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Jommeke, Vlaanderens bekendste schattenzoeker, heeft 
tijdens zijn 65-jarige carrière als stripfiguur in totaal 
maar liefst 50 schatten gevonden. Dit betekent dat hij 
gemiddeld elke 6 albums een schattendvondst doet. Een 
groot deel van zijn schatten gaf hij belangeloos weg, maar 
met een kleine 10 miljard aan beloningen staat Jommeke 
op de derde plaats in de lijst van de rijkste Belgen en 
neemt hierbij de plaats in van Albert Frère en laat de 
Hutsen, van Thillo’s, Colruyts en Couckes ver achter zich.

In het hommagealbum Jommeke in de 
knel én de penarie van scenarist Jelle 
De Beule en tekenaar Thijs De Cloedt 
krijgt Jommeke de fiscus over de 
vloer. Hij heeft namelijk nooit belas-
tingen op zijn schatten betaald.

De Beule heeft voor deze strip de 
waarde van deze schatten zo nauw-
keurig mogelijk berekend. Hiervoor 
kreeg hij hulp van econoom Geert 
Noels en rekenwonder Gaëtan De 
Weert. Deze laatste kan u nog kennen 
uit het tv-programma Basta waar hij 
hielp bij het afschaffen van belspel-
letjes.

Waarde van de schatten
Verloren schatten werden niet mee-

gerekend. Zo stort de Zilveren Giraf 
(album: De Zilveren Giraf) onherroe-
pelijk in een krater en Atlantis, volle-
dig opgetrokken uit goud, verdwijnt 
bij de instorting van de grot die deze 
antieke stad verbergt. (album: De 
drietand van Neptunus).

De totale waarde van Jom-
mekes vondsten bedraagt 
1.405.052.998.624,64 euro. 

Voor de minder kapitaalkrachtige 
mensen die het niet gewoon zijn om 
dit soort getallen te lezen: één biljoen 
vierhonderd en vijf miljard euro en 
nog wat kleingeld. Ongeveer ander-
half miljoen keer een miljoen euro. 
Voor de kenners: dat is ongeveer het 

BNP van Brazilië. Het is iets minder 
geld dan de 2 biljoen die Europa wil 
vrijmaken om de economie er weer 
bovenop te helpen na de coronacri-
sis. Om maar te zeggen: een behoor-
lijk bedrag.

Alles weggegeven
Naar eigen zeggen heeft Jommeke 
niets gehouden van al die rijkdom-
men en alles weggegeven aan de 
wezen en de hulpbehoevenden. 
Helaas voor hem hecht de fiscus hier 
in dit album helemaal geen geloof 
aan. De arme jongen moet dan ook 
562 miljard achterstallige belastingen 
ophoesten. Voor de geïnteresseer-
den: het BNP van Zwitserland. Toch 
nog de moeite.

Jommeke heeft dat geld helemaal 
niet. Want hij liegt niet als hij zegt dat 
hij een groot deel van zijn schatten 
belangeloos heeft weggegeven. Maar 
om nu te zeggen dat de knaap volle-
dig onbemiddeld is, is overdreven. 
Hier en daar houdt Jommeke wel 
eens een goudklompje of krijgt hij 
een beloning voor het verijdelen van 
een diefstal. Zo’n klompje goud lijkt 
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Jommeke is derde 
rijkste Belg

Goeiedag. Meneer Jommeke? Ik ben Jan Geldmans, controleambtenaar
van de federale overheidsdienst financiën.

Valt er iets te lachen?

U werkt voor de belastingen
en uw naam is Geldmans!
Wat een grappig toeval!

Grappenmaker dus.
Benieuwd of je straks

nog gaat lachen…

Goed, meneer Jommeke. In uw 65-jarige carrière als strip-
figuur/schattenjager heeft u verscheidene schatvondsten 

gedaan waar u nooit belastingen op heeft betaald.

Wat?! 

Ik wist niet dat 
dat moest!

Ja…
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Jommeke krijgt controleambtenaar Jan Geldmans van de Federale Overheidsdienst Financiën over de vloer.



Haha! Eindelijk zijn ze in mijn
bezit! De verdiende beloning van jaren

zoeken en zweten en zwoegen!

Fantastisch!
Nog groter dan
het oog van
Boeddha!

Weet je nog? (*)

Inderdaad, 
ongelooflijk! En
die gloed die er
uitstraalt! Wat
een uitzonderlijke
speling van de

natuur!

Baas, wat nu met de
gevangenen? Naar

het pierenland zenden?

Niet zo vlug! Ze mogen de
onderaardse gewelven ook eens
bezichtigen. Zelfs langer dan

hun lief is!...

Tot de dood toe! Stop
ze in de geheime ingang!
En afsluiten voorgoed!

Hun ogen zullen het dag-
licht niet meer aan-

scho uwen! Nooit meer!

Hop, maak voor t! En neem je
papegaai maar mee! Hij mocht het

eens in zijn kop krijgen om hulp
te gaan zoeken!

Sandhill, als ik
hier weer uitkom
zal ik je weten

te vinden!

Dikke pech, Lookaway!
Zelfs een muis geraakt

hier niet levend uit!

Adieu, vrienden! Doe de groeten
aan Yacochaca!... Mannen,

gooi het gat dicht!

Prachtig! En nu dadelijk weg!
In New York verkopen we de stenen

en delen we de opbrengst.

(*) zie album 76 - HET RODE OOG
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De waardevolste schat. Dergelijke gigantische robijnen zijn normaal niet te vinden in de natuur.  
Ze zouden 340 miljard waard zijn.

Filiberke lijdt aan geheugenverlies. Na 32 schat-
ten ontdekt te hebben, zou hij moeten weten 
dat goud een hoog soortelijk gewicht heeft. Deze 
rapen wegen 14,7 kg en zijn per stuk 4,25 miljoen 
waard.   

De zilveren giraf raakt onherroepelijk verloren wanneer hij in een 
krater valt. Voor de duidelijkheid zegt Anatool wat er gebeurt.

Heeeelp!... We vallen in de krater!

Verschrikkelijk! Ze zijn mee in
de diepte gestort!

Arme
Anatool.

Hij was niet eerlijk, maar
een echte bandiet was hij

toch ook niet.
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Voor één keer heeft Filiberke gelijk: de Boheemse goudschat is de allergrootste schat die ze vinden.

Hoera! De deur
gaat open!!

Er komt een
ingang tevoorschijn!

Volg me!

We dalen een eind
onder de grond.

Daar is een grot, die
alleen de zigeuners

weten liggen.

En ziedaar, ons geheim!

De zigeunerschat!!!
Het zweet onzer voorouders!
Eeuwenlang onaangeroerd!

Hemel! Wij hebben al veel
schatten gezien, maar dit
is toch wel de grootste!

Hoe is die hier in deze
grot verzeild geraakt?

Dat is een heel verhaal. Bijna vier eeuwen
geleden leefden

alle zigeuners hier,
in rust en vrede,
in een uitgestrekte
stad. Maar op

een dag...
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Mijn edele voorvader
kreeg van de even edele
Keizer Karel 7 gouden
rapen als beloning
voor zijn moed en 
heldendaden.

Ik heb geen nazaten die 
deze familieschat in ere
kunnen houden. Daarom

verberg ik de gouden rapen
in deze geheime kamer.

Vroeg of laat zullen ze
ontdekt worden. Mogen de
gouden rapen de eerlijke
vinder veel geluk ende
voorspoed brengen...

De tiende dag van de 
twaalfde maand van het
jaar 1842. Ondertekend:
Reinhart van Peperkoecke. Amen!

Kom, we brengen
de rapen naar 

buiten.

V£F MINUTEN LATER Pff,
amai, wat een gewicht! Ik wist
niet dat goud zo zwaar was.

Wat scheelt er, Pekkie? O-o, dat scheelt er!

Hebben onze speurneusjes
weer enkele kilootjes

goud ontdekt? Flink zo!

Dat his toch veel te
zwaar voor jullie

hom dat te dragen!

Ja, geef tie
tingetjes
maar aan

ons.

Schurken, wij geven
ons zomaar niet
gewonnen, hoor!

Rustig, Filiberke.
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niet veel, maar blijkt bij schatting al 
snel anderhalf miljoen euro waard. 
Zo houdt Jommeke aan schijnbaar 
bescheiden beloningen toch een 
mooie 9.866.121.895 euro over: het 
BNP van Brunei. Met zijn kleine 10 
miljard staat Jommeke op de derde 
plaats in de lijst van de rijkste Belgen. 

Hij neemt hierbij de plaats in van 
Albert Frère en laat de Hutsen, Van 
Thillo’s, Colruyts en Couckes ver 
achter zich.

Records
Jommeke beleeft zijn gloriedagen als 
schattenzoeker vooral in de jaren 80. 
De Loden Jaren 80 zijn gouden jaren 
voor hem. Vaak vindt hij tot 2 schat-
ten per jaar en tijdens deze periode 
vestigt hij records die hij later niet 
meer zal evenaren. 

De waardevolste schat bestaat uit 
twee rood-roze vulkanische edel-
stenen die gevonden werden in het 
hoofd van het afgodsbeeld Yacocha-
ca in het Andesgebergte (1988: Het 
Yacochacabeeldje). Geschat op de 
waarde van robijn zijn ze volgens 
hun grootte 340 miljard waard. Niet 
voldoende om de Belgische staats-
schuld van meer dan 500 miljard af 
te betalen. 

