
\Tl]lWLRlftUCDllUCD 

'1~11 

'1l.!W~ Wlmtla WQ 

'1~ll 

(J)TJJ1Dl.nl ti" (JJ !1lD QW 

Vijfde jaargang nr 1 april 1983 



INHOUD Pagina 

Jaarvergader i ng/Jaarverslag 3 

Deventer IJzergieterij J.L. l~erinf'J 13Öqel 7 

Sectie ?cheepvaart 8 

V ei l in fJ I~ a j a a r l 9 8 3 8 

Trans-Afrikaanse Spoorweg llij . 9 

Hail-Oid 12 

Veiling overzicht 16 

Ruilbeurzen VVOF 19 

3% Nederland 1937 20 

Uit ander bladen/ Société des Galeries 2 1 

Agenda/ Mededeling 22 

Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen 
Redaktie en Sekretariaat 
Postbus 17071 1001 JB Amsterdam 
Telefoon 020-953559 (uitsluitend na 20.00 uur) 
Kontributie: t 30,- per kalenderjaar (entreegeld f 1 0,-) 
Amrobank: rekening nr 42.10.19.689 
Postgiro Amrobank nr 13.56.46 

Dit blad verschijnt 4x per jaar 

© Copyright V.V.O.F. 1983 
Overname van artikelen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de 
redakt ie 



JAAHVERGADERING/RUILBEUHS 

De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op zater

dag 28 mei a.s. in het Beu rsgebouw, Beursplein 5 in Amster

dam. Aanvang 11.00 uur! 

Aan de orde komen o.a. het jaarverslag 1~82 en de begroting 

1983, binnengekomen mededelingen ( waaronder eventuele kan

didaatstellingen) en de rondvraag. Aansluitend de vergade

ring is er een ruilbeurs. Deze zal aanvangen c.a. 11.30 uur. 

Het bestuur nodi gt alle leden uit aanwezig te zijn. 

JAARVERSLAG 1 982 

Het Bestuur; 

F.P.R. Selle (voorzitter) 

P.E. Baas (secretaris) 

H.J. Oruinsma (ruilbeurzen) 

W. Schenau (P.H.) 

J .H.B. Visker (pennlnqmcesLer) 

In een aantal opzichten is het afgelopen jaar voor onze 

vereniging een moeilijk jaar geweest. Het ledental daal de 

van ca 320 tot ongeveer 290. In de eerste maanden van het 

nieuwe jaa r overtrof het aantal opzeggingen het aantal nieuwe 

aanmeldin~en in lichte mate. Als gevo lg van deze ontwikke

ling daalden de contributie inkomsten. Bovendien vielen de 

opbrengsten uit advertenties en de bijdragen van donateurs 

scherp teruq. Het eerste houdt onqetwijfeld verband met de 

economische teruqval; op de oorzaken voor de verminderde do

naties komen wij later in dit verslag terug. 

De lagere ontvangsten noopt e n het bestuur te bezuinigen op 

de uitqaven. Voor de archief-opbouw werden qeen qelden meer 

beschikbaar gesteld. Desondanks kon heL archief door enkele 

schenkingen worden uitgebreid. 

Het zwaartepunt van de bezuinigin gen moest worden ge legd bij 

de kosten van het periodiek. Na het faillissement van de 

drukkerij waar vanaf de oprichting ons verenigingsblad werd 

gemaakt, moest aan het eind van het voorjddr naar een ande

re drukker worden omgezien. 
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Na het verschijnen van het tweede en derde periodiek blee k 

echter dat bij de nieuwe drukker van het blad de noodzake

lijke kostenbesparingen niet konden worden bereikt. Dit 

leidde voor de derde maal binnen één jaar tot de noodzaak . 

over te schakelen op een andere drukkerij. Als gevolg van 

e.e.a. kon in 1982 de post periodiek nog niet in die mate 

worden teruggebracht als het bestuur voor ogen stond. In 

1983 zal - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - het 

volledige effect van de bezuinigingen op het blad wel tot 

uitin g komen. 

Per saldo kon het jaar 1982 toch met een bescheiden positief 

resultaat worden afgesloten. Voor de bijzonderheden wordt 

verwezen naar het overzic h t va n lasten en baten. 

De doorgevoerde bezuinigingen op de uitgaven voor het peri 

odiek brachten met zich mee, dat door de redactie aanzien

lijk meer voorbereidend werk moet worden verri cht . De te 

verrichten hoeveelheid werk nam overigens ook toe als qe

volg van het besluit veiling en te qa an organiseren. 

Aangezien de overige activiteiten normaal doorganq moesten 

vinden leidde e.e.a. in verschillende periodes t ot overbe

lasting van hen die bereid zijn zich voor de vereniginy in 

te zetten. Soms trad hierdoor vertraging op in de afwikke

ling van verschillende zakeo. 

De problemen namen zodani ge vormen aan dat de continultelt 

van de vereniging volgens het bestuur onvoldoende verze

kerd was. Een reeds volledig voorbereide actie om donateurs 

te werven werd daarom uitgesteld tot het moment waarop zou 

blijken dat meer leden bereid konden worden gevonden werk

zaamheden voor de VV OF te qaan verrichten. Aangezien het 

bestuur de cont inulte l t noc1 steeds onvo ldoe nd e gesecureerd 

acht, is de dondtcurs-.Jctic noq niet qestart . Evenals vo

ri g jaar doet het besLuur ddn ook een drinqend berbep op 

de lede n die bereid zijn Lets voor de VVOF te doen om zich 

te melden. In overleg kunnen dard en hoeveelheid van deze 

werkzaamheden word e n bepadld. 

