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543e BIJEENKOMST
Hierbij nodigen wij u uit voor onze RUILAVOND die gehouden wordt op
dinsdag 10 mei 2022 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. 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. Zie verder ook de pagina VOOR U TE
LEEN welke regelmatig in het Munten Nieuws wordt geplaatst.

**************************************************
VOLGENDE BIJEENKOMST
dinsdag 14 juni 2022

-

Veiling / Ruilavond

**************************************************
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

***************************************************
AGENDA RUIL- EN VERZAMELBEURZEN
Geen

-- 2 -ONDERLINGE MUNTENVEILING
Voor de onderlinge veiling van dinsdag 14 juni 2022 kan op de bijeenkomsten
van dinsdag 10 mei ingeleverd worden bij de veilingcommissie (P. Elenbaas of
M. Dubbeld). Bij het inleveren dient u het veilingformulier te gebruiken. 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
Elk lid kan 40 nummers inleveren. Kwaliteiten ZG en G worden alleen in lots van
minimaal 3 stuks opgenomen. Bij een lot wordt geen kwaliteitsaanduiding
gegeven.
Boeken, albums e.d. opgeven met omschrijving. Deze worden dan door ons
genummerd (inzenders kunnen dan de nummers uit het veilingboekje overnemen
en hun inzending zelf nummeren). De inzenders dienen dan op de veilingavond
zelf hun inzending mee te brengen. Dit bespaart ons het opbergen en het heen en
weer gesleep. Levert het vaststellen van kwaliteit of prijs problemen op, neem dan
contact op met de veilingcommissie, dan wordt dit gezamenlijk geregeld.
LEVER GOEDE KWALITEIT IN TEGEN LAGE PRIJZEN!
Munten waarvan de prijs te hoog is ten opzichte van de kwaliteit kunnen door de
veilingcommissie geweigerd worden. Vervalsingen worden niet opgenomen.

***************************************************

MIJN VERZAMELING

Wie ben ik?
Als sinds 1965 ben ik bezig met het verzamelen en verhandelen / ruilen van
munten en bankbiljetten. Toen ik nog in Rijswijk woonde was ik lid van De
Verzamelaar, toen een bloeiende vereniging, en later van de Numismatische
Kring Bloembollenstreek e.o.. Sinds mijn verhuizing naar Zeeland ben ik lid van
de Numismatische Kring Zeeland.
Hoe het begon.
Het aantal verzamelaars van Porseleinen munten is klein te noemen. De oorzaak
is denk ik gelegen in het feit dat ze maar heel weinig worden aangeboden en er
weinig van bekend is. Op zich is dat vreemd gezien de enorme hoeveelheden die
er ooit zijn geweest of wellicht nog zijn?

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

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.

RKE
S E ROOSKE

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

-- 3 -Deze lezing is dan ook gebaseerd op een beperkt aantal informatiebronnen:
Internet, een boekje van het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden en een
boekje, tevens catalogus, uit 1911 van H.A. Ramsden, verstrekte mij de nodige
informatie die ik graag met u wil delen.
Hoe kom ik aan mijn eigen verzameling? Zoals u zich wellicht zal herinneren
kende Rotterdam in de jaren 60, 70 en begin 80 een bloeiende openlucht muntenen postzegel markt aan het Doelenplein. Wekelijks kwamen daar verzamelaars en
handelaren bijeen om te kopen, te verkopen en informatie uit te wisselen. Het was
in de “gouden tijd” van de munten- en postzegelhandel en de markt trok altijd
heel veel mensen.

Ik was in die jaren zeer actief in het verzamelen, de verhandel van munten en
bankbiljetten en bezocht vrijwel elke week, naast andere beurzen, deze
verzamelaar markt om mijn handel in te kopen. Ik woonde toen in Rijswijk en ik
verkocht uitsluitend in de Haagse regio en vormde zo geen bedreiging voor de
Rotterdamse handelaren.
Een van de Rotterdamse handelaren, die ook een antiek winkeltje had, verkocht
naast zijn munten ook oosterse zaken zoals, goud- / opium gewichten, onderdelen
van Japanse zwaarden, porseleinen munten enz. Van deze man heb ik in de loop
van de tijd mijn porselein verzameling gekocht. Later viel uitbreiden echter niet
mee om dat er vrijwel geen aanbod is. Toen niet en nu ook nog niet. Maar ik ben
niet ontevreden met wat ik heb.