De grootste schat die Jommeke ooit 
heeft gevonden is niet eenvoudig te 
bepalen. Hoogstwaarschijnlijk is het 
de zigeunerschat uit het album Het 
Boheems schommelpaard (1984) met 
een goudwaarde van 24 miljard euro. 
Het volume van de schat is moeilijk 
te bepalen omdat ze niet volledig in 
beeld komt en omdat de grootte van 
de schatten in de albums wel eens 
per prentje durft te veranderen. 
Maar het lijkt erop dat Filiberke ge-
lijk heeft met zijn uitspraak: “Hemel! 
Wij hebben al veel schatten gezien, 
maar dit is toch wel de grootste!” 

Al moeten we Filiberke niet altijd op 
zijn woord geloven. Het is niet de eer-
ste keer dat hij een schat uitroept tot 
de allergrootste. En vaak heeft hij het 
gewoon mis als je ze vergelijkt met 
schatten uit vorige albums. Het kan 
liggen aan Filiberkes fantasie of aan 
een heel vroege vorm van jongde-
mentie. In album Het zevende zwaard 
vinden hij en Jommeke 7 gouden 
rapen. Wanneer Filiberke de rapen 
naar buiten zeult, klaagt hij: “Ik wist 
niet dat goud zo zwaar was.” Moeilijk 
te geloven als je weet dat dit hun 32ste 
schat is.  



Jaren 60

In het eerste album De jacht op een 
voetbal verijdelt Jommeke weliswaar 
de diefstal van een schat, maar het 
is geen schat die hij zelf gevonden 
heeft. Het is pas twee jaar later, in het 
album De schildpaddenschat (1961), 
dat hij effectief zijn eerste schat 
vindt. Zijn tweede schat, de zonne-
stenen uit De zonnemummie, is me-
teen goed voor een monsterrecord 
dat pas jaren later wordt gebroken: 16 
miljard euro! Het toont meteen aan 
dat zeldzame edelstenen meer waard 
zijn dan goud. Technisch gezien werd 
de schat in de put (Diep in de put) 
ontdekt door Anatool, maar ze werd 
toch opgenomen in de lijst omdat 
Jommeke en co aanwezig waren bij 
de ontdekking. In die zin is de schat 
van de zeerover uit het gelijknamige 
album de grootste schat die Jom-
meke in de jaren 60 op eigen houtje 
ontdekt.

Jaren 70

In de jaren 60 vond Jommeke relatief 
kleine schatkisten en objecten. Het 
is pas vanaf de jaren 70 dat hij de ty-
pische, reusachtige bergen gestapeld 
goud en juwelen begint te vinden 
(Het geheim van Macu Ancapa, De 
verborgen tempel, De plank van Jan 
Haring). Ook stuit hij voor het eerst 
op natuurlijke goud- en kristaladers 
(Madam Pepermunt en De kristallen 
grot). Van deze laatste twee wordt 
niet de volledige waarde getoond, 
maar enkel het deel dat Jommeke 
aantoonbaar heeft behouden (net als 
in De witte bolhoed). In ieder geval 
valt zijn succes als schattenjager niet 
te ontkennen.

Jaren 80

De jaren 80 komen traag op gang met 
de vondst van een simpele piraten-
schatkist (De kaart van Wawa Wang). 
Maar vanaf 83 raakt Jommeke goed 
op dreef en vindt hij de ene schat na 
de andere. Heel vaak twee of zelfs 
drie schatten per jaar! In 1984 breekt 
hij voor het eerst zijn record uit 1962. 

De Boheemse zigeunerschat is maar 
liefst 24 miljard waard! (Het Boheems 
schommelpaard). En aan het einde 
van het decennium vestigt hij zijn tot 
op heden ongeëvenaarde record met 
twee gigantische robijnen ter waarde 
van 339 miljard euro. Dat is 1/4 van 
de waarde van alle schatten die hij 
ooit heeft gevonden. De Loden Jaren 
80 blijken voor Jommeke De Gouden 
Jaren 80!

Jaren 90

In de jaren 90 doet Jommeke zijn 
allergrootste en allerbelangrijkste 
vondst: hij ontdekt de verzonken, 
mythische stad Atlantis! (De drietand 
van Neptunus). Los van de ongeëven-
aarde archeologische ontdekking is 
deze antieke stad volledig opgetrok-
ken uit goud. Helaas stort de grot die 
de stad bewaart onherroepelijk in. 
Jommeke houdt enkel een gouden 
beker over. Deze teleurstelling kan 
enkel gecompenseerd worden met 
een klassieke goudberg (Het probleem 
Jeff Klaxon). Maar verder lijken de 
gouden jaren 80 voorbij. Madam Pe-
permunt heeft nog wel ergens in haar 
erfenis een goudmijn over het hoofd 
gezien (De vergeten mijn) en een on-
verwachte goudschat in de buurt van 
haar villa (De vurige inktvis), maar on-
danks haar rijkdom staat zij niet echt 
bekend voor haar vrijgevigheid... De 
jaren 90 eindigen met de vondst van 

een klassieke piratenkoffer. In de 
jaren 60 was zoiets misschien nog 
indrukwekkend, maar nu lijkt deze 
magere vondst vooral een mager 
decennium aan te kondigen.

Jaren 00

Met slecht slechts vier vondsten lij-
ken de hoogtijdagen van Jommeke als 
schattenzoeker aan het begin van de 
eenentwintigste eeuw voorbij te zijn. 
Bovendien is de grootste vondst - de 
parel uit De komkommerprinses - 
slechts 109 miljoen waard. Niets ver-
geleken met de miljardenvondsten 
uit de glorietijd.

Jaren 10

Ook het volgende decennium lijkt 
zwak te beginnen. Met het groot-
ste dieptepunt in zijn carrière: in 
2013 verlaagt Jommeke zich tot het 
gebruik van een metaaldetector en 
vindt een napoleontische muntschat 
die aangekocht wordt door een anti-
quair voor een schamele 1900 euro... 
Maar uiteindelijk slaagt Jommeke er 
toch in om elke twee jaar een schat 
te vinden. Bovendien is de oesterpa-
relschat van Kirimbir maar liefst 192 
miljard waard! De schattenzoeker 
lijkt zich herpakt te hebben. Toch 
heeft Jommeke nog een lange weg af 
te leggen als hij zijn records uit de 
jaren 80 wil evenaren. Afwachten wat 
de komende 300 albums brengen... 
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De schatten van Jommeke 
doorheen de jaren

De mythische stad Atlantis, volledig opgetrokken uit goud, raakt bedolven onder de instortende grot.

Treed binnen in het
rijk van Atlantis!

Oooh! 't Is nog fantastischer
dan ik dacht!

Tempels van
goud! Wegen van

goud! En dat kilo-
meters lang!

En hier... de drietand
van Neptunus. Hij bestaat
dus echt! Een gevaarlijk
wapen met onnoeme-

lijke krachten.

Ik vermoed dat er een soort
mini-kernreactor in zit. Dat geheim

zal ik nog wel ontsluieren!

Maar eerst moeten we
nog een ander zaakje af-
handelen. Jullie uit de weg
ruimen bijvoorbeeld, haha.

Vooruit Choco,
pak de drietand!

Atlantis wordt jullie
graf. Wat een eer!

OE! OE! OE! OE!

Choco!
Je zet de drietand

in werking!
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En zo kwam alles toch nog goed. Jommeke kon 
zijn belastingschuld regulariseren en werd 

vrijgesteld van juridische vervolging. 

De fiscus besliste evenwel om de ver-
schuldigde 26 cent niet kwijt te schelden.

De wezen, hulpbehoevenden en kinderen die in de sukkelstraat 
zitten, kregen een groot stuk van de opbrengst. 

En Anatool? Die kreeg zijn verdiende loon!

Wat is er gebeurd? 
Ik heb niets gedaan! 

Wat doe ik hier?!

En dat allemaal dankzij de onschuldige, kinderlijke 
fantasie van de striptekenaar. Daa-aag!

EINDE
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450

JAREN 60

€ 16,07 MLD€ 16,07 MLD
€ 20,92 MLD€ 20,92 MLD

€ 394,35 MLD€ 394,35 MLD

€ 12 MLD€ 12 MLD

€ 0,19 MLD€ 0,19 MLD

€ 129,95 MLD€ 129,95 MLD

JAREN 70 JAREN 90 JAREN 00 JAREN 10JAREN 80
Deze grafiek geeft enkel de schatvondsten van Jommeke doorheen de jaren weer en houdt geen rekening met beloningen,  
cadeaus en inkomsten verworven via commerciële activiteiten.

Naar eigen zeggen heeft Jommeke niets gehouden van al die rijkdommen en alles weggegeven aan de wezen en de hulpbehoevenden.

Raadpleeg de details van deze schatvondsten in het bijgevoegde 
document van de Federale Overheidsdienst Financiën.

MILJARD
EURO



Beschrijving belastbaar roerend goed Oorsprong Waardebepaling Geschatte waarde zonder 
tegenbewijs

De Schildpaddenschat
Kist met piratenschat daterend van voor 1753. 
"Goud, zilver, briljanten, robijnen." 
4 zichtbare kronen. 9 armbanden. 4 briljanten 
kettingen. 1 robijnenketting (schatting: 35 
robijnen). 1 gouden juwelenkistje.

Geroofd door piraat Matthias Donderwater en 
verborgen op Schildpaddeneiland, één van de 
Galapagoseilanden.

Het volume van de kist is geschat (120cm X 60 X 50) op 360.000 
vierkante cm. Ongeordende munten nemen 1,7 keer hun volume in 
(zie sheet 7: Constante Van De Beule: volume-inname ongeordende 
munten). Het volume goud, enkel in munten is 211.764,7 vierkante 
centimer. Of 4 ton goud, ter waarde van 120 miljoen euro. Spaanse 
gouden dubloenen (piratenmunt) waren 22 karaat. (91% goud) 
Bijgevolg een correctie van 10% op de goudwaarde.

