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Wokgunge
Wognum is een van de oudste plaatsen van West-
Friesland. De plaatsnaam Wokgunge (Wognum)
komt voor in een lijst van kerken die wordt gedateerd
tussen 993 en 1049. Het benoemingsrecht van de
pastoor en de inkomsten uit de parochie waren in
bezit van de abdij van Echternach in het huidige
Luxemburg. Later kwamen deze rechten in bezit van
de abdij van Egmond. Uit deze oude vermelding
blijkt dat Wognum al in de 10e eeuw moet hebben
bestaan. Het was toen een van de weinige plaatsen in
een uitgestrekt veengebied. Een nog hogere ouder-
dom ligt niet voor de hand, aangezien vondstmateri-
aal uit die tijd in de omgeving van Wognum tot nu toe
volledig ontbreekt. In de loe eeuw was Wognum
vermoedelijk niet meer dan een gehucht met een
kapel en een aantal huizen.

De eerste bewoners
Hoewel op historische gronden kan worden aange-
nomen dat de vroegste bewoning in Wognum uit de
10e eeuw dateert, gaan de oudste aangetroffen resten
op het perceel Kerkstraat 11 niet verder terug dan
circa 1100. De eerste bewoners vestigden zich direct
op de natuurlijke klei van een kreekrug die als
verhoging in het land aanwezig was. Op het diepste
niveau van de opgraving zijn enkele paalkuilen en
(kleiwinnings)kuilen in de zandige natuurlijke
bodem aangetroffen. Dit zijn de schamele resten van
de eerste kolonisten.
Vanuit Wognum startte de ontginning van het
omringende veengebied door het graven van sloten
in het veen. In dezelfde tijd startten ook de ontgin-
ningen in het noorden van West-Friesland vanuit de
omgeving van Medemblik. Ergens eind 12e eeuw was
het volledige veengebied van West-Friesland veran-
derd in een door de mens vormgegeven cultuurland-
schap. Dit had tot gevolg dat het veen verdween en
dat het land kwetsbaar werd voor inbreuken van de
zee. De oplossing werd gevonden in het opwerpen
van dijkjes en woonterpjes.

De terplagen
De bewoners in Wognum gingen in de 12e eeuw over
tot het opwerpen van kleine huisterpjes ter bescher-
ming van de huizen tegen overstromingen. Bij de
opgraving zijn twee van dergelijke terpjes vastgesteld
met tussen beide in een sloot. De terplagen tekenden
zich tijdens het onderzoek zeer fraai in de bodem af.
Deze bevatten veel brokjes leem van de wanden van
de huizen. De terplagen konden over een afstand van
ls meter worden gevolgd, wat een indicatie voor de
omvang van de terpjes geeft. Het totale terppakket
was ongeveer sO tot 90 cm dik. De top van de terpjes,
waar de huizen stonden, zal nog iets hoger hebben
gelegen. Dit pakket is niet in één keer opgeworpen,

maar geleidelijk door voortdurende ophoging
ontstaan.
Van de huizen zelf zijn geen sporen aangetroffen.
Deze stonden boven op de terpjes en bevinden zich
onder het huidige pand Kerkstraat 9 en de tandarts-
praktijk Kerkstraat lla. Een beeld van de huizen kun-
nen we ons vormen op basis van opgravingen elders
in Holland. Ontginningsboerderijen waren over het
algemeen lange eenschepige huizen met een woon-
gedeelte en een stal onder één dak. De constructie
was van hout met wanden van vlechtwerk besmeerd
met leem. De brokjes leem in de terplagen zijn van
deze wanden afl{omstig.

In de verticale bodemopbouw zijn de 12de-eeuwse terplagen

(tussen de lijnen) herkenbaar als banen met klei en leem.

