschij:r, o.&. r;:n de l'*ntiiic Sch*lanus.
!*
,'$

*

l{et muurwerk werrt g*eteelmli.lk *pni{ulv g*me:seld en gesr*kadn*rd.
{}* muurnils{3ri en de vroeg*r* ruiel- *n n*onlingang *,erelen Ei,;htbaar
in het !:isurwcrk ing*past.
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$paren van ïufstênËn kerk te Britswerd.
1n :,an:enrverking mer d* Rijksdienst voor Oudheidkunelig Bcdernanderzo*k is dcor het Ëries Mu*eum en het Siologisch Archeologiseh Ir"rstituut
ee* *nqierzoek ingesteld i* de hervermde kerk, die is gerestaureerd'
in $ritswerd.
MEt med*werking van het aannemersbcdrijf Yde $chakei uit Ëxrrorra
en het architektenbur* Van Manen en Zwart uit Drachten kon met hulp
yên êíRateurs d* gehele oppervlakte van het koor en het sehip wcrden
cnderu*eh{.
Hoewel vcoral in het kcor en in her midrien van hel schip door begravingen veei gronctsporen w&ren vernieid, kcn toeh worden vastgesreid
dat binnen d* huidige bakstenen kerk sp*ren zijn van een kleiner
tufstenen kerkgebouw.
Àfbraak van dit gebouw is z*danig gsbeurd, dat sle*hts de osdsrste
vcrstcvi$irlgslagen v*n de fundament*n werden tcruggevonden. *:let
tufsten*n b*uwwerkje meel buitenwerks l4'?S x 6.30 meter.
Het had ee* rcnd gesl*ten en een rechte, geslalen westgevel' die hoger
gellnd*erd bleek dan de nuren van het sehip. Se huidige kerk rneet
binn*nwerks i9"?2 x 6.80 meter.
Het onder;*ek heefi uitgewe:en dat bij de lufstenen kerk waarscbijnlijk
grsn teiren h*eft gestaan. Ook kwa:n aan het licht dat het klEilichaam,
wa&rop d* huidige kerk is gebouwd, speciaal voor dir geb*uw is r:pgeworprn. Ër krv*men namelijk gesn Y{}orwerpsÍ} van de terpenkult*ur
uit d* geheel sebans kleigrand te vccrschij:r.
Het o;lderzoek rtond r:neler !*iding van de prcvinciale archeclocg,
de h*er Cerrit flzinga.

Hls in ds Naordrnuur bij het koor.
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In de nei*rci- en;ui<"lge'el *aren *isjel a**rtrrig, achter hcr
ruidn:u*r rlrrci hst R*$rilárlt lir:pje g*vr:nden,
b*ita*ndc xit Rlrde r;rnrlst*en.

niljr in de

