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1968 - 2021

NUMISMATISCHE KRING ZEELAND  een vereniging met vele activiteiten

  * Lezingen
  
  * Onderlinge muntenveilingen
 
  * Ruilavonden

  Bijeenkomsten elke maand op de 2e dinsdag 
  (zie maandelijkse convocatie) behalve juli en augustus in
  Hof Mondriaan, Vrijlandstraat 28, 4337 EE Middelburg.

Lidmaatschap:  € 15,- per jaar, jeugdlidmaatschap (t/m 18 jaar) € 5,-.
  Nieuwe leden buiten Nederland € 30,-.
  Rabobank IBAN NL20 RABO 0138037485 
  tnv Numismatische Kring Zeeland, Arnemuiden.

Advertenties:  1/3 pag. € 35,-, 2/3 pag. € 55,-, 1 hele pag. € 80,- per jaar.
  (10 plaatsingen)

  BESTUUR
Voorzitter  W. Meerman
  Tel. 06-30329023, 
  e-mail: numismatiekzeeland@gmail.com

Secretaris:  D.W. Siebrecht
  Tel. 06-27185172, e-mail: dwsiebrecht@icloud.com
  (Opgave nieuwe leden en redactie Munten Nieuws)

Penningmeester:  Mevr. R.M. de Rover
  Tel. 0118-602297
  e-mail: r.m.derover@gmail.com

Bestuurslid:  W. Krijger, tel. 06-12923745, e-mail: nkz@zeelandnet.nl

  ADRESSERING EN VERZENDING MUNTEN NIEUWS:
Bestuurslid:  W. Krijger, Middelburgsestraat 120A, 4371 RR Koudekerke,
  tel. 06-12923745, e-mail: nkz@zeelandnet.nl

Webmaster:   H. Gardien

WWW.DRUKKERIJVANKEULEN.NLTORENSTRAAT 38 
- SEROOSKERKE

Persoonlijke servic
e voor al uw 

druk-, print- en on
twerpwerk



538e BIJEENKOMST 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor onze RUILAVOND die gehouden wordt op 
dinsdag 14 december 2021 in HOF MONDRIAAN, Vrijlandstraat 28,  
4337 EE Middelburg. 
 
Toegankelijk voor rolstoelen. 
Zaal open vanaf 18.30 uur. 
 
Volop gratis parkeergelegenheid aan de achterzijde en aan de overzijde op het 
parkeerterrein van het winkelcentrum. 
 
Er kan deze avond geruild, verkocht en gekocht worden en munten in de catalogi 
opgezocht worden. Gelegenheid tot ruilen tot ± 21.30 uur of langer, zolang er 
belangstelling is. Groot aanbod van Nederlandse munten (koninkrijk en 
provinciaal), buitenlandse- en romeinse munten, penningen en bankbiljetten. Ook 
Beatrixmunten en Euromunten zijn meestal op onze ruilavonden te vinden. 
 
We zijn helaas genoodzaakt om de 538e bijeenkomst in december af te lasten in 
verband met het Corona virus. Lees ook de mededeling op de volgende pagina. 
Actuele informatie over het al dan niet doorgaan van de clubavonden kunt u lezen 
op de website van de NKZ. www.numismatischekringzeeland.nl 
 
***************************************************  
 
VOLGENDE BIJEENKOMST (ONDER VOORBEHOUD) 
 
dinsdag 11 januari 2022       -       Ruilavond 
 
*************************************************** 
 

 
HET BESTUUR WENST ALLE LEDEN 

EN ADVERTEERDERS 
 

GEZELLIGE KERSTDAGEN 
EN EEN 

VOORSPOEDIG EN GEZOND 2022  
 

Afgelast - Afgelast  
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*************************************************** 
CONTRIBUTIE 2022 
 
De contributie voor 2022 is: 
Jeugdleden t/m 18 jaar …………………… € 5,- 
Leden vanaf 18 jaar …………………… € 15,- 
 
***************************************************  
ADVERTENTIES 
 
Begin december worden de adverteerders benaderd voor plaatsing van een 
advertentie. 
De prijs is voor een heel jaar (10 plaatsingen) 
1/3 pagina …………………………… € 35,- 
2/3 pagina …………………………… € 55,- 
hele pagina …………………………… € 80,- 
Leden of andere belangstellenden voor een advertentie kunnen deze opgeven aan 
het bestuur. 
 
