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CONTRIBUTIE 2018 
 
Beste verzamelaars; het is weer zover, voor degenen die de contributie voor 2018 nog niet 
hebben overgemaakt verzoek ik u het bedrag van € 19,00 te storten op onze rekening; 
NL09 INGB 0005 0077 74 t.n.v. V.V.O.F. , dit met een een bedankje van de penningmeester. 
Ton Verkerk 
 
Union Minière du Haut Katanga (nu Umicore) 1906-1966 
 
Op de 59e veiling van Mario Boone werd onderstaande blankette geveild van Union Minière 
du Haut-Katanga, start: € 8000 / verkocht voor € 8500 (lot 136). Dit aandeel is niet alleen 
bijzonder fraai vormgegeven en zeldzaam, ook de geschiedenis erachter maakt dit één van de 
belangrijkste mijnbouw aandelen in de wereld. Lees hieronder het fascinerende verhaal hoe 
deze mijn betrokken was bij de ontwikkeling van het Manhattan Project.  

 
Union Minière du Haut Katanga 
(kortweg Union Minière) werd 
opgericht in 1906 als gevolg van een 
gezamenlijk initiatief van 2 andere 
maatschappijen. De Belgische Generale 
Maatschappij en het Britse Tanganyika 
Concessions Ltd. Het bedrijf werd een 
concessie verleend van 20.000 km2 (!) 
in de mineraalrijke provincie Katanga 
(Congo). De ze provincie stond bekend 
om zijn grote voorraden koper, cobalt, 
radium, zink cadmium, tin en goud. Dat 
juist de Belgische Generale 
Maatschappij betrokken was bij de 
oprichting is geen toeval,  het beheerste 
tot WO2 ongeveer 70%  van de 
economie in Congo.  Het hoofdkantoor 
van Union Minière was in Elisabethville 
(nu Lubumbashi), met administratie en 
raffinaderijactiviteiten, terwijl het 
administratieve hoofdkantoor in Brussel 
was. De Katanga-steden Likasi en 
Kolwezi hadden ook grote mijnbouw- 
en raffinageactiviteiten. 
 
In 1915 ontdekt majoor R.R. Sharp, 
een prospecteur van Union Minière, in 

Oost-Congo, op het plateau van Shinkolobwe, uraniumerts. De exploitatie start enkele jaren 
later. Uit uraniumerts wordt enkel radium gewonnen, een zeldzame en peperdure stof die 
gebruikt wordt om kanker te bestrijden. Union Minière zal het vanaf 1922 in Olen (België) 
produceren en jarenlang de wereldmarkt domineren. Het uranium dat samen met dit radium 
werd ontgonnen werd toen nog beschouwd als een restproduct met zeer weinig waarde. Enkel 
in de pottenbakkersindustrie werd het uranium toen gebruikt als kleurmiddel. De waarde van 
uranium zou in de komende jaren echter spectaculair stijgen. In 1939 sluit Union Minière 
(UM) de uraniummijn in Shinkolobwe door ze onder water te zetten. De redenen hiervoor 
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waren divers. Bij de aanvang van de conflicten in Europa, tussen Duitsland en Polen, steeg de 
vraag naar cobalt en koper sterk en werd het economisch meer verantwoord om de middelen 
en mensen te concentreren op de cobalt- en kopermijnen. Dit was één reden, anderen halen 
ook nog aan dat de uraniummijn werd gesloten om de prijs van het radium (dat meestal samen 
ontgonnen wordt met uranium en gebruikt wordt in de geneeskunde) hoog te houden. Edgar 
Sengier, bestuurder van Union Minière,  kende het belang van uranium. Hij werd hiervan op 
de hoogte gebracht tijdens een ontmoeting met befaamde Engelse wetenschappers in mei 
1939. Eén van hen, Henry Tizard, vroeg Sengier om de Britse overheid een optie te geven op 
al de radium-uraniumertsen uit de Shinkolobwe mijn. Sengier weigerde en toen hij wegging 
waarschuwde Tizard hem met de woorden: Wees voorzichtig en vergeet nooit dat het 
materiaal dat u in uw bezit hebt een catastrofe kan betekenen voor uw land en uw mijn 
wanneer het in de handen zou terechtkomen van een mogelijke vijand. Enkele dagen later zou 
Sengier de toekomstige mogelijkheden van de uranium splijting bespreken met verschillende 
Franse wetenschappers. Onder hen was Frederic Joliot, Nobel prijs winnaar samen met zijn 
vrouw Irène Curie (dochter van Marie-Curie) in 1935. Joliot en zijn medewerkers hebben 
enkele weken voordien drie patenten over kernreacties in uraniumatomen gedeponeerd, twee 
over energieproductie en één over ‘de perfectionering van explosieve ladingen’. Dat patent 
wordt als geheim geklasseerd. Joliot vertelt Sengier dat kernsplijting een belangrijke 
energiebron kan worden. Sengier zal later in zijn memoires schrijven dat de Fransen “me 
voorstelden om in de Sahara de splitsing van uranium in een bom mee te maken. Ik ging 
akkoord en stemde ermee in voor de grondstof en een deel van de financiering te zorgen.” 
Sengier is enthousiast: eindelijk een bestemming voor zijn uraniumvoorraden! De Fransen 
kopen zeven ton uraniumoxide. 

 
afbeelding de Shinkolobwe mijn in Congo 
 
Datzelfde jaar richten een Frans onderzoeksinstituut en Union Minière in Frankrijk een bedrijf 
op om energie op te wekken via kernsplijting. De Tweede Wereldoorlog maakt een einde aan 
het project. De Fransen beseffen heel goed het belang van het uranium en verschepen het in 
het geheim naar Marokko om het daar in een mijn te verbergen. In oktober 1939 vertrekt 
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Sengier, naar New York. Hij vreest de Duitse dreiging en vertrekt naar Amerika om de 
activiteiten van UM voort te zetten, in het geval de Duitsers België zouden binnenvallen. UM 
had op dat moment al een filiaal in Amerika; African Metals. Aangezien Sengier op de hoogte 
was van het belang van uranium en er gevreesd werd voor een Duitse bezetting van België, 
gaf hij de opdracht om al het uranium in de raffinaderij van Olen (België) en een deel van het 
ontgonnen uranium in Congo naar Amerika te transporteren. Het uranium in Olen werd niet 
op tijd getransporteerd en viel in handen van de Duitse bezetter. Het uranium uit Congo werd 
wel verscheept naar Amerika en werd opgeslagen in een loods op Staten Island in New York.  
Eind 1938 hadden Duitse wetenschappers ontdekt dat uranium splijtbaar was.  
 
Verdere experimenten werden uitgevoerd (o.a. door Otto Frisch en Rudolf Peierls die 
ontdekten dat bij de splijting van uraniumkern een kettingreactie ontstond die, wanneer men 
uranium-235 gebruikte, kon gebruikt worden om een ontzettend destructief wapen te 
ontwikkelen). Tegen het einde van 1939 onderzochten wetenschappers in Amerika 
(waaronder Enrico Fermi) de mogelijkheid om een gecontroleerde kettingreactie te 
ontwikkelen. Het enthousiasme van enkele van deze wetenschappers en de vrees dat de Nazi’s 
wel eens eerst zouden kunnen zijn met deze ontwikkeling, deed hen naar de overheid stappen 
voor steun. Samen met andere wetenschappers schreven ze een brief naar president Roosevelt. 
Hierin stelden ze dat de ontwikkeling van een gecontroleerde kettingreactie dringend was. Ze 
waarschuwden er voor dat een schrikwekkend krachtige bom, met deze technologie, redelijk 
snel ontwikkeld kon worden, er dus dringend onderzoek nodig was en dat Congo de beste 
vindplaats was van het uranium nodig voor dit onderzoek. Nergens anders ter wereld zijn er 
vondsten bekend van Uraniumertsen met een zo hoog gehalte aan uranium. Shinkolobwe is 
uniek.  Mineralen ontgonnen uit de Shinkolobwe mijn bevatten tot 65% uranium, wat een 
onvoorstelbaar hoog gehalte is in vergelijking met andere bronnen (uraniummineralen uit 
Canada bevatten slecht 0,2% uranium). Op 11 oktober 1939 richtte Roosevelt, naar aanleiding 
van die brief, een adviserend comité op over uranium.  Op 13 augustus 1942 richt het 
Amerikaanse geniekorps een nieuwe subdivisie op: het Manhattan Engineer District (MED). 
Deze subdivisie zette een prestigieus project op bekend onder de naam het Manhattan Project 
(MP). Dit project had de ontwikkeling voor ogen van een atoombom die gebruik maakte van 
een gecontroleerde kettingreactie. De enige beschikbare bron van uranium bleek de 1250 ton 
te zijn van African Metals op Staten Island. Kolonel K.D. Nichols, een ander lid van het 
MED, nam prompt contact op met Edgar Sengier. Sengier en Nichols kwamen tot een 
akkoord. De VS zou al het erts kopen in de loods op Staten Island en kreeg de eerste optie op 
1000 ton die nog opgeslagen lag in Congo. Deze moesten direct verscheept worden. De 
contracten werden later verder uitgewerkt en een speciale bankrekening werd opgericht voor 
de betaling van het uranium. Dat Union Minière met de Amerikanen en de Engelsen 
akkoorden sloot over de levering van uranium is, zoals gezegd, niet verwonderlijk vanuit de 
economische logica van het bedrijf. Maar het bedrijf deed – tijdens de oorlog - ook zaken met 
hun aartsvijand, het Duitsland van Führer Adolf Hitler. Het bedrijf verkocht belangrijke 
hoeveelheden uraniumerts aan de Duitsers. Dat leidde na de oorlog tot een gerechtelijk 
onderzoek door het Belgische leger. De beschuldiging is niet mis: het leveren van strategische 
grondstoffen aan de vijand om winst te maken en het opdrijven van de productie om die 
grondstoffen te kunnen leveren. De top van de Generale Maatschappij, het moederbedrijf van 
Union Minière, komt in het vizier. Met andere woorden: de belangrijkste bedrijfsleiders van 
Belgie dreigen naar de rechtbank gestuurd te worden want de Generale Maatschappij, met zijn 
tientallen filialen in tal van sectoren was toen nog oppermachtig in de Belgische economie. 
De Generale Maatschappij beweert dat ze helemaal geen weet heeft van de militaire 
toepassingen maar een interne nota van het bedrijf uit 1941 pleit niet in haar voordeel: “Maar 
sinds vorig jaar lijkt men in het grootste geheim nieuwe toepassingen te ontdekken. We 
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denken dat het voor die toepassingen is dat Duitsland grote hoeveelheden uraandioxide wenst 
te kopen. Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en Engeland voeren trouwens al enkele 
jaren onderzoek naar de splitsing van uranium, en hopen hierbij belangrijke praktische 
resultaten te boeken.” Toeval of niet, in maart 1946 verneemt de Belgische pers dat Union 
Minière het uranium heeft geleverd voor de Amerikaanse atoombommen. Het bedrijf heeft 
dus meegeholpen aan de overwinning van de geallieerden en dat is precies wat toen nodig 
was om het imago van het bedrijf weer op te poetsen. De zaak wordt geseponeerd. 
In 1942 lag de nadruk bij de Amerikanen nog bij het vergaren van uranium voor tijdens de 
oorlog. Een jaar later hadden de Amerikanen de naoorlogse machtsbalans al in gedachten. 
Hiervoor wilden ze een zo groot mogelijke greep op de wereld uranium voorraden. Ze 
drongen er bij Sengier op aan om de Shinkolobwe mijn te heropenen en de volledige output 
van de mijn over te maken aan de VS. Sengier weigerde de Amerikanen het  recht te geven op 
alle ertsen. In een poging de druk op te voeren op Sengier en zo meer controle te krijgen op 
zijn uranium, schakelde de VS de Britten in. De Britten werden ingeschakeld omwille van het 
feit dat de Britse regering goede banden had met de Belgische regering en 30% van de 
aandeelhouders van UM Brits was. De eerste persoon binnen de Belgische regering die 
gecontacteerd wordt is de Belgische minister van financiën Camille Gutt. Het Brits-
Amerikaanse kamp benadert hem in de persoon van de Brit John Anderson (kanselier van de 
Engelse schatkist minister van financiën). Deze lichtte Gutt, op 23 maart 1944, in over het 
atoomonderzoek waar de Britten en Amerikanen mee bezig waren en vertelde hem dat er geen 
zekerheid was over wat het resultaat juist zou zijn maar, dat het alleszins van allergrootst 
belang was. Hij vertelde Gutt ook dat wanneer dit onderzoek concrete resultaten zou 
opbrengen, het zeer belangrijk was dat die resultaten niet in de verkeerde handen zouden 
vallen. Tijdens hun gesprek verzekerde Gutt Anderson dat zijn overheid alles in het werk zou 
stellen om er voor te zorgen dat het uranium niet in de verkeerde handen zou vallen. Gutt 
reageerde echter wel hevig toen Anderson vernoemde dat de Britse en Amerikaanse overheid 
de volledige controle over het uranium in het vooruitzicht hadden. Anderson stelde hem al 
snel gerust door te zeggen dat de regeringen niks zouden doen wat de soevereiniteit van 
België zou kunnen schaden. Gutt besloot het gesprek door te stellen dat hij dit alles eerst eens 
diende te overleggen met enkele collega-ministers.  
 
De onderhandelingen duren vele maanden en verlopen heel moeizaam. Uiteindelijk wordt er 
toch een akkoord gevonden. Een akkoord wordt geparafeerd op 6 september 1944, enkele 
dagen voor de regering in ballingschap naar Brussel vertrekt. Het is een exclusiviteitscontract 
voor tien jaar. Er is echter een belangrijk grondwettelijk probleem. De Grondwet bepaalt dat 
verdragen moeten medeondertekend worden door de koning. De Britten en Amerikanen 
kunnen dit niet appreciëren. Het is uiteraard uitgesloten dat Leopold III, of wie dan ook, hen 
in de weg staan. Ze moeten en zullen dat uranium hebben. Op 20 september 1944 wordt Prins 
Karel regent. Diezelfde dag nog organiseert de regering een geheime ministerraad  over de 
uraniumcontracten. Minister van Buitenlandse Zaken Spaak licht het dossier toe aan de 
ministers die nog niet op de hoogte zijn. Hij zegt dat er in de ondergrond van Belgisch Congo 
zich een mineraal bevindt (hij noemt het niet) dat voor een keerpunt kan zorgen in de oorlog 
en dat heel belangrijk kan worden voor energieproductie. De ministerraad geeft Spaak 
toestemming het akkoord te tekenen. De zaak is rond, net op tijd. Een week later komt er in 
België,  immers een nieuwe regering aan de macht met drie communistische ministers (De 
Communistische Partij had 12,7 procent van de stemmen en wordt hiermee de derde partij 
van België). Die ministers zouden nooit hun toestemming gegeven hebben, met een 
regeringscrisis tot gevolg waardoor de hele zaak in de pers zou komen.  Het verdrag bevatte 
twee belangrijke voorwaarden . Ten eerste moest de Belgische regering op de hoogte 
gehouden worden van alle ontwikkelingen die het Brits-Amerikaans onderzoek opleverden 
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(uitgezonderd diegene die militair geheim zijn: ontwikkeling van de atoombom) en ten 
tweede moesten de voorwaarden van de overeenkomst overeenstemmen met de eisen van de 
Union Minière, wat betreft de prijs en levering. Tevens krijgt de Belgische regering een 
mooie vergoeding per levering.  
 
De hele bewapeningswedloop tijdens de Koude Oorlog was waarschijnlijk niet mogelijk 
geweest zonder dat België Amerika dit alleenrecht had gegeven. De dag voor de bom op 
Hiroshima (5 augustus 1945) contacteerde L.R. Groves zijn, nu toch al goede kennis, Edgar 
Sengier om hem te vertellen dat hij aandachtig naar de radio moest luisteren de komende 
dagen, want Groves overheid ging een belangrijke aankondiging doen (“Luister naar het 
nieuws van 11 uur.”). Eén dag later wist iedereen wat die aankondiging betekende. Sengier 
telefoneerde Groves, op 7 augustus  1945 en feliciteerde hem voor de bijzondere uitvinding 
die onder zijn toezicht was ontwikkeld, vertelde hem dat hij op zijn steun kon blijven rekenen 
en dat hij trots was zijn vriend te zijn. Op 9 augustus droppen de Amerikanen een 
nieuwe atoombom in Japan, op Nagasaki. Sengier heeft op dat moment een afspraak in het 
Witte Huis met generaal Groves, de chef van het Manhattanproject. Sengier wordt er 
voorgesteld aan president Truman: “I want you to meet the man without whose assistance we 
could not have accomplished what we have done.” De eerste drie atoombommen, de testbom 
gebruikt in juli 1945 en die op Hiroshima en Nagasaki, konden immers maar ontwikkeld 
worden op basis van uraniumerts dat voor 72% afkomstig was uit Belgisch Congo (de rest 
van het erts kwam uit de Verenigde Staten en Canada). Sengier krijgt als eerste niet-
Amerikaan de hoogste burgerlijke medaille, de ‘Medal for merit’.  
 

  
Afbeelding Hiroshima voor en na de atoombom. 
 
De meeste uraniumvoorraden van Union Minière worden in 1945 door een speciale 
Amerikaanse eenheid in Duitsland teruggevonden, een heel grote geruststelling voor de 
Amerikanen die jarenlang vreesden dat de Duitsers er als eersten zouden in slagen om een 
atoombom te ontwikkelen. De Duitsers waren wel al goed opgeschoten met de bouw van een 
kernreactor en hadden genoeg uranium voor de productie van kernwapens, maar ze waren nog 
vele jaren van een atoombom verwijderd. Het Congolese uraniumerts komt niet alleen in 
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Amerikaans, Engelse en Duitse handen terecht, maar ook in Nederlandse, Noorse, Franse en – 
wellicht - Russische. De Nederlandse fysicus W.J. de Haas is al voor de Tweede 
Wereldoorlog op de hoogte van het wetenschappelijk werk van Frédéric Joliot-Curie in Parijs 
en maakt zich zorgen over de mogelijke militaire toepassingen. Hij pleit bij de Nederlandse 
minister-president Colijn voor de aankoop van uranium. De minister-president gaat er op in, 
maar om geen achterdocht te wekken wordt een glasfabriek ingeschakeld. Dat moet bij Union 
Minière tien ton uraniumoxide kopen, zogezegd om kleurstof voor glas te maken. Dat 
uranium wordt dan later gebruikt in een Noorse proefreactor, een samenwerkingsverband 
tussen Nederland en Noorwegen. Twee feiten vallen hierbij op. Ook de Nederlandse 
wetenschappers wisten al in 1939 dat uranium misschien wel zou kunnen dienen voor 
wapens. Het is dan ook moeilijk te geloven dat de top van Union Minière, toen ze tijdens de 
Tweede Wereldoorlog uraniumerts aan Duitsland verkocht, niet op de hoogte was van 
mogelijke militaire toepassingen. Verder blijkt dus dat de Nederlandse minister-president niet 
aarzelde om een hele constructie op te zetten om aan uranium te geraken. Van bij de aanloop 
naar het nucleaire tijdperk blijkt dat op het hoogste niveau een loopje genomen wordt met de 
waarheid en niet geaarzeld wordt een bevriend buurland te misleiden. Bij de Nederlanders en 
Noren ging het gelukkig maar over civiel gebruik van kernenergie. De Russen en Fransen 
gaan een stap verder. De Sovjet-Unie was al in 1942 gestart met een kernwapenprogramma 
maar had in die jaren nog niet voldoende uranium. Ze konden bij de verovering van Duitsland 
waarschijnlijk de hand leggen op een deel van de voorraden die de Duitsers van Union 
Minière gekocht hadden. Die voorraden worden door de Russen gebruikt in hun eerste 
kernreactor, de onderzoeksreactor F1, die gebouwd werd met een militaire finaliteit. Reactor 
F1 wordt in 1946 in gebruik genomen. Nog geen drie jaar later voert de Sovjet-Unie zijn 
eerste geslaagde kernwapentest uit. De Fransen laten er ook geen gras over groeien. 
Onmiddellijk na de oorlog beslist Generaal Charles de Gaulle een nucleair programma op te 
starten. Op 18 oktober 1945 wordt het “Commissariat à l’Energie Atomique” gelanceerd. Dat 
moet wetenschappelijk en technisch onderzoek in de nucleaire sector verrichten. Het uranium 
dat de Fransen in Marokko hebben verstopt, wordt onmiddellijk teruggehaald en gebruikt in 
de eerste kernreactor ‘Zoé’. De Fransen leren plutonium uit bestraalde splijtstof verwijderen 
wat een cruciale stap is voor de productie van plutonium voor kernwapens.  
 
Het akkoord, tussen UM en de VS,  gesloten in 1944 blijft tot 1956 van kracht. Zeker in de 
eerste jaren na de oorlog zijn er in het Westen nog geen andere belangrijke uraniummijnen 
bekend. Pas als er in Canada en Australië belangrijke hoeveelheden uraniumerts ontdekt 
worden, verliest de mijn van Shinkolobwe haar grote strategische belang. Tot die tijd weten 
we dat Amerika en Groot-Brittannië al het uranium uit deze mijn opgekocht hebben, en speelt 
België een sleutelrol in de grote militaire en geostrategische kwesties en de start van de 
Koude Oorlog. Na het verlopen van dit contract konden er nieuwe onderhandelingen 
beginnen. In 1955 al wordt er een nieuw contract tussen België, de VS en GB gesloten. Dit 
loopt tot 1960. In totaal zou er voor ongeveer 30.000 ton uranium- (en thorium) ertsen 
geleverd zijn. Het extra geld dat België van de Verenigde Staten krijgt voor het uraniumerts 
wordt voor het grootste deel via een zeer merkwaardige procedure naar twee nieuwe 
instellingen gesluisd: het Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen en het 
Studiecentrum voor de Toepassingen van de Kernenergie (het latere SCK) gesluisd. Union 
Minière werd door de Amerikanen rechtstreeks betaald zodat er in de douanegegevens van 
Belgisch Congo geen spoor van te vinden zou zijn. Union Minière stortte dan het geld op een 
rekening van Pierre Ryckmans, gouverneur-generaal van Belgisch Congo van 1934 tot 1946 
en vanaf 1951 Commissaris voor Atoomenergie. Dat geld ging dan verder naar ondermeer het 
Studiecentrum voor Kernenergie. Enkel de eerste voorzitter van het Rekenhof had controle op 
die rekening. Langs de andere kant van de financiële ketting stelde zich trouwens ook een 
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dergelijk probleem. De Amerikaanse Grondwet liet financiële verbintenissen op zo een lange 
termijn niet toe. De betalingen gebeurden dan maar via een persoonlijke rekening van 
generaal Groves waarvan naast de directeur van de bank maar twee andere personeelsleden op 
de hoogte van waren. De Amerikanen verboden België dat het de uraniumakkoorden zou 
bekend maken. Ze vreesden dat de Russen zo zicht zouden krijgen op de hoeveelheden 
uranium die de Verenigde Staten kochten en dus het aantal kernwapens waarover de 
Amerikanen beschikte. De akkoorden werden dus nooit door het Belgische parlement 
goedgekeurd.  
 
Na 1960 verliest Congo zijn positie als vindplaats van het rijkste uranium in de wereld. Zuid-
Afrika vervangt Congo aan de top van de uranium exporterende landen.  In 1960 is UM zo 
belangrijk in Congo dat de belasting inkomsten voor Belgie goed waren voor 50% van de 
totale inkomsten in Congo. Het bezit 24 verschillende dochters die uiteenlopen zaken als 
waterkracht centrales, chemische fabrieken en spoorwegen exploiteren.  Op 31 december 
1966 nam de inmiddels zelfstandige Congolese regering, onder president Mobutu Sese Seko, 
de bezittingen en activiteiten van de Union Minière du Haut Katanga over (nationalisatie). De 
naam wordt gewijzigd in Gécamines, een staatsbedrijf,  wat nog altijd gevestigd is in 
Lubumbashi.  Mismanagement en diefstal zorgden voor een sterke terugval in de productie 
van de mijn.  
 
De Shinkolobwe mijn wordt echter nog, tot op de dag van vandaag, illegaal en artisanaal 
uitgebaat. Mensen graven zelf tunnels om nog wat uranium te ontginnen, met hun blote 
handen. Daarna wassen ze zich of spoelen ze de mineralen af in de nabijgelegen rivieren. Zo 
raakt de omgeving in een ruime omtrek radioactief vervuilt, met alle negatieve gevolgen van 
dien voor de Congolese bevolking in de regio. Union Minière kreeg in 2001 een nieuwe naam 
(Umicore) en is nog altijd een beursgenoteerde onderneming in België.  

 

 
Afbeelding links voorbeeld van 
uraniumerts uit de Shinkolobwe mijn, 
afbeelding rechts de huidige illegale 

manier van mijnbouw. 
Bronnen:  Mario Boone auctions, http://www.11.be, 
http://www.lucbarbe.be/sites/default/files/boek/files/Belgie-en-de-bom.pdf (Boek: De rol van 
België in de proliferatie van kernwapens – Luc Barbé  
Jaap-Jan Ursem  
 
 
 
  

http://www.11.be/
http://www.lucbarbe.be/sites/default/files/boek/files/Belgie-en-de-bom.pdf
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Hollandsche Maatschappij voor Zout-Exploitatie in Rusland (1884-1930) 
 
In december 1884 werd in Dordrecht de Hollandsche Maatschappij voor Zout-Exploitatie in 
Rusland (HMZER) opgericht. Deze ging in Stoupky, nabij Bachmut (Artemovsk) in de 
Donbass (nu Oekraine) een twintig meter dikke zoutlaag exploiteren op een diepte van 600 
voet, met een gehalte van 99% NaCl, zuiver keukenzout. Dit initiatief kwam voort uit 
ontmoetingen tussen de Russische ingenieur Tsjernov, die proefboringen had laten doen, en 
Nederlandse bouwers van een gasfabriek in Moskou. Het startkapitaal bedroeg 1 miljoen 
gulden.  
 

Naast een veertiental Nederlandse 
investeerders was ir. Tsjernov 
grootaandeelhouder van de Maatschappij. De 
ligging van de zoutmijn ‘Peter de Groote’ op 
een gepacht landgoed, direct aan de spoorlijn 
en vlakbij een station was gunstig ten opzichte 
van die van de Franse concurrent. Op een kaart 
was ingetekend waar de beste prijzen te halen 
waren: tussen de Oeral en Warschau en tussen 
de Zwarte Zee en Sint-Petersburg. De Krim 
viel erbuiten. De naam van de de kleine 
nederzetting bij de zoutmijn werd door de 
Nederlanders altijd op z’n Frans geschreven: 
Stoupky. Dat was niet toevallig, want de 
Fransen zaten al veel langer in dit gebied en het 
Frans was destijds vaak nog de bestuurstaal. 
Het zuidelijke deel van Oekraine en de Krim 
waren pas in de achttiende eeuw door 
Catharina de Grote bij het Russische Rijk 
ingelijfd. In de tijd van de Franse Revolutie en 
Napoleon hadden veel Fransen op haar 
uitnodiging daar een veilig heenkomen 
gezocht. In 1803 werd de Franse hertog de 
Richelieu zelfs gouverneur van Odessa en in 
1805 ook gouverneur-generaal van Cherson, 
Jekaterinoslav (de provincie waarin ook 

Stoupky lag en de Krim. De Hollandse kolonie in Stoupky was niet groot. Rond 1900 telde zij 
ongeveer dertig, op z’n hoogst misschien veertig landgenoten, de gezinsleden van de directie 
en medewerkers meegerekend. Met ruim twintig man geschoold Russisch personeel 
(kantoormensen, technici, mijnspecialisten, opzichters, chefs transport en opslag) en zo’n 
honderd arbeiders was het geen heel groet onderneming.  
Na de start in het midden van de jaren 1880 liep de mijn goed (‘de zoutmijn werd een 
goudmijn’), maar in 1905/6 kwam er een kentering: stakingen en prijsdalingen dreigden voor 
alle zoutmijnen. Dit leidde tot samenwerking met de voormalige concurrenten (kartel) in de 
vorm van prijsafspraken, waarna de inkomsten toch bevredigend bleven.  
In 1909-10 werd zelfs een tweede (service-) mijnschacht aangelegd. Ook leidde elektrificatie 
tot een schoner productieproces. Rusland raakte in deze periode echter steeds meer op 
zichzelf gericht; kapitaal en expertise uit het buitenland werden gaandeweg minder op prijs 
gesteld. In 1914 voerde de tsaar een staatsmonopolie op zout in, waarmee de vaststelling van 
de zoutprijs in Sint-Petersburg kwam te berusten. Na de Russische revolutie van 1917 
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ALGEMEENE LAND-EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPGERICHT: 7-2-1917    GEVESTIGD: Amsterdam 
DIRECTEUREN: Mr. H. Vaillant en H. van Dam Azn. 
COMMISSARISSEN: Prof. Mr. Dr. I.B. Cohen, J.M.A. Bicker Caarten Jr., F.M. van 
  Panthaleon baron van Eck, Jhr. J. Feith, Jhr. J.O. de Jong van Beek en Donk, 
  M. Knoops en H. Posthumus. 
DOEL: De bevordering van land- en tuinbouw door het koopen en voor cultuur gereed 
  maken en verkoopen van die gronden. 
  (hoofdzakelijk kleine stukken van 8 tot 25 HA) red. 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 500.000,-, verdeeld in aand. op naam of aan toonder 
  van f 1000,-. Tevens geplaatst 20 oprichtersbewijzen. 
             
cat.nr.     nominaal kleur  geplaatst soort 
NL H 0543a f 1000  lila/wit      100  aand. 
NL H 0543b           20  opr.bew. 
 
In december 1921 failliet verklaard. 
Druk: J. van Boekhoven, Utrecht - Amsterdam 
Afmetingen: 37,0 cm x 27,1 cm aand. 
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EERSTE NEDERLANDSCHE VEZELBEREIDING MIJ               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPGERICHT: 29-5-1918   GEVESTIGD: Baarn, later Epe. 
DIRECTEUR: A.Th.R. Dufour 
COMMISSARISSEN: J.A. de Knoop, T. Valkenburg en Mr. I.H. Rinkes 
DOEL: De vervaardiging van vezelstoffen en bijproducten, het verkoopen en drijven van 
  handel in die stoffen en producten. 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 500.000,-, verdeeld in aandelen van f 1000,-, tevens 
  geplaatst 30 winstbewijzen. 
             
cat.nr.     nominaal kleur  geplaatst soort 
NL H 0544a f 1000  bruin/groen     110  aand. 
NL H 0544b        -          30  winstbew. 
 
