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De middeleeuwse goudschat van Hoogwoud 
Een detectorvondst uit de tijd van de strijd tussen de Hollanders en Westfriezen 

 
In 2021 is door detectorzoeker Lorenzo Ruijter op een terrein in Hoogwoud een zeer bijzondere 
schatvondst gedaan. Deze bestaat uit vier gouden maansikkelvormige oorhangers, twee gouden 
versieringen van kleding en 39 zilveren munten. De oorhangers dateren rond 1000-1050 n. 
Chr. De zilveren munten komen echter uit de periode 1200-1250 en maken duidelijk dat de 
voorwerpen ergens halverwege de 13de eeuw in de bodem terecht zijn gekomen. Daarmee be-
landen we precies in de tijd dat Hoogwoud letterlijk wereldnieuws was: Willem II, de graaf 
van Holland en tevens koning van het Heilige Roomse Rijk, werd in 1256 nabij Hoogwoud 
door de Westfriezen gedood. Zijn lichaam werd onder de vloer van een boerderij in Hoogwoud 
verstopt. De schatvondst is een tastbaar overblijfsel uit de tijd van de langdurige strijd tussen 
de Hollanders en de Westfriezen. Voor West-Friesland kunnen we gerust spreken over de 
vondst van de eeuw. Maar het belang van de schat is veel groter: gouden sieraden uit de 10de 
en 11de eeuw zijn uit Nederlandse bodem nauwelijks bekend. Voor Nederland is dit de belang-
rijkste vondst van sieraden uit deze tijd en er wordt zelfs al gesproken van het kleine Neder-
landse broertje van de beroemde schat van Mainz.

als strepen aanwezig. Op de tweede 
gegraveerde oorhanger staat een zon-
nerad dat eveneens als symbool voor 
Christus kan worden beschouwd. Het 
andere paar heeft een decoratie met 
gedraaide gouddraden en goudbolle-
tjes. In de edelsmeedkunst wordt dan 
van filigraan gesproken. Een van beide 
is zwaar beschadigd, waarschijnlijk 
door grondbewerking in het verleden. 
Bijzonder is dat bij deze de beugel nog 
aanwezig is. Deze is van in elkaar ge- 
vlochten gouddraad gemaakt. 

De vier sieraden maken deel uit van 
een uiterst kleine groep van maansik-
kelvormige oorhangers. Uit Nederland 
zijn slechts drie vergelijkbare voor-
werpen bekend, namelijk oorhangers 
uit Schellinkhout in West-Friesland, 
Weerselo in Twente en een dorp in de 
huidige gemeente Opsterland in Fries-
land. Ze zijn alle drie met de detector 
gevonden. De hoofdvorm is iedere 
keer hetzelfde, maar de uitvoering ge-
heel anders. Opvallend is dat deze drie 
oorhangers waren voorzien van edel- 

Vier gouden oorhangers 
 
De belangrijkste voorwerpen uit de 
schat zijn de vier oorhangers. Ze vormen 
duidelijk twee paren: twee met gegra-
veerde voorstellingen en twee met fili-
graan-decoratie. Op een van de gegra- 
veerde oorhangers staat een portret van 
Christus als ‘Sol Invictus’. De cultus van 
‘Sol Invictus’ – de onoverwonnen zon – 
dateert uit de Romeinse tijd. In het 
vroege Christendom werd dit overgeno-
men en verscheen Christus als zonnegod, 
te herkennen aan de stralen rond zijn 
hoofd. Op de oorhanger zijn de stralen

Het eerste paar oorhangers, links het  
exemplaar met zonnestralen. Bovenaan  
een ronde zetting met rond plaatje en  
gegraveerd kruis, onderaan filigraan  
versiering, aan de uiteinden twee bolletjes  
van gouddraad en haakjes, goud, h: 45 mm,  
b: 52 mm, 11,2 gr., rechts het exemplaar met 
een gezicht ‘Sol Invictus’ en zonnestralen, 
goud, h: 44 mm, b: 47 mm, 9,65 gr., voorzijde.  

Detail van de oorhanger met Sol Invictus, 
de onoverwonnen zon.  
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De draagwijze van de gouden oorhanger voor een  
adellijke dame getooid in 11de-eeuwse kledij. 