Uit de terplagen zijn heel wat scherfjes verzameld.
Deze zijn onder te brengen in een aantal keramiek-
soorten. Helaas zijn het vooral kleine wandfragmen-
ten waaraan moeilijk een precieze datering valt toe
te kennen. De meeste aangetroffen scherven behoren
tot het zogenoemde kogelpotaardewerk. Dit is een
handgevormde aardewerksoort die plaatselijk werd
gemaakt. De meest kenmerkende vorm is de kogel-
ronde pot, waaraan de aardewerksoort haar naam
ontleent. Daarnaast komen bijvoorbeeld ook bak-
pannen voor. Opmerkelijk is dat veel scherven een
rode kleur hebben doordat deze oxiderend (met
toegang van zuurstof in de oven) zijn gebakken. Een
deel van de scherven is voorzien van een grove
borstelstreek. Het verschijnen van borstelstreekver-
siering in Holland wordt over het algemeen geplaatst
aan het einde van de 12e eeuw, maar is hier toch al
eerder toegepast. Pingsdorf-aardewerk is afkomstig
uit het Duitse Rijnland en is genoemd naar de plaats
Pingsdorf nabij Keulen. Daar werden vooral grote
voorraadpotten en kannen gemaakt. Kenmerkend is
het voorkomen van eenvoudige rode verfversiering
op de potten. Opmerkelijk is de aanwezigheid van
di`Terse scherven van handg.evormde kogelpotjes, een
t}perend `.erschijnsel in de 12e eeuw. Eveneens uit
het Duitse Rijnland komt Paffrath-aardewerk.
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Hiervan zijn uitsluitend kleine
kogelpotjes gemaakt die zich
kenmerken door een metaal-
achtige glans.
Maaslands witbakkend
aardewerk vormt een klein
deel van de scherven. Deze
aardewerksoort is afl[omstig
uit het Belgische Maasland.
Helaas zijn slechts twee
randscherven aanwezig. Beide
zijn manchetranden die wor-
den geplaatst in de periode
tussen 1125 en 1175.
In de hogere terplagen komen enkele
scherfjes proto-steengoed voor. Deze
aardewerksoort is de opvolger van Pingsdorf-
aardewerk en werd vanaf ongeveer 1200 gemaakt in
het Duitse Rijnland. Dit houdt in dat het meeste
vondstmateriaal uit de terplagen tussen circa 1100 en
1200 kan worden gedateerd. Het is daarmee een van
de vroegste vondstcomplexen in West-Friesland
buiten Medemblik.
Naast keramiek komen uit de terplagen diverse
brokken van basaltlava (tefriet) van maalstenen. Dit
waren kleine eenvoudige handmolentjes waarmee
graan werd gemalen. In middeleeuwse vindplaatsen
worden deze veel aangetroffen. Door het intensieve
gebruik braken de maalstenen kennelijk nogal eens.
Een andere vondst is een brok graniet. Granietgruis
werd gebruikt als magering in de klei waarvan
kogelpotten werden gemaakt. Mogelijk was het brok
daarvoor bestemd.
Ook etensafval in de vorm van botjes van koeien,
varkens, schapen en andere dieren die werden
gehouden, is in de ophogingslagen van de terp
beland. Een compleet aangetroffen hondenskeletje is
een begraving van een huisdier van een van de
bewoners.
Tot slot is een loden spinschijf gevonden. Deze is aan
beide kanten van een eenvoudige geometrische
versiering met vakjes voorzien. Dit type spinschijf is
van diverse opgravingen in zowel Hoorn als Enkhui-
zen en onlangs ook in Ursem bekend en dateert uit
de 13e eeuw.
Tussen beide terpjes lag een sloot van ongeveer 3.50
meter breed. Deze was tot ongeveer een meter diep
in de natuurlijke bodem gegraven. Een deel van de
sloot is tijdens de opgraving verdiept. Uit de diepste
lagen komen enkele grote randen van kogelpotten.

Een 13e-eeuwse waterput
Bijzonder is de vondst van een waterput uit de l3e
eeuw. Deze bevond zich geheel in de noordwesthoek
van de terp van perceel Kerkstraat 9. De waterput
bestond uit een ingegraven ton met daarboven een

uit stevige plaggen opgebouwde
putschacht.

De ton was samengesteld uit
vijftien eikenhouten duigen die
met hoepels bij elkaar werden
gehouden. Voor de hoepels
waren twijgen van de hazelaar

#         gebruikt. De duigenvan de
ton zijn dendrochronologisch
onderzocht. Bij dit onderzoek

kan op basis van een meting
van de diktes van de jaarringen

een datering aan hout worden
toegekend. Helaas heeft dit voor de

duigen geen datering opgeleverd.
Tevens zijn alle duigen schoongemaakt en

hierbij is op een van de duigen een ingekerfd
merk aangetroffen. Dit is vermoedelijk een eigen-
domsmerk van de handelaar van het product (bier of
wijn) waarvoor de ton ooit was bestemd. Nadat de
ton is afgedankt, zijn de bodems uit de ton verwij-
derd en is deze hergebruikt als waterput.
Onder in de waterput is een matje van gevlochten
(wilgen)tenen als waterfilter neergelegd. Dit bevond
zich echter niet over de gehele bodem

Waterput uit

circa 1250.  De

put bestaat uit
een schacht in

de grond met
daaronder een

houten ton.

