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BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Wil de laatste paar leden die de contributie 2017 nog niet hebben betaald, dit overmaken naar 
rekening NL09 INGB 0005 0077 74 t.n.v. V.V.O.F. 
Ton Verkerk, penningmeester 
 
WESTLANDSCHE STOOMFABRIEK VAN VERDUURZAAMDE 
LEVENSMIDDELEN,  LOOSDUINEN 1892-1922 

 
Bedrijven ontstaan vaak op een plek waar op dat moment een grote behoefte aan is. De 
Westlandsche Stoomfabriek van Verduurzaamde Levensmiddelen te Loosduinen is hiervan 
een goed voorbeeld.  
Loosduinen 
Loosduinen is nu een stadsdeel van Den Haag maar was tot 1923 een Westlands tuindersdorp. 
De ontwikkeling van de tuinbouw nam in de tweede helft van de 19e eeuw een steeds grotere 
vlucht. De oppervlakte aan tuinen steeg van 100 ha. in 1870, naar 280 ha. in 1905. Ook het 
telen zelf veranderde ingrijpend. Werd vroeger de tuinbouw uitgeoefend in de volle grond, in 
de jaren na 1880 werd razend snel overgeschakeld op het telen onder glas.  De productie van 
groenten en fruit nam fors toe.  
Conserveren 
Halverwege de negentiende eeuw kwam de ontwikkeling van conserveren door middel van 
hitte in een versnelling. Uitvinder Nicolas Appert ontdekte de wecktechniek (1809), waarbij 
een weckpot gevuld met voedsel (bijvoorbeeld groente of fruit) wordt afgesloten met een 
glazen deksel, een weckring en metalen klem en vervolgens in een waterbad wordt verwarmd 
en gesteriliseerd. Bij deze techniek gaan in principe alle bacteriën dood, mits het goed gedaan 
wordt. Deze techniek was simpel genoeg voor mensen om thuis de groenten van eigen grond 
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te verwerken. Kort na de uitvinding van conserveren in glas werd in 1810 ook het 
conservenblik uitgevonden. De eerste conservenblikken waren zware trommels die moeilijk te 
openen waren, met messen of zelfs beitels. Pas nadat blikken van dunner metaal werden 
gemaakt, zo'n 50 jaar later, werden er ook speciale blikopeners ontwikkeld. Beide 
conservering methoden zorgden ervoor dat er minder producten weggegooid moesten worden 
door bederf. 
Stoomtram 
De Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij werd in 1881 opgericht in Amsterdam. Het 
eerste traject tussen Den Haag Lijnbaan en Loosduinen werd op 24 juni 1882 geopend en in 
1883 doorgetrokken via Poeldijk naar Naaldwijk. De ontwikkeling van de export van 
Westlandse producten naar Duitsland leidde er toe dat het net van Naaldwijk over De Lier 
naar Maassluis uitgebreid werd (1907). Daarna werd het gehele net omgebouwd tot 
normaalspoor en een aansluiting aan het spoorwegnet te Maassluis en Delft kwam tot stand. 
Hierdoor konden de beladen wagons kant en klaar aan de spoorwegen worden overgegeven. 

 
 
De fabriek 
De stoomfabriek werd in 1892 opgericht door een aantal markante figuren. In de raad van 
commissarissen nam o.a deel W.J. Sandick, lid van de Gemeenteraad van ’s-Gravenhage. Tot 
directeur werd J.H. ten Geuzendam benoemd. Het kapitaal werd aanvankelijk op f.180.000 
vastgesteld, verdeeld in twee series. De eerst serie was f. 80.000 groot verdeeld in aandelen 
van 2.500 gulden en de tweede f.100.000, verdeeld in aandelen van 1.250 gulden. Tevens 
werden 32 oprichtersbewijzen geplaatst. In 1897 werd het kapitaal verhoogd en aangepast 
naar f 500.000, verdeeld in aandelen van 1000 en 500 gulden. De locatie voor de fabriek werd 
een stuk grond aangrenzend aan het huidige Pisuissestraat. In de volksmond werd het al snel 
de “Boontjesfabriek” genoemd. Rond 1900 verschafte het werk aan 105 vrouwen en 11 
meisjes die hele en halve liter conservenblikken groenten produceerde. Voor een dorp als 
Loosduinen was de fabriek veruit de grootse werkgever in die tijd. De eerste wereldoorlog 
werd,  net als voor zo vele andere bedrijven in die tijd, de nekslag voor dit bedrijf. De afzet 
stagneerde, en na de oorlog kampte het grootste afzetgebied (Duitsland) met hyperinflatie en 
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verminderde koopkracht. Dit alles resulteerde in 1920 in liquidatie. De inventaris werd op 
dinsdag 6 juli 1920 geveild. Het fabrieksgebouw kreeg een tweede leven toen de NV Lak en 
Verffabriek “Premier” het pand betrok. Tot 1970 vonden veel Loosduiners er werk.    
 

 
 
Bronnen: Delpher, Historiek, Wikipedia, foto van het aandeel gehaald van oudefondsen.nl 
(Ton Verkerk), www.ttmfoto.net (collectie Gerard van der Swaluwe) 
Jaap-Jan 
 
ONTDEKKING EN ONTWIKKELING VAN KINA 
 
MALARIA 
Malaria is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door eencellige parasieten van het geslacht 
Plasmodium dat tot de Sporozoa behoort. De parasiet wordt op mensen overgebracht door 
malariamuggen. Het woord is afgeleid van het Latijn mala aria “slechte lucht” en heeft 
betrekking op de overheersende geur in moerassen. Vroeger werd het daarom ook wel 
moeraskoorts genoemd. 
 
