HET SNEEKER OUD KERKHOF EN DE
GRAVINNEWEG.

De vele veranderingen die de aardkorst heeft ondergaan
en nog ondergaat zijn wel de oorzaak, dat dorpen en
steden zijn verzonken, land afgeslagen, bosschen verwoest
en meeren en zeeën zijn ontstaan. Zelfs in ons kleine
Friesland zijn daarvan voorbeelden te over; men denke
slechts aan het ontstaan der Zuiderzee; de vergrooting
van het Chimelofarameer, door 't verdwijnen van het
bosch de Fluessen, tot het meer de Fluessen; de vorming
der binnenmeeren enz. Met deze veranderingen staat in
nauw verband het verdwijnen van plaatsen als oud Nijega,
Elahuizen, Wolpranskerke en wellicht andere dorpen,
waarvan de naam niet meer is te vinden. Zoo komt het
dan ook voor, dat in den Z.-W.hoek oude kerkhoven
worden aangeduid door een speciale betonning, wanneer
ze in een meer zijn verzonken, en door een hoogere
ligging dan de omgeving, een gevaar voor de schipperij
kunnen opleveren. *) Doch men vindt ook nog van die
„olde hoven" op plaatsen, welke thans worden gebruikt
als hooiland, en waar in bepaalde tijden van het jaar
jongvee graast. Op zulk een plaats bevindt zich het z.g.
„Sneeker Oudkerkhof"; slechts een kleine, nauw merkbare
verhooging van den grond geeft aan waar deze rustplaats
zich bevindt.
Daadzakelijk bijgestaan door de heeren J. J. Das,
G. Rollema en W. de Vries, begonnen wij ter plaatse een
T
) Men heeft slechts te denken aan het kerkhof in de Tjeukemeer, in de Fluessen enz.
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onderzoek, waarvan het resultaat in de volgende bladzijden is neergelegd.
Ligging van het Oudkerkhof.
Hierover was men het blijkens vele kaarten niet eens.
Zoo geeft Schotanus in zijn atlas het volgende aan: het
tegenwoordige Kruiswater wordt daar Houkesloot1) genoemd als een bochtige voortzetting der tegenwoordige.
De Joustervaarten van thans worden daarentegen — en
terecht — genoemd: Kruiswater, als kruisende de Sneeker
Meer en Goingarijpster Poel.
Het kerkhof wordt hier aangewezen als gelegen op 't
midden der N.W. wal van den ingang naar het Sneekermeer „Roekoegat" geheeten. Het is precies de plaats
waar thans het baken staat. Een andere kaart in denzelfden
atlas plaatst het kerkhof op de tegenwoordige „Roekoepolle", terwijl een derde het stelt in het Roekoegat. Andere
kaarten laten de zaak eveneens twijfelachtig, zoodat nader
onderzoek gewenscht was.
Dit deed de aandacht vallen op een kleine verhooging
op den N.W.-wal van den Meer-ingang, dààr, waar het
Kruiswater zich plotseling versmalt tot den Roekoe-ingang. 2)
Ook bij boring bleek hier oude en vaste grond te zijn 8)
in tegenstelling met de omgeving, die zacht en los is.
Al spoedig stootte onze grondboor op de boven beschreven plaats op hout en kwamen bij opgraving kisten
aan het licht, die Oost-West waren gericht.
Hier lag dus het kerkhof.
') Zie Rixtel's kroniek. Houkesloot = Houwesloot = Hawiksloot.
2
) Deze versmalling geeft den indruk als zou 't een doorgragraving zijn; zij is echter door den ouderen en harderen grond,
in haar oorspronkelijken vorm gebleven, terwijl de verbreeding
van het tegenwoordige Kruiswater is ontstaan door afslag.
s
) Uit boringen blijkt, dat èn het kerkhof èn de hoogten op
de Sweagen èn de Roekoepolle bestaan uit denzelfden ouden
grond.
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Opgravingen.
De resultaten van het onderzoek aangaande den omvang van het kerkhof waren als volgt:
Kisten werden aangetroffen over de geheele verhooging,
terwijl ze aan de Zuidwestzijde tot in het water lagen.
