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Jaarverslag 1980
Als jonge verenig1ng op een jong en vrij onbekend verzamel'g ebie·d heeft de VVOF
in het verslagjaar wederom te 'kampen gehad met gebre·k aan mantk racht, waardoo·r ·d e communicatie met de leden wel eens in het ·gedrang kwam. Desondanks
zijn de v ier veren i•g ingsbladen, voo·r al de laatste twee, in 1980 op tijd uitgekomen
en zijn er zes ruilbeurzen in de Effectenbeurs ·gehouden. Op één na zijn deze beurzen rede lijk tot goed bezocht, alle·en was de op'komst van <::Ie actueel bij de VVOF
gereg'istreerde leden te'l·eu rstel'lend.
Een p'Os1itief punt echter was, ·dat veel geïnte·resseerden ju'i st dóór de rui'lbeurzen
bes'l'ote·n hd te wo·rden van de WOF.
In vergelij'king met de afsluiting van het vorig. jaar, toen de WOF 254 leden telde,
is 'het le·d ental toegenomen tot 369 per 31.12. 1980 en per 1.1.1 981 375 (inclus·ief
donateurs). Een pos'itieve ontwik keling , çJie naar wij hopen voortgezet 1kan worden.
Vooral ·in de tweede helft van het verslagjaar zijn er in d iverse b 11a·den publilk aNes geweest over oude effecten. De reacties van het pu'bl ie!k hebben het se'kretariaat op
hoogspanning laten werken en oork hie·ru'it zijn weer d i'Ve·rse leden voortgekomen.
De ·in het period iek opgenomen Marlbi·d b'lij'kt na ee·n aa-rzelende start goed te
gaan vol doen.
De "nevena1ktiviteiten", zoa·ls verko·op van effectena'lbums en boeken/catalog·u s
Russische Spoorweg·en, verl·open vrij g.e stadig.
Zoals vorig jaar ·drukten ook 'in 1980 de kosten van het peri'Odie'k zwaar op de financië le ·draag·krac'ht van ·de VVOF. Met de toename van 'het aantal leden zal deze
druk steeds minder woorden, zo·dat a11s de ·middelen 'het toe·laten, gedacht zal 'kunnen
wor-den aan het u·i tgeven van een ca talogus, waaraan o·dk ·i n 1980 weer hard gewerkt is . Ook een veiling 'kan dan we'll ic'ht ·i n overweg·rng g.enomen worden .
Onze dank aan de •helaas we'in'i•ge 'leden, die in 1980 een bij-drage h ebben ge·leverd
aan het periodiek Oe ·redactie-commissie werlkt er-g hard en zou bijdragen vanu·it
de le·den, hoe •k lei·n deze ·k op ij-'bij•d rage·n o·o'k zijn, zeer wel1kom heten.
Verder vanzelfspre·kend onze dan'k aan ·de Vereni•g·ing voor de Effectenhande l
voor het beschikbaar ste'l len van de beursvloer voor ·het houden van rui'lbeurzen
en aan de heer H. Bruinsma, o·nder wiens le'iding de inwendige oude effecten-verzamelaar g-esterkt k on worden.
Met medewerking van de le·den hoopt het bestuur de aktivit&iten van .'h et vers·lag- .
jaar te ku nnen continueren en zo m·o·g eli} k uit te bre·i den.
Se'k retariaat WOF

Algemene Ledenvergadering
Hiermede hebben wij het ·genoegen u u·it te nodi·ge tot \het bijwonen van de A'lgemene Ledenvergade•r ing. van de V .V.O.F. , we·l'ke ·gehouden za1 wo rden op maandag 1.3
april 1981 om 19.00 uur in 'het ·gebouw van de Effecten beurs, Beursplein 5 te Am sterdam .

De agenda voor deze Airg emene Leden vergadering luidt als vo·lgt:
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

Open ing door de voorzüter
Mededellingen en ingekomen stukken
Notulen ledenvergadering juni 1980 (gepubl iceerd in peri•odie'k jaargang 2, No.
2-julri/aug. 1980).
Jaarverslag se1kretariaat (z·ie elders in dit nummer)
Financieel vers·lag en ledenbestand
Verslag kaskomm issie
Goedkeuring jaarstuklken en décharge
Perio·d ie'k aftreden bestuursleden:
De h eer J. H. ViskeT en de 'heer B. P. van Leeuwen treden volg ens rooster
af. De heer J. H. B. V1isker is 'her'kiesbaar, de heer B. P. van Leeuwen i s niet herkiesbaar.
Voor het bestuur wordt 1kand'idaat gesteld de h ee·r H. Bru·insma ").
Samenstelling comm:iss·ies
Pauze
Period iek
Ru'ilbeurzen
Overige activite·iten
Rondvraag
Sluiting
HET BESTUUR

")

Voorstell en voor tegenkand idaten dienen uiterlijk drie dagen voor de vergadering voorzien van het vereiste aantal handtekeningen bij het sekretariaat
van de veren i•g ing te zijn ingediend.

Ruilbeurzen V. V. 0. F. 1981
Bij ontvangst van dit blad is in middels de eerste ruilbeu rs van 1981 weer gehouden
op 7 februari jl.
De data voor de vo lgende door de WOF te orga n·iseren ruilbe urzen zijn:
zaterdag 28 maart 1981

-

Holiday ln n Utrecht
Jaarbeursplein 24

zaterdag

-

Ho'l'iday ln n Utrecht
Jaa rbeursp·le·in 24

zondag 20 september 1981

-

zaterdag 17 oktober 1981

-

Hol iday lnn Utrecht
Jaarlbeursp'le·i n 24
Effectenbeurs Amsterdam
B eursplein 5

zondag 22 november 1981

-

2

2 mei 1981

Holiday lnn Utrecht
Jaarbeursplein 24

De ruilbeurzen zullen op bovengenoemde dagen ·gehouden worden van 11 .00 tot
16.00 uur. Tafelverhuur zoa ls gebru:iike'lij'k op bas·is van f 10, - per stre'k'k ende meter
met een maximum va n 3 meter per aanvra·ger. Het bestuur behoudt z'ich het recht
voor dit maximum te ve rlagen al naar g.elang het aantal aanvragen. Aanvragen telefonisch 020-953559 (avond) of schrifte'lijk Wij hop·en, dat de ruilbeurzen in het
centrum van het land een extra stimu'lans zijn om dergelijke evenementen te bezoeken, een ·ideale ·ge'l eg·enheid om ervar·ing•e n op te doen en uit te w isselen en
natuurlUk om verzamelingen uit te breiden.
Zoals bekend mag worden geac·h t zijn zowe·l de Effectenbeurs als de Ho l'iday lnn
zeer ·gema'kkelij'k te bereiken met het openbaar vervo·er, 'bei·de op nog g.een vijf
minuten l-oopafstand van Centraal Station Amsterdam en Utrecht.
Op de ruilbeurzen 'in Utrecht is de entree gratis. Oo~k hier zullen effectenalbums,
catalogi en boeken aang.eschaft kunnen worden.
Het bestuur hoopt op een positieve reactie van de leden van de VVOF op deze uitbre·iding van de service door een grote op'komst!!

Attentie
Graag wi-J het VVOF-bestuur haar leden-verzamelaars in de gelegenhe·i d stel'len
via het vereni·g·ingshlad te communiceren betreffende vraag en aanbod van oude
effecten.
Wij den'ken in dit geval aan een rubriek met m ini-advertenties, waarin de verzamelaars hun wensen op hun verzamel·gebied 'k enbaar !kunnen ma!k en.
De eerste 3 rege'ls à 35 tekens (inclusief spat:ies) zullen
meer f 5,-.

f 10,- bedragen.

Elke regel

Een naam voor een derge·lijlke rubriek is nog n'iet gevonden, daarom nodigen wij
onze leden uit hiervoor een toepasselijke en voora l ori·gine·le naam te be·denken
en deze aan het bestuur voor te ·le·ggen. De meest originele ·inzending zal beloond worden, met ·de p'laatsing van twee •g ratis min'i -advertenties.
Wij re'kenen op uw a·Her medewerking!
Uw opgave voor een m'in'i-advertentie, met vooru itbetal·i ng van de ·kosten, dient
uiterlijk 10 april 1981 ingeleverd te zijn voor p·l aatsing in het eerstvolgende verenigingsblad.
N.B.:

deze advertentie-mo'g elijkheid staat al•leen open vo·or verzame·laars, dus niet
voor hande·laren.

voorbee·l d:

IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII IIII IIII
(1 reg.e'l à 35 tekens)

0. B l'igatie, Talonstr 1, Amsterdam
zoe'kt Nederlandse aande·len op
alle ·gebieden, Te'l. 020-123456
3

Nederlandse Beleggingsmij. in de 18e eeuw
Ruim twee eeuwen geleden, om precies te zijn op 1 juli 1779, werd te Amsterdam opgericht een der allereerste beleg·gingsmaatschappijen. De naam is er een
van de toenmalige standing t.w.
Concordia Res Parvae Crescunt (Door Eendracht Groe1ien Kle ine Zaken)

De aandelen - men spra'k destijds nog van negotiaties -waren groot f 500,-. De
plaatsing van de aandelen vond geleidelijk aan plaats. Het is duidelij'k een semi
open-end fund. Dus plaats·en naar behoefte en terugnemen/i nkopen, indien het
aanbod groter is dan de vraag. Twee jaar na de oprichting van deze beleggingsmaatschappij bedroeg het gep·laatste aandelenkapHaal f 350.000,-. Na een bestaan
van ruim een eeuw werd op 4 december 1893 in de Vergadering van Aandeelhouders het besluit genomen de onderneming te liqui·deren. Daartoe moesten de
aande'len tegen reçu worden inge•leverd bij de Associatie - Cassa. De Associatie Cassa en de soortgeiUke instelling, ·de Ontvang- en Betaalrkas, waarvan de attente
lezer de naam wel eens heeft gezien op een gebouw naast de Firma Theedoor
Gilissen •in de Nieuwe Doelenstraat te Amsterdam, zijn opgegaan in de huidige
Kas-Associatie N.V. Van deze reçu's, gebrui'kt in de negenti'ger jaren va n de vori•g e eeuw voor de inlevering van deze negotiaties, ·is er een in deze publicatie
afgedruikt.
Toevalli·gerwijze is van deze voorloper van de hu idige beleggingsmaatschappijen
het zg·n. Groot-Boe'k 'bewaard gebleven. Het is we'l'l ic'ht ·i nteressant aan de hand
van dit lijvig.e boekwerk eens na te gaan, welke beleggingen door de toenmalige
belegg·ingsadviseurs werden ·geselecteerd.
De allereerste belegging, die vol,g ens het genoemde Groot-Boei< werd verricht,
was de verwerving van:
20 obligatiën groot f 1.000, - op SURINAMEN
ten Compt. van Sebastiaan Van Nooten Jansz.
genegotieerd op ·de Plant. E'lzenhagen
Ongeveer te·gelijlke·rtijd d.w.z. in jU'Ii 1779 werden aang.e!kocht:
5 obl·igatiën •groot f 1.000,- op ·de DEENSE
EYLANDEN genegotieerd ten Compt. van Lever &
de Bruine tans bij HOPE & COMP.
Voorts werden in july 1779 verkregen:
12 ohligatiën groot f 1.000,- à 80°/0
op ES'SEQUEBO & DEMERARY genegotieerd ten
Compt. van Daniel Ohanguion.
Deze post werd tot october 1780 langzaam u'itgebreid tot f 31 .000,- nominaa'l. Het
verre•ke nen van lopende rente vindt bij aan1koop van al deze obl igatiën niet plaats.
Bij laatstgenoemde obligaties laat het Groot-Boe'k dui·delijk zien, dat deze schuldbrieven geen vaste rente droegen. Op 30 november 1780 wordt aan rente ontvangen f 1.680,- , hetgeen neerkomt op een jaarlijkse rentevergoed ing van ca. 5.4%.
N iet eerder dan in 1787, 1788 en 1789 worden weer de zogenoemde Interesten ontvangen, resp. f 930,-, f 930,- en f 1.860,-. Oo'k weer over 1791, 1793 en 1794
ontvangen de houders dezer negotiaties hun interest/ dividend, groot resp. f 1.860,-,
f 1.860,- en f 930,-.
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Dan breekt er een droevige periode aan van non-betalin'g, waarbij onderbrekingen
zoals d ie in onze eeuw van 1914-1918 en 1940-1945 slechts kle·in voorkomen. Van
1794 tot 1816 wordt namelijk geen s'Ou betaald. Deze periode is voor onze be·legg·i ngsmaatschappij een tijd van grote po litieke problemen . In deze pe-riode wordt
niets ontvangen in verband met de Franse revolutie e·n de daarop volgende Napoleontische tijd. Oo'k de kwa'liteit van de bele·ggingen heeft g.eleden onder deze

5

onevenwichtige periode. Wat ·is immers no•di•g voor een goede beleg·g ing? In eerste instantie politie·ke rust. Indien we nu nagaan in ons Groot-Boek wat de bele·g·gingsresultaten zijn g.e weest van de eerstgenoemde
f 20.000,- obfi.g·aties op SURfNAMEN
zien we het vo'l•gende:

f
f

In mei 1780 voor 12 mnd. interest ontvangen
In mei 1781
·idem
In sept. 1789 interest over 8 jaar
-slechts-

1.200,- .
1.200,-.

f2.600,-.

f

totaal
Dan komt de impas·se die hier duurt van 1789- 1817.
In het Groot-Boe'k wordt dan eerst na 28 jaar
aan afl-ossing en interest geboékt
en in 1837 vol·gens schikking
totaal

5.000,-.

f
f

9.968,-.
2.992,-.

f

17.960,-.

hetgeen dus over een termijn van 50 jaar betekent, dat de investering •in 1779 van
f 20.000,- destijds vooroorlogse Gu·ldens aan rente en aflossing f 17.960,- oplevert. Beleggen was dus ze'ker oo·k destijds een ris:k ante zaak
De schrijver van deze rege·ls ·heeft helaas niet de hand 'kunnen leggen op een vo lledige negotiatie- dus mantel en couponb lad Concordia Res Parvae Crescunt.
Wel tot zijn beschi'kk ing staat een couponb lad "derzelve" voor de periode 1870
tot en met 1 january 1879, hetwe'l'k eveneens is afgedrukt ·i·n deze publ•icatie.
Uiteraard valt uit het Groot-Boek vee·f meer af te le·iden .
Met name •is uit deze administratieve gegevens mogelijk te disti:f'leren op welk e
wijze ·de houders van deze negotiaties de weerslag hebben ondervonden van de
z·gn. tiërcering van de Nederlandse Staatsschuld, een gevolg van het reg ime van
Napo·leon.
Mocht voor een en ander belangstelling bestaan, dan zullen wij daaraan in een
volgend artike l aandacht besteden.
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7.50. Bij ove'Fschrijving op Postre•ken~ ng 4496079

Mail-Bid 1-81
Op onderstaande kavels kan door de leden schriftelük worden geboden. Biedingen d ienen uiterlük drie weken na ontvangst van het blad aan de VVOF te worden
verstuurd. Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder, die zo spoedig
mogelük een bericht vergezeld van kostenopgave ontvangt. Na ontvangst door
de vereniging van het verschuldigde bedrag worden de fondsen aan de kopers
toegestuurd en vindt afrekening met de verkopers plaats.
Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend de verzendkosten (aangetekend of
met aangegeven waarde).
Verkopers wordt per kavel f 3,50 in rekening gebracht plus f 1.- voor ieder verkocht exemplaar.
Leden die stukken willen aanbieden vo.or verhandeling via Mail-bid worden verzocht de fondsen per post aan de VVOF te zenden. In het vo lgende nummer
van ons periodiek zullen de opbrengsten worden gepubliceerd van de volgende
kavels:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18

Tricota•ge falbrietken vj h Frans Beeren & Zonen te Weert, aandeel f 1000
1949-1963 {50 x)
Het W·i tte Kruis, premieobl:rg·a tie f 10
1888 (mati1ge kwal-iteit)
1
Haarlemmer Hu1plban k, aandeel f 50
1855
Tramweg Mü "De Meyerij", aandeel f 1000
duplicaat 1955 van uitgave
1896
Cultuur-Onderneming Zorg en Ho-op, Paramaribo, aandeel f 1000 1908
0oplage 2000 stuk s)
Nederlandsche Tramweg Mij, oprichtershewüs 1880 (op4a1ge 150 stuks) afb.
paarnetram
Mü tot Exp'loit. van Van Blaaderen's drüvende Scheepsbrandkasten, oprichtersaandee-l 1916
Vereenig ing "De Vrüe S-choof ' 's-Grave-nhag.e, obJ!i·gatie f 1000
1932
Cacao & Chocolade fabrieik Zaan1and, aandee·J f 500 1910 (oplage 200 stuks)
Biscu'itfabriek Pelangi Soerabaja, aandeel f 1000 1931 (oplage 500 stuks)
Moesï llir, Petro'leum Mij op,richte·rsaandee·l 1901
Amster·dam-Langsa Rubber aand. f 1000, 1925;
Suiker-ondernem'ing Poerworedjo, aand. f 1000
1921
Ho11and-Texas Hypothee'kban!k , aand. f 250
1911 .
Hollandsche Grondcredietbanti<, premieaand. f 15
1904
Nederlandsch-lndische Handelsverg., aand. f 500
1921.
Sanatorium Tosa·ri, Eerste Hyp. , ob'l'igatie f 500 1918
Nederlandsdh-Zu:i-d-Afrilkaansche Stoomvaart Mij, aand. f 1000
1920
Nederlandsche Mü voor Scheepvaart, Handel en Nijverhe4d, aandeel f 1000
1920
Constructieate'l•ie·r der Vorsten landen, aand. f 500
1910.
Cu'ltuur Mij Tji·monteh aand. f 500
1912
Del-i Spoorweg Mij, aan<L f 1000 1899.
Amsterdam Rubber Comp., aand. f 50
1941
Financieele Mij voor Kurkondernemingen , aand. f 100
1928
Ne·d erlandsche-Gutta...Percha Mij, pref aan'CL f 250
1908
Tieleman & Dros, aand. f 1000
1944

7

19

20
21
22
23

24

25

8

Kon·inklijke Hol'landsche Lloyd, vier versch·il'lende stukken (aand. + winstbewUs).
Denver R1i'O Grande Spo-orwe·g, cert.$ 1000 1914.
St. Petersburger Internationale Handelsban1k, aandeel Rbl 250 1878
Banque Russo As·iatique, aandeel Rbl 187,50 1911
Menoehan Coa'l Mines, Singapore, cert. 100 aandelen nom. $ 10 1924,
met 2 po'Stzege'ls ($1 en $2)
Indische aande'len/o'bhg.al'ies/winstîbew. e.d. ;
Kal imas 'Prauwenveer;
Satark Landbouw Onderneming;
Crediet'bank voor Ned. lnd. Gemeenten ;
Mijnbouw Mij. Zui•d Bantam;
Cult. Mij Soeban Ajam;
Sim au Mijnb. Mij.;
De Won'ing Mij Batavia;
(tot 7 stuiks)
Pa'k'ket Ned. Fondsen:
Europese Plu'imvee Unie;
Ardh;
Ass. Gas and E'lectric eert;
Mulder Vogem, winstbew.;
.A:J.g. Vruchten Import Mij;
Lot Weerbaarhe·i<J;
Modjo'kerto Stoomtram;
Swagema)kers Caesar;
wa rrant Kon. Ned. Mij. tot Expl. van PetroL Bronnen in Ned. Indië;
Javasche Cu1tuurMij ; opr.bew. winstaand.;
Su'i!ker Cult Mij;
Banjoewang·i Thee & Rubber Cul t. M ij;
Ned. lnd. Houtaanïkap, wi nstbew;
Amster dam Tapanoel'i Rubber (tot 15 stuks)
Pak ket diverse landen:
Hitelban'k Hongarije;
New Vo rk Chicago and St . Louis Railroa·d eert;
Cie. Agricole ln du-strie'l'le du Cong·o ;
proefdru~k coupons Mexico 3% 1885;
Mexico 5°/0 bond 1894 eert Amsterdam 1923;
Barce'l'ona Traction, U•g ht and Power;
To'bacco Produ'k ts Corp;
Magma Copper;
lnternati'ona'l N idkel of Canada;
Sopafinin;
Les Petrol·es d'Oriënt;
C omp. lndustriëlle et Comm. du Sud-Est;
Tramways de Buenos Ayres;
Kilo Moto;
Camcongo,
récéP'issé p rovisoire 4°/0 Ottoman 1933;
Companhia Ass·ucareira 1910. (tot. 17 stuks)

..

..

AUKTIONSHAUS PETER INEICHEN /ZURICH
CH-8002 Zürich C.F. Meyer-Strasse 14 Telefo n OI 2013017
Postadresse: C H-8027 Zürich. Postfach
Banken: Schweiz. K reditanstalt/ Gewerbeban k Zürich
Telegram m : lnauktion
Telex : 58097-apiz

INTERNATIONALE WERTPAPIERAUKTION
IN DER SCHWEIZ
3. / 4. APRIL 1981
Freitag, 3. April: Schweiz- Europa
Samstag, 4. April: Titel aus aller Welt
Auflösung einer der bedeutendsten Sammlungen
mit über 450 verschiedenen amerikanischen Eisenbahntiteln.
Umfangreiche Sammlung
von über 400 Bankaktien aus aller Welt.
Reichhaltige Sammlung interessanter, bisher noch nie angebotener
historischer Wertpapiere.
Illustrierter Katalog auf Anfrage.
Einlieferungen von Titeln
und ganzen Sammlungen jederzeit möglich.
11. September Annahmeschluss für die
Herbstauktion 1981.

AUKTIONSHAUS PETER INEICHEN /ZÜRICH
Mitglied des Ve rbandes Schweizerischer A ntiq ua re und Ku nsthä ndler.
des Amerik anischen NA WCC
und des Verbandes Schweizerische r Auktienato ren
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Ham'burger & Co's Bankiers!kantoor, Amsterdam, aandeel f 1000 serie IA,
4A, SA (tot 3 -stulks)
Paleis voor Vollksvlijt, premie obligatie f 2,50 1869 (2x)
4%o/o PodO'I'ische Spoorweg Mij, RM 2000 1911 SU E 1101 c
"LUTINE" Berg'ing Goud- en Zi•lverlad'ing, aandee·l 1933;
3 stuks Oostenrijkse obhgaties.
Bosc'hz'ic'ht, Mij tot Expl'o itatie van Onroerende Za•ke·n, aandeel f 500 1908;
Kon. Holl. Lloyd, aandee'l 1Oe se·rie, winstbewijs;
Aequator Mijn'bouw Mij aand. f 1000 1912;
4o/0 Moskou-}<liew-Woronesch Rb I 187,50 1903 SU E 1069.
Al•g emeene Stoomvaart Mij, aandeel f 1000 1914;
Nederlandsche Betonyzerbouw, aand. f 125 1913;
Noordzee-Vi·sschery, aandeel f 1000 1903
idem.
Algemeene Stoomvaart-Maatschappy, aand. f 1000 1914
Gonfederate States Of America,
Laan $ 1000 vi·g net Jefferson Davis C 95 A;
Loan $ 1000 vi·gnet Memminge·r, C 98;
Loan $ 1000 vi·gnet Myth. fi·guur, C 99;
Laan $ 1000 vi•gnet J. H. Reagan, C 101;
Laan$ 500 vi•g net Memmi nger C 124 (2x);
Loan $ 1000 vi•gnet Jefferson Davis, C 125 ('2x).
·idem; C 95; C 99; C 101; C 124 (2x) ; C 125 (2x).
'idem ; C 95 ; C ·99; C 101; C 124 (2x); C 125 (2x).
Loan $ 1000 vignet JefferS'on Dav:is, C 86;
C 124 (2x); C 12.5.
idem; C 86; C 124 (2x); C 125.
Rusland 1822 Staats'lening Grootboek Rofhsch'il-d f:111 Letter C ~beschadig·d)
Mij. voor de ·daarstelling van een Kunstwe·g Tussc'h en Almelo en Vriezenveen, aandeel f 250 1858 Cbeschad+g·d)
Cbeschadig·d )
i·d em
Schul dbrief 21j2 o/0 BUlme·rveeT 1841 f 500
Rotterdamsche Diergaarde aandee1 f 500
1858 (beschadigd)
Pak!ket:
Batjan-Archipel Mij, aand. f 75 191 1;
Ned-lndi·sc'he Ex pl. Mij , aan·d. f 100 1896;
Unilever Optiebew.;
Kon . Hol'!. Lloyd aand. B f 100 1932;
Hongaarse waarden (2x);
4°/0 Süd-Ost E'isenbahn RM 2000
1897 SU E 1133c.
Gron·ings-Drentsche Spoorweg Mij aandeel f 250 1916
idem.
idem.
idem.
idem aandeel f 1000 1921
4o/0 Ni colaas Spoorweg Mij Rb I 625 1869 SU E 1020b
4°/0 Cnnsolid'ierte 2e seri·e Rbl 625 1889 SU E 1009b

50

51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Mij voor Beleg,g ·i ng van Vreemde Valuta, onder-aand. RM 2500
1920
serie 7 en se•ri e 10;
5°/o Mij voor Scheepsverband f 1000 1912
Mij voor Beleg,gtng van Vreemde Valuta, onder-aand. RM 2500 1920
serie 10;
So/0 Mij. voor Scheepsverband f 1000 1912.
Steenfarbrie'k en Kalkbranderij aandee!l serie B f 1000 1916, V2 aandeel
B f 500
1916
idem
Doornbosch & Zoon aandee'l f 1000
1938 (2x)
idem
Aandelen-Boe1kje van de Coöp. Stoomz·uivelfabrie\1< Gieten-Bonnen te Gieten; Persoonlijlke administratie van aange'leverde K.G.'s me·l1k 1922
Poya·is, Loan E 100 1823 Cbeschadigd)
Poyais, Land Grant 200 acres class F Cbeschadirg·d)
idem
i·dem
Algemeene Pap,i er Mij Gerhard Loeber-G. H. Bührmann, cum. pr·e f. winstd.
aand. f 1000
1919
Zaanlandsche Spaar- en Voorschotbank, aandeel 9e serie f 500
1911;
Nederlandsche Stoomlijstenfa1Jrie·k aandeel f 1000
1900
Staal- en Wa lswerk "Holland" aandee'l f 1000
1918;
Glasfalbrie~ "Leerdam" aandeel f 20
1933
idem

Voor iedere verzamelaar
Altijd iets nieuws

Vraag prijslijst

LET OP NIEUW ADRES!