Met name in tropische gebieden bezweken, en bezwijken nog steeds, grote aantallen mensen 
aan malaria. Tot circa 1920 kwam malaria overigens ook nog endemisch in Nederland voor. 
Vlak na W.O. II waren er in Nederland zo’n 10.000 gevallen van malaria per jaar. Dit hoge 
aantal kan mede worden verklaard door het stoppen van de “kininisatie” tijdens de Duitse 
bezetting en door verminderde bemaling van polders door brandstofschaarste. Pas in 1959 
werd “inheemse” malaria voor het laatst geconstateerd in Nederland, en in 1970 kreeg 
Nederland als een van de laatste landen in Europa het predicaat “malariavrij” van de WHO. 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat in 2010 655.000 mensen aan malaria zijn 
overleden, voor het overgrote deel in Afrika en voor het overgrote deel kinderen jonger dan 5 
jaar. 
 

http://www.ttmfoto.net/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Infectieziekte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parasiet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plasmodium_(eencellige)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Apicomplexa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parasiet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Malariamuggen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Endemie_(geneeskunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kinine
https://nl.wikipedia.org/wiki/1959
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldgezondheidsorganisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldgezondheidsorganisatie
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KINABOOM en BAST 
Dat uit de bast van de kinaboom een geneesmiddel tegen deze malaria kan worden bereid, 
was in de 17e eeuw al bekend aan Indianenstammen in Zuid-Amerika, waar op de Oostelijke 
hellingen van het Andesgebergte kinabomen (Cinchona officinalis) groeiden. Jezuïeten 
zouden kinabast mee naar Europa genomen hebben, maar ook Gravin del Chinchon, vrouw 
van de onderkoning van Peru, die zelf door aftreksels van kinabast van haar malaria genezen 
was, nam bij haar terugkeer naar Spanje in 1640 een grote hoeveelheid bast mee, ter uitdeling 
aan de bevolking van het graafschap Chinchon. 
Zo werd het geneesmiddel bekend, maar het duurde nog bijna een eeuw, voordat men in 
Europa wist, van welke boom de kinabast afkomstig was, die door de bastverzamelaars 
(,,cascarilleros”) in de oerbossen werd gewonnen. Hun roekeloze werkwijze, waardoor de 
bomen vernield werden, had al in de 18de eeuw ongerustheid gewekt en de Franse 
ontdekkingsreiziger de la Condamine had al getracht kinaplanten naar Frans-Guyana over te 
brengen. Deze en ook latere pogingen van dien aard mislukten, totdat in 1846 de Engelsche 
plantkundige Weddell nabij La Paz in Bolivia een kinasoort vond (Cinchona Calisaya), die 
daar als de beste werd beschouwd en waarvan hij in 1847 zaad naar Parijs bracht. Van de in 

Parijs gekweekte plantjes 
ontving de Hortus te Leiden 
één exemplaar, dat naar Java 
werd doorgezonden. In 's 
Lands Plantentuin in 
Buitenzorg (het huidige 
Bogor) kon van het kwijnende 
plantje nog bijtijds een stekje 
worden genomen, dat te 
Tjibodas werd uitgeplant en 
tot een flinke boom opgroeide. 
 
Ondertussen was het belang 
van de kinaboom de 
Peruvianen uiteraard niet 
ontgaan. Gewoon even de 

binnenlanden ingaan en wat planten meenemen, zoals dat voorheen wel gebeurde, zat er niet 
langer in. Maar ook strenge controles waren te omzeilen en er werd door botanisten en door 
middel van schimmige ruilconstructies geprobeerd aan plantmateriaal te komen. 
In 1852 werd door de Nederlands-Indische regering aan de heer Hasskarl, een Duitsch 
botanicus verbonden aan 's Lands Plantentuin, opgedragen in Zuid-Amerika plantmateriaal 
van kinaboomen te verzamelen. Het lukte hem zaad en vele levende planten van verschillende 
kinasoorten bijeen te brengen. Een aantal planten kon levend naar Java overgebracht worden. 
De autoriteiten lieten het er hier niet bij zitten. In 1854 werd de Gouvernements Kina 
Onderneming opgericht. Dit overheidsbedrijf moest de teelt van kinabomen in Nederlands-
Indië mogelijk maken. De teelt verhuisde naar het hoger gelegen Bandoeng. Daar groeien de 
kinabomen prima, maar helaas zat er in de gekozen variëteit geen greintje kinine. 
Ook in Brits-Indië begon men al spoedig aandacht aan de kina te wijden. Zaad en planten, 
door Engelse onderzoekers verzameld, werden opgekweekt en onder deze bleken waardevolle 
nieuwe soorten voor te komen. Vooral muntten de soorten Cinchona Succirubra en Cinchona 
Officinalis uit. Hiervan werd door de Engelsen, die steeds een ruime blik hadden getoond 
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wanneer andere landen materiaal wensten van ingevoerde nieuwe gewassen, plantmateriaal 
aan Java afgestaan. 
Nederland stuurde nieuwe mensen naar Bandoeng om de boel vlot te trekken, waaronder in 
1858 de chemicus Karel Wessel van Gorkum. Hij bracht de chemie naar de kinateelt en zette 
een laboratorium op binnen de Gouvernements Kina Onderneming. Volgens hem waren 
chemische analyses nodig om de veldexperimenten en de veredeling van de kinabomen veel 
gerichter te laten verlopen. Zijn aanpak weerspiegelde een veel bredere trend. De intrede van 
het laboratorium in de kinateelt wierp z’n vruchten af. 
Maar een nog veel meer waardevolle 
aanwinst verkreeg de Nederlandse regering 
in 1865, toen zij een grote partij kinazaad, 
in Peru en Bolivia verzameld, van de 
Engelsman George Ledger kocht. Op de 
Gouvernements Kina Onderneming werden 
daaruit 20.000 plantjes opgekweekt. Na 
zeven jaar kon een hoeveelheid bast worden 
geoogst en toen bleek dat de Nederlanders 
erin waren geslaagd een nieuwe variëteit 
kinaboom te ontwikkelen die goed 
gekweekt kon worden en een ongekend 
hoog kininegehalte bevatte. Zij kreeg de 
naam Cinchona Ledgeriana.  
Om dit resultaat optimaal te exploiteren moest de teelt verder ontwikkeld worden door de 
private sector. De Gouvernements Kina Onderneming spande zich in om particuliere planters 
en bedrijven aan de kinateelt te krijgen en stelde planten, chemische analyses, advies en 
ondersteuning ter beschikking. Planters mochten overal onbeperkt gebruik van maken. De 
opzet slaagde en meerdere Nederlandse planters storten zich op de kinateelt. 
 