*************************************************** 
AGENDA RUIL- EN VERZAMELBEURZEN 
 
Dinsdag 28 december en woensdag 29 december 
HOUTEN: Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten, Oudjaarsbeurs 
Houten, munten-, papiergeld-, postzegel- en kaartenbeurs op dinsdag van 9.30-
17.00 uur en woensdag van 9.30-16.00 uur. Inl. 050-5033926 (’s avonds), 
info@wbevenementen.eu en www.wbevenementen.eu 
 
*************************************************** 
 
INLEVEREN ONDERLINGE MUNTENVEILING 
 
Voor het inleveren van veiling items voor de onderlinge veilingen kan contact 
worden opgenomen met de veilingcommissie: 
Machiel Dubbeld  06-33004295 
Pieter Elenbaas 06-14958481 
 
*************************************************** 



   

MUNTHANDEL MARCEL VAN DAM

Axel - Tel. 0115 - 530969
E-marcelvandam@hetnet.nl

   Wij kopen en verkopen alle
   munten van het Koninkrijk en
   Overzee. Ook zijn wij ruim gesorteerd
   in de Nederlandse bankbiljetten.
   Zoekt u iets op het gebied van
   Euromunten, ook hier hebben
   wij alles van in huis.

Demuntenverzamelaar.nl
voor uw munten en bankbiljetten

MUNTHANDEL

G.HENZEN

KLASSIEKE OUDHEID

MIDDELEEUWEN

MODERNE TIJDEN
(geen euromunten)

Vraag onze rijk geïllustreerde gratis prijslijsten aan met vermelding 
van Uw verzamelgebied !

Heeft U munten te koop ? Wij betalen TOPPRIJZEN!!
Postbus 42 ~ NL-3958 ZT  Amerongen
Tel.0343-430564 ~ Fax 0343-430542

E-mail : info@henzen.org
Website : www.henzen.org

Robbert Boogaard 
TWEEWIELERS

Noordweg 19 - 4356 EA Oostkapelle - Tel./Fax 0118 581344
info@robbertboogaardtweewielers.nl - www.robbertboogaardtweewielers.nl

0075454.pdf   1 22-6-2012   10:50:44



Historisch Educatief Centrum 
“Het Oude Brandspuithuis”

Het “Oude Brandspuithuis” aan de 
Torenstraat 32 Serooskerke (W) is 

gevestigd in een, uit 1926 stammende 
stalling voor de lijkkoets en brandspuit. 

Er zijn 3 hoofd thema’s, nl. Goud, Rood en Rouw:
Goud: Overzicht archeologische opgravingen in het bijzonder 
op Walcheren en alles over de in Serooskerke gevonden 
goudschat van ruim 1100 gouden munten in 1966 en de 
zilverschat van ruim 800 zilveren munten in 1979.

Rood: een zeer uitgebreide collectie brandweer voorwerpen, 
enkele brandweerauto’s en meer dan 100 verschillende helmen.
Brandbestrijding door de eeuwen heen wordt duidelijk gemaakt 
door aanwezigheid van oude brandweerspuiten en voorwerpen.
Zelf een “brand” blussen mogelijk voor kinderen vanaf 4 jaar, en 
een foto-puzzeltocht voor de oudere kinderen. 

Rouw: het verhaal van de antieke lijkkoets met paard en 
informatie over begrafenisrituelen in Zeeland.