SCRIPORAMA
Europastraat 60- 4671 EW D inte·lo·o rd - Ho·l•land
Telefoon 01672- 2939

65
66
67

68

69
70
71
72

73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
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Sui'kerfaibrietk, aandee•J f 1000
1892 (2x); pref. aandee·l f 500
1895.
Ors'k Goldfie'lds Ltd. 100 pref shares 1917;
lihe Bi'b'i Dbat Oi'l Comp. share ESO
1913
So€1ban Ajam Gu lt Mij. aand. f 1000 1926;
idem 6°/0 c'Onv. obH·g. f 1000 1926;
Ne·d. Gutta-Pe-rcha Mij pref. aand. f 250 1917;
Bata'Viasche Verkee·rs Mij ·Amortisatiebew. f 1000 1930;
Russko-Ool·l ands'ki Banlk Recepis 1916.
Ei•gen Haard. 6°/0 obligatie·l een·ing f 1000 1929;
Mij tot Bevordering der Handelsbetre'ktkingen tusschen Nederland en Zuid Afrik a aandee·l f 500 1888
St. Petersburg Land&Mortgage Comp. 5% delbenture E 20 1912
Hol'l andsc'h e Metaalhandel aandeel f 1000 1915 (2x)
4 °/o État de Min as Geraès Fr 500 1910;
5°/0 Munic1pa'l'ity of Pará E 20 1905
Ho·l'l and Da'kota Lan·d bouw Compagnie, winstbewijs 1910 (2x);
Hol!. Mij tot Zout Expl. 'in Rusland , onderaandeel R'bl 500 1910 (2x);
i'dem
Stuhl We·issenburg-Raab-Grazer, 4% premie-aandee·l 100 Tha1ler 1871
5°/0 Loan State -of Pará 1907 E20
idem
Hóte·l des Pays-Bas te Arnhem aandeel f 500 1888 Cbescha'digd)
Ho·lland-Mexico, Mij voor Hyp. Crediet, on·der-winstaand. 1919 f 50' (3x
z'Onder coupons)
Nede-rlandsch-We·stfaalsc'he Stoomtram Mij, aandee·l f 600 1903
idem
Premie obligatie Stad Wenen 1892;
Staatsschu'l dversch reibung Oo·stenrük 50 ·gUlden en 100 ·gul•den 1-7-1868;
Mines et Chemins de Fer Bacarès-Aiméria et Extensions F.fr 500
1887
Mij. tot Explo'itatie van Uitvindingen winstbewijs 1/250 1897
Rusland Staat, 4o/0 Binnen'landsche Leening Rb! 1000 1901;
4 °/o Rjäsan Ura'lsk f 1200 1903 Cbei•de certificaten)
4V2 °/0 Chem in <ie Fer Russes, obhgatie F.fr500 1914 SU E 1006a (2x)
idem (2x)
idem {1x)
Confederate States, Loan $ 1000 Vi·gnet Myuh. fi·gu·ur C 99 (2x)
·idem (2x)
·idem (1 x)
Maatschappij vo·o r Landontginn ing, Apeldoorn, Premielening f 5 met afb.
agrar. motie'V'en 1873 (1 x)
idem (2x)
·idem (2x)
Nederla ndsch lsraëlietisdhe Gemeente te Doetinchem, renteloze o'b'ligatie
f 50 1874 ~beschadigd)
Gemeente "Teschuas Israël" te Doetinchem, renteloze obligatie f 50 1882
Warschau-W·iener Eis•enlbahn-Gesel•lschaft, obHgatie Rbl 625 1890
SU E 1153b
Pq~rwo·kerto

v2

v2

96
97

Ge'ldersche Stoomtramweg- Mij, Recepis 1880 (1 x besch. + 1x zwaar bes eh.)
De Nijverhei•d , Oegst:geestsc'he Stoom Pannen- en Trasfa'br'ie'k, aandeel

98
99
100
101
102

·i·dem (2x)
idem aandeel f 500
1888 (2x)
i·dem (2x)
idem (2x)
4°/0 Stuhl Weissenburg-Raab-Grazer nom. Th 100 1871, (bes dhadi•g·d ) +
5 hewijzen van deel·gerechti1gdh e i·d van het Admin istratie-Kantoor van Europeesche Spoorwegwaarden 1893.
Pa'l e~is voor Vo11'ks,vlijt, premienbhgatie f 2,50
1869 (2x)
i·dem "(2x)
idem (1 x)

f 1000 1888 (2x)

~03
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Staatsleningen uit de Tsarentijd
Van a'l de uitge·geven Russ'ische o'bl'i gaties is tot op heden het meest geschreven
over de versc'hi'l'Jende spoorwegleningen , we·llke gedurende vele jaren werden geemiteerd. Aan de vele soo rten van staats'len·i ngen is echter tot nu toe nauwelijks
aandacht besteed. Vanuit de V. V.O.F. zullen wij t rachten h ier ·iets aan te doen.
Het zal ·de meeste lezers be1kend zijn, ·d at de staat s'l eningen na de Octoberrevolutie
van 1917 waarde·l oos verklaard werden, maar hoe gebeurde dit nu eigenlij-k?
Begin December ontving de redactie van de "Dai'ly Telegraph" uit Petro·grad berich t, dat aldaar op 6 December 1917 een decreet ·gepuh'Hceerd was, waarbij de
annulering van al le bu·i ten landse leningen en het staken van de betaling der rente
van deze len·ingen werd aangekondigd. Het bericht was nogal voorbarig, want
de correspondent v an bovengenoemd h lad 'had waarschijn lij'k ·in 'h et communistische
partijorgaan "PRAVDA" een aan1kondig·ing van een in de toekomst te vo lgen partijpro·gramma gelezen. To dh ve·r oorzaa1kte dit bericht :in de Weste lij'ke we·re'l d pan·ie'k
en onzekerhe·id, bele·ggers h adden immers vo_or mi'ljoenen aan staatsob'l'i·gaties in
hun 'bezit. Op 21 Januari 1918 ontving de Nederlandse Minister van Buitenlandse
Z aken een telegram van H.M. tijdelij'k gezant te Petrogad, waarbij bevestigd werd,
dat de Raad van Vol'k scommissarissen te .Petrogad de nietigv erklaring van de
Russ!i sche leningen in het buitenland en van a·Jie b'innenlandsche len ingen had
aangekondigd, op 29 Januari 1918 werd dit •bes·luit wette·lijk Op 6 Februari 1918 v erscheen in het Nederlandsche fina ncië'l e tijdschrift: " De N ieuwe Financier en Kap italist" een artikel, dat was overgenomen uit de Duitse h laden en een uittre:kse·J bevatte van de ·d oor de Sovjet-regering ·genomen maatregelen. Punt één luidde
als volgt: " A'IIe st aatslen·ingen, door de re·gering der Russisch e bou·rgeO'isie gesloten, zijn te re'kenen van 1 December 1917 af ongeldig verklaard. De Decembercoupons worden niet betaald". Oo'k •in Nederland veroorzaa'k ten deze 'berichten
in d e fina nciële were·ld een ·grote schok Reeds op 26 Januari 1918 werd door het
Bestuur van de Vereenig·ing voor den Effecten'hande·J de vorm'i ng van een Nederlandsche Oomm iss'ie voor ·d e Russische Fondsen aangekondigd. A ls Voorzitter
werd dhr. W. G. Wende·laar beno emd en als Secretaris dhr. Mr. J. A. van Sonsbeeck, verder kunnen nog als ·leden worden ·genoemd : Mr. A . F. van Hall, Jhr.
W. A. van Loon, dhr. F. J. M. van Ogtrop, dhr. A. L. G. H. Pichot, ·dh r. J. Stroeve J. Ezn,
dhr. J. H. Wijsman , dhr. J. v an der Kooij, Dr. D . F. Scheurleer, dhr. C. E. Ter Meulen
en dhr. PaU'I May. Op 28 Januari 1918 werd do·o r dhr. v an lds'i nga !in de Tweede
Kamer met bet rekki ng. tot d it onderwerp een aantal v rage n gesteld.
AANHANGSEL TOT HET VERSLAG VAN DE HANDELINGEN DER TWEEDE KAMER
Vragen, door de leden der Kamer g~daan, overeenlkomsti'g art. 95 van het Reglement van Orde, en de daarop door de Regeering ge·geven antwoorden.
SCHRIFTELIJK BEANTWOORDE VRAGEN .
82. VRAGEN van den 'heer van ldsinga, betreffende de nietigverklaring der Russ·ische
leeningen in het buiten'land. {lngez·onden 28 Januari 1918).
Naar aanleiding. van 'het 1beridht van den Min'i ster van Buitenlandsche Za1ken dat
door de zoogenaamde Re·geering te Petrograd alle Russ·i sche ·Jeen!i ngen in 'het bui14

tenland nietig zijn verklaard, heeft ondergeteekende de eer -den Min ister de vo·lgende vragen te stellen:
1. Zijn ·onder de ni etig verklaarde leeni ngen oo·k begrepen die wel•k e door de
Russ ische Regeering zUn ·gegarandeerd (voor spoorwe·gen bUv.)?
2. We·lke maatre·ge'len stelt de Nederlandsche Re•g eering z·ich vóór te nemen, ten
einde de belangen te beschermen en te bevorderen van Nederlandsche houders
van o'bligatiën in zul'ke leeningen, en daar-door ook 'het be·l ang van de Nederlandsche schatkist?
3. Meent de Regeering dat er terme n zijn om beslag te •le·ggen op de e·igendommen toebehoorende aan den voormaligen Russ ischen Staat, die zich in Nederland bevinden, ten einde daarmede voorloopig de 'houders van vermelde o'bHgatiën eenigermate schadeloos te stellen en is de Regeering hiertoe bereid?
4. Is de Re·geering in staat mede te deel·e n hoe ·groot -de waaráe •is van de e·ig·endommen in vraag no. 3 bedoeld?
Zoo ja, dan verzoe~t ondergeteëkende den Minister die mede<JeeHng te verstrekk en.
ANTWOORD van den 'heer Loudon, M in·ister van Bu1ten·landsche Za:ken. (Ingezonden 13 Februari 1918).
Ad I. BliJkens te legrafische mededeeling van Hr. Ms. tiJdelij'k gezant te Petrograd zijn a'll e Russische b'innen- •e n bu·itenlandsdhe leen·ingen •door het Bewind der
Volkscommissarissen nietig verklaard . Er is voorlop·i·g geen reden om aan te nemen dat ·de door de Russ ische Re•geering gegaran<Jeerde leen ingen h'ierop een uitzondering maken. Aan Hr. Ms. tijde·lijk gezant is tele•grafisch om inlichtingen gevraag-d . Het antwoord zal terstond worden gepubliceerd .
Ad 11. De Nederlandsc'he Re·geering heeft aan de overi·ge neutrale Regeerin-g en
voorgesteld gezamenlü-k ten deze op te treden. Spanje heeft zich 'hiertoe in beginse·l bere·i·d verklaard. Van de Scandinavische Rijken en Zwitserland wordt ·b·i nnenkort antwoord ve rwa cht. lntusschen heeft Hr. Ms. tijdelij'k gezant te Petro·grad geprotesteerd tegen e·lke actie van 'het Bewind der Voi •k scommissarissen, waardoor
Nederlandsche belangen werden geschaad.

ARIADNE
Grote sortering oude waardepapieren,
postzegels, munten en bankpapier.
In- en verkoop.
Ariadne Heisteeg 6 (bij Spui)
Amsterdam

020- 25 04 92
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De gezant heeft zich in naam der Regeering het recht voorbehouden schadeloosstelling ter za'ke van het ·geleden nadeel te e·ischen.
Ad 111. Aan deze vraag 'kan u·i t ·den aard der zaa'k s'lechts practische ·betee·k enis
worden toege·kend indien ·inderdaad eigendommen als hierbedoeld z·i ch 'in Nederland bevinden en deze eene waarde verte·genwoordi·gen, wellke •in een verhouding van een'ige betee!kenis staat tot het bedrag aan Russische fondsen, welke
hier te lande worden gehouden. In verband met hetgeen te dezer zake nader i n
antwoord op vraag 4 wordt mede·gedee'l d en met 'het hierboven bedoeld overleg
met de neutrale Re·geeringen, meent de Regeering •g oed te doen thans niet verder
op vraa-g 3 ·in te gaan.
Ad IV. Het is de Regeering niet bekend of zich ei•g·endommen als in vraag 3
bedoe·ld, hier te lande 'bevinden.
Hieruit volgt onmiddellijk, dat het antwoord op vraag 4 ontkennend moet lu'i·den. lntusschen wordt door de directie van de Nederlandsc'he Bank te Amsterdam een
onderzoek ingesteld naar de ·gezamenlijke be~lan·gen van Nederlanders bU Rusland.
Hieromtrent is een mededee•l:ing opgenomen in de dag'b'laden (ochtendblad van
1 Februari 1918).
Dat onderzoe'k zal zoo vo·lledig moge'lijk worden ingeste·ld en zal mede de aanwezi·gheid h'ier te ·lande en eventueel de waarde van de meerbedoelde ei·gendommen omvatten.
De Regeering meent ·den uitslag van dat onderzoek te moeten afwachten.
Teneinde zich op de hoogte te stellen van de nominale bedragen aan Russ ische
fondsen, we·lke zich in Nederlandse handen bevonden, nodigde de boven·genoemde
Commissie de houders va n Russische ob'ligaties uit om do-or tussen'komst van een
in Nederland gevestig-de bankier, commissionair of ma!k elaar in effecten opgave te
doen van hun bezit, z-oals dit op 1 Maart 1918 was samengesteld. Medio April 1918
deelde de Commiss·ie mede, ·dat blijtkens de toen inge'komen opgaven een totaal
nominaal -bedrag van:
Fl 941 .905.566,aan officieel ·genoteerde Russ'ische fondsen in Nederlands bezit was. Niet alleen in
Nederland werden dergelijlke Commissies op·geric'ht, oo·k 'in Fran'krij'k, Engeland en
Duitsland traden verschil•lende comité's voor ·de beharti·g·ing van de belangen van
Russ·ische Fondsenhouders voor •het voetl'icht. In de loop van vele jaren, onderbroken door de Tweede Wereldoorlog hebben zij getracht met verschillende instanties van de Sovjet-regering tot een vergelijk te ·komen . Tot op heden, 1981, vooralsnog zonder succes.
Tens·lotte vol·gen hieronder eni·ge bijzonderheden over een tweetal vroege Russische staatsleningen.
De oudste Staats·leningen, die sporadisch in verzamelingen voorkomen, zijn van
1817-1818. Het zijn ·inschrijvingen in het Grootboe'k der 6°/0 Russische Staatsschuld
in Ban'kass·ignaten, ingeschreven in het Grootboe'k der altijd durende renten.
Van deze lening z[jn twee verschi llende stuk'ken ·in omloop. De Russ~ische versie,
met een nominale waarde van Zilver Rbl. 500,- waarvan de coupons door afstempel-ing betaa'ld werden en ·de Certificaten, die ·in Amsterdam zijn uitgegeven door
de H. H. Hope & Co, Ketwich & Voomberg·h -en de Wed. -Bors!ki, Stadn'its•k i &
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lnschrUving Groothoek
6o/0 Russ ische Staatsschu'ld
en certificaat.

Van Heukelom en Van V loten & De Güselaar, met als nomina1e waarde Rbl. 1000,in papier, of te wel twee stu'kken van Rbl 500,- in zilver. De renten waren betaalbaar
op 1 januari en 1 juli.
De certificaten hebben wel coupons, met als meest opmerkeiUk feit, dat men voor
de betaalbaargestelde coupons geen verjaring kende. ( In Rusland werden niet opgevraagde coupons na 10 jaar waardeloos verklaard).
De orig inele stukken, die ·in St. Petersburg tegen afs tempe·ling betaalbaar waren,
werden ten g.erieve van de buiten·landse houders betaalbaar gesteld bü de ConsulGeneraal (voor Nederland te Rotterdam) met een mandaat op de Commissie voor
amortisatie te St. Petersburg. De aflossing geschiedde uitsluitend bij inkoop met
2°/0 per jaar plus de door de aflossing vrij gevallen rente. Het oorspronkelijke bedrag was Rb l 93.325.432,- waarvan op 1 januari 1914 nog in omlo·op was Rb·l
37.559.735,-. De coupons per 1 januari 1918 bleven onbetaald.
Van de noteringen ·in Amsterdam van de Certificaten was b.v. de hoogste •koers in
1913: 134°/0 , 1915: 64°/0 , 1920: T7/ 8 °/0 en in 1922: 6o/0 .
CERTIFICATEN VAN ADMINISTRATIE HAMBURG 1820
Dit was een 5o/0 lening, eerste serie groot Rbl. 40.000.000,- ingeschreven in het
Groot'boe'k der doorlopende staatsschulden; aflossing moest g.e schieden bij jaarlijkse inkoop van 2o/0 van het oorspron'ke'IUke bedrag, zodat de len ing in 1870 afgelost
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moest zijn. De Russische Regering kon de aflossing echter naar goedvinden regelen. Op vragen van de Vereen'i g·ing voor den Effect enhandel antwoordde de Regering, dat de lening in het Grootboek der doorlopende schuld werd ingeschreven
en niet op een bepaalde tijd aflosbaar was.
Van de orig ine·le ·inschrijvingen ·in het Grootboe·k zijn Certificaten uitgegeven door
het te Hamburg gevestigde Adm inistratiekantoor, onder directi e van de Hr. S illem
Benecke & Go en H. J. Stresow. Deze Certificaten hebben een nominale waarde
van Z ilver Roebel 500,- en zijn voorz ien van coupons verval lende per 1 maart en
1 september, betaalbaar in Hamburg 1in Rijksmarken.
De te Amsterdam ·gevestigde Administratiekantoren van de H. H. Hope & Co,
de H. H .Van Vloten & De Gijse·l aar c.s. en de H. H. Stadnitski, Van Heu·k e•lom c.s.
gaven op de insdhrijv ing van deze lening certi ficaten uit , ook ter grootte van Z ilver
Roebel 500, - met dezelfde couponvervaldagen. Al leen de Hamburgsch e certificaten
werden in Amsterdam genoteerd. U itstaand bedrag per 1.1.1914 Rb l. 14.472.113,- .
De coupons per 1.9.1914 en de daarop volgenden b'leven onbetaald.
Hoogste koers·en van enkele jaren: 1895- 793f.~%. 1911 - 1131f8 o/0 , 1917- 651j2 °/0 ,
192 1 - 61f2%·
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Wij ontvingen
De n'ieuwe lijst van Effecten-Antiquariaat L. W. A. Bogers.
Een lijst met vele mogelUkheden voor de verzamelaar, want de 85 versch illenode aan biedingen zijn werkelijk voor iedere beurs.
Scriporama, een lijst, zoals el!k e voo-rgaande lijst, die Verhoeven heeft uitgegeven.
Twee foto'b'laden en 579 versch'il~ende (keuze's. De b-e'ken·d e ruime so·r tering.

lijst Eerste Nederlandsche Oude Effectenantiquariaat.
De grootste en omvangrijkste lijst met ruim 700 verschil·lende fondsen. Ook foto's
larderen dit werk van de Heer Rietveld.

Grote verzamelbeurzen 1981
Hieronder volgt een overzicht van een aantal rui'l'beurzen ·in samenwerking met de
Nederlandse Vereniging .. De Verzamelaar" welke dit jaar ·in ons ·land worden gehouden.
zaterdag
zondag
zaterdag

7-8 maart
10.00-17.00 uur
14 maart
10.00-17.00 uur

zondag

29 maart
10.00-17.00 uur

zondag

5 apri'l
10.00-17.00 uur

maandag

20 april
10.00-17.00 uur
25 apri·l
10.00-17.00 uur

DEN HAAG Congresgebouw, Churchi'llplein 10
o.a. oude effecten
AMERSFOORT ,.de Fl'int" Coningstraat
o.a. oude effecten
HAARLEM de Beyneshal, Stationsple·in 100
o.a. oude effecten
TfEL Cultureel centrum .,Agn·ieten'hof"
Agn ietenstraat 2
o.a. oude effecten
HEERLEN HKB gebouw, Pater Beatusstraat 3
o .a. oude effecten
MIDDELBURG Stadsschouwburg, Molenwater 99
o .a. oude effecten

zondag

24 me'i
10.00-17.00 uur

ARNHEM Musis Sacrum, Velperplein
o.a. oude effecten

zondag

31 mei
10.00-17.00 uur

HEERLEN Nijmegenstraat 1
o.a. oude effecten

zondag

9 augustus
10.00-17.00 uur

z·ondag

30 augustus
10.00-17.00 uur
26 september
10.00-17.00 uur

ARNHEM Musis Sacrum, Ve1perplein
o.a. oude effecten
HEERLEN Nijmegenstraat 1
o.a. oude effecten
WINTERSWIJK Cultureelcentrum, Mul ierweg 11
o.a. oude effecten

zaterdag

zaterdag
zondag

4 oktober
10.00-1 7.00 uur

TIEL Cultureelcentrum "Agnietenhof"
Agnietenstraat 2
o.a. oude effecten

zaterdag

10 o'ktober
10.00-17.00 uur

AMERSFOORT "de Plint" Coningstraat
o.a. oude effecten
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Veilingen/Ruilbeurzen
maart
6-7

6
14- 15

22
26-27
28
april
3-4
24-25
me'i
2-3

Vei hng
Veil'i ng
Ve·i'ling en ruilbeurs
Congres
Vei l-ing
Veili ng

9

379
380
381

382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
20

Ve i'l'in·g
Veïnn·g

Peter lneich•en, Zürich
1er Salon Internati onal Scripoph'il'ie, Parijs

Ve·rling

Swiss Nonvaleurs Olub + ruilbeurs Cas·ino Bern,
Bern
Christine Sch'lacher + rui lbeurs, L'inz/ Donau

Veiling

Ledenlijst

Stan1ey Gibbons, New Y.orfk
"De Zon ", Singel 118, Amsterdam
Freunde Historische-r Wertpapiere, Frankfurt
Eerste Jaarlijkse Scripophi·l'ie, Londen
R. M. Smythe & Co., New Vork
der Veiling·gemeenschap Düssel·dorf, Düssel·d orf

De volgende ·kandidaatleden hebbeR zich aangemel·d :

G. Devriese
H. Lichten·d aal
G. T'h. K. Meussen
S. A. L~mmens
H. M. Wolik ers
D. van. Sant
C. G. A. Stdkman
G. Hendri1ksen
G. L. L:indner
P. G. A. Theun'issen
J. R. W·issel
D. van ·d er K'laauw
A. H. Zaim
Mevr. L. A. Heirman
J. A. Venema
D. Baas
H. Sp'i't
E. Bollemeyer
J. P. H. Prinsen
Mevr. W. Steendam-De Kruyff
A. P.looijer
J. C. H. Stoop
J. Balazs
W. Musters
A. Burlage
C. R. Pu·ik
J. J. Camphuyzen
J. Cornip·s
I. P. Claes
J. L. F. Kalb

Merksemf'Be·l gië
's-Gravenhage
Groesbeek
Maastricht
Hoorn
tylortse'I/Be!l,g ië
Hee'r'h ugowaard
Tubbergen
's-Gravenhage
Oe·gstgeest
Worm er
Enschede
He'll evoets·l U'i s
Hilversum
Uitgeest
Haarlem
Hengelo
Zwolle
s-Hertogen'bosch
's -Hertogenbosch
Heiloo
Zaandam
Amsterdam
I

Vlissing.~n

Amsterdam
Nieuwegein
Utrecht
Luxemburg
Deurne/Be·l·gië
Amsterdam

zeitong
für

Historische Wertpapiere

das unentbehrliche
Fachblatt fûr den Sammler,
erscheint bereits im 4. Jahr.

Nieuwe catalogus van
Russische Sporen

Probeheft gratis von:
Freunde Historischer
Wertpapiere, Goethestr. 23,
D-6000 Frankfurt 1

ORUMM I HENSELER

Old Securltles
Tltres hlstorlques

In Westduitsland is een vernieuwde uitgave
op de markt gekomen van de toonaangevende catalogus van Drumm en Henseler over
Russische spoorwegleningen "Historische
Wertpapiere Band I Russische EisenbahnObligationen", uitgegeven in Frankfurt.

Historische Wertpaplere

Volume 1

Dit boek is via de VVOF te bestel len en
kost f 29,75. (excl. verzendkosten).