De onderste planken waren tot op het veen ingezet; zij
bleken het meest gaaf te zijn.
Wij troffen skeletten aan van mannen en vrouwen, ook
gematerialiseerde kinderlijkjes.
De kisten waren over 't algemeen vrij gaaf, echter meest
ingevallen daar een der zijwanden zich had begeven.
De vorm was plat, naar 't voeteneind conisch toeloopend; de planken waren van eikenhout, taps gekapt, terwijl deze met houten pennen aan elkaar waren bevestigd.
Enkele kisten waren tot 2.15 M. lang; het hout van
5.5—6.5 cM. dik. De dooden waren begraven met het
hoofd naar de Westzijde. Nog gave skeletten zijn gevonden van „oermannen"; van één was het dijbeen 48 cM.
lang, het scheenbeen 38 cM. lang, van een ander: respectievelijk 50 cM. en 40 cM. Van sieraden, penningen of
iets anders geen spoor!
Aan de W.N.W.-zijde bevond zich een moerasachtig
gedeelte, wellicht afkomstig van een sloot, die om het
kerkhof heeft geloopen, terwijl aan de Zuidzijde van dit
moerasgedeelte vele steenen worden gevonden. Dit laatste
gaf aanleiding tot de veronderstelling dat we hier met
een ringmuur te doen hebben, hetgeen verder onderzoek
bevestigde. Deels door boringen, deels door opgravingen
kwam aan het licht, dat het geheele kerkhof met een
muur omringd is geweest, die zich in Zuidelijke richting
door het water kromde van den tegenwoordigen Roekoeingang. Het meest Zuidelijk gedeelte ontbrak over een
lengte van circa 3 Meter, dat wellicht door de baggermachine is verwijderd. Direct buiten dien ringmuur,
welke bestond uit oude friezen, boorden we lossen grond
aan, gevuld met steenen, gelijk aan dien waaruit de ring-
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muur bestaat, en het lijdt geen twijfel of in latere tijden
is de sloot achter den ringmuur gedempt, nadat het bovenstuk van den muur was afgebroken en in de sloot geworpen.
Alleen aan de N.W.-zijde over een breedte van ± 3 Meter
vonden we geen muur, hetgeen tot de veronderstelling
leidde, dat daar de ingang moet zijn geweest, en deze
veronderstelling werd nog versterkt door het vinden van
een grooten granietsteen, aan de W.-zijde van den ingang.
Verder werd een fondament op de Z.O.-zijde aangetroffen,
hetgeen wees op een gebouw. Dit fondament bestond
ook hoofdzakelijk uit oude friezen; behalve dat hier en
daar een stuk zandsteen werd gevonden, kwamen tevens
geglazuurde friezen voor 't licht, beide wijzende op versiering van een gebouw. Zeer zeker heeft dit fondament
eens tot een kerk of kapel behoord. Op het fondament
werden verder allerlei diggels gevonden van potjes, kruikjes, glas enz., het geheel een beeld gevend van verwoesting.
Onder de scherven vonden we fragmenten van blauw
en groen geglazuurde estrikken, gedeelten van keukenaardewerk; verder gedeelten van roode dakpannen met
gebogen zijden; een stuk aardewerk afkomstig van een
kroes of kruik, van binnen gelijkend op Keulsch aardewerk, van buiten voorzien van een bruine relief-versiering,
voorstellende een gewapenden ridder te paard en daarachter krijgsknechten; een zelfde soort scherf van grijze kleur
die als teekening een draak vertoonde.
Verder stukjes glas met groenachtige tint, aan de zijden
afgeslepen, hetgeen wijst — met het gevondene lood — op
in lood gevatte vensterruiten.
Het lood troffen we ook in gesmolten vorm aan. Dan
nog glas met geëtste bloemen; een stukje geglazuurd aardewerk scheen overeenkomst te hebben met oud Delftsch.
De oude friezen in de onderste laag van det fondament,
waarvan de meeste geheel verweerd waren, lagen in goed
aaneengesloten volgorde, steeds met de vlakke zijden tegen
elkaar.