Het tweede paar oorhangers  
met filigraanwerk, links de 
door ploegen beschadigde  
hanger met beugel, goud,  
h: 40 mm, b: 77 mm, 9,26 gr.;  
rechts het geheel opengewerkte  
exemplaar van filigraandraad,  
h: 45 mm, b: 54 mm, 8,65 gr.

Detail van de gouden  
oorhanger met vijf rozetten van 
filigraandraad en tien kleine  
kegeltjes van filigraan.  

stenen, wat bij de oorhangers uit Hoog-
woud niet het geval is. Twee van de sie-
raden uit Hoogwoud vertonen duidelijk 
overeenkomsten met de hanger uit 
Schellinkhout. Ook deze heeft langs de 
rand een spiraalvormige gouddraad en is 
voorzien van vergelijkbare rozetten en 
kleine versieringen van filigraan. Moge-
lijk zijn de drie sieraden afkomstig van 
dezelfde werkplaats of zelfs gemaakt 
door dezelfde goudsmid. Buiten Neder-
land komen maansikkelvormige oorhan-

De gouden maansikkelvormige  
oorhanger gevonden in  
Schellinkhout, h: 41 mm, b: 49 mm. 



Detail van het Wattenbacher 
draagaltaar, gemaakt van  
hout met een vergulde en  
gegraveerde koperplaat  
(35,5 x 23,5 cm), omstreeks 1020.  
De personificaties van deugden 
zijn weergegeven als adellijke 
vrouwen met maansikkel- 
vormige oorhangers.  
Detail van IVSTITIA (Justitia).  

Koningin Kunigunde met gouden oorhanger knielt aan de 
voeten van Christus; Baseler Antependium, rond 1020.  
Eikenhout met goudblad en edelstenen. Musée de Cluny,  
Parijs.  

Goudfolie versieringen met stafband. 
19-45 mm, b: 105 mm, 6,05 gr., 
vierledige strip: dikte 4 mm, 6,46 gr.  
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gers uit Mainz, Keulen en Haddien in 
Ost-Friesland. De Keulse hanger is zo’n 
tien jaar geleden tijdens een opgraving 
tevoorschijn gekomen en wordt als top-
stuk van de Middeleeuwse edelsmeed-
kunst beschouwd. De beroemdste vondst 
is in 1880 gedaan in Mainz: een schat van 
25 gouden juwelen waaronder vier  
maansikkelvormige oorhangers. In 1904 
is in deze stad nog een vijfde oorhanger 
ontdekt. Ze worden geplaatst in de tijd 
van keizerin Agnes van Poitou (1024-
1077). 
 
De opvallende maansikkelvorm van de 
sieraden is hoogstwaarschijnlijk ont-
leend aan Byzantijnse voorbeelden. Waar 
de hangers precies zijn gemaakt valt niet 
te zeggen, maar zeker is dat er in de 11de 
eeuw goudsmeden in het Heilige Room-
se Rijk actief waren die dit soort uitzon-
derlijke sieraden konden maken. Hun 
werk kennen we van zeldzame kerk-
schatten. We spreken bij deze sieraden 
van oorhangers. Aannemelijk is dat ze 
niet aan het oor hingen, maar aan een 
kap of haarband bij de oren waren be-
vestigd. De achterzijde van de sieraden 
uit Hoogwoud is onversierd en was ken-
nelijk niet in het zicht. Op een klein 
draagaltaar dat rond 1020 in het huidige 
Duitsland is gemaakt, is een zeldzame 
afbeelding van een adellijke of vorste-
lijke dame te vinden die twee maansik-
kelvormige hangers bij haar oren draagt. 
Op een groot altaarstuk uit Bazel uit de 
periode 1000-1050 is aan de rechtervoet 
van Christus een knielende koningin 
Kunigunde (980-1033) te zien. Zij draagt 
een gouden maansikkelvormige oorhan-
ger. Alleen de allerhoogste sociale lagen 
konden zich zulke sieraden veroorloven. 