Tome 1

Band 1

Russian Railway Bonds
Obligalions des chemlns de Ier russes
Russische Elsenbahn·Obligalionen

1859- 1914 - 1918

Effecten-Album voor slechts fl.55, W ie oude effecten is gaan verzame len, is al snel op het niet onaanzienlijke problèem gestuit hoe hij zijn stukken, zo goed mogelijk beschermd, bewaren kan .
Albums waa n n ook grotere stukken opgeborgen kunnen worden , zijn moeilijk in
de handel te verkrijgen en zijn bovendien nogal prijzig. Toch is een goede presentatie van een verzame ling erg plezierig .
Het bestuur van de VVOF heeft hierin voorzien door van 400 exemplaren speciale effecten-albums te

voorlopig in een op!age
doen vervaardigen. De

albums zijn versterkt en geplastif iceerd en ve rk rijgbaa r met 20 losbladige ve r stevigde plastic show-hoezen, elk voorz ien van een zwart (ru g) dek b lad en zwart papieren
insteekvellen. Inclusief 20 opberghoezen kost elk album slechts f 55,- .
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Algemene Ledenvergadering
NOTULEN van de Algem-ene Ledenvergadering der WOF, gehouden op maandag
13 april 1981 in het •g ebouw van de Veren·i g ing voor de Effectenha ndel te Amsterdam.
Aanvang 19.07 uur
Aanwez'ig: HH J. H. B . Visker, voorzitter; P. E. Baas, penningmeester; F. P. R. Selle,
bestuurslid; W. Sc'henau, bestuurslid ; H . W. Gunst, adviseu r; H. Crefels, l·id kaskommissie; C. Ostermann , lid kaskommissie; H. Bruinsma, J. Haen , J. C. Mobach,
L. Rietvel·d , D. ·de Vries
Mw. M . H. Vis'ker-De Vries, Mw. I. B aas-God é, se'kretaresse
Afwezig met kennis·geving : de heren J. Sas, B. Ottervanger, B. van Leeuwen, L. A .
Konings
1. Opening door de voorzitter
De vo·orzitter opent om 19.07 uur ·deze ve rgade ring en heet ·de aanwezi·gen 'harte'llJk
welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Van 3 leden is een mondelinge afzegging ontvan gen en Hr. Kon ings heeft zich
schri ftelijk afgemeld en wenst bestuur en leden een goede verg adering. Ingekomen
stU'k van kaskommiss ie (zie punt 6). Verder deelt de voorzitter mee, dat er n.a.v.
diverse publikaties over oude effecten dermate vee l post bij het se'kretariaat binnenkomt, dat tot standaardisatie van de antwoorden 'is overgegaan, waarbij belangstellenden attent gemaakt worden op de ru ilbeurzen. Voor niet-leden worden er
geen taxaties verricht , ook niet teg en betaling aangezien het ris i'ko te groot is
gezien de prijsontwikkelî ng in de afge·lopen tijd.
3. Notulen ledenvergadering van 9 juni 1980
Deze notulen, gepubliceerd ·in periodiek jaar·gang 2, No. 2, worden zonder open/of aanmerkingen goe·dge'k eurd.
4. Jaarverslag sekretariaat
Het se'kretariaatsverslag over 1980, gepubliceerd ·in periodiek jaargang 3, No. 1,
wordt zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.
5. Financieel verslag en ledenbestand
Ter vergadering wordt aan de aanwezigen de jaarrekening 1980 van de VVOF en
de Stichting tot Behartig ing van de Bel angen van Verzamelaars van Oude Fondsen
i.o. overhandigd, bestaande uit de balans per 31. 12.80 van de WOF en Stichting,
een overzicht van de in'komsten en uitgaven van de VVO F en Stichting en een begroting 1981 van de WOF.
Na een toelichti ng door de penningmeester geeft dit verslag verder geen redenen
voor op- en/of aanmerkingen va nuit de vergadering.
6. Verslag kaskommissie
Van de kaskommissie is een schrijven ontvangen waarin •g esteld wordt, dat de
fi nanciële bescheid en van de VVOF in orde bevonden zijn. De kas'k ommissie stelt
voor de penningmeester déc'harge te verlenen.
7. Goedkeur·i ng jaarstukken en décharge
Onder danlkzegging aan kaskommissie en penn'i ngmeester wordt aan de laatste
décharge verleend voor het gevoerde beleid en wot1den de jaarstuk ke n unaniem
goedge·keurd.
8. Periodiek aftreden bestuursleden
Vol·gens rooster treden de heren V isker en Van Leeuwen af. De heer Van Leeuwen
heeft zich nie t herk iesbaar geste1d en de vergadering dankt ·de heer Van Leeuwen
1
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een van de initiatiefnemers tot ·de oprichting van de VVOF, in diens afwezigheid
voor de verrichte werkzaamheden.
De heer V is'ker wordt unaniem herkozen en de heer H. Bru insma, 1kandidaat geste·l d ·door het bestuur voor de opengevallen 'bestuursplaats, wordt eveneens met
algemene stemmen tot bestuursl'id, speciaal voor ruilbeurzen, gekozen.
9. Samenstelling commissies
Vanuit de vergadering wordt geadviseerd de commiss'i es een nadere toe'l ichting
te geven ·in één van de veren ig ingsbladen en daaraan een oproep te verbinden
tot ·grotere medewerking van ·de leden. ledere commissie zal voortaan schriftelijk
vers lag uitbrengen van zijn aktiviteiten op een algemene ledenvergadering.
Aangezien de heer Ostermann de kaskommiss ie zal verlaten moet 1n deze vakature
voorzien worden. Hiervoo r wordt ter vergadering ·de heer J. Haen ge'kozen. De heer
Ostermann wordt bedankt voo r zijn werk en advies in de kaskommissie.
10. Pauze
11. Periodiek
B innen het bestuur is een grotere frequentie van periodiek of berichten in een
andere vorm besproken , maar momentee'l mist de VVOF de mankracht om dit te
verwezenlij'ken. Hierdoor was het ook niet mogelijk ·de oproep voor de ledenvergadering nog eens kort voor deze datum te herhalen, hoewel dit we l gewenst
zou zijn.
Verder deelt. de heer Gunst, voorzitter van de redaktiekommissie, mee dat er
een chronisch gebre'k aan kopy is en dat er wat dit betreft oo•k weini•g medewerking
van de leden is. Oproepen hiertoe leveren niets op, al zul·l en deze oproepen wel
voortgezet worden. D at de oplage stij·gt is inherent aan de stij'g ing van het aantal
leden.
De heer Haen vraagt waarom researchwerk door hem verricht niet tegen de door
hem gemaa'kte kosten over·gedragen kan worden en als kopy gebruikt kan worden. Eén van de h'indern•issen is, dat er moeilijkheden i.v.m. ·de kopierechten te
v erwachten zijn. Er zal een verzoek aan de desbetreffende instanties gericht wor·den, of de VVOF deze stukken mag 'kopiëren en als informatie voor de leden kan
gebrui:k en.
12. Ruilbeurzen
Nadat er in 1980 6 ruilbeurzen in Ams terdam zijn gehouden, worden er 1n 1981
2 in Amsterdam en 4 in Utrecht ·gehouden, zodat er ·gebrui·k gemaa·kt kan worden
van bredere publikatiemogelijkheden, oo'k buiten de vrij enge ledenkring en omdat
het een goede gedachte lee•k de aktiviteiten van de VVOF ook buiten Amsterdam
te leggen. waartoe Utrecht de eerste stap kan zijn. Bü wijze van experiment zijn
de twee ruilbeurzen in het najaar te Utrecht op een zondag ·gepland. Een vo'Orstel
om rui lbeurzen op een doordeweekse avond te houden wordt ter vergadering
afgestemd. Ter vergadering wordt tot uitdrukking gebracht, dat ruilbeurzen in
Utrecht een goed initiatief vormen en de heer Schenau , ·initiatiefnemer, wordt hiervoo r dank betuigd.
Er wordt nog ·opgemerkt, dat de opkomst van leden op een ruilbeurs bedroevend
slecht kan worden g.enoemd.
13. Overige aktiviteiten
De cataloguskommissie is nog steeds druk bezig met het omvangrijke werk en de
VVOF beschouwt het uitbrengen van een zo goed mo·gelijk gefundeerde catalogus van doorslaggevend be·lang voor het verzame len van oude effecten, naast het
ter besch·ikking ste·llen van boe'ken , buitenlandse catalogi , verzamela lbums etc.
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Wat publikaties in de dagbladen over ruilbeurzen betreft, merkt de heer Schenau
nog op, dat deze bladen wel aangeschreven worden, maar dat het aan de willekeur
van de redaktie ligt, welke evenementen men wel of niet in de evenementenagenda's opneemt.
14. Rondvraag
Op een vraag van de heer D. de Vries wordt gezegd, dat er geprobeerd za l worden meer publ iciteit voor de VVOF op algemene verzamelbeurzen te maken. Daarbij wordt nog door de heer Crefels opgemerkt, dat zijn ervaring op algemene verzamelbeurzen is, dat oude effecten niet erg aanspreken; voor buitenstaanders ·i s
het image van oude effecten te duur.
De heer Selle dankt de heer Schenau voor de manier waarop deze informaties, die
hij uit de markt verkrijgt, op een positieve manier voor de VVOF weet te gebruiken .
Tevens stelt de heer Selle voor op vol·gende ledenvergaderin gen een gastspr eker
uit te nodigen. Dit voorstel wordt positief ontvangen.
De heer Bru insma merkt op, dat hij verscheidene vragen heeft gehad of de effectenalbums niet met een dubbele inhoud te verkrijgen waren. Binnen het bestuur
wordt dit al overwogen, maar dit is mede afhankelijk van de voorraden albums en
inhoudsmappen .
De heer Mobach vraagt hoeveel reakties ongeveer ontvangen waren op de oude
effecten-publikatie in Amro Facet. Dit waren er naar schatting meer dan 400.
Verder stelt de heer Mobach voor spoedig een lustrumcommissie te benoemen , aangezien over twee jaar de VVOF haar vijfja ri g bestaan zal kunnen v ieren.
De heer Ostermann verwondert zich over het feit, dat de zittingstUd van de bestuursleden drie jaar is met een onbeperkte herkiesbaarheid en dat de zittingstijd voor de leden van de kaskommissie twee jaar is. De voorzitter zegt toe, dat
dit verschi l vreemd is en dat hij zal onderzoeken hoe dit ontstaan kan zijn.
De sekretaresse deelt mee, dat zij na deze ledenvergadering haar werkzaamheden
voor de VVOF niet meer zal kunnen verrichten, waarop de voorzitter nogmaals
memoreert dat er naar oplossingen gezocht za l moeten worden.
15. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, s luit de voorzitter om 21.25 uur deze algemene
ledenvergadering van de VVOF.

Ruilbeurzen V. V.O.F. 1981
De data voor de volgende door de VVOF te organiseren rui lbeurzen zijn :
zondag 20 september 1981

Holiday lnn Utrecht
Jaarbeu rsple·in 24

zaterd ag 17 oktobe r 1981

Effectenbeurs Amsterdam
Beursplein 5

zondag 22 november 1981

Holiday lnn Utrecht
Jaarbeursplein 24
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Holland Bank
Amsterdam was in de 18e eeuw het centrum bij uitstek van de internat ionale kredietverlen·i ng. Hoewel ·die positie reeds lang verloren is gegaan, is in ons land de
internationale kredietverlening van grote economische betekenis -geb'leven.
Vóór de oorlog kwam dit in de koerslijsten van de Amsterdamse Effectenbeurs
duidelij'ker tot uiting dan vandaag de dag. Zo waren in 1922 ·in de rubrie•k "Hypotheekbanken werkzaam in het buiten land" aandelen en pandbrieven van meer
dan 20 verschillende ondernemingen opgenomen. Mede als gevolg van de in 1946
door de Nederlandsche Ban·k aan deze kredietinstellingen gestelde eis te liquideren
(i.v.m. het te•kort aan harde buitenlandse valuta) nam het aantal genoteerde "buitenlandse" hypothee•k banken snel af. In dit arti'kel zullen wij aan een va n deze fon·dsen aandacht besteden.
De Holland Ban'k werd op 22 ·oktober 1896 te Amsterdam opgericht, oorspronkelijk
voor de duur tot 31 december 1945. Het doe'! van de maatschappij was het uitlenen van gelden op eerste hypotheek of ander zakelUk onderpand, in het bUzonder in ·de Verenigde Staten. Ter vereffening van haar vorderingen konden de verbonden goe·deren worden aange'k ocht, met de bedoel'ing deze weer zo spoed ig
mogelijk van de hand te doen. De bank, die in Spokane (Wash .) kantoor hield, was
de opvolgster van de vroegere American National Trust Co.
Bij de oprichting werden 2052 aandelen van f 500 nominaal (volgestort) uitgegeven en 2052 winstuitde'li ngsbewijzen. Begin 1899 vond tegen afstempeling een
terugbetaling van f 100,- per aandeel p·l aats. De obl'ig.atie-schuld mocht het bedrag
van door eerste hypotheek gedekte vorderingen niet te boven gaan. Oorspronkelijk was de ban'k gerechti'gd obligaties uit te geven tot een bedrag van tweemaa-l
het gestorte kapitaal. Toen in 1906 het maximaal toegestane bedrag aan pandbrieven ongeveer was uitgegeven, werd door een statuten-wijzig ing de limite verhoogd tot vier maal het gestorte kapitaal.
Wanneer de door deze maatregel ontstane ruimte verbrU'ikt was zou een verdere
expansie mede door aandelen-emissies moeten worden ·gefinancierd. Zowel in
1911 als in 1913 werd voor nominaal f 205.200 aandelen geëm itteerd tegen een
koers van 1021j2 o/0 (2 x 513 st. à f 400). In 1917 volgde opnieuw een emissie van
nominaal f 205.200 aandelen, ditmaal à 100°/o . terwijl in 1918 f 136.800 (342 st.
à f 400) werd geplaatst à pari.
Het gestorte kapitaal was h'ierdoor gekomen op f 1.573.200; het maatschappe·l ijk
kapitaal bedroeg vie r miljoen gulden.
Bij de statutenwijz·iging. van 1906 werd de w instverdel ing als vol·gt bepaald: eerst
ontvingen aandeelhouders 5o/0 over het gestorte kapitaal, terwijl het daarna resterende werd verdee·ld volgens de norm: 10°/o statutair reserve-fonds , 1Oo/0 Raad van
Beheer, 30o/0 aandeelhouders en 50o/0 houders van winstuitd.elingsbewijzen met een
maximum van f 25,-. Indien dit maximum werd overschreden zouden de aandeelhouders van het surplus de helft ontvangen , evenals de houders van winstu'itdelingsbewijzen .
In de beginperiode van haar bestaan was de gang van zaken bij de Holland Bank
gunstig. Vooral aan de sterk expanderende agrarische sector werden veel len ing.en
verstrekt. Het uitstaand bedrag aan hypotheken , dat rond de eeuwwisseli ng ca.
f 350.000 had bedragen. was in 1920 toegenomen tot meer dan f 7 mil'j oen. Tot
1922 werd op de aandelen ononderbroken dividend u'itgekeerd, variërend van 5
tot 71f2 °/0 . De koersen schommelden meestal rond pari; in 1912 werd de hoogste no-
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tering aller tüden bereikt n.l. 119o/0 . In de loop der jaren werden 4 V2 °/0 (1903 - 1912),
So/0 (1917-1918) en 6o/0 (1916-1918) pandbrieven uitgegeven, waarop tot 1922
prompt de rente werd betaald.

De eerste na-oorlogse crisis had echter zeer nade'lige gevo·l·gen voor de maatschappü. Achtereenvolgens moesten in 1924, 1929 en 1931 rege lingen met de
pandbriefhouders worden getroffen. De crisis van de jaren 30 had op de Amerikaanse landbouw zo'·n ongunstige invloe·d dat van 1931 tot 1939 nagenoeg n'iets
op de pandbrieven kon worden uitge·k eerd. Vele onroerende ·goederen , met name
boerderijen, moesten door de Holland Bank en haar dochter, de Holland Land
Cy, worden overgenomen van eigenaars d ie niet meer aan hun verplichting.en konden voldoen. De verkoop-mogelijkheden van landbouwgrond tegen acceptabele
prijzen ware n echter zeer gering. Eind 1939 was op de obligaties ru'im 9 jaar geen
rente betaald. In de maand oktober van dat j aar werd met pandbriefhouders een
nieuwe regel ing getroffen. die inhield dat de bank slechts haar bestaande zaken
mocht afwikke·Jen, en alle uit af lossing, huur en verkoop ontvangen gelden onder
aftre'k van kosten moest aanwenden voor aflossing op de schuld aan pandbriefhouders. Die afl oss'ing moest p·laats vinden middels het tendersysteem. In o'kto·ber 1939 vond een tender plaats waarbij ruim drie ton nominaal pandbrieven
werd ingek ocht tegen een koers van 16% (!). Daarna stond no·g voor f 4.340.000
pandbrieven uit, waarop bovendien nog f 2.076.000 achtersta'llige rente verschuldigd was.
5

Hoewel het formele besluit hiertoe nog lang op zich heeft la ten wachten noopten
de ongunstige gang van zaken en de stellingname van de centrale bank de maatschappij na de tweede were ldoorlog in liquidatie te treden.
Deze liquidatie heeft lange tijd in beslag genomen. Al naar gelang onroe rend goed
kon worden verkocht werden, meest via tenders, pandbrieven ingekocht. De
koersen van de tenders lagen beduidend hoger dan in 1939: de onroerend goed
markt in de V .S . had zich fl ink hersteld. Zo konden bijv. in mei 1949 pandbrieven
worden ingekocht tegen koersen van 1251j2 °/0 (voor de 4o/0 typen) tot 137 7/8°/0 (voor
de 6% typen) inclusief achterstall ige rente.
In de zwaar gedrukte aandelen-koers 'kon na de oorlog van tijd tot tijd een flinke
opleving worden geconstateerd als gevolg van de verwachting dat in gebieden
van de Holland Bank olie zou worden gevonden. Een proefboring had echter geen
succes.
In 1961 was eindelijk de hoofdsom van de ui tstaande schulden betaald. D aarna
ontvingen schuldeisers die hun stukken niet via tenders van de hand hadden gedaan in 1965 nog ongeveer 1/ Se deel van de achterstallige rente. Aangezien de
schulden dus niet vol ledig waren betaald was voor aandeelhouders geen uitkering mogelijk.
Op 14 f ebruari 1972 vervielen de aandelen en pandbrieven van de Holland Ban'k
ui t de officiël e notering op de beurs.

Ruilbeurzen in Utrecht
S inds het verschijnen van het vorige nummer zijn door de V.V.O .F. inm iddels
twee ru il beurzen in Utrecht gehouden .
In het gebouw van de Holiday lnn, vlakbij het Centraal Station, was op 28 maart
en 2 mei een zaal gehuurd.
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Het aantal bezoekers
Hieronder waren vrij
Een aantal van hen
maar versch illenden

bedroeg per beurs ongeveer 70 personen.
veel mensen d ie niet eerder een rui lbeurs hadden bezocht.
was alleen nieuwsgierig naar het fenomeen oude fondsen,
toonden daadwerkelijk belangstelling voor het verzame len

en voor onze vereniging. Verge leken met Amsterdam was het beschi'k bare zaal oppervlak in Utrecht vrij kle in. Dit droeg bij tot een drurk1ke en gezell ige sfeer,
waarvan bijg aan de foto's een indruk geven.
De leden die nog niet op de Utrechtse ruildagen zijn geweest kunnen wij aanraden in het najaar een of beide beurzen in de Holiday lnn te bezoeken .
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Parijs
11 april, Hotel Drouot, Ve il ing van 277 kavels

Enkele stuk·ke n uit de veiling catalogus met inzet en opbrengsten vonden wij in teressant voor onze lezers om te
verme lden.
De prijzen zijn taxatiep rijzen in Franse Fran"k en.
E·en stuk met schitterende afbeeldingen van schaatsende
figuren, The Paris Hippadrome Skating Rink Comp. Ltd .
1909, nom. E 1,
S. A. des Etablissements L. Blériot aand. Fr 100, 1905,
La Hispano Suiza Fabrique d'auto mobiles, aand. Peseta 500,
1940 (uitgegeven 10000)
(deze fa briek wordt beschouwd als de R.R. van Spanje)
contine ntal e R.R.) ,
Koninkrijk der Nederlanden, 3°/0 obligatie nom. f 1000, 1898,
" Figaro" Journal Abréviateur, aand. nom. Fr 250, 1836,
Frans Indische Compagnie, 1/10 aand., 1755,
Canal de Richelieu , en Provence et -dépendances, Titre de
propriété et association, 1753, (uitgegeven 9600)
Soc. du Théä tre des Folies Bergères , part de capita! au
porteur, (ui tgegeve n 3000)
The Jewish Colonial Tru st, aand . E1, 1900,
Vélodrome de Mondési r-Bordeaux, aand. Fr 100, 1895,
(uitgegeven 3500)

Inzet

Opbrengst

800
500

Fr. 1300
Fr. 700

Fr. 1000

Fr. 1800

Fr. 150
Fr. 400
Fr. 3500

Fr. 150
Fr. 2700
Fr. 6300

Fr. 3000

Fr. 4800

Fr.
Fr.

500
800

Fr.
Fr.

Fr.

600

Fr. 1000

Fr.
Fr.

500
950

Oe V. V. 0. F. was ook present bi i de beurs van l égor De Saint Hippo /yte,
d i e werd gehouden in het Hotel Georg e V in Parijs .
(onze gastvrouw Coby Haverkamp)
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Annual International Scripophily Congress

Voor de ruilbeur s annex vei ling o p 22 maart j .l. te Londen best ond van de kant
van het co ntinent, waaronder m.n. Nederland , ruime belangstelling . De bezoe'kers
we r d een aantrekkelijk uitgestalde en kwa'l itatief hoogstaande sortering van o ude
effecten tegen rede·lijke prijzen aangeboden. Toch 'k on een e n ander niet voorkomen dat het aantal transacties bepe rkt ' bleef, ondanks de wel de·gelijk aanwezi·ge belangstell ing bij het publ iek Tijdens de middag werd evenwe·l voor de
meeste nan·de'lar en de ·dag goedgemaa'kt doordat een aan t al verzamelaa rs, na
zich eerst grondi·g te hebben georienteerd , tot gerich te aan·kopen over g ing.
Op de ve iling b leek een gelij'ke stemming: een aantal lotnummer s bleef onverkocht aangezien de op·gegev en m inimumprijzen niet werden gehaald.
Na de hausse in Engeland in de j aren ' 78 en ' 79 op het gebied van de Russen en
Chinezen is de markt in de loop van het vorig jaar een stuk rustiger geworden en
zijn de prijzen op een reëe ler n·ivea u beland . Op het ogenbhk kan worden geconstateerd dat de ware verzamelaar in a"l'le stilte zijn bezi t uitbreidt en bereid is voor
ontbrekende stukken ·goede prijzen te betalen.
Oo·k ten aanzien van de Ne·derlandse markt lij'kt het verstandig van deze periode
-gebru fk te maken om met een duidelij'k omschreven doel voor o·gen tegen reë le
prijzen ·de eigen verzamel ing op te bouwen en verde r uit te breiden.
Peter Theun·issen

Oostende
Van 4 tot 17 april j .l. had te Ostende ten ~kantore· van de Bank Brussel Lambert,
e·en t ent oonstellîng v an O ude Fonds·en plaats. De t entoonstell-i ng werd georganiseerd in samenwerk ing met de Belgische vere ni·ging voor Scriptoph ilie.
De officiële open ing, d'ie plaats vond op v rijda·g 3 april, werd bijgewoond door v ersch'il'lende genod igden uit Bel·gië en Nederland. De BBL had voor deze gelegenheid een blad uitgegeven over he t nieuwe verschUnse·l van het verzamelen van oude
fondsen, met daarin ver schillende adviezen voo r beg·innende verza melaars en
tevens adressen van een aantal handelaren .
Het interessantste stuk was een aandeel van de Genera le Keijserlijc'ke Ind ische
Compag nie van een Duij sen t Gu ldens, Antwerp•en derthien Augusti Seventhienhondert drij en twintigh. (Be·lgië was in d ie jaren staatkund ig verbonde n met
Oostenrijk.)

Veilingen
De laatst e maanden hebben in de wereld vee l veil ingen en rui lbeurzen plaatsgevonden. Wij proberen en·k e·le in kort beste'k te behandelen, waarbij wij vooral aandacht voor de Nederlandsche stukken aan de dag zullen leggen .
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R. Tschöpe, Neuss bij Düsseldorf 14-2-1981. Een vei'ling van 283 nummers die goed
werd 'bezocht. Enkele opbrengsten:
Morris Canal Banking Comp. cert. mei 1860, Inzet DM 120, opbrengst DM 150,
Haarlemmer Hulpbank, aand. f 50, 1855, DM 140/ DM 190,
Anglo Durch Mining Comp., aand. f 1200, 1880, DM 40/DM 60,
Mij tot Expl. der Lintorfer Mijnwerken, aand. f 600, 1888, DM 40/DM 50,
A.G. für Verwerthung von Grundeigenthum, 1/ 15000 aand., 1880, DM 90/DM 120,
United States Freehold Land and Emigration Comp. , 7°/0 loan $ 100, 1870, DM
120/DM 220,
Ned.-Zuid-Afrikaansche Stoomvaart Mij., aand. f 1000, 1920, DM 30/ opgehouden,
S.A. Beige Tramways Neerlandais Ha riem et extensions, aand. B.fr. 100, 1895,
DM 250/ opgehouden,
Suriname, obl igatie van f 1000, t .l.v. de Heeren Pahraens en Laurin, 1793, DM 550/
DM 600,
Algemeene Oriënt Tabak Mij., aand. f 1000, 1919, DM 30/DM 70,
Nationale Filmfabriek Bloemendaal, aand. f 1000, 1920 ,DM 40/DM 170,
Wedloo p Soc iete it " Mataram ", premieaand. f 10, 1897, DM 75/ opgehouden ,
Noord Brabantsch-Du itsche Spoorweg Mij., aand. f 250. 1875, DM 75/DM 75,
Certificaat Provincie Holland, nom. f 5, 1797, OM 200/DM 300.
·
Freunde Historischer Wertpapiere, Frankfurt 14 maart
Enkele, hoofdzakelijk Nederlandse Kave ls.
Oblig atielening van de in de (Zweedse) provincie Nerike gelegen 1-<opermijn
Garphytte, nom. f 1000 (uitgegeven 750), 1770, DM 600-DM 650,
Obligatielen·ing van de stad Rotterdam, nom. f 100, 1868, DM 100-DM 100,
H.olland Gu lf Stoomvaart Mij., nom. f 1000, 1898, DM 120-D M 200,
Koninkl ijk Zoölog isch-Botanisch Genootschap, action de jouïssance, 1881, DM 85DM 300,
Obligatielening 21j2 °/0 Nederland, (inschrijving Grootboek der Nationale Schuld) nom.
f 8600, 1810, DM 180-DM 330,
Ned erlandsche Tramweg Mij ., oprichtersaandeel (uitgegeven 150), 1880, DM 3500M 350,
The Jewish Colon i al Trust. aand. f:1 , 1900, DM 120-DM 360,
Norddeutscher Lloyd, aand. RM 100, 1936, DM 200-DM 550,
Grands Magasins du Printemps, oprichtersaandeel, 1905, DM 400-DM 410.
Veiling bij Peter lneichen. 3/4 April 1981.
Hoewel er op de veiling re latief weinig mensen aanwezig waren, was er voor de
te verko pen kavels toch grote belangstelling.
Voor Zwitserse waardepapieren bestond grote interesse. Voor een op 1 Maart
1897 gedateerd aandeel van Zw.Frs. 100,- van de:
"Compagnie du Chem in de Fer Fun·iculaire de la gare à la V ille de Cossonay"
werd grif Zw.Frs. 3500.- betaald. Tot op heden zijn er van dit waardepapier maar
drie stuks bekend.
fen $1000,- Bond van de "State of Louis ia na, The New Orleans, Mobile and Chattttnooga Ra ilroad Company" bracht ze lfs Zw.Frs. 5000,- op. Oude Zuid-Amerikanen lagen niet zo goed in de markt en konden voor redelijke prijzen worden
verkregen.
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Brussel
Op 11 april j.l. heeft Gi·lbert J. L. Masure de eerste .vei'l ing van oude effecten in
België gehouden. 204 kavels zijn geve·ild.
De tweede veil ing zal worden gehouden op 10 juni a.s. in de Galerie Falmagne,
Brussel, Chaussée de Charleroi , 89.