Fragmenten van ijzer waren geheel overgegaan in ijzer-
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hydraat (vochtige roest) en tengevolge daarvan onherkenbaar van vorm.
Onder de vele soorten scherven, die op keukengerei
wijzen, treft men stukken van groen verglaasd aardewerk
aan met fraaie groeflijnen.
Ten slotte werd gevonden: gebogen, zeer dun glas van
ongeveer 1/z mM. dikte; een kandelaar van bruin friesch
aardewerk, ooren van potjes, stelen met indruksels, alles
in zeer desolaten toestand.
Wij hebben het gevondene naar het Friesch Museum te
Leeuwarden opgezonden, waar het door den Conservator
Mr. P. C. J. A. Boeles is onderzocht, die ons daaromtrent
het volgende mededeelde:
De scherven, van zeer verschillende soorten van aardewerk, behooren in het algemeen genomen tot het einde
der 16e en het begin der 17e eeuw. Een scherf van bruin
geglazuurd grès met en relief o. a. de voorstelling van een
ridder te paard, gevolgd door krijgsknechten, komt geheel
overeen met eene voorstelling op een 1584 gedateerd kannetje van gelijken vorm en baksel, aanwezig in het Friesch
Museum. De geheele voorstelling bestaat uit zes tafereelen met onderschrift: DU is die schone Heistoria van
Suisanna int korte eit geschneiden. 1384. Dit kannetje is
vervaardigd in een der fabrieken te Raeren, waar de voormelde voorstelling zeer in zwang was.
Uit ongeveer denzelfden tijd zijn twee niet nader te
dateeren stukjes van grijs en blauw geglazuurd grès. Een
fragment van bruin verglaasd aardewerk met geel decor,
dat met behulp van een ringeloor, een soort trechtertje, is
aangebracht, waaruit men de met water gemengde sierstof in alle gewenschte lijnen liet uitvloeien, behoort tot
een soort van sierschotels, die blijkens de daarop gewoonlijk voorkomende jaartallen, tot het einde der 16e en 't
l

) Vgl. Dornbusch. Abhandlung über das sogenannte „Flandrische Steingut". Utrecht, 1818, blz. 17.
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begin der 17" eeuw behooren. Het Friesch Museum heeft
daar enkele goede stalen van.x)
Talrijke stukken van wit baksel met groene glazuur,
zooals wij dit ook kennen uit de fundamenten van het slot
dat op de Ferwerder terp gestaan heeft, en waarbij eveneens
voorwerpen uit het einde der 16e eeuw voorkwamen, past
al weer wat den tijd aangaat zeer goed bij het vorige.
Bij de grootere stukken bevinden zich baksteenen, zoogenaamde „oude Friezen", die tot in de 16e eeuw gebezigd
werden. Een brok tufsteen kan uit vroegere eeuwen afkomstig zijn, doch staat te zeer alleen om veel te zeggen.
Oud materiaal werd wel eens opnieuw gebruikt. De groen
verglaasde estrikken wijzen weer op de periode waartoe
het bovenomschreven aardewerk behoort.
Volksoverlevering, Litteratuur en Kritiek.
De Sneekers verhalen dat het weleer als hulpkerkhof
zou gediend hebben tijdens een vreeselijke epidemie, doch
de ringmuur, fundamenten en de zware, mooi afgewerkte
kisten wijzen op het tegendeel. Ook is daarvoor de afstand van Sneek te groot. Boeren van Offmgawier spreken over 't jodenkerkhof, doch uit de vastheid van het
deksel, de dikte der planken, de diepte der begraving en
de ligging der skeletten kan men zeker concludeeren dat
dit niet het geval is; bij latere opgravingen is ook niets
gevonden dat hierop wees. Ook meenen sommigen dat
het een kloosterkerkhof is geweest. Nu was het meest
nabijliggende klooster het Groendijkster dat op circa lx/s
uur gaans verwijderd lag aan den Groenen dijk bij Sneek,
bij de bocht welke de naam draagt van „Brike Horne".