Faillissement uitgesproken d.d. 20-10-1921. 
Druk: Drukkerij Senefelder – Amsterdam. 
Afmetingen: 34,9 cm x 24,5 cm aand. 
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VERPLEEGHUIS MIDDELBURG               
 
 
 

 
 
 
 
OPGERICHT: K.B. d.d.6-6-1898    GEVESTIGD: Middelburg 
BESTUUR: Jkvw. Jacoba Elisabeth van Citters-Ermerius, Mevr. Keizer van Sonsbeeck, 
  Mej. Sprenger en Mej. Antoinetta Maria de Man. 
DOEL: Het oprichten en exploiteeren van een verpleeghuis voor zieken, waar gelegen- 
  heid bestaat tot huisvesting van verpleegsters en opname van zieken ter verple- 
  ging en geneeskundige behandeling. 
  Was voortzetting van de Vereeniging voor ziekenverpleeging Middelburg. 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 17.500,-, verdeeld in aand. groot f 250,-. 
            In 1919 is een tussentijdse terugbetaling gedaan van f 100,-. Dividend is nooit betaald. 
 
cat.nr.     nominaal kleur  geplaatst soort 
NL H 0545 f 250  zwart/rose       70  aand. 
 
De laatste melding gelezen over 1943. 
Druk: C.H.J. van B. Jutting, Middelburg 
Afmetingen: 16,7 cm x 24,6 cm aand. 
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FIAT LUX 
NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN TOESTELLEN TOT 

HET ONTSTEKEN VAN GASGLOEILICHT- EN ANDERE BRANDERS               
 
 

 
 
 
OPGERICHT: 13-9-1897    GEVESTIGD: Amsterdam 
DIRECTIE: Nederlandsche Gasgloeilicht-Maatschappij 
COMMISSARISSEN: J.E.M. Kros, Dr. J.D. Otten en Dr. H.W. Salomonsen. 
DOEL: De exploitatie en de verkoop van door de vennootschap zelve of door anderen 
  vervaardigde toestellen tot het ontsteken van gasgloeilicht- en andere branders. 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 500.000,-, verdeeld in aandelen f 1000,-, splisbaar 
  in onder-aand. van f 250,-. In 1898 geplaatst een 4% obligatielening groot f…… 
  met stukken nominaal f 250,-. In 1900 is op het nominaal 25% terugbetaald. 
             
cat.nr.     nominaal kleur       geplaatst soort 
NL H 0546a f 1000      aand. f 1000 
NL H 0546b f   250      aand. f   250 
NL H 0546c f   250  bruingrijs/zwart             4% obl. 
 
De Mij werd ontbonden d.d. 15-6-1908 
Druk: 
Afmetingen: 24,7 cm x 17,1 cm 4% obl. 
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veranderde de hele situatie. In de mijn werd het bewind overgenomen door een arbeidersraad, 
waarin in eerste instantie de Hollandse medewerkers mochten meestemmen. Lange tijd 
woedde in dit gebied een burgeroorlog tussen bolsjewieken en de aanhangers van                                        
het oude bestel. Te midden van vernielzucht en wanorde werd de mijn zo goed mogelijk 
draaiende gehouden. Men deed ook wel goede zaken, vooral door ruilhandel, soms in 
wagonladingen tegelijk, maar vaker met individuele ‘zakkendragers’. Het contact met 
Holland was echter onderbroken, waardoor de inkomsten niet overgemaakt konden worden. 
Eind 1919 werd de situatie levensgevaarlijk, buitenlanders verlieten de Donbass. Met de 
‘laatste trein’ en de ‘laatste boot’ zijn de meeste medewerkers nog weggekomen. Een 
Hollandse medewerker die met zijn Russische vrouw achterbleef kreeg de eer de papieren te 
mogen ondertekenen, waarbij de zoutmijn Peter de Groote voor één Roebel werd overgedaan 

aan de jonge 
Sovjetunie. 
In Nederland 
werd de waarde 
van de mijn 
gesteld op één 
miljoen gulden. 
Het faillissement 
van HMZER is 
in 1930 officieel 
gepubliceerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Effecten welke wij in als verzamelaars kunnen tegenkomen:  
 

 
 
Jaap-Jan Ursem 
 
 
 

Hollandsche Mij. tot. Zout - Exploitatie in Rusland 5% Obligatie NLG 1000 1 juli 1887 wit-rood/zwart/zwart
Hollandsche Mij. tot. Zout - Exploitatie in Rusland 5% Obligatie NLG 1000 1 juli 1909 wit/zwart/zwart-rood
Hollandsche Mij. tot. Zout - Exploitatie in Rusland Aandeel NLG 640 31 dec 1910 bruin/bruin/zwart
Hollandsche Mij. tot. Zout - Exploitatie in Rusland Aandeel NLG 2560 31 dec 1910 blauw/blauw/zwart
Hollandsche Mij. tot. Zout - Exploitatie in Rusland Aandeel NLG 640 31 dec 1910 rood/rood/zwart
Hollandsche Mij. tot. Zout - Exploitatie in Rusland Aandeel NLG 3200 31 dec 1910 geel/geel/zwart
Hollandsche Mij. tot. Zout - Exploitatie in Rusland Recepis NLG 500 3 jan 1919 wit/zwart/zwart
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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. 
 
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 I   
(Sluitingsdatum woensdag 14 februari 2018 voor schriftelijke biedingen, postbezorging 
etc.) en zaterdag 17 februari  2018 inzage voor bezoekers van de ruilbeurs. 
Op onderstaande kavels kan alleen door de leden schriftelijk worden geboden. 
Bieders wordt verzocht de biedingen per email ; contact@vvof.nl   aan de VVOF te zenden  
of via de post naar adres J.J. Ursem, Heemstede 59, 1187 MG te AMSTELVEEN  
Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens het veilingsysteem, en wel als 
volgt: van €1 t/m €10 met € 0,50, daarboven met € 1,-. 
Biedingen worden uitgebracht met wel of niet € 0,50 achter de komma, andere bedragen 
worden naar beneden afgerond. De hoogste bieder ontvangt zo spoedig mogelijk bericht, 
vergezeld van een kostenopgave. Na ontvangst door de vereniging van het verschuldigde 
bedrag, worden de fondsen aan de kopers toegezonden en vindt de verrekening met de 
verkopers plaats. 
Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aangetekend). Verkopers 
wordt per kavel € 0,10 plus 15% van de opbrengst in rekening gebracht (leden € 0,10 plus 
10%).Aan leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via de Mail-Bid wordt 
verzocht de fondsen per post aan de VVOF te zenden. In het volgende periodiek worden 
de opbrengsten gepubliceerd. 
In de kavelomschrijving wordt de kwaliteit van de stukken aangegeven volgens het 
onderstaande schema: 
Unc =    als nieuw  
EF =    als nieuw, met een enkele vouw of te verwaarlozen vlakje  
VF =    meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen 
F =    zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere mankementen 
W =    waardeloos of beplakt met tape 
N =    stukken op naam 
+ =    decoratief 
++ =    zeer decoratief 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@vvof.nl
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KAVELS-MAIL BID I   2018 
 
1 1 winstbewijs Coöperatieve IJsfabriek Rotterdam, R’dam 1919 

1 aand. ser. VV f 1000,-, Rotterdam-Tapanoeli Cult. Mij, R’dam 1919 
F 
VF 

2 1 aand. f 500,-, Cult. Mij. Soerowinangoen, Batavia 1919 
1 aand. f 1000,-, Export. Mij. B. van Leeuwen, A’dam 1919 
1 aand. f 1000,-, Semarang-Cheribon Stoomtram Mij., ’s-Hage 1919 
1 cert. £ 20,- Verg. Comité voor obligatiën der Trans-Afrikaansche Spoorweg Mij, A’dam 
1019 

F 
F 
VF 
VF 

3 1 aand. f 500,-, Van der Kuy & Van der Ree’s Machinefabriek en Scheepswerf, R’dam 1919 
1 aand. f 1000,-, Solleveld, Van der Meer & T.H. Van Hattum’s Stoomvaart Mij., R’dam 
1919 
1 aand. 7e serie f 1000,-, IJselwerf, Scheepsbouw MIj. en Machinefabr., Utrecht 1919 
1 aand. B.fr 500,-, Banque Commerciale de Belgique, Brussel 1919   
1 onder-winstbew. f 50,-, Mij. voor Hyp.Crediet Holland-Mexico, A’dam 1919 

F 
F 
 
W 
VF 
VF 

4 1 6% cum.pref.winstd. aand. f 1000,-, Technische Handel Mij. Jan Mulder, A’dam 1919 
1 pref. aand. Internationale Gas Mij., ’s-Hage 1919 
1 aand. (N) f 250,-, De Groningsche Steenhandel, Groningen 1919 

F 
VF 
VF 

5 1 aand. (N) f 500,-, Chemische Fabriek Gembo, Winschoten 1919 
1 premieobl. f 100,-, Beider Belang tot Exploit. van Onroerende Goederen, ’s-Hage 1909 
1 aand. B f 1000,-, Technisch Handelsbureau Schiedam v/h Ir A.A. Mol, Schiedam 1919 

VF 
VF 
VF 

6 15 verschillende USA stukken ook cert. A’dam.,  periode 188. – 1918 10 x VF 
7 9 stuks idem                                           periode 1920 – 1940 9 x VF 
8 8 stuks idem                                           periode 1943 – 1958 8 x VF 
9 10 stuks USA stukken                            periode 1953 – 1959 10 x VF 
10 16 stuks idem                                         periode 1961 – 1969 16 x VF 
11 11 stuks verschillende USA stukken     periode 1970 – 1975 11 x VF 
12 9 stuks Hongarije en 4 stuks Roemenië periode  1884 -1927 9 x VF 
13 2 41/2% obl. 4e en 6e serie B fr. 500,-, Tramways D’Odessa, Brussel 1880 

2 4% obl. Rbl. 187,50 Soc. Métallugique Russo – Belge, St. Petersbourg 1898 
1 aand. Bfr. 100,-, Gaz & Électricité de la Ville de Kazan, Brussel 1901 
1 part soc. z.n.w. Tramways et Electricité en Russie, Brussel 1923 
1 41/2% obl. Rbl. 187,50 Rusland Staat 1909 
1 5% obl. Rbl. 187,50 Stad Charkow 1911     SU T 2010a 
1 5% obl. Rbl. 187,50, Stad Moskou  1908     SU T 2084a 

VF 
VF 
VF 
F 
VF 
VF 
VF 

14 2 41/2% obl. Rbl. 187,50, Atchinsk-Minoussinks 1914,    SU E 1005 
1 41/2% obl. Rbl. 187,50, Nord-Donetz 1914II,    SU E 1093 
1 4% obl. Rbl.125,-, Orel-Witebsk 1894,    SU E 1099a 
1 4% obl. Rbl. 125,-, Riazan-Uralsk 1894,    SU E 1108a 
2 4% obl. Rbl. 187,50, Riazan-Uralsk 1903,     SU E 1115 
1 4% obl. Rbl. 125,-, Wladikavkas 1894,     SU E 1159a  

2 x VF 
VF 
VF 
VF 
2 x VF 
F 

15  1 winstaand. Nat. Mij. der Belgische Spoorwegen, Brussel 1937 
1 6% cum. income bond Madeira-Mamoré Railway Comp,  1921 
1 cert. A’dam $ 1000,-, Denver & Rio Grande Spoorweg-Mij., A’dam 1912 
1 4% Gold Bond $ 1000,-, Chicago, Rock Island and Pacific RR Comp.  1902                            

VF 
VF 
VF 
VF 

16 1 bew. van 25 aand. shilling 10/- The Spies Petrol Comp.   Londen 1907 
1 aand. $ 100,-, Barcelona Traction Licht and Power Comp, 1922 
6 41/2% obl. $ 1000,-, City of Yersey City School Bind 1915 

F 
VF 
6 x VF 

17 12 stuks meest verschillend Belgische en Frans stukken periode 1913 – 1947 12 x VF 
18 12 stuks idem kavel 17 12 x VF 
19 1 aand. ser. A f 1000,-, Ned. Meubel- en Houtwarenfabriek (v/h Herm’s de Vries) Zaandam 

1899 
1 aand. f 500,-, Overzeesch-Hardhout Import Mij. (OHIM) R’dam 1927 
1 aand. f 1000,-, Ned. Huistelefoon Mij., R’dam 1913  (no. 1 get. 28-1-1913) 
1 aand. f 500,-, Metaalbedr. Rademakers, R’dam 1961 

VF 
 
VF 
F 
F 

20 1 21/2% obl. f 1000,-, Gem. Hilversum, Hilversum 1938 
1 41/4%  obl. f 1000,-, Gemeente Putten, Putten 1952 
1 4% obl. f 100,-, Gem. Zaandijk, Zaandijk 1881 
1 blanco 41/2% obl. f 1000,-, Zandvoort, Zandvoort 1928 

VF 
VF 
VF 
VF 
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21  1 aand. f 100,-, Nederlandsche Tramwegmaatschappij, Heerenveen 1907 
1 onderaand. f 12,50 idem 
1 winstaandeel      idem                                             Heerenveen 1912 
1 bew. van 5 winstaandelen   idem                            Heerenveen 1912 

VF 
VF 
VF 
VF 

22 1 aand. f 500,-, Nederlandsche Petroleum Mij., Amsterdam 1896 
1 cert. van 25 aand. £ 25,-, Phoenix Oil and Transport Comp., A’dam 1923 

VF 
VF 

23 1 aand. f 500,- Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg-Mij., A’dam 1909 
1 aand. f 100,-, Oost-Java Stoomtram-Mij, ’s-Hage 1949 
1 aand. f 100,-, Passoeroean Stoomtram-Mij., ’s-Hage 1905 

VF 
VF 
F 

24 1 3% obl. £ 100,-, Keizerrijk Rusland Staatslening 1859 
1 5% premieobl. Rbl. 100,-, Rusland Binnenlandse lening 1864 
1 5% premieobl. Rbl. 100,-, Rusland Binnenlandse lening 1866 

VF 
VF 
VF 

25 4 4% obl. Rbl. 125,- Rusland Staat 1889/94 
5 4% obl. Rbl. 625,- Rusland Staat 1889/94 
2 3% obl. Rbl. 125,-, Rusland Staat 1891 en 1894 
1 31/2% obl. Rbl. 125,-, Rusland Staat 1894 
1 38/10e% obl. Rbl. 150,-, Rusland Staat Conversielening 1898 

Deze 
stukken 
zijn allemaal 
F en VF 

26 1 4% obl. RM 1000,-, Rusland Staat China contribution 1902 
1 4% obl. Rbl. 100,-, Rusland Staat 1902 
1 4% obl. Rbl. 500,-, Rusland Staat 1902 
4 4% obl. Rbl. 100, 200, 500, 1000,-, Rusland Staat 1902 

VF 
VF 
V 
4 x VF 

27 2 5% obl. Rbl. 187,50 en 937,50, Rusland Staat 1906 
2 41/2% obl. Rbl. 187,50 en 937,50 Rusland Staat 1909 
1 51/2% 0bl. Rbl. 50,-, 1 x 500,- en 1 x 1000,-, Rusland Staat bnnenland 1915 en 1916 

2 x VF 
2 x VF 
VF 2 x VF 

28 1 cert. Amsterdam Rbl. 100,- Rusland Binnenlandse lening, A’dam 1901 
1 cert. Amsterdam Rbl. 500.- idem 
1 5% obl. Rbl. 187,50 Ville de Kharkow, 1911 
1 5% obl. Rbl. 187,50 Ville de Kiew 1909 
1 41/2% obl. Rbl. 187,50 Ville de St-Petersbourg 1901 
1 5% obl. Rbl.187,50, Ville de St-Petersbourg 1908  

VF 
VF 
VF 
VF 
VF 
VF 

29 1 aand. Rbl. 250,-, Commercial Bank of Asow-Don 1912 
1 aand. Rbl. 250,-, Banque de Commerce Privée de Moscou 1912 
1 5% obl. Rbl. 100,-, Banque Foncière de la Noblesse, 1889 
1 31/8 % obl. Rbl. 150,- Banque Foncière de la Noblesse 1917 

VF 
VF 
VF 
VF 

30 2 31/2% obl. Rbl. 100,-, en 750,-,  Banque Impériale Foncière de la Noblesse 1897 
2 31/2%  idem   idem                                                                                           1898 

2 x VF 
VF en W 

31 1 5% pandbrief  Rbl. 100,-, Banque Impériale Foncière de la Noblesse 1907 
1 41/2% pandbrief Rbl. 100,-, idem        idem                                           1914 
2 41/2% obl. Rbl. 150,- en 750,-  Banque Foncière Russe des Paysans1912 
1 aand. Rbl. 187,50 Banque Russo-Asiatique, St. Petersburg 1911 

VF 
VF 
VF en F 
VF 

32 1 aand. Rbl. 187,50 Banque Russo-Asiatique, St. Petersburg 1911 
1 aand. Rbl. 200,- Union-Bank, Moskou 1911 
1 recepis Rbl. 250,- Russko-Gollanski Bank (Russisch-Hollandsche Bank) A’dam 1916 
1 5% pandbrief Rbl. 100,-, Russische Wederzijdsche Mij. van Grond-Krediet, 1873 

VF 
VF 
VF 
VF 

33 3 aand. f 50,-, 250,- en 500,-, Meelfabrieken der Ned. Bakkerij, Rotterdam  1938 3 x VF 
34 1 blanco aand. f 100,-, Handels-Assurantie-en Crediet Onderneming, ’s-Hage 192… 

1 blanco aand. f 1000,-, Menco Fabrieken, Rotterdam 1934?? 
1 blanco aand. f 1000,-, Vliegbedrijf Meteoor, A’dam 1952??? 
1 aand. (N) f 1000,-, Emmef N.V., Megchelen (Gld) 1959 
1 aand. f 100,- E.P.U. Europese Pluimvee Unie, Hamersveld 1965 

VF 
VF 
VF 
VF 
VF 

35 1 blanco aand. f 1000,-, IJzer-, Metaal- en Tempergieterij v/h/ B. Ubbink & Co., Doesburg 
1941 
2 blanco aand. f 100,-, Hout-, Steen- & Bouwstoffenhandel HSR, Haarlem 19… 
1 blanco bew. van 25 aand f 40,-, Vulcaansoord, Terborg 1974 
4 aand. Nederhorst, 2 x f 20,-, 5 x f 20,-, 50 x f 20,- 

VF 
 
2 xVF 
VF 
4 x VF 

36 2 aand. f 1000,-, De Vezelpers , Nieuwpoort 1957 
1 aand. (N) f 500,-, De Vezelpers, Zeist 1965 
1 6% obl. f 1000,-, Emailleerfabriek Neerlandia, Doetinchem 1920 

2 x VF 
VF 
F 

37 1 half-aand. f 500,-, American Hotel, Amsterdam 1883 
1 aand. f 1000,-, idem                          Amsterdam 1899  

VF 
F 
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1 aand. SPECIMEN idem                    Amsterdam 1899   VF 
38 1 4% eerste hypothecaire lening f 1000,-, Vereeniging voor den Effectenhandel, Amsterdam 

1911 
1 aand. f 100,-, De Certificaat Bank, Rotterdam 1917 
1 aand. (N) f 500,-, Brand-Waarborg-Mij. Nederlandsch Indië, Batavia 1863 

VF 
 
VF 
VF 

39 1 premieobligaie f 10,-, Paleis voor Volksvlijt, Amsterdam 1867 
1 lidmaatschaps aandeel f 25,-, Bouwvereeniging Pak Aan, Wijhe 1920 
1 SPECIMEN 6% obl. f 500,-, CDA Christen Democratisch Appèl Stichting CDA 

Huisvesting, ’s-Hage 1980 
1 41/2% obl. RM 2000,-, Moskou-Kasan 1909    SUE 1056c 

VF 
VF 
VF 
 
W 

40 5 aand. f 8,-, Nieuw Tjisalak Cult. Mij., ’s-Hage 1937 5 x VF 
41 5 aand. f 8,-, idem 5 x VF 
42 10 bew. van aand. in de overwinst Houthandel v/h Altius, A’dam 1925 10 x VF 
43 2 aand. A en 2 aand. B f 1000,-, Houthandel v/h Altius, A’dam 1908 4 x VF 
44 2 aand. idem 1913 en 2 aand. 1916 4 x VF 
45 4 aand. f 1000,-, idem                      1918 4 x VF 
46 3 aand. (N) f 1000,-, Chemische Fabriek Holland, A’dam 1904 

2 opr. bew. Mij. tot Exploit. van Mechanische Vervoermiddelen Holland, A,dam 1900 
5 x VF 

47 2 aand. f 1000,-, Scheepvaart Mij. Argo, Rotterdam 1918 2 x VF 
48 1 aand. (N) f 1000,-, Grossierderij en Graanhandel v/h F.A. & G.L. ter Wee, Zaandam 1920 

1 optiebewijs A. Hooimeijer & Zonen, Barendrecht 1963 
1 onder-aand. f 100,-, Modezaak H. Westerkamp, A’dam 1924 

VF 
VF 
VF 

49 idem kavel 48 3 x VF 
50 idem kavel 48 3 x VF 
51 8 4% obl. Rbl. 125,-, Wladikawkas Spoor 1885    SU E 1159a 

6 4% obl. Rbl. 625,-, idem                                     SU E 1159b 
8 x F  VF 
6 x F  VF 

52 1 5% obl, Rbl. 937,50, Rusland Staat 1906 
7 4% obl. Rbl. 625,-, Consolidierte Eisenbahn 1880,    SU E 1007b 

F 
7 x F 

53 5 4% obl. Rbl. 625,-, Wladikawkas Eisenbahn 1894,    SU E 1160b 
5 4% obl. Rbl. 625,-, Consolidierte Eisenbahn  1889 2e serie    SU E 1009b 

5 x F 
5 x VF 

54 4 4% obl. RM 2000,-, Wladikawkas 1898    SU E 1163c 
6 41/2% obl. RM 500,-, Wladikawkas 1913   SU E 1173a 

4 x VF 
6 x VF 

55 34 verschillende Belgische aand. en obl. periode 1857  - 1950 F  33 x VF 
56 1 “aandeel” f 25,-, in de rentelooze geldleening van de Vereeniging Ons Genoegen ten 

behoeve van het Fanfarekorps, Krimpen a/d Lek 1899 
1 premielot f 2,50, Vereeniging Rotterdamsche  Schouwburg, Rotterdam 1882 
2 ongestempelde loten f  2,50, Verg. ‘s-Lands Weerbaarheid  Rotterdam 1870 en 1871 

 
VF 
VF 
2 x VF 

57 1 oprichters-aand. De Internationale Kunstvereeniging, A’dam 1885 
1 aand. (N) f 500,-, Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad-Toneel, R’dam 1923 

VF 
F 

58 1 4% obl. f 1000,-, Gemeente Barradeel, Sexbierum 1934 
1 31/2% obl. f 500,-, Gemeete Beverwijk, Beverwijk 1900 

VF 
VF 

59 1 41/2% obl. f 500,-, Gemeentewerken Edam, Edam 1883 
1 5% obl. f 500,-, Gemeente Gramsbergen, Gramsbergen 1928 

VF 
VF 

60 1 31/2% obl. f 1000,-, Gemeente Sneek, Sneek 1890 
1 4% obl. f 250,-, Gemeente Venhuizen, Venhuizen 1952 

VF 
VF 

61 1 4% obl. f 500,-, Gemeente Noordwijk, Noordwijk 1902 
1 41/2% obl. f 1000,-, Gemeente Oldebroek, Oldebroek 1932 

F 
VF 

62 11 Franse papieren Automobiel, Kanaal Mij en 4 Franse H.A.L. 2 x W           
9 x VF 

63 26 Franse betere papieren  periode ca. 1867 - 1935 25 x VF 
64 26 Franse betere papieren  periode ca. 1900 – 1931 25 x VF 
65 1 opr.-aand. Algemeene Belgisch-Javasche Cult. Mij., A’dam 1906 

1 onder-aand. f 100,-, Langkat Tabak Mij., A’dam 1910 
1 pref.aand. f 1000,-, Cult. Mij. Wonomerto, A’dam 1897 

VF 
VF 
VF 

66 1 6% obl. f 500,-, Sanatorium Tosari, Soerabaija 1918 
1 6% obl. f 1000,-, Ned.-Indische Houtaankap Mij., R’dam 1917 
1 aand. f 25,-, Ned.-Indische Rubber en Hevea Exploit. Mij., A’dam 1910 

VF 
VF 
VF 

67 9 5% obl. Ö fl. 1000,- Oostenrijk Staat, Wenen 1868 
4 premie obl. Oostenrijk/Servie 
13 cert. A’dam 5 van 1920 en 9 van 1937 7% pref. aand. Chicago Rock-Island & Pacific 

9 x VF 
4 x F 
13 x VF 
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Railway Comp. 
2 5% £ 100,-, Shanghai-Nankin Railway 1903   Kuhlmann 115 

 
2 x W 

68 11 4% obl. Rs. 625 2e emissie Rusland Staat 1890 
2 41/2% obl. Rs. 187,50 en 5 ex van Rs. 937,50 Rusland Staat 1909 

11 x F/VF 
7 x VF+ 

69 15 41/2% Rs 625,- Groot Russische Spoorwegen 1890    SU E 1023 15 x VF 
70 3 4% obl, Rs. 100,-, 3 x Rs. 500,- en 3 x Rs. 1000,- Rusland Staat 1902 

4 4% obl. Rs. 625,- Consolidierte Eisenbahn 2e emissie 1889   SU E 1009b 
9 x VF 
4 x F 

71 9 4% obl. Rs. 125,- Kursk-Charkow Azow 1894    SU E 1034 9 x VF 
72 1 5% obl. Rs 937,50 Rusland Staat 1906 

1 41/2% obl. Rs. 187,50 Rusland Staat 1909 
8 41/2% obl. Rs. 937,50 +  1 obl. Rs. 1875 idem 1909 

F 
VF 
9 x VF 

 
Geachte Leden Inzenders 
Voor de Mail-Bid worden soms bekende stukken ingezonden  ook door leden, die kwalificatie 
W mee zouden krijgen. Om kosten te besparen voor de VVOF stuur ik ze niet terug.  Met 
buitenmensen heb ik al de afspraak dat ik de stukken die in zeer slechte staat zijn mag 
vernietigen. Dit ga ik nu ook voor leden invoeren omdat het te gek is dat leden dergelijke 
rommelstukken aan elkaar willen verkopen!  Deze rommelstukken zijn dan op de 
eerstvolgende ruilbeurs weer af te halen, daarna gaan ze de prullenbak in! - Peter Baas 
 
VVOF Veiling november 2017 
 
De november veiling van de VVOF was weer een groot succes. Alle 218 kavels vonden een 
nieuwe eigenaar voor een totaal (excl. Commissie) van EUR 6413. In een goed gevulde zaal 
(zie foto) wist veilingmeester Dennis Geuzebroek de veiling uitstekend te leiden. De hoogste 
prijs, EUR 250, werd betaald voor kavel 130, een fraaie Tontine. Ook in april van dit jaar zal 
de VVOF weer een veiling houden. Wij hebben hiervoor reeds voldoende effecten om de 
veiling te kunnen vullen. Wij hopen op uw aanwezigheid en biedingen. 
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OPBRENGSTLIJST VVOF VEILING SEPTEMBER 2017 
   

                 1 18 
 

36 16 
 

71 15 
 

106 21 
 

141 10 
 

176 31 
2 21 

 
37 41 

 
72 15 

 
107 40 

 
142 10 

 
177 26 

3 27 
 

38 45 
 

73 13 
 

108 12 
 

143 14 
 

178 18 
4 16 

 
39 42 

 
74 10 

 
109 11 

 
144 18 

 
179 17 

5 13 
 

40 44 
 

75 30 
 

110 11 
 

145 27 
 

180 19 
6 100 

 
41 31 

 
76 31 

 
111 21 

 
146 29 

 
181 32 

7 45 
 

42 27 
 

77 100 
 

112 25 
 

147 11 
 

182 23 
8 110 

 
43 16 

 
78 16 

 
113 25 

 
148 20 

 
183 27 

9 120 
 

44 27 
 

79 36 
 

114 11 
 

149 38 
 

184 28 
10 22 

 
45 65 

 
80 55 

 
115 25 

 
150 54 

 
185 29 

11 40 
 

46 13 
 

81 36 
 

116 25 
 

151 11 
 

186 55 
12 12 

 
47 15 

 
82 21 

 
117 11 

 
152 32 

 
187 55 

13 20 
 

48 22 
 

83 11 
 

118 65 
 

153 19 
 

188 13 
14 21 

 
49 11 

 
84 21 

 
119 120 

 
154 12 

 
189 26 

15 27 
 

50 11 
 

85 13 
 

120 31 
 

155 110 
 

190 27 
16 25 

 
51 27 

 
86 27 

 
121 120 

 
156 15 

 
191 27 

17 16 
 

52 39 
 

87 23 
 

122 25 
 

157 17 
 

192 37 
18 10 

 
53 11 

 
88 44 

 
123 25 

 
158 35 

 
193 100 

19 11 
 

54 21 
 

89 17 
 

124 22 
 

159 11 
 

194 160 
20 16 

 
55 16 

 
90 25 

 
125 42 

 
160 13 

 
195 29 

21 21 
 

56 22 
 

91 42 
 

126 29 
 

161 10 
 

196 36 
22 20 

 
57 43 

 
92 60 

 
127 13 

 
162 10 

 
197 15 

23 20 
 

58 16 
 

93 47 
 

128 13 
 

163 27 
 

198 15 
24 21 

 
59 15 

 
94 45 

 
129 21 

 
164 10 

 
199 22 

25 13 
 

60 21 
 

95 42 
 

130 250 
 

165 10 
 

200 34 
26 26 

 
61 17 

 
96 47 

 
131 25 

 
166 16 

 
201 29 

27 20 
 

62 11 
 

97 12 
 

132 13 
 

167 10 
 

202 11 
28 21 

 
63 17 

 
98 12 

 
133 13 

 
168 16 

 
203 50 

29 21 
 

64 21 
 

99 10 
 

134 70 
 

169 28 
 

204 11 
30 30 

 
65 10 

 
100 22 

 
135 36 

 
170 11 

 
205 0 

31 40 
 

66 16 
 

101 14 
 

136 44 
 

171 160 
 

206 55 
32 20 

 
67 110 

 
102 10 

 
137 16 

 
172 120 

 
207 5 

33 16 
 

68 11 
 

103 10 
 

138 20 
 

173 40 
 

208 5 
34 18 

 
69 22 

 
104 60 

 
139 10 

 
174 21 

 
209 5 

35 13 
 

70 16 
 

105 16 
 

140 10 
 

175 10 
 

210 14 

               
211 5 

               
212 5 

               
213 5 

               
214 41 

               
215 6 

               
216 36 

               
217 5 

               
218 22 
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AGENDA 2018 
 
Dinsdag 13 februari 2018 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   
 
Zaterdag 17 februari 2018 van 11.00 tot 14.00 uur 
VVOF ruilbeurs en inzage in de mailbid. 
Plaats: Duivendrecht. Route onderaan de pagina  
 
Zaterdag 14 april 2018 van 11.00 tot 14.00 uur 
VVOF jaarvergadering, ruilbeurs en veiling. Tevens inzage in de mailbid. 
Plaats: Duivendrecht. Route onderaan de pagina  
 
Data voor VVOF ruilbeurzen in het najaar van 2018: nog niet vastgesteld 
 
VEILINGEN 
 
VVOF 
Op 14 april 2018 zal de VVOF weer een eigen veiling houden.  
Wij hebben reeds voldoende kavels om deze veiling te kunnen vullen.  
 