10.164.705,88

De zonnestenen van de Zonneprins.
Duizenden (fonkelende) briljanten, zonnestenen 
genaamd, daterend van 4000 v.C.

De mummie van de zonneprins werd half de 18de eeuw 
ontdekt door de ontdekkingsreiziger Sigar-Eth. De 
zonneprins werd bij zijn geboorte gewijd aan Hor, de 
zonnegod. De briljanten, zonnestenen genaamd, 
werden in zijn buik verborgen opdat de 'zon' altijd bij 
hem zou zijn. 

Duizenden (fonkelende) briljanten, zonnestenen genaamd, daterend 
van 4000 v.C.
Een fabelachtige schat. Een onmetelijk fortuin. "Men zou er de wereld
mee kunnen kopen."
Kegel met volume 57.550cm³ aan diamanten ofte nauw aangesloten
zo'n 190kg.

16.000.000.000,00

Afgodsbeeld genaamd 'Gouden Jaguar'
Een gouden precolumbiaans afgodsbeeld in de 
vorm van een jaguar "van het puurste goud”.  

Het beeld werd gemaakt door de indianen en verborgen 
voor de blanken toen die Zuid-Amerika binnenvielen 
(eerste helft 16de eeuw).
Locatie: tussen de 132ste en de 133ste kronkel van de 
Orinoco in Zuid-Amerika.

Dhr. Jommeke beweert dat het beeld zeker 500 kilo weegt. Dit kan 
enkel als als het hol is vanbinnen. Indien het massief goud is, weegt 
het 6,5 ton. Het beeld wordt gedragen door 6 gemiddelde mannen. 
Indien het beeld 500 kg weegt, dragen ze elk 83 kg over een lange 
afstand. Wat veel lijkt voor deze mannen. Ze zijn niet bijzonder 
gespierd en hun glimlach suggereert dat het moeiteloos gaat. 
Ervan uitgaande dat ze 80 kilogram wegen en 70% van hun 
lichaamsgewicht over een langere afstand kunnen dragen, weegt het 
beeld 336 kilogram: waarde 10 miljoen. 
(Waarde 500kg: 15miljoen; waarde  6,5 ton: 197 miljoen )

10.080.000,00

De schat uit de put
Een medium kist met goudstukken. Zichtbaar: 1 
kroon, 3 tiara's, 2 bekers

Door de eerste graaf van Stiepelte(e)n(e) in de 
waterput van zijn kasteel geworpen uit angst voor 
diefstal. (ontduiking?)

Volume kubieke meter: 0,045
Volumecorrectie munten; 0,026470588  kubieke meter
aan goudprijs.

25.920.000,00

De schat van zeerover Mathias Houtepoot
Een ton vol goud, juwelen en edelstenen daterend 
van voor 1752. Zichtbaar: goudmunten, saffieren 
snoer, robijnen snoer, parelsnoer, smaragden 
oorbellen met gouden hangers, citriensnoer, 
gouden snoeren.

Geroofd door zeerover Mathias Houtepoot. Hij is via de 
Schelde gevaren en dan landinwaarts getrokken om de 
schat in de Kempen te begraven (1752). De ton diende 
ter afleiding om geen rovers te lokken. Deze theorie 
wordt geopperd door Dhr. Jommeke en Dhr. Filiberke, 
maar klopt niet. 
Wellicht is de schat eerder en elders ontdekt en later 
herbegraven. De locatie ligt 20 kilometer verwijderd van 
het water.  
De locatie-inscriptie in het miniatuurbootje die tot de 
vondst leidt, dateert van minstens 132 jaar later.  De 
nulmeridiaan, de basis van het huidige geodetisch 
coördinatensysteem, werd pas in 1884 vastgelegd.

Ton munten: 60cm hoog, 40cm diameter (wisselend naargelang 
prentjes) -> 60cm x 20cm² x π / 1,7 x 19,2g/cm³ x €30/g = 
€25.546.692,26
Saffieren snoer: 9x2cm³ + 17 x 1cm³ -> 9x (40,5ct x $850/ct) + 17x 
(20,25ct x $850/ct) = $602.437,5 =  €536.109; Robijnen snoer: 30x 
0,75³cm³ -> 30x (8,5ct x 656/ct) = $167.280 = €148.860; Wit snoer 
(parel): 60x €1140 = €68.400; Smaragd oorbellen (met gouden 
houders):
2x (6cm³ x 2,65g/cm³ x 5ct/g x $13.150/ct) + 10g/19,2g/cm³ x €30/g) 
= €1.860.680; Oranje snoer (citrien): 40x (0,125cm³ x 2,62g/cm³ x
5ct/g x $6/ct) = $393 = €350; Geel snoer (goud): 40x (0,75³cm³ x
19,2g/cm³ x €30/g) = €9720
12 steentjes (geschat als diamanten van 5ct): 12x €84.023,69 = 
€1.008.284
Snoer geschonken aan moeder: origine en ouderdom onbekend 
(midden-Amerikaanse stijl? Indien zo 16e eeuws of
ouder).Goudgehalte onbekend. Plaatjes ongeveer 4cm hoog (pagina 
45). Geschatte totale lengte (tegenstrijdige tekeningen op pagina’s 45 
en 46): 60cm. Dikte plaatjes onbekend; gangbare dikte 1,5mm ->
volume 36cm³ -> 691,2g ->  €20.736

29.199.831,26

De gouden bolhoed van Pimpeldon
Een massief gouden bolhoed waarvan de rand is 
afgezet met briljanten (19de eeuws).

Eigendom van sir Jonatan Pimpeldon (1799-1883), een 
edelman uit Pembroke, Engeland. Hij droeg steevast 
een witte bolhoed die niemand mocht aanraken en die 
aan zijn voeteneinde in een aparte vierkante ruimte 
begraven werd. Onder de witte toplaag zit een gouden 
bolhoed. 

Bolhoed past over dhr. Jommekes hoofd, volgens metingen 26cm 
breed. Gemiddelde vorm van bolhoeden met ellipsoïde bovenkant: 
volume van 1,5 liter, verplaatst zeewater, goed voor een drijfkracht 
van 1.536g; 1.400g goud (afgerond naar beneden), = €71.647,45
briljanten (exacte slijping niet bekend). Aantal 60 (schatting; aantal 
verandert steeds) x €84.023,69 (voor 5 karaat)… = €5.041.421,69. 
Aantoonbaar behouden schatdeel dhr. Jommeke:1/5 deel v.h. totaal.

1.016.684,34

De Zilveren Giraf
Een beeld van zilver van 4 tot 5 meter hoog in de 
vorm van een gestileerde giraf. 

De knollosauten (bewoners van Giraffeneileind in de 
Indische Oceaan) plaatsten dit beeld aan de rand van 
een vulkaan. Vermoedelijk een offer aan 
vulkaangoden.

Berekening inhoud afgaande op ruwe schatting voor een hoogte van 
5m: 3.723.369cm³ zilver -> 39.095.375kg: totale waarde: 
11.920.816,3 euro
Aantoonbaar behouden schatdeel dhr. Jommeke: 0 euro; De bodem 
onder het beeld verzakt door graafwerken en zware regenval. 
Hierdoor valt het beeld in de vulkaankrater en kan het evident niet 
gerecupereerd worden.

0,00

De goudschat van Mokapaka
Een dertigtal kisten gevuld met goudblokken ter 
grootte van een baksteen.

De kisten liggen op de bodem van de zee in het wrak 
van een oud zeilschip. Locatie: De baai van Mokapaka 
in Jambajochie in de Stille Oceaan, Mexico. De degens 
die erbij liggen suggereren een schip uit de tijd van de 
zeerovers (17de, 18de eeuw)

Naar schatting 30 kisten met telkens naar schatting 3x15 
goudblokken ter grootte van een baksteen. (210 X 100 X 50mm= 
10.000cm3 = 19kg)

816.480.000,00

De scepter van Trapatropia
Een scepter uit massief platina versierd met 
edelstenen. 
De zingende oorbellen
Een juwelenkist met 2 paar oorbellen van zuiver 
kristal die muziek maken (ze werken als belletje) 
van meer dan 1000 jaar oud.

1000 jaar geleden zonk een stad voor de kust van 
Trapatropia (Indische Oceaan). (vermoedelijk de oude 
hoofdstad) De juwelen zijn meegezonken. De scepter 
was het symbool van de koning van Trapatropia. De 
oorringen werden gedragen door de prinsessen.

"Denk liever aan de zingende oorbellen, die zijn miljoenen waard," 
aldus Gobelijn. Grote historische waarde; het voortbestaan van het 
land hangt ervan af.
Geschat volume platina: 1.113cm³, met 20-tal rode edelstenen. 
De zussen Annemieke en Rozemieke behouden de oorbellen, want 
mannen kunnen daar niets mee aanvangen.

584.439,60

De Incaschat van La Montaña Muerta
Een enorme berg met gouden precolumbiaanse 
Incakunstvoorwerpen.

De Inca's verborgen hun goudschat toen de 
Spanjaarden 500 jaar geleden binnen vielen. Hij werd 
verborgen in De Dode Berg (in de buurt van Machu 
Picchu) en telkens door 1 bewaker bewaakt. Deze gaf 
zijn taak door aan de volgende generatie. De zonnegod 
wil pas dat de schat wordt gebruikt als er een koning 
opstaat even wijs als Pachachuti, de stichter van de 
Inca's.

"Het zijn meloenen… Ik bedoel, miljoenen, miljoenen en nog eens 
miljoenen!!!" roept Gobelijn.
Uitsluitend gouden objecten waarvan veel plat of massief. Conisch 
gestapeld (Doorsnede: 8m; hoogte: 4,5m). Bepaald op 1/8 
goudwaarde.