Gelijk in de voor gaande jaren stelde de Vereniging voor de 

Effectenhandel ook het afgelopen jaar gratis ruimte ter be

schikking; het be stuur is de V.v.d.E. hiervoor zeer erken-
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telijk. Zonder deze steun zouden diverse activiteiten 

(veilingen en ruilbeurzen) nauwelijks mogelijk zijn geweest. 

In de loop van 1982 werden op veel plaatsen in het land 

tentoonstellingen g~organiseerd. 

De opening van deze tentoonstellingen reeks "Tweehonderd 

jaar economische betrekkingen Hederland-Amerika" qing 

vooraf aan de eerste veiliny door de VVOF gehoyden. 

Zowel de tentoonstellingen als de veilingen werden posi

tief ontvangen. Voortzetting van deze activiteiten in 1983 

is echter als qevolg van gebrek aan mankracht onzeker. 

De begin 1982 opgerichte sectie van Russische Spoorweg

obligatie verzamelaars heeft een behoorlijk succes. Een 

belangrijk positief punt was tevens dat ook in 1982 bij 

tal van 9elegenheden bleek dat de belangstelling voor ou

de effecten als historisch document en als verzamelobject 

bij veel mensen aanwezig is. 

Indien en voorzover meer leden zich in willen zetten voor 

de VVOF is het bestuur dan ook optimistisch tan aanzien 

van de toekomst. 

lasten 

Periodiek 

Bankkosten 

Onkosten 

Saldo (naar 

LASTEN EN QATENREKENING 1982 

f 10562,27 Contributies 

reserve)-

85,20 Donateurs 

1816,41 Hail-Bid 

Ruilbeurzen 

74,45 Intrest 

Advertenties 

Veilingen 

f 12538 33 =======;,== 

f 8942,50 

150,00 

1832,15 

310,00 

13 3, 40 

120,00 

1050,28 

f 12538 33 =======!:== 
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BALANS per 31 - 12-1982 

activa 

Bank f 2544,38 

Nog te ontvangen 
Nail-Bid 544,00 

Nog te ontvangen 
Veiling - 2425,70 

Te vorderen album 
+inlegbladen- 80,00 

Effecten-albums - 2520,00 

passiva 

Vooruitontvan~en 
Contributies 

Uog te betalen 
11a i 1-B i d 

l~og te betalen 
Veil inq 

Nog te betalen 
Periodiek IV 

f 300,QO 

189,00 

- 1680,60 

HussrSpoor Cat. 

Hist. Bankb. en 
Aandelen 

360,00 Te betalen Cataloqie 

Keserve 

- 1850,00 

7.5' 00 
- 9237,48 

588,00 

Overige boeken 

en Catalogie - 100,00 

Inlegbladen - 4170,00 

f!222~t_Q~ ---------
TOELICHTING OP DE BALAIJS/OVEHZICHT VAl~ LASTEN Et~ BATEN 

Effecten-albums, inlegbladen, cata1ogie en boeken zijn op 

de balans tegen aankoopprijs of minder opqenomen. De re

sultaten behaald met de verkoop van albums, cataloqie e.d. 

zijn niet opgenomen in de lasten en batenrekening maar wor

den rechtstreeks t.g.v. de reserve ~eboek t. De gehele re

serve is In principe bestemd voor het t.z.t. uitbrenqen van 

een cata1oqus vun ll<•dcrlandse Oude Fondsen. 

De per 31-12 noq lt• IH'l:dlen posten 7ijn inmiddels voldaan. 

De per balansddturn no c1 tt• vonlc·rt·n posten zijn op ca flOO 

n a o n tv a n CJ e n • r 1 <' I. c1 c · d r u k k o r I J w <' L kt· d e c <1 l .ll o (J u s v o o r d e 

2e vel.llnq lwer't.: IJCdrukl I><.•Sl:ddl een verschil van mening 

over een bedrag van ca fl800. Het bestuur stelt zich op het 

standpunt dit bedrag niet verschuldigd te zijn. De post on

kosten heeft v.n.l. betrekking op porti kosten. 

BEGKOTING 1983 

Lasten 

Periodiek 

Onkosten 

6 

f3aten 
f 8000,00 Contributies 

- 2000,00 11ail-Uid 

flOOOO,OO 

F 8500,00 

- 1500, 00 

flOOOO,OO 



DEVENTER IJZERGIETERIJ J.L. NERING BÖGEL & CO 

Ons oog viel op een artikel in het Finantieel Dagblad van 

december j.l., qenaamd UIT IJZER GEGOTEN. Het ginq hier 

om een artikel over de doctoraal scriptie van de studente 

kunstgeschiedenis Hevrouw Barbara S. Kapsenberg. 

Een interessant geqeven, daar de Deventer Ijzergieterij 

sedert 1932 tot de rijen van oude effecten behoort. 

In dat jaar 1932 was de Maat schappij 176 jaar oud, doch 

pas sinds 1902 een Naamloze Vennootschap. Deze werd op

gericht op 17 januari 1902 waarop Koninklijke Bewilliging 

is verleend bij besluit van den 27e December 1901, Staals

courant 5 Februari 1902. 

Als directeuren werden aangesteld de heren W. F. Nering 

BÖgel en J.L. Nering UÖge l. Commissarissen werden de heren 

C.A. IJssel de Schepper, J.H.A. IJssel de Schepper 

J.L. Nering BÖge l en Mr. A.C. Baron van der Feltz. 

·rl' )')}(~) ;;'j~ ·; . .Jl . . ·""~··:t: ··h .. ·~~ .. ......... 
:11 ~·- ! 