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 7 maart 2018 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. 
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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  
NL V 1 t/m 24.  De verkoopprijs van de Catalogus voor leden is  € 13,35 (of  € 19,00 inclusief 
verzendkosten); dit bedrag vooruit te voldoen. Voor niet-VVOF leden bedraagt de 
aanschafprijs van de Catalogus € 21,50 (afgehaald) of  € 28,50 inclusief verzendkosten; dit 
bedrag vooruit te voldoen. 
 
U kunt de Catalogus alfabetisch doorzoeken op:   
http://www.scripophily.nl/scripophily/VVOF-catalogus%20op%20alfabet.php 
 
Tevens kunt U daar op alfabet alle artikelen vinden en lezen, die sinds 1978 zijn verschenen 
in ons MEDEDELINGENBLAD. Dat kan op naam van de uitgever der effecten en/of op het 
onderwerp dat wordt besproken. 
 
WEBSITES 
 
Automobiel verzameling:  www.automobielaandelen.nl  
Collectie Rotterdam:  http://members.home.nl/roo.effecten  
Verzameling Ton Verkerk: http://www.oudefondsen.nl/  
Spoorweg verzameling: http://aandelen.r4u.nl/index.html  
Nationaal Kranten archief: www.delpher.nl  
Leeuwarder Courant:  www.archiefleeuwardercourant.nl  
 
BESTUUR 
J. Veldman         Voorzitter                           veldman2016@gmail.com                                                                         
J.J. Ursem    Secretaris / Redactie  waardepapieren@hotmail.com     
T. Verkerk Penningmeester   verkerklaan@gmail.com     
M. Gieling Public Relations   mile.gieling@chello.nl 
R.Nederlof Website/ 2e penningmeester  r.nederlof@vvof.nl                                                                                   
 
medewerker 
P.E. Baas Catalogus/Mail-Bid 

http://www.scripophily.nl/scripophily/VVOF-catalogus%20op%20alfabet.php
http://www.automobielaandelen.nl/
http://members.home.nl/roo.effecten
http://www.oudefondsen.nl/
http://aandelen.r4u.nl/index.html
http://www.delpher.nl/
http://www.archiefleeuwardercourant.nl/
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Contributie 2018 
 
Beste verzamelaars, het is weer zover: degenen die de contributie voor 2018 nog niet hebben 
overgemaakt, verzoek ik het bedrag van € 19,00 te storten op onze rekening: 
NL09 INGB 0005 0077 74 t.n.v. V.V.O.F. ,  
de penningmeester. 
Ton Verkerk 
 
 

  

  
 
Agenda 
 
JAARVERGADERING VVOF  d.d. 14 april  2018 om 11.00 uur 
 

1. Opening en mededelingen Voorzitter 
 
2. Notulen vorige vergadering gehouden op 15 april 2017 

Zie mededelingenblad nr.2 / maart 2018 
 

3. Binnengekomen stukken 
 

4. Verslag Penningmeester  
Zie verslag mededelingenblad nr.2 / maart 2018 

 
5. Verslag Kascommissie / Décharge  

Commissie voor 2017: Bert Dekker en Dennis Geusebroek 
 

6. Benoeming nieuwe Kascommissie  
Bert de Dekker is aftredend lid van deze commissie.  
Dennis Geusebroek zal nog één jaar aanblijven als lid van deze commissie.  
 

7. Begroting 2018 
Zie verslag mededelingenblad nr.2 / maart 2018 
 

8. Rondvraag 
 

9.  Sluiting  
 

Bestuur bestaat nu uit de volgende leden: Joost Veldman als voorzitter (aftredend 
2019), Michel Gieling voor PR (aftredend 2019), Ronald Nederlof voor de website 
(aftredend 2021), Jaap-Jan Ursem secretaris (aftredend 2021) en Ton Verkerk als 
penningmeester (aftredend 2020) 



 

4 
 

  

  
 
Verslag 
 
JAARVERGADERING VVOF  d.d. 15 april  2017  
 

10. Opening en mededelingen (11.17 uur) 
Bij aanvang zijn 17 leden en 5 bestuursleden aanwezig.  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

11. Notulen vorige vergadering gehouden op 18 april 2015 
De notulen worden goedgekeurd zonder op- of aanmerkingen.  

12. Binnengekomen stukken  
Er zijn geen stukken ingebracht voor deze vergadering. De capaciteit van de VVOF 
website is uitgebreid naar 10 GB. Het Mededelingenblad is digitaal verkrijgbaar t/m 
2014.  

13. Verslag penningmeester. 
Het verslag is in het mededelingenblad van maart 2017 gepubliceerd. Het jaar 2016 is 
afgesloten met een tekort van € 841,56. Er is door het bestuur een nieuwe laptop 
aangeschaft van € 450.  

5.   Verslag kascommissie/Décharge bestuur 
De commissie bestond dit jaar uit Sietske van der Veen en Bert Dekker. 
De kascommissie heeft een schriftelijke verklaring ingediend. De controle is 
uitgevoerd en zij adviseren de leden, het bestuur te dechargeren voor het in het jaar 
2016 gevoerde beleid. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord. 

6. Benoeming lid kascommissie 
Bert de Dekker is ook in 2017 lid van deze commissie. Tevens wordt Dennis 
Geusebroek aangesteld als nieuw lid van deze commissie.      

7. Begroting 2017 
De begroting voor 2017 wordt goedgekeurd. De contributie wordt niet verhoogd. 
Johan Piers merkt op dat de portokosten enorm gestegen zijn. De voorzitter meldt dat 
er een grote inkoop van postzegels gedaan is. De portokosten zijn sinds 2015 met 9 
cent gestegen.      

8. Rondvraag 
Geen vragen.  

9. Sluiting (11.28 uur)  
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BALANS per 31 december 2017   

    
        ACTIVA 2017 2016 

 
PASSIVA 2017 2016 

        Bank ING  580,22 576,93 
 

VERMOGEN 12.411,22 12.641,93 
ING Zkl Kwartaalrek. 12.000,00 12.500,00 

 
Transitorische Passiva 

 
  

Boeken 1,00 1,00 
 

Vooruitbetaalde  
 

  
Catalogi 1,00 1,00 

 
Contributies  171,00 437,00 

 
12582,22 13.078,93 

   
12.582,22 13.078,93 

 
VERLIES & WINST 
REKENING 2017 
plus begroting 2018 
 

     LASTEN 
     

 
Begroot  Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot 

 
2018 2017 2017 2016 2016 

Mededelingenblad  €  1.800,00   €  2.133,61   €  1.200,00   €  1.184,26   €  1.800,00  
Kosten Beurzen & Markten  €     900,00   €     726,14   €     800,00   €     633,01   €     750,00  
Portokosten  €  1.800,00   €  1.687,98   €  1.100,00   €  2.021,40   €     500,00  
Kantoor Behoeften  €     150,00   €     168,41   €     150,00   €     554,63   €     500,00  
Kosten Bestuur  €     600,00   €     470,73   €     700,00   €     550,22   €     800,00  
Bankkosten  €     150,00   €     150,68   €     150,00   €     141,29   €     150,00  
Overige Lasten  €       25,00   €     193,90   €       85,00   €       84,70   €     100,00  
Resultaat over  €            -     €            -     €            -     €            -     €            -    
TOTAAL LASTEN  €  5.425,00   €  5.531,45   €  4.185,00   €  5.169,51   €  4.600,00  
 
BATEN 

     
 

Begroot Werkelijk Begroot  Werkelijk Begroot 

 
2018 2017 2017 2016 2016 

Commissie  Mailbids & 
Veilingen  €  1.400,00   €  2.678.99   €  1.400,00   €  1.297,05   €  1.400,00  
Opbrengst Advertenties  €     150,00   €     150,00   €     150,00   €     350,00   €     250,00  
Contributies  €  2.450,00   €  2.465,50   €  2.550,00   €  2.535,10   €  2.700,00  
Overige Baten  €         0,00   €         0,00   €       25,00   €     145,80   €       80,00  
Resultaat tekort  €  1.425,00   €     236,96   €       60,00   €     841,56   €     170,00  
TOTAAL BATEN  €  5.425,00   €  5.531,45   €  4.185,00   €  5.169,51   €  4.600,00  
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Het einde van de VOC 
 
Kapitein Uilke Barends is ruim twee jaar onderweg met de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie (VOC), als in 1794 de terugreis naar Nederland wordt ingezet. De vloot komt aan 
in Kaap de Goede Hoop, alles verloopt volgens plan. Barends kijkt er naar uit weer thuis te 
arriveren. Wat hij niet weet, is dat zijn Mentor behoort tot de laatste VOC-vloot. De 
Nederlanders zullen het slachtoffer worden van een slinkse list van de Engelsen. 
Het is eind 1794. De politieke verhoudingen in Europa staan op scherp. Frankrijk lijft de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in en Groot-Brittannië ziet bondgenoot 
Nederland hierdoor veranderen in een vijand. Goed nieuws voor de Britten: in tijden van 
oorlog mogen landen namelijk elkaars schepen in beslag nemen – kapen – om het schip en de 
lading te verkopen. De Britten besluiten slim gebruik te maken van deze nieuwe situatie. 
Wanneer in mei 1795 een grote vloot rijk beladen VOC-schepen vertrekt van Kaap de Goede 
Hoop, waaronder de Mentor van Uilke Barends, zien de Britten kans om hun slag te slaan. 
Hun voordeel: de Nederlanders komen net terug uit Azië en het nieuws van de Franse 
inlijving heeft hen nog niet bereikt. 
 
De Britten bereiden hun plan voor bij Sint Helena, een klein eiland in het zuiden van de 
Atlantische Oceaan, op ongeveer drie weken zeilen vanaf Kaap de Goede Hoop. We kennen 
het eiland anno 2017 vooral als de plek waar Napoleon Bonaparte naartoe werd verbannen en 
waar hij overleed – maar die geschiedenis was nog toekomst in 1795. Het eiland, sinds 1673 
bestuurd door de Britten, fungeert als belangrijk verversingsstation voor alle schepen die 
tussen Europa en Azië varen. Op hun lange reis – die gerust negen maanden kan duren – zijn 
plekken waar voedsel en schoon water kunnen worden verkregen van levensbelang. Naast 
Sint-Helena waren bijvoorbeeld ook Kaap de Goede Hoop en de Kaapverdische eilanden 
belangrijke ‘tussenstops’. 
 
Een volgeladen vloot 
Bij Sint Helena arriveert half juni een deel van de grote VOC-vloot, die in mei 1795 bij Kaap 
de Goede Hoop is vertrokken met Nederland als eindbestemming. Na jaren van economische 
misère heeft de VOC grote verwachtingen van de opbrengst van de lading die deze zeventien 
schepen aan boord hebben. Commissaris Generaal Sebastiaan Nederburgh rekent op minstens 
10 miljoen gulden, het equivalent van zo’n 70,5 miljoen euro vandaag de dag, die de 
noodlijdende VOC uit het financiële dal moet halen. 
 
De Mentor van Uilke Barends is een van de VOC-schepen in de vloot, varend onder de kamer 
Zeeland. In april 1793 waren zijn schip en manschappen bij Fort Rammekens bij Vlissingen 
vertrokken, en na een reis van zes maanden duurde hun verblijf in Azië ook nog eens meer 
dan een jaar. Op 22 november 1794 vertrok de Mentor dan eindelijk voor de thuisreis uit 
Batavia, volgeladen met koffie, peper, foelie, nootmuskaat en Chinees porselein. Barends en 
zijn bemanning bleven ruim twee maanden bij Kaap de Goede Hoop, voor ze op 21 mei 1795 
eindelijk konden vertrekken. 
 
De Mentor kiest op die dag samen met de zestien andere VOC-schepen het ruime sop richting 
Sint Helena. Maar het loopt niet zoals gepland… In de loop van de dag draait de wind nadelig 
en wordt de vloot uit elkaar gedreven. Kapitein Cornelius de Jong van Rodenburgh van het 
oorlogsschip Scipio vertelt: 
Barends besluit daarop terug te keren en beter weer af te wachten. Zonder dat hij zich het op 
dat moment beseft, heeft deze beslissing verstrekkende gevolgen. 
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De Mentor is niet het enige schip dat terugkeert. Ook acht andere VOC-schepen kiezen voor 
veiligheid. De overige schepen uit de vloot varen wél verder, samen met de oorlogsschepen 
Scipio en Comet die hen beschermen. Die bescherming ontberen de negen rijk beladen VOC-
schepen, wanneer die na drie dagen alsnog richting Sint Helena vertrekken. Maar 
bescherming blijkt geen overbodige luxe… 
 
Een deel van de VOC-vloot arriveert begin juni bij Sint Helena, waaronder de Mentor. 
Eigenlijk kan je van een ‘vloot’ niet eens echt spreken: de negen schepen zijn grotendeels bij 
elkaar gebleven, maar één van hen, de Houghly, had de wind beter in de zeilen en was al op 
10 juni bij het eiland aangekomen. Een andere Oost-Indiëvaarder, de Makassar, liep wat 
langzamer en zou pas op 3 juli 1795 aankomen. De overige zeven krijgen op 13 juni ’s avonds 
het eiland in zicht. De schepen overnachten er en zeilen de volgende ochtend richting James 
Town op Sint Helena. 
 
Vol goede moed varen de schepen naar het eiland en zien enkele Engelse schepen tegemoet 
komen. Als teken van vriendschap hebben de Engelsen de Nederlandse vlag gehesen. Pas als 
de schepen elkaar dicht genaderd zijn, tonen de Britten hun ware bedoeling en vuren ze 
opeens hun kanonnen af. Niemand aan Nederlandse zijde begrijpt, wat er aan de hand is. 
Kapitein Barends en zijn collega-kapiteins proberen in de verwarring die volgt, weg te 
komen, maar de schepen zijn te zwaar beladen om te kunnen vluchten. Het schip 
Alblasserdam geeft als eerste op, hulpeloos tegen het Engelse schip General Goddard dat 
langszij komt. De andere schepen volgen… en de kaping van de VOC-vloot is een feit. 
Wat gebeurt er daarna? De Britse commandant William Essington neemt alle VOC-schepen 
in beslag, confisqueert alle papieren die aan boord zijn en plaatst Engelse officieren aan boord 
van de Nederlandse schepen. Daar blijft verder iedereen op zijn post, want zonder bemanning 
kunnen de schepen niet verder. Na enkele weken vertrekt een grote vloot, bestaande uit de 
gekaapte Nederlandse schepen en diverse Engelse oorlogs- en koopvaardijschepen van de 
East India Company (EIC), richting Engeland. Daar zullen uiteindelijk de schepen en de 
lading worden verkocht ten gunste van de Britten. Hoe vergaat het kapitein Barends en de 
honderden bemanningsleden die als krijgsgevangen vast komen te zitten? De kapitein komt al 
binnen enkele maanden vrij, maar zo fortuinlijk zijn de meeste opvarenden niet. 
Voor Nederland was de kaping van de VOC-vloot in 1795 een groot verlies. De vloot bleek 
de laatste te zijn, die ooit voor de VOC uit zou varen. De compagnie had geen enkele 
financiële reserve om het verlies op te vangen en ging ten onder. Voor de Britten was de 
kaping daarentegen een enorme overwinning. Het leverde ze veel geld op en het verdwijnen 
van de VOC betekende een versterking van de positie van de EIC. 
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Dat blijkt ook uit het schilderij, dat schilder Thomas Luny in 1797 maakte in opdracht van 
kapitein Money. Het draagt de veelzeggende titel ‘A View of the H.C. Ship General Goddard, 
Captain W.T. Money, passing along the Enemy’s Line to bring the Dutch Commodore to, at 
Sun-rise in the Morning of the 14th of June 1795’. Money is duidelijk trots op zijn optreden 
tijdens de kaping, en daarom liet hij zijn schip én de zeven Nederlandse VOC-schepen op 
doek vereeuwigen. Barends had waarschijnlijk het liefst gezien dat die hele kaping vergeten 
zou worden. 
 
De vergeten kaping 
 
Door jarenlang onderzoek naar de exacte toedracht van de kaping kwamen boeiende verhalen 
van de kapers en gekaapten boven water. Gek genoeg is het verhaal van de kaping van de 
laatste VOC-vloot vrijwel onbekend in Nederland. Ondanks de ruime aandacht voor de VOC, 
is het onderzoek naar deze kaping, die zoveel invloed had op het einde van de Compagnie, 
nog niet afgerond. 
De kaping is in geen enkele geschiedenisboek terug te vinden; wel zijn er enkele 
wetenschappelijke studies naar het einde van de VOC. Is dat vreemd? Misschien niet. Grote 
gebeurtenissen worden namelijk breed uitgemeten door de overwinnaars, het liefst zelfs een 
beetje aangedikt om het nog mooier te maken. De verliezers zijn stil en besteden weinig 
aandacht aan wat er gebeurd is. Dat deden de Nederlanders in dit geval ook. 
Het verlies van de schepen bij Sint Helena kreeg minimale aandacht in de pers in 1795. Er 
werd met geen woord gerept over het lot van de honderden opvarenden. Nu, bijna 225 jaar na 
dato, wordt die stilte verbroken in de tentoonstelling ‘How we ditched the Dutch: De kaping 
van de laatste VOC-vloot’ in het Maritiem Museum Rotterdam. Daar vertellen zes 
Nederlandse én zes Engelse getuigen van de kaping hun verhaal. 
 
Bron:  Irene B. Jacobs / Conservator Maritiem Museum Rotterdam 
How we ditched the Dutch: De kaping van de laatste VOC-vloot’ is t/m 3 juni 2018 te in het 
Maritiem Museum Rotterdam. Meer informatie: www.maritiemmuseum.nl 
 
Jaap-Jan  
 

http://www.maritiemmuseum.nl/
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KONINKLIJKE HOUTHANDEL WILLIAM PONT N.V. (nu PontMeyer)  
 

William Pont was één van de grootste 
houtbedrijven van Zaandam. Maar de 
oorsprong van het bedrijf ligt echter in Edam, 
waar William Pont in 1828 samen met zijn 
oom Jacob Boot een houthandel, genaamd 
Boot &Pont, begon. Na de dood van Jacob 
Boot in 1844 ging William alleen verder en 
wijzigde de naam van het bedrijf in William 
Pont. De ligging van Edam aan de Zuiderzee 
was gunstig, maar doordat de vaargeulen 
dichtslibden werd de zee steeds moeilijker 
bevaarbaar. De aanleg van het Noordhollands 
Kanaal tussen 1819 en 1824 bracht uitkomst 
om het hout uit Zweden en Noorwegen aan te 
voeren. Want William Pont, die in het bezit 
was van 7 schoeners en koffen van 300 tot 
400 ton en een paar tjalken van 120 ton, 
voerde het hout via dit kanaal aan. En de 
schepen werden bij Purmerend gelost, 
waarna men het hout in kleinere schepen via 
de Purmerringvaart naar Edam voer.  
 
William Pont overleed in 1847 waarna zijn 
weduwe Wilhelmina Versteegh de zaak 
overnam. Nadat Wilhelmina Versteegh ook 
haar neef Carel Marie Versteegh en haar 2e 
zoon Frederik Hendrik Pont in de zaak had 

opgenomen, werd er besloten de zaak naar Zaandam te verplaatsen. Daar waren ideale 
terreinen, aan vaarwater geschikt voor zeeschepen,  
Na de opening van het Noordzeekanaal in 1876 was het niet rendabel meer om de zaak in 
Edam voort te zetten. In 1888 werd er een terrein gekocht tussen de Zuiddijk en de Zaan en 
werden de eerste drie houtloodsen gebouwd. In 1889 kwamen er nog 2 loodsen bij en in 1891 
een zesde en in 1892 nog een zevende. Daarmee was het terrein vol.  
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Als in 1885 het zijkanaal G tot stand komt krijgen  zeeschepen, via het Noordzeekanaal, 
rechtstreeks toegang tot de houthaven van Zaandam. Schepen kunnen zowel aan de westkant, 
d.w.z. Havenstraat aanleggen als aan de Oostkant, dus aan het Eiland zelf.  
De ruimte die het bedrijf op de Prins Hendrikkade heeft is beperkt omdat de schepen in de 
vaarroute van en naar de Wilhelminasluis liggen. 
 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de firma Pont z’n oog op het eiland als vestigingsplaats 
laat vallen. Voor de gemeente opent zich de mogelijkheid om de dan open gevallen plaats tot 
woningbouw te komen in het gebied tussen Burcht en het Kattegat. Dat gebied zal na 1930 
omgetoverd worden tot de muziekbuurt.  
 
Foto onder: Eiland met Houthandel William Pont, Houthaven met vrachtschepen    

In 1911 werd besloten het familiebedrijf in een N.V. onder te brengen: NV houthandel v/h 
William Pont. Jaarlijks werden er zo`n 110.000 standaards (een standaard was een eenheid 
van 4,672 m3) hout uit Rusland, Finland, Oost-Pruisen (nu een deel van Polen) en de 
Baltische Staten met stoomschepen aangevoerd. Dat komt neer op ongeveer 120 
stoomschepen vol hout waren. In die landen had William Pont een meerderheidsbelang in de 
handelshuizen van Pauw & Sundberg en Wijnhuizen & Co, die een eigen bosexploitatie en 
zagerijen hadden. Er werd niet alleen voor de firma Pont hout geleverd. De Zaanstreek was 
rijk aan houthandels. De schepen die afmeerden werden met de hand gelost, plankje voor 
plankje door, wat genoemd werd, de losse ploeg. Losse ploegen zijn los omdat er geen vast 
dienstverband is en de samenstelling van de ploeg voortdurend kan veranderen. De haven van 
Zaandam lag altijd vol met schepen uit Rusland, Skandinavië. Vele handen moesten de boten 
lossen. 
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Foto onder : Houtloodsen met daartussen een gracht voor de dekschuiten omstreeks 1910 

 
De Eerste Wereldoorlog en de Russische Revolutie brachten het bedrijf in grote financiële 
moeilijkheden doordat het bedrijf zijn belangen en voorraden in Rusland kwijt raakte. De NV 
moest drie zeeschepen verkopen om het verlies te compenseren en de liquiditeit op peil te 
houden. Met pijn en moeite overleefde William Pont de crisis en men ging na de oorlog de 
strategie aanpassen door niet meer massaal hout in te kopen,  
maar kleinere partijen die waren aangepast aan de vraag. Zo had men geen gigantische 
voorraden meer. Bovendien werden er overal in het land filialen opgezet. Al het vervoer ging 
over het water en op het Eiland waren tussen de houtloodsen grachten gegraven waarin 
dekschuiten lagen. Vaak stond er al een vrachtwagen op een dekschuit waarop het hout werd 
geladen en het personeel kwam met de pont. 
 
Pont stichtte ook de destijds bekende kistenfabriek 'De Phoenix' in Halfweg, die lange tijd de 
slagzin 'Al een kist, krat of vat van de Phoenix gehad?' zou voeren. In 1959 veranderde dit 
beeld drastisch, want in dat jaar werd de William Pontbrug geopend die het Eiland met de 
Hogendijk verbond. Nadat de brug was geopend werden de grachten gedempt en werden er 
wegen aangelegd, want de trucks konden nu rijdend het bedrijf bereiken. Halverwege de jaren 
`60 kwam er een volgende ingrijpende verandering en dat was dat het hout in pakketten 
aankwam zodat veel handwerk verdween. In 1965 kwam ook het kantoor, dat nog altijd aan 
de Stationsstraat was gevestigd, naar het Eiland. Daar kwam het aan de Badhuisweg. William 
Pont was aan het eind van de jaren `60 de grootste houthandel van Europa. Het totale aantal in 
Nederland geïmporteerde standaards bedroeg in 1968 ruim 500.000 stuks, waarvan William 
Pont er 100.000 voor haar rekening nam. Op 2 mei 1969 bracht Prins Claus tijdens een 
werkbezoek aan Zaandam een bezoek aan het bedrijf en op 19 mei van datzelfde jaar werd 
William Pont koninklijk. Het is niet bekend of Prins Claus hier debet aan is geweest. 
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Foto : Dekschuit met daarop een met hout geladen vrachtwagen op weg naar de wal (1958) 
 
In de jaren `80 ging het met William Pont bergafwaarts. Het bedrijf investeerde in andere 
activiteiten en leed grote verliezen op een speculatieve belegging in gronden in Maleisië. Een 
afschrijving van f 60 miljoen overleefde Pont niet. Sanering en gedwongen ontslagen bleek 
noodzaak. De directie voerde in het diepste geheim onderhandelingen met Meyer 
International Nederland. Het gevolg was dat er in 1986 een fusie kwam tussen NV 
Houthandel v/h William Pont en Meyer en ging het bedrijf Pont- Meyer heten. Gevolg van de 
fusie was dat de 180 doe-het-zelf-winkels Hubo en de 50 Formido- bouwmarkten werden 
verkocht aan Pon Holdings. In 1988 kwam Pontmeyer geheel in Britse handen en werd het 
onderdeel van Meyer International PLC uit Londen. 
 
In 1990 kwam er een einde aan de eeuwenlange houtgeschiedenis op het Eiland, want het 
bedrijf ging zich vestigen op het industrieterrein Zuiderhout. Daar kreeg het aan de 
voormalige balkenhaven van Bruynzeel een kade van 240 meter lang. Door het vertrek van de 
houtbedrijven van het Eiland kon de gemeente Zaanstad de Den Uylbrug tegen aanzienlijk 
lagere kosten bouwen. Sinds 1999 is PontMeyer weer in Nederlandse handen met H.A.L. 
Investments als grootste aandeelhouder. 
 
Bron: http://zaandam.vandaag.nl/uit-de-oude-doos-23-houthandel-william-pont, 
http://zaanseverhalen.nl/, www.zaaneiland.nl,  
Jaap-Jan Ursem 
 
 
 
 
 
 
 

http://zaandam.vandaag.nl/uit-de-oude-doos-23-houthandel-william-pont
http://zaanseverhalen.nl/
http://www.zaaneiland.nl/
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GALICIË, PETROLEUM-MAATSCHAPPIJ               
 
 

 
 
OPGERICHT: 25-3-1895    GEVESTIGD: Amsterdam 
DIRECTEUR: J.G.C. Schlecker 
COMMISSARISSEN: Mr. J.N. Bastert, Johannes Diederik van der Crab en 
  J.J. Klaverwijden 
DOEL: Het in eigendom of in pacht verkrijgen van gronden in Galicië teneinde daarop 
  te boren naar petroleum, aardwas, asphalt en aanverwante mineralen. Het exploiteeren 
  van de in die boringen verkregen producten. 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 1.000.000,- verdeeld in aandelen van f 1000,- waarvan 
  geplaatst f 500.000,-, tevens  geplaatst 20 oprichters bewijzen. 
             
cat.nr.     nominaal kleur  geplaatst soort 
NL H 0547a f 1000        500  aand. 
NL H 0547b         -  zwart/wit       20  opr.bew. 
 