5.428.672.000,00

De goudader van Goldmann
Een goudmijn met zeer grote massieve blokken 
goud in de rotswanden.

De oude mijn van mevrouw Jane Goldmann, Madam 
Pepermunt, in Old Goldhil (VS) (het huidige New 
Goldhill) is eigenlijk haar erfenis die ze pas na 20 jaar 
in gebruik mocht nemen van haar vader wegens een 
soort seksistisch wantrouwen in haar 
verantwoordelijkheidszin op jonge leeftijd.  Boeven 
doen nogal moeilijk om het testament en dus de mijn in 
hun bezit te krijgen. 
Via een verborgen gang wordt het goud gevonden.

Waarde van het aantoonbaar ontvangen schatdeel: Dhr. Jommeke 
ontvangt later - naar belofte - tijdens een jubileeviering een deel van
het goud onder de vorm van een levensgroot vrijstaand standbeeld, 
hemzelf voorstellende. Het gewicht wordt bepaald door mevrouw 
Goldmann op 100kg wat in tegenspraak is met haar eerdere bewering 
dat het een massief gouden beeld betreft. De eerste bewering is
ongetwijfeld de juiste aangezien het beeld door een struise man 
alleen kan gedragen worden. 

3.000.000,00

Reuzenbergkristallen
Een grot vol reuzenbergkristallen -"uniek in zijn 
soort", nog zuiverder dan diamant. Een soort 
superdiamant.

In een ondergrondse grot in Zwitserland groeien grote 
bergkristallen.

Waarde van aantoonbaar ontvangen/behouden schatdeel: 
Dhr. Jommeke behoudt minstens 1 kristal. Geschat gewicht (pagina 
30) is zo’n 11.000 karaat (volume van 625cm³, soortelijk gewicht van
3,5g/cm³). Prijsberekening op dat formaat is ongezien. 11.000-
karaatdiamant wordt berekend op basis van de 5 karaat (cfr. bolhoed)
2200 x €84.023,69 -> €185.000.000 en naar boven afgerond (het
betreft "superdiamanten"): €200.000.000

200.000.000,00

De Mayaschat
De goudschat van de Maya's. Het is een grote 
berg (maar lang niet zo groot als de Incaschat, 
maximum 4 meter hoog) met gouden 
precolumbiaanse kunstvoorwerpen.

De Maya's verborgen hun goud voor de rovende
Spanjaarden in een geheime tempel in de de wouden 
aan de Caraïbische kust in Guatemala. 

De Mayaschat is een twijfelachtige vondst en lijkt voor onbekende 
redenen in scène gezet. Er zijn dezelfde objecten te zien als bij de 
Incaschat. Niettemin neemt de federale overheidsdienst financiën de 
volledige waarde in rekening. De prent is onvolledig maar het is 
mogelijk een kleinere stapel dan de Incaschat. Er zijn evenwel meer 
edelstenen. Vandaar de gelijkaardige waardebepaling.

5.400.000.000,00



Gouden aapjes
Honderden gouden beeldjes met de beeltenis van 
aapjes. (Van de 5.000 aapjes zijn een groot deel 
van cement als dekmantel)

Honderden staven goud werden gestolen uit de kluis 
van de nationale bank van Hong Kong, door Chinezen 
dan nog. De goudstaven werden omgesmolten tot 
aapjes en zo het land uitgesmokkeld. Ze komen terecht 
in een kelder van een leegstand pand in Zonnedorp 
(provincie Antwerpen).

Waarde van aantoonbaar ontvangen schatdeel:
Jommeke ontvangt 3 aapjes en Flip de papegaai zogenaamd ook 3. 
De eigendommen van het huisdier worden op conto van de eigenaar 
geplaatst. Jommeke ontvangt 6 aapjes (Geschat: 4 kg/aapje)

720.000,00

De schat van Vikoerik
Een grote berg muntstukken, zwaarden, kronen, 
tiara's, schatkistjes, edelstenen, zilver, juwelen, 
sieraden, kruisbeelden… uit de middeleeuwen
(800-1000 n.C.)

De schat is het resultaat van plunderingen van 
vikinghoofdman Vikoerik. Zijn geraamte ligt tussen het 
goud in een grot aan de IJslandse kust.

Het is de grootste schat die we al gevonden hebben volgens dhr. Flip 
de papegaai. (In feite is het de schat van de Inca's) 
Het ruim (en de onderliggende smokkelruimte) van Jan Harings 
traditionele 13m lange Noordzee-vissersboot zit vol tot aan de kin 
van een van de gezusters Mieke (grootte 1,30m). De motorruimte zal 
vrijgehouden zijn. Schatvolume van 47,25m³ 
Er zijn edelstenen zichtbaar en kisten die hoogstwaarschijnlijk gevuld 
zijn met meer goud (equivalent 1/3 goudvolume).

9.072.000.000,00

De schat van Wawa Wang
Een kist met goud en juwelen, twee zichtbare 
kronen, drie zwaarden, 4 gouden armbanden, 
halskettingen met parels...
Het ziet er weinig oosters uit. 

De zeer gevreesde zeerover Wawa Wang 
(Verbastering van historische Chinese Wokou-piraat
Wang Zhi?) roofde alles 200 à 300 jaar geleden. Hij 
tekende het plan op de achterkant van een zeekaart. 
De schat werd dertig jaar bewaakt door John 
Greensoup in een grot in Singapore.

De kist bevat veel edelstenen. Er wordt evenwel een forfaitair bedrag 
berekend op het volume van de kist in goudwaarde. De kist verandert 
per prent magisch van grootte. Geschatte gemiddelde grootte
40cm X 50cm X 80cm.

92.160.000,00

Een gouden hart
Een gouden beeltenis van (vermoedelijk) een 
menselijk hart in al dan niet gestileerde vorm. 

Het hart wordt niet in beeld gebracht, maar beschreven 
door mevr. Marie, de moeder van dhr. Jommeke. 
Citaat: "Ja, wij mogen fier zijn op ons Jommeke. Hij 
heeft een gouden hart."

Berekend op het volume van het hart van een gezonde man van 70 
kg: 270 cm³.

155.520,00

De Piependaleschat
Een gigantische berg met goud, kronen, 
bisschopstaven, gouden vogelbeelden en 
schijnbaar Zuid-Amerikaanse kunstvoorwerpen. 

De schat is door Hippoliet Van Piependale, voorvader 
van Odilon Van Piependale, heroverd op de 
rivaliserende Loerebergers (1744). Vindplaats: een 
grafkelder in de ruïnes van de Piepenburg, Oostenrijk.

"De grootste schat die we ooit te zien kregen," beweert dhr. Filiberke. 
Wat pertinent onwaar is vergeleken met de Incaschat. Eerder 
paraboloïde stapeling (Basis: 6,07 meter, aflopend naar hoogte: 2,30 
meter).Onbekend aantal edelstenen of verhouding holle/volle 
objecten naast munten. Schatting in goudwaarde naar volume ter 
compensatie: 1/3 (cfr. Schat van Vikoerik)

6.389.492.027,36

De gouden doedelzak van Jampudding
Een doedelzak met gouden pijpen. De luchtzak is 
bezet met diamanten.

De doedelzak is eigendom van een voorvader van de
Schotse kasteeleigenaar Mic Mac Jampudding (sic): 
Tuttie Jampudding. De gewone doedelzak die de
geheime bergplaats onthult werd hem ontvreemd door 
Petty Mac Rum, voorvader van dhr. Puddy Mac Rum,
neef van dhr. Mic Mac Jampudding.

Waardeschatting van de gouden pijpen gebaseerd op basis van het 
gewicht van een echt ebbenhouten instrument, afgerond naar boven 
om te compenseren voor andere vorm van de tenor- en baspijpen in 
het album. Onduidelijk aantal diamanten maar afgaande op het 
terugkerend patroon en de symmetrie wordt dat geschat op 60, elk 
van - forfaitair - 5 karaat.

5.446.825,04

De Boheemse zigeunerschat
Een gigantische berg met gouden voorwerpen.

Het goud is eigendom van zigeuners wier stad 300 jaar 
geleden werd overvallen en geplunderd. De bewoners 
konden net op tijd hun goud verbergen in de 
Zwerversrots (Bohemen). Het schommelpaard dat het 
mechanisme in werking stelt om de ingang van de grot 
te openen, werd gestolen waardoor de zigeuners 
begonnen rond te trekken op zoek hiernaar.

"Hemel! Wij hebben al veel schatten gezien, maar dit is toch wel de 
grootste!"
De hoogte is moeilijk in te schatten omdat de top van goudberg niet 
te zien is en er maar 1 helling zichtbaar is... Die doortrekkend en er 
van uitgaand dat de paraboloïde stapel niet beperkt wordt door de 
dimensies van de grot -> 8,9m diameter en 4m hoog. Zie hoger voor 
forfaitaire goudwaarde ter compensatie van aanwezigheid edelstenen 
etc. 

23.889.173.192,72

De schat van Angkor
Een gigantische berg met gouden voorwerpen.

De goudschat van de Cambodiaanse koning Vatt. 
Wellicht vroege twaalfde eeuw toen de tempel (Angkor 
Watt) werd gebouwd. De schat bevat objecten van 
tijdens het Khmerrijk. 