~(;:;; 
Ji~ 

Deventer IJzergieterij en Machinefabriek. ,.~ .. · 
~.\ .\ )lf,IMIZt: HX~IIO'ISI'II.\1': 

voorbeu J l. NER I ~C BOGEL & Co 

Aandeel emissie 1902 

,~ .. 
}.L.NER.ING_B_QGEL~CQ 

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 
GEVESTIOO TF DEVENTER 

Aandeel emissie 1921 
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Het Maatschappelijk Kapitaal groot f 250.000 werd verdeeld 

in aandelen van f 1000 nominaal. In het eerste jaar werden 

hiervan 229 geplaatst. Het kapitaal werd no g verder ver

groot in 1921 en wel tot f 2.000.000. 

Het boek UIT IJZER GEGOTEN geeft tevens een overzicht van 

de ijzerindustrie en oorspronkelijke vindplaatsen in lle- · 

derland van de oerijzerbanken die hiervoor geexplor.eerd 

moesten worden. Dit gesciedde in de Achterhoek met als één 

der belangrijkste plaatsen de omqevinq van Ulft. 

Een interessant boek voor de verzamelaar met veel informa

tie over waar er nog qietijzeren ornamenten van deze fa

briek in Nederland te vinden zijn, de oorsprong van het 

i j zer in onze streken en de verwerking hiervan door de 

eeuwen heen. En tevens de opkomst en ondergang van een 

voor de regio belangrijk bedrijf. 

(uitgeyerij Terra, Zutphen) 

SECTIE SCHEEPVAART 

In navolginq van het succes van de Sectie Russische Spoor

wegleningen heeft John Haen het initiatief genomen om met 

een soortgelijke verzamelaarsgroep een Sectie Scheepvaart 

te beginnen. 

Verzamelaars scheepvaart die zich bij deze groep willen 

aansluiten kunnen contact opnemen met John. 

Telefoon Ol0-656 6 14 

VEILING NAJAAll l!J8J 

Door q~brck aan qo(•dc k<lvt·l•, vo or <' en moqclijke voorjaars

veiling heer t het hesluur IH: !>lotc n de z e te vc rschuiven tot 

het najaar. 

Een ieder die qocd qt>kla s scPrd e stukken in zijn bezit 

heeft en deze wil ldtcn veil e n, kan zich met het secreta

riaat in verbindinq stellen. Gaarne voor 1 augustus!! 
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KONINKLIJKE TRANS-AFRIKAANSE SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ 

(COMPA NHIA REAL dos CAMINHOS de FERRO ATRAVEZ d'AFRICA) 

Mocht men bij het lezen van deze Maatschappijnaam visioenen 

krijgen van luxe spoorwe grijtuigen, waarin men zich van de 

Atlantische Oceaan dwars door het Afrikaanse continent kon 

laten vervoeren naar de Indische Oceaan, dan komt men bedro

gen uit. Wel la g het beginpunt aan de Atlantische Oceaan, 

n.l. in de havanstad St. Paul de Loanda (nu Loeanda) in de 

Portugese kolonie Angola, maar de maatschappij had slechts 

een concessie voor een lijn naar de stad Ambaca, slechts 

ongeveer 223 mij l in totaal. 

Voor de beleggers is de doo r de maatschappij uitgegev en en 

door de Po rtu gese staat gegarandeer de 5% le hypoth eek obli

gatielening van 1886, groot f: stg. l. 890.000, -. -, een con

stante bron van narigheid geweest. Voor ons, verzamel aars 

van oude stukken, is het echter een ge schiedenis om van te 

smullen. 

In juni 1886 stond bij Westendorp & Co. de inschrijving op 

genoemde obligaties open tegen 8lî%, waardoor een rendement 

werd bereikt van 6l %. 

Aanvankelijk waren de resultaten van de maatschappij bevre

digend en rente e n aflossing werden dan ook normaal betaald. 

In 1910 werd, omdat het Koninkrijk Portuqal de Hepubliek 

Portugal werd, het predicaat Koninklijke afgeschaft. 

Toch begonnen wolken zich boven de maatschappij samen te 

pakken. De bui barstte los in 1918 toen de Portugese rege

ring volkomen onverwacht tot naasting overging. Dit gaf aan

leiding tot ernstige protesten van zowel de maatschappij als 

de obli gat iehouders, waarvan de laatsten zich organiseerden 

in enkele beschermingsverenigingen. In Nederland werd dat de 

"Vereenig ing: Comité voor de Obligatiën der Trans-Afrikaan

sche Spoorweg-t1aa tschapp ij". 

Dit beschermingscomité ging over tot het afgeven van certi

ficaten van obligaties, tegen inneming van de ori ginele stuk

ken, zodat kon worden opgetreden namens de gezamenlijke Ne-
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derlandse obligatiehouders. In totaal werden uitgegeven 

2170 certificaten à t stg. 100.-.- en 6146 à E stg. 20.-.-. 

De onderhandelingen, die werden gevoerd met de Engelse 

trustee der lening, met de maatschappij ( in 1929 omgedoopt 

tot Companhia de Ambaca) en de Portugese reqering, verlie

pen uiterst moeizaam. 

Het comité stelde zich op het standpunt dat alle activa van 

de maatschappij, voor zoveel mogelijk, ten qoede moesten 

komen aan de obligatiehouders. 