De Nederlands-Indische kinateelt heeft zich in de eerste plaats ontwikkeld in het bergland van 
West-Java (Priangan), waar begin vorige eeuw zo’n 73 kina-ondernemingen gelegen waren, 
met 63.000 ha beplant; zo’n 23 plantages lagen in andere delen van Java met 15.000 ha. Op 
Sumatra was een 11-tal kina-ondernemingen, het merendeel waarvan aan de Westkust. De 
cultivatie van kina werd veelal gecombineerd met andere gewassen, meestal thee. 
Het zeer fijne kinazaad moet met zorg behandeld worden, ook de tere, jonge plantjes op de 
kweekbedden. Niet alleen met zaad, ook met stekken en enten kan kina vermenigvuldigd 
worden. Als onderstam voor enten van Ledgeriana werd dan vaak de krachtiger Succirubra 
gebruikt. 
Het is niet gelukt een methode te vinden om bast te oogsten zonder de boom te vellen en men 
is dus genoodzaakt de boom geheel te rooien. Daarom worden kinabomen zeer dicht geplant, 
gewoonlijk op een onderlinge afstand van slechts 1,2 m. 
 
KININE 
Het procedé om kinine-extract uit de kinabast te vervaardigen werd in 1820 ontdekt door twee 
Franse apothekers, Pierre Joseph Pelletier en Joseph Caventou. Kinine, of chonine 
(C20H24N2O2), is een alkaloïde uit de chinolinegroep, aanwezig in de schors van 
cinchonasoorten. Het is een base, slecht oplosbaar in water, rechtsdraaiend en zeer bitter van 
smaak. Kinine komt ook voor in het hart van de ananas. 
Meteen na deze ontdekking explodeerde de vraag naar kinabast. De Britten zagen kinine als 
een “tool of empire”. Roersch van der Hoogte stelde: “Kinine dient het staatsbelang, want het 
is essentieel om het ambtelijke en militaire apparaat in met name Brits India letterlijk in leven 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1820
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Joseph_Pelletier&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Caventou
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alkalo%C3%AFde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chinoline
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ananas
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te houden.” De aanvoer van kinabast uit Peru, de belangrijkste 
leverancier, was zeer onregelmatig en bovendien van sterk 
wisselende kwaliteit. Daarom wilden de Britten, maar ook de 
Nederlanders die met vergelijkbare problemen zaten in 
Nederlands-Indië, directe toegang hebben tot de kinabast. Ze 
wilden zelf kinabomen gaan kweken! 
Maar al snel dook er een nieuwe horde op. De Duitse 
farmaceutische bedrijven beheersten de kinamarkt, omdat zij 
beschikten over de beste laboratoria en de nieuwste 
analysetechnieken. De Duitsers analyseerden het kininegehalte 
in een partij kinabast en bepaalden vervolgens op grond van de 
analyse resultaten de prijs. Omdat ze ook verreweg de grootste 
afnemers waren, lag de controle van de markt volledig in hun 

handen. De Nederlandse planters vonden dat ze hierdoor een te lage prijs kregen voor hun 
product. De oplossing klonk vertrouwd Nederlands: de planters gingen samenwerken en 
richtten een kinabast verwerkingsbedrijf op: de N.V. Bandoengsche Kininefabriek. 
Het werd tijd om zelf de analyses van het kininegehalte uit te 
voeren vond Pieter van Leersum, directeur van de 
Gouvernements Kina Onderneming. Hij realiseerde zich dat als 
de controle op de analyse van kinabast bij de Duitsers bleef 
liggen, de controle op de markt ook in Duitse handen zou 
blijven. De Nederlanders moesten dit zelf kunnen doen. Er was 
dus een nieuw laboratorium nodig en Van Leersum bracht dat 
lab onder bij de Gouvernements Kina Onderneming. De 
onderneming fungeerde vanaf dan als onderzoekscentrum voor 
de hele kinasector: van de teelt van de bomen tot en met de 
analyse en productie. 
De nauwe samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven en 
overheid verklaart volgens hem ook waarom Nederland 
uiteindelijk de Britten weet te passeren als belangrijkste 
producent van kina. “De Britten zijn lange tijd de grootste producent, maar zij zijn niet 
geïnteresseerd in de kinateelt vanuit economische motieven. Hun primaire belang is de 
beschikbaarheid van een goedkoop antimalariamiddel. Dat hebben ze ontwikkeld, maar de 
kwaliteit van hun kina is onvoldoende voor de Duitse pharmaca bedrijven. Omdat de Britten 
geen koloniaal wetenschappelijk instituut hadden opgezet, zoals de Nederlanders, lukt het hen 
niet de kwaliteit te verbeteren. Dat drukt de prijs, waardoor veel Britse kinaplanters hun heil 
elders gingen zoeken. Ze stapten veelal over naar de verbouw van thee. Die was veel 
eenvoudiger te verbouwen en minstens zo winstgevend.” 
 
Door zich, net als de Duitse farmaceutische sector, te blijven richten op kwaliteitsverbetering 
en verhogen van de standaarden, werkten de Nederlandse kinineproducenten zich 
internationaal in de kijker. In 1899 startten de Nederlandse planters bovendien een eigen 
markt: de Batavia Kinamarkt. Ze gingen rechtstreeks leveren aan vooral Amerikaanse 
bedrijven en begonnen te morrelen aan de Duitse hegemonie in de internationale handel. 
Al snel konden de Duitsers niet meer om de Nederlanders heen en in 1907 mocht de in 1903 
opgerichte Nederlandsche Kininefabriek toetreden tot het internationale Kininekartel. Binnen 
dit kartel hadden Duitse bedrijven tot dan toe de touwtjes in handen gehad, maar vanaf dat 
moment was de Nederlandse opmars niet meer te stuiten. De Nederlandse producenten 
leverden niet alleen de hoogste kwaliteit, ze mochten ook al snel de grootste quota voor hun 
rekening nemen. Het uitbreken van W.O. I speelde de Nederlanders goed in de kaart. De 
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Duitse industrie raakte geïsoleerd en de Nederlandse kininesector stapte in het gat. Nederland 
nam de controle op de internationale kinamarkt over en wist die positie tot eind jaren dertig 
van de vorige eeuw vast te houden. 
 