Dus ook dit is onaannemelijk. Meer waarschijnlijk is, dat
het kerkhof behoord heeft tot een dorp, dat zich wellicht
later verplaatst heeft, of verloren geraakt is; hierop wijst
') Vgl. A. Pit, Middeneeuwsch vaatwerk. Het huis oud en
nieuw, 1906, blz. 7 en fig. 8.
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niet alleen het feit dat er zoowel meer- als mindergegoeden begraven zijn, hetgeen blijkt uit de meerdere of mindere dikte van het eikenhout; maar ook vooral dat we in
die omgeving alles benaamd vinden, hetgeen op een concentratiepunt wijst.
Indien het dorp zich zou hebben verplaatst, dan geeft
terreinkennis reeds aan, dat het eenige dorp, dat hiervoor
in aanmerking komt, Offingawier moet zijn.
Dat dit zich verplaatst heeft, is zeker; het tegenwoordige dorp ligt aan een nieuwen grintweg en duidt volstrekt niet op hoogen ouderdom; bovendien ligt het ten N.
van den Gravinneweg, en ook ten Noorden van den Hemdijk
(Slachtedijk) die hoofdzakelijk in dien tijd diende om het
ten Z. gelegen land tegen overstrooming te beveiligen.
Het oude Offingawier moet ten Zuiden van den Slachtedijk
gelegen hebben, en wordt reeds vermeld in 1328 toen
Herp Sybrandszone Reynaerde tot Schout werd benoemd
van Opmanshuizen, Offingawier, van de parochie van
Sneek, buiten de poirte, en van Wolprandeskerke.l)
Dat het kerkhof tot dit oude Offingawier heeft behoord
is mogelijk, doch niet zeer waarschijnlijk, omdat de afstand zeer groot was. Bovendien liggen tusschen de oude
plaats van dit dorp en 't Olde Hof „de Potten" (Cleyne
meer).
Zoowel 't oude Offingawier als het mogelijk geheel verdwenen dorp, waaraan 't Oudkerkhof zou kunnen hebben
behoord, moeten vroeger gelegen zijn geweest aan de
Zuidzijde van den Gravinneweg, welks hooge grond een natuurlijke waterkeering zal zijn geweest, vóórdat de eerste
Slachtedijken werden aangelegd.
Deze Gravinneweg toch bevindt zich in de onmiddellijke
omgeving ten N.O. en N. en N.W. van het oude kerkhof
en kan in zeer oude tijden eene beschutting geweest zijn
voor de Zuidelijke Gauwen tegen het zeewater uit het
Noorden. De naam Sweagen — zooals thans nog dat
') Friesch Charterboek I pag. 181.
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gedeelte van het eiland wordt genoemd, dat zich bevindt
aan den Zuidkant der Gaw tegenover 't Oudkerkhof
waar verhoogingen van oergrond aanwezig zijn, — duidt
op een rij huizen zooals bv. Boornzwaag, Beetslerzwaag
enz. en zeker door 't meervoud: op rijen huizen, 't Is
mogelijk, dat daar een dorp gelegen is geweest bestaande
uit 2 zwagen, in een kruis geplaatst langs Gaw en Rijd,1)
een dorp dat, door dezen hoogstwaarschijnlijk 2) natuurlijk
gevormden rug, voor hooge vloeden bleef beschermd. Van
belang was het dus om den Gravinneweg nauwkeurig
vast te stellen.
Onderzoek naar den Gravinneweg.
Het jaar 1911 gaf een zeer drogen zomer, en voor ons
doel hielp de lage waterstand zeer mee om tot een resultaat te komen. Immers in den Zuidoosthoek van het
Sneekermeer onder Jongeburen lag de Gravinneweg geheel
bloot en zij vertoonde zich niet als een weg, doch als een
uitgestrekte vlakte van een bepaalde aardlaag. Een breedte
van 200 Meter was geen zeldzaamheid.3)
Stukken grond uit verschillende deelen van dezen z.g.
weg werden onderzocht.