Mail- Bid 11-81
Op onderstaande kavels kan door de leden schriftelijk worden geboden. Biedingen dienen uiterlijk drie weken na ontvangst van het blad aan de VVOF te worden
verstuurd. Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder, d ie zo spoedig
mogelijk een bericht vergezeld van kostenopgave ontvangt. Na ontvangst door
de vereniging van het verschuldigde bedrag worden de fondsen aan de kopers
toegestuurd en vindt afrekening met de verkopers plaats.
Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend de verzendkosten (aangetekend of
met aangegeven waarde).
Verkopers wordt per kavel f 3,50 in rekening gebracht plus f 1, - voor ieder verkocht exemplaar·.
Leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via Mail-bid worden verzocht de fondsen per post aan de VVOF te zenden . In het volgende nummer
van ons periodiek zullen de opbrengsten worden gepubliceerd van de volgende
kavels.
Wij wi'l len voor onze leden de kwaliteit aangegeven van de stukken die in MailBid worden geplaatst.
De opzet is om onderstaande kenmerken, welke ook internationaal worden gehanteerd, te gaan gebruiken.
Unc - als nieuw
EF
als nieuw met een enkele vouw of te verwaarlozen plekje
VF
- meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadiging
F
zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere mankementen
VG
- zwaar beschadigd, slechte kwaliteit
1. Transcaucasische Spoorweg , 5°/0 obl. à Fr 2500, 1890 SU E 1149 b (VF)
2. 5% lening Plantagien in de Colonie van Essequebo en Demerary, 1768 register Den-Haag (Unc)
3. idem als 2 (Unc)
4. idem als 2 (Unc)
5. idem als 2, maar 1770 (VF)
6. Poyais, lening E 100, 1823 {VG)
7. Bestevaêr Stoomvaart Mij, bewij s deelg·e rechtigheid, 1917 (VF) Hollandsche
Credietbank, 24e Rotterd amsche Premielening à f 10, 1922 (VF) , Mexicaanse
Spoorweg 2e pref. 1907 (2x VF), Oostenrijks bankbiljet 1902
8. Rus land Staat à Rbl. 625, 1890 2e emissie (F), 5o/0 Rus land Staat 1906 à
Rbl. 187,50 (VG), 4 V2 °/0 Moskau-Kiev-Woronesch à RM 500, 1909 SU E 1072a
(VF), idem 1909 11 à RM 2000 SU E 1073c (VF), Chemins de Fer Secondaires
SU E 1014 (6x VF)
9. Copy-bewijs van gedane Afschrijving in het Grootboek der 2V2 °/0 Nationale
Schuld 1876 (F)
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10. Société de Culture de Pacouda, aandeel à f 40, 1911, la Haye (VF), Cultuur
Mij Radial i, aandeel à f 20, 1923 (EF), Amsterdam Langsa Rubber aandeel à
f 1000, 1925 (VF), Mijnbouw Mij Soemalata, aandeel à f 250, 1901 (VF)
11 . Nederlandsche Tramweg maatschappij, winstaandeel 1901, Heerenveen (F)
12. Mij Noordzee-bad Zandvoort, aandeel à f 1000, 1906 (VF)
13. De Noord-Ooster (dagblad), aandeel à f 10, 1934 (F)
14. Brazil Railway, 4V2 °/0 obl. E 100, 1909 (blauw VF)
15. Galic'ia Tin Mij 1889, aandee'l à f 12 (VF), Plantations de !'Equatoriale, part
sociale, 1927, Antwerpen (F), winstbewijs Société Beige d'Armement Maritime
1922 (VF), Providenee Russe, pref. aandeel à fr. 500, 1905 (F)
16. Chroom lederfabriek RiJkmans, aandeel à f 1000, niet uitgegeven (EF), Schuurmaterialenfabriek Kristallo, aandeel à f 1000 n·iet uitgegeven (VF), Mirandolle, Voûte en Co, niet uitgegeven aandeel (Unc)
17. Nederlandsc'h- lndische Hotelvereen'iging, aandeel à f 500, 1920 (EF), Soerabaja Veem, aandeel à f 500 (VF), Romaniet fabriek, aandeel à f 500, 1913 (VF)
18. Sala mander, Brandwaarborg Mij te St. Petersburg, aandeel à RBL 250,
Amsterdam, 1856 (F)
19. Laga Wandbekleeding, aandeel à f 500, 1937 {VF), Holland-·la Plata Landen Administratie Mij, apr. bew., 1912 (VF)
20. Nederlandsche Welvaarts-Vereeniging, voorJopige ob'ligat~e à f 50, Rotterdam 1915 (VF)
21. Waterleiding Mij, Rotterdam, pref. aandeel à f 1000, 1893, diverse stempels
terugbetaHngen (VF)
22. Internationale Handel- en Crediet Mij, aandeel à f 150, A' dam, 1920, diverse
stempels (VF), Kunstzijdeweverij Gelderman Jr., aandeel à f 500, 1949 (VF)
23. Biscuitfabriek Pelangi, aandeel à f 1000, Soerabaya, 1931 (VF), Cultuur Mij
Ken teng. aandeel à f 500. 1928 (VF). Mijnbouw Mij "Belang", apr. bew. 1896
(VF), Mijnbouw Mij Totok, aandeel à f 100, 1897 (VF)
24. Hypothecaire Credietbank, 5°/0 ob'l. à f 100, 1916, div. stempe'ls (EF), S. L.
van Ni erop en Co, aandeel à f 1000, 1914 (VF)
25. Mij tot Exploitatie der Vereenigde Goudplacers, "Concessies Gros", aandeel
à f 250, 1903 (F)
26. Eu ropeesche Petroleum Mij, aandeel à f 1000, 1934 (Unc), Mijnbouw Mij
Bendisberg, aandee·l à f 1000, 1898 {EF)
'27. Petroleum Mij "Rembang", aandeel à f 250, 1897 (VF), cert. Administratiekantoor van Mijn•bouwwaarden, afd. Witwatersrand, 1889 (VF)
28. Tagalsch Prauwenveer, aandeel à f 600, 1902 (E•F), v. d. Eb en D resselhuys
Scheepvsart Mij, aandeel à f 1000, 1920 '(VG), Nederl. Mij voor Scheepvaart, Handel en Nijverheid, aandeel à f 1000, 1920 (F), Stoomboot Rederij
op de Lek, aandeel à f 10, cancelled, 1969 (Unc), Kon. Hollandsche Lloyd,
aandeel à f 5 serie C, 1932 (VF), idem winstbewijs 1925 (VF), idem bewijs van
4 pref. aandelen A, 1925 (F)
29. Blauwe Heraut Textielproducenten, 4% 0/ 0 obl. à f 500, 1953 (VF)
30. Wm H Mülle r en Co, amorti satie-bewijs 1928 (VF), Glazener en Co Handel
Mij, aandeel à f 500, 1927 (F)
31. Prauwenveer Kal imas. aandeel à f 250, 1910 (VF), Kon. Hall. Lloyd aandeel à
f 1000 191 3 (VF)
32. Lok Kawi Rubber, cert. Ndl. Administratiekantoor à 240 sh., 1925 (VF) Batjan
Exp'l. Mij, winstaandeel 1892 (EF), Banjoewangi Thee en Rubber Cultuur, aandeel à f 750, 1926 (VF), Veren igde Lawoe Ondern., cert. à f 1000, 1937 (VG)
I
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Crediet- en Handelsvereen·i ging Band a, pref. aand. à f 1000, 1925 (F), Neder!.
Gutta-Percha Mij, pref. aand. à f 250, 1917 t(VF), Concord ia aandeel à 250 lei,
1917 (VG), Fri·dor Fa'br., aandeel à f 1000, 1955 (VF)
34. Ve'l odrome te Soera'baia, aandeel à f 100, 1937 (VF), Nieuw Tsjisalak, 1/ Se
winstbewijs, 1910, met afb. (F)
35. Peninsu-lar Koper Mij, obl'i·gatie à f 1200, 1891 (VF), Cultuur Mij Meerzorg aandee'l à f 1000, 1907 CEF), Javasche Cultuur Mij, oprichtersbewijs, 1890 (VF),
SuiKer Cu'ltuur Mij, winstaandeel, 1909 (VF), Ka li Tello Cultuur Mij, aandee'l
à f 1000, 1924 (VG)
36. Barcelona Traction Light and Power, aandeel à $ 100, 1918 (F), cert. Wajbash
Railway à $ 1'000, 1931 (VF), Nederl. Ind ische Spoorweg Mij aandeel à f 1000,
1941 (VF), Modjokerto Stoomtram Mij, pref. aandeel à f 250, 1906 (VF),
Tramways de Buenos Aires, aandeel, 1907, Brussel (F) Passoeraan Stoomtram Mij, aandeel à f 50, 1905 (VF), Del'i Spoor, aandeel à f 1000, 1917 (F),
Semarang Cheribon Stoomtram, aandeel à f 1000, 1898 (VF), SamarangJoana Stoomtram Mij, aandeel à f 1000, 1882 {if), Serajoedal Stoomtram Mij,
aandee'l à f 1000, 1894 (VF)
37. KK Priv. Lemberg-Czernowitz Jassy Eisenbahn, 4°/0 obl. à Kr. 400, 1892 (F)
38. Hu'kuan Spoorwe·g, 5°/0 obl. à 20, Deutsch-Asiatische Ban'k, 1911 CA 117c
(3 x F)
39. Hu•k uan Spoorweg, So/0 obl. à E 20, Deutsch-As. Bk, 1911, CA 117c (1 x VF
en 1 x F)
40. Neder!. lnd. Mijnbouw Mij, aandeel à f 100, 1898, Batavia (30 x, meest VF)
41. Java Suiker Cultuur Mij, aandeel à f 1000 1e serie, 1889 (VF), United Copper
Co, shares (5 x F), Hollandsche Grondkredietbank, premie obl. à f 15 (2x VF)
42. Gebouw voor Kunsten Wetenschappen te Amsterdam, 3°/0 obl. à f 10, 1921
(VG), United Copper Co, shares (5x F)
43. Hol!. Credietbank te Rotterdam, premie-obl. à f 10, 1923 (VF), Banque
Foncière de la Noblesse, 5°/0 obl. à Hbl. 100, 1889 ~(VF)
44. Dagblad van Z. Holland en 's-Gravenhage, aandeel à f 500, 1865 (VG)
45. Mijn Compagn·ie Nederland, aandeel à f 1000, 1873 (F), Banque Foncière
·de la Noblesse, 5°/0 obl. à Rbl. 100, 1889 (VF), Cultuur Mij Wonokitri aandeel
à f 1000, 1888 (3x F)
46. idem als kavel 45
47 . Cultuur Mij Wonokitri, aandeel à f 1000, 1888 (3x F), Rubber Cultuur Mij
Djember, aandee'l à f 40, 1912 (5x F)
48. Hitelban•k, 4o/0 obl. à 100 gulden ö.w. 1895 '(VG), Warschau-Wiener 1890 à
Rbl. 625 (SU E 1153b VF), Mos'kou -Smolensk 1869, 4°/0 obl. à f 1000 (SU E
1079d VF) . Moskau-Windau-Rybinsk, 4°/0 obl. à E 100 (SU E 1083b VF)
49. Moskau-Windau-Rybins!k, 4°/0 obl. à E 100 (SU E 1083b VF), Mos'k ou-Smolensk
1869, 4%) obl. à f 1000 (SU E 1079d VF). Südwest 1885, 4°/0 obl. à Rbl. 625
(SU E 1143b F), N icolaibahn 1869, 4°/0 obl. à Rbl. 625 (SU E 1020b EF)
50. Moskou Smolensk 1869, 4o/0 obl. à f 1000 (SU E 1079d VF), Nicolaibahn
1869, 4°/0 obl. à Rbl. 625 (SU E 1020b VF) , Consolidierte 1889, 2e serie 4°/0
obl. à Rb I. 625 (SU E 1009b VF), Stad Moskou, 1901, 4°/0 obl. à Rbl. 100 (VF)
~1. Moskou Smo l·e nsk 1869 à f 1000, 4°/0 obl. (SU E 1079d VF), Nicolaibahn 1869,
4o/0 öbl. à Rbl. 625 (SU E 1020b F) Stad Mos'kou 1901 à Rbl. 100 (VF) Consolidierte 1889, 2e serie, 4o/0 obl. à R'bl. 625 (SU E 1009b VF)
52. N icola.ibahn 1867, 4o/0 obl. à Rb I. 625 (SU E 1019b VF) Consolidierte 1889 2e
serie, 4°/0 obl. à Rb I. 125 (SU E 1009a VF) Rusland Staat 1890 4o/0 obl. à Fr.
500 (F) , Stad Moskou 1901, 4°/o obl. à Rb I 100 (VF)
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53. SU E 1009b (VF). SU E 1020b (VF), Rus land Staat 1890 à Fr 500 (F) Moskou
1901 à Hbl 100 (VF) recepis Russko-Gollandski Ban'k (F)
54. SU E 1009b (VF) SU E 1009a (VF) Rusland 1890 à Fr 500 (F) Stad Mos'kou
1901 à Rb I. 100 '(VF) Russko-Gollandski Bank rec. (VF)
55. SU E 1009b (VF). Rusland 1890 à Fr 500 {VF) Stad Mos'kou 1901 à Rbl. 100
(VF) Russko Goll. B. recepis (VF)
56. SU E 1009b (VF) Stad Moskou 1901 à Rb I. 100 '(4x VF)
57. N.V. Het Amsterdamsche Effectenkantoor te 's-Gravenhage, opr. bew. 1914
(F). W. J. Kal is Bagger Mü. aandeel à f 1000, 1917 (VG), Neder! . Stoomvaart
Mü Bestevaêr, aandeel à f 1000, 191 7 (VF), Mü tot Exploitatie van het Hotel,
Café en Restaurant Paviljoen "De Leede", aandeel à f 500, 1920 (EF)
58. Groot Russische Spoor, obl. à Rb I. 500, 1859 I 1e em. SU E 1016a (F) idem
SU E 1016b (F) idem 1881, 3e em. obl. à Rbl. 125 SU E 1021 (F)
59. Warschau -Wiener Spoor, inleveringsbewüs voor 4 aan·d. A'dam, 1912 (VF)
idem voor 1 aandeel {VF), Gr. Russische Spoorweg 1859 I 1e em. SU E
1016a (F). Gr .Russische Sp. 1881 3e em. SU E 1021 a (F)
60. idem als kavel 59
61. Maatschappü voor Luchtvaart, aandeel à f 500, 1911. met afbeeld. vl iegtu ig en
vlag (VF)
62. Neder!. Tramwe·g Mü. aandeel à f 100, Heeren)!een, 1907 (VF~
63. N.V. Het Amsterdamsche Effecten·kantoor te "s-Gravenhage, opr. bew., 1914
(VF), Boe'khandel v/ h Hove'k er en Wormser, 4 Y2 °/0 obl. à f 100, 1898 (VF)
64. Alg. Zeeuwsche Electric iteits Mü. aandeel à f 500, 1918 (VF). idem winstbewüs à f 200 (VF)
65. idem als kavel 64
66. Hoornsche Voetba'I-Vereeniging "Hollandia", obligatie à f 50, 1921 (VF)
67. Meubel-Engroshandel vfh Gebr. de Jongh , aandeel à f 1000, 1904 {F), Taba·k sUnie, recepis voor 4 aand., 1920 (VF) , Tran svaalsche Landexploratie Mü.
liq.bew. 1891 (EF)
68. Mij tot Exploitatie van het Hotel, Café en Restaurant Paviljoen " De Leede"
te Warmond. aandeel à 500, 1920 (3x EF), Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van den Pomologischen Tuin te Tiel, aandeel à f 10 teven s
toegangsbewijs (VF). Tieleman en Dros. aandeel à f 1000, 1944 (VG)
69. Utrechtsche Boterspritsfabriek, aandeel à f 1000, 192. , niet uitgegeven (EF),
De Leede, aandeel à f 500. 1920 (3x VF)
70. Geldersch-Wcstfaalsche Stoomtram MU. aandeel à f 100, 190. (VF)
71. W. J. Kalis Bagger Mü . aandeel à f 50, 1924 (2x VF), Kon. Holl. Lloyd, aandeel
à f 100, 1908 (VG). premie obl. Stad Wenen 100 gulden ö.w., 1874 (3x VG)
Caro Process Corp, shares 1931 (VF), Ver. Garen en Textielfabrieken ,
aandeel à f 1000, 1927 (VG)
72. "De Avondpost" dagblad voor Stad en Land te 's-Gravenhage, aandeel à
f 1000, 1893 (F)
73. idem als kavel 72 (VF)
74. Bataviasche Verkeers Mü. pref. aandeel à f 250, 1930 (VG), idem 6°/0 obl. à
f 250, 1930 (VG), idem amortisatie bew. 1930 (2x F)
75. Assam-Thee ondern. "Wado", aandeel à f 500, 1912 (VF), Technisch Bureau
Soenda, aandee'l à f 500, 1910 (VF), idem 1918 (VF), idem 1919 (VF)
76. Export Mü v/ h B. van Leeuwen en Co, aandeel à f 1000, 1903 (F) Technisch
Bureau Soenda, aandeel à f 500, 1910 (VF). idem 1918 (VF). idem 1919 (VF)
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77.
78.
79.

80.

81 .

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101 .

102.

Mij voor Belegging van Vreemde Valuta te Groningen, onderaandeel à AM
250 (3x VF), idem à AM 2500 (2x VF)
Prijscourant Vereen iging voor den Effectenhandel, 9 mei 1940 (F)
Aybinsk Spoorweg, 4°/0 obl. 1895 à AM 500 (SU E 1080b VF) idem à AM 1000
(SU E 1080c VF), idem à AM 2000 (SU E 1080d VF), Warschau-Wiener Spoor.
1890, obl. à Abl. 125 (SU E 1153a VF). W ladikawkas Spoor 1913, 41f2o/0
obl. à AM 1000 (SU E 1173b VF)
Rybins'k Spoor 1895 à AM 500 (SU E 1080b VF), idem à AM 2000 (SU E 1080d
VF), Warschau-Wiener Spoor 1890 à Rbl. 125 (SU E 1153a 2x VF), MoskouKiev-Woronesch 1895 à AM 1000 (SU E 1066c F)
Landbouw Mij "Moeara Laboe" , pref. aandeel à f 500, 1921 (2x VF),
Utrechtsche Bank Vereeniging , aandeel à f 250, 1918 (F), The Petroleum
Syndicate of Sumatra, shares, 1898 (VF)
Geldersch Overijselsche Stoomtram Mij to Lochem, aandeel à f 250, 1885 (VF)
idem als kavel 82
idem als kavel 82
idem als kavel 82
idem als kavel 82
Bad- en Zweminrichting aan de De Ruyterkade , aandeel à f 25, Amsterdam ,
1900 (3x ca VF)
Kursk-Charkov-Azow, 1889, obl. à AM 1000 (SU E 1033b ; 2x VF en 2x F), idem
à AM 2000 (SU E 1033c; 1x VF en 2x F)
Mos'k ou-Smolensk 1869 à f 1000 (SU E 1079d; 1x VF en 1x F). Russischen
gegenseitigen Boden-Credit-Vereins, 5°/0 pandbrief à Fr. 400, 1874 (F)
Parkschouwburg te A' dam, aandeel à f 250, 1882 (EF)
Parkschouwburg te A' dam, aandeel à f 250,- 1882 (2x VF)
Noord-Friesche Lokaal Spoorweg Mij, aandeel à f 1000, 1889 (EF)
Noordbrabantsche Stoomtramweg Mij, aandeel à f 250, 1881 (VF)
idem als 93 (EF)
idem als 93 (VF)
idem als 93 (EF)
Republik Honduras, 10°/0 obligatie à X: 100, 1870 '(EF)
Victor-Emmanue l Spoorweg , obl. à Fr. 500, Rome 1907 (2x F), New-York,
Pennsylvan ia and Oh io Rai lroad Co , shares, 1882 (F)
Warschau-Wien er Spoorweg Mij, inl everingsbew. voor aand. 1912 (2x), idem
1913 ( 1x), w instbew. 1912 (4x) (m eest V F)
Certificaten Am sterdam , Ru ssische Fondsen à Rb l. 1000 ( 1825) en Rb i. 285
7/ 8 (5x van 1843 t/ m 1846) (alle V G)
Groot Russische Spoo rweg 1859 I 1e em. S U E 10 16a (1 x VF, 1x VG) , idem
1016b (VG) , idem 1859 11 1e em . SU E 10 17 (2x VF)
SU E 1016, zonder keizerlijk wapen (VF)

Opbren gs lli jst Mail - Bid 1., zie v olgende pagina .'
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Kavel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

25
55
40
5
175
26
25
28

15
30

7

5
5
12
70
80
100
35
32

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39·.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

75
32
95
78
10
212
175
185
110
95
50
125
125
115
60
7
80
80
80
80
92
4
12
12
41
35
10

55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

7).
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

10
10
125
55
55
55
23
25
15
15
7
10
28
10
22
10
10
5
10
10
8
9
95
77

82.
83.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

f 30
f
f 14
f 11
f 8
f 60
f 60
f 30
f 47
f 50
f 60
f 50
f 95
f 6
f 90
f 40
f 42
f 35
f 35
f 41
f
f 20
f 25
f 12