Een belanqrijk object van de maatschappij bestond echter 

uit haar recht op terreinen in Angola, op grond van de 

concessievoorwaarden van 1885. Dit recht was echter nauwe

lijks te gelde te maken. Als oplossing werd gevonden de in

breng van deze terreinen in een nieuwe maatschappij, die 

deze terreinen, met andere niet of moeilijk te liquideren 
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eigendommen van de Ambaca Maatschappij, verder zou exploi 

teren. In 1938 werd hierover eindelijk tot overeenstemming 

gekomen en werd de nieuwe maatschappij opgericht onder de 

naam Companhia de Fomento Colonial. Voor houders van obli

gaties Trans-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij kwamen be

schikbaar per obligatie van E stg 100.-.- een bedrag in 

contanten van E stg. 10.11.3 plus vijf aandelen Serie A ad 

Esc 22$00 in de nieuwe maatschappij. De certificaten van 

obligaties werden af gestempeld op de nieuwe naam en bleven 

in bezit van de houders. De termijn van omwisseling ein

digde op 30 mei 1942 en moest Qeschieden bij een vertegen

woordiger van de trustee in Londen. Door oorlogsomstandiq

hedenkonden vP.el oriqinele stukken niet tijdig in Londen 

worden ingeleverd en alle pogingen om tot een regeling 

voor deze stukken te komen met de Portugese autoriteiten 

zijn mislukt. 

Voor de tot aandelen afqestem pelde cert ificat en volgden 

echter nog verdere ontwikkelingen. In 1 950 vereenigde de 

Companhia de Fomento Colonlal zich met de Sociedade Algo

doeira de Portugal tot opnieuw een nieuwe maatschappij: 

de Sociedade Algodoeira de Fomento Colonial, in hoofdzaak 

werkzaam op het gebied van de verbouw en verwerking van 

katoen. 

In 1950 vond tevens een herkapitalisatie plaats, waardoor 

de 16.996 aandelen van Esc. 22$00 in de oude maatschappij 

na verrekening van een fractie, 453 aandelen à Esc. 

1000$00 in de nieuwe maatschappij verteqenwoordiqden. 

Opnieuw begonnen onderha n del ingen om tot dan toe gedecla

reerde dividenden ook aan Nederlandse houders te kunnen 

uitkeren en tevens hoe de nieuwe aandelen ter beschikking 

van de certificaathouders konden worden gesteld. 

In 1955 werd bij de Vereniging voor de Effectenhandel een 

dividend van f-,22 per certificaat van aandeel à Esc 22$00 

uitgekeerd tegen afstempeling van de stukken en werden 

per 75 certif icaten à Esc. 22$00 2 aandele n à Esc. 1000$00 

in de nieuwe maatschappij beschikbaar gesteld. 

11 



De nieuwe maatschappij bleek zich gunstig te ontwikkelen, 

hetqeen in 1967 resulteerde in een nieuwe dividendbetaling 

op de certificaten, deze kee r van f-,66 per certificaat 

van Esc. 22$00, weer tegen afst empel ing van de stukken. 

Daar de Vereniging voor de Effectenhandel er niets voor 

voelde om tot in lengte van dagen ee n administratie te bl 

blijven voeren van de oude certificaten en eventuele d i

videnden op de nieuwe stukken te ontvange n en uit te ke

ren, werd begin 1968 besloten alle aandelen Soc iedade Al

godoeira de Fomento Colonial t e verkopen en de opbrengst 

op de nog uitstaande certificaten betaalbaar te stellen. 

Deze slotuitkering ad f 1,40 per certificaat van Esc. 

22$00 werd in april 1968 betaalbaar gesteld tegen inleve

ring van de stukken. 

Hoe het met de maatschappij na 1968 is vergaan, is mij 

niet bekend. Gezien de ontwikkelingen in An go la neem ik 

aan dat het niet erg qunstiq zal zijn. 

Ten slotte kan nog worden vermeld dat in l~ederland, vol

gens een door d e Verenigi n g voor de Effectenhandel in 1951 

gehouden enqu~te, nog ruim 300 originele obligaties van 

E stg. 20.-.- en bijna 100 van E stg 100.-.- in omloop 

zijn en dat ook noq een flink aantal certificaten niet is 

aangeboden. J. Sas 

IIAfl -lllD l 1983 

Op ondc•r•;t,.J.tlldc• k. tvt• l•, kt1n d oor de leden schrJ ftel.ijk wor
dt'tl qc•hodt• n. ll l c·d lnqcr1 dlt•nc•n uit e rlijk dri e weken na ont
v,tnq •,t v.111 ht·L hl.td <~·111 dt• VVOI te wor-den verstuur-d. Een 
k.t vc• l wordt l o<:qt•we.lcn aan de hoo gste bieder, die zo spoe.:. 
dfq mor,oJJjk een herlchl vergezeld van kostenopgave ont
vancJL. Na ontvanqst door de vereniging van het verschul
digde bedrag worden de fondsen aan de kopers toegestuurd 
en vindt afrekening met de verkopers plaats. Kopers beta
len naast de koopsom uitsluitend de verzendkosten ( aan
getekend 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 aambieden voor verhandeling via 
de Nail-Gid worden verzocht de fondsen per post aan de 
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VVOF te zenden . In het volge nd e nummer van ons periodiek 
zullen de opbrenqsten worden gepubliceerd van de volgende 
kavels. 