Omstreeks

1300 is de put

gedempt'

van de put en functioneerde kennelijk niet goed want
de ton was voor ongeveer de helft van onderuit
dichtgeslibd. Met het opborrelende grondwater
kwam keislib mee. Dit is mooi te zien in een door-
snede die van de put is gemaakt.
In de insteek rondom de ton zijn enkele scherven
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aangetroffen waaronder proto-steengoed. Deze
keramieksoort dateert uit de periode tussen 1200 en
1275. Daarmee wordt de aanleg van de put in die
periode gedateerd. Aangezien de put is ingegraven
vanuit de hoogste terplagen, ligt een datering rond
1250 het meest voor de hand. Uit de dempingslagen
van de put komt nog een aantal scherven, onder
andere van bijna-steengoed uit de periode l275-1310.
De put is dus tussen circa 1250 en 1300 in gebruik
geweest. De put toont aan dat de bewoning op de
terpjes zich in de l3e eeuw voortzette.

De onzichtbare 14e en 15e eeuw
Na ongeveer 1300 houdt de bewoning `plotseling' op.
Althans dat is archeologisch het geval: geen opho-
gingslagen, sporen en vrijwel geen vondsten zijn in
deze periode te plaatsen. Dit fenomeen is vaker
vastgesteld in West-Friesland. Uit historische
bronnen blijkt zeker geen afname van bevolking of
een veranderde nederzettingsstructuur. Het lijkt
erop dat de periode van ophogingen voorbij was. Na
de ontginning van West-Friesland daalde het maai-
veld voortdurend. Om droge voeten te houden was
het opwerpen van huisterpjes noodzakelijk. Nadat
het veen volledig was verdwenen, daalde het maai-
veld een stuk minder snel en was ophoging minder
noodzakelijk. Wellicht gingen de bewoners ook
anders met hun afval om. In plaats van dit te ver-
spreiden over het erf, werden nette afvalkuilen
achter op de erven gegraven. De terpjes
werden waarschijnlijk in de 14e en
15e eeuw continu bewoond, ook
al laat zich dit archeologisch
niet zien.

Een boerendorp
ln de 16e en 17e eeuw
groeide Wognum, net als
alle andere plaatsen in
West-Friesland. Econo-
misch ging het voor de
wind en veel mensen
profiteerden daarvan.
De sloot die al eeuwenlang
tussen beide terpjes lag,
werd in de tweede helft van de
16e eeuw gedempt. Helaas
bevatte de sloot weinig afval van de

Skelet van een koe uit de 17de of 18de eeuw. Het skelet is voor de

begraving in een aantal grote stukken gehakt.

Een fundering die bij de opgraving geheel in de
noordwesthoek van het terrein is aangetroffen, is
mogelijk met een stolpboerderij op dat perceel in
verband te brengen. Het fundament lag op een
afstand van meer dan 24 meter vanaf de huidige
stoep. Het is in de bodem bewaard gebleven doordat
het sterk was weggezakt in de slappe vulling van een
gedempte sloot. Het overige muurwerk dat op de
stevige oude terplagen stond, is bij sloop van de
boerderij geheel verwijderd.
Op het erf van de boerderij op perceel Kerkstraat 9
zijn in de 17e of lse eeuw diverse koeien begraven.
Geheel aan de noordgrens van het erf zijn enkele

skeletten aangetroffen. Opmerkelijk is dat een
hiervan in een aantal grote stukken is

gehouwen voordat deze is begraven. De
reden is vooralsnog onduidelijk.

Een archeologisch begin
Het archeologisch onderzoek in
Wognum is veelbelovend. De
prachtige 12e-eeuwse terplagen en
de 13e-eeuwse waterput laten zien
wat nog allemaal in de bodem
verscholen ligt van het vroegste

Wognum. Naast enkele schaarse
historische vermeldingen weten we

Spjnsteen van steengoed uit

ca.1400 uit de bovenlaag.

bewoners. De percelen werden door de
demping van de sloot vergroot en boden meer plaats
voor de stolpboerderijen die in opkomst waren.
Vermoedelijk is op beide percelen een stolpboerderij
gebouwd. De boerderij op perceel Kerkstraat 9 is te
zien op de oudste kadasterkaart uit 1823. De boerde-
rij op perceel Kerkstraat lla staat niet op deze kaart.

van Wognum in de periode vanaf de
loe tot en met de 13e eeuw zogoed als

niets. Als een van de oudste plaatsen in
West-Friesland is Wognum van groot
belang voor ons beeld van dit gebied

voordat het definitief werd ingelijfd door de graaf van
Holland aan het eind van de 13e eeuw. De brokjes
huttenleem en scherfies aardewerk uit wognum
smaken naar meer.
Christiaan Schrickx is als senior archeoloog werkzaam
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