De banpalen van Wognum
Ko Groot
Banpalen komen nog slechts sporadisch voor. Ze
zijn ontstaan in het verre verleden, vanaf het moment dat de eerste stadsrechtverleningen ontstonden. In onze regio gebeurde dat vanaf de 13e eeuw.
Het doel van banpalen was de grenzen van de bannen (gemeenschappen) aan te geven, waarbinnen
het stadsrecht functioneerde. Na het verlenen
van de stadsrechten kregen de stadsbesturen de
mogelijkheid om binnen het grondgebied van de
banne keuren (verordeningen) te maken die voor
dat gebied van toepassing waren. Het was dus
zinvol om aan te geven waar of de grenzen van de
bannen begonnen en eindigden. Zo kon een burger
het rechtsgebied herkennen waar de verschillende
keuren van toepassing waren en welke gemeente
bevoegd was om handhavend op te treden.
Banpalen kwamen daardoor in het verleden veelvuldig voor. De vorm van de banpalen was zeer divers.
Bovendien waren zij qua verschijningsvorm aan
mode onderhevig: in arme tijden eenvoudige houten
banpalen en in rijke tijden luxueuze banpalen.

Tekening van de banpaal rond 1950 die bij Burgerbrug aan de westzijde van de Belkmerweg stond. Deze banpaal komt overeen met de
banpalen uit Wognum. Bron: De Speelwagen, november 1951.

De gemeenschap Wognum (bestaande uit Nibbixwoud,
Wadway en Wognum) verkreeg in 1414 stadsrechten. Als gevolg daarvan zullen de eerste banpalen zijn
opgericht. Dit waren aanvankelijk eenvoudige houten
palen, al dan niet voorzien van versieringen, zoals het
gemeentewapen of de tekst Stede Wognum. De materiaalkeuze had tot gevolg dat de eerste banpalen al
na zo’n 25 tot 50 jaar waren weggerot.Van de oudste
banpalen is in de stede Wognum dus niets meer terug
te vinden. Bovendien verloor de stede Wognum zijn
stadsrechten in 1444 als gevolg van een verkeerde
keuze in de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Wognum
werd voor straf ondergebracht onder de stadsrechten
van Hoorn. Dit zou tot 1806 zo blijven.
Ook de stad Hoorn zag zich genoodzaakt de buitengrenzen van de stad zichtbaar te maken. Hoewel
dit aanvankelijk mogelijk ook houten grenspalen zijn
geweest, werden deze vanaf de 16e eeuw geleidelijk
vervangen door hardstenen grenspalen van zogenoemde Namense steen met een hoogte van ongeveer één
meter.
Op een kaart van Nibbixwoud komen we zo’n aanduiding tegen op de hoek van de Wijzend en de Ganker
aan de oostelijke zijde. Deze veel voorkomende Namense grensstenen werden seriematig vervaardigd in
België en naar Nederland vervoerd. Dit model kwam
dan ook veel voor in West-Friesland.
Een mooi voorbeeld van een oude houten grenspaal

vinden we ter hoogte van Aartswoud op de Westfriese
Omringdijk, waar door het Hoogheemraadschap zo’n
paal naar oud model geplaatst is.Vanaf de 16e en 17e
eeuw nemen de banpalen een steeds luxere vorm aan.
Zeer fraaie exemplaren treffen we onder meer aan op
de Walingsdijk waar de Hoornse eenhoorn (1655) ruim
2.50 meter boven het landschap uitsteekt. Ook op de
grens van Westwoud en Hoogkarspel treffen we zo’n
voorbeeld aan uit deze periode: de Leeuw (1754) op
een gemetselde sokkel, met een hoogte van ruim twee
meter. Dit was de banpaal tussen de stede Broec en
de stede Westwoud.
Van de hand van mr. J. Belonje verscheen in het blad
De Speelwagen van 1951 een artikel over de grenspalen
in Hollands Noorderkwartier. In dat artikel wordt een
banpaal in Wadway beschreven:
‘Te Wadway stond voor circa 25 jaar (dus ongeveer in
1925) een prachtexemplaar (banpaal) voor het hoekhuis aan de weg naar Wognum. Ondanks zijn bijzondere gaafheid zal stellig de grote ijver van de wegverbeteraars in deze streek er debet aan zijn, dat ook diens
verdrukking, verdwijning en ten slotte zijn vernieling
een onherstelbaar feit is geworden.’
In dit artikel treffen we bovendien een getekende afbeelding aan van deze steen.
Deze afbeelding bracht ons op het spoor van twee
identieke banpalen, die bovendien in Wognum gevonden zijn.
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Banpaal aan het Sellecum. Foto Ko Groot.