Wij staan klaar om u en de kinderen een interessante middag te 
bezorgen. Uitleg en begeleiding door deskundige vrijwilligers.
Voor openingstijden zie: www.hetoudebrandspuithuis.nl  0625500558

Voor al uw Koninkrijks-, Overzee- 
en Euromunten 

Vrijwel alle Euro en Koninkrijksmunten op voorraad. 
24 uur per dag open, kijk snel in onze webwinkel 

www.zonnemunten.nl
Verkoop en inkoop via internet en beurzen. 

Voor info: Henk Zonneveld tel. 0252 - 347740 
of mail naar info@zonnemunten.nl 

Numismatische Kring Zeeland
• jaarlijks 2 lezingen waarbij de munten en penningen te zien zijn.
• 2 onderlinge veilingen (april en november)
   waarvoor de leden kunnen inleveren.
   Het zijn zeer gevarieerde veilingen met voor elke verzamelaar wel
   iets aantrekkelijks.
• 6 ruilavonden met ruim aanbod

SEROOSKERKE

Geef eens een lidmaatschap van de 
Muntenverzamelaarsvereniging kado!

€ 15,00 per jaar.

U heeft daarvoor: 10 bijeenkomsten 
verdeeld in: 2 veilingen/ 2 lezingen/ruilen en koopavonden

Opgave: aan het bestuur (zie binnenzijde omslag)
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MEDEDELING BESTUUR 
 
Beste leden, 
 
Helaas is het weer zover, Covid-19 zit ons weer dwars. Hof Mondriaan heeft 
besloten om per direct geen externe clubs meer toe te laten in haar gebouwen.  
 
Heel jammer voor ons maar gezien de Covid-19 besmettingen om ons heen en de 
maatregelen van de overheid een begrijpelijk besluit. 
 
Het NKZ-bestuur heeft besloten om niet verder te zoeken naar een alternatieve 
locatie en de bijeenkomst van december niet door te laten gaan.  
 
Wij hopen op een beter bericht voor januari. Kijk voor actuele informatie op onze 
website www.numismatischekringzeeland.nl  
 
Dave Siebrecht, secretaris.  
 
*************************************************** 
DE KEMPEN SCHATVONDST 
 
In deze catalogus én in onze onlineveiling treft u een wel héél bijzondere 
schatvondst aan de: De Kempen Schatvondst. Het is alweer enkele decennia 
geleden dat wij u een dergelijke gevarieerde vondst mochten aanbieden. Het 
betreft honderden zilveren en tientallen gouden munten, oorspronkelijk 
stammende uit een groot aantal verschillende landen. Wij nemen u graag samen 
met de vinder mee in terug in de tijd naar de dag dat hij de schatvondst deed: 
 
Die avond was ik op pad geweest met mijn metaaldetector, maar de signalen en 
de vondsten vielen helaas wat tegen. Nog midden op de akker besluit ik daarom, 
dat het bijna tijd is om naar huis te gaan. Ik begeef me dus al zwaaiend met de 
detector richting de auto en plots hoorde ik een bescheiden signaal. Een signaal 
dat meestal geldt voor iets als aluminium folie, maar toch besluit ik het op te 
graven. De eerste schep is direct raak: een klein object komt uit de grond. 
Temidden van de aarde tref ik een iets ronds aan, met een erg typisch gele kleur. 
Het zal toch niet waar zijn, dat.... 
 