Achtergronden van oude aandelen
Je kunt het geen nieuwtje noemen dat oude aandelen iets weerspîe·ge1len van
het economisch leven in het verleden. Zij zijn de over·gebleven getu i·gen van de
wijze waarop en de richting waarin de volkshuishouding van destijds was georganiseerd. In d it mededelingenblad is daar al eerder en kundig de aan·dac'ht op
gevesti<g·d.
Naast allerJe·i detai'ls over specifieke aandelen blijft de algemene achtergrond van
het economisch leven belangrijk. W ie daarin vanuit zijn verzamel-ing van oude aandel·en geïnteresseerd raakt, vindt tegenwoordig voldoende literatuur om zijn weetgierigheid te bevredigen . De kunst is alleen daarin een weg te vinden. Waar worden we goed voorgel'i cht en wat niet minder be·rangrij·k is, welke boeken zijn op
d it moment verkrijgbaar? l·k wil hier om te beg innen op een algemene en een
gespecialiseerde publicatie wijzen.
De algemene publicatie is The Fontana Economie History of Europe, die ·in een
aantal delen 'is verschenen onder redaktie van de Ital iaanse economisch-histori16

cus Carlo M. Cipolla. Het werk bestrij'kt de economische -geschiedenis van Europa
vanaf de m idde·leeuwen t ot heden. De afzonderlij1<e hoofdstukken zijn geschreven
door specialisten op hun terrein. De reeks 'is in handige pockets (en dus niet te
duur) verschenen 'in de jaren '70 bij de uitverij Col'lins, in de serie Fontana Books.
duur) versche nen in de jaren '70 bij de uitgeverij Co'l lins, ·in de serie Fontana Books.
Wie deze alle 'leest en be studeer t, kan zich vervolg e ns een 'kenner va n de Europese econ·om'ische ·geschiedenis noemen. Hoewel 'boeken op wete ns chappe lijk
terrein altijd vrij snel verouderen , kan van deze ree'ks gezegd worden dat ze zo
recent uitgekome n zijn dat ze een g etrouw beeld ·geven van onze kennis van
zaken op dit moment.
NatuurlUk vormt he t eerste deel ov er de middeleeuwen voor ons interessante stof.
M aar pas echt be·langrijk voo r ons onderwerp wordt het tweede deel dat h andelt
over de zestiende en zeventiende eeuw. Daarin staat een hoofdstuk van Geoffrey
Parker over de op'k om st va n 'het moderne financiewezen 'in Europa tussen 1500 en
1730. In de volg ende d e'l en wordt door andere auteu rs de 'lijn doorgetro'k'ken . Het
practische daarin is dat nu afzonderlijke ·landen aan de orde komen , zodat me n
zich ·gema·kke lijk o p de hoogte k an stel'l en va n de econo mische geschied e nis va n
een land waarvan men oude aandelen bezit.
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Het gespecialiseerde boe'k waarop ik hier de aandacht wi l vestigen, is van de
hand v an P. L. Cottrell en heet lndustrial Finance 1830-1914. The finance and organization of English manufacturing industry (in 1979 verschenen bij Methuen in
Londen en New Vork) . Het boek handelt. zoals de titel al aangeeft. over de financiering van de Engelse fabrieksn ijverheid in de negen t iende eeuw. Dat is uiteraard
een belangrijk onderwerp. In het kader van de z·gn. indus triële revo lutie ontp·l oo ide
zich in het Engeland van die tijd een omvangrijke gemechaniseerde nijv erheid in
17

de vorm van fabrieken. Denk maar aan textiel- en staalindustrie. Allicht rijst ·dan de
vraag waar de financiële middelen vandaan kwamen om deze industriële ontplooiing te financieren?
Het belangwekkende van 'het boek van Cottrell is in de eerste p laats dat het aan toont hoe moeizaam die financiering verliep. Men denkt al gauw, Engeland vooraan in de industriële revolutie, een modern land, dus ook een optimaal functionerende kapitaalmarkt. Dat valt dan wel tegen. In 1907 blijkt niet meer dan 1Oo/0
van de Engelse industriële ontwikkeling gefinancierd te worden door publiek aanbod van effecten. Men deed het verder met interne financiering door winstinhouding, participatie door actieve of stille vennoten (de commanditaire vennootschap
kende Engeland niet), leveranciers- en bankcrediet. Van betekenis daarbij is dat de
naamloze vennootschap zich in Engeland slechts langzaam kon ontwikkelen.
Er bestond veel wantrouwen tegen een dergelijke juridische organisatievorm. De
kwalijke ervaringen die men in de achttiende eeuw met voorlopers ervan had opgedaan, maakten dat de publieke opinie beperkte aan sprakelijkheid vereenzelvigde
met monopolievorming en specula tie. Pas rond het m idden van de negentiende
eeuw ontstond een wetgeving voor de n.v . die in de jaren '60 tot een ware "boom
in company promotion" leidde. Gebreken van de wetgeving kwamen hierbij duidelijk
aan het licht, o.a. het gemak waarmee de zgn. company promotors jegens aandeelhouders konden frauderen .
Cottrell ' s verdienste is in de tweede plaats dat hij één van die promotors tot
leven brengt in de f iguur van David Chadwick, een accountant die in de jaren '60
en '70 brede activ iteit in de com pany promotion ontplooide. Het is typerend dat
van hem expliciet wordt vermeld dat het een fatsoenlijk man was, hetgeen men
oo·k van een accountant verwachten mocht. Toch gold ook van hem dat hij zich
schU'Idig maakte aan het overwaarderen van activa en aan wat de Engelsen zo onnavolgbaar "overdressing the prospectus" noemen.
Chadwick c.s. ten spijt heeft de n.v. in Engeland pas na 1885 ruimere verspreid ing
gekregen. Dat gebeurde in samenhang met de fusiebeweging in het bedrijfsleven
van destijds. Nog was, zoa ls we boven zagen. de industriefinanciering door publiek aanbod van effecten maar een fractie van het totaal. Lag d it nu aan de
kapitaalmarkt, met name de banken? Geenszins, waar het ging om de vorm ing van
naamloze vennootschappen. want dat was hun taak niet. iets anders lag het, ons
derde punt, met betrekking tot financ iering door kort en soms lang crediet. Daarin
had het provinciaal bankwez en, zoa ls dit na 1750 in de zgn. country banking was
opgekomen , een functie van enige betekenis. Slechts marginaal bleef de financ ieringsmaatschappij , de Engel se tegenhanger van de continentale investeri ngsbank
Tegen het einde der eeuw voltrok zich ook in Engeland de concentratie in het
bankwezen die bewerkte dat ten slotte een gering aantal banken een net van fi lialen
over het hele land bezat. Voor de industriefinanciering betekende dil evenwel eerder een versmalli ng dan een verbreding. De van hun hoofdkantoor afhankelijke
bankmanagers, gebonden aan de voorschriften omtrent te stellen zekerheden,
konden met name minder vlot in hun cred ietverlening zijn dan de private bankiers
tevoren. Geen wonder dat er in Engeland rond 1910 verwijten oprezen dat het
bankwezen de industrie onvoldoende bediende. Men trok daarbij weinig vleien de vergelijkingen met de gunstiger geachte situatie in Amerika en Du itsland. Naar
N ederland verwees men niet. Dat was begrijpelijk omdat men bij ons dezelfde
klachten kon horen. Maar dat is een ander verhaal.
Cottr ell's re laas is op zichzelf al fasci nerend genoeg . Het brengt ons ook op een
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spoor ten aan zien van de oude aande'len. Waar zijn die gebleven, van de geslaagde
zowel als de mislukte naamloze venno·otschappen? Verzon'k en in de arch ieven,
of allang in bezit va n de Engelse verzamelaars?
Prof. D r. Joh. de Vries

Vraag en aanbod
Suche stän d ig holländische und australische Nonvaleurs vor 1900.
M . Liebig·, Tannenweg 8, 724'3 Vöhringen/Deutsch land

Bericht van de Penningmeest e r - - - -- - - - - - - - - - -- - -- -- In de boe'ke n van de VVOF zijn n·og een aantal open pla atsen wat betreft de contributiebetalingen over het lopende boekjaar. Gaarne verzoeke n wij die leden,
die de bijdrage over dit jaar nog niet hebben voldaan, deze zo spoedig mogelijk
aan ons over te maken.

Wij ontvingen
De nieuwe lijst van Erstes-Wertpapier-Antiquariat R. Ullrich Bochum
Een lijst met 132 nummers, inhoudende boeken e n oude effecten uit Duitsland,
U.S.A., Oostenrijk, Belgi ë, Fran'krijk, internationale· s poorwegen en overige gebieden, met vele afbeel,d ingen.

Prijslijst oude Aandelen en Obligaties van Kees Monen, Rotterdam
E·en goed geïllustreerde lijst met 310 verschillende aanbiedingen uit de gehe·le
wereld.
De nieuwe lijst va n Effecten-Antiquariaat L. W. A. Bogers, Utrecht
Een 74 nummers tel·lende selectie van hoofdza'k elijk spoorwegen en mijnbouwwaarden.

KERKSTRAAT 363 · 1017 HW AMSTERDAM

Zo juist verschenen:

T ELEFOON 020/24 11 29

T ELEX 16396 STROE NL

UITGEBREIDE CATALOGUS/ PRIJSLIJST
met vele uitvoerige toe'lichtingen ·e n illustraties .

Bijna 800 nummers.
franco toezending .

f

7.50. Bij oveTs chrijving op Postre'kening 4496079
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Nieuw tijdschrift
In Zwitserland ·is verschenen het Magazin für Historische Papiere, een nieuw valkbl ad voor verzamelaars van Historische Waardepapieren. ·Het blad verschijnt maandelijks.
Abonnement S Fr/DM 44,- per jaar.
Adres: HP-Magazi n für Historische Papiere, Postfac'h 172, CH-3000 Bern 15.

Verenigingen
België
Bel·g ische Vereniging voor Scriptoph'ilie
Karmelitenstraat 130, 1180 Brussel
Duitsland
Freunde Historischer Wertpapiere
Goethestrasse 23, D-6000 Frankfurt I
Engeland
T'he Bon·d and Share Soc·iety, Heatherdene, Blac'khWI lane
Sevenoaks, Kent. England
Frankrijk
Association Francaise des Collectionneurs de Titres Anciens,
25 Rue Sarette, F-75014 Paris
Oostenrijk
OsterrHichischer Club für Histo rische Wertpap·iere
Postfach 213, A-1 013 Wien
Zweden
Svenska Förningen för Historiska Värdepapper
P.O. Box Box 16246, S- 10325 Stockholm
Zwitserland
Swiss Nonvale·urs Club,
Postfach 163, CH -3000 Bern 15

Ledenlijst
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
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S. R. Steensma
Mw A. M. van Haaren
L. A. M eijlboom
K. Renard
W.Wiss
J. G. M. v . d. Werf
Christine Schlacher
R. Lodewijks
Th . Noo rdman
O.Ooms

De volgende kandidaatleden hebben zich aangemeld

Heerenveen
Ermelo
Rotterdam
M uiderberg
Nijmegen
Venlo
Wenen (Osterreic'h)
Zutphen
Amsterdam
Amstelveen

419
420
421
422
423
424
425
426
427

G. J. v. d. Oord
C. Ledewijk
P. L. Hillen
J. F. Ariëns
M . Groot
W . van Rijswijk
J. C . Heljmering
R. J. W o lthuis
F. H. Kl ingsporn

St Pancras
Zieri'k zee
Blaricum
's- Gravenhage
Zd-Schermer
Zwijndrecht
Amsterdam
Broek in Waterland
Til burg

ARIADNE
Grote sortering oude waardepapieren,
postzegels, munten en bankpapier.
In- en verkoop.

Ariadoe Heisteeg 6 (bij Spui)
Amsterdam

020-250492

Voor iedere verzamelaar
Altijd iets nieuws

Vraag prijslijst

LET OP NIEUW ADRES!

SCRIPORAMA
Eu ropastraat 60-467 1 EW Dinteloord - Ho l·land
Telefo·o n 0 1672-2939

Effecten-Album voor slechts 0.55 ,Wie oude effecten is gaan verzamelen, is al snel op het niet onaanzienl ijke probleem gestuit hoe hij zijn stukken, zo goed mogelijk beschermd, bewaren kan .
Albums waarin ook grotere stukken opgeborgen kunnen worden, zijn moeilijk in
de handel te verkrijgen en zijn bovendien nogal prijzig. Toch IS een goede presentatie van een verzameling erg pl ezierig .
Het bestuu r va n de VVOF heeft hierin voorzien door - voo r lopig in een oplage
van 400 exemplaren specia le effecten-albums te doen ve rvaard igen . D e

albums zijn versterkt en geplastificeerd en verkrijgbaar met 20 losbladige verstevig de plastic show-hoezen, elk voorzien van een zwart (rug) dekblad en zwart pap1eren
insteekvellen. Inclusief 20 opberghoezen kost elk album slechts f 55,-

\Tlllllil:mFJucauu ca
\TJlFl
\TlElli~JlWlli~JlJllli~

\TJlU
CDUJlDllJ lF CDrliD ~lll U

Derde iaargang no. 3

september 1981

Hongaarse obligatie met ve rrassingen

1

Nederlandse Beleggingsmij. in de 18e eeuw (dee! 2)

3

Mail-Bid 11 1- '81

7

Ruilbeursweekeinde

15

Part de Fondateur

17

Agenda

18

Daniel Charles Rischik

T

18

Veiling Am sterdamse Beleggingsuitgeverij

19

Wij ontving·e n

19

Tentoonstelling

20

LedenlUst

20

Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen
Redactie en Secretariaat
Postbus 17071 1001 JB Amsterdam
Te·lefoon 020-953559 (uits'luitend na 20.00 uur)
Contributie:

f

30,- per kalenderjaar (entreegeld

f

10,-)

Amrobank: rek. nr. 42.10.19.689
Postgiro Amrobank nr. 135646
Dit blad verschijnt 4x per jaar
© Copyri·ght V. V.O.F. 1981
Overname van arti'kelen uitsluitend na schriftelijke toestemming
van de reda'k tie.

Hongaarse obligatie met verrassingen
Bij het bekijken van een obligatie van de 4% Hongaarse Goudlening 1881 - 1893
in mijn verzameling werd mijn aandacht plotseling getrokken door het naar rechts
overhellende kruis op de Hongaarse koningskroon boven het vignet van het stuk.
Dat het kruis scheef stond was mij bekend, zowel van afbeeldingen op postzegels als op andere obligaties uitgegeven t.l.v. het Koninkrijk Hongarije, maar
voorzover ik het mij herinnerde helde het kruis altijd over naar de linkerkant. Bij het
vergelijken met andere stukken bleek dit laatste inderdaad het geval te zijn.
Een nadere bestudering leerde echter dat de stand van het kruis niet de enige afwijking van het onderhavige stuk was, ook het staatswapen vertoonde een opmerkelijk verschi l, n.l. de beide bovenste kwartieren van het wapenschild zijn gespiegeld afgebeeld. De onderste kwartieren en het centrale deel zijn echter wel
op de juiste plaats afgebeeld.
Na het ontdekken van deze merkwaardige versch il len wilde ik natuurlijk achterhalen of de betreffende afbeelding inderdaad onjuist was, waarom het kruis op de
koningskroon scheef staat en hoe de betreffende afwijkingen zijn ontstaan.
Het v inden van een antwoord op deze vragen bleek echter verre van eenvoudig.
Effectenboeken noch encyclopedieën gaven hierover enige informatie. Telefonische
informatie bij de Hongaarse ambassade in Den Haag leverde slechts een vage toezegging op: indien de betreffende vragen schriftelijk werden inged iend wilde men
proberen iets in deze richting te doen. Na een paar maanden wachten eindelijk
antwoord: men kon mij niet helpen, maar misschien zou het lukken bij het Nationaal
Museum in Boedapest.
Met, eerlijk gezegd, weinig vertrouwen in een goede afloop heb ik opnieuw het
hele verhaa l op papier gezet.
Inmiddels had ik, via de Hoge Raad van Adel in Den Haag wel al een antwoord gekregen op een deel van mijn vragen, n.l. betreffende de scheve stand van het
kruis. Hier kon men mij namelijk een complete beschrijving verstrekken van de
Hongaarse koningskroon, de z.g. St. Stephans kroon. Deze kroon, ook in het huidige Hongarije nog beschouwd als een nationaal hei ligdom, bestaat uit twee delen,
de z.g. Latijnse kroon uit het jaar 1000 ·e n de z.g. Byzantijnse kroon uit 17-05. Op
de samenvoeging van beide k ron en heeft men later een kruis gezet, maar omdat de
bevestiging kennelijk niet al te solide was, begon dit al v rij spoedig scheef te
staan. Omdat, heraldisch gezien, de rechterkant van een kroon, gezien vanuit het
gezichtspunt van de drager, het belangrijkst is, mag men aannemen dat men het
op een bepaald moment in die stand heeft vastgezet. Op afbeeldingen moet het
dus naar links overhellen.
Buiten verwachting reageerde het Hongaars Nationaal Museum al binnen enkele
weken. Niet alleen bevestigde men het verhaal betreffende de scheve stand van het
kruis, maar bovendien bleek inderdaad de afbeelding van het staatswapen fout te
zijn afgebeeld. Men kon mij echter niet mededelen hoe deze fout was ontstaan.
Persoonlijk lijkt mij de volgende verklaring het meest aannemelijk. De betreffende
obligaties zijn uitgevoerd in steendruk en toen de ontwerper zijn goedgekeurde
ontwerp van papier ging overbrengen op steen heeft hij in het begin waarschijnlijk
de fout gemaakt de afbeelding niet in spiegelbeeld op de steen aan te brengen.
Mogelijk heeft hij toen hij halfweg was zijn fout ontdekt en heeft hij toen de rest
alsno.g gespiegeld, hopende dat niemand zijn fout zou opmerken.
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En dit moet wel gelukt zijn, want de obligaties met foute afbeelding zijn in 1881, 1888
en 1893 in omloop gebracht tot een totaalbedrag van fl. 634.000.000,-. En pas
een eeuw later wordt d it toevallig ontdekt en heeft de V. V.O.F. een primeur.
Ten slotte kan nog worden vermeld dat ook op de obligaties van de 4o/0 lening
Temes-Bega-Thai-Wasserregulirungs-Gesellschaft van 1897 in de ondergrond van
het stuk het kruis op de kroon naar rechts scheef staat. Dus ook hier dezelfde
fout, maar veel minder opvallend. Verder zijn mij nog geen andere gevallen bekend.

Ter verduidel ijking zijn hierbij afgebeeld het foute gedeelte va n de obligatie van
de 40/o Hongaarse goudlening en een goede afbeelding, zoals het voorkomt op een
obligatie van de 3% o/0 Hongaarse lening 1897.
J. Sas
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Nederlandse Beleggingsmij. in de 18e eeuw
DEEL 2
Bij een vorige gelegenheid hebben wij kennis kunnen maken met een der allereerste beleggingsmaatschappijen, luisterende naar de Latijnse naam
CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT- Door Eendracht groeien Kleine ZakenAangezien het zgn . Groot-Boek van deze beleggingsmaatschappij bewaard is gebleven, hebben wij heel voorzichtig een blik kunnen slaan achter de (beleggings)schermen. Beleggingen buiten HOLLAND werden bepaald niet geschuwd. Niet
alleen obligatiën op de DEENSE EYLANDEN behoren tot de activa, doch de "Piantag iën" in Suriname, oorspronkelijk geschreven Surinamen, behoorden tot de favoriete beleggingen.
A f en toe treft men op ru ilbeurzen nog wel eens een oude Surinaamse Obligatie aan. Voor geïnteresseerden volgen hierna nog enige namen van "Negotiaties"
op Surinamen t.w.
Plantagie " Vredenburg-Lo ui senburg"
Plantagiën "Beekvliet"
Plantagiën "Daageraad en La Perséverance"
Plantage "Frederiksdorp"
Plantage "Rijnberg"
Plantage "Belwaarder"
Plantage "Salthalen"
Plantage "Woutvliet".
In het algemeen kan wel worden vastgesteld, dat de beleggingen in Suriname geen
gelukkige greep zijn geweest.
Allereerst is daar het fei t, dat in de periode 1789 - 1816/1817 geen interest werd
ontvangen. Daarenboven komt de hoofdsom ook niet geheel tot terugbetaling.
In de tijd van 1820- 1850 zien we bij de Surinaamse Negotieties een aantal boekingen
onder de benam ing "schikking" , hetgeen de lezer reeds te denken geeft. Uitkeringen en dan nog in verschillende etappes tot maximaal ca. 50°/o van de nomtnale
waarde komen we hier nogal eens tegen.
De vraag dringt zich op, of de beleggers/adviseurs van onze Beleggingsmaatschappij niet wat te veel hun toevlucht tot beleggingen buiten de landsgrenzen
van HOLLAND hebben gezocht. Had men niet beter Hollandse overheidspap ieren
ku nnen verwerv en? Ze waren er bepaald we q Een b lik op b lz. 1 van de Prijscourant van de Amsterdamse Beurs van 25 april 1800 maakt dit duidelijk.
Helaas moeten we bij de soliditeit of is het boniteit van de Hollandse "stukjes"
ook een vraagteken zetten. Een voorbeeld ter illustratie.
Op 11 februari 1802 onderscheidenlijk 16 januari 1804 werd belang genomen bij:
Nationale Losrenten 31j2 o/0 dato May 1800
Op 11-2-1802 werd betaald voor f 18.000,- nominaal
Vervolgens op 16-1-1804 voor f 2.000,- nominaal

f

11 .032,10
" 1.070,09

f

12.102,19

De koers van aankoop kan in doorsnede worden becijferd op ca. 60o/0 .
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Tot en met 1 july 1809 wordt in het Groot-Boek keurig de 31j2 °/0 interest op deze
belegging verantwoord t.w. f 700,- per jaar. Daarna echter beg int de misère. In
1811 zien we de volgende kasboeking:
Percassa 14 maanden 21/d voor 1/3 tot 22/9/1810
f 122,98
12 maanden 1811
f 233.07

f
Dan volgen jaariUks terugkerende betalingen van
die in het verleden werd betaald).

f

356.05

230,-. (ca. 1/3 van

f

700,-

In 1815 worden de 31j2 °/0 Nationale Losrenten omgezet in
Certificaten van
31j2 o/0 doorlopende schuld op Holland
onder de admin istratie van Ketwich & Voornberg & W . Borski.
Laatstvermelde namen zullen we in de 19de eeuw nog vaak tegenkomen o.a. bU
vele certificaten van Russische Staatsleningen .
Hetzelfde beeld als hiervoor geschetst treffen wij aan bü de verdere bezittingen
aan Overheidsleningen van ons land t.w.
3%) Nationale Schu ldbrieven
en certificaten van
3% Doorlopende Schuld op Holland.
Het totale bezit aan overheidsleningen valt echter gelukkig nogal mee, want nominaal komen we slechts tot een totaal van f 37.000,-.
Kennelük dienden deze waarden ingevolge Wet van 14 Mei 1814 te worden
geconverteerd. Bü deze conversie wordt kennelük aan de houders van bepaalde
overheidsobl igaties een tegemoetkoming verstrekt in de vorm van zgn. kansbiljetten.
Het lijkt maar beter om verder te zwügen over de toenma lige tiërcering van de
Staatsschuld. Immers destüds was een rentevergoeding van 3 tot 31j2 o/0 voor de
Schatkist een te zware last. Wat te denken van de huidige rentevoet, waartegen
de Nederlandse Staat nog aan het broodnodige geld kan komen???

KER K STRAAT 363 · 1017 HW AMSTERDAM

Zo ju ist verschenen:

T EL EFOON 020/ 24 11 29

TELEX 16396 STADE N L

UITGEBREIDE CATALOGUS / PRIJSLIJST
met vele uitvoerige toe·l ichtingen en illustraties.

Bijna 800 nummers.
franco toezending .
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DEWAAY, SEBILLE, SERVAIS & Cie
Agents de Change
Boulevard Anspach 1 - Boite 10 - 1000 Bruxelles
Tel. 02 I 219. 38. 90

Offre en ven te au x scriptophiles 1000 ti tres anciens

"Compagnie des Installations Maritimes de Bruges"
- Action privilegieeConditions: -Prix unitaire 2000 FB + T.V.A. 17%
-10 titres maximum
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Mail-Bid 111- '81
Op onderstaande kavels kan door de leden schriftelijk worden geboden. Biedingen d ienen uiterlijk drie weken na ontvangst van het blad aan de WOF te worden
verstuurd. Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder, die zo spoedig
mogelijk een bericht vergezeld van kostenopgave ontvangt. Na ontvangst door
de vereniging van het verschuldigde bedrag worden de fondsen aan de kopers
toegestuurd en vindt afrekening met de verkopers plaats.
Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend de verzen dkosten (aangetekend of
met aangegeven waarde).
Verkopers wordt per kavel
kocht exemplaar.

f

3,50 in rekening gebracht plus

f

1,-

voor ieder ver-

Leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via Mail-bid worden verzocht de fondsen per post aan dé VVOF te zenden. In het volgende nummer
va n ons periodiek zullen de opbrengsten worden gepubliceerd va·n de vo lgende
kavels.

WU w i·llen voor onze leden de kwa·l iteü aangeg.even van de stuk ken die in MailBid worden geplaatst.
De opzet is om onderstaande kenmerken, we l'ke oäk internationaal worden gehanteerd, te gaan gebruiken.
Unc
EF
VF
F
VG

-

-

als n'ieuw
als nieuw met een enkele vouw ·o f te verwaarloz'e n piekje
meer dan eenmaal gevouwen, iets ·gevlekt, kle'ine beschadiging
zwaar ·gevouwen, scheuren wel of niet 'g epla'kt, andere man'k ementen
zwaar beschad i,gd, slechte kwal'iteit

1.
Premie-obligatie Servië à Fr. 10, 1888 (VG)
Obligatie à lire 100 Citta di Barletta 1870 met afb. (VG)
Premie-obligatie KK Priv. Allg. Ost. Boden Credit Anstalt 3% 1889 (F)
3 idem 100 gulden ö.W. 1880 (2x F, 1 x VG)
Obligatie 4% Zuidwest Spoorweg à Rbl. 625 1885 (VF)
2.
Peruvian Transport Corp. cert. van 6°/o obl. à 100, 1969 (VF)
Idem 5% conv. obl. à $ 70 cert. 1956 (VF)
3 4o/0 Zuidwest Spoorweg à Rbl. 625, 1885 (1 x VF x 2x F)
3% Groot Russ. Spoorweg 1880 à Rbl. 625 (F)
3.
2 Cert. à E 21j2 aand. Central Am. Mines, Amsterdam 1914 (2x VF)
Groot Russ. Spoor à Rbl. 625, 1880 (VF)
Cert. à $ 250 aand. Wireless Tel. Co of America, A' dam 1912 (F)

4.
Conf.Statesof America -à$ 1000 Act of Congress 19-8-1861, terugbetaling 1-7-1875
(F)
2 Rusland 1822 à Rbl. 720 (2x VG)
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5.
2 Premie obl. Hitelbank à 100 gld. ö. W. 1909 (2x VF)
2 idem 1913 (2x VF)
Idem 1904 (VG)
4 obl. 4%o/0 Hitelbankà Kronen 20001911 (4x VF)
Idem à Kronen 200 1909 (VF)
Idem à Kronen 1000 1910 (VF)

6.
36 Theiss loten à 100 gulden ö.w. 1880 (36x F)
7.
3 Mexico binnenlandse schuld, obl. 5% 1895 à$ 100 met afb. (3x VF)
7 recepissen Mexico voor achterstallige verplichtingen 1924 (7x VF)
Estado de Tamaulipas (Mex.) 5% obl. à$ 100, 1903 ~F)

8.
Oost-Java Stoomtram, aandeel à f 100, 1949 (VF)
2 bewijzen van deelgerechtigheid Ned. Indische Landbouw Mij 1884 (1x VG en
1x F)
3 winst-aandelen Exploratie Syndicaat Pagoeat 1889 (3x EF)
6 Teriote Mijn-Mij, aandelen à f 100 1889 (6x EF)
4 Manantoddy Mijn-Mij, aandelen à f 100 1893 (4x VF)
3 idem pref. aandelen à f 100 (3x VF)

9.