Wi j willen voor onze leden de kwalite i t aangeven van de 
stukken di e in de Mail-Bid worden gep laatst. De opzet is 
om onderstaande kenmerke n, welke ook inter nationa al wor
den gehantee r d , te geb ruiken : 

Unc = als nieuw 
EF = als nieuw met een enkele vouw of te verwaarlozen 

plekje 
VF = meer dan ee nmaal gevou wen, iets gevlekt, kl e in e 

besch adi ging 
F = zwaar gevouwen , se he uren wel of niet geplakt, andere 

mankementen 
VG = zwaar beschadigd , slechte kwaliteit 
+ = decoratief 

1 l obl. 5% Fr 500 Emprunt Industrie! de la R~publique 

Chinoise 1914 CA 1 30 F++ 

2 

3 

4 

5 

1 

l 

1 

1 

1 

RR 

l 

1 

1 

1 

obl. 

0 b1 . 

obl. 

obl. 

bew. 

Co . 

obl. 

0 bl. 

0 bl. 

obl. 

8% Fr 500 Lung-Tsing-U-IIal 192 1 CA 142 F++ 

4î% R lH 000 lloskou - l<asan 1911 SUE 1060b VF 

4 % Rbl 62 5 Ge consolideerde Spoor 1860 SUE1007b 

4 % Hbl 12 5 Wladika wkas 1885 SU E ll59a F 

van 1 share Uew York, Chicaqo and St. Louis 

1951 F ++, 1 bew. van 50 shares idem 1950 F++ 

4 OI 
10 E 100 1'1oskou - Wi ndau-Hybinsk 1899 SUE 1083b 

8 % Fr500 Lung-Tsing-U - Hai 1 92 0 CA 140 F+ 

8 (V Fr500 i dem 1921 CA 142 F+ 10 

8 <V 
·0 Fr500 idem 19231 CA 152 F+ 

6 6 winstbew. Ko n. Holl. Lloyd 1925 6XF 

3 aand . flOOO Ind u strie~le Uisconto Mij 1 927 3XF 

F 

7 1 eert 7 % cum. pref. aand. à $1000 ( lOà $100) The Fisk 

Rubber Co 1928 F 

4 eert va n elk 10 aand. A Associated Gas a nd Electric 

1928 en 1930 4XF 

F 

8 5 claimcoupons Ver . Vorsten l andsche Cultuu r ~ij . 1937 VF 

9 1 aand. flOOO De1i Spoorweg Mij 1949 F 

6 a a n d • f 1 0 0 0 ( ma n t e 1 s ) 11 i j n b o uw l-1i j Si m a u 1 9 0 7 1 X V F , 5 X F 

10 2 recepissen 11exico 1924 2XVF 

1 bew . van 100 shares Nat. Al fa lfa Dehydra tin g a nd Mil ling 
Co 1969 VF+ 
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11 1 Theislot 1880 VG 

l pandbri ef 4% Fl 1000 Hitelbank 1897 F 

12 2 obl. 4t% Rbl 125 ·rwangorod-Dombrowa 1882 SUE 1026a 

2XF 

13 1 obl. 4t% Rt·l 500 r-toskou-l<asan 1909 SUE l056 a F 

1 obl. 4t% RHlOOO idem 1911 SUE l060b F 

14 1 aand. 13fr 250 d'Estampage du Donetz 1909 VF 

1 voorlopige obl. 4i % Nrd-Don e tz 1914 VF 

15 1 aand. flOOO Doornbosch en Zoon , Veendam 1938 

(oplaCJe 28 stuks ) F 

16 1 aand. f500 Oliehandel Van den 13ergh-Sternfeld, 

Maastricht 1922 VF 

1 aand. B f500 Petroleum Hij Rembang 1897 VF 

17 1 aand. f500 Zaanlandsche Scheepsbou w Mij 1958 VF 

18 1 bew. van uitgestelde rente lloord-l3rabantsch - Duit

sche Spoorweq Mij. Hotterdam 1883 VF 

19 l obl. 4 t% f 200 Sociëteit Casino te 's Hertogenbosch 

1879 F 

20 1 orernieobl. Pa l eis voor Volksvlijt 1869 F++ 

1 aand. Ned.-Indische Spoorweg Mij. flOOO 1 920 F++ 

21 1 obl. 4 % llb l 1000 Rusland Staat 1902 VF 

l obl. 4~% Fr 500 Husland Staat 1909 VF 

1 obl. 5 % Fr 500 Rusland Staat 1906 F 

1 obl. 4 % Fr2500 Rusland Sttat 1890 2e F 

I obl. 4 % Fr2500 Rusland Staat 1894 6e VF 

2 obl. 4 %F r 500 Rusland Staa t 1894 6e 2XVr 

1 ohl 4 % r r ;oo HuslttrHI SLdtlL 1889 

22 idem als kavel ?1 

23 1 obl. 4 % Hb l 500 Husland Staat 1909 VF 

1 obl. 4 % Fr 2500 Rusland Staat 1894 6e VF 

3 obl. 4}% Fr 500 Rusland Staat 1909 2XF, lXVF 

1 obl . 4t% Fr2500 Rusland Staat 1909 F 

3 obl. 4% Fr 500 Rusland Staat 1894 lXF, 2XVF 

1 obl. 4 % Fr 500 Rusland Staat 1890 F 

24 1 aand. Fr 100 Gaz et Electricité de Kazan 1900 F+++ 

1 obl. 41% Fr 500 Cie Générale Auxiliair e d'Entre

prises Electriques 1910 F+ 

25 9 aand. Fr 100 Financiere des Mines 1925 9XVF 
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26 2 obl. 4% Fr 500 Soc. M~tallurgique Russo-Belge 