Ik neem het gele object in de hand, veeg de aarde weg en voel nu het gewicht. Ik 
merk op dat het een schijfje is en zie de aangebrachte afbeelding erop; het is een 
gouden munt! 
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In mijn hoofd lijkt er wel even kortsluiting te zijn, ik ben gewoon licht in mijn hoofd. 
Niet normaal dit. Nog nooit heb ik zoiets mogen vinden! Het eerste wat ik bedenk, als 
ik weer enigszins bij kennis ben, is om een foto te nemen van de munt; dit leg ik voor 
de eeuwigheid vast. Nu kan ik niet wachten om mijn vondst thuis te laten zien, dus ik 
wil snel richting de auto gaan. Maar voordat ik 2 stappen heb gezet geeft de 
metaaldetector weer een signaal, dit keer gaat hij helemaal op tilt. Normaal zou ik 
een blikje of iets dergelijks verwachten (en het daarom misschien geen aandacht 
geven), maar na de vondst van daarnet graaf ik alles op wat in de buurt ligt. Na een 
kleine graaf-actie zie ik een gigantische zilveren munt liggen. Wauw, twee super 
vondsten in een paar tellen, binnen een meter afstand van elkaar. 
 
Nu ga ik bedenken dat er hier een muntschat van meerdere munten kan liggen. En dat 
blijkt zo te zijn, binnen de kortste keren tref ik de ene na de andere zilveren en gouden 
munten aan en daartussen ligt ook aardewerk. Alles wat ik vind berg ik snel op. Eerst 
steek ik de munten voorzichtig in mijn binnenzak van mijn jas, maar dat blijkt niet 
toereikend te zijn, dan maar in mijn vondstentasje, maar ook die blijkt te klein te zijn. 
Uiteindelijk graaf ik het meeste van de schatvondst met mijn blote handen 
rechtstreeks uit de grond op en stop het in mijn grote rugzak. Nadat het hele gebied 
zorgvuldig is doorzocht ga ik huiswaarts. Thuis gaan ze niet geloven wat ik gevonden 
heb. 
 
Net als de vondsten Serooskerke 1966 en Randwijk 1987 is de Kempen Schatvondst 
een assemblage van een indrukwekkende verscheidenheid aan muntsoorten. De 
sluitmunt, een Zeeuwse Leeuwendaalder, is gedateerd 1616 en geeft dus een redelijke 
indicatie voor de periode waarin de schat is begraven. Dit in groot contrast tot de 
vroegste munt, een Nobel van Hendrik VI van Engeland, welke uit de tweede helft 
van de 15e eeuw stamt. In zijn totaliteit beslaat de vondst dus een periode van ruim 
anderhalve eeuw. Deze hoge mate van variatie blijkt ook uit de muntplaatsen van 
waaruit de verschillende muntstukken hun weg naar De Kempen hebben gevonden. 
Spanje, Engeland en de Nederlanden zijn het sterkst vertegenwoordigd, maar 
exemplaren van Portugal, Frankrijk, de Spaanse bezittingen in Zuid-Amerika, de 
Duitse staten, de Italiaanse staten en Hongarije zijn ook aanwezig. De vondst geeft 
dus een goed beeld van de welig tierende internationale connecties en daarmee ook 
het handelsverkeer tussen de 16een 17e-eeuwse mogendheden. Gezien de hoge 
monetaire waarde van de vondst zal de oorspronkelijke eigenaar een handelaar zijn 
geweest. In 1621 eindigde het Twaalfjarig Bestand en werden de vijandelijkheden 
tussen Spanje en de opstandige Nederlanden hervat; dat een rijke koopman zijn bezit 
zou verbergen bij het naderen van een troepenmacht lijkt niet vergezocht! 
 
Bron: http://www.schulman.nl/ (veiling 368) 
*************************************************** 



Munthandel Verschoor
Gespecialiseerd in de betere kwaliteiten van:

Historie- en Familiepenningen in zilver en goud
Provinciale- en Koninkrijksmunten

        1654. Vlissingen,  Scheepsmakersgilde                

POSTBUS 5803 - 3290 AC  STRIJEN
TEL: (078) 674 77 12 - FAX : (078) 674 44 24

info@verschoor.com
www.verschoor.com

Numismatische Kring Zeeland 
Numismatiek is veel meer dan munten verzamelen.  