 

Een goud- en zilverschat 

 
Naast de vier gouden oorhangers zijn 
verspreid over het terrein twee fragmen-
ten van gouden versieringen en 39 kleine 
zilveren penningen gevonden. De gou-
den versieringen stellen de onderzoekers 
vooralsnog voor een raadsel omdat geen 
vergelijkbare voorwerpen bekend zijn.  
Het idee is dat ze aan een kledingstuk of 
ceintuur hebben gezeten. Ze zijn waar-
schijnlijk bewust in stukken geknipt. 
De zilveren penningen, zoals de munten 
worden genoemd, zijn geslagen in de 
graafschappen Holland, Kleef en Gelre, 
het bisdom Utrecht en het Duitse Rijk. 
De oudste penningen zijn vier exempla-
ren geslagen onder bisschop Dirk II van 
Ahr, bisschop van Utrecht tussen 1197-
1212. De jongste penningen zijn gesla-
gen onder Rooms-koning Willem II, te- 
vens graaf van Holland, in 1247 of 1248. 
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Uit de dateringen van de penningen kan 
worden afgeleid dat de schat ergens hal-
verwege de 13de eeuw in de bodem is be-
land. Een klein stukje textiel dat bij de 
munten is gevonden, wijst erop dat de 
voorwerpen ooit in een buidel of doek 
hebben gezeten. 
 

Hoogwoud als  
Westfries centrum 

 
De schat kent een opmerkelijke sa-
menstelling en een opvallende vind-
plaats in een vanuit Hollands pers- 
pectief perifeer gebied. Hoogwoud ligt 
in het hart van West-Friesland, waar-
mee we tegenwoordig het gebied bin-

De gladde achterkant van de oorhanger met filigraan direct na de vondst.

De 39 zilveren munten 
van de schatvondst. 

Zilveren penning van bisschop Dirk II van Ahr  
geslagen tussen 1197-1212. Ø 13,5 mm, 0,46 gr.

Zilveren penning van Willem II, graaf van  
Holland en Rooms-koning, geslagen tussen  
1247-1248, Ø 11,4 mm, 0,46 gr.

nen de Westfriese Omringdijk in de 
kop van Noord-Holland aanduiden. In 
het traditionele beeld was West-Fries-
land vóór de inlijving door graaf Floris 
V in 1289 een boerenrepubliek. Onder 
de boerenbevolking zou een Fries 
vrijheidsgevoel hebben geleefd en de 
graaf van Holland zou hier nauwelijks 
een rol hebben gespeeld. Adel ontbrak 
en de boeren waren elkaars gelijken. 
Dit beeld is ontstaan door het ontbre-
ken van historische bronnen uit West-
Friesland. We steunen sterk op enkele 
kronieken geschreven in opdracht van 
de graaf van Holland. Feit is dat zich 
tussen 1132 en 1297 een langdurig 
conflict tussen de graaf van Holland 
en de Westfriezen heeft afgespeeld en 
dat het geregeld tot een gewapend 
treffen is gekomen. De Westfriezen 
deden uitvallen buiten hun gebied 
waarbij onder andere tot tweemaal toe 

Het landschap bij Hoogwoud gezien vanaf de Langereis, oktober 2022.   
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Alkmaar werd gebrandschat. De opeen-
volgende graven van Holland deden po-
gingen de Westfriezen te onderwerpen 
hetgeen tot meerdere strafexpedities 
leidde. Honderden doden aan beide kan-
ten waren het gevolg. 
 
Dit beeld lijkt te eenzijdig. Er zijn aan-
wijzingen dat de graaf van Holland en  
de bisschop van Utrecht wel degelijk in-
vloed in dit gebied uitoefenden. Toen 
het conflict aanving, was de grootscha-
lige ontginning van het oostelijk West-
friese veengebied in volle gang. Gedu- 
rende de 12de eeuw is dit veen in cultuur 
gebracht en het valt op dat hier meer-
dere uithoven (agrarische complexen 
met kloosterboerderij) van Friese kloos-
ters lagen. Daarnaast beschikten die 
kloosters ook over grond en rechten in 
diverse dorpen. Het kan eigenlijk niet 
anders dan dat de bisschop van Utrecht 
bij de verwerving van die bezittingen 
door de kloosters een belangrijke rol 
heeft gespeeld. In westelijk West-Fries-
land beschikte de Abdij van Egmond 
over goederen en rechten en daar kan 
een rol van de graaf van Holland worden 
vermoed. In dit verband is het interes-
sant dat tot tweemaal toe een familielid 
van de graaf zich aansloot bij de West-
friezen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat zij 
zich inlieten met vrije boeren en we 
mogen toch aannemen dat er een basis 
voor hun gezag met inkomsten uit 
bijvoorbeeld de rechtspraak was. Er was 
een goed georganiseerde bestuurlijke 
structuur met dorpen die onder een 
‘kogge’ vielen. Een aantal koggen vorm-
de samen een ‘ambacht’. Een van die am-
bachten was het Houtwouderambacht, 
genoemd naar de voornaamste plaats: 
Houtwoud oftewel Hoogwoud. Alhoe-
wel de adel absent was, vormde West- 

Dorpsgezicht uit 1813 van Hoogwoud tussen  
De Gouw en Lambertschaag door C. A Cresent.