De Maatschappij werd ontbonden d.d.10-5-1905. Er is 1 liq. uitkering geweest van f 9,89 
per aandeel tegen inlevering der stukken. 
Druk: Typ. J.H. de Bussy 
Afmetingen: 24,3 cm x 16,9 cm opr. bew. 
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AMSTEL, IJSCOMPAGNIE DE               
 
 

 
 
 
 
OPGERICHT:     GEVESTIGD: Amsterdam 
DIRECTEUREN: A. Bosman 
COMMISSARISSEN: L. van Blankenstein, H. Cohen en G. Ch. v.d. Leck 
DOEL: De handel in en de fabricage van ijswafels, consumptie-ijs en aanverwante 
             artikelen, en van al wat daartoe benoodigd is, de exploitatie van ijssalons en 
             alles wat daartoe gerekend kan worden te behooren. 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 500.100,-, verdeeld in 500 aand. van f 1000,-, 
             en 100 aand. van f 1,- naam/toonder. 
             
cat.nr.     nominaal kleur  geplaatst soort 
NL H 0548a f 1000,-       100  aand. f 1000 
NL H 0548b f       1,- zwart/wit     100  aand. f 1,- 
 
Faillissement: d.d. 12-12-1924 
Druk: J.C. van Vliet’s Drukkerijen. NV.,  Rotterdam 
Afmetingen: 26,8 cm x 19,2 cm aand. f 1,-. 
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GENERAL BULB COMPANY 
(ALGEMEENE MAATSCHAPPIJ VOOR BLOEMBOLLEN)               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPGERICHT: 1-7-1902     GEVESTIGD: Vogelenzang 
DIRECTEUREN: A.J.E. Baron van Ittersum en J.H. Wentholt 
COMMISSARISSEN: C.J. van der Oudermeulen, Jhr. H.J. Deutz van Lennep en 
             Jhr. Mr. P. Tedeing van Berkhout 
DOEL: Het voortzetten van de zaken der N.V. Mij. voor bloemencultuur, en alzoo 
             het kweeken van en de handel in bloembollen, tuin- en bloemzeden en al 
             hetgeen daartoe in den ruimsten zin genomen kan geacht worden te behooren. 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 350.000,-, verdeeld in aand. van f 500,-, splits- 
             baar in onder-aand. groot f 50,-. Geplaatst f 301.350,- en 12 opr.-aand. 
             
cat.nr.     nominaal kleur  geplaatst soort 
NL H 0549a f 1000  blauw/wit   aand. f 1000,- 
NL H 0549b f 50  blauw/wit   aand. f 50,- 
 
Na 1920, 1923? overgegaan aan de Hollandsche Cultuur Maatschappij te Bennebroek. 
Druk: Typ. Holdert & Co., Amsterdam 
Afmetingen: 33,4 cm x 21,2 cm beide soorten 
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“EEN NATIONAAL BELANG” 
MAATSCHAPPIJ  TOT AANLEG EN EXPLOITATIE VAN BERMEN EN ANDERE 

BEPLANTINGEN               
 
 

 
 
 
 
OPGERICHT: 21-2-1880    GEVESTIGD: Utrecht 
DIRECTEUR: Waarnemend 1884, H. Copijn 
COMMISSARISSEN: A.Koster Mzn, J.W.R. Gerlach, H.M. Berns, J. Copijn jr,  
              C.F. Cremer, P.N. Koolen, Mr. L. van Lier, K.A. Manssen, J. Nagel jr, 
              Mr. H.L.A. Obreen, C.P.J. Verhoesen, C. Vermeijs, G.W.C. Westenberg, 
              N. de Zwaan en H.Copijn. 
DOEL: 1e De aanvraag om concessie tot beplanting van bermen langs spoorwegen, openbare  
             rijwegen en vaarten en van alle andere gronden, die daarvoor geschikt zijn; 2e de  
             exploitatie dier concessie; 3e de opwekking en aanmoediging van gemeentebesturen,  
             zoowel door schrift en woord, als door voordeelige aanbiedingen, tot aanleg van  
             plantsoenen, parken en dreven; 4e de aanleg van plantsoenen, parken en dreven tegen  
             billijke vergoeding.   
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 50.000,-, verdeeld in 500 aand. van f 100,- toonder. 
            In 1886 gebracht op f 75.000,-, 1888 f 100.000,- 1914 terug naar f 60.000,-. 
              
cat.nr.     nominaal kleur  geplaatst soort 
NL H 0550 f 100,-  roze/zwart     600  aand. f 100,- (foto boven 1884) 
Druk:  
Afmetingen: ca. 17,0 cm x 25,1 cm aand. f 100,- 1884.  
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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. 
 
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 II   
(Sluitingsdatum woensdag 11 april 2018 voor schriftelijke biedingen, postbezorging etc.) 
en zaterdag 14 april 2018 inzage voor bezoekers van de ruilbeurs/veiling. 
Op onderstaande kavels kan alleen door de leden schriftelijk worden geboden. 
Bieders wordt verzocht de biedingen per email ; contact@vvof.nl   aan de VVOF te zenden  
of via de post naar adres J.J. Ursem, Heemstede 59, 1187 MG te AMSTELVEEN  
Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens het veilingsysteem, en wel als 
volgt: van €1 t/m €10 met € 0,50, daarboven met € 1,-. 
Biedingen worden uitgebracht met wel of niet € 0,50 achter de komma, andere bedragen 
worden naar beneden afgerond. De hoogste bieder ontvangt zo spoedig mogelijk bericht, 
vergezeld van een kostenopgave. Na ontvangst door de vereniging van het verschuldigde 
bedrag, worden de fondsen aan de kopers toegezonden en vindt de verrekening met de 
verkopers plaats. 
Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aangetekend). Verkopers 
wordt per kavel € 0,10 plus 15% van de opbrengst in rekening gebracht (leden € 0,10 plus 
10%).Aan leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via de Mail-Bid wordt 
verzocht de fondsen per post aan de VVOF te zenden. In het volgende periodiek worden 
de opbrengsten gepubliceerd. 
In de kavelomschrijving wordt de kwaliteit van de stukken aangegeven volgens het 
onderstaande schema: 
Unc =    als nieuw  
EF =    als nieuw, met een enkele vouw of te verwaarlozen vlakje  
VF =    meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen 
F =    zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere mankementen 
W =    waardeloos of beplakt met tape 
N =    stukken op naam 
+ =    decoratief 
++ =    zeer decoratief 
 
Zouden de bekijkers der kavels op de ruilbeurzen wat respectvoller met de spullen willen 
omgaan? 
 
KAVELS-MAIL BID II   2018 
 
1 1 aand. f 500,-, Residentie Uitgevers Mij., ’s-Hage 1926 

1 aand. f 1000,-, Mij. tot Exploit. van Staalwaterbronnen, Haarlem 1895 
1 bewijs van deelgerechtichtheid Tabak Mij. Krapoh, A’dam 1922 
1 21/2% obl. Bfr. 100,-, Stad Antwerpen 1887 

F- 
VF 
VF 
VF 

2 3 4% obl. Rbl 125,-, Rusland Staat 1889/90/94 
3 4% obl. Rbl 625,-, Rusland Staat 1890/94  

3 x VF 
3 x VF 

mailto:contact@vvof.nl
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3 3 4% obl. Rbl. 200,-, Rusland Staat 1902 
1 4% obl. Rbl. 500,-, idem 
16 4% obl. Rbl. 1000,-, idem 

1 x F 2 x VF 
VF 
1 x F 15 x 
VF 

4 9 41/2% obl. Rbl. 125,- Rusland Staat 1909 
1 4% obl. Kr. 1000,-, Ungarische Localeisenbahnen , Budapet 1895 
2 cert. A’dam $ 1000,- voor 10 pref. aand., Wabash Spoorweg Mij., A’dam  1913/14 

9 x VF 
VF 
2 x VF 

5 2 4% obl. RM 1000,-, Kursk-Charkow-Asow 1889   SU E 1033b 
1 41/2% obl. Rbl. 625,-, Iwangorod-Dombrowa 1882   SU E 1026b 
3 4% obl. RM 2000,-, Moskau-Kiew-Woronesch 1895   SU E 1066d 
1 4% obl. Rbl. 100,-, Warschau-Wiener 1890 ser. VII   SU E 1154b 
1 4% obl. £ 100,-, Moscow-Windau-Rybinsk 1899   SU E 1083b 

2 x VF 
VF 
3 x VF 
VF 
VF 

6 13 bew. van 10 2e pref.aand. National Railway’s of Mexico, 1909 13 x VF 
7 13 cert A’dam  $ 1000,-, 1e pref. aand. $ 1000,- National Railways of Mexico 1909 13 x VF 
8 2 pandbrieven Magyar Jelzalog-Hitelbank, 1 4% Oostenrijk Staatslening 1920, 4 recepissen 

Ottoman , 4% Bagdad 1e ser. 1933, 1 4% obl. Kronen 2000,-, Temes Bega-Thal-
Wasserregulierung 1892 

8 x VF 

9 cert. A’dam, 4 stuks voor 10 aand. Ass. Gas and Electric Comp. A’dam1931/36 
5 Warrants voor 3 aand. Southern Pacific Comp., 1934 
cert. A’dam . 6 stuks Cert. pref.stock $ 1000,-, Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific 
RR Comp, Amsterdam 1928/32 
2 5% c.v. obl. $ 70,- Peruvian Transport Corp., A’dam 1956 
2 6% cert. $ 100,-, idem 1956 

12 x VF 
 
6 x VF 
 
2 x VF 
2 x VF 

10 4 cert. A’dam $ 1000,-, voor aand. Hudson & Manhattan RR Comp, A’dam 1924/5 4 x VF 
11 3 71/4% c.v. F 1000,-, Kon. Scholten Honig, Koog a/d Zaan 1973 

3 optiebew. Unilever, Rotterdam 1937 
3 x VF 
3 x VF 

12 3 aand. f 1000,-, Semarang-Cheribon Stoomtram-Mij., ‘s-Hage 2 x 1919 en 1 x 1923 3 x VF 
13 4 aand. f 250,-, Nederlandsch-Indische Spoorweg-Mij, ’s-Hage 1920 

3 aand. f 1000,-, idem 1920 
4 x VF 
3 x VF 

14 1 premie-obl. Ëtat Indépendant Du Congo, Brussel 1888 
bewijs van 1 + 10 + 25 winstaandeel Nationale Mij. der Belgische Spoorwegen, Brussel 
1949 

F 
3 x VF 

15  1 cert. Hamburg, 5% Russische Fondsen no. 36056 per 13-11-1821 
1 cert $ 100,-, Bank der Vereenigde Staten van Amerika, 17-6-1842 no. 15814 

VF 
VF 

16 1 winstbew. Houtaankap Mij. Noord Si-Maloer, ’s-Hage 1912 
1 aand. f 1000,-, Nederlandsche Oliepalmen Cult.Ondern. ’s-Hage 1916 
1 aand. f 1000,-, Cult. Mij. Ngredjo, A’dam 1926 
1 aand. f 40,-, Noembing Exploit-Mij., ’s-Hage 1937 
1 aand. f 1000,-, Suikeronderneming Poerworedjo, A’dam 1921 

VF 
VF 
VF 
VF 
VF 

17 1 aand. f 1000,-, Suikerfabriek Poerwokerto, A’dam 1892 
1 winstaandeel idem Amsterdam 1892 
1 pref. aandeel f 500,-, idem   Amsterdam 1895 
1 winstaandeel Suikeronderneming Poerworedjo, Amsterdam 1908 

VF 
VF 
VF 
VF 

18 1 winstbewijs Cult-Mij. Regojo, Amsterdam 1909 
1 aand. f 20,-, Cult. Mij. Rodiali, ’s-Hage 1923 
1 aand. f 1000,-, Passoeroeansche  Koffie Cultuur Mij., A’dam 1888 
1 winstbewijs Landbouw Mij Satak, Soerbaia 1922 

VF 
VF 
VF 
VF 

19 1 41/2% obl. f 500,-, Volkshuisvesting te Soerabaja, Soerabaja 1930 
1 premielot f 12,50, Mij. tot Exploitatie van vastigheden Kemajaran Oost, Batavia 1920 
1 winst-aandeel Cultuur-Mij. Sedep, A’dam 1901 
1 action de dividende Soboga Caoutchouc Plantage Mij., ’s-Hage 1910 

VF 
VF 
VF 
F 

20 1 aand. f 1000,-, Obi-Gom-Compagnie, A’dam 1908 
1 aand. f 500,-, Romaniet-Fabriek, Batavia 1913 
1 winstbewijs Cultuur Mij. Soeban Ajam, A’dam 1916 
1 6% c.v. obl. f 1000,-, Cult. Mij. Soeban Ajam, A’dam 1926 

VF 
VF 
VF 
VF 

21  2 aand. f 1000,-, Cultuur-Mij. Soerangga, A’dam 1907 en 1910 
1 aand. f 500,-, Koffiepellerij Soerabaia, Soerabaia 1897 
1 aand. f 500,-, Thee Cult. Mij. Tjitamboer, A’dam 1928 

2 x VF 
VF 
VF 

22 1 aand. f 250,-, Bibit-Onderneming Tasikmalaija en Galoeh, Batavia 1897 
1 aand f 500,-, Cult. Mij. Tjigaroe, A’dam 1909 

VF 
VF 
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1 pref. aand. f 500,-, Tjisoedjen Cult. Mij., A’dam 1915 
1 aand. f 400,-, Cult. Mij. Tjiganggon, A’dam 1937 

VF 
VF 

23 2 oprichters-bewijzen Tiboeni-Tjiponpok/ Tjiponkok, Amsterdam 1910 
1 winst-aandeel Tjiboeni-Tjiponpok, Amsterdam 1914 

2 x VF 
VF 

24 1 aand. f 1000,-, Cult. Mij. Way-Lima, Rotterdam 1896 
1 bewijs van 5 aand. f 100,-, Cult. Mij. Tjepper, A’dam 1936 
1 cert f 100,-, Vergde3 Vorstenlandsche Cultuur-Mij, A’dam 1937 
1 claim coupon f 50,-, idem, A’dam 1937 
1 claim coupon voor cert f 100,-, A’dam 1937 

VF 
VF 
VF 
VF 
VF 

25 1 aand. f 1000,-, Suikerfabriek Waringin Agoong, Amsterdam 1893 
1 aand. f 1000,-, Cult. Mij. Wonomerto, Amsterdam 1892 
1 1/10e pref.aand. f 100,-, idem, Amsterdam 1897 
1 pref. aand. f 1000,-, idem, Amsterdam 1897 

VF 
VF 
VF 
VF 

26 1 aand. f 1000,-, Sumatra Koffie- en Rubber Cult. Mij. De Westkust, A’dam 1925 
1 71/2% c.v.obligatie f 1000,-, idem, Amsterdam 1928 
1 winstbewijs idem, Amsterdam 1925 

VF 
VF 
VF 

27 1 aand. f 500,-, Landbouw Mij. Moeara Laboe, Batavia 1929 
1 aand. f 240,-, De Bahia Suikerfabrieken, Amsterdam 1905 
1 aand. f 1000,-, Cult. Onderneming Zorg en Hoop, Paramaribo 1908 
1 bewijs van Deelgerechtigdheid in de liquidatie van de Geconsolideerde Peninsular Koper 
Mij en de Huelva Spoorweg Mij, Brussel 1893 

VF 
VF 
VF 
 
VF 

28  9 stuks hoofdzakelijk Spanje VF/F 
29 10 4% obl. f 1000,-, Wollenstoffenfabrieken Thomas de Beer, Tilburg 1932 10 x VF 
30 7 oprichtersbewijzen Cultuur Mij. Modajac, Amsterdam 1927 7 x F 
31 6 4% obl. £ 100,-, Moskau-Windau-Rybinsk 1899   SU E 1083b 6 x VF 
32 6 4% obl. Rbl 625,-, Groot Russische Spoor 1888   SU E 1022 6 x VF 
33 2 oprichtersbewijzen Mij. tot Exploit. van Mechanische Vervoermiddelen Holland, 

Amsterdam 1900    (verhuisdienst) 
3 aand. (N) f 1000,-, Chemische Fabriek Holland, Amsterdam 1904 

2 x VF 
 
3 x VF 

34 4 aand. f 8,-, Cultuur Mij. Nieuw Tjisalak’s-Hage 1937 3 x VF 1 x 
W 

35 1 aand. f 10,-, Bad- en Zweminrichting aan het Abcouder Meer, Abcoude 1911 
1 aand. f 10,-, idem                                                                        Abcoude 1912 

VF 
F 

36 1 aand. f 1000,-, ser. A, Houthandel v/h Altius & Co., A’dam 1908 
1 aand. f 1000,-, ser B, idem                                          A’dam 1908 
1 aand. f 1000,-, Houthandel v/h Altius & Co., A’dam 1913 
1 aand. f 1000,-, idem                                         A’dam 1916 
1 aand. f 1000,-, idem                                         A’dam 1918 
3 bewijs van Aandeel in de Overwinst, A’dam 1925      

VF 
VF 
VF 
VF 
VF 
3 x VF 

37  idem kavel 36 8 x VF 
38 2 aand. f 1000,-, Scheepvaart Mij. Argo, Rotterdam 1918 2 x VF 
39 2 pref. aand. f 500,-, + 2  10% obl. f 1000,-,  Mij. Noord-Holland tot bereiding van 

Chemische Producten 
4 x VF 

40 idem kavel 39 4 x VF 
41 1 5% cv obl. f 1000,-, Loopvlakvernieuwingsindustrie Intersales Holland, A’dam 1956 

1 aand. f 1000,-, Tieleman & Dros, Leiden 1944 
1 pref.aand. f 1000,-, Waterleiding Maatschappij, Rotterdam 1893 
1 amortisatie-bewijs, Rubber Cultuur Mij. Soengey-Raja, Rotterdam 1912  

V 
VF 
VF 
VF 

42 2 aand. f 250,-, Nederlandsch Rumeensche Petroleum- Mij., Amsterdam 1909 
1 aand. f 1000,-, Industrieele Mij. Franeker, Rotterdam 1918 
1 aand. f 500,-, Cokes Oven Mij. systeem Louis Bansart, A’dam 1909 

2 x VF 
VF 
VF 

43 2 aand. f 100,-, Nederlandsch Surinaamsche Goud-Mij., A’dam 1907 
1 optiebewijs Unilever, Rotterdam 1937 
2 aand. f 1000,-, van Nierop & Co’s Handel Mij., Amsterdam 1914 

2 x VF 
VF 
2 x VF 

44 2 winstbewijzen Holland Dakota Landbouw Comp, A’dam 1910 (get MP H. Colijn) 2 x VF 
45 2 aand. f 240,-, Hollandsch-Fransche Restaurant-Mij., A’dam 1891 

1 aand. f 1000,-, Hotel De Oude Doelen, ’s-Hage 1917 
1 aand. (N) f 1000,-, Dispert, ’s-Hage 1934 

VF en F 
VF 
F 

46 1 action de jouissange (N) Kon. Zoölogisch Botanisch Genootschap, ’s-Hage 1932 
1 restantbewijs Zuid-Afrikaansch Handelshuis, A’dam 1923 

VF 
VF 
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1 7% obl. f 1000,-, Constructiewerkplaatsen Du Croo & Brauns, A’dam 1921 VF 
47 1 aand. f 250,-, Meubel Mij. Gebr. Bleijenberg, ’s-Hage 1915 

1 bew. van 5 aand. £ 12,-, Eerste Ned.-Transvaalsche Goudmijn-Mij., A’dam 1889 
1 7% obl. f 1000,-, Constructiewerkplaatsen Du Croo & Brauns, A’dam 1921   

VF 
F 
F 

48 1 aand. f 250,- Meubel Mij. Gebr. Bleijenberg, ’s-Hage 1915 
1 aand. f 1000,-, Internationale Tabakshandel Mij., A’dam 1920 
1 7% obl. f 1000,-, Constructiewerkplaatsen Du Croo & Brauns, A’dam 1921 

VF 
F 
VF 

49 1 aand. f 250,-, Meubel Mij. Gebr. Bleijenberg, ’s-Hage 1915 
1 cert van obl. f 35,-, Handelsverg. v/h Ankum, A’dam 1927 
1 inleveringsbewijs cert f 100,-, Tricobest, A’dam 1972 

F 
F 
VF 

50 2 aand. f 250,-, Java Stores. Semarang 1923 2 x VF 
51 2 aand. f 250,- idem VF en W 
52 2 inleveringsbewijzen voor aandeel en action de jouissange Warschau Weener Spoorweg-

Mij + stempel voor 1e uitkering door Van Doesburg & Jansen, A’dam 1912 
2 x VF 

53 Idem kavel 52 2 x VF 
54 Idem kavel 52  + 1 x extra  Action de jouissange 2 x VF + F 
55 21 stuks buitenland, Spanje, Potugal, USA, België, Hongarije etc, etc 21 x VF 
56 10 stuks modernUSA + 3 cert A’dam periode 1908 – 1983 9 x VF + F 
57 1 4% obl. Rbl 125,- Rusland Staat 1894 

1 5% obl. Rbl. 1875,-, Rusland Staat 1906 
1 4% obl. Rbl. 125,-, Nicolaibahn 1867   SU E 1019a 
2 4% prior. obl. Moskau-Kursk 1886   SU E 1078a 
2 4% obl. RM 500 en 2000,-, Süd-Ost spoor 1898   SU E 1134 a en c 

VF 
VF 
VF 
2 x VF 
2 x VF 

58 3 5% Transkaukasischen Eisenbahn, Fr fr 500,-, 2500,-, 5000,-,  SU E 1149 a/c 
2 4%obl. Rbl. 125 en 625,-, Tambow-Saratow 1882  SU E 1144a en b 

2 x VF + W 
2 x VF 

59 1 5% obl. Rbl. 187,50 Oranienbaum 1913   SU E 1098 
1 5% obl. Rbl. 189,-, City of Nikolaef 1912  I    SU T 2098a 
1 aandeel Rbl 100,-, St. Petersburger Waggonbau-Gesellschaft 1911   

VF 
VF 
VF 

60 6 verschillende Russische Trambaan stukken uitgegeven Brussel periode 1894 – 1905 
4 stuks aand. Glaces du Midi de la Russie, Brussel 1919, 1924,1925,1929  

6 x VF 
4 x VF 

61 10 stuks verschillende stukken betreft Russische Bedrijven, uitgegeven Frankrijk/België  10 x VF 
62 9 stuks idem kavel 61 9 x VF 
63 8 stuks idem maar alleen uit Engeland 8 x VF 
64 10 stuks zie tekst kavel 61, incl 2 org Russen 10 x VF 
65 10 stuks zie kavel 61 10 x VF 
66 10 stuks zie kavel 61 10 x VF 
67 10 stuks zie kavel 61 (veel tramwegen) 10 x VF 
68 11 stuks zie kavel 61 (veel tramwegen) 10 x VF 
69 1 aand. Rbl. 100,-, Naphte, pour Léxtration, le transport, la conservation et le commerce des 

produits de naphte, St. Petersbourg 1917 
1 5% obl. Mark 1000,-, Naphta-Productions-Gesells. Gebrüder Nobel, St. Petersbourg 1904 
1 aand. Rbl. 187,50 3e serie Soc. DÍndusrie Minière D’Ekatérinovka 1898 
1 aand. Rbl. 187,50, Soc. des Usines Métallurgiques et Mines de Kertch, 1899  

VF 
 
W 
F 
VF 

70 1 bew voor 8  aand. Roepies  500,-, Imperial Bank of India Calcutta 1923 
1 aand. Roepi 1000,-, Bank of Bengal, 1869 ? 
1 aand.  £ 10,-The New Oriental Bank Corporation, Calcutta 1890 
1 bew. van 5 aand  Roepi 100,-, The Industrial Bank of Western India, Ahmedabad 1920 

VF 
VF 
VF 
VF 

71 1 1 bewijs van 26 sh. $ 100,-, Bank of Kentucky, Louisville 1853 (oudst bekende 
Amerikaanse bankaandeel    (Drumm boek Oude aandelen, pag. 141) 

VF 

72 1 org USA stock 2 sh $ 100,-, Bank of charleston 1873 (wit papier) 
1 org USA stock 10 sh $ 100,-, Bank of Charleston 1884  ( gekleurd papier)  

VF 
VF 

n.b. het eerste bod begint bij € 1,- en niet lager!!!!! 
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Geachte Leden Inzenders 
Voor de Mail-Bid worden soms bekende stukken ingezonden  ook door leden, die kwalificatie 
W mee zouden krijgen. Om kosten te besparen voor de VVOF stuur ik ze niet terug.  Met 
buitenmensen heb ik al de afspraak dat ik de stukken die in zeer slechte staat zijn mag 
vernietigen. Dit ga ik nu ook voor leden invoeren omdat het te gek is dat leden dergelijke 
rommelstukken aan elkaar willen verkopen!  Deze rommelstukken zijn dan op de 
eerstvolgende ruilbeurs weer af te halen, daarna gaan ze de prullenbak in! - Peter Baas 
 
OPBRENGSTLIJST MAIL-BID I  2018  (* na loting)  

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

 
 
VVOF Bijeenkomst 14 april bezoek van de Perfin Club Nederland 
Op 14 april a.s. krijgen we bezoek van de Perfin Club Nederland. Deze vereniging richt zich 
op het verzamelen van geperforeerde postzegels uitgegeven door Nederlandse bedrijven. Het 
ledenaantal bedraagt circa 180, uit acht verschillende landen. Nico van der Lee zal namens de 
vereniging aanwezig zijn. Hij is mede auteur van catalogus van de perfins van Nederland.
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AGENDA 2018 
 
Zaterdag 14 april 2018 van 11.00 tot 14.00 uur 
VVOF jaarvergadering, ruilbeurs en veiling. Tevens inzage in de mailbid. 
Plaats: Duivendrecht. Route onderaan de pagina  
 
Dinsdag 8 mei 2018 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 het najaar van 2018: zijn nog niet bekend 
 
VEILINGEN 
 
VVOF 
Op 14 april 2018 zal de VVOF weer een eigen veiling houden.  
Inleveren is wel mogelijk voor de veiling van april 2019.  
 
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 10 augustus 2018 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  
NL V 1 t/m 24.  De verkoopprijs van de Catalogus voor leden is  € 13,35 (of  € 19,00 inclusief 
verzendkosten); dit bedrag vooruit te voldoen. Voor niet-VVOF leden bedraagt de 
aanschafprijs van de Catalogus € 21,50 (afgehaald) of  € 28,50 inclusief verzendkosten; dit 
bedrag vooruit te voldoen. 
 
U kunt de Catalogus alfabetisch doorzoeken op:   
http://www.scripophily.nl/scripophily/VVOF-catalogus%20op%20alfabet.php 
 
Tevens kunt U daar op alfabet alle artikelen vinden en lezen, die sinds 1978 zijn verschenen 
in ons MEDEDELINGENBLAD. Dat kan op naam van de uitgever der effecten en/of op het 
onderwerp dat wordt besproken. 
 
WEBSITES 
 
Automobiel verzameling:  www.automobielaandelen.nl  
Collectie Rotterdam:  http://members.home.nl/roo.effecten  
Verzameling Ton Verkerk: http://www.oudefondsen.nl/  
Spoorweg verzameling: http://aandelen.r4u.nl/index.html  
Nationaal Kranten archief: www.delpher.nl  
Leeuwarder Courant:  www.archiefleeuwardercourant.nl  
 
BESTUUR 
J. Veldman         Voorzitter                           veldman2016@gmail.com                                                                         
J.J. Ursem    Secretaris / Redactie  waardepapieren@hotmail.com     
T. Verkerk Penningmeester   verkerklaan@gmail.com     
M. Gieling Public Relations   mile.gieling@chello.nl 
R.Nederlof Website/ 2e penningmeester  r.nederlof@vvof.nl                                                                                   
 
medewerker 
P.E. Baas Catalogus/Mail-Bid 

http://www.scripophily.nl/scripophily/VVOF-catalogus%20op%20alfabet.php
http://www.automobielaandelen.nl/
http://members.home.nl/roo.effecten
http://www.oudefondsen.nl/
http://aandelen.r4u.nl/index.html
http://www.delpher.nl/
http://www.archiefleeuwardercourant.nl/
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SUMATRA RUBBER CULTUUR-MAATSCHAPPIJ (In 1975 omgezet in de 
Beleggingsmaatschappij SUMABEL)

De N.V. Sumatra Rubber Cultuur-Maatschappij werd opgericht op 25 Juni 1909 in 
Amsterdam met het doel het exploiteren van landbouw-, nijverheids- en andere 
ondernemingen op Sumatra of elders in Ned.-Indië, zowel door rubbercultuur als door cultuur 
van andere gewassen; het verwerken en verkopen van producten van de door haar gedreven 
ondernemingen als van derden; het aankopen of op andere wijze verkrijgen van gronden; de 
handel in- en de im- en export zomede het vervoer van alle handelsgoederen, voor eigen 
rekening of die van derden. De vennootschap mocht ook deelnemen in of zich op enigerlei 
wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of 
soortgelijk doel. Bij de oprichting werden de erfpachtspercelen Kedaton I, II en III, groot 
ruim 2000 bouws = ± 1420 ha, ingebracht tegen betaling van ƒ 87.000 aandeelen en ƒ 
160.000 in contanten. In 1911 werden ook de ondernemingen Kedaton IV, V en VI in 
exploitatie gebracht. Na verloop van tijd beschikte de maatschappij over de 
rubberondernemingen Kedaton I t/m IX, Gadies I en Way Serdang, totaal 11 
erfpachtspercelen, tezamen groot 9428 ha. Zij waren gelegen in de Lampongse districten, 
Afdeling Tandjong Karang, Zuid-Sumatra, op een afstand van 8 km van Telok Betong, 3 km 
van Tandjong Karang. De perceelen waren voor 75 jaar van het Gouvernement in erfpacht 
verkregen tegen een jaarlijkse canon van ƒ 1,— per bouw. Van Kedaton I werden in 
December 1922 twee voor cultuur ongeschikt gebleken perceelen aan het Gouvernement 
teruggegeven. In 1923 werd de N.V. Para Rubber Cultuur Maatschappij ,,Gadies” te Batavia 
overgenomen. Deze vennootschap beschikte over naastgelegen erfpachtspercelen ter grootte 
van 11.070 bouws. Over 8000 bouws was voor 4 jaar (dus t/m 1926) vrijstelling van 
canonbetaling verkregen. Hierna beschikte de maatschappij over totaal 13.288 bouws = 9.430 
H.A., waarop de ondernemingen Kedaton en Wai Rilau. Naast de cultivatie van Hevea 
Brasiliensis werden ook proeven genomen met de verbouw van kapok, cacao, koffie en peper.
Over de oorlogsjaren jaren 1941-1945 konden geen jaarverslagen worden opgemaakt, zelfs 
nog niet over 1946 t/m 1948 omdat de ondernemingen in republikeinsch gebied lagen. Pas 
begin 1949 bleek dat van de totale rubberaanplant van circa 3300 ha 553 ha was verbrand of 
gerooid. De tap werd in april 1949 op enkele afdelingen hervat, maar de veiligheid liet toen 
nog zeer te wensen. De meeste gebouwen en machines bleken herstelbaar en er werden enkele 
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nieuwe gebouwen neergezet. De gang van zaken op de onderneming kon over het algemeen 
niet ongunstig worden genoemd. Wel kwamen op grote schaal latex-diefstallen voor. Door de 
bevolking was zo’n 1850 ha onwettig geoccupeerd, deels in hiaten in de aanplantingen, deels 
op de woeste gronden. Wegens gebrek aan werkvolk waren ulto 1950 nog maar circa 1426 ha 
in productie genomen maar ulto 1956 besloeg de productieve aanplant 2719 ha, waarvan 
economisch tapbaar 2600 ha. Deze aanplant was weliswaar van oudere leeftijd, maar deze kon 
i.v.m. de financiele situatie niet worden verjongd. Wel waren er weer kweekbedden 
aangelegd. In 1957 werd de onderneming, evenals alle Nederlandse ondernemingen, door de 
Indonesische regering genationaliseerd tegen betaling van een compensatie die over vele jaren 
was uitgesmeerd, later gebundeld in claims al Belindo en Claimindo.