Verken de geschiedenis door te verzamelen op 
land, soort of thema. Waar kun je zoal aandenken: 

Romeinse munten 

Griekse munten 

Byzantijnse munten 

Provinciaalse munten 

Koninkrijksmunten 

Gildepenningen 

Noodmunten 

Oorlogsmunten 

Loodjes 

Armen penningen 

Schroefpenningen 

Mis- en overslagen 

Munten op jaartal 

Porseleine Pee’s 

Euro munten per land 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Kom naar de  
Clubavonden! 



Frans Bekersstraat 1a   Tel.: 040-2123455 numis@kareldegeus.nl 
5504 JA  Veldhoven   Fax.: 040-2110845 www.kareldegeus.nl

KAREL DE GEUS MUNTVEILINGEN B.V.
Kosteloze taxatie door onze experts van al uw munten en bankbiljetten

Voor inkoop - verkoop - veilingen        taxaties - opdrachten - adviezen

Met belangstelling zien wij steeds weer uit naar nieuw  
materiaal voor onze internationale veilingen.

U mag ons dan ook ten alle tijden consulteren voor  
een vrijblijvend advies.

Ook een kosteloze taxatie van uw collectie  
behoort tot de mogelijkheden.

Van der Dussen Numismatic Books
Tel.: 043-3215119   www.vanderdussen.com

n
v
m
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Munthandel Euromunt Goes

Postbus 25

4357 ZG Domburg

info@euromuntgoes.eu

www.euromuntgoes.eu

Inkoop  Verkoop   Taxatie

Voorraad munten van Proviciaal tot Heden

Koninklijke Nederlandse Munt artikelen

Kleine selectie Nederlandse bankbiljetten

Euromunten zowel Unc serie’s als Bu- & Proof(like) sets

Doorlopend te koop gevraagd goud, zilver en andere edelmetalen

www.euromuntgoes.eu
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ROMEINSE MUNTEN GEVONDEN IN BRABANT WAREN OFFERS 
VOOR VEILIGE OVERSTEEK 
 
In 2017 vonden twee Brabantse amateurarcheologen 107 Romeinse munten, 
verspreid over een weiland in de buurt van Berlicum. De vinders, Wim en Nico 
van Schaijk, meldden hun vondst bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het 
waterschap Aa en Maas, waarna de Rijksdienst verder onderzoek verrichtte. Over 
dat onderzoek is nu een rapport verschenen, waaruit blijkt dat de munten 
waarschijnlijk offers waren voor een veilige oversteek van een rivier. 
 
De vondst bestond uit vier zilveren denarii en 103 bronzen sestertiën en assen, 
afkomstig uit de periode 27 - 180 na Christus. Bij aanvullend onderzoek in de 
omgeving waar de munten zijn gevonden, zijn nog eens twee koperen munten 
gevonden, uit dezelfde periode. 

 
Een selectie van de gevonden munten 
Bron: Wim en Nico van Schaijk / Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
 
NIET EEN WAARDEVOLLE SCHAT 
“Uit verschillende karakteristieken kun je opmaken dat het niet om een 
waardevolle schat ging die mensen willens en wetens in de grond hebben gestopt 
voor later.” vertelt historicus Liesbeth Claes in een bericht van de Universiteit 
Leiden. Claes onderzocht de munten en heeft meegewerkt aan het rapport. “Bij 
zo’n soort schat vind je de munten bijvoorbeeld in een kist of amfoor, maar daar 
was hier geen sprake van. Deze munten lagen juist verspreid over een groot 
gebied en rechtstreeks in de aarde. Bovendien bleken ze niet bijzonder waardevol: 
we vonden voornamelijk bronzen munten, en bijvoorbeeld geen enkele gouden 
munt.” 
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AANWIJZINGEN VOOR DE THEORIE 
Gezien de verspreiding en (relatief) lage waarde van de munten, vermoedden de 
onderzoekers dat het hier om offergaves gaat. Deze vermoedens werden 
uiteindelijk bevestigd toen er een kaart uit 1832 bijgehaald werd, waarop een pad 
stond afgebeeld dat dwars door het riviertje de Aa liep. “Blijkbaar was er op deze 
plek een voorde, een doorwaadbare plaats in de rivier dus. Later is deze voorde in 
onbruik geraakt. Deze informatie, in combinatie met de vondst van de munten, 
heeft ons ervan overtuigd dat reizigers in de Romeinse tijd hier offers hebben 
gebracht voor een behouden oversteek.” aldus Claes. 
 