De N.V. BANDOENGSCHE KININEFABRIEK 
werd opgericht op 29 juni 1896 te Semarang met bijkantoor te Amsterdam, van Limburg 
Stirumstraat 43. 
De fabriek werd in Bandoeng gebouwd, Lembangweg 5, telefoon 169. 
Het doel van de vennootschap was: 
• De handel en verwerking van kinabast tot kinasulfaat en andere kininezouten en het 

verkrijgen en produceren van andere alcaloïden en andere producten uit kinabast; 
• Het vervaardigen van chemische, pharmaceutische en andere producten en de handel 

daarin; 
• Het deelnemen in andere ondernemingen, het doen van chemische onderzoekingen; 
• Het verkrijgen van octrooien voor nieuwe producten en bereidingswijzen, en eindelijk 

het verrichten van alle zodanige handelingen als geacht zouden kunnen worden in 
verband te staan met of bevorderlijk te zijn aan vooromschreven doel. 

In de maatschappij werden door drie van de oprichters de door hen met 
planters/bastproducenten overeengekomen leveringscontracten voor kinabast ingebracht. 
Daarnaast brachten twee van hen ook een stuk grond in Bandoeng in waarop de fabriek werd 
gebouwd, alsmede een toen nieuwe methode voor de bereiding van kininesulphaat en andere 
kininezouten. 
De vennootschap oefenende haar bedrijf uit in nauwe samenwerking met de N.V. 
Amsterdamsche Chininefabriek te Amsterdam en de N.V. Nederlandsche Kininefabriek te 
Maarssen. Met laatstgenoemde vennootschappen was indertijd een combinatie-overeenkomst 
aangegaan, die het karakter van een maatschap droeg. Door de afsplitsing van het 
Nederlandse vermogen en inbreng hiervan in de vennootschap was evenwel een aanpassing 
van deze overeenkomst noodzakelijk. Deze aanpassing werd in 1927 geëffectueerd door 
inbreng van het combinatie-bedrijf in Indonesië met haar bezittingen, in de N.V. Indonesische 
Combinatie voor Chemische Industrie, waarvan de aandelen als deelneming werden gehouden 
door de N.V. Bandoengsche Kininefabriek, de N.V. Amsterdamsche Chininefabriek en de 
N.V. Nederlandsche Kininefabriek, terwijl tussen de vennootschap en beide laatstgenoemde 
vennootschappen voor de bedrijfsuitoefening in Nederland een afzonderlijke combinatie werd 
gevormd in de vorm van een maatschap. In dat kader werd tevens ingeschakeld de N.V. 
Nederlandsche Combinatie voor Chemische Industrie (Nedchem) te Amsterdam 
ingeschakeld. Deze vennootschap was opgericht in 1927 met een geplaatst en volgestort 
aandelenkapitaal van nominaal ƒ 5.200.000. 
De produktie geschiedde door de N.V. Nederlandsche Combinatie voor Chemische Industrie 
(Nedchem). Het productieprogramma omvatte kinine, kinidine, cafeïne, theobromine, 
jodiumproducten, bismutzouten, sulfonamiden, gluconzuurpreparaten, vanilline en 
farmaceutische spécialités. 
 
Het maatschappelijk kapitaal van de N.V. Bandoengsche Kininefabriek was bij oprichting     
ƒ 400.000, verdeeld in 1600 aandeelen elk groot ƒ 250,—. Het werd later verhoogd tot           
ƒ 1.610.000, verdeeld in 6400 gewone aandeelen op naam of aan toonder van Ind. Crt.           
ƒ 250,— en 40 preferente aandeelen op naam van Ind. Crt. ƒ 250,—. 
In 1951 werden deze aandelen gesplitst in telkens twee onderaandelen A en B, elk groot 
Rupiah 125. 
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Op 21 september 1953 werd in Amsterdam de N.V. Bandoengsche Kininefabriek Holland 
N.V. opgericht met het oog een scheiding tot stand te brengen tussen het Indonesische en 
Nederlandse bedrijf van de gevestigde vennootschap. Deze nieuwe maatschappij had een 
maatschappelijk kapitaal van ƒ 2.403.000, verdeeld in 20 prioriteitsaandelen van ƒ 150,— en 
16.000 gewone aandelen eveneens groot ƒ 150,—, waarvan toen werd geplaatst ƒ 3.000,— 
prioriteitsaandelen en ƒ 1.200.000 gewone aandelen (1 – 8000). 
De Bandoengsche Kininefabriek bracht haar Nederlandse activa en passiva naar de toestand 
en voor de waarde per 1 januari 1951 bij de oprichting in de vennootschap in, tegen 
verkrijging van nominaal ƒ 1.200.000 gewone aandelen van de nieuwe maatschappij. 
Nadat de aandelen N.V. Bandoengsche Kininefabriek - oorspronkelijk groot Ind. Crt. ƒ 250 - 
waren gesplitst in twee onderaandelen A en B, elk groot Rp. 125, deed de vennootschap een 
aanbod aan de houders van onderaandelen B - N.V. Bandoengsche Kininefabriek deze 
stukken om te wisselen in een gelijk aantal aandelen Bandoengsche Kininefabriek Holland 
N.V. Op deze manier konden de aandeelhouders N.V. Bandoengsche Kininefabriek een 
afzonderlijk belang krijgen bij het Indonesische en/of bij het Nederlandse bedrijf. 
 

  
 
 
Bronnen onder andere: 
Koloniaal Verslag van 1987. Handboek voor Cultuur- en Handels-Ondernemingen in 
Nederlandsch-Indië, 1939. Gids bij de Prijscourant van de Vereeniging voor den 
Effectenhandel 1961, 1964, 1965, 1966. Wikipedia. A. Roersch van der Hoogte, Colonial 
Agro-Industrialism. Science, Industry and the State in the Dutch Golden Alkaloid Age, 1850-
1950. Insulinde Werk en Welvaart, 1946. Persoonlijk archief Joost Veldman 
 
Joost Veldman 
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ADELAAR, ELECTRISCHE KOFFIEBRANDERIJEN DE 
V/H FIRMA M.F.GOOSSENS.               

 
 

 
 
 
OPGERICHT: 30-6-1914    GEVESTIGD: Venlo 
DIRECTEUREN: A. Goossens en F. Goossens 
COMMISSARISSEN: Adof Ryke en P.J. Hamers 
DOEL: De voortzetting der zaken gedreven door de firma M.F. Goossens te Venlo, 
  en betreft, behalve de koffiebranderijen in haar gehelen omvang het exploi- 
  teeren van winkelzaken in kruidenierswaren, koffie, thee en aanverwante 
  artikelen, zoowel in Venlo als elders. 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 100.000,-, aand. op naam van f 5000,-. 
  tevens uitgegeven een 5% inkomsten obligatielening f 80.000,- nom. f 100,-. 
  In 1916 is het M.K. gebracht op f 150.000,-. 
         
cat.nr.     nominaal kleur  geplaatst soort 
NL H 0539a f 5000          20  aand. 1914 
NL H 0539b f 100  zwart/grijs >  144  5% ink. obl. 
 