3 Winstaandelen Exploratie Syndicaat Pagoeat 1898 (2x EF, 1x VF)
4 Manantoddy Mijn-Mij, aandelen à f 100 1893 (4x VF)
3 idem pref. aand. (3x VF)
7 Teriote Mijn-Mij, aandelen à f 100 1889 (7x EF)
10.
Winstbewijs Holland Mexico Hypotheekbank 1919 (F)
2 aandelen à 5 st. à f 12 of f: 1 Eerste Ned. Transvaalsche Goudmijn Mij 1889
{1x VF en 1x F)
2 opties; Unilever 1937 (2x VG)
2 premie-obl. Hollandsche Grondkredietbank à f 15 (2x VF)
5 Teriote Mijn-Mij aandelen à f 100 (Sx VF)
11.
Aandeel à f 500 NV tot voortzetting van de Kleedermakerij, voorheen uitgeoefend
onder de firma W. C. van Amerongen, 1912 (oplage maximaal 40 st. (VF)
5 Teriote Mijn Mij aandelen à f 100 1889 (5x VF)
12.
Certificaat (no 16) Koper Mij "Sevilla" à 1/10 aandeel
idem 1/20 obligatie, 1901 (F)
5 aandelen T eriote Mijn Mij 1889 (5x VF)
3 Eerste Ned. Transvaalsche Goudmijn Mij, aandelen van 5 st. à

f

12 of 1 f: (3x F)

13.
Aandeel à f 500 N.V. tot voortzetting van de Kleedermakerij, voorhe·en onder
de firma W. C. van Amerongen, 1912 (oplage max. 40 st.) (VF)
4 Teriote Mijn Mij, aandelen ·à f 100, 1889 (4x EF)
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14.
15 Premie-obligaties 4% Hitelbank è 100 gulden ö.W. 1884 (15x meest F)
6 obligaties 4%> à Kronen 2000 Pester-Ungarische Commercial Bank, verschillende
jaren rond 1895 (6x meest F)
15.
3 Hongaarsche Hypotheekbank, prem ie-obligaties à 100 gulden ö .W. 1906 (3x VF)
Hitelbank 4o/0 pandbrief 1896 (F)
3. Kon. Hongaarse premie obl. à 50 gulden 1870 (3x F)
Landes Bodenkredit-lnstitut pandbrief è 1000 gulden ö.W. 5°/0 , 1893 (F)
lnnerstädtiche Sparcasse Budapest, pandbrief 4 V2 °/0 à Kronen 1000, 1904 (F)
16.
Hotelexploitatie Mij te Apeldoorn, aandeel à f 1000, 1905 (VF)
Ned Spaar- en Voorschotkas aandeel à f 500, 1899 (EF)
premie obl. à Rb I. 100 Rusland 1866 (F)
17.
idem als kavel 16
18.
Hotelexploitatie Mij te Apeldoorn aandeel à f 1000, 1905 (VF)
Nederl. Spaar- en Voorschotkas aandeel à f 500, 1899 (EF)
Rusland Staat 4V2 o/0 obl. à Fr. 2500, 1909 (F)
19.
Exploratie en Mijnbouw Mij "Gorontalo" aandeel à f 1000, 1897 (VF)
2 Kon. Hollandsche Lloyd winstbtwijzen 1925 (2x VF)
2 idem bewijs van 4 pref. aand. B 1925 (2x VF)
Ned. Spaar- en Voorschotkas aandeel à f 500 1899 (VF)
20.
Mijnbouw Mij Soemalata, aandeel è f 250, 1901 (VF)
3 Kon. Holl. Lloyd winstbew. 1925 (3x VF)
2 idem bew. 4 pref. aand. 1925 (2x F)
Nederl. Spaar- en Voorschotkas aandeel à f 500 1899 (EF)
21 .
Nederlandsche Maatschappij van Zekerheidsstelling voor Ambtenaren en Beambten te A'dam aandelen à f 1000 volgestort 1891 (VF)
·f 1000 gestort 1O% 1894 (VF)
f 1000 gestort 1O% 1898 (VF)
f 1000 gestort 10o/0 1901 (VF)
2 f 800 onverplicht volgestort 1907 (1x VF, 1x F)
f 800 gestort 121j2 % 1911 (VF)
22.
Biscuitfabriek "Nutrix" te Leiden aandeel à f 1000, 1901 (F)
idem winstbewijs 1911 (VF)
23.
Cacao- en Chocoladefabriek v/h Erven Caspar Flick, cum. pref. aandeel 1915 (VF)
24.
2 Küchenmeister aandelen à f 1000, 1928 (2x VF)
idem aandeeJ 1929 à f 1000 (F)
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25.
2 bewijzen deelgerechtigheid Administratie-kantoor Europeesche Spoorwegwaarden
afd. Stuhlweissenburg-Aaab-Grazer (4x VF)
3 Premie-leningen 100 Thai er 4o/0 Stuhl Weissenburg-Haab-Grazer 1871 (3x VG)

26.
idem als kavel 25

27.
idem als kavel 25, maar met 5 bew. deelgerechtigheid

28.
Bad- en Zweminrichting aan de de Auyterkade, aandeel oorspronkelijk ·à
Amsterdam 1900 (VF)

f

25,

. 29.
Hypotheekbank voor Amerika, 5o/0 pandbrief à f 500, Den Haag 1917 (F)
Algemeene Mij tot beleenen en aankopen van met vruchtgebruik of periodieke
uitkeringen belaste waarden, 5% pandbrief à f 500, Middelburg 1913 (F)

30.
Moskou-Kasan Spoorweg 41j2 o/0 obl. 1911 à AM 1000 (VF)
idem 1911 à AM 2000 (VF)
3 Aiasan-Uralsk Sp. 1894 à Fr. 2500 (3x VF)
Moskou-Kiew-Woronesch Sp. à RM 1000 1909 (VF)
idem 4 Y2 % 1909 à RM 2000 (VF)
idem 1895, 4o/0 obl. à AM 2000 (VF)
Wladikawkas Sp. 1897 4% obl. à AM 2000 (VF)
idem 4 1j2 o/0 obl. 1913 à AM 2000 (F)
4 idem 4V2 o/0 obl. 1913-à AM 500 (4x VF)
31.
Moskau-Kasan 4V2 °/0 obl. 1911 ·à RM 1000 (VF)
3 Riasan-Uralsk 4o/0 obl. 1894 à Fr. 2500 (3x VF)
idem 4o/0 obl. 1894 à FR. 500 (VF)
2 Moskau-Kiew-Woronesch 41j2 o/0 obl. à AM 20001909 {1x VF en 1x F)
idem 4o/0 obl. à AM 2000 1895 (VF)
Wladikawkas 4°/0 obl. à AM 2000 1897 (VF)
idem 41f2 % obl. 1913 à AM 2000 (VF)
4 idem 4%% obl. à AM 500 1913 (4x VF)

32.

Moskau-Kasan 4 Y
2 °/0 obl. à AM 1000 1911 (VF)
Moskau-Kiew-Woronesch 4 Y2 o/0 obl. à AM 2000 1909 (F)
2 Aiasan-Uralsk 4°/0 obl. 1894 à Fr. 2500 (2x VF)
4 Wladikawkas 4V2 °f0 obl. 1913 à HM 500 (4x VF)
33.
2 Moskau-Kasan 4 Y2 %, obl. 1911 à HM 1000 (2x VF)
3 Riasan Uralsk 4o/0 obl. à Fr. 2500 1894 (3x VF)
4 Wladikawkas 4V2 °/0 obl. 1913 è AM 500 (4x VF)

34.
Stad Lissabon, 4o/0 obl. 1886 met afb. à Mark 2000 (F)
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35.
Roggenpfandbrief der Schlesischen Landschaft 1923 à 20 Zentnern Roggen (VF)
obl. Stad Madrid 1868 à Fr. 100 (VF)
36.
Casinos de Nice, 5 parts bénéficiaires, 1910 met afb. (VF)
Stad Moskou 41f2 %> obl. 1912 à E 100 (VF)
idem à E 20 (VF)
37.
Gemeente Amsterdam 3%% obl. ·à f 1000 1937 (VF)
38.
idem als kavel 37
39.
Gemeente Rotterdam 3% obl. 1895 à f 1000 met gemeentewapen en versierde rand
(VF)
40.
Merchants Exchange of St. Lou is, certificate of membership 1882, met afb. (VF)
41.
Stuhlweissenburg-Raab-Grazer premie-obl. à Thaler 30, 1871 (VF)
3 bew. deelgerechtigheid Administratiekantoor Europeesche Spoorwegwaarden
afd. Stuhlweissenburg-Raab-Grazer 1893 (3x VF)
42.
Neder I. Indië 1937A à f 1000 (VF)
idem à f 500 (VF)
43.
Velcdrome te Soerabaia, aandeel à f 100 1937 (VF)
Romaniet-fabriek aandeel à f 500, 1913, afgestempeld tot f 320, twee stempels liquidatie-uitkeringen (VF)
44.
Textielgroothandel voorheen Goldenberg & Zoon, aandeel à f 1000, 1927 (VF)
Münbouw Mij Aequator, aandeel à f 1000 1912 (F)
Metaalwarenfabriek Banka in 's-Hertogenbosch, aandeel à f 1000, 1919 (VF oplage max. 40 st.)
Technisch handelsbureau Schiedam, aandeel à f 1000, 1922 (VF)
45.
Assam-Thee-onderneming "Landen aan de Zuid", 1905 aandeel à f 500 (EF)
Nederlandsch Indische Hotelvereniging 1920, aandeel à f 500 (VF)
46.
Nederlandsch-Amerikaansche Landmij 1884 aandeel à f 1000 (VF)
Nederlandsch Surinaamsche Goud-Mij 1907, aandeel à f 100 (VF)
47.
General Provision Company, preferent aandeel à f 100. A'dam 1912 (VF)
Fridor Fabr. aandeel à f 1000, 1955 (EF)
48.
Trust Colonial aandeel z.n.w. Brussel 1899 (VF)
Lung-Tsing-U-Hai Spoorweg Mij 8o/0 obl. 1920 ·à Belg. fr. 500 {F)
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49.
Prauwenveer Kalimas aandeel 1910 à f 500 (VF)
Mij Hotel des lndes 41f2% hypothecaire obligatielening à f 500, Batavia 1937 (VF)
50.
Cacao & Chocolade Fabriek "Zaanland", aandeel à f 500, 1910 (F)
51.
Plantations de !'Equatoriale, aandeel z.n.w., Antwerpen 1927 met afb. (F)
La Holding Coloniale, oprichtersbewijs, Parijs 1937 (EF)
Paris-Foncier, aandeel à Fr. 100, 1925 (VF)
52.
Tramweg Mij " De Meijerij", duplicaat aandeel 1955 à f 1000 (VF)
53.
Crediet- en HandeJsvereeniging Banda, pref. aandeel à f 1000, 1925 met landkaart
(F)
Export Mij "Jacatra" aandeel à f 1000, Rotterdam 1920 (VG)
54.
Biélaïa, aandeel à Belg.fr. 50, 1905 (VF)
Tramways de Tiflis, aandeel à belg.fr. 50, 1901 (VF)
La Aomanilla, aandeel z.n.w. Tournai. 1920 (VF)
55.
Tagalsch Prauwenveer, aandeel à f 600, 1902 (VF)
Exploratie Mij Neder]andsch-lndië, aandeel à f 100, 1929 (F)
Oost-Java Prauw Mij, aandeel à f 500, 1930 (EF)
Mijnbouw Mij Si ma u aandeel à f 100, 1907 (VF)
Mijnbouw Mij Ketahoen, aandeel à f 100, 1903 (F)
Mijnbouw Mij Paleleh, aandeel -à f 500, 1905 (F)
Neder!. Indische Escompto Mij, aandeel à f 200, 1934 (VF)
Bandoengsche Kininefabriek, aandeel à Rupiah 125, 1955 (EF)
Mijnbouw Mij Zuid-Bantam aandeel à f 100, 1936 (F)
Landbouw Mij Satak, winstbewijs 1922 (F)
56.
W. J. Kal is WZN & Co's Baggermij, aandeel A à f 50, 1924 (VF)
2 Alg. Mij tot beleenen en aankopen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeringen belaste waarden, 4 Y
2 o/0 pandbrieven à f 100 1907 (2x VF)
Internationale Tobis Mij , winstbewijs 1933 (VF)
Suiker Cultuur Mij, winstaandeel 1909 (VF)
Rodiali Cultuur Mij aandeel à f 20 (VF)
Wm .H. Müller & Co, amortisatiebewijs 1928 (VF)
Ned . Indische Spoorweg aandeel à f 1000 1922 (VF)
Mirandolle, Voûte & Co, aandeel .à f 1000, 1933 niet uitgegeven (Unc)
Chroomlederfabriek Aijkmans, aandeel à f 1000, niet uitgegeven (EF)
S . L. van Nierop & Co, 6°/0 cum. pref. wd. aandeel à f 1000, 1918 (F)
Mulder-Vogem, aandeel à f 500, 1964 (VF)
Suikeronderneming Poerworedjo, aandeel à f 1000, 1921 (F)
Kunstzijdeweverij Gelderman Jr., pref. aand. à f 500, 1949 (F)
Banjoewangi Thee en Rubber, duplicaat aandeel à f 1000, 1954 (VF)
winstaandeel Amsterdam-Tapanoeli Rubber Cultuur Mij 1910 (VF)
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57.
Companhia de Zambezia, voorlop ig aandeel, Lissabon 1906 (VF)
Ternes-Bega-Thal waterregulering, 4o/0 obl. à Kr. 200, 1897 (F)
List Zastawny 4o/0 obl. à Zloty 100, Lwow 1925 (VF)
winstbewijs Oest. Boden Credit Anstalt 1906 (VF)
recepis Turkse schuld 1933 (VF)
Ned. Indische Spoor, aandeel à f 1000, 1920 (F)
Tobacco Products, bewijs van 100 s hares, 1929 met afb. (VF)
A lgemene Hongaarse Spaarkas, 4 V2 % pandbrief à Kronen 2000, 1919 (VF)
recepis 5% Mexico 1894 A'dam 1923 (F)
Dubois Dul ière, aandeel à Belg.fr. 500, 1944 (VF)
Transval ia, certificaat à f 1200, 1902 (F)
Société Beige d'Armement Maritime, winstbewijs 1922 (VF)
Port of Para, warrant voor pref. aandeel van$ 100, 1909 (VF)
A f rique et Congo, aandeel à Fr.fr. 250, 1907 (VF)
Magma Copper, bewijs van 100 shares. 1939 (VF)
Steaua Romana, aandeel à Lei 500, 1924 (VF)
Cie Agricole et lndustrielle du Congo, part sociale, 1935 (EF)
Hitelbank 4V2 o/0 obl. à Kr. 1000, 1909 (F)
58.
3 Havana Electric Railway, cert. à 5 aand. 1931 (3x VF)
2 Banque de Commerce Privée de St. Petersbourg, aandelen à Rbl. 200, 1912 (2x VF)
Panamakanaal Mij, titre provisoire, 1888 (VF)
59.
Neder!. Oliepalmen Gultuur, aandeel à f 1000, 1916 (VF)
Cultuur Mij Soeban Ajam, winstbewijs 1916 (EF)
De Westkust Sumatra Koffie en Rubber Cultuur Mij, 7V2 % conv. ob l. 1928 à
(VF)
Cu ltuur ondern. Wan Lima, aandeel à f 1000 1896 (EF)

f

1000

60.
Plantations au Congo, aandeel z.n.w. 1944 (EF)
Indische Land- en Bosbouw Mij, wi nstbewijs 1912 (VF)
Madoera Stoomtram Mij, pref. aandeel à f 1000, 1904 (VG)
Kampar Sumatra Goud Exploratie Mij, aandeel à f 1000, 1926 (F)

61 .
Rusland Staat 5o/0 obl. à Fr. 500, 1906 (VF)
idem 1890 4o/0 à Fr. 500 (VF)
Geconsolideerde Russische Spoor à Rbl. 625, 4o/0 obl. 2e serie 1889 (VF)
Koursk- Kharkov-Azof, 4°/0 obl. à Fr. 500, 1894 (VF)
62.
Verzekerings Mij "De Eerste Nederlandse Volksbank", oprichtersbewijs, 1917 (VF)
2 Nationale Hotel Mij, winstbewijzen 1923 (2x Unc)
Ned. Indische Spoorweg Mij, aandeel à f 250, 1920 (VF)
63.
Nederlandsche Groenten- en Vruchtendrogerij te Breda, 6°/0 cum. pref. wd. aandeel
1917 à f 500 (VF)
amortisatiebewijs ·wm. H. Müller & Co 1928 (VF)
winstbewijs Nieuwe Intern. Hypotheekbank, 1929 (VF)
13

64.
Verwey & Lugard 's Automob iel Mij, winstbewijs 1915 (VF)
65.
Machinefabriek Reineveld, aandeel à f 1000, 1963 (VF)
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Stoomvaart Mij, aandeel à f 1000, 1920 (VF)
Oliehandel Van den Bergh-Sternfeld, aandeel à f 500, 1922 (EF)
66.
2 Bataviasche VerkeersMij, amortisatiebewijzen 1930 (2x VF)
Celebes Mijnbouw Mij Balotj i, aandeel à f 250, 1897 (VF)
Anglo-Dutch Min ing Company, aandeel à f 1200, A'dam 1880, tekst in Nederlands
en Duits (EF)
67.
Groot Russische Spoorweg Mij 1859 à Rbl. 500 (F)
Rusland Staat 4°/0 obl. à Rbl 100, 1902 (VF)
Koursk-Kharkov-Azof 4%, obl. à Rbl. 125 (VF)
Rusland 1890, obl. 4% à Rbl. 625 (VF)
68.
Casino te 's-Hertogenbosch, 41j2 o/0 obl. à f 200, 1897 (VF)
69.
Zuid-Hollandsche Bank, aandeel à f 1000, 's-Gravenhage 1901 (VF)
Alg. Verzekering Mij "De Eerste Nederlandsche Volksbank", oprichtersbewijs
1917 (VF)
70.
Electra, Mij voor Electrische Stations, bewijs van voorkeursrecht, A'dam 1891 (VF)
Watergas Mij aandeel à f 1000, A' dam 1902 (EF)
71.
Landbouw Mij "Holland", pref. aandeel à f 1000, 1920 (EF)
Internationaal Verkeersbureau, 6o/0 obl. à f 1000, 1-922 (EF)
Van der Kuy en Van der Ree's Machinefabriek en Scheepswerf, aandeel à f 500,
1919 (VF)
72.
idem als kavel 71
73.
Bal ti more Ohio Railraad Co, bewijs van 10 shares, met afb. ouderwetse trein, 1893
(F)
74.
The Willys Overland Company, 7o/0 pref. stock, bewijs van 34 shares, afb. adelaar,
1936 (VF)
75.
Confederate States, 8o/0 obl. Act of Congress 19·8-1861, terugbetaling 1-7-1879,
à $ 1000, met vignet (F à VF)
76.
Liverpool, Manchester and Newcastle upon Tyne Junction Railway CO, aandeel
·à E 20, met afb. wapen en maatschappij-zegel, 1846 (VF)
77.
Aandeel in de Geldersche Stoomboot Maatschappij à f 500 1855 (EF)
14

78.
Aandeel à

f

100 N.V. Nut en Vermaak 1874 (niet uitgegeven EF)

79.
5% obligatie à

f

1000 Filmfabriek "Hollandia" 1916 (uitgegeven 200 VF)
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Kavel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

42
199
180
150
130
248
40
28
40
6
10
60
12
62
12
49
6
40
6
28
38
10
16
6
8
20
16

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

f 6
f 6
f 6
f 10
f . 16
f 6
f 20
f 16
f 88
f 15
f 72
f 84
f 30
f 6
f 6
f 10
f 136
f 67
f 7
f 11
f 40
f 32
f 28
f 20
f 10
f 10
f 8

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

6
11
50
10
10
27
65
26
33
32
34
60
25
75
40
50
35
90
100
6
16
6
41
10
41
28
10

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

52
60
100
70
55
87
14
32
222
261
85
99
55
44
82
50
52
10
160
21
20

Ruilbeursweekeinde
De Koninklüke Nederlandse Jaarbeurs te Utrecht organiseert voor het eerst in
haar 65-jarig bestaan de " Nationale Verzamelaarsmarkt".
Deze manifestatie zal worden gehouden in het weekeinde van 21 en 22 november
a.s ..
De openingstijden zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur.
De toegangsprijs voor bezoekers is f 6,-.
15

De Jaarbeurs stelt reductiebonnen ter beschikking voor deelnemers. (de WOF stelt
alles in het werk om voor al onze leden deze bonnen te bemachtigen).
Op vele stations zijn bovendien gereduceerde trein/toegangsbiljetten beschikbaar.
De Nationale Verzamelaarsmarkt,.staat open voor al le verzamelgebieden.
Reserveringskosten voor twee dagen voor een tafel (3 meter lengte) bedragen
f 95,- . Ook zijn marktkramen beschikbaar, kosten f 245,- per stuk.
Leden van de VVOF, die wensen deel te nemen aan deze beurs en een tafel cq.
marktkraam willen huren, worden verzocht dit te willen doen via de WOF, daar er
dan garantie kan worden gegeven dat men in de oude effectenhoek geplaatst
wordt.
Gaarne zo spoedig mogelijk bericht.
De gepl-ande ruilbeurs van 22 november a.s. in de Holiday lnn komt hierdoor te
vervall·en, maar als verrassing komt hiervoor in de plaats een veiling, welke wordt
georganiseerd door de Amsterdamse Beleggingsuitgeverij. De veiling vindt plaats
in de Holiday lnn te Utrecht, aanvang kort na afloop van de Nationale Verzamelaarsmarkt

Amsterdamse Beleggingsuitgeverij B.V.
Wastermarkt 2 - 1016 OK Amsterdam
Telefoon: 0 20-25 31 66 I 25 39 84
Telex: 16457

INKOOP en VERKOOP van alle historische waardepapieren.

Vrijblijvende taxatie en beleggingsadviezen.
Na telefonische afspraak bent U van harte welkom om onze internationale kollektie te bezien.
Onze maandelijkse aanbiedingslijst kunt U op aanvraag verkrijgen.

16
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Als mede-oprichtster van de Association Française des Collectionneurs de Titres
Anciens werd tijdens de laatste veiling in Parijs aan dhr. W. Schenau als vertegenwoordiger van de VVOF dit fraaie in Jugendstil uitgevoerde Part de Fondateur
aangeboden.

17

Agenda
5- 9
8- 9

Veiling in Brussel, Galerie Falmagne, Chaussée de Charleroi 89
Fernauktion, 3-Hasen, Asperg

8- 9 Ruilbeurs Wenen. Osterreichischer Club für Historische Wertpapiere
12 en 13-9 Negende Internationale Veiling en Beurs Frankfurt Freunde Historischer
Wertpapiere
19- 9 Veiling Hannover, Non-Va leurs Deutschland
20- 9 Ruilbeurs VVOF, Utrecht Holiday lnn
na 22- 9 Veiling bij De Zon, Amsterdam
26- 9 Veiling van de Veilinggemeenschap Düsseldorf
9 en 10-10 Tweede Salon International de la Scripophilie, Parijs
10-10 Veiling Hotel Drouot, Parijs
14-10 Veiling John Herzog, NewYork
Ruilbeurs VVOF, Amsterdam Effectenbeurs, + aansluitend VEILING
(Veilinglocaal nu nog niet bekend)
31-10 Veiling Peter lneichen, Zürich
7-11 Veiling Wenen, Chr. Schlager
21 en 22-11 Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, Utrecht, ruilbeurs VVOF
21-11 Veiling Holiday lnn, na afloop ruilbeurs
28-11 Veiling Tschöpe, Neuss
17-10

I

Vervolgens een ruilbeurs iedere eerste zondag van de maand in Düsseldorf, Wirtschafts Museum.

In memoriam
Op 16 juni 1981 ontviel ons geheel onverwacht, in de leeft ijd van 29 jaar, Dan iel
Charles Rischik.
Hij was in verzamelaàrskringen bekend als een van de initiatiefnemers van de
SWISS NONVALEURS CLUB, welke vereniging zorgde voor een goed kontakt
tussen verzamelaars en handelaren en bovenal voor een bredere bekendheid van
dit nieuwe verzamelgebied.
Daniel Rischik was sekretaris en een drijvende kracht achter de werkzaamheden
van deze vereniging.
Door zijn beroep en studie op het gebied van de handelskennis en economie had
hij een bijzondere band met ons verzamelgebied en door verscheidene .artikelen
in kranten en tijdschriften gaf hij blijk van grote kennis op het gebied van de oude
fondsen.
Eveneens stond hij aan de wieg van het eerste Zwitserse vaktijdschrift voor verzamelaars van oude fondsen : SWISS NONVALEURS NEWS, dat met publikatie
van tweetalige artikelen een samenwerking probeerde op te bouwen die niet alleen
tot Zwitserland beperkt bleef.
18

Door zijn kennis van zaken op ons verzame lgebied en door zijn warme persoonlijkheid was hij een altijd graag geziene gast op ruilbeurzen en ve ilingen.
Te jong is hij gestorven, maar zijn naam is onverbrekelijk verbonden aan de historie
van het verzamelgebied oude fondsen.

Veiling Amsterdamse Beleggingsuitgeverij
Op zaterdag 18 juli werd door de Amsterdamse Belegg ingsu itg everij in " Hi ltonRotterdam" een veiling van oude effecten gehouden.
Tot onze spijt hebben wij in ons vorige nummer hiervan geen aankondiging kunnen
doen , daar de mededeling te laat binnengekomen was. De bijzonder goede organisatie stond onder verantwoording van de heren Pieterse en Koets.
Jammer was alleen dat de veil ing in de zomer (vakantietijd) gehouden werd en dat
de fraai uitgevoerde catalogus met een bijlage gewijd aan de historie van oude
fondsen te laat van de persen rolde. Geveild werden 466 kavels.
Gestart werd met een groot aantal leninge n van de Confederate States of America,
waar zich veel zeldzame stukken onder bevonden. (oplagen van 1500 stuks of
minder).
De opbrengsten van de oplagen boven de 1500 varieerden van f 30,- tot f 170,-,
die van onder de 1500 oplagen van f 60,- tot f 340,-.
De grote verrassing van de veiling was het bijzonder goed in de markt liggen van
Chinese stukken.
De Nederlandse stukken waren veel gevraagd, er konden een paar goede uitschieters worden genoteerd.
Paleis voor Volksvlijt, premieaandeel f 10 1867 - f 75,-.
Onderlinge Rouwstalhouderij aand. f 1000 opbr. f 170,-,
Aand. Maison Cornel is Borghart 1903 opbr. f 60,-,
Reisbureau Rotterdam, aand. f 1000 1912 opbr. f 70,-,
Mij tot Expl. van het gebouw "Arena" aand. f 1000, 1895 opbr. f 420,-,
Aand. Wacht en Visscherij op de Lutine, 1874, opbr. f 220,-,
Aand. Gebouw ingericht voor Bewaarschool te Neder-Hardinxveld f 25 1907, opbr.
f46,-,
Weekblad de "Dierenvriend" aand. f 25 1911, opbr. f 11 0,-,
Holland Gulf Stoomvaart Mij, aand. f 1000 1898, opbr. f 280,-,
Weerbaarheids-Vereeniging Prins Hendrik der Nederlanden, aand. f 25 1875, slechts
uitgegeven 40 stuks, opbr. f 440,-.