Hoewel er geen direct bewijs is gevonden voor het bestaan van een doorwaadbare 
plek tijdens de eerste en tweede eeuw na Christus, blijkt uit het bodemonderzoek 
dat er destijds wel al een riviertje liep. Bovendien heeft de loop van het riviertje 
zich in de afgelopen eeuwen - tot zijn kanalisering 1935 - weinig verlegd. Daarom 
wordt de theorie, van het brengen van offers voor een veilige oversteek, als meest 
waarschijnlijk gezien. 

 
Een satellietfoto van de huidige situatie. De rode stippellijn geeft het verloop 
van het pad aan, zoals aangegeven op de bovengenoemde kaart (genaamd de 
kadastrale minuut 1832). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 
PRE-ROMEINS GEBRUIK? 
Op veel van de gevonden munten staan militaire afbeeldingen. Volgens Claes kan 
dit duiden op een pre-Romeins gebruik. In de buurt van rivieren worden namelijk 
regelmatig geofferde bijlen, zwaarden en helmen teruggevonden. Het offeren van 
munten met militaire inscripties zou dan een voortzetting van die traditie geweest 
zijn in een andere vorm. Deze conclusie was een “belangrijk eureka-moment in 
mijn wetenschappelijke carrière.” aldus Claes. 
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verdeeld in: 2 veilingen/ 2 lezingen/ruilen en koopavonden

Opgave: aan het bestuur (zie binnenzijde omslag)



   

MUNTHANDEL MARCEL VAN DAM

Axel - Tel. 0115 - 530969
E-marcelvandam@hetnet.nl

   Wij kopen en verkopen alle
   munten van het Koninkrijk en
   Overzee. Ook zijn wij ruim gesorteerd
   in de Nederlandse bankbiljetten.
   Zoekt u iets op het gebied van
   Euromunten, ook hier hebben
   wij alles van in huis.

Demuntenverzamelaar.nl
voor uw munten en bankbiljetten

MUNTHANDEL

G.HENZEN

KLASSIEKE OUDHEID

MIDDELEEUWEN

MODERNE TIJDEN
(geen euromunten)

Vraag onze rijk geïllustreerde gratis prijslijsten aan met vermelding 
van Uw verzamelgebied !

Heeft U munten te koop ? Wij betalen TOPPRIJZEN!!
Postbus 42 ~ NL-3958 ZT  Amerongen
Tel.0343-430564 ~ Fax 0343-430542

E-mail : info@henzen.org
Website : www.henzen.org

Robbert Boogaard 
TWEEWIELERS

Noordweg 19 - 4356 EA Oostkapelle - Tel./Fax 0118 581344
info@robbertboogaardtweewielers.nl - www.robbertboogaardtweewielers.nl
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Bronnen: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Universiteit van Leiden. 
 