Het faillissement is uitgesproken 10-1-1928 
Druk: J.H. de Bussy, Amsterdam 
Afmetingen: 26,7 cm x 17,8 cm 5% ink. obl. 
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ALGEMEENE BETON-MAATSCHAPPIJ               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPGERICHT: 27-9-1912    GEVESTIGD: Dordrecht, Wijnstraat 87. 
DIRECTEUREN: P.A.H. Hornix.  
COMMISSARISSEN: Mr. J. van Best, Mr. J.F.J. Kolkman, J.J.F.M. Smulders en  
  F.J. Wijers. 
DOEL: Het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van werken in gewapend en ongewapend 
  beton, in den ruimsten zin en tevens de handel in die voorwerpen en zaken die 
  daarmede in verband staan. 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 500.000,- in aand. aan toonder van f 1000,-. 
  Tevens geplaatst 100 oprichtersbewijzen 
             
cat.nr.     nominaal kleur  geplaatst soort 
NL H 0540a f 1000  bruin/zwart     100  aand. 
NL H 0540b   groen/zwart     100  opr.bew. 
 
Faillissement Dordrecht d.d. 19-2-1915 
Druk: Geuze, Dordrecht 
Afmetingen: 34,0 cm x 24,0 cm beide soorten. 
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AMAND, STEENDRUKKERIJ V/H               
 

 
 
 
 
 
 
OPGERICHT: 15-5-1894    GEVESTIGD: Amsterdam 
DIRECTEUREN: G.J. Holtz, Chr. J. Schuver en B.C.E. Zwart 
COMMISSARISSEN: L.E. Asser, Mr. A.H. van Nierop en F. Adama van Scheltema. 
DOEL: De voortzetting van de steendrukkerij en aanverwante vakken tot dusverre door 
  den heer G.L.A. Amand ten zijnen name en door de ontbonden N.V. Mij. voor 
  voor Photolitho- en Zincographie, prócedé mr. E.J. Asser, gedreven. 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 30.000,-, verdeeld in aand. aan toonder van f 500,-. 
  Tevens geplaatst een 5% ( obl.?) lening groot f 30.000,-. 
             
cat.nr.     nominaal kleur  geplaatst soort 
NL H 0541a f 500  zwart/wit       60  aand. 
NL H 0541b ?   ?   5% obl. ? 
 
Op 8-10-1897 besluit tot ontbinding. 
Druk: 
Afmetingen: 17,3 cm x 24,9 cm aand. 
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ALKMAARSCHE STOOMMETAALSLIJPERIJ EN 
GALVANISCHE INRICHTING               

 
 

 
 
 
 
OPGERICHT: 26-10-1906     GEVESTIGD: Alkmaar 
DIRECTEUREN: Th. Sluijter.  
COMMISSARISSEN: C.J. Bakker, A.J. van Benthem en N.J. Vuure 
DOEL: De exploitatie eener te stichten fabriek tot het slijpen, galvaniseeren en 
  bewerken in den ruimsten zin van verschillende metalen en het aan- en 
  verkoopen van het daarvoor benodigde materiaal. 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 20.000,- in aand. op naam, w.v. 60 stuks 
  oprichtersaandelen allen groot f 100,-. 
             
cat.nr.     nominaal kleur  geplaatst soort 
NL H 0542a f 100  blauw/wit       60  opr.-aand. 
NL H 0542b f 100          42  gew. aand. 
 
Inliquidatie getreden per 13-5-1929. Er volgden 6 uitkeringen van f 12,50 = f 75,-. 
Druk: 
Afmetingen: 25,1 cm x 16,9 cm opr.aand. 
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STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR BELINDO 
 
Doel 
Stichting Administratiekantoor Belindo had ten doel:  

a. het verwerven en administreren van vorderingen ingevolge schade als bedoeld in 
artikel 3 van de Rijkswet van 15 maart 1969 (Staatsblad 183); 

b. het uitgeven van certificaten tegen de in administratie genomen vorderingen terzake 
van de zogenaamde „langlopende" claim; 

c. het ontvangen en aan de houders der certificaten uitkeren van al hetgeen door de 
stichting terzake van de in administratie genomen vorderingen (zogenaamde 
„langlopende claim") zal worden ontvangen, alsmede het ontvangen en aan de 
rechthebbenden uitkeren van al hetgeen door de stichting terzake van de zogenaamde 
kortlopende claimvorderingen zal worden ontvangen; 

d. het waarnemen van de belangen der certificaathouders met betrekking tot de in 
administratie genomen vorderingen; 

e. voorts het verrichten van alle handelingen welke in verband met het vorenstaande 
nodig of nuttig zijn. 

 
Certificaten 
Op 15 december 1978 werden ter beurze van Amsterdam geïntroduceerd certificaten, 
rechtgevende op een uitkering van ƒ 1.000,— respectievelijk ƒ 10.000, in de Schade-
Uitkering Claim Indonesië 1978/2002 (Rijkswet van 15 maart 1969), uitgegeven door 
Stichting Administratiekantoor Belindo, te Amsterdam. 
Coupures: ƒ 1.000,— en ƒ 10.000, uitsluitend in CF-stukken. Notering in guldens per 
certificaat van ƒ 1.000,—. De certificaten waren niet-royeerbaar. Beide coupures waren 
dooreen leverbaar. 
Certificaten werden eerst uitgegeven nadat de betrokken vordering aan Belindo was 
overgedragen en deze overdracht door het Bureau Schadeclaim Indonesië van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken was erkend. 
De uitkeringen op de certificaten waren – voor zover in particuliere handen - vrij van 
inkomstenbelasting (Ministeriële Resolutie van 6 januari 1977, no. 27-619390). 
Voor de introductie was ƒ 4.100.000 beschikbaar.  
De certificaten gaven recht op uitkering groot ƒ 40,—, respectievelijk ƒ 400,—, in de jaren 
1979 t/m 2003. 
 