SUMABEL
Bij statutenwijziging van 25 februari 1975 werd de N.V. Sumatra Rubber Cultuur-
Maatschappij omgezet in een beleggingsmaatschappij en werd de naam veranderd in 
SUMABEL N.V. Er werd belegd in (converteerbare) obligaties en aandelen zowel in als 
buiten Nederland. Deze naamsverandering ging gepaard met een verwisseling van de 
aandeelbewijzen. Voor elk aandeel van nominaal ƒ 1.000,— Sumatra Rubber CM werden 14 

aandelen van nominaal ƒ 
50,— Sumabel beschikbaar 
gesteld. Nadat besloten werd 
het nominaal 
aandelenkapitaal met 30 % 
terug te brengen van ƒ 
1.500.000 op ƒ 1.050.000, 
werden de tot ƒ 700,—
afgestempelde aandelen 
omgewisseld in aandelen met 
een nominale waarde van ƒ 
50,—, in coupures van 1, 2 en 
20 stuks. Tevens werd 
besloten het oude verliessaldo 
van ƒ 390.000 af te boeken. 
Het uit de afstempeling 

ontstane agio van ƒ 450.000, werd afgelost op het verliessaldo A.P. van ƒ 347.949 en het 
restant ad ƒ 102.051 overgeboekt naar de agioreserve. Per 31 december 1975 waren er 20.398 
gewone aandelen van ƒ 50,— geplaatst, terwijl 43 oude aandelen, zijnde 602 nieuwe, toen 
nog niet waren omgewisseld. Op 15 januari 1976 werd door de zittende Raad van 
Commissarissen voorgesteld om per 4 februari 1976 tot commissaris te benoemen de heer F. 
Beekhuis, mededirecteur van het toen nog gerenommeerde Amsterdamse B.V. 
Effectenkantoor E. Van Wijngaarden & Co. *). Op 10 oktober 1977 verkocht Sumabel haar 
belang (100 %) in de Algemeene Visscherij Maatschappij (AVM,) aan de Amsterdamse 
Beleggingsuitgeverij (AB-Groep), een netwerk van vennootschappen en 
beleggingsmaatschappijen. AVM was een beleggingsmaatschappij die in Canadese 
mijnbouwaandelen investeerde. De precieze samenstelling van de portefeuille ten tijde van de 
overname was onduidelijk. De beleggingen werden in de loop van 1975 geliquideerd, waarna 
de opbrengst werd gestoken in een pakket gewone guldensobligaties. De directie van AB-
Groep werd toen gevoerd door Effectenkantoor E. Van Wijngaarden & Co., onder leiding van 
de heren F. Beekhuis en F.A.T. Spierings. Door verkoop van de AVM werd Sumabel 
“familie” van de AB-Groep. Saillant detail is dat de aankoop van de aandelen AVM werd 
gefinancierd door Teko B.V. in Alkmaar. Directrice van Teko was Mw. Beekhuis (echtgenote 
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van F.). Kort na de verkoop van AVM aan de AB-Groep werd Teko omgedoopt in Belkas, 
met Mw. Beekhuis en F.A.T. Spierings als directie. Uit een advertentie in de Gids voor 
Incourante Fondsen blijkt dat Spierings minimaal vanaf dat moment ook al onder de naam 
BELKAS opereerde (zie verder). Door het faillissement van de frauduleuze AB-Groep kwam 
Sumabel in de problemen. Want Spierings was bij de koop van de aandelen AVM “helemaal 
vergeten” een aansprakelijkheidsverklaring voor alle schulden van de AVM in te trekken. 
Omdat curatoren het faillissement van de AB-Groep als één geheel zagen, zou Sumabel 
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor alle schulden van de Groep. Spierings haastte zich 
om bij de Amsterdamse Kamer van Koophandel een verklaring in te dienen waarin de 
omstreden aansprakelijkheidsverklaring voor AVM met terugwerkende kracht tot de datum 
van aankoop werd ingetrokken. Effectenkantoor E. Van Wijngaarden & Co. maakte namens 
principalen bekend dat er een bod op Sumabel zou komen. Tot en met 1978 lijkt Sumabel als 
een “normale” beleggingsmaatschappij te opereren. Maar in het jaarverslag 1979 werd een 
opmerkelijke gebeurtenis vermeld. Er werd medegedeeld dat Sumabel een omwisselingsbod 
had uitgebracht aan de houders van de Volks Aandelen Trust: 8 aandelen VAT voor 3 
aandelen Sumabel. De bedoeling was om de slagkracht van Sumabel te vergroten en 
gelijktijdig een kostenbesparing te realiseren. In 1980 werden de gekochte aandelen VAT al 
weer afgestoten. In 1979 verscheen in de boeken een relatief groot belang (ƒ 400.000) in een 
10 % converteerbare obligatielening van de N.V. Assurantie Belegging Maatschappij 
Wilhelmina dat minimaal ongewijzigd werd aangehouden tot eind 1982. Mogelijk was dit een 
vorm van onderhandse lening aan de directie van dit bedrijf. Deze belegging maakte toen 6 % 
uit van het vermogen per ultimo 1979. In de toelichting op de effectenportefeuille ontbrak 
echter enige verwijzing daarnaar. Vanaf boekjaar 1975 werd indertijd het jaarverslag voorzien 
van een accountantsverklaring van P.J. Schadé. Die heeft zijn bemoeienissen tot in 1983 
voortgezet, het laatst als Schadé, Harkema & Partners Accountants. Het is niet duidelijk of dit 
accountantskantoor ook betrokken was bij de opstelling van de jaarstukken van 
Effectenkantoor E. van Wijngaarden & Co en andere gelieerde ondernemingen. In 1981 dook 
er een naar verhouding aanzienlijke belegging in aandelen “SEDEP” op, actief in onroerend 
goed. Deze N.V. Cultuur- en Handel Maatschappij Sedep was sinds 1960 de rechtsopvolger 
van de oorspronkelijke Ned.-Indische N.V. Cultuur Maatschappij Sedep, waarvan de thee & 
kina ondernemingen in 1957 waren genationaliseerd. Deze belegging bedroeg 5 % van het 
eigen vermogen van Sumabel.
In 1982 werd nog een belang genomen in Canada Overseas Investments (circa 11 % van het 
E.V. van Sumabel).

MAATSCHAPPIJ WILHELMINA N.V.
In 1984 werd Sumabel overgenomen door het sinds 1987 zelfstandig opererend 
participatiebedrijf Maatschappij Wilhelmina N.V. (voorzetting van het in 1901 opgerichte 
Assurantie Belegging Maatschappij Wilhelmina N.V.
(http://www.maatschappijwilhelmina.nl/), onder leiding van F.A.T. Spierings! Hij bezat niet 
alleen al 50 % van de aandelen van Sumabel maar hij had ook de leiding over deze 
beleggingsmaatschappij. Maatschappij Wilhelmina N.V. verschaft risicodragend vermogen 
aan en participeert in middelgrote en kleinere bedrijven. Tevens verstrekt zij 
expansiefinancieringen wanneer de normale bancaire relaties geen oplossing kunnen bieden. 
Het streven van de onderneming is om te participeren in bedrijven die een soms moeizame 
overgangsfase doormaken en om na een zekere consolidatieperiode de participatie weer af te 
stoten, hetzij door beursgang, hetzij door een buy-out. Verder biedt deze vennootschap aan 
houders van minderheidsbelangen in familiebedrijven de mogelijkheid om door aandelenruil 
hun vaak incourante bezit liquide te maken. In 1989 werden bovengenoemde activiteiten 
uitgebreid met de ontwikkeling van vastgoedprojecten en de investering hierin. Fondsen als 
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die van Assurantie Belegging Maatschappij Wilhelmina werden al in 1975 verhandeld door 
een aantal commissionairs. Eerst sinds 2008 op markt van incourante aandelen, NPEX 
(https://fbs.npex.nl/web/site/default.aspx?m=fondsdetail&code=WILHELMINA).
Beleggingsadviesburo BELKAS te Amsterdam, onder directie van F.A.T. Spierings, 
adverteerde al vanaf de 47e jaargang, 1977, in de Gids voor Incourante Fondsen als 
beheerders van: Beleggingsfonds Hartogensis, Sumabel, Volks Aandelen Trust (V.A.T.) en 
Wilhelmina N.V. en als bemiddelaars bij plaatsing of overname van incourante 
aandelenpakketten en omwisseling van schadeclaims Indonesië in certificaten Belindo. Met 
de uitgave van de 53e jaargang, 1983, verdween de advertentie van BELKAS en nam 
Effectenkantoor E. van Wijngaarden & Co. een paginagrote advertentie voor haar rekening.

*) B.V. Effectenkantoor E. van Wijngaarden & Co. is te eniger tijd in handen gekomen van de 
Zwitserse Sasea-Groep en werd begin 1991 verkocht aan Ten Cate & Co., de 
houdstermaatschappij van de financier mr. E. ten Cate.
Persoonlijk archieven van Ton de Jong en Joost Veldman

BRITISH EAST INDIA COMPANY

In ons land mocht dan wel begin 17e eeuw de roemruchte V.O.C. worden opgericht en een 
grote rol spelen in de wereldhandel, ook de Engelsen lieten zich toen niet onbetuigd!
De British East India Company (ook wel genoemd "John Company") werd opgericht bij 
Koninklijk Besluit van koningin Elisabeth I op 31 December 1600. Gedurende de volgende 
250 jaar werd het een van de machtigste commerciële ondernemingen van zijn tijd.

INLEIDING
Het zwaartepunt van de handel van de British East India Company bevond zich in India waar 
zij ook bestuurlijke en militaire functies ging uitvoeren die uiteindelijk de commerciële 
activiteiten gingen overschaduwen. India werd vaak de "Jewel in the Crown" genoemd. 
Letterlijk omdat ‘s werelds grootste diamant, de Koh-i-Noor, die tegenwoordig deel uitmaakt 
van de kroonjuwelen van het Verenigd Koninkrijk, daar werd gevonden. Figuurlijk omdat 
India voor de Britten het meest waardevolle land was tot de onafhankelijkheid in 1947.
Zoals Macaulay zei: "Het is het vreemdste van alle regeringen, maar ontworpen voor het 
vreemdste van alle rijken". De vlag van de Company heeft in de hoek de vlag van Engeland 
(het kruis van St. George) en de strepen hebben mogelijk de vlag van de Verenigde Staten 
geïnspireerd.

Vlag van de British East India Company, 1707-1801 (rood-wit)

INVLOED
Vanuit het statige East India House, haar hoofdvestiging in Leadenhall Street in Londen, heeft 
de Company invloed uitgeoefend op alle continenten. Ze was leidinggevend bij de stichting 
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van Brits-Indië, stichtte Hongkong en Singapore, was werkgever van Kapitein Kidd in de 
strijd tegen piraterij, vestigde de teelt van thee in India, hield Napoleon gevangen op Sint-
Helena en maakte het fortuin van Elihu Yale. Hun handelswaar was het onderwerp van de 
Boston Tea Party. De vlag van de Company, met de Engelse vlag in een hoek en de 
horizontale strepen, was mogelijk een inspiratiebron voor de Stars and Stripes, de vlag van de 
Verenigde Staten zoals dat in 1937 werd geopperd door Sir Charles Fawcett. Vergelijking 
tussen de vlaggen en bestudering van historische bronnen lijken dit te bevestigen.
Haar scheepswerven stonden model voor Sint-Petersburg, elementen van haar administratie 
zijn nog steeds terug te vinden in de Indische bureaucratie en haar bedrijfsstructuur was het 
meest succesvolle vroege voorbeeld van een bedrijf met gezamenlijke aandelen (?).
Als negatief punt kan genoemd worden het slechte financiële beheer in Bengalen waardoor 
het niet mogelijk was om miljoenen van de hongerdood te redden in 1770.

GESCHIEDENIS

De stichtingsjaren
De Company werd opgericht als “de gouverneur en vereniging van kooplieden van Londen 
die handelen in Oostelijk Indië” (The Governor and Company of Merchants of London 
Trading into the East Indies) door een verzameling van 800 ondernemende en invloedrijke 
zakenlieden. Ze verkregen een exclusieve volmacht voor de handel in Oost-Indië voor een 
periode van vijftien jaar. De company had bij aanvang 125 aandeelhouders en een kapitaal 
van 72.000 Engelse ponden. Aanvankelijk maakte de Company weinig indruk op de 
Nederlanders, die op dat moment de specerijenhandel beheersten, en ze slaagde er niet in een 
vaste vestigingsplaats te bemachtigen in Indië. Uiteindelijk arriveerden schepen van de 
Company in India, meerden af bij Surat en stichtten er in 1608 een handelspost. Gedurende de 
volgende twee jaren slaagde ze erin om een eerste factorij te stichten in de stad Machilipat 
nam aan de Coromandelkust in de Golf van Bengalen. De hoge winsten die al snel door de 
company werden gemeld (waarschijnlijk te danken aan het terugdringen van doorvoerkosten 
door het oprichten van de handelsposten) waren voor Koning James I reden volmachten te 
verlenen aan andere Britse compagnieën. Maar in 1609 besloot hij toch de volmacht voor de 
Company voor onbepaalde tijd te verlengen, met inbegrip van een clausule dat de volmacht 
zou eindigen als de handel gedurende drie opeenvolgende jaren niet winstgevend zou zijn.

Vestiging in India
De handelaren van de Company waren vaak betrokken bij vijandigheden en schermutselingen 
met hun Nederlandse tegenhangers. Misschien doordrongen van het besef dat een 
handelsoorlog op volle zee weinig heilzaam zou zijn werd besloten te proberen vaste voet aan 
land te krijgen op het vasteland van India, wat door beide landen werd gesanctioneerd. Bij de 
Kroon werd een verzoek ingediend om een diplomatieke missie te starten.
In 1615 werd Sir Thomas Roe door James I opgedragen om een bezoek te brengen aan Mogol 
heerser Jahangir, die heerste over bijna 70 procent van het Indische subcontinent. Doel van 
zijn missie was het tot stand brengen van een handelsovereenkomst waardoor de company 
exclusieve rechten kreeg voor het vestigen van handelshuizen in Surat en andere gebieden. 
Als tegenprestatie bood de Company aan om de Mogol te voorzien van goederen en rariteiten 
van de Europese markt. De missie was zeer succesvol en Jahangir stuurde Sir Thomas terug 
naar de koning met een brief waarin stond:
“Ik heb aan alle koninkrijken en havens in mijn rijken opdracht gegeven alle handelaren van 
de Engelse Natie te ontvangen als onderdanen van mijn vriend; dat in iedere plaats waar zij 
verkiezen te leven zij volledige vrijheid genieten zonder beperkingen; en in welke haven zij 
ook zullen arriveren noch Portugal noch enig ander het zal wagen hun rust te molesteren; en 
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in welke stad zij resideren ik aan al mijn gouverneurs en kapiteins opdracht heb gegeven hen 
alle vrijheid te geven die ze wensen; te verkopen, kopen en transporteren naar hun land wat zij 
maar wensen. Ter bevestiging van onze liefde en vriendschap wens ik dat Uwe Majesteit aan 
zijn kooplieden opdracht geeft in hun schepen allerhande soorten rariteiten en rijke goederen 
mee te nemen die geschikt zijn voor mijn paleis; en dat het u behaagt ij uw koninklijke 
brieven te sturen bij iedere gelegenheid, dat ik mij mag verheugen in uw goede gezondheid en 
voorspoedige zaken; dat onze vriendschap wederzijds en eeuwigdurend moge zijn.”

Uitbreiding
Met dergelijke steun was de company al snel machtiger dan de Portugese concurrentie, die 
was gevestigd in Goa en Bombay (dat later aan Britten werd overgedaan als onderdeel van de 
bruidsschat van Catherine de Braganza). Ze vestigde zich in Surat (1612), Madras (1639, nu 
Chennai), Bombay (1668 nu Mumbai) en Calcutta. Tegen het jaar 1647 had de Company 23 
vestigingen en 90 werknemers India. De belangrijkste vestigingsplaatsen werden de 
ommuurde forten van Fort William in Bengalen, Fort St George in Madras en het Kasteel van 
Bombay. In 1634 breidde de Mogol heerser zijn gastvrijheid uit tot het gebied van Bengalen 
en in 1717 werden alle grensbelastingen voor de handel vervallen verklaard.
De voornaamste handelsgoederen waren rond die tijd katoen, zijde, indigo, salpeter en thee.
Gedurende deze tijd werd voortdurend geprobeerd het Nederlandse monopolie op de handel 
in specerijen in de Straat Malakka te doorbreken. In 1711 vestigde de Company een 
handelspost in Kanton, China voor de handel in thee en zilver. In 1657 vernieuwde Oliver 
Cromwell de volmacht van 1609 en bracht kleine wijzigingen aan in de bedrijfsstructuur. De 
status van de Company werd nog vergroot door het herstel van de Britse monarchie. Met een 
serie van vijf wetten gaf Koning Karel II in 1670 de Company het recht om zelf gebieden te 
veroveren, munt te slaan, forten en legers te bezitten, verdragen aan te gaan, oorlog te voeren, 
vrede te sluiten en recht te spreken in de bezette gebieden. Omringd door concurrerende 
machten uit andere landen en soms belaagd door vijandige lokale heersers had de Company 
grote behoefte aan bescherming. De door de staat gegeven vrijheden waren dus zeer welkom 
en al snel werd een eigen legermacht opgericht, vooral bestaande uit lokale bevolking. Rond 
1689 was de Company uitgegroeid tot een zelfstandige natie op het vasteland van India, met 
een eigen administratie en een intimiderende militaire kracht.

Handelsmonopolie
De welvaart die werknemers van de Company genoten stelde hen in staat terug te keren naar 
hun vaderland waar ze vaak grote landgoederen stichtten en hun geld investeerden in zaken en 
aanwendden voor het verkrijgen van politieke macht. Zodoende ontwikkelde de Company een 
lobby in het Britse Parlement. Echter, onder druk van ambitieuze zakenlieden en vroegere 
deelgenoten van de Company die uit waren op eigen handelsondernemingen in India werd in 
1694 een dereguleringswet aangenomen. Volgens deze wet was het aan ieder Brits bedrijf 
toegestaan handel te voeren met India tenzij dat expliciet bij wet verboden werd. Hierdoor 
werd de volmacht die al zo'n 100 jaar van kracht was waardeloos. Een wet aangenomen in 
1698 maakte de oprichting mogelijk van een parallelle Oost Indische compagnie genaamd 
The English Company Trading to the East Indies, met een staatslening van £2 miljoen pond.
De machtige aandeelhouders van de oude Company schreven zich al snel in voor het nieuwe 
bedrijf met £ 315.000 en domineerden daarmee het bestuur. De twee bedrijven streden enige 
tijd met elkaar, zowel in Engeland als in India, om een dominant aandeel in de handel. Het 
werd al snel duidelijk dat de oude Company in de praktijk weinig te duchten had. Beide 
bedrijven gingen samen in 1702 waarbij een soort drie-eenheid ontstond bestaande uit de twee 
bedrijven en de staat. Een voorwaarde van het samengaan was een lening van £ 3.200.000 aan 
de staat in ruil voor exclusieve privileges gedurende de volgende drie jaar waarna de situatie 
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zou worden herbezien. De naam van het nieuwe bedrijf werd “United Company of Merchants 
of England Trading to the East Indies”. De volgende decennia zagen een constant heen-en-
weer gevecht tussen de Company-lobby en het Parlement. De Company was uit op een 
permanente situatie terwijl het Parlement niet graag de mogelijkheid opgaf om mee te delen in 
de winsten van de Company.
In 1712 werd een nieuwe wet aangenomen die de status van de Company hernieuwde hoewel 
de leningen waren terugbetaald. Rond 1720 was 15% van de Britse import afkomstig uit 
India, bijna volledig gedaan door de Company waarmee het succes van de lobby werd 
aangetoond. Een wet in 1730 verlengde de vergunning tot 1766. Rond deze tijd werden 
Groot-Brittannië en Frankrijk bittere rivalen en ontstond er regelmatig strijd om de controle 
over de koloniale bezittingen. Bang voor de financiële gevolgen van een oorlog kwam de 
regering in 1742 overeen dat de termijn van het exclusieve handelscontract werd verlengd tot 
1783 in ruil voor een vergoeding van 1 miljoen pond. De schermutselingen escaleerden echter 
wel tot de gevreesde oorlog en tussen 1754 en 1763 zorgde de Zevenjarige Oorlog ervoor dat 
de Britse aandacht werd verschoven naar het verdedigen van bezittingen in Europa en in de 
Noord-Amerikaanse kolonies. Ook op India's grondgebied werd gevochten tussen Franse 
strijdkrachten en die van de company. Rond deze tijd verkreeg Groot-Brittannië een 
voorsprong op zijn Europese rivalen door de start van de Industriële revolutie. De vraag naar
goederen uit India steeg sterk door de behoefte om leger en bevolking te onderhouden tijdens 
de oorlog en door de toegenomen beschikbaarheid van grondstoffen en efficiëntere 
productiemethoden. Als bakermat van de revolutie kende Groot-Brittannië een hogere 
levensstandaard en de spiraalvormige cyclus van welvaart, vraag en productie had een 
geweldige invloed op de overzeese handel. De Company werd verreweg de grootste speler in 
de Britse wereldmarkt en verkreeg zodoende een onaantastbare positie in het
beslissingsproces van de regering.

Koloniaal monopolie
De oorlog resulteerde in een nederlaag voor de Franse strijdkrachten en beperkte zodoende de 
Franse koloniale ambities. Ook werd hierdoor de invloed van de industriële revolutie in de 
Franse gebieden beperkt. Robert Clive, de Gouverneur-generaal van Bengalen, leidde de 
Company naar een verrassende overwinning tegen Joseph François Dupleix, commandant van 
het Franse leger in India, en heroverde Fort St. George op de Fransen. In het Verdrag van 
Parijs (1763) werden de Fransen verplicht hun handelsposten te beperken tot kleine enclaves 
in Pondicherry, Mahe, Karikal, en Chandernagar zonder militaire aanwezigheid. Alhoewel 
deze kleine buitenposten Frans bezit bleven gedurende de volgende 200 jaar kwam hiermee
een eind aan Franse ambities in India. Hiermee werd een voorname bron van economische 
competitie voor de Company uitgeschakeld. De Company, met deze kolossale overwinning 
op zak en gesteund door een gedisciplineerd en ervaren leger, was hierdoor in staat
ongestoord het invloedsgebied uit te breiden met Carnatic (vanuit Madras) en Bengalen 
(vanuit Calcutta).

Lokale weerstand
De Company ondervond geregeld weerstand van lokale leiders. Robert Clive voerde een leger 
van de Company aan tegen Siraj Ud Daulah, die door Frankrijk werd gesteund, en won in 
1757 tijdens de Slag bij Plassey. Hiermee eindigde de laatste georganiseerde weerstand in 
Bengalen maar het vervreemdde de Britten zich van de Mogol-leiders met wie Siraj zich had 
verbonden. Het Mogolrijk was echter al in staat van verval na de val van Aurangzeb en brak 
meer en meer op in kleine stukjes en enclaves. Na de slag Slag bij Buxar gaf heerser Shah 
Alam II de administratieve rechten over Bengalen, Bihar en Orissa over aan de Company.
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Haider Ali en Tipoe Sultan, de legendarische heersers over het koninkrijk Mysore, waren 
eveneens een bron van onrust en gevechten. Nadat ze de Fransen hadden gesteund gedurende 
de oorlog zetten ze daarna de worsteling met de Company voort met de vier Oorlogen van 
Mysore. In 1799 kwam hier een einde aan toen Tipu definitief werd verslagen.
Doordat het Maratharijk geleidelijk verzwakte tijdens de drie Anglo-Maratha oorlogen, was 
de Company in staat Bombay en omliggende gebieden over te nemen. Gedurende deze 
campagnes toonde Arthur Wellesley, de latere Duke of Wellington, voor het eerst zijn 
bekwaamheden die uiteindelijk zouden leiden tot de overwinning in de Oorlog van het 
Schiereiland (Peninsular War) en bij de Slag bij Waterloo. Een bijzonder noemenswaardige 
actie waar troepen onder zijn commando bij waren betrokken was de Slag bij Assaye.
Uiteindelijk beheersten de Britten het complete gebied in Zuidelijk India, (met uitzondering 
van kleine enclaves onder Frans en lokaal bestuur), Westelijk India and Oostelijk India.
De laatste resten van lokaal bestuur waren beperkt tot de Noordelijke regionen van Delhi, 
Oudh, Rajputana, en Punjab, maar ook daar werd de aanwezigheid van de Company steeds 
nadrukkelijker door onderlinge strijd en aanboden tot bescherming tegen elkaar. Manipulaties, 
bedreigingen en diplomatie werden door de Company gebruikt om te voorkomen dat lokale 
leiders een gezamenlijke strijd konden aangaan. De periode van honderd jaar tussen de Slag 
bij Plassey in 1757 en de Muiterij van Sepoy in 1857 werden gekenmerkt door rust en 
consolidatie waarbij de Company meer en meer functioneerde als een staat en minder als een 
handelsonderneming.

Financiële problemen
Hoewel de Company steeds driester en ambitieuzer acteerde bij het neerslaan van 
weerspannige deelstaten werd het steeds duidelijker dat de Company niet in staat was een 
dergelijke reusachtig gebied goed te besturen. De Bengaalse hongersnood in 1770, waarbij 
meer dan een zesde deel van de lokale bevolking overleed, liet alarmbellen rinkelen in het 
vaderland. In Bengalen liepen de militaire en administratieve kosten drastisch uit de hand 
door het teruglopen van de arbeidsproductiviteit. Tegelijkertijd doorliep Europa een 
commerciële stagnatie en handelsdepressie na een dip in de postindustriële revolutie. Groot-
Brittannië raakte verstrikt in de rebellie van de Noord-Amerikaanse kolonies, een van de 
voornaamste importeurs van thee en Frankrijk stond aan de vooravond van de Franse 
Revolutie. De wanhopige directeuren van de Company probeerden een mogelijk bankroet af 
te wenden door financiële hulp te vragen aan het Parlement. Dit leidde tot het aannemen van 
de Thee wet (Tea Act) in 1773. Hierdoor verkreeg de Company meer autonomie bij het 
handel voeren in Amerika. Deze monopolistische activiteiten waren aanleiding voor de 
Boston Tea Party, een opstand van Amerikaanse handelaren, een van de belangrijke 
gebeurtenissen die leidden tot de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.

Regulerende Wet van 1773
Nadat de VS de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië had afgedwongen verschoof de 
imperiale aandacht weer naar de andere kant van de wereld: India. Zowel de legers van Groot-
Brittannië als die van de Company groeiden sterk wat een sterke groei in kosten met zich mee 
bracht. De Company kreeg in 1773 een wet opgelegd (Regulating Act for India) die een serie 
wijzigingen in de administratie en economische hervormingen met zich mee brachten. 
Ondanks sterke tegenstand van de Oost India-lobby in het Parlement en van de 
aandeelhouders van de Company kwam de wet er toch door.
De Company kwam onder verregaande regeringscontrole en het land werd formeel onder de 
Kroon gebracht maar werd uitgeleend aan de Company voor £40.000 per twee jaar.
De Gouverneur van Bengalen, Warren Hastings, werd gepromoveerd naar de rang van 
Gouverneur-generaal met administratieve macht over geheel Brits India. Het werd geregeld 
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dat zijn benoeming, hoewel gedaan door een hof van directeuren, in de toekomst moest 
worden erkend door een raad van vier aangewezen door de Kroon. Hij kreeg de macht over 
oorlog en vrede. Brits juridisch personeel zou naar India worden gestuurd om het Britse 
juridische systeem in te voeren. De Gouverneur-generaal en de Raad hadden volledige 
legislatieve macht. Zodoende werd Warren Hastings de eerste Gouverneur-generaal van India. 
De Company had toestemming om het monopolie over de handel te handhaven in ruil voor de 
tweejaarlijkse huursom en de verplichting om jaarlijks een minimum hoeveelheid goederen 
naar Groot-Brittannië te exporteren. De administratieve kosten moesten eveneens opgebracht 
worden door de Company. Hoewel deze regeling aanvankelijk werd verwelkomd door de 
Company bleken de verplichtingen op termijn niet haalbaar. Door de opgelegde jaarlijkse 
verplichtingen liepen de financiën gestadig terug.

Neergang van de Company
Hastings kreeg onenigheid met de Raad van Vier die hierop terugkeerden naar het vaderland 
en een rechtszaak tegen hem begonnen vanwege corruptie. Dit leidde tot het aftreden van 
Hastings. De Regulerende Wet werd al snel beschouwd als een mislukking doordat de grens 
tussen Regeringscontrole en de macht van de Company te vaag was. De regering voelde zich 
verplicht gehoor te geven aan humanitaire stemmen die pleitten voor een betere behandeling 
van de bevolking van gebieden onder Brits bestuur. Edmund Burke, een voormalig 
aandeelhouder in de British East India Company en een diplomaat voelde de behoefte de 
situatie te verlichten en diende in 1783 de India Wet in. De wet haalde het niet door de intense 
lobby door aanhangers van de Company en door beschuldigingen van nepotisme in de bij de 
wet behorende aanbevelingen voor de aanstelling van raadgevers. Desondanks was de wet een 
belangrijke stap in het onder bedwang brengen van de Company en de zaak werd in 1784 
prettig geregeld met een nieuwe India Wet. De controle over bestuur en handel werden 
gescheiden met duidelijke afbakening tussen Parlement en Company. Hierna fungeerde de 
Company als een reguliere subsidiënt van de Kroon met grotere verantwoording voor haar 
acties. Hierdoor werd een stabiele staat bereikt tussen expansie en consolidatie.
Nu er weer een staat van vrede was bereikt met de Kroon kon de Company zich weer richten 
op het uitbreiden van het invloedgebied door middel van bedreiging en dwang. Tegen het 
midden van de Negentiende eeuw had de Company zijn bestuur uitgebreid over het grootste 
deel van India, Birma, Singapore en Hongkong, en bevond een vijfde deel van de 
wereldbevolking zich onder haar autoriteit. Ondertussen had de Britse invloedssfeer zich 
verder uitgebreid. In 1845 werd de Deense kolonie Tranquebar verkocht aan Groot-Brittannië. 
De Company had haar invloed in verschillende stappen uitgebreid over China, de Filipijnen 
en Java. Het bedreigende gebrek aan contant geld, nodig voor de aankoop van thee, werd 
opgelost door de verkoop van in India geteelde opium aan China. Chinese pogingen deze 
handel te beëindigen leidden tot de Eerste Opium Oorlog met Groot-Brittannië.