Bron: https://archeologieonline.nl/nieuws/romeinse-munten-gevonden-in-brabant-
waren-offers-voor-veilige-
oversteek?fbclid=IwAR26V0Gs61_qIsN4Ifn2Nxt9kEpyd-
hBpPQPHKCwJUsHvjzDlUswWAQGJk4 
 
*************************************************** 
 
 
 
ZILVERSCHAT GEVONDEN IN POLEN WAS MOGELIJK LOSGELD 
OM PARIJS TE REDDEN 
 
Bij Biskupiec in het noordoosten van Polen zijn 118 zilveren munten gevonden. 
De munten zijn 1200 jaar oud en zijn afkomstig uit het Karolingische Rijk (751-
987). Maar hoe kwamen ze helemaal in Polen terecht, ver buiten de grenzen van 
het Karolingische Rijk? De onderzoekers sluiten niet uit dat de munten deel 
uitmaakten van een losgeldsom om een Vikinginvasie van Parijs af te wenden. 
In november 2020 stuitte een metaaldetectoramateur op een handjevol munten 
gevonden in een boerenveld bij Biskupiec. Archeologen hebben er sindsdien in 
totaal 118 munten opgegraven. Op de munten staan Latijnse inscripties en een 
kruis in het midden. De munten zijn geslagen in het Karolingische Rijk. 
 
HET KAROLINGISCHE RIJK 
Het Karolingische Rijk werd vernoemd naar de Frankische Karel Martel, de 
grootvader van Karel de Grote (748-814). Zijn rijk en dat van zijn nakomelingen 
omvatte in de 9e eeuw een groot deel van het huidige Frankrijk, Duitsland, 
Zwitserland, Noord-Italië en de Benelux. Van de gevonden munten zijn er 117 
geslagen tijdens de regering van Lodewijk de Vrome (814-840), en één munt 
werd geslagen tijdens het bewind van zijn zoon Karel de Kale (840-877). 
 
BIJNA NOOIT EERDER IN POLEN GEVONDEN 
Dat de munten helemaal in Polen zijn gevonden is opmerkelijk. Polen lag 
namelijk ver buiten de grenzen van het Karolingische Rijk. Er was in Polen 
indertijd nog geen middeleeuws koninkrijk en de Slavische volken gebruikten 
Arabische zilveren munten (dirhams). Bovendien was het gebied waar de munten 
zijn ontdekt indertijd wildernis en zijn er geen sporen van nederzettingen in de 
buurt aangetroffen. 
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Tot nu toe zijn er slechts drie Karolingische munten in Polen gevonden, tijdens 
opgravingen in Truso. Truso lag bij de Baltische kust, zo’n 100 kilometer ten 
westen van de vindplaats, en was een handelsplaats van de Vikingen. 
 
ZILVERSCHAT WAS MOGELIJK LOSGELD VOOR VIKINGEN 
Maar hoe is er dan zo’n grote hoeveelheid Karolingische munten in Polen beland? 
De onderzoekers sluiten niet uit dat de net gevonden munten ook uit Truso 
komen. Als dat zo is, is het mogelijk dat deze munten deel uitmaakten van een 
enorme losgeldsom om een Vikinginvasie van Parijs, de hoofdstad van het 
Karolingische Rijk, af te wenden. Volgens historische teksten werd Parijs, toen 
nog op een eiland in de rivier de Seine, in 845 bedreigd door een vloot van 120 
Vikingschepen. Keizer Karel de Kale zou hen daarop 7.000 livres als losgeld 
hebben betaald, om de Noormannen ervan te weerhouden Parijs aan te vallen. 
Volgens de archeologen is het mogelijk dat de gevonden munten deel uitmaakten 
van die losgeldsom. Toch is het nog te vroeg in het onderzoek om zulke 
conclusies te trekken. De onderzoekers hopen door het bestuderen van de Latijnse 
inscripties meer uitsluitsel te kunnen geven. 

 
Afbeelding van andere munten uit het Karolingische Rijk, uit de tijd van 
Lodewijk de Vrome. Lincolnshire County Council, CC BY 2.0, via Wikimedia 
Commons 
 
 
Bron: https://archeologieonline.nl/nieuws/zilverschat-gevonden-in-polen-was-
mogelijk-losgeld-om-parijs-te-redden 
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  (zie maandelijkse convocatie) behalve juli en augustus in
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