Bron: Gids bij de Prijscourant van de Vereeniging voor de Effectenhandel 1982. 
 
Van onzer verslaggevers. 
Bijna 30 jaar draaiden ze anoniem mee op de Amsterdamse Beurs: de fondsen Claimindo en 
Belindo. Sinds 17 maart 2003 zijn ook deze herinneringen aan de economische relatie met het 
voormalige Nederlands-Indië echter verdwenen. 
 
Rotterdam - Na 35 jaar heeft Indonesië voldaan aan het inlossen van schulden die ontstonden 
door de nationalisatie van Nederlandse bedrijven in de jaren 50. Dertien jaar nadat de eerste 
president Soekarno de nationalisatie van het land afkondigde (1956), bereikte de Nederlandse 
regering overeenstemming over de omvang en afwikkeling van de schadeclaims. Afgesproken 
werd dat Indonesië ongeveer 600 miljoen gulden zou betalen, verspreid over 35 jaar. Het 
grootste gedeelte van dat bedrag was bedoeld om de getroffen bedrijven tegemoet te komen. 
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontving jaarlijks 18,8 miljoen gulden inclusief rente, 
waarvan zo'n 2,7 miljoen werd gereserveerd voor de Nederlandse schatkist. Tot 1995 bestond 
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de mogelijkheid voor claimhouders om hun schuldbewijs aan Buitenlandse Zaken te verkopen 
voor 35 procent van de waarde. De terugbetaling geschiedde in drie fasen. In de eerste fase 
werden alleen de kleine particulieren betaald. Deze herstelbetalingen werden gedurende de 
eerste vier jaar afgewerkt. De tweede fase richtte zich op rechtspersonen die claims hadden 
ingediend tot een bedrag van 250.000 gulden. Deze periode begon in 1971 en zou tot 1978 
duren. Claimhouders kregen tweemaal een uitkering; een vast bedrag van 15.000 gulden en 
een kwart van de ingediende schadeclaim minus die 15.000 gulden. Met de laatste fase waren 
de grootste bedragen gemoeid. Deze periode startte in 1978 en liep begin dit jaar af (2003). 
Hiervoor werden de beursfondsen Claimindo en Belindo opgericht. Claimindo werd op 24 
februari 1970 in het leven geroepen, de Stichting Belindo (Beleggingsfonds Indonesië) zeven 
jaar later. Veel verschillen tussen de twee waren er niet, alleen de beloningsstructuur was 
anders geregeld. In ruil voor elke vordering die een gedupeerde onderneming overdroeg aan 
Belindo, ontving zij eenmalig twee procent. Bij Claimindo werden de kosten doorberekend 
aan de Certificaathouders. Beide partijen traden op als belangenbehartigers van gedupeerde 
Nederlandse bedrijven. Ze vormden het antwoord op het probleem van de lange looptijd en de 
verbrokkelde schadeclaims. Tegen de uitgifte van certificaten namen Claimindo en Belindo 
de aandelen van de oude bedrijven over. Zo gaven certificaten Belindo recht op 25 
uitkeringen van Indonesië per jaar van 40 gulden belastingvrij. De stukken konden op de 
beurs worden verhandeld. De koers van de certificaten werden behalve door de rentestand 
sterk bepaald door de politieke situatie in Indonesië. De zorg of het land wel zou blijven 
betalen, bleek echter ongegrond. ,,Hoe de politieke situatie ook was, het betaalbedrag van de 
Indonesische overheid bleef door de jaren heen altijd voorbeeldig. Er werd ieder jaar keurig 
op tijd betaald.", aldus Hendrik de Ruiter, bestuurslid van Belindo. 
Op 17 maart 2003 verdwenen de certificaten van Claimindo en Belindo van de Amsterdamse 
effectenbeurs. Niet langer hoeft Indonesië schulden af te betalen aan genationaliseerde 
Nederlandse ondernemingen. Over het precieze aantal bedrijven dat gebruik heeft gemaakt 
van hun diensten, tasten beide partijen in het duister. ,,Dat zijn er waarschijnlijk tientallen 
geweest", denkt de Ruiter. Van deze bedrijven is het merendeel inmiddels opgedoekt. De 
laatste jaren kwamen er in elk geval geen claims meer binnen bij Belindo. 
 
Bron: Algemeen Dagblad - Economie blz. 13 Zaterdag 14 juni 2003. 
Uit persoonlijk archief Joost Veldman 
 
 
Vereeniging ter bescherming van de belangen van Nederlandsche houders van van 
Obligatien en Aandelen van de Deutsch-Niederlandische Telegraphengesellschaft 1919-
1930 
 
De Britse regering voerde tijdens de Boerenoorlog een rigide censuur uit op 
regeringstelegrammen van andere naties. Hierdoor werden de regeringen van Nederlands-
Indië en van de Duitse koloniale bezittingen (Duits Nieuw-Guinea en de Carolinen) 
voortdurend geconfronteerd met het Britse monopolie op de telegrafische verbindingen tussen 
het verre oosten en Europa. Vanwege de moedwillige vertragingen verenigden beide landen 
zich om een eigen verbinding tot stand te brengen. Op initiatief van de KNIL-officier J.J. le 
Roy werd op 24 juli 1901 door de Nederlandse regering met Duitsland een verdrag gesloten, 
dat leidde op 19 juli 1904 in Keulen tot de oprichting van de Deutsch-Niederländische 
Telegraphengesellschaft.   
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Afbeeldingen: advertentie van de emissie en J.J. le Roy 
 