‘Een Fries openbaart aan graaf Floris V waar  
zich het lijk van Koning Willem (II) bevindt’.  
J. W. Kaiser naar Reinier Craijevanger, 1841. 

derwerping van deze centrale plaats zou 
kennelijk de onderwerping van alle in-
woners in oostelijk West-Friesland heb-
ben betekend. Toen Willem II door 
onbedachtzaamheid in een hinderlaag 
terecht kwam en dood werd geslagen, 
werd zijn lichaam in Hoogwoud verbor-
gen. De invasie door zijn zoon Floris V 
in 1282 was het gevolg en Floris V liet 
volgens de kronieken uit wraak Hoog-
woud platbranden. Op de plaats van de 
boerderij zou een gedachteniskapel ter 
ere van zijn vermoorde vader zijn ge-
bouwd. Hiervan ontbreekt echter elk 
spoor. Hoogwoud kwam er overigens 
snel weer bovenop want het was begin 
14de eeuw een van de grootste dorpen 
van West-Friesland.

De route van de 
strafexpeditie van de 
Hollanders in West-
Friesland richting 
Hoogwoud in 1256. 

Friesland zeker geen egalitaire samen-
leving. Wie de rijke hoofdmannen wa-
ren, is onbekend. De vondsten van 
talloze middeleeuwse sarcofagen, stenen 
grafkisten, in en rondom kerken vormen 
de schaarse bewijzen van hun aanwezig-
heid. De strijd richtte zich wellicht 
tegen een al te strikte machtsuitoefening 
van de graaf en niet zozeer tegen het 
graafschap in het algemeen. 
 
Wat weten we verder van Hoogwoud? 
Tijdens de doelgerichte campagne van 
graaf Willem II in 1256, die als enige 
graaf van Holland de titel van koning 
van het Heilige Roomse Rijk wist te ver-
werven, was Hoogwoud het einddoel. 
Vormde Hoogwoud het centrum van de 
opstandigheid tegen de Hollanders? On-
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1256 kwam niet uit de lucht vallen. Hoe-
wel de eerste helft van de 13de eeuw als 
rustige periode in de strijd gold, was 
Willem II doelbewust bezig de verdedi-
ging van Holland te verbeteren en streef-
de hij ernaar uiteindelijk alle gebieden 
volledig onder zijn gezag te brengen. 
Zijn status als Rooms-koning vanaf 1247 
versterkte deze aspiratie alleen maar. De 
dreiging van de Hollanders was voor de 
Westfriezen in die jaren dus niet ver-
dwenen. De sieraden zijn vanaf het mo-
ment dat deze in de 11de eeuw werden 
gemaakt door vele handen van voorname 
lieden gegaan. De schat leidt ons boven-
dien in gedachten rechtstreeks naar 28 
januari 1256, de dag waarop enkele in-
woners van Hoogwoud in paniek het  
lichaam van Rooms-koning en graaf Wil-
lem II verborgen. En zouden de sieraden 
ooit zijn gedragen door gravin Aleid? We 
zullen het nooit weten, maar de vondst 
prikkelt de fantasie. 

Winkel met geschenken aan zich te bin-
den waardoor zij zich niet in de strijd 
tegen de Hollanders mengden. Waarmee 
zij hen omkocht blijft onduidelijk. Wel 
is helder dat zij alles in het werk stelde 
om het graafschap te redden hetgeen uit 
de Egmondse kloosterkroniek blijkt. De 
Westfriese hoofdmannen zullen voor 
hun afzijdigheid een hoofdprijs hebben 
gevraagd en Aleid kan zich goed ge-
dwongen hebben gevoeld niet alleen 
geld, maar ook haar sieraden in te zetten. 
De oorhangers moeten in dat geval al an-
tiek zijn geweest. Het goud en zilver kan 
daarna verder verspreid zijn geraakt en 
enkele decennia later als kapitaal in de 
bodem zijn verstopt. 
Wellicht was het goud en zilver bedoeld 
om later de Westfriese strijd tegen het 
Hollandse gezag te financieren, maar dat 
is gissen. De schat is waarschijnlijk ver-
borgen ergens in de jaren vóór de moord 
op Willem II in 1256. De krijgstocht van 