Het einde
De manier waarop de Company India bestuurde bleek model te staan voor het 
bestuurssysteem van Groot-Brittannië zoals dat gedurende de negentiende eeuw ontstond.
Doordat het monopolie in 1813 werd geannuleerd veranderde de Company in een 
handelsonderneming. In 1858 verloor de Company haar administratieve functies aan het 
Britse bestuur naar aanleiding van de Muiterij van Sepoy in het jaar daarvoor. Als gevolg 
hiervan werd India een formele kroonkolonie.
In de jaren zestig van de negentiende eeuw werden alle bezittingen van de Company in India 
onder de Kroon gebracht. De Company regelde nog steeds de handel in thee namens de Britse 
staat, voornamelijk naar Sint-Helena. Dit bleef het werk van de Company totdat het werd 
opgeheven in 1874. The Times schreef: "Het heeft een werk volbracht zoals in de gehele 
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HOLLANDIA, CHEMISCHE FABRIEK              

OPGERICHT: 15-2-1889 GEVESTIGD: Leiden
DIRECTEUREN: A. Peters en E.F. van Zanten Jut.
COMMISSARISSEN: Jhr. W.A. van Ekenstein, D. van der Horst en A.L. de Sturler.
DOEL: Het koopen, verkoopen en bereiden van zwavelzuuranhydrit en verder bijkomende

producten.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 160.000,-, bestaande uit 2 seriën, serie A groot

f 90.000,- verdeeld in aand. f 1000,- en serie B f 70.000,- verdeeld in aandelen
van f 5000,-. Alle geplaatst en de stukken op naam gesteld.
In 1891 en 92 is elk jaar een 5% lening uitgegeven van f 45.000,- nom. f 1000,-.

cat.nr.    nominaal kleur geplaatst soort
NL H 0575a f 1000 rood/zwart 160 aand.
NL H 0575b f 1000 blauw/zwart 45? 5% obl. 1891
NL H 0575c f 1000 bruin/zwart 45? 5% obl. 1892

De Mij. is in 1892 geliquideerd.
Druk: Boekdrukkerij van E.J. Brill – Leiden, voor afbeelding aandeel ( Coll. ABN-Amro)
Boekdrukkerij van D. Donner – Leiden, voor de obligaties.
Afmetingen: 28,0 cm x 21,7 cm obl. 1891, 27,8 cm x 21,4 cm obl. 1892



576

HOLLAND-PACIFIC HANDELSVEREENIGING

OPGERICHT: 30-12-1918 GEVESTIGD: Amsterdam, Keizersgracht 473
DIRECTEUREN: W. Schadd, J.G. Korteling Bijkantoor te Valparaiso, Chili

en W. Kosser
COMMISSARISSEN: Paul den Tex, Mr. C.H. Guépin, Mr.Dr. J.P. van Tienhoven,

J. Wilmink, A. Waller en E. Bloembergen
DOEL: nog onbekend
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 2.500.000,-, verdeeld in aand. groot f 1000,-.

cat.nr.    nominaal kleur geplaatst soort
NL H 0576 f 1000 bruin/groen 1050 aand.

Het besluit tot liquidatie is genomen op de bijzondere A.V.A. van 25-11-1921.
Druk: J.H. de Bussy - Amsterdam
Afmetingen: 32,6 cm x 21,1 cm aand.
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HOLLANDSCHE  ERTSWINNING  MAATSCHAPPIJ              

OPGERICHT: 16-6-1926 GEVESTIGD: ‘S-GRAVENHAGE
DIRECTEUR: J.P.A. Cremer Hanenburglaan 260
COMMISSARISSEN: Dr. E.R.F.F. Baron Wittert van Hoogland, C. Maarschalk, 

C.A. Jong van Rodenburgh, M. Houtkooper, W.J. van Ballegoyen de Jong
en F.G. Markies.

DOEL: Het verkrijgen van mijnrechten in het algemeen, het verwerken van verschillende 
ertsen en delfstoffen en het drijven van handel daarin.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 600.000,- in aandelen van f 250,-. Geplaats zijn 120 
stuks oprichtersbewijzen.

cat.nr.    nominaal kleur geplaatst soort
NL H 0577a f 250 groen/wit ca. 750 aand.
NL H 0577b - 120 opr.bew

Het faillissement werd uitgesproken in mei 1935 en is in1936 opgeheven bij gebrek aan baten.
Druk: Gebr. Schollaardt, Wijnhaven te Rotterdam
Afmetingen: 31,9 cm x 33,4 cm aand.
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HOLLANDIA  V/H  J.S. GANS,  KNOOPENFABRIEK              

OPGERICHT: K.B. 11-3-1914 GEVESTIGD: Arnhem
DIRECTEUREN: Jacob Simon Gans en H.P.C.E. Roxin
COMMISSARISSEN: geen
DOEL: Het voortzetten der door J.S. Gans onder den naam van J.S. Gans “Eerste Neder-

landsche Fabriek avn stofknoopen Hollandia, gedreven zaken te weten, het fabri-
ceeren van en de handel in knoopen en daaraan verwante artikelen.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 100.000,-, verdeeld in aandelen groot f 500,-. In
1916 gebracht op f 250.000,- en in 1918 op f 500.000,-.
In 1918 werd overgenomen de N.V. Nederlandsche Bandweverij “De Nijverheid”
te Arnhem.

cat.nr.    nominaal kleur geplaatst soort
NL H 0578a f 500 zwart/wit 200 aand. 1914
NL H 0578b f 500 zwart/wit 300 aand. 1916/20

In liquidatie getreden 1930, waarop de productie werd overgebracht naar Engeland.
Druk:
Afmetingen: 28,1 cm x 21,6 cm aand. 1914.
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historie van het menselijk ras geen ander bedrijf heeft aangedurfd en als zodanig niet zal 
worden gepoogd in toekomstige jaren" ("It accomplished a work such as in the whole history 
of the human race no other company ever attempted and as such is ever likely to attempt in 
the years to come.")

Trivia
Na de opheffing mocht een beheergroep, genoemd The East India Company Holdings, onder 
andere de rechten op de theehandel naar Sint-Helena behouden.
De sporten badminton, polo, squash en snooker werden uitgevonden door officieren van de 
Company tijdens hun verblijf in India.
Bron: WIKIPEDIA bewerkt door Joost Veldman, juni 2017.

OPBRENGSTLIJST VVOF VEILING april 2018

Kavel Opbrengst Kavel Opbrengst Kavel Opbrengst Kavel Opbrengst Kavel Opbrengst

1 21 36 10 71 11 106 24 141 1
2 40 37 48 72 12 107 70 142 55
3 12 38 13 73 12 108 42 143 130
4 65 39 21 74 12 109 10 144 420
5 23 40 21 75 15 110 33 145 1
6 11 41 13 76 26 111 34 146 21
7 15 42 26 77 40 112 38 147 21
8 22 43 10 78 26 113 21 148 32
9 23 44 42 79 11 114 5 149 18
10 10 45 14 80 10 115 9 150 11
11 11 46 26 81 10 116 16 151 14
12 15 47 26 82 14 117 65 152 7
13 20 48 16 83 12 118 17
14 21 49 12 84 10 119 13
15 50 50 10 85 10 120 17
16 0 51 21 86 21 121 10
17 10 52 28 87 11 122 10
18 10 53 38 88 10 123 10
19 16 54 10 89 10 124 0
20 10 55 21 90 10 125 17
21 27 56 16 91 10 126 13
22 37 57 38 92 12 127 13
23 26 58 32 93 23 128 15
24 55 59 10 94 16 129 15
25 57 60 21 95 32 130 3
26 10 61 21 96 24 131 3
27 10 62 10 97 24 132 5
28 10 63 10 98 5 133 24
29 10 64 22 99 130 134 5
30 32 65 22 100 100 135 14
31 16 66 28 101 55 136 8
32 26 67 22 102 47 137 10
33 16 68 11 103 47 138 150
34 21 69 10 104 22 139 0
35 10 70 11 105 15 140 1
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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.

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 III  (Sluitingsdatum  woensdag 12 september 2018 voor 
schriftelijke biedingen, postbezorging etc.) en zaterdag 15 september 2018 inzage voor 
bezoekers van de ruilbeurs/veiling.
Op onderstaande kavels kan alleen door de leden schriftelijk worden geboden.
Bieders wordt verzocht de biedingen per email ; contact@vvof.nl aan de VVOF te zenden 
of via de post naar adres J.J. Ursem, Heemstede 59, 1187 MG te AMSTELVEEN 
Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens het veilingsysteem, en wel als 
volgt: van €1 t/m €10 met € 0,50, daarboven met € 1,-.
Biedingen worden uitgebracht met wel of niet € 0,50 achter de komma, andere bedragen 
worden naar beneden afgerond. De hoogste bieder ontvangt zo spoedig mogelijk bericht, 
vergezeld van een kostenopgave. Na ontvangst door de vereniging van het verschuldigde 
bedrag, worden de fondsen aan de kopers toegezonden en vindt de verrekening met de 
verkopers plaats.
Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aangetekend). Verkopers
wordt per kavel € 0,10 plus 15% van de opbrengst in rekening gebracht (leden € 0,10 plus
10%).Aan leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via de Mail-Bid wordt
verzocht de fondsen per post aan de VVOF te zenden. In het volgende periodiek worden
de opbrengsten gepubliceerd.
In de kavelomschrijving wordt de kwaliteit van de stukken aangegeven volgens het
onderstaande schema:
Unc =    als nieuw
EF =    als nieuw, met een enkele vouw of te verwaarlozen vlakje
VF =    meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen
F =    zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere mankementen
W =    waardeloos of beplakt met tape
N =    stukken op naam
+ =    decoratief
++ =    zeer decoratief

Zouden de bekijkers der kavels op de ruilbeurzen wat respectvoller met de spullen willen 
omgaan?

KAVELS-MAIL BID III   2018

1 1 aand. B f 1000,-, Internationale Houthandel Mij., A´dam 1920
1 recepis Russko/Gollandski Bank, A´dam 1916
1 4% obl. Rs. 100,-, Rusland Staat 1902 

F
VF
VF

2 12 41/2% obl. Rs. 125,-, Rusland Staat 1909 12 x VF
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3 12 41/2% obl. Rs. 125,-, Rusland Staat 1909 12 x VF
4 3 4% obl. Ò fl. 100,- en 2 x Òfl 1000,-, Staat Oostenrijk 1868

3 Oostenrijk-Hongaarse Pandbrieven
1 x VF 2x W
3 x VF

5 7 x City of Jersey City, 5% School Bond 1929, 41/4% Gold School Bond 1911, 4 x General 
Improvement Bond 2 x 1921, 1923, 1926, 1 51/2%Water Bond 1920

7 x VF

6 7 x City of Jersey City, 43/4% School Bond 1918, 41/4% Gold School Bond 1911, 4 x 
General Improvement Bond 2 x 1921, 1923, 1926, 1 51/2% Water Bond 1920

7 x VF

7 1 aand. f 100,-, Nederlandsch Surinaamsche Goud-Mij., Adam 1907
3 aand. f 100,-, Teriote Mijn-Maatschappij, Rotterdam 1889

VF
3 x VF

8 1 aand.f 12,-, Galicia Tin Maatschappij, ´s-Gravenhage1889
2 aand. f 100,-, Teriote Mijn-Maatschappij, Rotterdam 1889

VF
3 x VF

9 2 premie obl. f 2,50 Bevordering s Lands Weerbaarheid 1871
1 premie obl. f 2,50 Paleis voor Volksvlijt 1869
2 41/2% obl. f 1000,- Rotterdam 1926 en 1929
3 stortingsbewijzen Staatslening 1917 voor f 100,-, f 500,- en f 1000,-

VF en W
VF
2 x VF
3 x VF

10 15 verschillende Franse aand. periode 1913 – 1936 15 x VF
11 1 aand. fr 100,-, Mines de Balia-Karaidin 1926

1 bew. van 25 aand. Kokumbo (ivory Coast) Comp. Parijs 1911
1 bew. van 1, 5, 10 en 25 aand.  sh. 4 p.a. London Tin Corp. 1937

F-
VF
4 x VF

12 1 bew. van10 aand. Ferrocarriles Nacionales de Mexico, 1922
2 opr. bew. Caminos de Hierro del Norte de Espana, Madrid 1926
1 4% obl. Fr fr 500,-, Comp des Chemins de Fer deL’Ouest de L’Espangne, 1894
3 stuks aand/obl. Comp des Chemins de Fer Sud de L’Espagne, aand. fr 500,- 1910, 6% obl. 
Fr fr 500,- 1889 en een 6% Cum. pref. obl Fr fr 500,- 1908 
1 aand. Pesetas 250.-, Compania General del Corcho S.A.E., Barcelona 1929

2 x VF
VF
VF
3 x VF

VF
13 17 Belgische stukken v.n. Koloniale Mijnbouw 17 x VF
14 1 aand. f 1000,-, Deli-Spoorweg-Mij., A’dam 1899 + 1 aand.  1937

1 bew. van 3 aand. f 100,-, Passoeroean Stoomtram- Mij., ’s-Hage 1905
2 x VF
VF

15 3 aand. f 1000,-, + f 250,-, + f 500,-, Ned. Indische Spoorweg Mij, ’s-Hage 1920
1 aand. f 1000,-, Semarang-Cheribon Stoomtram-Mij., ’s-Hage 1895
1 aand. f 1000,-, Samarang-Joana Stoomtram-Mij., ’s-Hage 1882

3 x VF
VF
VF

16 1 winstaandeel Suikercultuur Mij., A’dam 1909
1 aand. f 1000,-, Suikerfabriek Krian, A’dam 1940
5 scrips f 120,-, Crediet- en Handelsvereeniging Banda, A’dam 1949
1 pref. aand. f 1000,-, Crediet- en Handelsvereeniging Banda, A’dam 1925

VF
VF
4 x VF
VF

17 1 aand.  2e serie f 1000,-, Hypotheekbank voor Amerika, ’s-Hage 1912
1 premielot f 2,50, Bevordering ’s Lands Weerbeerheid, R’dam 1871
1 3% premielot Fr fr 100,-  Vorstendom Servië 1881

VF
VF
W

18 10 winstbew. Nieuwe Internationale Hypotheek Bank, Groningen 1929 10 x VF
19 18 winstbew. f 100,-, Mij. voor Hypothecair Crediet Holland-Mexico, Adam 1919 18 x VF
20 1 aand. f 500,-, Holland-Bank, A’dam 1896

7 Winst-Uitdeelings Bewijs Holland.-Bank, A’dam 1896
VF
7 x VF

21 3 bew. van 4 pref. aand. A f 100,-, Kon. Holl. Lloyd, A’dam 1925
5 winstbew. idem.                                                        A’dam 1925
1 aand. ser B f 100,-, idem                                            A’dam 1932      
1 aand. ser C f 5,-, idem                                                A’dam 1932                               

3 x VF
5 x VF
VF
VF

22 1 aand. ser. L f 500,-, Handels- en Landbouwbank, Gorinchem 1918
1 aand. f 1000,-, Algemeene Bank voor Zakelijk Onderpand, ’s-Hage 1909
5 cf stukken f 20,-, Vergde bedrijven Nederhorst, Goude 1969

VF
F
5 x F

23 1 pandbrief serie N f 1000,-, Nederlandsch-Amerikaansche Hyptheekbank, Uithuizen 1909
1 restantbew. f 500,-, Vergde Transatlantishe Hypotheekbanken, R’dam 1946
1 idem f 250,-,                                                                                R’dam 1946
1 opr.bew. Beurskluizen en Safes onder de nieuwe Koopmansbeurs te Amsterdam 1902

F
VF
VF
VF

24 2 opr.bew. Javasche Bosch/Exploit. Mij. v/h P. Buwalda & Co., A’dam 1894
1 6% obl. f 1000,-, Nederlandsch-Indische Houtaankap Mij., R’dam 1917
1 6% obl. f 1000,-, Vergde Indische Bosch Exploit. Mij., A’dam1919
1 restantbew. f 200,-, Vergde Javasche Houthandel Mij., A’dam 1948

2 x VF
F
F
VF

25 1 amortisatie-bewijs f 100,-, Rubber Cult. Mij. Soengey-Raja, R’dam 1912
2 aand. f 1000,-, Cult. Mij. Ngredjo, A’dam 1926 en 1940
1 bew. van 5 aan. f 100,-, Cult. Mij. Tjepper, A’dam 1936

VF
2 x VF
VF



18

1 aand. f 50,- Amsterdam Java Rubber Compagnie, ’s-Hage 1941 VF
26 1 aand. f 1000,-, Indische Handels Compagnie, Batavia 1920

2 bew. van oprichters-recht Javasche Cultuur Mij., A’dam 1890
1 aand. f 1000,-, Cult. Mij. Koerintji, A’dam 1937
1 5% obl. f 1000,-, Ned.-Indische Houtaankap Mij., R’dam 1916
2 aand. f 1000,-, Suikeronderneming Poerworedjo, A’dam. 1921

F
2 x F
VF
VF
2 x F

27 2 warrants Exploit. van Petroleumbronnen in Ned.-Indië, ’s-Hage 1937
1 aand. f 400,-, Ned.-Indische Escompto Mij., Batavia 1935
2 pref. aand. f 1000,-, Crediet- en Handelsverg. Banda, A’dam 1925
2 winstaand. Suikercultuur Mij., A’dam 1909
1 aand. f 250,-, Sumatra Plantage Mij., A’dam 1910

2 x VF
VF
2 x VF
VF en F
VF

28 1 aand. f 1000,-, Deli-Spoorweg-Maatschappij, A’dam 1899
1 aand. f 1000,-, Deli Spoorweg Mij.,                A’dam 1937
2 aand. f 100,-, Oost-Java Stoomtram-Mij., ’s-Hage 1949

VF
VF
2 x VF

29 1 aand. f 1000,-, Madoera Stoomtram Mij., A’dam 1897
3 aand. f 1000,-, Semarang-Cheribon Stoomtram- Mij., ’s-Hage 1911+ 1919+ 1923

VF
3 x VF

30 1 aand. f 1000,-, Madoera Stoomtram Mij., A’dam 1897
3 aand. f 1000,-  Semarang-Cheribon Stoomtram-Mij., ’s-Hage 1895 +1910 + 1919

VF
3 x VF

31 1 aand. f 1000,-, Madoera Stoomtram Mij., A’dam 1897
3 aand. f 1000,-, Semarang-Cheribon Stoomtram-Mij., ‘s-Hage 1895 + 1910 + 1919

VF
3 x VF

32 2 aand. f 1000,-, Ned.-Indische Spoorweg-Mij.,’s-Hage 1920 + 1922
2 cert. f 100,-, idem                                            A’dam 1922 + 1923
1 aand. f 1000,-, Semarang-Cheribon Stoomtram-Mij., ’s-Hage 1919

2 x VF
2 x VF
VF

33 1 aand. f 1000,-, Modjokerto \stoomtram Maatschappij, ’s-Hagr 1896
3 aand f 1000,-, Samarang-Joana Stoomtram-Mij., ’s-Hage 1882 +1912 + 1916

VF
3 x VF

34 19 stuks bew. van 10 aand. National Railways of Mexico periode 1909 – 1954 19 x VF
35 1 4% Gold Bond $ 1000,-, National Railroad Comp. of Mexico, 1902

1 41/2% Gold Bond $ 1000,-, Institution for Encouragement of Irrigation Works and 
Development of Agriculture, Mexico 1908

VF
VF

36 20 stuks hoofdzakelijkUSA cert uitgegeven Amsterdam + 3 originele stukken 23 x VF
37 16 stuks  Investors Overseas Servises (I.O.S.) 5 verschillende soorten 16 x VF
38 8 stuks (3 verschillende)Soc.Centrale D’Agriculture, Laon 1920

2 3% obl. Pesos 100,-,Staatslening Argentina 1956
3 4% Spanje Staatslening Psta 500 1930, Psta 1000 1951

8 x VF
2 x VF
3 x VF

39 14 stuks moderne USA stukken, periode 1887/1974 14 x VF
40 1 org USA stuk, The I.O.S. Investment Program Cert. 1965

1 Curacao Depositary receipt voor 10 shares van $ 0,25, Curacao 1869
VF
VF

41 5 depot certificaat $ 1000,/, Wabash Railroad Company, A´dam 1915
1 cert. voor 10 gew. aand. A´dam The United States Leather Comp. duplicaat 1955
12 cert. A´dam. voor 10 gew. aand. Detroit Aircraft Corp. A´dam 1930-1932 

5 x VF
VF
12 x VF

42 2 cert. A´dam., voor 5 aand. Florida Central - Western Spoorweg-Mij. 1882
1 cert. A’dam  £ 100The New Schibaieff Petroleum Comp. 1913 + 17 andere

2 x VF
18 x VF

43 25 stuks Oostenrijk/Hongaarse stukken en enkele Poolse 25 x VF
44 17 stuks Frankrijk en België en  9 Oostenrijk Hongarije + enkele andere 26 x F  VF
45 1 aand. f 50,-, Amsterdam Java Rubber Compagnie, ’s-Hage 1941

1 bew. van 5 aand. f 100,-, Cult. Mij. Gogo-Niti, A’dam 1917
1 aand. f 1000,-, Suikerfabriek Kaliredjo, A’dam 1909
1 aand. ser. VII f 100,-, Ned-Indische Mijnbouw Mij., Batavia 1897

VF
VF
VF
VF

46 1 bew. van 20 aand.  £ 12,-, Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Diamantmijn-Mij., A’dam 
1894    (aangesneden)
1 aand. f 1000,-, Cultuur Mij. Soeban Ajam, A’dam 1926
2 aand. f 1000 en f 600,-,Nederlandch-Indische Houtaankap Mij., R’dam 1895 en 1915
1 aand. f 1000,-, Javasche Bosch-Exploitatie Mij., A’dam 1894
1 warrant Suikerfabrieken Tjeweng Lestari, A’dam 1951
1 aand. f 1000,-, Sumatra Koffie- en Rubber-Cult. Mij. De Westkust, A’dam 1925

W

F
2 x VF
F
VF
VF

47 1 aand. f 1000,-, Handelsmaatschappij en Technisch Scheepvaartbureau Navis, Groningen 
1918
2 aand. f 1000,-, Klinker Isoliet, ’s-Hage 1948

VF

2 x VF
48 2 aand. f 100,-, Mulder – Vogem, Nieuw Vennep 1966

7 aand. f 500,-, idem                      Nieuw Vennep 1967
2 x VF
7 x VF
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49 4 cert. £ 1,-, The Langkat Mij, London 1889 4 x VF
50 4 cert. idem                               London 1889 4 x VF
51 4 cert. idem                                London 1889 4 x VF
52 1 aand. f 1000,-, Mijnbouw Mij. Valongo, R’dam 1934

1 aand. f 1000,-, Ferreira Mijn, R’dam 1938
F
F

53 9 aand. f 500,-, Arch, ’s-Hage 1963 9 x VF
54 3 blanco stukken; aand. f 100,-, aandeel 10 x 100,- en f 100,- prioriteitsaand. Interwaarden

’s-Hage 19??
1 blanco participatiebewijs Amstgeld Commodity Cosortium, Amsterdam 19??

3 x VF

VF
55 1 aand. f 500,-, Batava Margarine Works, Nijmegen 1960

1 aand. B J. Duiker en Co’s fabriek van apparaten e Werktuigen, ’s-Hage 1963
1 winstbewijs Internationale Tobis Mij., A’dam 1933
1 aand. 1e serie f 1000,-, Nederlandsche Mij. voor Overzeehandel, ’s-Hage 1919
1 aand. f 25,-, Kon. Scholten Honig, Amersfoort 1966
1 5% obl. f 1000,-, Kruseman’s Uitgevers Mij., ’s-Hage 1964

W
VF
F
F
W
VF

56 2 aand. f 1000,- serie 4 en 35 Kon. Holl. Lloyd, A’dam 1908 en 1919
2 winstbew. idem                         1925
1 aand. B f 100,-, en 2 aand. C f 5,- idem  1932
1 cert. f 100,-, Rijn-Schelde-Verolme Machine fabrieken en Scheepswerven R’dam 1971
1 aand A f 50,-, Kalis & Co’s Baggermaatschappij

2 x F-
2 x VF
VF
VF
VF

57 5 restantbewijzen Machinefabriek Reineveld, Delft 1937
1 aand. f 1000,-, Machinefabriek Reineveld, Delft 1963

5 x VF
VF

58 1 cert A’dam groot £25,-, Phoenix Oil and Transport Comp., A’dam 1934 (incl. coupons)
2 winstbew. f 100,-, Mij. voor Hypcrediet Holland-Mexico, A’dam 1919
2 aand. f 500,-, Holland-Bank, A’dam 1896

VF
2 x VF
2 x VF

59 7 bewijzen van 10 aand. Natonal Railways of Mexico, 1909/1913
2 z.g. Theiss loten, Budapest 1880
2 bewijzen van uitgestelde Couponbetaling  sh. 5 en 15, Staat Parana 1916
1 bew. van 1537,279 aand. in bel.\Mij Afca Inc S.A. , Vaduz 1970

7 x VF
2 x F
2 x F
VF

60 1 cert £ 100,-, The New Schbaieff Petroleum Comp., A’dam 1913
1 4% obl. RM 2000,-, Rjazan-Uralsk,St. Petersburg 1898  (zwaar aangesneden) 
3 41/2% pandbrieven Rs 100,-,Moskouwer Agrar Bank, Moskou 1895
1 41/2% idem             Rs. 500,-,                                        Moskou 1895

VF
W
3 x VF
VF

61 2 scrips 5% Chinesische Tientsin-Pukow-Eisenbahn Anleihen, Berlijn 1938 Kuhlmann Tps 
16

2 x F

62 1 aand f 1000,-, Unie Bank voor Nederland en Koloniën, A’dam 1914
1 onderaand. f 100,-, Petroleum Royalty Mij., ‘s-Hage 1901
5 aand. f 1000,-, Madoera Stoomtram Mij., A’dam 1897  (zonder coupons)
1 pref. aand. f 1000,-, idem                           A’dam 1904
1 aand. f 100,-, Oost-Java Stoomtram Mij., ‘s-Hage 1949  

VF
VF
5 x VF
VF
VF

63 5 aand. f 1000,-, Nederlandsch-Indische Spoorweg-Mij., ‘s-Hage 1920/1922 5 x VF
64 5 aand f 1000,-, Samaang-Joana Stoomtram Mij., ’s-Hage 2 x 1882, 2 x 1889, 1 x 1911 5 x VF
65 6 aand. f 1000,-, Semarang-Cheribon Stoomtram Mij., ’s-Hage 4 x 1895 2 x 1919 5 x VF + F1  
66 1 aand. Rup. 62,50, Nieuw Praauwenveer, Surabaja 1952

1 aand. (N) Cultuur Mij. Mandaling, Batavia 1909
VF
VF

67 idem kavel 66 2 x VF
68 idem kavel 66 2 x VF
69 idem kavel 66 2 x VF
70 idem kavel 66 2 x VF
71 idem kavel 66 2 x VF
72 idem kavel 66 2 x VF
n.b. het eerste bod begint bij € 1,- en niet lager!!!!!

Geachte Leden Inzenders
Voor de Mail-Bid worden soms bekende stukken ingezonden  ook door leden, die kwalificatie 
W mee zouden krijgen. Om kosten te besparen voor de VVOF stuur ik ze niet terug.  Met 
buitenmensen heb ik al de afspraak dat ik de stukken die in zeer slechte staat zijn mag 
vernietigen. Dit ga ik nu ook voor leden invoeren omdat het te gek is dat leden dergelijke 
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rommelstukken aan elkaar willen verkopen!  Deze rommelstukken zijn dan op de 
eerstvolgende ruilbeurs weer af te halen, daarna gaan ze de prullenbak in! - Peter Baas

OPBRENGSTLIJST MAIL-BID II  2018  (* na loting)
kavel opbr. kavel Opbr. kavel opbr. kavel opbr.

1 16,00 19 6,50 37 1,50 55 4,00
2 13,50 20 16,00 38 21,00 56 1,50
3 36,00 21 62,00 39 7,00 57 7,50
4 11,00 22 57,00 40 19,00 58 14,50
5 13,50 23 8,00 41 1,50 59 21,00
6 27,00 24 18,50 42 16,00 60 15,50
7 26,50 25 41,00 43 8,50 61 30,50
8 3,00 26 16,00 44 13.00 62 27,50
9 5,50 27 8,50 45 8,00 63 25,00
10 10,00 28 12,00 46 26,00 64 21,00
11 1,50 29 11,00 47 4,00 65 17,50
12 1,50 30 13,00 48 3,00 66 16,00
13 13,50 31 12,50 49 1,50 67 9,00
14 7,50 32 11,50 50 5,00 68 16,50
15 37,50 33 21,00 51 5,50 69 26,50
16 6,50 34 1,50 52 1,50 70 25,00
17 26,00 35 6,50 53 1,50 71 29,00
18 31,00 36 1,50 54 5,00 72 33,00

AGENDA 2018

Zaterdag 15 september 2018 van 11.00 tot 14.00 uur
VVOF jaarvergadering, ruilbeurs en veiling. Tevens inzage in de mailbid.
Plaats: Duivendrecht. Route onderaan de pagina 

Dinsdag 13 november 2018 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 toekomstige VVOF ruilbeurzen in 2018/2019: Zaterdag, 17 november 2018, 
Zaterdag, 16 februari 2019, Zaterdag 13 april 2019

Oude Fondsen op verzamelevenement Expo Houten

Op zaterdag 22 september vindt in de Expo Houten de 18e editie van de Muntmanifestatie 
plaats. Op deze beurs doen altijd meer dan 150 standhouders met munten en papiergeld 
mee. Enkele tientallen deelnemers komen vanuit het buitenland naar Houten toe. Dit is de 
grootste beurs in zijn soort van de Benelux. Op deze grote beurs met deelnemers uit heel 
Europa, zijn standhouders met papiergeld aanwezig die ook altijd waardedocumenten zoals 
oude fondsen en aandelen meenemen. Ook vanuit de VVOF zullen ditmaal een aantal leden 
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gaan deelnemen. Bezoekers van dit evenement hebben tevens toegang tot een tweede 
verzamelbeurs (ansichtkaarten en poststukken) in de naast gelegen zaal. De Expo Houten ligt 
pal aan de A27 (afrit 29) en er is volop gratis parkeergelegenheid ook is er een directe 
busverbinding van/naar Utrecht CS. De zaal is open 09.30 -16.00u en de entree bedraagt 5 
euro. Meer info op www.wbevenementen.eu

VEILINGEN

VVOF
Op 13 april 2019 zal de VVOF weer een eigen veiling houden.
Inleveren is mogelijk.