1898 2Xf 

27 1 part sociale Tramways et Electricit~ en Russie 1923 F 

2 obl. 4t% Fr 500 Tramways d'Odessa 1880 4e serie 

en 6e serie 1XF, 1XVF 

28 2 pandbr. 5% t 20 Royal Trans African Rai1way, Oporto 

1886 2XVG 

2 coupon-bladen (NB onvolledige stukken!!) Canal de 

Blaton à Ath et de le Dendre Canaliseé 1925 2XVF 

29 1 pandbr. 4î% Frt 1000 Hitelbank 1892 F 

idem 1894 F 

3 obl. 4 % Kr 200 Honqarije 190 3 2XF, lXVF 

30 2 obl. 4 % Rbl 12 5 Nlcolaibahn 1867 SUE 1019a 2XF 

5 obl. 4 % Hbl 625 Nicolaibahn 1867 SUE 1019b 2XF, 

2 obl. 4 % Rl·l2000 Zuid - Oost Spoorweq tHj 1901 

SUE 1136 c lXF, l XVF 

3XVF 

3 1 5 obl. 4t% Moskou-Kiev-Woronesch 1 909 SUE 1073b SXVF 

32 1 cum. 6% pref wd. aand. fSOO Ned. Croent.cn en Vruc-11-

tendrogerij, Breda 1917 VF 

33 3 winstbew. Nationale Ilotel Hij, A 'dam 1923 3XVr 

34 1 opr.bew. Goud Hij . Oost -Totok 1898 VF 

1 aand flOOO Kampar Goud Exploratie Mij 1 926 VF 

35 1 aand. Ce le bes Mijnbouw Mij Balotji f200 1897 VF 

1 winstaand. Exploratie Syndicaat Pagoeat 1898 EF 

36 1 amortisatie bew. comm.vennootschap Wm.H. H~ller en Co 

192 8 VF 

1 aand. f 500 Van der Kuy en Van der Ree 's 11achine

fabriek en Scheepswerf, Rotterdam 1919 VF 

37 1 obl. 4 % Fr 500 Geconsolideerde Spoorweg 1901 

38 

39 

40 

41 

SUE lûlla F 

7 cert. 

7XVF 

1 aand. 

1 aand. 

1 aand. 

van 5 aandelen Havana Electric Rai1way Co 1931 

flOOO Cultuur Mij Way-Lima, Rotterdam 1896 VF 

f 500 Cultuur IHj. de Likilanden, A'dam 1914 VF 

f 500 Eerste Ned.-Rumeensche Steenkolen Hij. 

Amsterdam 1903 VF 

1 aand. f 500 Arch, ' s Gravenhage 1963 VF 

42 1 winstaand. Suikerfabriek Poerwokerto, A'dam 1892 VF 
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1 pref. aand. f 500 Poerwokerto 1895 VF 

1 aand. f 1000 Poerwokerto 1892 VF+ 

43 1 aand. Rbl 500 Hollandsche Mij. tot Zout-Exploitat ie 

in Rusland, 's Gravenhage 1910 VF 

1 recepis idem 1919 VF 

44 1 opr. bew. llolland-la rlata Lann- en Administratie Hij. 

1912 VF 

1 premieobl. f 15 Hollandsche Gro ndcredietbank 1904 VF 

45 1 pandbr. 4t% RM 500 Deutsche Hypothekenbank, 

Berlijn 1913 VF 

46 2 obl. Rbl 187,50 Villede Kharkow 1911 2XVF++ 

47 idem kavel 46 

48 1 obl. Fr 500 Rusland Staat 1906 VF 

4 obl. 4!% Fr 500 Rusland Staat 1909 4XVF 

49 idem kavel 48 

VEILitJGEN 

Het aantal veilingen in binnen e n buitenland van het af 

gelopen kwartaal is te qroot om bij iedere verkopinq stil 

te staan. Wij willen er een drietal voo r llederlandse ver 

zamelaars belangrijke uitlichten. 

Veiling Neuss van R. Tsch~pe 5 maart 1983 

De weer zeer verzorgde catalogus qaf 448 kavels aan met 

veel l~ederlandse stukken. De vier verschillende CJCmeente 

leningen werden alle terugge nomen daar de inzet vrij hooq 

was. t.w. qcmcente Arnhem 1899 01180 , Zutphen 1886 Dil 85, 

Vlissingen, noq altijd r ente ~evend uit 1820 Dl-11300 en een 

stad Amsterdam Olympiadelening 1925 DM 25. 

Een hele qoede opbrengst was weqqe1egd voor een 5% obliga 

tie va n het Koninkrijk Zweden uit 1784 in Amsterdam uitqe

qeven, inzet DH760/DH 1300. De beken de Surinaamse obliga 

tie van de Planters Ri o Essequebo uit 1771 inzet DH 450 

kwam op maar liefst DH 1000. Een aandeel in de llaatscha p 

pij tot Zoutwinning op het Eiland Sint Maarten uit 1859 

inzet DH 80 werd eveneens als te hoog ervaren. Dit over 

kwam ook de Suikerfabriek Nqadi Redjo uit 1912 DM 120 en 
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een winstbewijs in de Amsterd amsche Thee Cultuur Haatschap

p ij u i t 1911 D 1·1 3 5. [)och een aan de e 1 in de Ja va Ta ba k 11 a a t

schappij uit 1 870 groot f 5000 bracht OM 250 op bij een in

zet van DM 85. Veel te hoog gegrepen was de inzet van een 

aandeel in de Mederlandsche Fabriek van Rijtuig- en Tram

we q Rijtuiqen uit 1883 inzet DH 750. Een obligatie van no

minaal f25,- in de Amsterdamsche Vélocipède-Club uit 1886 

qinq met een inzet van Dl1 120 naar Dl1 160. 