Een schat in tijden van oorlog 
 
In dit historische licht moeten we de 
schat van Hoogwoud zien. De gouden 
voorwerpen en zilveren munten vorm-
den een verborgen kapitaal van een van 
de hoofdmannen van Hoogwoud. De sie-
raden waren inmiddels twee eeuwen 
oud, allang uit de mode en vertegen-
woordigden alleen nog een goudwaarde. 
Hoe zij in bezit zijn geraakt van iemand 
in Hoogwoud blijft ongewis. Een wilde 
theorie is dat de sieraden afkomstig zijn 
van gravin Aleid van Kleef. Zij verbleef 
samen met haar hofhouding in 1195 in 
klooster Egmond, terwijl haar man graaf 
Dirk VII in Zeeland oorlog tegen de 
graaf van Vlaanderen voerde. Willem, de 
broer van graaf Dirk, maakte gebruik 
van deze situatie door samen met de 
Westfriezen op te trekken tegen Aleid en 
de Hollandse troepen. Hij was net van 
kruistocht teruggekomen en bezat ruim-
schoots militaire ervaring. Gravin Aleid 
wist de hoofdmannen uit Niedorp en 

Waszegel van Aleid van 
Kleef uit 1201. De gravin 
is weergegeven als  
adellijke dame te paard 
op valkenjacht. Dit zegel 
hing aan een belangrijk 
document. 

Vrouw Aleid te paard op weg naar de Westfriezen in 1195. 
Door J. W. Kaiser naar Reinier Craijevanger 1840.  

Rooms-koning Willem II wordt 
op 28 januari 1256 op het ijs  
nabij Hoogwoud door de boeren  
doodgeslagen. Prent door 
Jan Luycken, 1698. 

De stamboom van de  
Hollandse gravinnen  
en graven in de 12de  
en 13de eeuw.  



Een droom komt uit 
 

Als kind droomde ik er al van om ooit een schat te vinden. Ik las over 
piraten en hun verborgen schatten, dat intrigeerde mij. In een schriftje 
schreef ik op dat ik ooit een schat zou gaan vinden. Op mijn tiende 
begon ik te zoeken met een geleende metaaldetector en op mijn 
twaalfde kreeg ik mijn eigen detector. Hiermee ging ik op de fiets en 
zocht ik in mijn dorp. De interesse bleef groeien en na de middelbare 
school ging ik geschiedenis studeren aan de universiteit. Hier leerde ik 
meer over de middeleeuwen en verdiepte ik mij ook in de West-Friese 
archeologie. Middeleeuwse vondsten bleken relatief zeldzaam in onze 
regio en hier lag dan ook een uitdaging. Soms lukte het mij om een mid-
deleeuws muntje te vinden. Maar een echte schat... dat was mij nog niet 
gelukt. Totdat ik in 2021 in Hoogwoud aan het zoeken was. Ik was al 
drie uur bezig en had nog niets gevonden. Maar toen kwam de vondst 
die alles veranderde. Ik had iets goudkleurigs in mijn handen. Was het 
de deksel van een jampot, zoals altijd? Ik veegde het schoon en ineens 
kwamen er allemaal dingen tevoorschijn. Het had de vorm van een hal-
vemaan, en de versieringen zagen er typisch middeleeuws uit. Ik had 
zoiets al eerder gezien. Een middeleeuwse gouden oorhanger! Ik kon 
mijn ogen niet geloven... Nadat ik een beetje was bijgekomen ging ik 
verder zoeken. En nog geen vijf minuten later vond ik nóg een gouden 
sieraad. Trillend van adrenaline haalde ik deze tweede gouden vondst 
uit de grond. Ik wist niet wat mij overkwam. Het was nog een gouden 
oorhanger en deze was zelfs nog beter van kwaliteit. Met de grootste 
spanning zocht ik verder, en vond ik meer. Uiteindelijk stond de teller 
op vier gouden oorhangers, twee andere gouden objecten en bovendien 
nog 39 zilveren middeleeuwse muntjes. Ik had een echte schat gevon-
den. De droom die ik lang geleden in mijn schrift opschreef, was uit-
gekomen.

Lorenzo Ruijter zoekt met zijn metaaldetector  
de Westfriese bodem af op zoek naar schatten.  
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