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 10 november 2018 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 
NL V 1 t/m 24. De verkoopprijs van de Catalogus voor leden is  € 13,35 (of  € 19,00 inclusief 
verzendkosten); dit bedrag vooruit te voldoen. Voor niet-VVOF leden bedraagt de 
aanschafprijs van de Catalogus € 21,50 (afgehaald) of € 28,50 inclusief verzendkosten; dit 
bedrag vooruit te voldoen.

U kunt de Catalogus alfabetisch doorzoeken op:  
http://www.scripophily.nl/scripophily/VVOF-catalogus%20op%20alfabet.php

Tevens kunt U daar op alfabet alle artikelen vinden en lezen, die sinds 1978 zijn verschenen 
in ons MEDEDELINGENBLAD. Dat kan op naam van de uitgever der effecten en/of op het 
onderwerp dat wordt besproken.

WEBSITES

Automobiel verzameling: www.automobielaandelen.nl
Collectie Rotterdam: http://members.home.nl/roo.effecten
Verzameling Ton Verkerk: http://www.oudefondsen.nl/
Spoorweg verzameling: http://aandelen.r4u.nl/index.html
Nationaal Kranten archief: www.delpher.nl
Leeuwarder Courant: www.archiefleeuwardercourant.nl

BESTUUR
J. Veldman        Voorzitter                         veldman2016@gmail.com                                                                      
J.J. Ursem   Secretaris / Redactie waardepapieren@hotmail.com
T. Verkerk Penningmeester verkerklaan@gmail.com
M. Gieling Public Relations mile.gieling@chello.nl
R.Nederlof Website/ 2e penningmeester r.nederlof@vvof.nl                                                                                  

medewerker
P.E. Baas Catalogus/Mail-Bid
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Mailbid nr.4

Wegens omstandigheden kunnen wij in dit nummer helaas geen mailbid aanbieden. 
De eerstvolgende mailbid zal in februari 2019 worden gepubliceerd. 

Vereeniging Concordia (Breda) 1880-1964

Tot 1870 kende Breda nauwelijks politieke tegenstellingen. De stad werd geregeerd door een 
eensgezinde elite. Maar geleidelijk aan kreeg ook de middenklasse, zoals elders in Nederland, 
politieke invloed. In Breda leidde dit tot een verdeelde samenleving van katholieken en niet-
katholieken. Hierdoor leden allerlei lokale initiatieven schipbreuk en had Breda nog steeds 
geen fatsoenlijke concert- en toneelzaal. In 1879 circuleerde er in Breda een vlugschrift 
waarin werd gesteld dat deze clubjesgeest de oorzaak was van het mislukken van allerlei 
stedelijke initiatieven. Om burgers op een andere wijze met elkaar in contact te brengen werd 
gepleit voor de oprichting van een Buiten Sociëteit met Schouwburg en Concert Saal. Voor 
een aantal vooruitstrevende burgers was dit aanleiding om een comité op te richten met als 
doel het bouwen van een schouwburg. Er werd grond gekocht aan het Van Coothplein, dat 
toen nog ‘Wapenplein’ heette. Vanwege de afbraak van de vestingwerken en de vier 
stadspoorten ontstond er meer ruimte in en rond de binnenstad, waardoor het terrein 
beschikbaar kwam. De aankoop werd gefinancierd door middel van een lening in de vorm van 
2500 aandelen van f 50,-, per stuk, die de Bredase burgers konden kopen. Nadat de 
financiering rond was, werd op 1 oktober 1880 de Vereniging Concordia (Latijn voor 
‘Eendracht’) opgericht. Het ontwerp van het gebouw werd toevertrouwd aan architect 
Michael Marijnen. Op 21 maart 1881 werd de eerste steen worden gelegd. Op 10 juli in 
datzelfde jaar werd de schouwburg, die naar zijn peetvaders Concordia genoemd werd, met 
een plechtige feestcantate geopend. Veel Bredase burgers werden lid van de vereniging en 
genoten van de muziekuitvoeringen, danspartijen en voorstellingen die er werden gegeven. 
Concordia trok direct veel publiek. Bij de eerste voorstellingen leek het gebouw zelfs al weer 
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te klein. Nog in hetzelfde jaar van de opening werd daarom opdracht gegeven voor een 
uitbreiding. Toen deze uitbreiding eenmaal gerealiseerd was bezat Breda een deugdelijke 
schouwburg met stijl en allure. Daarmee was de weg bereid tot een weelderige theatercultuur 

en die kwam er ook. 

Links: Theater Concodia

Links: De 
Theaterzaal van  
Concodia vlak na de 
opening

Gedurende zijn ruim honderdjarige bestaan is Concordia door een bonte club figuren bevolkt. 
In 1916 herbergde het Belgische oorlogsvluchtelingen. In de Tweede Wereldoorlog eisten de 
Duitsers het gebouw op om er onder het motto 'Kraft durch Freude' hun eigen voorstellingen 
te programmeren. Ook de NSB presenteerde in Concordia zijn propagandavoorstellingen. Na 
de bevrijding vierden de geallieerden er feest. In 1953 ten tijde van de watersnood werd het 
gebouw gebruikt voor het verzamelen van kleding voor de Zeeuwse gedupeerden.

In de jaren vijftig was het intensief geëxploiteerde Concordia ernstig toe aan vernieuwing. De 
vereniging Concordia kon en wilde geen investeringen meer doen. De gemeente ontwikkelde 
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daarom plannen voor een nieuwe schouwburg met een zaal voor 900 personen en een 
congreszaal voor 500 personen. Vanwege de moeilijkheden voor wat betreft de financiering 
ketste dit plan af. Besloten werd dat de gemeente Concordia zou kopen en tevens zou zorgen 
voor de noodzakelijke vernieuwingen. Op 18 april 1964 was de aankoop definitief en werd 
Concordia officieel een stadschouwburg.

Ondanks de uitgebreide verbouwingen die de gemeente bij de aankoop had laten uitvoeren 
leek Concordia toch zijn beste tijd te hebben gehad. Rond de jaren '80 was de schouwburg 
sterk verouderd. Het pand was niet brandveilig, bouwvallig en voldeed niet meer aan de eisen 
van de toenmalige theaterpraktijk. Bezuinigingen maakten het echter onmogelijk de 
problemen op korte termijn op te lossen. Ondertussen kampte de gemeente met exploitaitie 
problemen van het Turfschip, dat dienst deed als concertzaal. In 1982 werd dit gebouw voor 
het symbolische bedrag van 1 gulden verkocht. Tot overmaat van ramp ging in hetzelfde jaar 
ook het filmhuis in de Beyerd failliet. Daarmee bevond niet alleen het theater maar ook de rest 
van de podiumkunsten in Breda zich in een nijpende positie. Zodoende ontstond het idee een 
nieuwe accommodatie te bouwen die onderdak zou bieden aan alle podiumkunsten.

In 1989 werd de nota Concordia, Podium van morgen, uitgebracht. Daarin werd een plan 
gepresenteerd voor een nieuwe schouwburg met drie theaterzalen en twee filmzalen. In eerste 
instantie werd gedacht aan dezelfde locatie op het Van Coothplein. Deze plannen moesten op 
grond van de hinderwet worden afgeblazen. Een dermate grote schouwburg aan het Van 
Coothplein zou te veel verkeers- en geluidsoverlast bezorgen.

Een nieuwe locatie voor de schouwburg werd gevonden op het Chasséveld tussen het 
stadskantoor en de kloosterkazerne. Architect professor Herman Hertzberger kreeg de 
opdracht het pand te ontwerpen. Het moest een groots gebouw worden dat ruimte zou bieden 
aan theater, muziek en film in al hun verschijningsvormen. De kosten van wat Chassé Theater 
zou moeten gaan heten, werden beraamd op 25 miljoen euro.

De ambitieuze plannen met het Chassé Theater stuitten bij een deel van de Bredase bevolking 
op verzet. De betrokken wethouders en de schouwburgdirectie werden beschuldigd van 
grootheidswaanzin. Is een theater van deze omvang en allure niet buiten proportie voor een 
provinciestad als Breda? De gewaagde nieuwbouwplannen veroorzaakten flinke verdeeldheid. 
Toen de bouwkosten stegen als gevolg van onder meer een ruimer pakket van eisen, is zelfs 
een aantal wethouders vertrokken.

Dankzij de doortastendheid van betrokkenen binnen de gemeente en de schouwburgdirectie 
kwam het Chassé Theater er toch. In juni 1995 werd de champagne ontkurkt en kon het 
publiek genieten van een eerste musical-productie. Hertzbergers ontwerp was oogverblindend. 
Onder één golvend dak trof het publiek drie theaterzalen en twee filmzalen. Breda bezat 
metterdaad het grootste theater van het land. Architectuurcritici uit binnen- en buitenland 
haastten zich het pand bekijken. De Volkskrant sprak van het 'eerste 20e eeuwse 
architectuurmonument in de Lage Landen'. . Het Chassé Theater presenteert nu zo'n 500 
theater voorstellingen en 3.400 filmvertoningen per seizoen. De cinema was de afgelopen 
jaren zo'n succes dat er in 2002 zelfs een derde filmzaal is bijgebouwd. In totaal bedient het 
Chassé Theater in een seizoen gemiddeld ruim 400.000 bezoekers. In 2008 had het Chassé 
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Theater een bezoekersrecord van 413.000 bezoekers voor film, theater en zakelijke verhuren.

Het huidige Chassé theater. 

Jaap-Jan Ursem

Verslag van de VVOF-Noord activiteiten over de periode mei 2107- febr. 2018

In deze periode waren er 4 bijeenkomsten, in de maanden mei, augustus en november 2017 en 
februari 2018.

De opkomst betrof:

Hugo van der Molen uit Haren (Gn): 4 x
Bert Dekker uit Utrecht (U): 3 x
Harry Bos uit Groningen (Gn): 2 x (geen lid)
Jan van der Veen uit Akkrum (Fr): 2 x
Ton Verkerk uit Birdaard (Fr.): 2 x
Wim Nieboer uit Uithuizen (Gn): 1x

Dus 14 bezoekers, 3,5 gemiddeld (vorig jaar gem. 4,25). Er kwamen 6 verschillende 
personen.

Harry Bos had vele verschillende stukken te koop van het Groningse Bolte en Gorter.

In februari liet Bert Dekker een heel groot album zien van de drukkerij Geuze, met een grote 
hoeveelheid ingeplakte aandelen: een archiefboek of een voorbeeldenboek ? Opmerkelijk zijn 
de zwarte gedrukte nummers boven en onder aan de stukken. Van vele stukken is bekend dat 
ze hebben “gelopen”. Van andere is dat niet duidelijk.

Hugo van der Molen
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Melkerij Hofstede Oud-Bussem 1912-1958/Onroerend Goed Exploitatie Mij. “Het Bosch 
van Bredius” 1908-1930.

In 1736 kocht Abraham Scherenberg het landgoed Oud Bussem gelegen tussen Bussem en 
Huizen. Een halve eeuw later verwisselde het weer van eigenaar en daarna meermalen 
voordat Abraham Bredius het in 1825 kocht. Deze Bredius was toen ook eigenaar van de 
zoutziederij ‘De Paauw’ en mede-eigenaar van de kruitfabriek in Muiden. Hij kocht voor ƒ 
38.000,- 107 ha grond en wist het landgoed te vergroten tot 308 ha. Inbegrepen was de 
herberg Zandhoeve, die Bredius na een brand verving door een buitenplaats. Na zijn dood in 
1863 werd dat huis als hotel verpacht. Dit werd het bekende Jan Tabak tot aan de vervanging 
door het huidige hotel van die naam. Het eigendom van Bredius strekte zich uit van Jan Tabak 
tot aan de Sijsjesberg, inbegrepen Bikbergen, het Ijzeren Veld en Thames. Zijn kleinzoon dr 
A. Bredius, de kunsthistoricus, verkocht het gehele bezit in 1895 voor ƒ 240.000,- aan Jhr 
Henry Pieter Tindal (oprichter van De Telegraaf) die op Swaenenburg in het noorden van ’s-
Graveland woonde. Deze raakte in moeilijkheden en werd in 1901 door zijn hypotheekbank 
gedwongen tot veilen. Bij gebrek aan serieuze kopers liet zijn vrouw Jacoba Johanna van 
Hoey Smith haar makelaar mijnen. Vergeefs, want de bank weigerde haar als koopster, omdat 
zij geen borgen kon stellen. Uit dit faillissement kwam het landgoed Oud-Bussem in handen 
van notaris C.F.J.Hanedoes en mr H.J. Keyzer. De laatstgenoemde werd weldra enig eigenaar.
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Hij liet op 24 maart en 1 april 1902 opnieuw veilen. Toen kwam er wel een serieuze koper 
opdagen. De opbrengst bedroeg ƒ 468.341,-. Inbegrepen blijkt dan een reeks percelen rond 
Zandhoeve en 48 ha hooiland langs de Zuiderzeekust onder Muiden, Naarden en Huizen. En 
verder bos, bouwland en weiland rond de oude boerderij en het herenhuis. Met deze koper 
begint de historie van de Melkerij Oud-Bussem. Rond 1900 bevinden we ons in een tijdperk, 
waarin utopisten hun ideaal om de maatschappij grondig te veranderen en verbeteren in 
praktijk trachtten te brengen. In onze omgeving denken we dan aan het Walden van Frederik 
van Eeden en aan de Internationale Broederschap der christen-anarchisten in Blaricum. Men 
mag het streven van Joannes van Woensel Kooy, de koper van Oud-Bussem, gerust een derde 
experiment in het Gooi naast de beide andere noemen. Hij wilde een nederzetting met een 
gemeenschapshuis voor ongehuwden en woningen voor gezinnen rond een grote 
modelboerderij. Deze moest ‘natuurmelk' leveren, met een minimum aan schadelijke 
bacteriën en niet door koken of pasteuriseren ontdaan van vooral voor babies belangrijke 
eigenschappen. En dat uitdrukkelijk zonder de bedoeling daarop winst te behalen. Van 
Woensel Kooy was op de gedachte om zo’n boerderij op te zetten gekomen na het uitbreken 
van een ernstige tyfusepidemie in Utrecht. Joannes van Woensel Kooy werd bij notariële akte 
van 2 mei 1902 eigenaar van Oud-Bussem. Hij was toen student economie en pas 24 jaar oud. 
Uit enkele publicaties van zijn hand (onder andere in het progressieve Sociaal Weekblad) 
blijkt zijn belangstelling voor toestanden op agrarisch gebied en voor socialisme. Men kan 
hem een idealist noemen die zich als bezitter van een groot fortuin een experiment kon 
veroorloven dat een investering van meer dan een half miljoen zou vergen. Daarnaast was hij 
een realist, want hij begon met het oprichten van een N. V. Oud-Bussem Exploitatie 
Maatschappij. Van Woensel Kooy raadpleegde landbouwen zuivelconsulenten, bacteriologen 
en vee-artsen. Als ontwerper van te stichten gebouwen trok hij niemand minder dan K.P.C. de 
Bazel aan. Helaas overleed hij op 29 augustus 1903, enkele dagen na het leggen van de eerste 
steen voor het op te trekken grote stalgebouw. De bouw ging toch door, dankzij Floris Vos die 
tot directeur van de N. V. was aangesteld. Deze Floris Vos stamde uit een Huizer 
erfgooiersfamilie, maar werd niet in het Gooi geboren. Zijn grootvader was arts in Breukelen, 
zijn vader in Utrecht. Floris werd in deze stad geboren op 21 november 1871. Als jongeman 
werkte hij ruim vier jaar in de houthandel en bosbouw buitenslands, daarna verrichtte hij 
ontginningswerk op de Veluwe. In het Gooi maakte hij naam als leider van de in 1900 



9

opgerichte 'Nieuwe Partij’ van erfgooiers, van het verzet tegen het door burgemeesters 
gedomineerde bestuur dat gemeentebelang boven dat van de boeren stelde. De strijd eindigde 
pas in 1912 met de invoering van de Erfgooierswet die een aanvaardbaar compromis bracht. 
Floris was directeur van de N.V. Oud Bussem van het begin tot 1936, het jaar waarin zijn 
ruim 16 jaar jongere tweede echtgenote hem opvolgde. Hij werd bij de oprichting in 1908 
mede-directeur van de N.V. Maatschappij Tres tot Exploitatie van Onroerende Goederen (die 
een deel van de grond van Oud-Bussem overnam). Dezelfde functie kreeg hij in de een jaar 
later opgerichte N.V. Onroerend Goed Exploitatie Maatschappij ‘Het Bosch van Bredius’ 

(eveneens werkend op tevoren 
onder Oud-Bussem behorende 
grond). 

Hij was van 1911-1925 vice 
voorzitter van de Commissie 
'Friesch-Drentsch Wegenplan' 
die 1800 ha land heeft 
ontgonnen. Hij werd 
bestuurslid van de Vereeniging 
Stad en Lande van Gooiland 
van de erfgooiers. Floris werd 
een algemeen in den lande 
bekende figuur, toen hij in 
1928 de bestorming van de tol 
in Muiden organiseerde en 
uitvoerde. Dit was een protest 
tegen belemmeringen die niet 
bij het zich uitbreidende 
autoverkeer pasten. Zijn 
optreden werd aanleiding tot 
het oprichten van de 
Middenpartij voor Stad en 
Land, die hem een zetel in de 
Tweede Kamer gunde. Tijdens 
deze periode in de politiek 
begint zijn terugtreden uit het 
beheer van de modelboerderij. 

Zijn betekenis als volksvertegenwoordiger is gering geweest. Hij was toen vooral een joyeus 
levend man die graag kleurrijke verhalen vertelde. In het Gooi was hij een man van allure, een 
hereboer in de zin, waarin Groningers dat woord plachten te gebruiken. Hij reed dan ook niet 
in een gewone Ford, maar in een exclusieve Bugatti. De gebouwen die K.P.C. de Bazel 
ontwierp waren: een imposant stalgebouw met naar voren stekende vleugels en ruimte voor 
144 koeien, een zuivelhuis, een kantoor, een woning voor de bedrijfschef met tehuis voor een 
deel van het melkpersoneel (waarin een lees- en biljartkamer), woningen voor ander 
personeel. Vooral het stalgebouw met een vloerlengte van 170 meter werd een gaaf en 
indrukwekkend voorbeeld van hetgeen deze architect vermocht. Er waren bijzondere 
voorzieningen: tunnels waardoor wagentjes op rails reden die de faecaliën naar de mestput 
afvoerden, ingenieuze ventilatiesystemen via een ondergronds buizennet, tussen binnen- en 
buitenmuren en door het dak. Elk van de vier onderdelen van de grote stal was betegeld. Ieder 
staldeel had een wasgelegenheid met druppelaar voor vloeibare zeep. Er waren opslagkelders, 
ruimten voor het breken van lijnkoeken en het snijden van bieten en wortelen, een ziekenstal 
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enz. Naast de grote stal werd er nog een voor 40 koeien gebouwd. Het zuivelhuis werd 
voorzien van een koelinstallatie, van machines voor het reinigen van flessen, voor karnen en 
kneden van boter, en bakken voor het bereiden van yoghurt. Er was een eigen waterleiding 
met kranen op elk punt waar zuiver water nodig kon zijn. Spoel- en afvalwater werd via 
buizen geloosd op een twee kilometer verder gelegen vloeiveld. Men vroeg zich af, of de 
beschikbare weilanden en bouwgronden voldoende voer konden leveren aan de voor die tijd 
wel zeer omvangrijke geplande veestapel. De Nederlandsche Heide Maatschappij bracht 
desgevraagd in februari 1906 rapport uit. Het landbouwbedrijf op Oud-Bussem werd hierin 
‘in verschillende opzichten nog achterlijk' genoemd. Er groeiden te veel boterbloemen en 
distels in de weiden. De bouwgrond was deels armelijk en werd niet doelmatig bemest. Er 
werd nog breedwerpig gezaaid, waardoor tijdrovend en moeizaam wieden nodig was. Zaaien 
op rijen maakte schoffelen mogelijk en zou veel goedkoper zijn. Een deel van de landerijen 
lag te ver weg en was driest (braak) of met eikehakhout beplant. Er viel veel te verbeteren. 
Daarna zou men zich redelijk kunnen redden. Het complex gebouwen kwam in 1906 gereed. 
Al dadelijk bleek het moeilijk voldoende melk in de naaste omgeving af te zetten, vooral 
omdat men voor gegarandeerd bacterie-arme melk een vrij hoge literprijs moest rekenen. 
Daarom werden depothouders gezocht en filialen opgericht in ruime omtrek, tot in Rotterdam 
toe. Hiertoe was vervoer per spoor nodig en een goede verbinding met het station Naarden-
Bussum. Daarom is in 1907 de Brediusweg aangelegd. De N.V. Oud-Bussem vroeg, in 
samenwerking met de bouwmaatschappij Tres, vergunning om daar een tramlijn naast te 
leggen. De concessie is voor Bussums grondgebied in 1908 verkregen, maar nooit gebruikt. 
De melk van Oud-Bussem was duur, maar vond toch aftrek. De koper wist wat hij in huis 
haalde: uitstekende kwaliteit, niet verdund met water, niet slordig uit de emmer geschept, 
hygiënisch behandeld. Wat deed Oud-Bussem om het ideaal van rauw drinkbare melk te 
bereiken? Het antwoord luidt: al het mogelijke. Zoals reeds opgemerkt werd er uiterste zorg 
besteed aan reinheid in de stallen. Het personeel onderging vóór het aannemen een 
geneeskundig onderzoek, ook op bacillen. Bij ziekte of verwonding werd er extra 
gecontroleerd. De melkers kregen van de directie werkkleding, die in het bedrijf gewassen en 
versteld werd. Er stonden badkamers ter beschikking. Aangekocht vee ging 15 dagen in 
quarantaine in een stal op omtrent een kwartier lopen van de hofstede. Daar werd het 
onderzocht en eventueel weer van de hand gedaan. De koeien kregen een injectie met 
tuberculine. Tweemaal per week inspecteerde een vee-arts samen met de bedrijfsleider de hele 
veestapel. En tegelijk de voeding en verpleging. Minder gezond bevonden vee ging naar de 
ziekenstal of werd uit het bedrijf verwijderd. Per jaar liep 10% tot zelfs 25% van de controles 
na aankoop op afkeuring uit. De melkers hadden zich aan strenge voorschriften te houden. Ze 
moesten in de stalperiode de koeien een kwartier voor het melken laten opstaan, zodat uit het 
ligstro opdwarrelend stof door de ventilatiebuizen kon verdwijnen. Zij dienden hun handen te 
wassen vóór het melken van elke koe. Bij ieder beest werd eerst de uier met een vochtige 
doek afgeveegd. Praten en zingen was bij het melken verboden. Ter controle vond dagelijks 
een bacteriologisch onderzoek op een middelmonster plaats. Een of meer malen per week 
controleerde men ook de melk van iedere koe afzonderlijk op bacteriën. Karnemelk en 
yoghurt werden eveneens in het laboratorium onderzocht. Als scheikundige en bacterioloog 
fungeerde jarenlang dr C.J. Koning. Menige Bussummer heeft hem gekend als vennoot in de 
apotheek Koning en Mooij. In het zuivelhuis reinigde men de flessen met warm sodawater. 
Na het vullen en sluiten werden ze in kisten verpakt en verzonden naar depothouders en 
filialen. De eerste bewaard gebleven vermelding van eigen verkooppunten is van 1909. Dan 
worden genoemd: Bussum, Naarden, Laren, Hilversum, Amsterdam, Zandvoort, Noordwijk, 
Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Huis ter Heide. In dit rijtje kwam in de loop der jaren wel 
enige wijziging. Zo kreeg Oud-Bussem er Baarn en Amersfoort bij en verviel Rotterdam. De 
uiterst zorgvuldige behandeling vroeg veel personeel plus intensief toezicht door vee-artsen 
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HOLLANDSCHE SUIKERRAFFINADERIJ

OPGERICHT: 15-11-1861 GEVESTIGD: Amsterdam, Looiersgracht 41
DIRECTEUREN: P.H. Holtzman, J. Peelen en J.H.G. Ferman
COMMISSARISSEN: Joan Muller en B.W. van Starckenborg van Straten
DOEL: Het oprichten en exploiteeren van eene stoomsuikerraffinaderij, met uitsluiting

van daaraan vreemden handel.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 500.000,-, verdeeld in aandelen van f 1000,-.

In 1891 gebracht op f 750.000,-. In 1892 zijn de aandelen afgestempeld op f 800,-.
Per 1893 is het MK gebracht op f 1.000.000,-, verdeeld in737 aand. à f 600,-,
26 stuks à f 400,- en 400 preferente van f 1000,-. Geplaatst zijn 350 preferente
aandelen en alle gewone.
In 1886 is geplaatst een 41/2% obl. lening groot f 400.000,-.

cat.nr.    nominaal kleur geplaatst soort
NL H 0579a f 1000 zwart/wit 500 aand. 1863  (1861)
NL H 0579b f 1000 zwart/wit 250 aand. 1891
NL H 0579c f   800 zwart/wit 250 aand. 1893
NL H 0579d f   400 zwart/wit 26 ½ aand. 1893
NL H 0579e f 1000              blauw/oker/zw   350 pref. aand 1893
NL H 0579f f 1000 400 41/2% obl.

De Mij. is per 1-12-1896 in liquidatie getreden.
Druk: aand. 1863 C & A Spin, 1891 en 1893 bij Holdert.
Afmetingen: 31,5 cm x 20,2 cm aand 1861,  31,4 cm x 21,1 cm aand. 1891,
33,3 cm x 21,5 cm pref.aand.
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ALGEMEENE KUNSTHOORN-INDUSTRIE

OPGERICHT: 9-4-1927 GEVESTIGD: Amsterdam, Spijkerkade 4
DIRECTEUR: J.H. Smidt
COMMISSARISSEN: L.J.M. van Bruggen, D. Buisman en J.A. Willinge Brantsma
DOEL: Exploiteeren van uitvindingen en verkrijgen en vervreemden van octrooien voor

die uitvindingen, vervaardigen of doen vervaardigen van producten volgens
deze uitvindingen meer speciaal op chemisch en/of technisch gebied.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 100.000,-, verdeeld in aandelen groot f 500,-.
tevens geplaatst 20 stuks winstbewijzen.

cat.nr.    nominaal kleur geplaatst soort
NL H 0580a f 500 bruin/zwart c.a.140? aand.
NL H 0580b - 20 winstbewijzen

In liquidatie getreden d.d. 17-3-1930 en in 1934 opgeheven.
Druk: De Bock & Co. - Amsterdam
Afmetingen: 33,9 cm x 21,1 cm aand.
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NOORDZEEBAD HOLLUM

OPGERICHT: 14-2-1928 GEVESTIGD: Hollum op Ameland.
BESTUUR: W.D. de Boer en J.D. Engels, Joh. Feenstra en ?
DOEL: De exploitatie van het Badpaviljoen van Lublink en zeebaden. en?
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 6500,-, verdeeld in aandelen van f 100,-.

cat.nr.    nominaal kleur geplaatst soort
NL H 0581 f 100 bruin/wit 65 aand.

De maatschappij is per 22-12-1942 ontbonden. Liquidatie uitkering 1945 f 19,42
Druk:
Afmetingen: 34,0 cm x 22,0 cm aand.
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INDIË, GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD VOOR NEDERLAND EN KOLONIËN

OPGERICHT: 12-2-1917 GEVESTIGD: Haarlem
DIRECTEUR: H.F. Wagenaar Reisiger
COMMISSARISSEN: Prof.Dr. A.W. Nieuwenhuis, B.M.A. Carp, Adriaan Stoop,

G.C. Vonck en Th.F.A. Delprat
DOEL: De uitgave en exploitatie van een weekblad ter bevordering van de gemeen-

schapsbelangen in het Koninkrijk der Nederlanden tusschen moederland en
koloniën.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 100.000,-, in aand. op naam van f 1000,-,
tevens geplaatst 30 oprichters-bewijzen

cat.nr.    nominaal kleur geplaatst soort
NL H 0582a f 1000 rose/zwart 37 aand.
NL H 0582b - 30 opr.bew.