De roodachtige formatie werd eerst van humusachtige
inspoelingen bevrijd en daarna met zoutzuur, waaraan een
weinig salpeterzuur was toegevoegd, uitgekookt. In deze
oplossing kwam veel ijzer voor, terwijl de rest — na herhaald uitwasschen — uit roodachtig getint zand bestond,
dat na microscopisch onderzoek bleek te bestaan uit kwartszand met duidelijke, op zich zelf staande vlakken van P
en oo P.
In den geheelen z.g.n, weg, voor zoover deze door mij
is onderzocht, werd doorloopend diezelfde harde grondsoort aangetroffen.
Bij chemisch onderzoek bleek, dat het ijzergehalte vari') Zie later. a) Zie later. *) Zie bijgaande foto.
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eerend was. En het was juist door deze onderzoekingen,
dat we de richting van den weg konden vaststellen.
Hij liep van Jongeburen — waar hij zomers geregeld
voor een klein deel boven water komt — tot de witte en
zwarte ton, ten Zuiden der groote 't meest oostelijk gelegen Roospolle; daar snijdt de vaargeul den weg.
Verder naar 't Westen neemt hij zijn richting over deze
groote Roospolle, verbreedt zich naar Noord en Zuid om
verder zijn loop te nemen over de 2 in 't midden gelegen
eilandjes van denzelfden naam, terwijl hij ten slotte over
de Westelijke Roospolle bij den „Vrouwenterg" ( ^ 50
Meter ten N.O. van Ropsterhorne) zijn loop landwaarts
neemt.
Als hij in dit laatste gedeelte der Meer is, waar de bodem overigens uit veen bestaat, is de kleur donkerder
dan bij Jongeburen. De oorzaak hiervan is dat meer
humusbestanddeelen van den omliggenden veengrond zijn
ingespoeld.
Doch overal, zelfs op de Roospollen, waar de weg circa 2
voet onder de oppervlakte van den grond ligt, bleek hij
uit dezelfde soort kwarts te bestaan, met varieerend ijzergehalte. Op de „Tergen" *) was het niet anders.
Nu wordt de Gravinneweg reeds krachtens de naamsafleiding beschouwd als een gegraven weg. Men gaat
zelfs zoover, dat hij wordt beschouwd als een Romeinsche
heerweg naar Trier. Nog in het verslag van het onderzoek naar eene waterleiding voor Sneek (1906) spreekt de
commissie de overtuiging uit, dat deze weg een kunstproduct is, een overtuiging, die o. i. berust op te weinig onderzoek. Ook projecteert zij den weg als zou deze bij de
Zijlroede, ten N. van de meest oostelijke Roospolle de
Meer verlaten, terwijl hij juist over de Westelijke Roospolle het land ingaat.
Wanneer men nu de kaart beziet der oude Middelzee,
') „Tergen" wordt de voortzetting van den Gravinneweg door
het land genoemd, waar hij direct herkenbaar is door een zeer
kleine verhooging.
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zooals die voorkomt in 't werk van Ds. Brouwer, dan
valt ons dadelijk op, dat de Gravinneweg, voor zoover hij
door ons na onderzoek is geprojecteerd, geheel evenwijdig
loopt aan de Zuidelijke grens dier zee. Het is dan ook
zeer zeker diluviale grond, die door de Noordelijk daaraan grenzende zee is bespoeld en opgegolfd tot een duinachtige natuurlijke waterkeering, reeds lang voordat kunstmatige dijken (Slachten) werden aangelegd.
