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Preien van goud
1966 / Het Zeeuwse dorp Serooskerke (Walcheren) werd vijftig jaar geleden 
overvallen door een unieke vondst in een onooglijk veldje dat niemand wilde 

hebben. Hoe het geluk van de ene dorpeling, de pech van de andere werd.

D
Elias van der Plicht

D
e dikke stronken prei staan er die 

winterdag fier bij. Het is 3 januari 

1966 en Piet Christiaanse, zijn va-

der Gerrit en knecht Adrie van de 

Broeke zijn er klaar voor. Op een 

onooglijk veldje aan de Torenstraat van Se-

rooskerke rooien ze de hele dag prei. Een 

dag als alle andere. Er gebeurt nooit wat in 

het rustieke Walcherse plaatsje. 

Niet lang daarvoor stonden er nog een 

paar bouwvallige huisjes op de plek waar 

nu de prei uit de grond steekt. Op last van 

het gemeentebestuur werden ze gesloopt. 

Niemand ziet iets in de met puin bevuilde 

kavel, de gemeente raakt de grond aan de 

straatstenen niet kwijt. Totdat de familie 

Christiaanse zich meldt. Ze willen het veldje 

wel pachten om er prei te verbouwen. Prei is 

overal tegen opgewassen, ook tegen de gru-

zelementen van wat oude panden.

Aan het eind van de morgen ziet de acht-

tienjarige, sproeterige knecht Van de tienjarige, sproeterige knecht Van de 

Broeke iets blinken op de plek waar 

hij net een preistronk heeft uitgetrok-

ken. Rond etenstijd heeft hij al acht 

van die bemodderde blinkertjes uit de 

grond gevist. Hij laat ze aan zijn baas 

zien. ‘Mooie melkdoppen,’ zegt de 

flegmatieke Piet Christiaanse. Maar 

als ze ’s middags nog meer glim-

mende doppen vinden, besluiten ze 

bij de plaatselijke horlogemaker langs 

te gaan. De monden vallen open: de 

‘doppen’ blijken gouden munten.

Intussen gaat de preioogst door. 

Die werkdag vinden de drie mannen 

liefst tweehonderd munten. De dag 

erna komen daar nog eens driehonderd 

geldstukken bij. En na drie dagen oogsten 

staat de teller op 640. Eind dat jaar is alle 

grond gezeefd en zijn er in totaal 1.150 gou-

den munten opgedoken, daterend uit de pe-

riode 1422-1622. Onbekend is hoe de pennin-

gen in de grond zijn terechtgekomen. Piet 

Christiaanse maakt dat niets uit. Hij is de 

geluksvogel die prei zaaide en goud oogstte. 

Het nieuws verspreidt zich razendsnel. 

Eerst onder de 1.700 inwoners van Seroos-

kerke, maar al gauw ook over de rest van Ne-

derland. De ondernemers uit het dorp, die 

eerst nog denken dat het een stunt is van de 

VVV, zijn die eerste januari-weken goed met 

alle nieuwsgierigen die een kijkje willen ne-

men bij de goudader. In het weekeinde slib-

ben de wegen naar Serooskerke dicht met 

dagjesmensen en journalisten. 

Het Nieuwsblad van het Noorden weet la-

ter te vertellen dat er meer media verslag 

doen van de goudvondst dan van het huwe-

lijk van prinses Beatrix en Claus, in maart 

dat jaar. In één klap staat Serooskerke op de 

kaart. Veel valt er overigens niet te zien: 

rondom het veldje is een metershoog hek 

geplaatst. De politie is permanent aanwe-

zig, gelukzoekers krijgen geen kans.

Eerlijk verdelen
Het trio komt overeen dat ze de opbrengst 

eerlijk delen. Maar de helft van de schat is 

voor de gemeente, eigenaar van de grond. 

In november gaan de muntstukken onder 

de hamer. Nooit eerder werd zo’n grote mun-

tenveiling georganiseerd. Een kwart van de 

kopers komt uit het buitenland. De munten 

leveren bijna 650.000 gulden op, vandaag 

de dag 1,5 miljoen euro. 

Van de Broeke is in de wolken. Van de 

ton die hem toevalt, koopt hij een wedstrijd-

motor en materiaal voor een werkplaatsje 

achter zijn huis. In de jaren zeventig achter zijn huis. In de jaren zeventig 

neemt hij driemaal deel aan de TT en 

in 1980 levert hij als monteur een be-

langrijke bijdrage aan de overwinning 

van Jack Middelburg, de laatste Ne-

derlandse winnaar in Assen.

Tegenwoordig wil Van de Broeke 

(68) niet graag worden herinnerd aan 

1966. ‘Ik ben blij dat het voorbij is, de 

belangstelling was zo groot. Liever 

praat ik over motoren. Jacks overwin-

ning was veel mooier dan die munten-

vondst.’ Van mensen met afgunst 

heeft Van de Broeke naar eigen zeg-

gen weinig last gehad. ‘Ik heb me daar 

nooit mee beziggehouden en boven-

dien heb ik geen zin om mensen af te kat-

ten.’ 