Faillissement d.d 31-1-1928
Druk:
Afmetingen: 32,4 cm x 20,9 cm aand.
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en een bacterioloog. Daar kwam voor de meeste plaatsen snelvervoer per trein bij. Verder de 
provisie voor verkopers en vooral de kosten voor de filialen. De uitgaven voor deze lagen 
eigenlijk te hoog. We denken aan vervoer met paard en wagen of per spoor, aan huur voor de 
panden, aan handwagens en ander gerei ter plaatse, provisie of lonen voor filiaalhouders en 
bezorgers, controle van Oud-Bussem uit. Men had nu eenmaal klanten op afstand nodig om 
voldoende omzet te krijgen. Het bedrijf kon lonen en salarissen van werkers in produktie en 
controle wel in de verkoopprijs verdisconteren. Het distributie-apparaat echter moeilijk, want 
het was ‘schrikbarend duur’. Hieraan vooral is het te wijten dat de verlies- en winstrekening 
van het zuivelbedrijf zo vaak een negatief saldo vertoonde. Wij kunnen hoogstens zeggen dat 
het over tientallen jaren genomen ongeveer quitte speelde. Menigmaal moest men tekorten 
aanvullen uit verkopen van grond die niet voor de veehouderij nodig was. Het instandhouden 
van de natuurmelkproduktie dwong tot het ‘uitkleden’ van het landgoed. Ideaal en praktijk De 
eerste jaren in het bestaan van de modelboerderij zijn nogal onrustig geweest, bij tijd en wijle 
zelfs tumultueus. Ten dele door het idealisme dat er aan ten grondslag lag. Floris Vos kon niet 
overweg met Davida Willemina Hacke, weduwe van Joannes van Woensel Kooy. Hij vroeg 
daarom in augustus 1906 ontslag als directeur, maar bleef zich als aandeelhouder met de 
zaken bemoeien. Dit kon doordat het personeel zich naar zijn instructies bleef richten. Hieruit 
vloeide een conflictsituatie voort. Pogingen tot schikking mislukten. Uiteindelijk werd een 
buitengewone vergadering van aandeelhouders belegd. Deze besloot 20 juni 1907 op voorstel 
van Vos met algemene stemmen de N.V. te liquideren. Echter onder leiding van zijn 
tegenpartij, ondanks staken van stemmen op dit punt. Hij droeg nu de chef van de melkerij op 
ontvangen geld niet op kantoor af te dragen, maar bij de Associatie-cassa te storten. Vos 
drong herhaaldelijk het kantoor binnen. Daarom werd op 13 juli 1907 politie tegen hem 
ingezet. Met behulp van melkknechts heeft hij de agenten verwijderd; ze schrokken er voor 
terug hem hardhandig aan te pakken. Twee dagen later moest hij zich bij de burgemeester van 
Naarden melden. Hij werd naar het Huis van Bewaring in Amsterdam overgebracht, om 
herhaling te voorkomen. Beschuldigd van huisvredebreuk en daadwerkelijk verzet tegen de 
politie heeft Floris Vos tot 22 augustus gezeten. Hij is wegens ‘wederspannigheid’ 
veroordeeld tot een maand gevangenis. De knechts kregen acht dagen. Dit vonnis werd in 
hoger beroep bevestigd. De strijdbare erfgooier heeft zich nog tot de Hoge Raad gewend om 
cassatie, maar bereikte hier zijn doel niet. Inmiddels was de Expoitatie Maatschappij failliet 
verklaard op verzoek onder meer van mevrouw Van Woensel Kooy-Hacke. Curator werd mr 
A.J.J. Salm, die voor Vos acceptabel was. Het faillissement is op 21 augustus 1907 
uitgesproken; de dag daarna kwam Vos vrij, want men vreesde nu geen geweld van zijn kant. 
Op Oud-Bussem vierde men een tuinfeest met lampions. De curator zag uit naar een koper 
voor het gehele landgoed, maar slaagde niet. De enig mogelijke oplossing bleek een 
verregaande afslanking van de Exploitatie Maatschappij, die op 2 april 1908 haar beslag 
kreeg. Floris Vos kon daarna weer op het terrein komen en de leiding legaal in handen nemen. 
In de eenvoudigste voorstelling - zoals de Gooien Eemlander die bracht - was het landgoed 
verdeeld tussen de N.V. Oud-Bussem en de bouwmaatschappij Tres. In werkelijkheid ging de 
opdeling verder. Uit het Balansboek dat per 19 juli 1908 begint met een reeks gegevens en 
een gedetailleerde inventaris blijkt dat Floris Vos samen met J.D.G.M. Verbeek de 
afgeslankte N.V. Oud-Bussem Exploitatie Maatschappij bij koopcontract van 2 april 1908 had 
overgenomen. Deze Verbeek was bezitter van grond tussen de Brediusweg en de Huizerweg 
in Bussum (we kenden ‘de bosjes van Verbeek’) en ingesteld op belegging en handel in 
percelen grond voor te verwachten villabouw. De heren brachten elk ƒ 15.000,- kapitaal in. 
De koopsom bedroeg ƒ 400.000,-. Zij financierden deze middels een 5% rentende 
obligatielening ad ƒ 150.000,- en een hypotheek ten bedrage van ƒ 250.000,- a 7%. Hierbij 
kwam nog ruim ƒ 58.000,- voor de overname van vee, machines, wagens, 
verpakkingsmateriaal, enz. Wat de heren kochten was slechts een deel van het in 1902 bij 
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veiling verkregen landgoed. De inventaris van 19 juli 1908 vermeldt 84 ha terrein en bos, 34 
ha weiland, het herenhuis en de oude boerderij; verder de grote en de vijfde koestal, tien 
woningen, een zuivelhuis, het kantoor, vijf hooibergen en twee wagenloodsen. De levende 
have bestond uit 127 koeien, 16 paarden en enkele varkens. Van hooiland aan de 
Zuiderzeekust is geen sprake meer. Het landgoed was volgens de opgave ingekrompen van 
308 ha eertijds tot 118 ha. Niet veel minder dan rond tweederde was dus aan derden verkocht. 
En er moest nog meer vervreemd worden. Een op 23 april 1910 gedateerde ingekleurde 
kadasterkaart geeft de gewijzigde situatie weer. Het blijkt dat er vooral aan de westelijke en 
de oostelijke einden van het landgoed was gesnoeid. Een verkoop die per ultimo 1909 zonder 
nadere aanduiding onder het hoofd Vast Goed als ƒ 183.497,80 winst geboekt staat diende om 
de veel te zware schuldenlast te verminderen. Deze verkoop betrof onder meer het herenhuis 
met park en achterliggend bos. Zandhoeve was al verkocht aan de pachter. De obligatielening 
komt dan niet meer voor op de balans en het bedrag van de hypotheek daalde. Als buurman 
van het besnoeide landgoed verschijnt de N.V. Onroerend Goed Exploitatie Maatschappij 
‘Het Bosch van Bredius', opgericht 27 maart 1909. Deze verwierf grond oostelijk van de 
Bollelaan en ter weerszijden van de Oud-Blaricummerweg, vooral echter het zo even 
genoemde herenhuis met park en daarachter liggend bos, Bikbergen inbegrepen (dat in 1931 
verkocht is aan het Gooisch Natuur Reservaat). Zij had als dochter het hotel van die naam dat 
tegenover het einde van de Brediusweg gebouwd werd, geopend is in maart 1910 en in maart 
1945 door een bombardement werd verwoest. De tweede belangrijke nieuwe eigenaar van 
afgestoten bezit was de al eerder genoemde bouwmaatschappij Tres die grond aan de 
Brediusweg en benoorden Bikbergen verworven had. Tenslotte blijkt dr Christian Wilhelm 
Janssen eigenaar van het bos tussen de Bollelaan en de huidige Van Woensel Kooylaan. Deze 
man kocht niet uit winzucht. Hij was een overtuigd begunstiger van de modelboerderij en 
toonde dit ook door in moeilijke tijden tienduizenden guldens aan het bedrijf te lenen. Door 
zijn toedoen zijn de rentelasten beperkt en werd het mogelijk tekort aan weiland door pacht of 
zelfs aankoop te vergroten. Wat Vos en Verbeek overhielden was het centrale gebied met de 
modelboerderij, de twee huisjes aan de brug in de OudBlaricummerweg, drie complexen 
weiland met sloten op afgegraven grond nabij de Amersfoortse straatweg en een drietal 
perceeltjes onder Thames. Bij elkaar genomen had dit een oppervlak van niet meer dan een 
kwart van hetgeen in 1902 geveild werd. De combinatie Vos-Verbeek was geen gunstige. 
Beider doelstelling verschilde te veel. Floris Vos spreekt in een in 1917 gepubliceerde 
terugblik zelfs over een noodzakelijk geworden ‘reconstructie op financieel gebied, welke 
tevens een einde maakte aan ondermijnenden invloed op het bedrijf. Hiermee kwam een einde 
aan de menging van een min of meer speculatief werkende Vastgoed maatschappij met de 
exploitatie van een uit idealisme begonnen zuivelbedrijf. Op 15 mei 1912 is opgericht de N.V. 
Melkerij ‘Hofstede Oud-Bussem’. Deze zou zich richten op het produceren en leveren van 
zuivere natuurmelk. Het kapitaal werd gesteld op ƒ 100.000.- aan gewone aandelen en ƒ 
50.000,- aan preferente. Om winstbejag uit te sluiten werd in artikel 16 van de statuten 
vastgelegd dat het uit te keren dividend nooit meer dan 4% van het geplaatste kapitaal zou 
mogen bedragen. Zulks op initiatief van de al genoemde dr Janssen. Op zijn voorstel werd de 
invloedrijke hoogleraar in de gynaecologie en grondlegger van de moderne verloskunde, prof. 
Hector Treub, benaderd voor een commissariaat. Die bleek sterk geïnteresseerd in de 
doelstelling en is tot zijn dood in 1920 met Janssen en H.G. A. Elink Schuurman actief 
geweest in het college van commissarissen. Dit team werkte zeer gunstig, mede dankzij de 
energie die Floris Vos ontplooide. De melkerij trok allerwege de aandacht, ook in het 
buitenland. Er verscheen een brochure met de titel The farmstead of ‘Oud-Bussem". Hiervan 
kwam ook een versie in het Italiaans uit. Er worden bezoeken van landbouwministers uit 
Engeland en Canada gemeld en zelfs van Sir Robert Baden Powell. En in 1917 wijdde het 
tijdschrift "Neerlands Welvaart' niet minder dan 34 pagina’s kwarto aan de Melkerij, met 
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bijdragen van Treub, Floris Vos en Koning, royaal verlucht met foto’s. De overdruk hiervan 
in het archief levert een welkome aanvulling op het ontbrekende in de documenten 
betreffende Oud-Bussem. Het zuivelbedrijf (melkwinning, verwerking en distributie) heeft na 
de afslanking van de N.V. nog jaar in jaar uit verlies geleden. Er moesten percelen grond 
verkocht worden. Pas in 1918 kon men in de zuivelsector winst boeken en verder tot 1925 toe. 
Dividend kwam er niet uit, want in diezelfde jaren zorgden de beheerskosten van de N.V. als 
geheel voor aanzienlijke tekorten, dit mede door het aankopen van weiland, waarvan het 
oppervlak geleidelijk uitgroeide tot 44 ha. De schulden in hypotheekverband en andere liepen 
in die jaren zelfs op tot rond ƒ 450.000,-. De afzet van melkprodukten was goed tijdens de 
betrekkelijk gunstige conjunctuur rond 1920, maar zakte op bijna fatale wijze terug in de 
daarop volgende jaren van bezuiniging. De veestapel werd drastisch ingekrompen. Oud-
Bussem geraakte in een crisissituatie. In 1925 kon men zich nog redden door voor rond ƒ 
35.000,- aan winst boven de boekwaarde bos te verkopen. Deze reserve was hiermee bijna 
uitgeput. Het jaar 1926 ontbreekt zowel in het balansboek als in het boek met de verslagen 
van aandeelhoudersvergaderingen. Wanneer op 2 maart 1927 aandeelhouders onder leiding 
van Janssen bijeenkomen wordt Floris Vos tot enig directeur herbenoemd onder 
uitdrukkelijke uitsluiting van anderen die op de titel aanspraak mochten maken. Besloten 
werd de naast Janssen fungerende commissarissen te ontslaan. Er was kennelijk een 
paleisrevolutie op gang geweest die niet doorging. Janssen heeft zich in zijn laatste levensjaar 
(hij overleed op 14 december 1927) zeer verdienstelijk gemaakt voor Oud-Bussem. Hij kocht 
voor ƒ 291.750,-van de N.V. 7,5 ha bos onder Huizen en 19,5 ha weiland, water en weg onder 
Naarden en Huizen. Voor zover onder Naarden liggend (4 ha) betrof het in 1912 verworven 
gebied; van het onder Huizen behorende was ruim 10 ha in 1920 door koop verkregen. 
Janssen kocht van Oud-Bussem met de bedoeling om haar lasten te verlichten en agrarisch 
gebied voor deze ter beschikking te houden. Dit veranderde niet door zijn dood, want in 1924 
had hij bij testament zijn gehele vermogen vermaakt aan de Stichting Janssensfonds te 
Amsterdam. Deze kon Oud-Bussem steunen en heeft in 1931 het weiland voor een 
schappelijke prijs weer overgedaan. In 1927 is een statutenwijziging doorgevoerd die het 
mogelijk zou maken meer aandelen te plaatsen. De beperking in het uitkeren van dividend 
verviel (en daarmee een stuk idealisme). In het vervolg zou de vergadering van 
aandeelhouders jaarlijks beslissen over reservering, uitkering of andere bestemmingen van 
behaalde winsten. Het kapitaal bedroeg nominaal ƒ 200.000,-, waarvan echter slechts ƒ 
46.000,- geplaatst was. Prompt kwamen er vette jaren. Over het boekjaar 1927/’28 werd 18% 
dividend uitgekeerd, het volgend jaar 35% en nog tweemaal 16%. Daarna begonnen de 
magere jaren weer, met oplopende verliezen. Begrijpelijk, gezien de in 1929 begonnen 
scherpe daling in de conjunctuur, het uitbreken van ‘de crisis’. Onder nieuwe leiding Nu - we 
zijn in het jaar 1931 aangekomen - dienen we ons te richten op Niza Jeanette de Jongh, die na 
haar huwelijk met Floris Vos een rol ging spelen in de modelboerderij. Dit vooral omdat haar 
man nu vaak afwezig was in verband met zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer. Niza de 
Jongh werd geboren op 25 mei 1888. Zij was in eerste huwelijk getrouwd met dr Klaas 
Tjebbes, bioloog en gespecialiseerd in de cultuur van suikerbieten. Hiertoe woonde hij twee 
jaar in zuid-Zweden met zijn vrouw en de kinderen Anna, Erik-Jan en Tamme. In 1926 kwam 
zij gescheiden 155 naar Nederland terug. Anna bleef nog jaren in Skandinavië, trouwde daar 
en woonde tot na de Tweede Wereldoorlog in Noorwegen. Erik-Jan vertrok met zijn moeder, 
Tamme repatrieerde iets later. Floris Vos en Niza de Jongh kenden elkaar toen al. Het contact 
kan gelegd zijn door de bietencultuur die in het Gooi een centrum had in de firma Kuhn en 
Co. Vos was namelijk met Klaas Tjebbes en anderen oprichter van de Hollandsch-Zweedsche 
Zaadmaatschappij voor de teelt van suikerbietenzaad, in 1924. Hij werd geroemd als de 
stichter van een ‘vorbildliche Trocken- und Reinigungseinrichtung für diese Saaten’. De 
resultaten zijn in de boekhouding van Oud-Bussem te vinden. Mevrouw Vos-de Jongh werd 



18

in 1931 tot onderdirecteur benoemd. Toen zij aantrad stond het zuivelbedrijf er slecht voor. 
De inventaris van maart 1931 telt niet meer dan 45 melkkoeien. En dat bij een stalruimte voor 
184 stuks. Er moest snel en grondig ingegrepen worden. Dat gebeurde dan ook. Elk jaar 
groeide nu door aankoop van melkkoeien en door het aanhouden van eigen gefokt vee de 
veestapel. Binnen vijf jaar telde het bedrijf 70 melkkoeien en 35 jonge beesten. Dit betekende 
een gezonde groei naar de oude omvang. Daarnaast breidde Niza Vos het assortiment aan 
zuivelprodukten uit. We zien dan naast melk, karnemelk, boter en yoghurt verschijnen kaas, 
room, koffieroom, pap, hang-op, vloeibaar voedsel voor zuigelingen, nutromalt. Dit alles kon 
Oud-Bussem in 1935 leveren. Twee jaar later kwamen er ook dieetprodukten bij. Ondanks 
deze inspanningen leverde het zuivelbedrijf in toenemende mate verlies op, deels veroorzaakt 
door de kosten van de filialen en verder door de zware rentelasten. Voorts door 
onontkoombaar wordende uitgaven voor onderhoud en vernieuwingen. Men bedenke wel dat 
Nederland in de jaren 1935/’36 in de ergste tijd van de crisis leefde en de koopkracht in alle 
lagen der bevolking daalde. De financiën moesten gesaneerd worden. Hiertoe trok de N.V. de 
Twentse bankier G.J. Blijdenstijn aan. Hij werd in de vergadering van aandeelhouders op 8 
mei 1936 tot commissaris benoemd en zette zich er dadelijk toe om met harde hand te gaan 
regeren. Floris Vos vroeg onmiddellijk ontslag. Zijn vrouw volgde hem op. Blijdenstijn 
toonde zich bereid ƒ 45.000,- te fourneren tegen niet meer dan 4 3/4% rente, te besteden aan 
noodzakelijke vernieuwingen. Hij wenste deze financiële injectie te gieten in de vorm van 
converteerbare hypothecaire obligaties plus voor ƒ 2.000,- prioriteitsaandelen. De statuten 
kenden deze niet en dienden aangepast te worden. Dit is ook gebeurd. Ter vergadering bleek, 
waarom de bankier de nieuwe categorie aandelen wenste. Hij eiste voor houders van deze het 
recht aan de algemene vergadering van aandeelhouders bindende voordrachten te doen 
toekomen voor benoemingen tot commissaris en directeur, tevens omtrent schorsing en 
ontslag, bovendien aangaande wijzigingen in kapitaal en statuten. Tenslotte wenste hij 
gedelegeerd commissaris te worden, dus het recht te krijgen zich met de dagelijkse gang van 
zaken te bemoeien. Aangezien Blijdenstijn alle prioriteitsaandelen voor zich reserveerde zou 
hij oppermachtig worden. Floris Vos maakte ter vergadering ernstig bezwaar tegen deze 
voorstellen. De hierop volgende woordenstrijd bleef onbeslist. Een maand later bleek 
Blijdenstijn bereid zijn eisen af te zwakken. Hij kon niet anders, want hij had te maken met 
het feit dat Vos toen alle geplaatste gewone aandelen bezat en zijn vrouw alle preferente. En 
Floris was niet gewend zich terzijde te laten schuiven als de gang van zaken hem niet zinde. 
Zijn zwakke punt was dat hij voor ƒ 16.500,- debet stond in de boeken van de N.V. en zaken 
als benzine voor privé gebruik niet uit eigen zak betaalde. In de statuten van augustus 1936 
kreeg de vergadering van houders van prioriteitsaandelen slechts het recht voordrachten op te 
stellen en aanbevelingen te doen. Blijdenstijn slaagde er wel in alle prioriteitsaandelen (20 
stuks a ƒ 100,-) voor zich te reserveren. Zijn optreden heeft nogal wat beroering gewekt. Een 
der gevolgen was het tussentijds verdwijnen van zijn drie collega commissarissen. In 1938 
blijkt hij de enige nog zittende. Hij is vóór de Duitse invasie van mei 1940 naar Amerika 
vertrokken en een jaar later door de algemene vergadering van aandeelhouders eervol 
ontslagen. De oorlogsjaren zijn voor de melkerij vrij gunstig geweest. Oud-Bussem was in die 
tijd een toevluchtsoord voor menigeen die er een tijdelijk onderdak zocht. Het zuivelbedrijf 
heeft zeer velen in de omgeving geholpen. Een lange lijst met handtekeningen van 
omwonenden die na de oorlog hun dank wilden betuigen toont dit. Op 19 juli 1943 overleed 
Floris Vos. Hij had bij testament van 16 juni 1933 zijn tweede vrouw, Niza de Jongh, tot 
enige en algemene erfgenaam en executeur aangewezen. Deze kreeg hierdoor meer dan de 
helft van de uitstaande aandelen in handen. Zij had al vóór de dood van haar man haar jongste 
zoon Tamme (geboren in 1918) in het bedrijf gehaald. Wij zullen hem hierna met zijn 
gebruikelijke roepnaam Martijn duiden. Hij begon er in 1941 als boekhouder en werd in 1946 
bedrijfsleider. Zoals zo velen deden, bezon hij zich in het laatste oorlogsjaar op hetgeen 
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daarna zou moeten gebeuren. Martijn Tjebbes richtte de aandacht op een aantal punten die de 
rentabiliteit van het zuivelbedrijf beïnvloedden. Een daarvan was het feit dat het zuivelhuis 
van de modelboerderij op veel te weinig melk draaide in vergelijking met de overal 
opgekomen coöperatieve en speculatieve ondernemingen. De produktie van melk. de 
verwerking en de distributie waren te kleinschalig. De eis van modelmelk - nu veel minder 
dringend dan vroeger vóór het tijdperk der hygiënisch werkende fabrieken - maakte Oud-
Bussem te duur. De omzet was dus te gering. Het werd tijd om bijvoorbeeld machinaal 
melken in te voeren. Voortzetting verantwoord? Op 26 februari 1948 is een buitengewone 
algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V. Melkerij gehouden. De enige toen nog 
fungerende commissaris was niet aanwezig, want hij wenste af te treden. Niza Vos-de Jongh
presideerde de vergadering die werd bijgewoond door bedrijfsleider Martijn Tjebbes als 
secretaris. Moeder en zoon konden de zaken samen regelen, want hij bezat een gewoon 
aandeel (a ƒ 5.000,-) en mevrouw Vos alle andere uitstaande aandelen. Niettemin is er 
volgens de notulen naar de letter van de statuten gewerkt. De houders van prioriteitsaandelen 
(dus mevrouw Vos) droegen Martijn Tjebbes voor als te benoemen directeur, stelden voor 
mevrouw Vos als zodanig ontslag te verlenen en haar tot commissaris te benoemen. Na 
schriftelijke stemming is aldus besloten. Zij zouden elk een salaris van ƒ 4.000,- per jaar 
genieten. Martijn Tjebbes vroeg zich al spoedig af, of het in de gewijzigde omstandigheden 
nog zin had zich te blijven presenteren als producent van modelmelk. Hij heeft doorgezet. In 
1950 werd de Melkerij ‘Hofstede Oud-Bussem' een gewoon boerenbedrijf dat zich alleen door 
de omvang van de veestapel en de grootte der gebouwen van boerderijen in de omgeving 
onderscheidde. Het grote zuivelhuis was nu niet meer nodig en werd op verzoek van de 
gemeente Naarden verbouwd tot vijf woningen. In 1917 sprak Floris Vos van een ‘monument 
waarvan - menschelijkerwijze gesproken - niet kan worden verwacht dat dit ooit weder te 
gronde zal gaan’. Het ging daar nu toch op aan, ondanks het gestaag groeien van de veestapel. 
In de winter van 1949/’50 stonden er meer dan honderd koeien op stal en had het bedrijf circa 
80 stuks jongvee. Ze werden verzorgd door 14 man, na mechanisatie door 8. Dit lag heel wat 
gunstiger dan in de jaren dertig, toen het personeelsbestand schommelde rond 25 a 30. Daar 
stond tegenover dat de melk nu niet meer dan de normale prijs opbracht. Directeur Tjebbes 
slaagde er in het boekjaar 1952/’53 en het daarop volgende met een bescheiden winstje af te 
sluiten. Tevreden kon hij niet zijn, want Oud-Bussem kon de gezinnen (mevrouw Vos had 
haar dochter Anna met twee kinderen bij zich in huis gehaald) geen bestaan op het vereiste 
niveau bieden. Martijn Tjebbes zocht daarom bijverdiensten en werd directeur van het 
Reisbureau ‘De Vrije Wereld’, een stichting van het VVV en anderen uit deze hoek, die zijn 
volle aandacht opeiste. Daardoor werd de situatie onhoudbaar. Op woensdag 29 februari en 
donderdag 1 maart 1956 veilde de Naardense notaris mr J. Winkel 135 stuks vee en de 
boerderij-inventaris. Mevrouw Vos nam het werk van de exploitatie van terreinen en 
gebouwen op zich. Zij zou het vermogen in vastgoed beheren, eventueel liquideren. Het 
experiment was achterhaald door de bij boeren en in zuivelfabrieken doorgevoerde hygiëne. 
En op basis van gewone melk kon Oud-Bussem nooit rendabel worden. Afwikkeling De 
aandeelhouders richtten zich niet op een snelle liquidatie van de N.V. Melkerij. Hier was 
voorzichtigheid geboden, omdat terreinen en gebouwen bij stijgende prijzen veel meer zouden 
opbrengen dan hun, na vele jaren afschrijven op vooroorlogse kosten van verwerving, laag 
gestelde boekwaarde. Het balanstotaal beliep eind maart 1956 niet meer dan rond ƒ 260.000,-
tegen een hypotheek ten bedrage van ƒ 108.800,-. Het betrof 94 ha grond met de oude 
boerderij, de door De Bazel ontworpen bedrijfsgebouwen en een aantal woningen. Een in 
1925 achter de grote stal opgetrokken bedrijfsgebouw was kort na de Tweede Wereldoorlog 
door het bekende amateurtoneelgezelschap De Plankeniers overgenomen en als minitheater 
ingericht. Verkopen van grond en gebouwen op grote schaal en tegen de werkelijke waarde 
zou de fiscus gelegenheid bieden winsten duchtig af te romen door het heffen van 
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vennootschapsbelasting. Er is op 19 februari 1958 opgericht de N.V. Hofstede Oud-Bussem. 
Deze N.V. legde zich toe op verhuren en verpachten. Zij leverde regelmatig verliezen op 
gedurende de jaren waarin niet verkocht werd. Er zijn wel huren geïnd, maar hier stonden 
uitgaven 158 voor aanpassing van gebouwen tegenover. Er ontstond achterstand in het 
onderhoud van rieten daken en verfwerk. Het keerpunt ligt in het jaar 1968, waarin mevrouw 
Vos overleed, met achterlating van een niet onbelangrijke schuld aan de N.V. Martijn Tjebbes 
werd toen enig directeur. Met hem begint het verkopen van grond en gebouwen. En tevens 
een reeks geschillen met de andere erfgenamen van zijn moeder. Men volgde zijn handelingen 
kritisch en dat meer dan hij als strikt eerlijk en zorgvuldig wikkend en wegend man 
verdiende. De kritiek groeide in de jaren met snel stijgende prijzen voor onroerend goed. Er is 
in 1971 overwogen de gehele N.V. te verkopen aan bankier Pierson Heldring en Pierson. In 
verband hiermee volgde in januari 1973 omzetting van de N.V. in een B.V. Inmiddels konden 
de stalgebouwen tegen een zeer goede prijs verkocht worden aan de uitgeverij Strengholt. Ze 
zijn daarna onder leiding van architekt G. van der Pol gerestaureerd en fraai ingericht. Ze 
werden in juni 1972 in gebruik genomen. Er was nu geld en er kwamen ook na het verkopen 
van de stallen nog flinke bedragen vrij. Bijvoorbeeld door de verkoop van de Zanderij aan 
Waterstaat. En uit vergoeding voor het vervallen van het dubbel schaarrecht, nadat de leden 
van Stad en Lande in 1971 besloten hadden tot opheffing van hun eeuwen oude instituut. De 
taxaties voor het resterende onroerend goed stegen onverwacht snel en daarmee groeide het 
gebrek aan vertrouwen bij sommige gerechtigden binnen de B.V. Uiteindelijk is Anna 
tevreden gesteld met een uitkering in geld en werd Martijn het eens met de erven van zijn 
overleden broer over toewijzing van enkele panden. Hierbij behoorde ook de oude boerderij, 
waarvan het bedrijfsgedeelte in 1974 afbrandde. Dit is nooit herbouwd, omdat de 
verschillende ontwerpen te kostbaar bleken. In 1978 waren de aandeelhouders nog van plan 
de B.V. om te vormen tot een beleggingsmaatschappij. Daar is serieus aan gedacht, totdat de 
belastingadviseur aanraadde de B.V. te liquideren. Dat is in 1979 gebeurd. En hiermee was 
het eens gekoesterde ideaal volkomen verleden geworden. Ons rest een gebouwencomplex 
van De Bazel, een waardevol monument. Bron: 5e jaargang, nr. 3, september 1987 Tijdschrift 
van de Stichting Tussen Vecht & Eem en van de Vereniging van Vrienden van het Gooi

Jaap-Jan Ursem

Hierboven: Handtekening van Floris Vos op een 
aandeel van de N.V. Onroerend Goed Exploitatie 
Maatschappij ‘Het Bosch van Bredius'

Links: hoofdgebouw van de Melkerij ‘Hofstede 
Oud-Bussem’
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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.

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.

OPBRENGSTLIJST MAIL-BID III 2018  (* na loting)
kavel opbr. kavel Opbr. kavel opbr. kavel opbr.

1 4,00 19 1,50 37 1,50 55 12,00
2 5,00 20 1,50 38 12,00 56 10,00
3 5,50 21 5,50 39 3,50 57 1,50
4 5,00 22 1,50 40 3,50 58 1,50
5 1,50 23 11,00 41 31,00 59 14,50
6 1,50 24 11,00 42 1,50 60 6,50
7 1,50 25 11,00 43 16,00 61 1,50
8 11,00 26 1,50 44 17,50 62 1,50
9 1,50 27 8,50 45 16,00 63 1,50
10 1,50 28 1,50 46 1,50 64 1,50
11 3,50 29 1,50 47 12,00 65 1,50
12 28,00 30 1,50 48 1,50 66 5,00
13 1,50 31 1,50 49 5,00 67 5,00
14 1,50 32 6,00 50 5,00 68 5,00
15 1,50 33 1,50 51 5,50 69 5,00
16 16,00 34 31,00 52 5,50 70 5,00
17 1,50 35 32,00 53 1,50 71 5,00
18 1,50 36 26,00 54 5,50 72 5,00
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AGENDA 2018

Dinsdag 13 november 2018 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  

Zaterdag 17 november 2018 van 11.00 tot 14.00 uur
VVOF ruilbeurs. Plaats: Duivendrecht. Route onderaan de pagina 

Dinsdag 12 februari 2019 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 toekomstige VVOF ruilbeurzen in 2019:
Zaterdag 16 februari 2019 en zaterdag 13 april 2019 (tevens algemene ledenvergadering)

VEILINGEN

VVOF
Op 13 april 2019 zal de VVOF weer een eigen veiling houden. Inleveren is mogelijk.

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 9 januari 2019 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

VVOF Catalogus alfabetisch doorzoeken op:  
http://www.scripophily.nl/scripophily/VVOF-catalogus%20op%20alfabet.php

Tevens kunt U daar op alfabet alle artikelen vinden en lezen, die sinds 1978 zijn verschenen 
in ons MEDEDELINGENBLAD. Dat kan op naam van de uitgever der effecten en/of op het 
onderwerp dat wordt besproken.

WEBSITES

Automobiel verzameling: www.automobielaandelen.nl
Collectie Rotterdam: http://members.home.nl/roo.effecten
Verzameling Ton Verkerk: http://www.oudefondsen.nl/
Spoorweg verzameling: http://aandelen.r4u.nl/index.html
Nationaal Kranten archief: www.delpher.nl
Leeuwarder Courant: www.archiefleeuwardercourant.nl

BESTUUR
J. Veldman        Voorzitter                         veldman2016@gmail.com                                                                      
J.J. Ursem   Secretaris / Redactie waardepapieren@hotmail.com
T. Verkerk Penningmeester verkerklaan@gmail.com
M. Gieling Public Relations mile.gieling@chello.nl
R.Nederlof Website/ 2e penningmeester r.nederlof@vvof.nl                                                                                  

medewerker
P.E. Baas Catalogus/Mail-Bid