-- 4 -Het doet mij dan ook veel genoegen u mijn verzameling te kunnen tonen in de
stad waar het voor mij allemaal begon. Wat weten we van porseleinen munten?
Of moet ik zeggen fiches of pee’s?
Zoals ik al opmerkte is het niet eenvoudig goede bronnen te vinden die iets
kunnen vertellen over porseleinen munten. De oudste betrouwbare bron is een
schrijve van dhr. P.S. Hamel die als Consul-Generaal van Nederland in Bankok
werkte. Hij is de enige toen levende Nederlander waarvan teksten bewaard zijn
gebleven.
Op verzoek van Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschap heeft hij
in 1886 een onderzoek gedaan naar oorsprong en gebruik van porseleinen
munten. Ook heeft Hamel bij zijn terugkeer in Nederland een groot aantal
porseleinen munten geschonken aan het Rijksmuseum voor Volkenkunde. Totaal
schonk hij ca. 400 porseleinen munten. Deze zijn, deels, nog altijd in het bezit
van het museum. De Leidse collectie bevat op dit moment 299 porseleinen
munten waarvan 147 verschillende en 152 doubletten.
Dubbelen vanuit de oorspronkelijke schenking zijn vaak geruild met andere
musea. Dit was in die tijd heel gebruikelijk en een mooie manier op een collectie
aan te vullen. Ook werd er wel geruild voor andere objecten zoals Ashantijnse
goudgewichten.
Hoe zag Siam er uit in die jaren?
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De bevolking van Siam het huidige Thailand was ook in de 18e eeuw een
smeltkoes van culturen. De Chinezen zijn al sinds hun eerste contacten met de
buitenwereld zeer geïnteresseerd geweest in Zuidoost-Azië. Er zijn vele bewijzen
te vinden die aangeven dat de Chinezen al vanaf de 7e en 8e eeuw in Thailand
actief waren.

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

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

Voor inkoop - verkoop - veilingen

taxaties - opdrachten - adviezen

KAREL DE GEUS MUNTVEILINGEN B.V.

Kosteloze taxatie door onze experts van al uw munten en bankbiljetten

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.
n
v
m
h

Frans Bekersstraat 1a Tel.: 040-2123455
5504 JA Veldhoven
Fax.: 040-2110845

numis@kareldegeus.nl
www.kareldegeus.nl

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

-- 5 -In de annalen van de Tang-dynastie staat vermeld dat een keizerlijke gezant al in
de 8e eeuw naar Thailand afreisde om een “handelsrelatie” aan te gaan. In het
begin waren de Chinezen er alleen voor de handel maar later vestigden zij zich
permanent in Thailand.
Ook zijn er zijn bewijzen dat al in 13e eeuw Chinese potenbakkers hun ovens
bouwden. Ook waren er vermoedelijk gilden van Chinese ambachtslieden.
De Chinese kolonie vormde een integraal onderdeel van het sociale en
economische leven in Thailand. Veel Chinese migranten bekleedden hoge
posities aan het hof, deden in die hoedanigheid zaken voor de Koning en
bemanden de Koninklijke jonken op weg naar China. Kortom, de Chinezen waren
een vast en niet te onderschatten en geaccepteerd onderdeel van de maatschappij
en hadden veel invloed.
Niet dat alles altijd evengoed verliep. Van tijd tot tijd was er enige wrijving
tussen de kolonisten en de Thaise gemeenschap. Met name in de 18e en 19e
eeuw toen het aantal Chinese migranten enorm toenam. Geheime
genootschappen, triades, waren actief en veroorzaakten onrust en verstoring.
Maar slechts een klein deel van de Chinezen hield zich hiermee bezig en over het
algemeen verliepen de contacten probleemloos.
Chinezen en gokken.
Met de explosieve komst van de Chinezen in de 18e en 19e eeuw deed een
bijzonder verschijnsel vanuit de Chinese cultuur zijn intrede. De Chinezen zijn
beducht om hun voorliefde- en buitensporige passie voor gokken en kansspelen.
In de hoogtijdagen verrezen er vele gokhuizen in Thailand en kregen de Chinezen
vergunningen van de regering, die daar overigens rijkelijk aan verdiende, om
deze te exploiteren. Zowel de gokbazen als de meerderheid van de bezoekers
waren Chinezen. De beruchte Chinese passie voor het gokken werd in het nieuwe
land overgenomen door de Thaise bevolking die ook een besmettelijke aanleg
voor deze gokkoorts bleek te hebben
Dat vele bezoekers van Thaise afkomst waren bewijzen wel de teksten op de
porseleinen munten die zowel in het Thais als Chinees zijn terug te vinden.
De Chinezen hielden zelf toezicht op de gokhuizen en waren meestal rijke
invloedrijke bankiers die ook hun invloed uitoefende op de verkoop van drank en
andere vrijetijdsbestedingen. Veel gokhuizen hadden daardoor een bedenkelijke
reputatie. De gokhuizen als instellingen bestonden al in Siam sinds de Ayutthayaperiode die loopt van 1350 tot 1767. Maar daar is echter niet al teveel van
bekend.