De in 2004 overleden Piet Christiaanse 

zat anders in elkaar. ‘Vrienden werden vij-

anden,’ zegt hij in 1972 tegen een journalist. 

‘Ik heb veel mensenkennis gekregen.’ Chris-

tiaanse investeerde zijn ton in z’n loonbe-

drijf. Achteraf een ongelukkige keuze. ‘Ik 

werd van alle kanten tegenge-werd van alle kanten tegenge-

werkt. Ze gunden me niks 

meer. De mensen zeiden: 

“Kijk, hij heeft nou toch ge-

noeg. We hoeven er niet aan 

mee te helpen dat hij nog rij-

ker wordt.”’

Door de goudkoorts steeg 

de grondprijs in Serooskerke 

flink. De gemeente deed ook wat tflink. De gemeente deed ook wat terug: 

100.000 gulden voor een openluchtzwem-

bad. De naam van het bad kan niet toepas-

selijker: De Goudvijver. Jeugdig Serooskerke 

brengt er nog altijd de zomerse schoolvrije 

dagen door.

Wim van Haveren (61) is voorzitter van 

het Historisch Educatief Centrum te Seroos-

kerke. Hij denkt dat de goudschat voor altijd 

aan Serooskerke verbonden blijft. ‘Het was 

dé gebeurtenis in de geschiedenis van ons 

dorp. Vanaf dat moment hebben we het 

stempel “muntendorp” gekregen.’ 

Sinds acht jaar woont en werkt drukker 

Stefan van Keulen (40) op het voormalig 

preiveldje. ‘In het begin vroegen mijn klan-

ten of ik nog wat had gegraven in de tuin. 

Dat heb ik niet gedaan. Toen de koopakte 

was getekend, heb ik eerst tien kiepwagens 

met grond laten aanrijden om met grond laten aanrijden om 

het perceel te verhogen. Wie nu 

nog iets wil vinden, moet goed 

zijn best doen.’

Het Koninklijk Penningkabi-

net uit Den Haag sprak destijds 

al van ‘de vondst van de eeuw’. 

Volgens Paul Beliën (48), con-

servator Nationale Numismati-

sche Collectie bij De Nederlandsche Bank, 

 E

sche Collectie bij De Nederlandsche Bank, 

is die uitspraak niet overtrokken. ‘Zo’n gi-

gantische hoeveelheid gouden munten is 

voor Nederlandse begrippen uniek. Slechts 

eenmaal zijn meer gouden muntstukken ge-

vonden. In 1894 werden in Amersfoort 5.677 

munten opgegraven, waarvan 3.662 gou-

den. De muntschat van Serooskerke is ver-

der van belang omdat deze zeldzame exem-

plaren bevatte, waardoor onze kennis van 

de geldcirculatie is vergroot.’

Een gewiekste
burgemeester
Zomer 1979. Een graafmachine 

geeft een klap op de fundering 

van de vroegere herberg die 

wordt gesloopt, naast de her-

vormde kerk. Plotseling zien de 

slopers overal munten liggen. 

Meer dan achthonderd eeuwen-

oude zilverstukken liggen te 

midden van de scherven van een 

aardewerken pot. Opnieuw is een 

schat gevonden in Serooskerke. 

De daaropvolgende jaren ruziën 

de voormalige eigenaren van het 

pand met de gemeente, koper 

van de grond. In het koopcon-

tract is een clausule opgeno-

men: in of bij het gesloopte pand 

gevonden geld blijft eigendom 

van de verkopers. Adriaan Hack, 

destijds de burgemeester, bear-

gumenteert dat die bepaling niet 

van toepassing is. ‘Onder “geld” 

moet een wettig betaalmiddel 

worden verstaan en dat zijn de 

zilveren munten niet meer,’ aldus 

de gewiekste burgervader. Tot 

ontsteltenis van de verkopers 

wordt hij door de rechter in het 

gelijk gesteld.

Zij lieten een 
goudschat liggen
Jan Sturm uit het naburige Oost-

kapelle had de pech van zijn le-

ven. In 1965, een jaar voor de 

goldrush, sloopte hij een van de 

vervallen huisjes aan de Toren-

straat. Een vrachtwagenchauf-

feur die puin in zijn truck laadde, 

vond een paar munten tussen de 

stenen. ‘Moet je kijken wat ik hier 

heb,’ riep hij naar Sturm. ‘Zo, da’s 

aardig,’ antwoordde Sturm on-

derkoeld. Door zijn onverschil-

lige houding schonk de chauf-

feur verder weinig aandacht aan 

de goudstukken. Bij een juwelier 

liet hij ze omsmelten tot een ring. 

Daarmee lieten de twee de schat 

liggen voor de drie gouddelvers 

uit 1966.

‘Wie nu nog iets 
wil vinden, 

moet goed zijn 
best doen’

. De mensen zeiden: 

e deed ook wat terug: sche Collectie bij De Nederlandsche B

eien van

Piet Christiaanse poseert met onbekende 

kinderen in het goudveldje
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Prinses Beatrix en prins Claus krijgen munten

‘Vondst van de eeuw’ 

bleek inderdaad uniek: 

1.150 gouden munten
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