Het eerste exemplaar diende jarenlang als grafmonument op de begraafplaats achter de hervormde kerk
in Wognum. Lang is men ervan uitgegaan dat het hier
om een soort grafzerk zou gaan. De tekening van Belonje doet echter anders geloven. Bij gelegenheid van
HISTIRMRKZER½IXWTEHLIX7IPPIGYQMR2MFFM\[SYH
in 2001 werd uitgezien naar een mogelijkheid om
aan deze plechtigheid enig cachet te geven. Er kwam
immers een lid van Gedeputeerde Staten (vanwege
HIWYFWMHMIW SQHMX½IXWTEHJIIWXIPMNOMRKIFVYMOXI
nemen. In dat kader werd besloten om de vermoedelijke oude banpaal te plaatsen op de grens tussen Nibbixwoud en Noorder-Koggenland aan het Sellecum. De
buitendienst heeft hieraan een zware klus gehad. Nog
WXIIHWTVMNOXHI^IFERTEEPPERKWLIX½IXWTEHZERLIX
Sellecum, op de voormalige gemeentegrens.
Een tweede banpaal werd na een tip pas recent ontdekt. Deze staat namelijk als versieringselement op het
erf van mevrouw D. Blauw-Boon aan de Kerkstraat in
Wognum, tegenover winkelcentrum de Boogerd. En inderdaad, het is precies dezelfde banpaal als die aan het
Sellecum in Nibbixwoud.
We mogen ervan uitgaan dat het hier de banpaal
betreft uit Wadway, die door de heer Belonje werd
beschreven. Uit de mondelinge verklaringen van de
huidige bezitters wordt duidelijk dat de paal jarenlang
bij de boerderij van de familie Blauw-Boon aan de Westeinderweg 13 heeft gestaan.
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De toenmalige bewoonster weet zich te herinneren
dat bij haar komst in de jaren vijftig van de vorige eeuw
de banpaal al aanwezig was. De paal werd gebruikt als
schamppaal bij de inrit van de dars aan de achterzijde
van de boerderij. Ook werd het paard daar soms aan
vastgebonden.
We mogen aannemen dat deze banpaal tussen 1925 en
1950 van Wadway verplaatst is naar de boerderij aan
de Westeinderweg 13, wellicht als gevolg van een reconstructie van de weg in deze periode.
Een minder waarschijnlijke versie van de herkomst van
deze paal is dat deze aan de weg heeft gestaan en de
grens vormde tussen de bannen Wognum en Wadway.
Maar gelet op de functie en de ouderdom van de paal
lijkt dit niet waarschijnlijk. Op het moment van plaatsing van de paal aan het einde van de 17e eeuw maakten Wadway en Wognum nog deel uit van het stedelijk
gebied van Hoorn. Bovendien heeft Wadway, in tegenstelling tot Wognum en Spanbroek, nooit over een zelfstandig gemeentebestuur beschikt (buiten de periode
van de vijf jaar durende ‘republiek Wadway’ aan het
begin van de 19e eeuw). En een banpaal gaf toch echt
de grens aan tussen de jurisdictie van twee gemeentebesturen. Deze kon op bovengenoemde plaats niet de
functie vervullen die hij in de praktijk had.
Wellicht komt er nog eens een goed moment dat ook
deze banpaal weer in oude glorie een markante plek
krijgt binnen het dorp Wognum, met daarbij enige uitleg over de vroegere functie van deze paal. Uit cultuurhistorisch oogpunt is dit zeker de moeite waard! Een
mening die mevrouw Blauw-Boon van harte deelt.
Bron: De Speelwagen 1951: Grenspalen in Hollands Noorderkwartier
door mr. J. Belonje (Westfries Archief).

Banpaal op het erf aan de Kerkstraat. Foto Trudy Schouwe.