FREUIJDE HISTOfUSCHEH WEHTPAPIEHE 19/20 maart Frankfurt 

Opvallend bij deze veiling was de enorme interesse voor de 

origine l e handtekeninqen van grote industriëlen welke op 

men i CJ stuk wordt aan <Jet r o _f fen • 0 i t verschijn se 1 deed zich 

overiqens ook bij de veilinq in Neuss voor. 

Eniqe opbrengsten van deze speciale stukken; Standard Oil 

Company uit 1 878 getekend door John 0. Hockefeller inzet 

OH3600 naar DH5000. De handtekening van Thomas A. Ldlson 

op een stuk van Th e New Jersey Patent. Company ult. 1906 

inzet Dl1 650 /DH 1100. Conclusie van cJc~e veillntJ ls wel 

dat er meer en meer qelet wordt op de achtergronden van 

het verzamelen. 

SCRIPORAHA 12 maa r t 1983 's- Gravenhaqe 

Een te gerinqe opkomst van verzamelaars, wat resulteerde 

in matiqe prijzen. De aanwezige kopers keerden dan ook 

voldaan naar huis. lij hadden wat ze hebben wilden voor 

een laqe prijs . De niet komers hebben hie r mooie kansen 

gemist om hun verzamelinq uit te breiden. 

Wij noemen enkele kavels met inzet en opb rengsten ; 

oprichtersbewijs Semarang -Cheribon Stoomtram Hij 1896 

oplage 120 stuks F30/f30, Eerste Nederlandsche Industrie 

van Artistieke Wasfiuuren 1917 aandeel f)OO oplage ~0 

inzet f60, opbrenqsL f6~. 

Vereeniqing Veluwse Golfclub 1962 obligatie f500 lnLCL 

f25 I f35, 

Paleis voor Volksvlijt 1857, aandeel f 200 met hèndteke

ninCJ van Dr. S. Sarphatie f60/f60, 

Riemer's Auto Mij 1919, aandeel flOOO opl.SOO f60/fl30, 
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Mij. tot Zoutwinning op het Eiland St. ~aarten 1859,aand. 

f 250, inzet f 45 opbrengst f50, 

Nederlandsch e Elect riciteits ~ij 1903, aandeel f 200 en 

een preferent aandeel f 500 inzet bod, opbrengst F 15, 

de Surinaamsche Plantagelening van de Planters Rio Esse

qebo uit 1771, inzet fl80, opbrengst f 620 (zie voor ver

gelijkin g Veiling Neuss) , een zelfde stuk in een iets 

mindere kwaliteit i nzet f 150/f 560, 

Elect ricite its 1·1i j "Phoenix" uit Hotterdam oplage 68 stuks 

uit het jaar 1892 kon de inzet van f40 niet opbrenqen, 

Anton Jurgens Vereenigde Fabrieken te Oss (nu Unilever) 

aandeel fl200 uit 1919 bra eh t de inzet op van f 20. 

Voorts waren er veel gecombineerde kavels, polissen, koop-

a eten en boeken. 

0Pl3HENGSTLIJST 1·1 A I L - 0 I D IV 1982 

1 f 2' - 22 f 5'- 43 F 3'- 64 f 2 3'-

2 5' - 23 - 40,- 44 - 40,- 65 - 2 3' -

3 7'- 24 - l 0' - 45 - 34,- 66 - 2 3, -

4 15,- 25 - 51'- 46 - 12 '- 67 - 2 3' -

5 7'- 26 - 1 6 ,- 47 - 20,- 68 - 2 3' -

6 15,- 27 - 10,- 48 - 11' - 69 - 18 '-

7 6,- 28 - 10' - 49 - 10'- 70 - 5' -

8 ,21'- 29 - 9'- 50 - 12' - 71 - 5'-

9 7'- 30 - 7'- 51 - 7' - 72 - 3' -

10 11' - 31 - 7' - 52 - 8' - 73 - 1)'-

11 7'- 3? - 2 1' - )) - 8 '- 74 - 18'-

l? 7'- JJ - 18,- 54 - 17'- 75 - 9'-

13 20,- 34 - 7'- 55 - 17' - 76 - 12'-

14 18,- 35 - 12' - 56 - 5' - 77 - 50,-

l 5 3 0, - 36 - 2 7'- 57 - 1.),- 78 - 32'-

16 17' - 37 - 10,- 58 - 2 4'- 79 - 32'-

17 1 o, - 38 - 12,- 59 - 10,- 80 - 4 7' -

18 8' - 39 - 3' - 60 - 10' - 81 - 18,-

19 21,- 40 - 13' - 61 - 20,- 82 - 30,-

20 7'- 41 - 3,- 62 - 2 5' - 83 - 35,-

21 6,- 42 - 5'- 63 - 20,- 84 - 54, -
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RUILBEURZEN VAN DE V V 0 F 

Het bezoek aan de ruilbeurzen is de afgelopen jaren steeds 

verder ingezakt. Vijf jaar geleden begonnen wij met deze 

moqelijkheid voor verzamelaars om hen een qeleqenheid te 

bieden collecties te vergroten en in contact te komen met 

andere verzamelaars. Wat in 1978 aansloeq met opkomsten 

van ca. 80 tot 120 belanqstellenden, daalde de afqelopen 

jaren tot, bij de laatste keer, een opkomst van slechts 19 

personen. 

Is er dan wat veranderd ten opzichte van 1978? 