De maatschappij had een aandelenkapitaal van 7 miljoen gulden en startte pas in 1906 met de 
uitgifte van aandelen en emitteerde daarnaast in een obligatielening ter grootte van                 
f. 4.295.625,-. De maatschappij was gevestigd in Keulen. Van Nederlandse zijde werd J.J. le 
Roy en van Duitse zijde O. Stoecker tot directeur benoemd. Een Raad van Commissarissen 
hield toezicht op de directie. Bij de verdragsbepalingen was tevens de benoeming geregeld 
van een Duits en een Nederlands toezichthoudend regeringswaarnemer in de Raad van 
Commissarissen. De administrateur van het Ministerie van Koloniën, J.Th. Viehoff, die vanaf 
het begin bij de onderhandelingen en de oprichting aanwezig was geweest, werd bij 
Koninklijk Besluit benoemd tot regeringscommissaris en A.E.R. Collette, hoofdingenieur der 
telegrafie, tot zijn plaatsvervanger. Subsidieverlening vond plaats door zowel de Nederlandse 
als de Duitse regering. Gedurende 20 jaren werd een subsidie verleend van 1.400.000 Mark 
per jaar, waarvan 375.000 Mark ten laste van de Ned. Regering. De maatschappij betaalde 
echter 90% van haar inkomsten uit de kabeltaksen terug aan haar subsidiegevers, zodat de 
feitelijke subsidie tot een minimaal bedrag werd teruggebracht.  
Door de aanleg van kabels van Menado via Yap (Duitse Carolinen) naar Shanghai werd 
aansluiting verkregen met de verbinding naar Europa via China en Siberië. Een tweede kabel 
tussen Yap en Guam zorgde voor een verbinding naar Europa door de aansluiting op de 
Amerikaanse lijn, beheerd werd door de American Commercial Cable Company, via de 
Philippijnen en San Francisco. In totaal ging het om een kabellengte van 6336 kilometer.  
 

  
Afbeeldingen: logo’s van de Deutsch-Niederländische Telegraphengesellschaft 
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Afbeelding: CS Stephan off the New Guinea coast, laying the Dutch East Indies – Yap – 
Guam cable, c.1906. ( Atlantic-cable.com) 
 
Bij de exploitatie ondervond men in Nederlands-Indië de moeilijkheid, dat het 
aanlandingspunt Menado ver van de handelscentra (Java, Deli) gelegen was en dat men bij 
verzending afhankelijk was van aanlevering via de slecht functionerende gouvernements-
telegraafdienst. Wel konden door de oprichting van de Deutsch-Niederländische 
Telegraphengesellschaft de vaak hoge tarieven, die buitenlandse maatschappijen in rekening 
brachten, belangrijk teruggebracht worden. 

 
Afbeelding het eiland Yap met het kabelstation van de Deutsch-Niederländische 
Telegraphengesellschaft 
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Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 had tot gevolg, dat Duitsland haar 
koloniaal bezit geheel zou verliezen. De Carolinen werden in oktober 1914 door Japan bezet 
evenals het eiland Yap; de bezetting van Duits Nieuw-Guinea betekende in 1915 de eerste 
oorlogshandeling van Australië. Het kabelstation op Yap, dat de lijnen verdeelde naar 
Shanghai en Guam, zou nadien niet meer functioneren. Het station in Shanghai werd 
geconfisqueerd door de Chinese regering, terwijl de Amerikaanse regering zich de kabel naar 
Guam toe-eigende.  
 
Bij de vrede van Versailles werden Duitsland haar koloniën ontnomen en werden de zich daar 
bevindende kabels en stations daarbij inbegrepen (annex VII van art. 244 van het Verdrag van 
Versailles). De Nederlandse regering kwam hiertegen in protest aangezien de eigendommen 
van de maatschappij deels Nederland toebehoorden. Viehoff reisde in juni 1919 naar Parijs 
om de Nederlandse claims te bespreken, echter zonder veel resultaat. Ook het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken vond nadien moeizaam gehoor bij de geallieerden. Er werd op de Pacific- 
Conferentie te Washington (November 1921) wel een bijzondere schikking getroffen ter 
waarborging van de Ned. Belangen; de onderzeese kabel van Menado naar Yap behoorde aan 
Nederland. Dit alles onder druk van de aandeel- en obligatiehouders, die zich in 1919 
verenigd hadden in een Beschermingsvereniging. Tegen inlevering van de oorspronkelijke 
aandelen en obligaties werden certificaten uitgegeven.  
 

 

 
 

Afbeeldingen: links een certificaat voor aandelen, rechts een certificaat voor obligaties van 
de Vereeniging ter bescherming van de belangen van Nederlandsche houders van van 
Obligatien en Aandelen van de Deutsch-Niederlandische Telegraphengesellschaft. 
. 
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Inmiddels was vanwege de snelle opkomst in de twintiger jaren van de radiotelegrafie ook de 
dwingende noodzaak voor de Nederlandse regering verminderd om tot het uiterste te gaan in 
deze kwestie. Na 1923 werd er serieus over een liquidatie van de maatschappij gedacht, doch 
een besluit hieromtrent bleef uit. De kwestie kwam in februari 1927 tot een oplossing, toen 
een fusie plaats vond met de Deutsch-Atlantische Telegraphengesellschaft, echter onder 
opzegging van het Nederlands-Duitse kabelverdrag en intrekking van de verleende 
concessies. De opzegging van het verdrag en de intrekking van de concessie bleven echter 
(zonde succes) betwist door de Beschermingsvereniging. Voor de certificaathouders restte 
slechts een schrale troost:  
-houders van certificaten voor obligaties ontvingen bedrag van f 60 per certificaat.  
-houders van certificaten voor aandelen ontvingen voor elke 5 certificaten van nominaal 1000 
mark, zes aandelen Deutsche-Atlantische Telegraphengesellschaft elk groot 100 mark.  
De certificaten werden gestempeld en aan certificaathouders teruggegeven. Uit de coupons 
voor de certificaten voor obligatie blijkt dat er al die tijd wel netjes rente is betaald! De 
vereniging heeft hierna nog geprobeerd meer uit de kwestie te halen maar in 1930 werd de 
vereniging ontbonden.  
 

  
Afbeeldingen: Effecten van de Deutsch-Atlantische Telegraphengesellschaft tegenwoordig 
onderdeel van ALTANA.  
 
In 1939 kwam de kwestie nogmaals aan de orde, toen de Deutsch-Atlantische 
Telegraphengesellschaft interesse bleek te hebben voor de onderzeese kabel van Menado naar 
Yap. De gouverneur-generaal verbood echter het lichten van de kabel om politieke 
moeilijkheden met Japan te voorkomen. 
 
Ik ben in het bezit van een certificaat voor obligaties maar een certificaat voor aandelen heb ik 
nog niet. Mocht u er één in de aanbieding hebben dan hoop ik dat u mij weet te vinden.  
 