Opnieuw schijnbaar paraboloïde stapeling met basis met radius 
3m64 en hoogte 3m12. Zie forfetaire goudwaarde ter compensatie 
van aanwezige edelstenen etc. Geschat op €12.467.473.880,81.
Dhr. Jommeke wordt de helft van de schat aangeboden, maar hij 
weigert om dit zogenaamd voor de lokale bevolking aan te wenden. 
Maar duidelijk is dat het volume van de schat is gekrompen wanneer 
het buiten in de vrachtwagen is geladen. Waar is dit deel? Reeds 
voordien verdeeld?
De waarde van dhr. Jommeke's aantoonbaar ontvangen schatdeel 
(zichtbaar op de tafel bij het dankfeest van de Marahadja van 
Angkor) wordt daarom streng bepaald op de goudwaarde van een 
groter geschat massief volume (0,5m X 0,5m X 0,5m) zonder 
edelsteencompensatie

72.000.000,00

De schat van Ambiorix
Een grote stapel Keltische (Eburoonse) wapens 
(helmen, schilden, zwaarden, speren), gouden 
potten en een kist met gouden munten.

De laatste levende nakomeling van Ambiorix, de 
militaire bevelhebber van de Eburonen bewaakt een 
schat in de stadsmuur van Tongeren. Bij de schat 
bevinden zich ook aanwijzingen naar de vindplaats van 
de formule van een levenselexir. 

Buiten de historische waarde lijkt de uitrusting niet buitengewoon veel 
waard. 15 unieke gouden objecten zichtbaar waarvan zeker 10 als 
doel hebben om inhoud te bevatten: 5kg goud voor deze laatste 10, 
10kg goud voor 4 mogelijk massieve objecten, 7,5kg voor minstens 1 
ander twijfelgeval. Kist met goudstukken e.d. is mogelijk van 
hetzelfde formaat als zichtbaar op pagina 15, met geschatte omvang 
van 30 X 40 X 60 cm³. Zie eerdere forfaitaire goudwaarde voor 
volume van gemengde schatten. 

16.749.000,00

De diamantmijn van de Tiefegrubekrater
Een krater gevuld met ruwe diamant.

In 1805 sloeg een meteoriet in. In de bodem van de 
ontstane krater (Tiefegrubekrater, Beieren, Duitsland) is 
ruwe diamant te vinden met een simpele spadesteek. 
Professor Denkekop analyseert de diamant als "van de 
zuiverste soort."

Aantoonbaar behouden schatdeel van dhr. Jommeke: Er wordt 
elkeen een zak diamanten beloofd. Wij baseren ons op reeds 
getoonde zaken voor het volume. De diamanten worden efficiënt 
gestapeld en hebben door hun uitzonderlijke kristalvorm (die normaal 
niet voorkomt) slechts een volumeverlies van naar ons oordeel 7,5%. 
De dimensies voor deze bekomen cilindervorm achten we op 65cm 
hoog en zeker 50cm in doorsnede, en dus dat resulteert in een 
diamantinhoud van:
25cm² x 65cm x π x 92.5% = 118.055,16…cm³, goed voor een 
karaatgewicht van 2.077.770,84ct 
Aan prijs van 5 karaat (ondergrens)
 2.077.770,84ct / 5 x €84.023,69 = €34.916.394.590,24 
Het gewicht van deze zak zou 400 kg moeten zijn wat evident wordt 
tegengesproken in de afbeeldingen waarbij dhr. Jommeke (leeftijd 
11jaar; 10 jaar en 4 maanden cfr. J. Nys) dergelijke zak (met moeite) 
torst. Correctie op prijs naar 20kg. 

1.745.819.729,51

Een gouden sleutel
De gouden sleutel opent de deur van de oasestad 
Hassi Amdakanes in Marokko. De opener wordt 
de eigenaar.

De sleutel zit verstopt in de kruik van de bedoeïen
Aztrakan.

Volume bepaald van een object van ongeveer dezelfde omvang -> 
100cm³. Belastingen geïnd op "enkele dagen"(pag 43) tijd (=4 
dagen?), voor de "paar duizend inwoners" (pag 15) x1,5 om 
doorreizigers mee te rekenen), enkel op watergebruik: 50 (Algerijse) 
dinar / 8L, vóór inflatie. 50% erbij voor voedsel.

60.260,48

De schat van prins Kalafar
Een grote goudschat met gouden voorwerpen van 
"heel lang geleden".

Kalafar was de zoon van de Ethiopische koning 
Hafarap.

"Da's een heel kapitaal". Inconsequente berg gouden voorwerpen, 
afmetingen niet gegeven. Afgaande op de tekening geronde 
stapeling met doorsnede van 10m, hoogte zo'n 2m50, gebruik 
makend van eerdere forfaitaire schatting voor aanwezigheid van 
eventuele edelstenen en holle objecten + prijs van hedendaagse 
uitgave van "Het Kapitaal" (Amazon.com)

18.849.555.929,49

De schat van Dzjenghis Khan.
Een goudschat verborgen in de Chinese muur 
over een lengte van 100 meter

Het is een deel van de buit die Dzjenghis Khan 
bemachtigde toen hij China in de 13de eeuw 
veroverde. 

"Jommeke, dat is de grootste schat die we ooit ontdekt hebben!", 
beweert Filiberke ditmaal correct.
De Chinese muur is 6,5 meter breed. Dit geeft circa 6 meter breedte 
binnenin. De schat komt onder de kin van dhr. Filiberke (1,30m - 
20cm = 1,10m)  de schat strekt zich uit over een lengte van 100 
meter. TOTAAL: 660 m³ aan gouden kunstvoorwerpen uit begin 13de 
eeuw of vroeger.
Aantoonbaar ontvangen schatdeel: Dhr.Jommeke ontvangt van de 
Chinese overheid een 200ste deel van de schat. (=6,6 m³ aan 
forfaitaire edelsteencompensatiegoudprijs).

3.801.600.000,00



De grafschat van prinses Sakaraka
Een grafkamer met een stenen sarcofaag, stenen 
beelden, gouden kunststukken van 400 jaar oud.

De schat staat in de grafkamer van prinses Sakaraka in 
de oase van Dar El Babka, Egypte.

De waarde van deze kunststukken is niet te schatten volgens Evarist 
Selders. Niettemin een schatting op basis van edelmetaal. 8 gouden 
objecten zichtbaar die hoogstwaarschijnlijk massief zijn en van 
redelijke omvang -> 20kg. 23 met hoogstwaarschijnlijk volume -> 
10kg. Stenen objecten gelden binnen de forfetaire bedragen voor het 
goud. Geen edelstenen zichtbaar getekend...

11.700.000,00

De ogen van Yacochaca
2 grote rood-roze edelstenen als ogen ingezet in 
een groot afgodsbeeld, voorstellende de god 
Yacochaka.

De stenen werden ooit uitgespuwd door een vulkaan in 
het Andesgebergte.

"Die stenen zijn natuurlijk miljoenen waard!" volgens 
ontdekkingsreiziger Barry Lookaway. Waarde berekend op robijn (20 
x 20 x 20 cm) 

339.482.428.235,00

De schat van Zwartbaard.
Een gigantische berg goud met verschillende 
kisten en gouden kunstvoorwerpen van voor 
1718.

De schat werd bijeengeroofd tijdens het leven van de 
piraat Zwartbaard (Edward Teach/Drummond (1680-
1718) en gevonden op een eiland in de Caraïben.

"Honderden miljoenen waard!!!", volgens Jeff Klaxon.
"Deze schat is zeker nog groter dan die van Vikoerik, op IJsland," 
aldus dhr. Filiberke.
De schat vult het volledige ruim van Jan Harings vissersboot. 
Geen aantoonbaar behouden schatdeel. Volledig belastbaar tot 
bewijs van tegendeel.

10.000.000.000,00

De goudschat van Boudini
Kisten en stapels goudblokken. 

Het goud werd gestolen door de goochelaar Boudini en 
verborgen in zijn kasteel in Huedin, Transsylvanië.

Minstens 10 individuele kisten zichtbaar, gemiddelde grootte 50 x 50 
x 80 cm³ plus meerdere stavenstapels.

1.728.000.000,00

De Zwarte Parel
Een zwarte parel.

De zwarte parel stak in een halssnoer van de 
grootmoeder van mevr. Marie, dhr. Jommekes moeder. 
Het is dus een erfstuk. Zijn hier ooit successierechten 
op betaald? Het blijkt de parel van de uitgestorven 
Egyptische mosseloester. Er zijn slechts vijf 
exemplaren ter wereld van bekend. De parel heeft een 
geneeskundige kracht.

Onvoldoende gegevens. Egyptische mosseloester onbekend. 
Forfaitair bedrag.

4.000.000,00

De schat van 'De Hoefslag'
Een hoefijzer van puur goud (schaal 3:1) afgezet 
met diamanten en briljanten.

Het hoefijzer behoort de familie de Hoefslag van 
Hinniken toe, eigenaars van manège de Hoefslag. 

Indien op schaal 3:1 -> 10kg ijzer -> 26kg goud. 10 
diamanten/briljanten te zien langs minstens 1 zijde, van aanzienlijk 
formaat. Uitgegaan van 35 karaat elk. €6.695.267,78
Aantoonbaar ontvangen schatdeel: Dhr. Flip de papegaai vraagt de 
helft van het hoefijzer. Hoewel hij hiervoor op de vingers getikt wordt 
door dhr. Jommeke wegens hebberigheid, wordt er niet expliciet 
vermeld dat dhr. Flip zijn vraag niet wordt gehonoreerd. De helft van 
de waarde van het hoefijzer wordt derhalve verhaald op de eigenaar 
van de papegaai (cfr. gouden aapjes), te weten dhr. Jommeke.

3.347.633,89

De schat van Ridder Reinoud
7 gouden rapen (schaal 6:1) uit de 16de eeuw.

De rapen waren van Ridder Reinoud, gekregen van 
keizer Karel V voor zijn moed. De nazaat van Reinoud, 
Reinhart Van Peperkoecke, verborg ze in 1842 wegens 
gebrek aan natuurlijke erfgenamen.