Hiervoor pleiten ook de onderzoekingen, zooals de
commissie voor eene waterleiding in Sneek door mij heeft
doen verrichten, naar de soort van grondwater in Friesland. Zij heeft toen n.1. een lijn kunnen projecteeren,
waarvan ten N. zout water, en ten Z. zoet water in den
grond wordt gevonden. Het stuk van den door ons geprojecteerden Gravinneweg loopt voor een groot gedeelte
evenwijdig aan die projectielijn. De lijn, door de commissie aangegeven, is zeker de uiterste grens van betrekkelijk hoogliggend diluvium; in deze grondsoort wordt zoet
grondwater aangetroffen van verschillend ijzergehalte; dat
ijzer zal zijn oorsprong ontleenen aan de meer of mindere
hoeveelheid ijzer, voorkomende in deze diluviale grondsoort, m. a. w. het ijzergehalte van het zoete grondwater
is evenredig aan dat der diluviale laag. Deze wisselvalligheid van ijzergehalte is juist geconstateerd in den door
ons aangeboorden Gravinneweg, hetgeen weer onze meening versterkt — in verband met het feit, dat de formatie
van 't kwartszand constant is — dat de Gravinneweg een
diluviale rug is. Diepere en grootere onderzoekingen
zullen dit kunnen bevestigen. Doch ook uit een technisch oogpunt beschouwd zou alles er tegen pleiten dat
de Gravinneweg een gegravene weg is. Men behoeft
slechts even na te gaan, hoe dijken worden gemaakt om
dit standpunt ten eenenmale te verwerpen.
Onze conclusie omtrent den Gravinneweg wordt dus op
grond van voorgaande onderzoekingen de volgende: de
Gravinneweg is een hoogliggende natuurlijke diluviale
formatie, die zich over geheel zuidelijk Friesland uitstrekt.
5
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Hij bestaat uit kwartszand met vlakken van P en oo P
en heeît een varieerend ijzergehalte. Het is de uiterste,
niet diep gelegen, Noordelijke diluviale grens, die in alluviale tijden — door de zee afgespoeld en later opgegolfd —
is vervormd tot een duinachtige rug. In het kort, de
Gravinneweg is een diluviale rug, gelijk in habitus en
formatie, gelijk in qualitatieve samenstelling, doch die
quantitatief verschilt in ijzergehalte. Hij zal zeer zeker
een natuurlijke bescherming zijn geweest voor zuidelijker
gelegen streken, dus ook het oude Offingawier of een
ander mogelijk bestaand dorp, dat zich zal moeten hebben
bevonden ten Zuiden van dezen rug, in de nabijheid van
het kerkhof en de Sweagen. En het lag voor de hand,
dat dan ook allereerst op de Sweagen onderzoekingen
werden ingesteld naar fondamenten van gebouwen of
anderzins. Maar alleen kon als resultaat worden verkregen dat daar oude compacte grond als verhoogingen werd
aangetroffen, gelijk aan die van het Oudkerkhof. Toen
is het gedeelte der Meer afgeboord, dat zich bevindt tusschen de Sweagen, Rokoe aan de Zuidzij en Roospolle en
Roptahorne aan de N.zijde en verder langs de W.zijde.
Doch de resultaten waren in dit opzicht nihil, evenals bij
de boringen op het land in een halven cirkel met + 500
Meter straal ten Noorden van het kerkhof. Dit bewijst
echter nog niet, dat daar geen dorp gelegen kan hebben,
temeer, daar in die zeer oude tijden de gewone huizen
niet van steen werden opgetrokken. Wel werd gevonden,
dat een vrij diepe geul bestaat (5—6 voet) van ± 9 Meter
breedte, in de richting zooals op de kaart de Ryd wordt
geprojecteerd; eveneens is dit 't geval bij de geprojecteerde Readegaw, aan den Noordkant van de meest oostelijke Roospolle. En toch wil de gedachte mij niet verlaten,
dat daar een dorp zal hebben gelegen, waarvan het kerkhof afkomstig is. Daarvoor is echter een grooter en meer
wetenschappelijk onderzoek noodig, dat wij niet konden
volvoeren, deels uit gebrek aan tijd, deels om finantieele
redenen.
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Afleiding van Roekoe, Gaw en Ryd.
Het register van aanbreng van 1511 spreekt van ponden
land met de Zuidzijde aan de Gaws wal, de Noordzijde
op de Rydswal; van ponden land met de Noordzijde op
de Cleyne meers wal, Zuidzijde op de Gaws wal, van
ponden land op de Sweagen met de Noordzijde op de
Gaws wal, de Zuidzijde op de Groote Meers wal; van
ponden land aan de Kolmer, van ponden land op de
Cleyne meerswal, de Noordzij op de Rydswal; van ponden
land met de Zuidzijde tot het Olde Hof, — het werd dus
toen reeds oud genoemd *) — de Noordzijde tot de Rydswal loopend.