-- 6 -Maar ook in de Thonburi periode tussen 1767 en 1782 kende men vele gokhuizen
en waren er al, zij het beperkt, porseleine munten. Meer weten we echter van de
Rattanakosin periode die loopt van 1782 tot heden. Als we ons concentreren op
de periode waarin de porseleinen munten werden gebruikt dan spreken we
globaal vanaf 1750 tot het verbod op gebruik in 1875. De porseleinen munten die
men Pee’s noemde werden gebruik bij verschillende gokspellen waarvan Fan Tan
de meest populaire was.
Om te spelen op dit bord gebruikte men o.a. kauri-schelpen die gevonden werden
aan / in de Indische oceaan en ook gebruikt werden als ruilmiddel / geld voor de
o.a. slavenhandel. Ze hadden echter een geringe waarde en waren kwetsbaar in
het gebruik. Voor 50.000 tot 100.000 schelpen kon men een slaaf kopen. De
schelpen werden met scheepsladingen aangevoerd in o.a. Vlissingen en geveild in
Amsterdam. Men gebruikte ook wel bonen of knoopjes. Lokaal noemde ment het
spel ook wel: thua of bonenspel. Kauri-schelpen spoelen nog regelmatig aan in
Zeeland als gevolg van schepen die deze vervoerden en door stormen de haven
niet gehaald hebben.
Bord, Kauri-schelpen en Chinese kom.
Ondanks dat kauri-schelpen ook een geldwaarde vertegenwoordigde stapte men
om praktische gronden, snel beschadigingen, over op porseleinen munten, pee’s,
als betaling. Deze waren veel sterker en je kon er een naam en een waarde op
zetten. De speelmunten van porselein kwamen veelal uit China en de Chinese
munt van die tijd had daar soms model voor gestaan.

De gokhuizen, hongs genaamd, die een vergunning / licentie hadden om hun
bedrijf uit te oefenen hadden ook een speciale vergunning nodig om
speelpenningen, pee’s, uit te mogen geven. Zij moesten tevens garant staan voor
de waarde die deze vertegenwoordigde. Deze garantie hield in dat de pee’s
inwisselbaar moesten zijn voor zilver of goud. Door deze garantie, en de zeer
grote aantallen pee’s die in omloop waren, werden de pee’s ook gebruikt in het

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)
Voor al uw Koninkrijks-, Overzeeen 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

Robbert Boogaard
TWEEWIELERS

Noordweg 19 - 4356 EA Oostkapelle - Tel./Fax 0118 581344
info@robbertboogaardtweewielers.nl - www.robbertboogaardtweewielers.nl
0075454.pdf 1
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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

-- 7 -gewone dagelijkse financiële verkeer en konden de mensen ermee betalen in de
lokale winkels. Dit gebeurde ook nog nadat de pee’s verboden waren verklaart.
Elke hong had zijn eigen pee’s. Het vervelende was dat de productiemethode,
vooral in het begin, niet al te ingewikkeld was en vervalsen regelmatig voor
kwam.
Omdat Thailand geen historie had in het werken met porselein vond de fabricage
vrijwel geheel plaats in China. Dit gaf ook een kleine garantie om vervalsingen
door lokale vervalsers tegen te gaan. Indien er een hong was waarvan de pee’s
werden vervalst, dan moest de hong-eigenaar dit openbaar aankondigen, de
bewuste pee ongeldig verklaren en innemen. Dat dit in de praktijk problemen
opleverde is duidelijk. Door de grote hoeveelheid pee’s die in omloop waren was
het een moeilijk te beheersen probleem.
Men zocht in eerste instantie de oplossing door steeds moeilijker te vervaardigen
pee’s te gebruiken.

-- 8 --

Naast de vele hongs en dien ten gevolge grote aantallen pee’s was er nog een
complicatie om alles in de hand te houden; de vele vormen waarin de pee’s
werden gemaakt. Evenals de introductie van de pee, die ligt tussen 1744 en 1760,
is het niet geheel duidelijk wanneer ze werden afgeschaft. Door de
onbeheersbaarheid werden ze in 1875 definitief buiten gebruik gesteld en
vervangen door metaal- en papiergeld. Omdat er een garantie in zilver was voor
de pee’s werd het lucratief om pee’s te laten vervalsen in China en ze vervolgens
in te wisselen. Dat werd de nekslag voor de pee. Maar dit verbod had niet tot
gevolg dat ze niet meer werden gebruikt. Pas na het verbod op de speelhuizen in
1916 viel definitief te doek voor de pee’s.
Ik hoop dat u wat meer te weten bent gekomen over dit leuke verzamelgebied.
Bert Gardien

***************************************************
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