Indien volume op schaal 6:1 is: volume van gemiddelde raap getest 
(123cm³) -> 738cm³ x 7
De rapen zijn zeker massief. (14,7 kg/stuk) dhr. Filiberke klaagt bij 
het dragen over het gewicht. Opvallend is dat hij beweert: "Ik wist niet 
dat goud zo zwaar was." Dit terwijl hij meermaals aanwezig was bij de 
schatvondsten. Is dit om de fiscus te misleiden en te suggereren dat 
dit zijn eerste schatvondst is? (verder onderzoek nodig) 

29.756.716,00

de pseudo-Athena van Phidias
Een houten Athenabeeld (+2m) bedekt met hout 
en ivoor (het weegt 1000kg)

Het standbeeld van Athena Promachos (Ἀθηνᾶ 
Πρόμαχος, ‘Athena de voorvechtster’) was in de 
Oudheid een kolossaal bronzen beeld gemaakt door de 
beeldhouwer Pheidias op de Akropolis van Athene. Het 
was ca. 9 m. hoog. Het werd  in de 13de eeuw door 
kruisvaarders verwoest (geattesteerd). Het gevonden 
beeld is dus een tweede, onbekend, kleiner beeld. Het 
was oorspronkelijk bedekt met goud, maar dit is er 
wellicht "in tijden van nood" afgehaald.

Weinig waarde vanwege de materialen. Meer (kunst-)historische 
waarde. Gebaseerd op schattingen van Sotheby's bij verkoop van 
Romeinse en Griekse beelden.

500.000,00

De goudmijn van Tsjeng-Jong
Tientallen goudblokken.

Onder de moerassen van Tsjeng-jong in China zijn 
grotten met goudaders. Een deel van het goud werd al 
opgedolven door gedrogeerde kindslaven in opdracht 
van de dorpspriesteres.

Zichtbaar vlak van 1,72425m². Aangenomen dat het minstens een 
gemiddeld 1,5 blok diep is (stapeling zichtbaar), geeft dat een 
minimale diepte van zo'n 60cm. Omdat dit afgerond is wordt er zéker 
geen rekening gehouden met het aftrekken van ruimtes tussen de 
blokken(!) (totale waarde €595.900.800)
Aantoonbaar ontvangen schatdeel dhr. Jommeke: 1 ruwe goudklomp 
(40 x 20 x 20 cm)

9.216.000,00

De schat van Amun-Her Ramses III
Een grafkamer met Egyptische kunstschatten.

De schat is de grafkamer van Amun-Her Ramses III en 
zijn 6 zonen ontdekt door professor Denkekop in 
Egypte (3000 jaar oud).

De graftombe van Toetanchamon is verzekerd voor 1 miljard dollar. 
De prent uit het album toont een meer bescheiden tombe… We 
taxeren deze als 1% van hogergenoemd bedrag.

9.000.000,00

De goudschat van Santa Monica
Een kist met minstens 12 goudstaven.

200 jaar geleden zonk 500 meter voor de kust van 
Santa Monica Beach een schip met een goudlading. 
Een voorvader van een zekere Camilla, de buurvrouw
van madam Pepermunt (bovengenoemde mevrouw
Goldmann), wist van het bestaan van de schat en 
noteerde het in "oude documenten"

Schijnbare grootte staven: 30 x 10 x 5 cm 103.680.000,00

Het beeld van Mahavira
Een beeld van Vardhamana Mahavira (6de eeuw), 
grondlegger van het jaïnisme.

Het beeld werd door de vader van koning Ranchir van 
Alphananpur (India) verstopt in een geheime tempel. 
Het beeld zal de koninklijke autoriteit versterken. Het 
beeld weegt loodzwaar, maar er is geen verwijzing naar 
het materiaal waaruit het gemaakt is. 

Mogelijk gemaakt van een bruinige marmervariant. Soortgelijk beeld 
in zwarte marmer werd recent geveild voor $1365. Symbolische 
waarde is heel waarschijnlijk wel meer.

1.215,00

Atlantis
De verzonken stad Atlantis, volledig opgetrokken 
uit goud.Tempels van goud, wegen van goud en 
dat "kilometers lang" met aan het begin van de 
hoofdstraat een gigantisch beeld van Neptunus 
met drietand.

Rond 4500 v.C. zonk Atlantis in de zee. Het blijkt het 
eiland Santoremini te zijn helemaal onderaan in de hiel 
van Italië (Apulië) dat door een vulkaanuitbarsting is 
gezonken.

Gezien er oud-Griekse steden zijn van aanzienlijke oppervlakte (vb 
het rijke Tenea), laten we Atlantis kiezen als 1km², wat nog eerder 
bescheiden is. 10% bebouwing, 20% bestrating. Geschatte 
hoeveelheid bouwmateriaal voor tempels op een bepaalde 
oppervlakte O (versiering inbegrepen en pilaren meegerekend): 8x O 
x dikte van gebruikte blokken (30cm) totale waarde: 
€172.800.000.000.000.
Aantoonbaar schatdeel dhr. Jommeke: 0 euro; de grot boven de stad 
stort in en Atlantis is verloren. 

0,00

Een gouden beker
Een gouden beker van 8000-8500 jaar oud.

Voor het vinden van de stad wordt een gouden beker 
opgedoken. Die werd door een zekere professor Nikkel 
op 20km van het echte Atlantis gedropt ter afleiding 
van zijn zoektocht.

Beker is absoluut niet in in Griekse stijl. Volume van soortgelijke 
beker gemeten: ongeveer 200cm³

115.200,00

La lacrima d'argento da Sancta Tomata
Een zilveren traan.

De legende van de zilveren traan: een boerin weent bij 
het bed van haar stervende man. De tranen op de vloer 
worden zilver en brengen geluk; de man komt bij en 
hun boerderij wordt zeer welvarend. De traan werd aan 
het Italiaanse klooster Sancta Tomata geschonken en 
verdween eind 19de eeuw. Vermoed wordt dat ze door 
een zwerver werd gestolen. Het blijkt achteraf dat de 
overgrootvader van de burgemeester de traan ooit stal 
en verborg samen met een reeks aanwijzingen. 

De traan = een halve bol met straal 1cm en een conische staart van 
7cm. Volume van de traan is  gelijk aan 4/3 x π x 1³cm³ / 2 + π x 
1²cm² x 7cm / 3 = 9.4247…cm³
Met een dichtheid van 10.5g/cm³ geeft dat 98.96g zilver.  Aan de 
huidige zilverprijs: €42.55.

42,55

De goudmijn van Jimmy Goldmann
Een vergeten goudader.

De oom van Jane Goldmann, Jimmy Goldmann, had 
ook nog een goudmijn in de Duivelsbergen (New
Goldhill, VS). Hij had een plan gemaakt, de helft kwam 
bij de documenten van madam Pepermunts erfenis
terecht; de andere helft bij de papieren van zijn dochter
Barbara Goldmann.

Geen enkele informatie over de exacte locatie, gemiddelde 
goudvondsten in de buurt, grootte van de uiteindelijke ader, hoe het 
ontgind zal worden… Forfaitair bedrag van $100.000.000 tot bewijs 
van tegendeel.

88.990.000,00

De schat van Evrardus Stekkebeen
Een schatkist.
Zichtbaar: 2 kronen,3 armbanden, twee 
parelsnoeren, 3 zwaarden, 2 juwelenkistjes, 1 
scepter, muntstukken.

Evrardus Stekkebeen was een piraat in de tijd van 
Napoleon (1769-1821) Tijdens zijn leven schonk hij al 
een groot deel van zijn buit aan de bevolking van 
Jamaica waar hij zich vestigde. Een klein deel verborg 
hij in het 'rechteroog' van de doodhoofdsrots in 
Jamaica.

Kist lijkt (zoals wel vaker in deze reeks) afmetingen te hebben van
30 x 40 x 60 cm³. Aan het einde echter lijkt er haast evenveel schat
op de grond te liggen als wat er al in de kist zit. Wij gaan niet uit-
zoeken hoe dit kan, maar taxeren met genoegen 1,8x het volume
van de kist aan goudwaarde, rekening houdend met eerder forfaitair
gehalte ter compensatie van aanwezige holle objecten en edelstenen.

24.883.200,00

De schat van Honoré Hanestaart
Een schatkist. Zichtbaar: 3 halssnoeren, een 
zwaard, twee armbanden, een kroon, een scepter 
een gouden kistje, munten.

De oom van Stefanie Kiekebilleke verborg de schat in
Zonnedorp maar zette schattenzoekers op een 
verkeerd spoor met een valse schatkaart die leidt naar 
een lege kist met de echte schatkaart verborgen in een 
dubbele bodem. 

Kist van volume 30 x 40 x 60 cm³. Zie Stekkebeen.
Aantoonbaar behouden schatdeel Jommeke. Citaat: "jullie (dhr. 
Jommeke en dhr. Filiberke nvda.) krijgen een heel, héél dikke 
spaarboek. 
Bij gebrek aan documentatie wordt, tot het tegendeel is aangetoond, 
het volledige bedrag getaxeerd.

24.883.200,00

De schat van Eugène de la Farcerie
Slechts een deel van de oorspronkelijke schat 
blijft over.
Een goudklomp in de vorm van een grote neus 
van een standbeeld (20cm).

Het verhaal gaat dat Eugène de la Farcerie (de 
oorspronkelijke eigenaar van het kasteel van Van 
Stiepelte(e)n(e))  in onmin leefde met zijn familie en zijn 
fortuin ergens in zijn kasteel verstopte.  In werkelijkheid 
had hij het meeste weggegeven aan het weeshuis en 
slechts een klein deel verstopt. Jérôme De La Crotterie, 
echtgenoot van een achternicht van de la Farcerie, 
Adelaïde, komt de schat op het spoor. 