Wij ontvingen
De prijslijst voor Scriptofielen van Gustaaf Devriese uit Merksen, België.
Een lijst met 157 soorten, voornamelijk Belgische stukken en ook in Franse Franken
luidende papieren.
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Ten toonstelling
Tentoonstelling van oude effekten van 2-10-1981 tot 25-10-1981 in de Generale
Bankmaatschappij, Ko uter 8 in Gent, België.

Ledenlijst
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

De vol·gende 'kandidaat-leden hebben zich aangemeld

A. J. van Dalen
G. Masure
Mevr. C. W. van Beest
A. v an Eekelen
A. Spanjersberg
R. M . C. F. Haen
M. Liebig
W. KleinEntink
H. van Spanning
H. Koets

Zevenaar
Bru ssel
Maass lu is
Etten-Leur
Rijswijk
Amsterdam
Vöhringen B.R.D.
Katwijk
's-Grav en hage
Hollandscheveld

ln october 1981 zal bij Verlag Fritz Molden , München, verschijnen:

"HUNDERT THALER PREUSSISCH COURANT".
Industriefinancieri ng in Duitsland in de jaren 1870/1920.
Een " MUST" voor iedere verzamelaar van D uitse waardepapieren.
Omvang ca. 200 pag ina's, waarvan 90 pagina's met afb eeldingen van waardepapieren en documenten in zwart/w it & kle ur. De tekst en de o nderschriften bij de
afbeeldingen zijn in de Du itse en Engelse taal. De prijs bedraagt DM 98,-. Medewerkers aan deze uitgave zijn o.a. de welbekende " DRUMM & HENSELER".

HISTORISCHE EFFECTEN BOGERS
Oudegracht 183 -

Utrecht

INKOOP -

INFORMATIE -TAXATIE

Telefoon 030 - 316639

HERFSTAA.NBIED~ING AAN LED·EN VVOF
Aandeel van de CERTIFICAAT BANK ROTTERDAM
(1917) met enk. coupons. (Niet eerder aangeboden)
met alle prijslijsten gedurende 12: maanden.
Gireer
(Registr. Kamer van Koophandel 51951)
20

f

20,-

op giro 3099173

ARIADNE
Grote sortering oude waardepapieren,
postzegels, munten en bankpapier.
In- en verkoop.

Ariadne Heisteeg 6 (bij Spui)
Amsterdam

020- 25 04 92

Voor iedere verzamelaar
Altijd iets nieuws

Vraag prijslijst

LET OP NIEUW ADRES!

SCRIPORAMA
Europastraat 60- 4671 EW Dintel·o ord - Holland
Telefoon 01672 - 2939

Effecten-Album voor slechts fl.55,W ie o ude effecten is gaan verzamelen, is al snel op het n iet onaanzienl ijke probleem gestuit hoe hij zijn stukken, zo goed mog elijk besc hermd, bewaren kan.
A lbums w aarin ook grotere stukken opgeborgen kunnen worden, zijn moeilijk in
de handel te v erkrijgen en zijn bovendien nogal prijzig . Toch is een goede presentatie van een verzameling erg plezierig.
Het be stuur van de VVOF heeft hierin voorz ien door v an 400 exemplaren speciale effecten-albums te

voorlopig in een oplage
doen vervaard igen. De

OIIH1ms zijn verste rkt en gepl astificeerd en verkrijgbaar met 20 losbladige verstevi g d plt~ S tl c •;how hoezen, elk voorzien van een zwart (rug) dekblad en zwart papi ere n
111 tookv ollon. Inc lusief 20 o pb erg hoezen kost el k album slech ts f 55,- .
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Theiss-loten
Wij ontvingen
3Y2 % Nederlandsche staatslening 1941
Mail-Bil IV - '81
N ieuwe Chinese aandelen
Ruilbeurs 1982

1

3
4
6
10
12

Veiling voorjaar 1982
Het oudste beroep ter wereld
Glasfabriek ''Leerdam"
voorheen Jeekel, Mijnssen en Co.
Oude fondsen ·en de media N.O.S.
Verzamelaarsmarkt te Utrecht
Vereniging voor ziekenverpleging, Amsterdam
Ledenlijst

Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen
Redactie en Secretariaat
Postbus 17071 1001 JB Amsterdam
Telefoon 020-953559 (uitsluitend na 20.00 uur)
Contributie: f 30,- per kalenderjaar (entreegel·d
Amrobank: rek.nr. 42.10.19.689
Postgiro Amrobank nr. 135646

f

10,-)

Dit blad verschijnt 4x per jaar
© Cop.yrig'ht V.V.O.F. 1981
Overname van artike·len u·i tsluitend na schriftelijke toestemming
van de redaktie.

13
13
15
17
18
20
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Theiss-loten
Het verzamelen van oude Hongaarse obligaties brengt onherroepelijk met zich
mee dat men in het bezit komt van flinke hoeveelheden z.g. Theiss-loten. Niet zo
verwonderlijk, want van de "Zinstragende Prämi·e n-Anleihe zu Zwecken der Regulirung der Theiss und deren Nebenflüsse und des Wiederaufbaues der Stadt
Szegedin", zoals deze lening voluit heet, zijn maar liefst 440.000 stukken uitgegeven, waarvan er per 1 januari 1922 nog 137.400 in omloop waren. Zelden zal men
een stuk tegenkomen dat zo nauwkeurig het doel van de uitgifte omschrijft. Zeldzaam kan het stuk dus bepaald niet worden genoemd. Een interessant stuk geschiedenis is echter wel aan de lening verbonden.
De Theiss (Hongaars: Tisza), een ongeveer 1000 km. lange rivier met een stroomgebied van zo 'n 153.000 km2, is altijd berucht geweest om haar overstromingen.
De rivier, die ontspringt in de Woudkarpaten (SSR Oekraïne), heeft met name in
de Grote Hongaarse laagvlakte een bijzonder gering verhang (gemiddeld 5 cm.
per km. en beneden Tokaj slechts 3,5 cm. per km.). Hierdoor is ze zeer sterk gaan
meanderen, wat evenzeer geldt voor de zijrivieren Bedrog, Sajó en Zagyva aan
de rechterkant en de Szamos, Körös en Maros aan de linkerkant. De afvloeiing
van de rivier is zeer onregelmatig en ligt bij Szeged, zoals Szegedin nu heet, tuss·e n de 90 en 4700 m3 per seconde. Extreem grote afvloeiingen, d ie zich vooral
in het voorjaar en de voorzomer voordoen, leidden voora l vroeger tot enorme
overstromingen.
In 1879 had zo'n geweldige overstroming tot gevolg dat de stad Szegedin praktisch volled ig werd verwoest. De maat was nu vol en reeds bestaande plannen voor
een gedeeltelijke kanalisering van de Theiss kwamen in een stroomversnelling.
Al in 1880 kwam een wet tot stand, op grond waarvan de Hongaarse Minister van
Financiën werd gemachtigd een lening aan te gaan van fi.Oe.W. 44.000.000.
Van dit bedrag werd fi.Oe.W. 25.000.000 bestemd voor de kanalisering van de
Theiss en haar zijrivieren en fi.Oe.W. 15.000.000 voor de wederopbouw van de
kon inklijke Vrijstad Szegedin en wel voor het bouwen van openbare gebouwen
door de gemeente fi.Oe .W . 5.000.000 en voor bewoners die schade hadden geleden een bedrag van fi.Oe·.W. 10.000.000 voor de bouw van woonhu izen.
Met de opbrengst van de lening heeft men inderdaad een groot aantal bochten
rechtgetrokken, maar desondanks bleef het gebied erg gevoelig voor overstromingen.
Aflossing van de lening zou gesch ieden in 50 jaar door het houden van 110 trekkingen, waarbij bij de eerste vijftig trekkingen telkens e·e n hoofdprijs van fl. Oe.W.
100.000 en bij de laatste zestig trekkingen te lk-ens een hoofdprijs van fl. Oe.W.
90.000 werd getrokken. Rente en aflossing zijn tot oktober 1919 op de normale
wijze betaald.
Volgens een beslissing van de Comm issie van Herstel, ingesteld op grond van het
Verdrag van Trianon betreffende de verdeling van de schulden van de OostenrijksHongaarse dubbelmonarchie, werd de dienst van de lening geheel ten laste van
Hongarije gebracht. Per 1 oktober 1928 zijn alle stukken vervroegd aflosbaar gesteld. Ten gevolge van de enorme geldontwaarding was het echter niet lonend voor
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buitenlandse houders hun stukken ter incasso op te sturen. Alle pogingen die
zijn ingesteld om tot een gunstiger regel ing te komen zijn op niets uitgelopen.
Bij de in de jaren zestig tussen de Vereniging voor de Effectenhandel en de regering van de Volksrepubliek Hongarije gehouden onderhandelingen betreffende
de vooroorlogse Hongaarse schulden, beriep de laatste zich voor alle, in een
Hongaarse valuta luidende schulden, op de voor de desbetreffende leningen geldende verjaringstermijn. Voor de Theiss-loten was deze 20 jaar.
Ten slotte kan nog worden vermeld dat in de jaren 1951 - 1954 in de Theiss een
stuw is aangelegd, met een capaciteit van 200.000.000 m3. Vanuit het stuwmeer
wordt een hoeveelheid van 60 m3 water per seconde via een 98 km . lang Oostelijk
hoofdkanaal gebruikt voor irrigatiedoeleinden en visvijvers. Een Westelijker verlopend hoofdkanaal plus een tweede stuw bij Tiszafüred zijn in aanleg. Door de al
sinds 1850 uitgevoerde waterbeheersingswerken is men er tot nu toe in geslaagd
in het stroomgebied van de Theiss 2 mil joen h. land voor cultuur bruikbaar te
maken en is het risico van grote overstromingen nagenoeg verdwenen.

J. Sas

Wij ontvingen
Nieuw, nieuw
Momenteel zijn beperkt verkrijgbaar (afhalen) pakjes van 10 stuks plastic showhoezen met zwarte insteekvellen voor de effecten-albums.
Prijs per pak van 10 stuks f 20,-.
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Zo juist verschenen:
Bijna 800 nummers.
franco toezend ing.
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TELEX 16396 STROE NL

UITGEBREIDE CATALOGUS/ PRIJSLIJST
met vele uitvoe·r i·ge toelichting·e n en illustraties.
7.50. Bij overschrijving op Postrekenin-g 4496079
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KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

3 1/2 % N ederlandsche Staatslening 1941
Zo luidde de kop van het emissie prospectus gedateerd 14 october 1941 . De vierde
nieuwe staatslening in bezet Nederland.

Deze lening is destüds uitgeschreven onder de Duitse bezetter en gebracht door
de beruchte Meinoud Marinus Rost van Tonningen, die het in 1941 bracht tot
president van De Nederlandsche Bank en waarnemend secretaris van Financiën.
Twee functies. die w ij heden waarschUniUk nooit meer vertegenwoordigd zullen zien
in één persoon.
De lening was groot
minale waarde.

f

500.000.000 te verdelen in 5 series A t/m E voor elke no-

De onderverdel ing naar nominale waarde van deze lening was als volgt:
stuks 91811 à
9911 à
32335 à

f
f
f

1000
500
100

nummers
nummers 100001

91811 per serie,
109911 per serie,

nummers 110001

142335 per serie.

De koers van uitgifte werd vastgesteld op 971f2%.
Coupon vervaldagen werden 15 mei en 15 november.
De looptüd va n de len ing 20 jaar met een uitloting in 20 geiUke delen.
Er werd dus jaarlijks een bedrag van

4

f

25.000.000 aflosbaar gesteld.

De lotingen hebben tot 1947 geduurd waarna alle oorlogsleningen werden ondergebracht in de toendertijd voor de geldzuivering gecreëerde 3V2 °/0 Nederland 1947,
de zg. Staffellening.
Hieronder een overzicht van de leningen, die in de 31j2 °/0 Nederland werden ondergebracht:
4
4
4

% Nederland

19401 pro resto groot

f

176.425.500,

% Nederland 19402

"

"

245.041 .900,

%Nederland 1941
31j2 o/0 Nederland 1941
41j2 °/o Nederland 1942
31f2 % Nederland 1943
plus het restant van de
31j2 °/o Nederland 1936

"

"
.,

249.734.300,
375.000.000,

"

800.000.000,

"

850.000.000,

"

"
"
"

50.000.000.

"

f

samen makende

2.746.201.700.

Van dit bedrag werd f 2.742.361.700 geconverteerd, zodat
rekeningen werd geboekt.

f

3.940.000 op conversie

In deze ruim drie miljoen zit ook een zeker bedrag van de 31f2 % Nederland 1941,
die nog niet werden aangemeld voor conversie. Hoe groot dit bedrag is kunnen we
nog niet zeggen. Het enige wat vrij zeker lijkt te zijn is dat van al de leningen die
vérwisseld moesten worden in de Staffellening van 1947 en die nooit werden aangemeld, het aandeel van de 31f2% Nederland 1941 het grootst is.
Opvallend is nog dat we de coupures van
van f 100 nog nooit hebben gezien.

f

1000 en

f

500 wel tegenkomen, doch die

ARIADNE
Grote sortering oude waardepapieren,
postzegels, munten en bankpapier.

In- en verkoop.

Ariadne Heisteeg 6 (bij Spui)
Amsterdam

020- 25 04 92
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Mail-Bid IV - '81
Op onderstaande kavels kan door de leden schriftelijk worden geboden. Biedingen dienen uiterlijk drie weken na ontvangst van het blad aan de WOF te worden
verstuurd. Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder. die zo spoedig
mogelijk een bericht vergeze ld van kostenopgave ontvangt. Na ontvangst door
de vereniging van het versc huldigde bedrag worden de fondsen aan de kopers
toegestuurd en v indt afrekening met de verkopers plaats.
Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend de verzendkosten (aangetekend of
met aangegeven waarde).
Verkopers wordt per kavel
kocht exemplaar.

f

3,50 in rekening gebracht plus

f

1,- voor ieder ver-

Leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via Mail-bid worden verzocht de fondsen per post aan de VVOF te zenden. In het vo lgende nummer
van ons periodiek zul len de opbrengsten worden gepubliceerd van de volgende
kavels .
Wij w i·l len voor onze leden de kwa'/ite·it aang.e·geven van de stuikken d ie· in MailBid wo·rden gep1aatst.
De opzet is om onderstaande kenmerken, welke ook internationaal worden gehanteerd, te gaan gebruiken.
Unc
EF
VF

F
VG

2

3
4
5
6

7

8
9
10
11
12

13

6

-

-

als n·ieuw
als nieuw met een enkele vouw of te verwaarlozen P'lekje
meer dan e·e nmaal gevouwen, iets gevlekt, kl·e ine beschadigîng
zwaar gevouwen, scheuren wel of niet ·geplakt, andere mankementen
'Zwaar beschadigd, slechte kwal'iteit

1 obl. 3'/2 % Gem. Rotterdam f 1000 1905
(VF)
1 obl. 4 1j2 % Gem. Rotterdam f 1000 1930
(F)
1 obl. 51j2 % Gem. Rotterdam f 1000 1919
(VF)
1 obl. 4'/2 % Gem. Rotterdam f 500 1928
(VF)
1 aand . t.b.v. Aanbouw eener Katholieke School te Delfshaven f 5 1881 (VG)
1 voorlopige obligatie, Nederlandscha
Welfaarts Verg. f 50 1915 (VF)
1 aand . Wedloop Soc. "Mataram" f 10
1897 (VF)
1 aand. Ned.- Westfaalscha Stoomtram
Mij. f 600 1903 (VF)
1 aand. Banana du Rio-Grande met afb.
1913 (FàVF)
1 obl. Stichting "Bond Zonder Naam"
f 100 1972 (EF)
1 aand. "Onderlinge Rouwstalhouderij"
Amsterdam f 100 1919 (VF)
idem 1918 (VF)
idem 1918 (VF)

14

15
16
17

18

19

20
21

22
23

1 aand. Ned. Bouw-Mij f 200 1864 Persoonlijk met inkt ondertekend door Dr.
S. Sarphati. (EF)
1 Act. de D iv. La Colooiale lndustrielle
1909 (VF)
1 Part Bén. Soc. Les Affréteurs Réuni s
1920 (EF)
1 aandeel Onderlinge Rouwstalhouderij,
Amsterdam f 100 1918 (VF)
1 aand. Indisch Restaurant Waroong
Djawa f 1000 1950 oplage 75 st. (EF)
1 aand. Gebr. Pijnappel & Beth f 500
Amsterdam 1952 (EF)
1 aand . Bouw- en Handelmij Duinoord
f 100 Den Haag 1967 (Unc)
1 obl. Stichting "Bond Zonder Naam"
f 100 1972 (VF)
3 aand. Comp. des Chemins de Fer du
Congo Supérieur 1948 (VF)
5 aand. Comp. de Libenge 1944 (VF)
1 aand. Omnibus et Tramways de Lyon
1905 (VF)
1 aand Tramways de Cannes 1908 (EF)
1 aand. Tramways de Tunis 1888 (FàVF)

24
25
26
27

28
29
30

31
32
33
34
35

36

37

38
39

40

41

1 act. de div. Comp. Intern. de Tramways 1900 (VF)
1 aand. Samarang-Joana Stoomtram-Mij .
f 1000 1882 (F)
1 aand. Soc. Per Le Ferrovie Napoletane Lire 100 1926 (VF)
1 aand. Expl. Mij. "Zomer" f 1000 1924
(oplage 50 stuks) (EF).
1 aand. N.V. Land- en Expl. Mij . "NieuwHaamstede" f 1000 1930 (Unc),
1 aand. BeleggingsMij "Mooi-Den Haag"
f 1001969 (oplage 45 stuks) (VF),
1 aand. Ex pl. Mij. "Het Huis" f 1000 191 8
(VF),
idem 1921 (VF), beide soorten oplage
50 stuks.
1 aand. Bouw- en ·Handel M ij "Duinoord" f 100 1967 (Unc.)
12 aand. Bouw- en Handel Mij. "Duinoord" f 100 1967 (Unc)
10 aand. Gebr. Pijnappel en Beth, Amsterdam f 500, 1952 QVF)
1 aand. Lüster- und Bronzewaren Fabrik
"Melszer & Neuhardt Kronen 200,
Wien 1922 (EF)
5 aand. Becker & Steeb. Seifenfabr. AM
1000 1922 (VF)
4 aand. idem, (VF)
1 aand. Indisch Restaurant "Waroong
Djawa", f 1000, 1950 (opl. 75 st) (VF)
9 aand. Oost-Java Stoomtram-Mij.; f 100
1949 (VF)
1 aand. "Onderlinge Rouwstalhouderij",
Amsterdam, f 100, 1919 (VF)
1 premie obl. Gebouw voor Kunsten en
Wetenschappen, f 5. 1923 (EF)
1 aand. Indisch Restaurant "Warong
Djawa", f 1000, 1950 (VF)
1 aand. Mij. "Zomer", f 1000, 1924 (EF)
1 aand. Expl. Mij. Nieuw-Haamstede,
f 1000, 1930 (EF)
1 aand. Bouw- en Handel Mij. "Duinoord", f 100, 1967 (Unc)
1 obl. Camp. Gén. Tramways d'Athènes
et du Pirée, Fr 500, 1906 (VF)
1 aand. Les Tramways de Kiew, Fr 100,
1905 (EF)
1 aand. Tabacofina, 1944, (VF)
1 aand. Teléphone Privée, 1912 (VF)
1 aand. De Thorenc, 1927 (VF)
1 aand. De Thorenc, 1928 (VF)
1 aand. "Uipop. Rau & Leuwenstein, 1873
(EF)
1. opr. bew. Utrechtsche Mij. tot Expl.
van Bouwterreinen, 1896 (VF)
4 verschillende aandelen, t.w. Totok,
1897 (VF), Ketahoen, 1903 (VF), Paleleh,
1905 (F). Simau, 1907 (VF)
1 aktie Helgoländer Strassenbahn AG,
nr 1383, 1901 (De eigenaar van deze

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58
59

60

Aktie) , heeft vrij reizen op alle lijnen
van de Mij, luidt het opschrift (EF)
1 aand. Charbonnages de Millau à Fr
100 Parijs 1925 met afb. (VF)
1 obl. 8% Confederale States à$ 1000
Act of February 28 1861, terugbetaling
1 sept. 1871 (Criswell no 8; VF)
1 obl. 8% Conf. States à$ 100 Act of
August 1861 , terugbet. 1 jan 1880 (Criswell no 46; VF)
1 obl. 8% Conf. States à $ 500, Act of
August 19, 1861, terugbet. 1 jan. 1873,
(Criswell no 62, VF)
1 obl. 8% Conf. States à $ 500, Act of
August 19, 1861, terug bet. 1 jan. 1875
(Criswell no 68; VF)
1 obl. 8% Conf. States à $ 500, Act of
August 19, 1861, terugbet 1 jan. 1877
(Criswell no 68; VF)
1 obl. 8% Conf. States à $ 1000, Act of
August 19, 1861 terugbet 1 juli 1867
(Criswell no 81; VF)
1 obl. 8% Conf. States à $ 1000, Act of
August 19, 1861 , terugbet 1 jan. 1875
(Criswell no. 92 ; VF)
1 obl. 8% Conf. States à $ 1000, Act of
August 19 1861, terugbet 1 juli 1875
(Criswell no 93, VF)
1 obl. 8% Conf. States à $ 1000, Act of
August 19, 1861, terugbet 1 juli 1876
(Criswell no 94; VF)
1 obl. 8% Conf. Statés à $ 1000, Act of
August 19, 1861, terugbet 1 jan 1878
(CFiswell no 97, VF)
1 obl. 8% Conf. States à$ 1000, Act of
August 19, 1861, terugbet 1 juli 1881
( Crisweil no 102, VF)
2 obi: 8% Conf. States à$ 1000, Act of
February 20, 1863, terugbet 1 juli 1868
(Criswell 124, 1 x VF en 1 x EF)
1 obl. 8% Conf. States à $ 1000, Act of
February 20, 1863, terugbet 1 juli 1868
(Criswell no 125, VF)
1 obl. 6% Conf. States à $ 1000, Act of
February 17, 1864, terugbet 1 juli 1894
(Criswell 144A, VF)
1 obl. 6% State of South Carollna, Act
of April 1, 1871, terugbet 1 okt. 1890
met ondertekening (E 100), (Criswelf
71A VF)
1 obl. 4% State of Louisiana à $ 500,
Act of July 6, 1892, terugbet. 1 jan. 1914
(Criswell 92E, VF)
1 cert. Bank der Verenigde Staten à $
100, 4 november 1843 (EF)
1 oprichtersaandeel Mij tot Exploitatie van Van Blaaderen's drijvende
Scheepsbrandkasten, 1916 (VF)
1 aandeel Noordzeebad Wijk aan Zee
à f 500, 1882 (EF)
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1 aandeel Hoenderpark van Halverhout
f 250, 1884 (VF.)
1 aandeel Bus en Co's Smederij en
Koperslagerij à f 250, oplage max. 220
st.. met afbeelding smederij ; 1912 (VF)
1 obl. 5% S tad Kharkov à Rbl 937,50,
oplage 1980 stuks, met afbeeldingen,
1912(FàVF)
6 obl. 3% Ned. Indië à f 1000, 1937A, met
afbeelding (VF)
5 obl. 3% Ned. Indië à f 1000, met afb.,
1937A (VF)
idem als kavel 65
3 obl. 3Y2% Amsterdam à f 1000, 1937
(3 verschillende types V F)
idem als kavel 67.
4 ob l. 3%% Amsterdam à f 1000, 1937
(2 verschillende types VF)
1 obl. 3 Y2% Utrecht à f 1000, met afb.
1937 (VF)
1 pandbrief 3%% Bataafscha Hypotheekbank à f 1000 1942 (VF)
1 pandbrief 3%% Mij voor Hypothecair
Crediet in Nederland à f 1000 1938 (VF)
1 pandbrief 3V2% Westlandscha Hypotheekbank à f 1000 1938 (F)

79

à

62

63

64

65
66
67
68
69
70
71

72

73
74

75

76

71
78

8

2 pandbrieven 3V2% Bataafscha Hyp. Bank
à f 1000 1943 (2x F)
1 pandb rief 3V2% Mij voor Hypothecair
Crediet in Nederland à f 1000, 1938
(F à VF);
3 pandbrieven 3V2 % Westlandscha Hypotheekbank à f 1000. 1938 (3 x F)
3 obl. Wollenstoffenfabriek Thomas de
Beer 4% à f 1000, Tilburg 1932 (VF)
1 cert. Koper Mij "Sevilla" à 1/ 10e aandeel en 1/20e obl. 1901 (F)
5 aand. Terlote Mijn à f 1001889 (5 x IVF)
3 aand. Eerste Ned. Transvaalscha
Goudmijn à E 5 of f 60 (3 x F)
1 aand. Stoomzuivelfabriek en Melkinrichting "Concordia" à f 25,- , 1929 (VF)
1 aand. à f 25,- , Concordia, 1932 (VF)
1 aand. Trust- en Adm inistratiekantoor
Vijgendam à f 1000, 1928 (VF)
1 recepis voor een aandeel à f 1000
N.V. Utimex 1943 (F à VF);
1 aand. N .V. voor Beheer over Effectenbezit à f 1000, 1929 (EF)
1 aand. à f 100 Swabimex 1961 (EF)
1 aand. Bandoengsche Kininefabriek à
Rupiah 125, 1955 (VF)
1 aand. Europese Pluimvee Unie à f 100,
1964(VF)
idem als kavel 75
1 obl. 4% Tambow-Saratow Spoorweg
à Rb I. 625, 1882 (SU E 11 eeb1 F à VF)
t obl. 5% Bulgarije 1904 à Fr 500 (F à VF)
1 premielot Weerbaarheid (F) .
1 obl. Canton de Fribourg Fr 15 1902 (F)