Hieruit volgt, dat het water ten Zuiden van 't kerkhof,
ten Noorden van de Sweagen, het tegenwoordige Kruiswater, toen en vroeger Gaw heette. Dat de Cleyne meer
(Potten) een verbinding had met de Gaw door een vaart,
de Ryd. Oude boeren uit Offingawier noemen het land,
dat thans de plaats der Ryd inneemt: Nieuwland.2) De
Gaw is dus een voortzetting van de Modderige Gaw (geeuw),
die Westelijker naar Uitwellingerga loopt; Oostelijker zal de
Gaw verdergeloopen hebben en ontmoet daar de Gravinneweg ter plaatse waar thans dat gedeelte der Meer Roekoe heet.
De kleur van den grond die daar, zooals uit de onderzoekingen over den Gravinneweg is gebleken, rood is, zal
aanleiding gegeven hebben tot de naam „Reade Gaw" of
g veranderd in k tot Reade Kaw, later geschreven Reade
Kou. Deze naam is door volksetymologische vertaling in
het Stadsfriesch of Hollandsch verbasterd tot Roode koe,
en samengetrokken tot Roôkoe, volksetymologisch veranderd tot Roekoe, dat door enkelen wordt beschouwd als
zou daar een bosch gestaan hebben waarin veel duiven
waren. Uit overbrenging in 't Friesch door personen
J

) Daar de 13de eeuw de groote eeuw is geweest van baksteenbouw, is het niet onmogelijk, dat het Old hoff ook toen is aangelegd.
3
) Deze streek land is jong en ligt lager dan de omgeving;
eveneens is de plantengroei anders dan die der omgeving.
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zonder terreinkennis ontstond het Friesche: Rûkke(polle)
waaraan enkelen het denkbeeld vastknoopen, dat het eiland
van dien naam bewoond werd door Roeken (kraaien). De
naam Rokoe of Roekoe is blijven bestaan, doch zal niets
anders beteekenen dan Reagaw de voortzetting der Gaw
naar het O.N.O., in dien tijd, toen de Meer daar nog land
was, l) daarna zal zij haar weg vervolgd hebben door de
thans nog bestaande Zijlroede (ten N. v/d O. Roospolle),
die naar het zeer oude dorp Gaw voerde.
De Gaw derhalve is een zeer goede waterverbinding
geweest van Wolprandeskerke langs Uitwellingerga naar
't dorp Gaw. Zij werd verdeeld in de Westelijke „modderige" Gaw (thans nog bestaand en denzelfden naam dragend), 2) 't middelste deel „de Gaw" (het tegenwoordige
Kruiswater) en het Oostelijke deel — waar ze in de nabijheid van den Gravinneweg komt — Reade Gaw (op
grond dezer onderzoekingen).
De Ryd verbond de Cleyne Meer over Ropsterhorne
met de Reade Gaw, deze kruisend en wellicht verder loopend naar de Meer. Hier is dus een kruispunt van 2 waterwegen en hier is 't, dat ik mij voorstel dat de 2 rijen
huizen langs de waters hebben gestaan, waarvan nog de
naam „Sweagen", daaraan ontleend, overgebleven is.
Onze conclusie is derhalve:
öf het kerkhof heeft behoord aan het oude Offingawier
(hetgeen echter eerder voor onwaarschijnlijk is te houden)
öf op het kruispunt der bovengenoemde 2 waters heeft
een dorp gelegen, bestaande uit 2 rijen huizen langs deze
kanalen, en waarvan 't Noordelijke uiteinde langs de Ryd
„Ropsterhorne" heette, 't kruispunt de „Sweagen". Doch
slechts door meer uitgebreide onderzoekingen zal het wellicht mogelijk zijn tot de waarheid te komen. Hiertoe aan
te sporen is 't doel van mijn verslag.
Sneek.
L. A. DOKKUM.
*) Een diepe geul geeft nog de richting aan.
) Een Zuidelijke zijtak der modderige Gaw, draagt nog thans
de naam van nauwe Gaw.
a
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