Volume met lengte van 20cm -> 19,3kg goud 579.000,00

De parel van Charleston Kraakbeen
Een witte, zeldzame parel.

De parel is het enige overgebleven deel van de 
fabelachtige schat van Charleston Kraakbeen (?-1732). 
De schat zelf werd voordien al gevonden door koning 
Zilverbaard die de schat volledig heeft opgebruikt voor 
het welzijn van zijn volk.
De schat zelf was vermoedelijk $54,1 miljard (€48,14 
miljard euro), gebaseerd op het vermogen van het 
fortuin van de draak Smaug, het enige fabelwezen in 
Forbes Fictional 15.

Dhr. Flip:" Met die parel alleen zijn we zo rijk als de zee diep is." 
(diepste punt 10.925 meter)
Dhr. Filiberke: "We zijn echte multimiljonairs!"
Piratenkenner, nazaat van Kraakbeen: "De parel is van onschatbare 
waarde." Niettemin een poging tot schatting. 
Vergelijking andere parels. FORBES: duurste parel:100 miljoen, 
tweede duurste: Pearl of Allah : 35 miljoen. Parel Marie Antoinette 
(wegens bijkomende historische waarde) geveild op 133 miljoen (18x 
geschatte bedrag.) We baseren het uiteindelijke bedrag op 1/10 
millimeters zeediepte gezien schattenexpertise van dhr. Flip.

109.250.000,00

De gouden tranen van Krokodilopolis
Duizenden gouden objecten in traandruppelvorm.

De gouden tranen bedekten ooit een 
reuzenkrokodillenbeeld in het Egyptische 
Krokodilopolis in de woestijn van Aboekroko, Egypte.

Afgeplatte tranen, 8cm lang, 3cm breed. "Vele duizenden": berekend 
op 9000 'tranen'.

58.020.000,00

De schat van piraat Humboldt
Een schijnbaar gigantische hoop goud met 
verscheidene gouden artefacten en juwelen.

De schat van een van de laatste piraten John von 
Humboldt (eerste helft 18de eeuw). Hij plunderde 
Spaanse schepen. Hij verborg de schatten op een 
eiland in de Zuidelijke IJszee. De grot wordt geopend 
door (bronzen) pinguïngpoten in een mechanisme voor 
de grot te plaatsen. Bij het verdere verloop van het 
verhaal rijzen grote vragen over het waarheidsgehalte. 
"Eeuwen later," heet het "is achter-achterkleinkind" 
Herbert nog in leven. Zelfs als je generaties rekent van 
60 jaar is 300 jaar al nipt realistisch te noemen.

In de 18de eeuw vervoerden de Spaanse schepen jaarlijks nog 
"maar" 2 à 3 miljoen pesos aan schatten (= €235.000.000 na inflatie). 
Gesteld dat de piraat 30 jaar lang roofde en hierbij 6,25% wist te 
bemachtigen... Dit klopt totaal niet met te zien is in de prent of het 
betreft een hele dunne laag van goudstukken en objecten.

440.625.000,00

Napoleontische muntschat
Een oude muntvondst in een kruik.

De munten zijn uit de tijd van Napoleon. Vermoedelijk
in Oostende begraven door een Napoleontische soldaat
tijdens de mislukte invasie van de Britse kapitein Home 
Riggs Popham (19 mei 1798). Verkocht door dhr.
Jommeke aan een kunstverzamelaar voor 1980 euro.

1980 euro. Dhr. Jommeke geeft hiervan 500 euro als beloning aan de
strandjutter die hem hielp. Dit kan niet gezien worden als beroepskost 
(tenzij tegenbewijs met factuur) en dus niet fiscaal aftrekbaar. 
(Opvolgen dossier strandjutter wegens sociale en fiscale fraude
(zwartwerk)).

1.980,00

De schat van Toltek
2 'puur gouden' precolumbiaanse beelden. 

Gouden afbeeldingen van Mayakoning Toltek en zijn 
gemalin Olmek verborgen in de 'onvindbare' tempel 
van Toltek in Chiccan te Mexico. Ze gelden als 
geluksbrenger en beschermer tegen rampspoed.

De kunstverzamelaar Robrecht Bagerius is bereid €500.000 te 
betalen… Hij zou nooit meer bieden dan de werkelijke waarde, of hij 
zou verlies maken. Ruwe schatting voor beide beelden geeft een 
totale waarde aan goud voor 2 cilinders met diameter 10cm en 60 cm 
hoog.

5.000.000,00

De oesterparelschat van Kirimbir
2 kisten met halssnoeren van oesterparels en 
losse parels. Later blijkt de schat groter, want ze 
vult 3/4 van de vliegende bol.

De aboriginals waren parelduikers. Hun voorvader, 
Kirimbir had een parelschat die de Aboriginals 
verborgen voor de Europese kolonisten in de 
Oeloeroerots (Uluru) ter hoogte van de buidel van de 
schaduw van de kangoeroe(rots) die de volle maan 
werpt.

Vliegende bol: afgeplatte bol met (wisselende) doorsnede van 
ongeveer 3,5m, met zetels en tafel in het midden (naargelang het 
album). Voor 3 kwart gevuld met gestapelde parels -> 6,234m³ 
volume parels.
Berekend op grote parel (241mm3)  25.867.219 parels met maximale
waarde 5.000 per parel = 129 miljard.

129.336.000.000,00

De goudschat van Don Alvares
Minstens 20 kruiken en amforen vol met gouden 
18de eeuwse Spaanse munten. (betwist; zie 
verder)

Niet ver van de kust van Bolinezië werd in 1776 een
Spaans galjoen onder bevel van Don Alvares tot zinken 
gebracht door de Engelse vloot onder leiding van Errol 
Flynce. Maar er is onenigheid over de datering. 
Kapitein Poderoso verklaart: "Volgens mij een oude 
oorlogsbodem. Maar van welk jaar is mij een raadsel!" 
Twee prentjes later: "Het wrak ligt er al achthonderd 
jaar!". Maar ook dat verklaart niet waarom de schat in 
Romeinse amforen wordt gevonden die bovendien  
meer dan netjes gegroepeerd liggen op 30 meter van
het voorts intacte wrak. (In scène gezet?)

Bovenop goudwaarde is er ook historische waarde. Gelijkaardige 
vondst van 350 gouden Spaanse munten uit de 18e eeuw had een 
waarde van $4.500.000. Twintigtal kruiken met 350 munten/kruik.

80.000.000,00

TOTAAL fiscaal verjaarde 
kapitalen (40%)
1.404.962.938.144,64

De vergeten schat van Pimpeldon
Een klein kistje met zogenaamd goudstukken en 
diamanten.

Het kistje was een vergeten schat van Sir Pimpeldon. 
Bedoeld voor Trudy Cook, de enige nazate van 
Pimpeldon die hem genegen was.

Mevr. Annemieke zegt: "Goudstukken! Diamanten!" Dit is niet 
zichtbaar op de prent. Daar zijn enkel kleine ongedefinieerde gouden 
objecten te zien. Waarde bepaald op goudwaarde van het kistje (15 x 
10 x 10 cm)

216.000,00

De schat van Farao Wablif
Een grafkamer met gouden Egyptische 
voorwerpen. Waaronder een gouden standbeeld 
van farao Wablif met een grote ui in zijn handen.

Wablif was een Egyptische farao begraven in de buurt 
van Dar-Al-Nijp in het gebergte van de Huilende 
Rotsen. De farao bezat destijds geneeskrachtige 
ajuinen.

Rijker gevulde schatkamer dan die van Amun-Her Ramses III, maar 
kan Toetanchamon niet evenaren qua bekendheid tot nu toe. Laten 
we aannemen dat deze tombe kan verzekerd worden voor een tiende 
van de tombe van deze laatste...

90.000.000,00

TOTAAL Niet verjaarde
inkomsten (33,99%+25%)
90.216.000,00

TOTAALBEDRAG
1.405.053.154.144,64



De schat van Honoré Hanestaart
Een schatkist. Zichtbaar: 3 halssnoeren, een 
zwaard, twee armbanden, een kroon, een scepter 
een gouden kistje, munten.

De oom van Stefanie Kiekebilleke verborg de schat in
Zonnedorp maar zette schattenzoekers op een 
verkeerd spoor met een valse schatkaart die leidt naar 
een lege kist met de echte schatkaart verborgen in een 
dubbele bodem. 

Kist van volume 30 x 40 x 60 cm³. Zie Stekkebeen.
Aantoonbaar behouden schatdeel Jommeke. Citaat: "jullie (dhr. 
Jommeke en dhr. Filiberke nvda.) krijgen een heel, héél dikke 
spaarboek. 
Bij gebrek aan documentatie wordt, tot het tegendeel is aangetoond, 
het volledige bedrag getaxeerd.

24.883.200,00

De schat van Eugène de la Farcerie
Slechts een deel van de oorspronkelijke schat 
blijft over.
Een goudklomp in de vorm van een grote neus 
van een standbeeld (20cm).

Het verhaal gaat dat Eugène de la Farcerie (de 
oorspronkelijke eigenaar van het kasteel van Van 
Stiepelte(e)n(e))  in onmin leefde met zijn familie en zijn 
fortuin ergens in zijn kasteel verstopte.  In werkelijkheid 
had hij het meeste weggegeven aan het weeshuis en 
slechts een klein deel verstopt. Jérôme De La Crotterie, 
echtgenoot van een achternicht van de la Farcerie, 
Adelaïde, komt de schat op het spoor. 