80
81

82

83

84

85

86
87

88

89

1 premielot Stad Antwerpen à Fr. 100
met afb. 1887 (VF)
idem als kavel 79
6 cum. pref. wd . aand. E. Moormann en
Co à f 1000, 1921 (6 x F à VF)
2 aand. Sumatra Koffie- en Rubber Cultuur M ij De Westkust à f 1000 (2 x F)
1 aand. Apeldoornscha Manèée, Rijtuigmij en Paardenhandel à f 1000. oplage
60 st. 1926 (VF)
1 Theisslot 1880 (VG)
1 obl. Stad Kharkov à Rbl. 937,50 o plage
1980 st., 1912 (stukjes afgescheurd, overigens VF)
1 aand. Mij tot Bevordering van de nijverheid, huisvlijt en kunstnijverheid der
inlandsche bevolking van Oost- en West
Indië Bocatan à f 50 1903 (VF)
1 oprichtersaand. Exploitatie Mij van
Onroerend Goed Den-Haag 1894 (VF)
2 aand. N.V Sportterrein Den-Haag à
f 500, 1896 (VF)
1 opr. aand. Bouwgrondmij Laakkwartier, Den-Haag 1897 (EF)
1 aand . Laakkwartier à f 1000, 1897 (VF)
2 opr. bew. Algemeene 's-Gravenhaagsche Bouwgrond Mij, 1896 (VF)
3 aand. N.V. Sportterrein Den-Haag à
f 500, 1896 (2 x VF en 1 x F)
1 opr. aand. Laakkwartier, Den-Haag,
1897 (EF)
1 aand. Laakkwartier à f 1000, 1897 (VF)
3 opr. bew. Algemeene 's-G ravenhaagsche Bouwgrond Mij, 1896 (VF)
1 aand. N.oord-Brabantsch-Duitse
Spoorweg Mij à f 250, 1875 (F à VF)
4 recepissen State of Louisiana 1875
voor uiteenlopende bedragen i.z. 60%
uitkering op obligatieleningen van 1867
(2x) en 1870 (2x) ( 4 x VF)
2 pref. aand. National Railways of Mexico
1908 (2 x VF)
1 part sociale Ateliers Germain-Anglo
1944 (VF)
1 part sociale Grands Magasins de la
Bourse 1944 (VF)
1 aand. à Fr 250 Crédit Foncier d' Extrême-Ori ent 1944 {.WF)
1 aand. Grand Bazar Liège 1944 (VF)
1 part sociale Tramways de Varsovie
1924 (EF)
1 aand. à Fr 500 Lodz Electriques 1927
(F)
1 aand. Tuinbouw Flora in vereffening
1944 (EF)
1 aand. à DM 50 Deutsche Klinik für
Diagnostik 1968 (EF)
1 aand. à f 150 Internationale Handel- en
Crediet Mij, 1920 (VF)
1 cert. E 100 Portugese buitenlandse
schuld 1855 (VF)

89

90

91

92
93
94

95

96
97

98
99
100

1 opr. bew. l slas del Guadalquivir 1926
(VF)
1 aand. C ie lndustrielle du Rupel 1944
(EF)
1 aand. Pintsch Barnag à DM 100 1969
(EF)
1 aand. à FR 500 Tramways et Electric ité de Damas 1928 (VF)
1 w instbew. Kilo Moto (VF)
1 winstaand. Belgische Spoorwegen
1944 (VF)
1 part social Cie du Lubilash 1944 (VF)
1 aand. à lei 500 Steana Romana 1923
(VF)
1 pref. aand. Houillères de B erestowKrinka à Fr 250, 1910 (EF)
1 part social Secli 1944 (VF)
1 aandeelbewijs Cowey Engineering Co
1930 (VF)
1 premielot à Fr 10 Servië 1888 (F)
1 aand. à f 100 Oost-Java Stroomtram
1949 (VF)
1 aand. à f 1000 Cultuur Mij Ng redjo
1939 (F)
1 pref. aand. Madoera Stoomtram à
f 1000, 1904 (VF)
2 aand. à f 100 Export Mij v/ h B . van
Leeuwen en Co 1920 (2 x VF)
2 cert. à 100 pref. aand. Service Petroleum Co 1928 (2 x V F)
1 recepis gemeente Haarlem 1947 (VF)
1 aand. à f 1000 Wijnperie's Auto bandenhandel en Rubberfabriek, niet uitgegeven (VF)
1 obl. 3% Vereeniging De Vrije School à
f 1000 Den-Haag 1932, max. 70 st. (VF)
1 obl. 6% N .V. Sanatorium Tosari à f 500
Soerabaia 1918 (VF)
1 inkomstobl. Dagblad en Drukkerij
Het Centrum à f 264. Utrecht 1932 (F à
VF)
1 obl. 3% Transkaukasische Spoor à Rbl
625 1882 (SU E 1148b, VF)
1 obl. 5% China Emprunt Industrie! 1914
à Fr 500 (CA 130 F)
1 obl. 4 Y2% BraziJ Railway Co à E 100,
1909 (VF)
1 aand. Russisch-Aziatische Bank à Rbl
187,50 1912 (VF)
1 pandbrief 5% Charkower Agrar Bank
à E 20, 1873 (VF)
1 aand . Haarlemmer Hulpbank à f 50,
1855 (VF)
1 weerbaarheidslot 1870 met afb. tentenkamp (VF)
1 part. bew. internat. beleggingsfonds
Wereldenergie 1959 (VF)
1 opr. bew. Hollandsche Transatlantische Handelsvereeniging 1912 (VF)
1 opr. bew. Javasche Cul tuur Mij 1890
(VF)

101
102

103
104

105

105

1 pandbrief 4%% Alg. Mij tot beteenen
en aankopen van met vruchtgebruik of
periodieke uitkeringen belaste waarden
à f 100, 1912 (VF)
1 aand. Ph ai ton en Olean à f 100, 1939
(VF)
1 aand . MU Noordzeebad Zandvoort à
f 1000, 1906 (VF)
1 aand. Probolinga Stoomtram Mij à
f 1000, 1895 (VF)
1 aand. Samarang-Joana Stoomtram Mij
à f 1000, 1882 (F à VF)
1 aand. Passoeroean Stoomtram à f 100,
1905 (VF)
1 aand. Semarang-Cheribon Stoomtram
à f 1000, 1910 (VF)
1 aand. Oost-Java Stoomtram à f 100,
1949 (VF)
1 cum. 4% pref. aand. Modjokerto Stoomtram Mij à f 250. 1906 (EF)
1 aand. Deli Spoorweg Mij à f 1000,
1914 (VF)
1 bewijs van vijf winstaand. Neder!.
Tramweg Mij, Heerenveen, 1912 (VF)
1 cert. Companh ia Assucareira voor 1
bew. deelger. 1910 (VF)
1 Theisslot 1880 (VF)
1 aand. à lei 500 Steana Romana 1924
(VF)
1 recepis Mexico 1924 (VF)
1 aand. à Fr 500 Etablissments DuboisDulière 1935 (VF)
1 obl. 4% List Zastawn y à Zloty 100 192S
(F)
1 pandbrief 4% Eerste Peste r Nationale
Spaarkas à Kronen 1000, 1894 (VG)
1 aand . Phaiton en Olean à f 100, 1939
(VF)
1 aand. Amsterdam-langsa Rubber à
f 1000. 1925 (VF)
1 restantbew. Ver. Javasche Houthandel
à f 100, 1948 (VF)
1 winstaand. Rubber Cultuur Mij Djember, Parijs 1925 (VF)
1 op r. aand. Algemeene Belgisch Javasche Cultuur Mij, 1905 (F)
1 w instbew. Ned. Indische Portland
Cement Mij 1910 (VF)
1 w instbew . Satak l andbouwmij 1922
(F)
1 aand. Mijnbouw Mij Siloenkang f 100
1909 (VF)
1 aand. Poerw.oredjo f 1000 1921 (F)
1 aand . Société de Culture de Pacouda
f 40 la Haye 1911 (VF)
1 aand . mijnbouw mij Zuid-Bantam f 100
1936 (VF)
1 obl. 4% Credietbank voor Nederl. Indische Gemeenten en Ressorten f 500
1937 (VF)
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1 winstbew. AVIM 1919 (F)
1 aand. Oost-Java Stoomtram f 100
1949 (VF)
1 aandeel Arch f 500 1963 (EF)
1 aand. Tieleman en Dros f 100 1944
{VF)
1 bew. deelger. E. Moormann en Co
1921 {VF)

1 aand. Haarlemsche Scheepsbouw
700 1958 {VF)

f

1 cum 4% p ref. aand. Modjokerto St.oom-

tram MU à f 250 1906 (VF)
1 aand. Bandoengsche Kininefabri ek à
Rupia h 125 1955 (VF)
1 aandeel Mulder-Vogem f 500 1966 (VF)

OPBRENGSTLIJST MAIL-BID 111

Kavel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

9
9
32
51
22
10
12
20
18
14
30
40
35
9

9
30
30
28

9
9

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

•

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
.f
f
f
f

90
20
13
9
9
9

9
55
14
90
119
50
25
40
21
20
15
15
32
25

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

12
15
17
20
14
21
9
9
15
15
21
35

f
f
f
f
f
f

20
20
51
41
18
16

9
9

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

f 16
f 40
f 17
f 25
f 18
f 31
f 25
f 90
f 21
f 75
f 16
f 16
f 22
f 21
f 50
f 210
f 106
f 40
f 15

Nieuwe Chinese aandelen
In China worden weer aandelen uitgegeven, zo meldt een corre spondent van uit
Peking. Deze em issie zal worden aangewend om een nieuw te bouwen elect rische
centrale te kunnen f inancieren . De aandelen zullen a lleen verkrijgbaar zijn voor grote
afnemers van stroom en zullen geen dividend geven. Uitgekeerd wordt een rente
van 0,42 per maand. De bedoeling is dat de aandeelhouders hun inv estering na
v ier of vijf jaar terug krijgen.

Het bestuu r wenst al zijn leden en hun verwanten prettige kerstdagen en een
zeer voorspoedig 1982.

10

-

..

Op deze en de volgende pagina zien we de stand van de V. V. 0. F. op de verzamelmarkt
te Utrecht.
Duidelijk springt hier de uitstekend samengestelde dia-presentatie in het oog.
Voor bel angstellenden werd hier op professionele w i jze uitleg gegeven over dit nog jonge
verzamel gebied.

11
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Ruilbeurs 1982
De ee·rste ruilbeurs in het nieuwe jaar zal worden gehouden op zaterdag 6 februari a.s. in Amsterdam.
De beurs wordt evenals vorige malen gehouden op de vloer van de Amsterdamse
Effectenbeurs, Beursplein 5.
Duur van de beurs van 11 .00 uur tot 15.00 uur.
De rest van het programma voor 1982 zal worden gepubliceerd in het komende
maart nummer.
12

Veiling voorjaar 1982
De Stichting tot Bevordering van het Verzamelen van Oude Fondsen i.o. heeft het
plan opgevat om een veiling van oude fondsen te organiseren.
Datum en plaats zullen in het komende maart nummer worden gepubliceerd, evenals
de veilingcatalogus.
Voor leden van de VVOF wordt de mogelijkheid geschapen om stukken voor de
veiling op te zenden.
De veilingcommissie behoudt zich het recht voor om stukken te weigeren op
grond van:
a. onvoldoende of slechte kwalite it,
b. te hoge limieten (limiet echter niet verp licht),
c. grote roulerende aantallen.

Het oudste beroep ter wereld
Wat het oudste beroep ter wereld is menen wij allemaal te weten. Wij hoeven
ook niet te zeggen 't spant erom, want is het niet logischer, dat dit de huidenhandelaar moet zijn geweest, die de grondstoffen voor kleding, schoeisel en
schrijfblokken aan de man trachtte te brengen?
Wist U dat er in de "Ouwe Oertijd" enorme bedragen gemoeid waren met deze
handel en dat de vellonist zijn huid zo duur mogelijk trachtte te verkopen; dat deze
de eerste was, die garantie gaf bij zijn waar? Uit oude geschriften weten we dat
hij persoonlijk voor zijn hu id instond. Dat hij tevens een service bood aan zijn
klan ten, zal u ongetwijfeld bekend zijn, daar hij niet met stalen werkte, maar de
waar met hu id en haar er bijsleepte.
De bewerking van de huiden was echt niet zo eenvoudig als tegenwoordig, doch
men wist al dat het vel eerst over het been moest worden getrokken voor men
met het looien kon gaan beginnen. Eeuwen lang hebben de handelaren het vo lk
het vel over de oren gehaald, tot in de Middeleeuwen de textielnijverheid het
monopolie doorbrak en in de doeken deed voor later.
~

Uit een van deze oude handelshuizen zou later de bekende firma Brummer ontstaan, die sinds 1898 (1 0 september) omgezet werd in de N.V. Koelit, voorheen
Brummer & Co.
Met een aandelenkapitaal van f 1.000.000 verdeeld in f 750.000 aandelen "A" en
f 250.000 aandelen "8" werd het Maatschappelijk kapitaal gevormd. Geplaatst werden f 500.000 aandelen "A" en f 250.000 aandelen "8". Tevens waren er twee oprichtersaandelen uitgegeven, waarvan wij vermoeden dat die in handen waren van
de beide heren 8rummer, die de directie voerden.
De aandelen "8" bezaten tot de vergadering van 1903 een preferentie welke na de
vergadering verviel en de aandelen eenzelfde bestaan gingen voeren als de aandelen "A". Hoewel de Maatschappij in Amsterdam was gevestigd, stond de fa13
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briekin Bussum. Tevens bezat men een filiaal in Manchester.
Medio 1905 werd de zaak in faillissement gebracht. Tot onze spijt kunnen wij niet
zeggen waar het failliet aan gelegen heeft. Heeft men bokken geschoten of heeft
een structurele verande ring parten gespeeld?
Jaarverslagen zijn helaas niet te vinden.

Glasfabriek ''Leerdam''
voorheen Jeekel, Mijnssen en Co.
Deze glasfabriek werd opgericht in 1891 te Leerdam.
De Nederlandse Glasnijverheid rond de eeuwwisseling bestond hoofdzakelijk uit
de productie van witglas-, kristal- en flessenfabrieken. Vensterglas werd in Nederland niet vervaardigd, terwij l er van spiegelglas slechts één, aan de Belgische
grens te Sas van Gent gelegen fabriek bestond met 450 arbeiders, die eigendom
was van de Soc. de St.-Gobain.
Het bewerken van zowel fijn kristalglas als van eenvoudig glaswerk voor huishoudelijk gebruik geschiedde toen in een zestal fabrieken, waaraan tevens slijperijen
en graveerderijen waren verbonden, terwijl twee hiervan ook glasetserijen bezaten.
Deze glasfabrieken waren gevestigd te Maastricht (2), Nieuw-Buinen (2), Diemen en
Leerdam.
Al deze bedrijven hadden ca. 3000 arbeiders in dienst. Door deze fabrieken werd
jaarlijks een productie afgeleverd waarvan de waarde werd geschat op f 3.000.000.
Een groot deel van deze fabricage werd uitgevoerd naar Engeland, België, Indië en
de La Plata-Staten .
De Glasfabriek Leerdam had in al deze bovengenoemde zaken een belangrijk aandeel. Het bedrijf stortte zich tijdens de Eerste Wereldoorlog op het nieuwe artikel:
ballons voor elektrisch licht.
In 1919 werd een belangengemeenschap aangegaan met de Eerste Nederlandsche
Vensterglasfabriek en met bovengenoemde St. Gobain.
Na vele voorspoedige jaren gekend te hebben sloeg in 1920 een crisis hard toe.
De winstjaren werden omgebogen in jaren van verlies en het bezit van de vlakglasfabriek De Hoop zou het begin worden van de ondergang. Deze fabriek
werd gefinancierd met een 5V2 °/0 Hypothecaire obligatielening van f 900.000, maar is
nooit in productie gekomen door dumping van Duitse glasbedrijven. In 1925 werd
besloten tot een financiële reorganisatie van het bedrijf, die in 1932 gevolgd werd
door een tweede, bij welke ook de aandelen werden omgewisseld in nieuwe
stukken.
Het bleef overigens slecht gaan in de glasindustrie, gezien het personeelsverloop
door de jaren. Was er vóór de crisis van 1920 nog een aantal van 2000 in d ienst, de
jaren daarna geven een beeld van de afbouw; 1922-1 161, 1928-1415, 1934-870,
1936-709.
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In het jaar 1936 werd het bedrüf overgedaan aan de N.V. Nederlandsche Glasfabriek "Leerdam" voor f 70.000 aandelen in deze fabriek. Dit belang werd doorverkocht aan de N.V. Vereenigde Glasfabrieken te Schiedam, die later ook de rest
van de Nederlandsche Glasfabriek zou verwerven.
Op 13 oktober 1939 werd besloten om tot liquidatie over te gaan. Uit de toen opgemaakte balans en toelichting daarop bleek, dat de aandelen van de N.V. Glasfabriek "Leerdam" waardeloos waren. De nog uitstaande 5V2 o/0 obligaties werden
in datzelfde jaar geheel aflosbaar gesteld.

A TIENTIE
Graag wil het WOF-bestuur haar leden-verzamelaars in de gelegenheid stellen
v ia het verenigingsblad te communiceren betreffende vraag en aanbod van oude
effecten .
Wü denken in dit geval aan een rubriek met mini-advertenties, waarin de verzamelaars hun wensen op hun verzamelgebied kenbaar kunnen maken.
De eerste 3 regels à 35 tekens (inclusief spaties) zullen
meer f 5,-.

f

10,-

bedragen. El ke regel

Uw opgave voor een mini-advertentie, met vooru itbetaling van de kosten, dient
uiteriUk 15 f ebruari '82 ingeleverd te zijn voor plaatsing in het eerstvolgende veren igingsblad.

Verzamelaar Russische Spoorwegeffecten zou graag in
kontakt komen met geïnteresseerden op het zelfde gebied.
Veel ruilmateriaal beschikbaa r. Tevens ben ik geïnteresseerd in de overname van goede stukken. Peter Teunissen
Oudenhoflaan 25 Oegstgeest, tel. 071 -1 72668.

Oude fondsen en de media
N.O.S.
Naar aanleiding van de Nationale Ve rzamelaars Jaarmarkt op 21 en 22 november
1981 te Utrecht heeft de Nederlandse Omroep Stichting op zondag 22 november
in haar journaaluitzending van 20.00 uur enkele ogenb likken aandach t besteed aan
onze hobby het verzamelen van oude fondsen.
De stand van het WOF-Ii d de heer F. Peeters uit Arcen werd hierbü door de camera
en de commentator onder de loep genomen.
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Radio Nederland Wereldomroep
In haar Enge lstalige radiouitzending op v rijdag 27 november 1981 om 10.50 uur en
om 14.50 uur op de 49-meter band besteedde deze omroep ruimschoots tijd aan
de voor Nederland nog jonge hobby van het verzamelen van oude fondsen.
Deze opnamen werden gemaakt tijdens de Nationale Verzamelaars Jaarmarkt te
Utrecht op 22 november 1981.

N.C.R.V.
Deze omroep heeft het VVOF-bestuur uitgenodigd een afgevaardigde aan te wijzen
voor het programma van Dick Lispet (redacteur gevarieerde programma's) die dan
de hobby zal kunnen toelichten in een van de life-uitzendingen op de donderdagavond.

Verzamelaarsmarkt te Utrecht
Op zaterdag 21 en zon.dag 22 november 1981 vond in Utrecht een grote verzamelaarsjaarmarkt plaats en wel in de lrenehal op het terrein van de Jaarbeurs.
Er was voor elk wat wils, van wijwaterbakjes tot en met OUDE FONDSEN. waar
het in dit stukje tenslotte om moet draaien.
De WOF was aanwezig met een tentoonstellings/informatiestand, die mede door
een non-stop diapresentatie (de enige in deze hal) van oude fondsen, veel belangstelling trok. Tegenover deze stand was een carré van diverse verzamelaars/
handelaren , bij wie een grote verscheidenheid van oude fondsen bekeken, geruild of
eventueel gekocht kon worden. Wij kregen wel de indruk dat de meeste mensen
nu van de gelegenheid gebruik wilden maken om eens te kijken wat dit verzamelgebied precies inhield, zonder direkt tot aanschaf over te gaan. Maar de belangstelling is in ieder geval gewekt, méér mensen weten nu wat oude fondsen zijn en
dat was de belangrijkste doelstelling van de VVOFop deze beurs.
Dat oude fondsen op deze beurs nadrukkelijk aanwezig waren, werd nog eens
getoond in een TV-journaaluitzending op zondagavond 22 november. Een andere
omroeporganisatie heeft ook interesse getoond om dit verzamelgebied in een
radiorubriek eens nader onder de loupe te nemen; er werd een interview gemaakt
voor de uitzending op vrijdagochtend 27 november via de Engelse uitzending van
de Wereldomroep. Ook de schrijvende pers liet van haar interesse blijken.
Aan belangstelling dus geen gebrek en wellicht leidt dit ertoe, dat het verzamelgebied "oude fondsen" niet meer als onbekend ervaren wordt.
Een leuk feit van deze beurs is nog, dat naast de WOF-stand een stand was van
de Stichting NBDSM, wat een afkorting is van "Noord-Brabantsch-Du itsche-Spoorweg-Maatschappij". Deze stichting beschikte nog niet over een exemplaar van de
destijds uitgegeven aandelen van deze spoorwegmaatschappij, welke wel in de tentoonstelling salbums van de VVOF te zien waren. Het bekende "groene" exemplaar
(uit particulier bezit) werd geschonken aan de Stichting NBDSM. Zo kan men elkaar helpen en samenwerken.
Al met al was deze verzamelaarsbeurs, mede door het grote aantal bezoekers
(vooral op zondag), zéér de moeite waard en een dergelijke manifestatie is zeker
voor herhaling vatbaar.
Zie foto's op pagina 11 en 12.
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Vereeniging voor ziekenverpleging, Amsterdam
Op 25 juli 1843 werd de Vereeniging voor Ziekenverpleging door Dr. J. P. Heye,
Mr. R. Crommeli n, C. P. van Eeghen, Dr. Voorhelm Schneevoogt, Dr. H. W. van
Rossem en Prof. C. B. Tilanus opgericht. De vereniging had ten doel vrouwen tot
ziekenverpleegsters op te leiden en tevens, wanneer de geldmiddelen daartoe beschikbaar waren, een ziekenhuis te bouwen, dat ook als oefenschool voor de
verpleegsters zou dienen. De financië le middelen zouden door middel van schenkingen en verkoop van aandelen vergaard worden. Als beschermheer van de vereniging trad Koning Willem 111 op, en na zUn dood zUn weduwe. De vrouwen die het
onderwUs mochten volgen moesten ongehuwd of weduwe zUn, in de leeftUd van
25 tot 45 jaar en .,zindeiUk. handig, eerlUk en van onbesproken zeden". De vereniging zou voor hun onderhoud en huisvesting zorgen.
In augustus 1853 werden vier pakhuizen op de Prinsengracht tegenover de Kruisstraat aangekocht, met de bedoeling deze om te bouwen tot een ziekenhuis. In
1854 werden nog twee pakhuizen en een weverU aangekocht. Architect J. H. Leliman
maakte een plan voor een nieuw gebouw dat op 11 juni 1857 werd ingewUd.
In het gebouw konden 14 patiënten werden opgenomen. De inrichting beschikte
over 12 verpleegsters èn 5 leerling-verpleegste rs.
In 1872 werd in de Kerkstraat (achter het hoofdgebouw) het hoofdverblijf van de
verpleegsters ingericht.
In 1902-1903 heeft opnieuw verbouwing en uitbreiding plaatsgevonden, zodat men
55 patiënten kon opnemen en 45 zusters huisvesten.
In 1957 werd door een verbouwing de capaciteit van het ziekenhuis tot 100 patiënten uitgebreid.
Het adres van het ziekenhuis tevens ve reniging is Prinsengracht nr. 769.
Uiteraard waren wij zeer nieuwsgierig of aan het afgebeelde stuk nog waarde
zou kunnen worden toegekend , doch navraag bU het Ziekenhuis heeft tot op heden
nog niets opgeleverd.
P. v. Dijken.

Ledenlijst

De vo lgende kandidaatleden hebben zich aangemel·d
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
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A . J. J. van Dalen
C. Masure
Mevr. C. W. van Beest
A. van Eekelen
A. Spanjersberg
R. M. C. F. Haen
M. Liebig
W. Klein Entink
H. van Spanning
H. Koets
J. Davelaar
D. Oostergo
T. F. v. d. Hoeven

Zevenaar
Brussel
Maassluis
Ette n-Leur
RUswijk
Amsterdam
Vöhringen BRD
Katwijk
's-Gravenhage
Holla ndscheveld
Soest
Voorschoten
Voorburg

Voor iedere verzamelaar
Altijd iets nieuws

Vraag prijslijst

LET OP NIEUW ADRES!

SCRIPORAMA
Europastraat 60 - 4671 EW Dinte·l·o ord- Hol'land
Telefoon 01672-2939

Nieuwe catalogus van
Russische Sporen

DRUMM/ HENSELER

Olcl S.Curlllwa
Titre• hlstorlques

In Westduitsland is een vernieuwde uitgave
op de markt gekomen van de toonaangevende catalogus van Drumm en Henseler over
Russische spoorwegleningen "Historische
Wertpapiere Band I Russische EisenbahnObligationen", uitgegeven in Frankfurt.

Historische Wartpaplere

Volume 1

Dit boek is via de VVOF te bestellen en
kost f 29,75. (excl. verzendkosten).

Tome 1

Band 1

Ruulan Rallway Bonds
Obllgallons des c:hemlns de ter ruUH
Russische Elaenbahn-Obligalionen

1859- 1914- 1918

Effecten-Album voor slechts 0.60,Wie oude effecten is gaan verzamelen, is al snel op het niet onaanzienlijke probleem gestuit hoe hij zijn stukken, zo goed mogelijk beschermd, bewaren kan .
Albums waarin ook grotere stukken opgeborgen kunnen worden, zijn moeilijk in
de handel te verkrijgen en zijn bovendien nogal prijzig. Toch is een goede presentatie van een verzame ling erg plezierig .
Het bestuur va n de WOF heeft hierin voorzien door speciale effecten-albums te
doen vervaardigen.

Bij deze stevige p lastic banden, voorzien van een 4-rings mechaniek behoren 20
(losbladige) helder plastic show-hoezen, elk met een zwart insteekveL Inclusief 20
opberghoezen kost elk album slechts f 60,- . (afgehaald bij de V.V .O.F.)