Bronnen: archief van het Ministerie van Koloniën,  Delpher, www. Atlantic-cable.com 
Jaap-Jan   
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VOOR VVOF-LEDEN KLEINE "ZOEKERTJES"- GRATIS 
De advertentierubriek kleine Zoekertjes is eenmaal per jaar gratis te gebruiken door leden die 
oude effecten of daarmee verband houdende zaken te koop aanbieden, te koop vragen of 
willen ruilen. Voor advertenties met een commercieel doel gelden speciale tarieven, 
opvraagbaar bij het Bestuur. De redactie heeft het recht advertenties te weigeren zonder 
opgaaf van redenen. 
 
Ton Verkerk is op zoek naar: 
Aandeel Koninklijke Hollandsche Lloyd  serie 5,  serie 8,  serie 10, serie 57, en serie 58. 
tel 0519 841701  verkerklaan@gmail.com 
 
Jaap-Jan Ursem is op zoek naar: 
In NL uitgegeven certificaten van Amerikaanse spoorweg aandelen. Ook US certificaten 
gezocht op naam van het Trustkantoor dat daartegen de NL certificaten af gaf.  
Tel 06-24677350 waardpapieren@hotmail.com  
 
HANDLEIDING OP DE WEBSITE 
Voor beginnende en gevorderde verzamelaars. Lees de handleiding voor het verzamelen van  
oude effecten!!! Op website van de VVOF onder de knop Introductie > Lees de handleiding. 
 
KAVELS MAIL-BID IV  
Gezien de drukte rond de veiling van 11 november 2017 a.s. heeft het bestuur besloten de 
Mailbid IV niet te houden. De eerstvolgende Mailbid zal in februari 2018 zijn. 
 
 

OPBRENGSTLIJST MAIL-BID III  2017  (* na loting)  
kavel opbr. kavel Opbr. kavel opbr. kavel opbr. 

1 21,00 19 1,50 37 13,75 55 9,50 
2 16,00 20 11,00 38 6,50 56 8,00 
3 16,00 21 13,00 39 1,50 57 1,50 
4 11,00 22 26,00 40 21,00 58 13,00 
5 5,50 23 13,00 41 1,50 59 1,50 
6 8,50 24 13,00 42 8,50 60 1,50 
7 9,50 25 6,50 43 5,50 61 16,00 
8 11,00 26 4,50 44 6,50 62 1,50 
9 19,00 27 1,50 45 1,50 63 1,50 
10 7,50 28 11,00 46 1,50 64 1,50 
11 16,00 29 20,00 47 8,50 65 2,50 
12 7,50 30 20,00 48 16,00 66 1,50 
13 11,00 31 6,50 49 21,00 67 1,50 
14 4,50 32 7,00 50 31,00 68 17,50 
15 6,50 33 7,50 51 17,00 69 8,00 
16 19,00 34 25,00 52 5,00 70 15,00 
17 17,00 35 8,50 53 1,50 71 31,00 
18 12,00 36 9,50 54 13,00 72 47,00 

 
 

mailto:verkerklaan@gmail.com
mailto:waardpapieren@hotmail.com
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AGENDA 2017 
 
Zaterdag 11 november 2017 van 11.00 tot 14.00 uur 
VVOF ruilbeurs en veiling 
Plaats: Duivendrecht. Route onderaan de pagina  
 
Dinsdag 14 november 2017 vanaf 19.30 uur - 22.00 uur 
VVOF-Noord bijeenkomst. Iedereen is welkom ! 
In de bibliotheek van de postzegelvereniging,  
Plaats: Emmastraat 5, Groningen-Helpman. 
Contactpersoon: Hugo van der Molen 050-5348795 email: hugo@hugovandermolen.nl   
 
Data voor VVOF ruilbeurzen in 2018: 17 februari en 14 april. 
 
VEILINGEN 
 
VVOF 
Op 11 november 2017 zal de VVOF een tweede eigen veiling houden.  
 
MPO 
zie advertentie Informatie tel: 030-606 3944 of www.mpo.nl 
 
TARIEVEN ADVERTENTIES  
Hele pagina € 50,-, ½ pagina € 25,- en ¼ pagina € 12,50 
 
!!! Woensdag 8 november 2017!!! sluitingsdatum advertenties en andere mededelingen. 
 
De VVOF bijeenkomsten worden gehouden van 11.00 uur t/m 14.00 uur in Duivendrecht, in  
het Dorpshuis in het winkelcentrum. Duivendrecht, 1115 CX,  ligt ingeklemd tussen 
Amsterdam/Diemen en Stadion Arena. 
Route voor autorijders altijd richting Amsterdam; vanaf Zaandam richting Utrecht afslag  
S 111, van Schiphol richting Amersfoort afslag S 111, van Utrecht richting Zaandam afslag  
S 111. Blijf de weg volgen en na benzinestation/hotel Bastion bij verkeerslichten links af. bij 
de dan eerstvolgende verkeerslichten weer links af, men gaat dan onder het spoor/metro door 
en na een bocht na 300m gelijk links en de weg volgen tot over het water, gelijk rechts en na 
50 meter links en dan is men bij het winkelcentrum. Voor reizigers v.a. Amersfoort; op A1 
afslag richting Schiphol en vervolgens afslag Bijlmer, rechts af en na  ca. 2km afslag 
Duivendrecht nemen. Bij verkeerslicht recht door en tweede zijstraat rechts af en weg volgen 
tot over het water, gelijk rechts en na 50 m links af en dan is men bij het winkelcentrum. Met 
de trein komende; station Duivendrecht, station verlaten uitgang Duivendrecht (slechts grote 
trap) Rijksstraatweg volgen 500m en dan bij politiebureau links af en is men bij het 
winkelcentrum. Met de Metro; station Van der Madeweg bij uitgang links af, tussen de flats 
linksaf, doorlopen tot aan het water en dan heeft men het winkelcentrum pal aan de overzijde 
van dat water. Er is voldoende parkeergelegenheid en ... het is nu nog gratis. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

advertentie 
 
 
 

www.scripophily.nl 
 

keuze uit > 3000 stukken 
 

zoeken kan op land, provincie, activiteit of illustratie  
 

Dr. Hugo H. van der Molen, Wederikweg 114, 9753 AE Haren  
 

Tel: 050-5348795, volg mij op twitter.com/plattezaken 
 

email: hugo@hugovandermolen.nl 
 

 
 

CATALOGUS  
De basiscatalogus bestaat nu uit de pagina’s NL H 1 t/m 174, NI C 1 t/m 36 en  
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