Volume met lengte van 20cm -> 19,3kg goud 579.000,00

De parel van Charleston Kraakbeen
Een witte, zeldzame parel.

De parel is het enige overgebleven deel van de 
fabelachtige schat van Charleston Kraakbeen (?-1732). 
De schat zelf werd voordien al gevonden door koning 
Zilverbaard die de schat volledig heeft opgebruikt voor 
het welzijn van zijn volk.
De schat zelf was vermoedelijk $54,1 miljard (€48,14 
miljard euro), gebaseerd op het vermogen van het 
fortuin van de draak Smaug, het enige fabelwezen in 
Forbes Fictional 15.

Dhr. Flip:" Met die parel alleen zijn we zo rijk als de zee diep is." 
(diepste punt 10.925 meter)
Dhr. Filiberke: "We zijn echte multimiljonairs!"
Piratenkenner, nazaat van Kraakbeen: "De parel is van onschatbare 
waarde." Niettemin een poging tot schatting. 
Vergelijking andere parels. FORBES: duurste parel:100 miljoen, 
tweede duurste: Pearl of Allah : 35 miljoen. Parel Marie Antoinette 
(wegens bijkomende historische waarde) geveild op 133 miljoen (18x 
geschatte bedrag.) We baseren het uiteindelijke bedrag op 1/10 
millimeters zeediepte gezien schattenexpertise van dhr. Flip.

109.250.000,00

De gouden tranen van Krokodilopolis
Duizenden gouden objecten in traandruppelvorm.

De gouden tranen bedekten ooit een 
reuzenkrokodillenbeeld in het Egyptische 
Krokodilopolis in de woestijn van Aboekroko, Egypte.

Afgeplatte tranen, 8cm lang, 3cm breed. "Vele duizenden": berekend 
op 9000 'tranen'.

58.020.000,00

De schat van piraat Humboldt
Een schijnbaar gigantische hoop goud met 
verscheidene gouden artefacten en juwelen.

De schat van een van de laatste piraten John von 
Humboldt (eerste helft 18de eeuw). Hij plunderde 
Spaanse schepen. Hij verborg de schatten op een 
eiland in de Zuidelijke IJszee. De grot wordt geopend 
door (bronzen) pinguïngpoten in een mechanisme voor 
de grot te plaatsen. Bij het verdere verloop van het 
verhaal rijzen grote vragen over het waarheidsgehalte. 
"Eeuwen later," heet het "is achter-achterkleinkind" 
Herbert nog in leven. Zelfs als je generaties rekent van 
60 jaar is 300 jaar al nipt realistisch te noemen.

In de 18de eeuw vervoerden de Spaanse schepen jaarlijks nog 
"maar" 2 à 3 miljoen pesos aan schatten (= €235.000.000 na inflatie). 
Gesteld dat de piraat 30 jaar lang roofde en hierbij 6,25% wist te 
bemachtigen... Dit klopt totaal niet met te zien is in de prent of het 
betreft een hele dunne laag van goudstukken en objecten.

440.625.000,00

Napoleontische muntschat
Een oude muntvondst in een kruik.

De munten zijn uit de tijd van Napoleon. Vermoedelijk
in Oostende begraven door een Napoleontische soldaat
tijdens de mislukte invasie van de Britse kapitein Home 
Riggs Popham (19 mei 1798). Verkocht door dhr.
Jommeke aan een kunstverzamelaar voor 1980 euro.

1980 euro. Dhr. Jommeke geeft hiervan 500 euro als beloning aan de
strandjutter die hem hielp. Dit kan niet gezien worden als beroepskost 
(tenzij tegenbewijs met factuur) en dus niet fiscaal aftrekbaar. 
(Opvolgen dossier strandjutter wegens sociale en fiscale fraude
(zwartwerk)).

1.980,00

De schat van Toltek
2 'puur gouden' precolumbiaanse beelden. 

Gouden afbeeldingen van Mayakoning Toltek en zijn 
gemalin Olmek verborgen in de 'onvindbare' tempel 
van Toltek in Chiccan te Mexico. Ze gelden als 
geluksbrenger en beschermer tegen rampspoed.

De kunstverzamelaar Robrecht Bagerius is bereid €500.000 te 
betalen… Hij zou nooit meer bieden dan de werkelijke waarde, of hij 
zou verlies maken. Ruwe schatting voor beide beelden geeft een 
totale waarde aan goud voor 2 cilinders met diameter 10cm en 60 cm 
hoog.

5.000.000,00

De oesterparelschat van Kirimbir
2 kisten met halssnoeren van oesterparels en 
losse parels. Later blijkt de schat groter, want ze 
vult 3/4 van de vliegende bol.

De aboriginals waren parelduikers. Hun voorvader, 
Kirimbir had een parelschat die de Aboriginals 
verborgen voor de Europese kolonisten in de 
Oeloeroerots (Uluru) ter hoogte van de buidel van de 
schaduw van de kangoeroe(rots) die de volle maan 
werpt.

Vliegende bol: afgeplatte bol met (wisselende) doorsnede van 
ongeveer 3,5m, met zetels en tafel in het midden (naargelang het 
album). Voor 3 kwart gevuld met gestapelde parels -> 6,234m³ 
volume parels.
Berekend op grote parel (241mm3)  25.867.219 parels met maximale
waarde 5.000 per parel = 129 miljard.

129.336.000.000,00

De goudschat van Don Alvares
Minstens 20 kruiken en amforen vol met gouden 
18de eeuwse Spaanse munten. (betwist; zie 
verder)

Niet ver van de kust van Bolinezië werd in 1776 een
Spaans galjoen onder bevel van Don Alvares tot zinken 
gebracht door de Engelse vloot onder leiding van Errol 
Flynce. Maar er is onenigheid over de datering. 
Kapitein Poderoso verklaart: "Volgens mij een oude 
oorlogsbodem. Maar van welk jaar is mij een raadsel!" 
Twee prentjes later: "Het wrak ligt er al achthonderd 
jaar!". Maar ook dat verklaart niet waarom de schat in 
Romeinse amforen wordt gevonden die bovendien  
meer dan netjes gegroepeerd liggen op 30 meter van
het voorts intacte wrak. (In scène gezet?)

Bovenop goudwaarde is er ook historische waarde. Gelijkaardige 
vondst van 350 gouden Spaanse munten uit de 18e eeuw had een 
waarde van $4.500.000. Twintigtal kruiken met 350 munten/kruik.

80.000.000,00

TOTAAL fiscaal verjaarde 
kapitalen (40%)
1.404.962.938.144,64

De vergeten schat van Pimpeldon
Een klein kistje met zogenaamd goudstukken en 
diamanten.

Het kistje was een vergeten schat van Sir Pimpeldon. 
Bedoeld voor Trudy Cook, de enige nazate van 
Pimpeldon die hem genegen was.

Mevr. Annemieke zegt: "Goudstukken! Diamanten!" Dit is niet 
zichtbaar op de prent. Daar zijn enkel kleine ongedefinieerde gouden 
objecten te zien. Waarde bepaald op goudwaarde van het kistje (15 x 
10 x 10 cm)

216.000,00

De schat van Farao Wablif
Een grafkamer met gouden Egyptische 
voorwerpen. Waaronder een gouden standbeeld 
van farao Wablif met een grote ui in zijn handen.

Wablif was een Egyptische farao begraven in de buurt 
van Dar-Al-Nijp in het gebergte van de Huilende 
Rotsen. De farao bezat destijds geneeskrachtige 
ajuinen.

Rijker gevulde schatkamer dan die van Amun-Her Ramses III, maar 
kan Toetanchamon niet evenaren qua bekendheid tot nu toe. Laten 
we aannemen dat deze tombe kan verzekerd worden voor een tiende 
van de tombe van deze laatste...

90.000.000,00

TOTAAL Niet verjaarde
inkomsten (33,99%+25%)
90.216.000,00

TOTAALBEDRAG
1.405.053.154.144,64
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“

Tijdens zijn 65-jarige carrière heeft Jommeke tientallen fabelachtige schatten gevonden. Al-
leen blijkt bij een controle door de fiscus dat hij hierop nooit belastingen heeft betaald. Jom-
meke moet plots een dikke 500 miljard euro ophoesten. Helaas heeft hij alles weggegeven. En 
uitgerekend nu lukt het hem maar niet om een nieuwe schat te vinden. Voor het eerst in zijn 
leven zit Jommeke niet alleen in de knel, maar ook nog eens in de penarie! 

Jelle De Beule schreef een eigenzinnige, humoristische én liefdevolle persiflage op de wereld 
van Jef Nys. Voor het tekenwerk nam hij zijn goede vriend en toptekenaar Thijs De Cloedt 
onder de arm.

Jommeke had op schattenjacht moeten gaan in 
de aandelenwereld. Een (vliegende) glazen bol 
heeft hij toch al. 

Paul D’Hoore,  
Beursspecialist

Nu Jommeke nog het achtste wereldwonder 
(rente op rente) doen ontdekken en zijn 
financiële problemen zijn helemaal opgelost!

Michael Van Droogenbroeck,  
Financieel journalist

Bij gebrek aan een weldoordachte 
constructie in Luxemburg had een bezwaar 
bij de ombudsdienst Financiën op basis van 
procedurefouten tijd kunnen kopen.

Johan Van Overtveldt,  
Europees parlementslid  

en gewezen minister van Financiën

Jommeke mag me altijd eens vertellen hoe 
hij al die volle schatkisten vindt. Die van mij is 
altijd leeg…

Vincent Van Peteghem,  
Federaal minister van Financiën

Vanaf 7 april te koop in de winkel
Hardcover | 48 pagina’s | € 9,99 Jelle De Beule, Jommeke, Filiberke en Thijs De Cloedt.