Ja, o.i. is de harde commercie nu verleden tijd en beant

woorden de ruilbeurzen momenteel aan hun eiqenlijke opzet: 

een ontmoetin~splaats voor verzamelaars die met elkaar 

spreken en van elkaar leren. Het is in ons aller belang 

dat wij meer te weten komen over het verzamelqebied en de 

specialisaties. llen moet weten wat er wel en nlct qocd is, 

hoe er verzameld wordt en wat de meninqen ;iJn orn .ft•l f t•t•n 

collectie op verantwoorde wijze bijeen te brcnqen. 

Natuurlijk worden er ook stukken geruild ( en ook nog wel 

ge- en verkocht), zoals dat bij een ruilbeurs hoort. 
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DE 3% NEDERLANDSCHE STAATSLEENING 1937 

Soms komen ze tevoorschijn, uitgelote en door middel van 

radeerwerk of qaten vernietigde stukken. Een mooie afbeel

ding van de NS serie 1100 1ocomotive n siert dit stuk. 

Waarom moet er nu een spoorwegafbeelding op staan? 

In het jaar 1937 had men er zo C)ezegd qenoeg van om a lle 

spoorweqleninkjes nog apart te administreren. Alles wat 

spoorweg was was allang genationaliseerd. 

Haar wat nog wel bestond waren de restantten van leningen 

uit het verl eden van de toenmallCJe particuliere en semle 

overheids maatschappijen. 

Oe stuukken hebben 

de nominale waar

den van; 

f 100, 

f 500, 

f 1000. 

Sa m en q e v o e () d we r de n 1 5 v er s c h i 11 en de 1 e n i n g en v a n d e Hol -

landsche IJzeren Spoorweg Maatschappij plus de nOCJ uit

staande aandelen, 32 verschillende leninqen van de llaat

schappij tot Exploitatie van SLaatsspoorwegen en ook hier

van het restanL van de nog uitstaande aandelen. 

De Nederlandsche Ce ntraal Spoorweg Haatschappij had nog 

maar slechts 6 leningen lop en. En dan waren er noq de le

ningen van de SpoorweCJ Haatschappij Almelo-Salzbergen, 

Spoorweg-11aatschappij "De Veluwe" en de Stoomtramweq-

11 a a t s c h a p p i j " E q m o n d - A l km a a r - 13 e r g en " • 

Oij elkaar zijn dit, als wij qoed qeteld hebben, 53 ver

schillende leninqen die samen een Staatslening maakten 

van f450.000.000. 

De lening is gecreëerd voor ten hooqste 50 jaren, maar 

is al in 1982 qehecl aflosbaar gesteld. 
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UIT ANDERE BLADEN 

De Financi~le Koerier, die sedert enkele jaren ~~nmaal 

per maand een alternatieve beleqqinqsbijlaqe heeft met 

onder.meer oude effecten beschreven en behandeld door 

de Heer lU e tv e 1 d , heef t bes 1 o ten deze bi j 1 a gen te 1 a ten 

vervallen. Wij betreuren dit zeer. 

De 1·1untkoerier gaat door met elke maand een special 

over de scripofilie. 

Het blad Playboy bestaat noy steeds en de stukken ook. 

CO~MON STOCt( 
Jtillf: ~ltt:\1'• ... ,6 

SOCIËT~ DES GALERIES 

TOCK 

Ee n llederlands stuk met een totaal Franse naam. 

Opgericht werd zij in 1876 op de 24e mei, met als doel: 

ffet aankoopen van gronen, het bouwen daarop, het verkoo

pen, verhuren of op andere wijze exploiteeren van gebou

wen, ingericht tot gaande rijen, winkels of mayazijnen, 

bovenwoningen enz. in den uitgebreidsten zin, te Scheve

ningen. Kapitaal f315.000 waarvan qep laatst f246 .000 . 

in surcéance. 

Be wij 
flt<OOI 111 U'.I''U' f.ll l.fJf·,,\, 

.. ~ttt ...... 1-ttl kM!cke ~' ,';lt ~ .. i t t "' t' 'C. "'( 
'- 1\....}o."::i'UI' \)~~ l 
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AGENDA 

3 

10 

14 

28 

28 

4 

7 

ll 

25 

5 

6 

? 

17 

mei 

mei 

mei 

mei 

mei 

juni 

juni 

juni 

juni 

juli 

au q . 

Cl ubdag Bond and Share Society , Londen 

Ruilbeu r s van de ÖCHW, Wenen 

Veilin~ Ineichen, ZÜrich 

Jaarver <Jade rinq+Huilbeurs VVOF Amste rdam 

Veiling Smythe & Co , Londen 

Huilbeurs Dulle Gr iet, Gent 

Ruilbeu r s Ooncl and Share Society , Londen 

Veili ng J. L. Hasure in llo tel Delta, Brussel 

Veilin g Neuss, Hovotel l~eus s 

Huilbeurs 13ond and Share Soc i ety , Londen 

Huilbeurs Dulle Grie t , Gent 

sept. Veiling Scripora rna, 's- Gravenhaqe 

sept . Veiling 1·1a su re in Ho tel Delta, 1:3russel 

1 -IEDEDELII~G VAN DE f>EtiiiiNGI-IEESTEH 

De penninqmeeste r verzoekt iede r die zijn contri butie 

over 1983 noq niet heeft vo ldaan dit zo spoedig moge 

lijk in orde te maken . 

LEDENLIJST 

De vol qe nd e kandidaat leden h ebben zich aanqemeld : 

458 W.:.J. O. Stassen 

4S 9 J . G.IV. I Jsselstijn 

460 H.J . Veth 
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Nieuwe catalogus van 
Russische Sporen 

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

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

ORUMM I HENSELER 

Old Securities 

Titres historlques 

Historische Wertpaplere 

Volurne I Tome I Band I 

Russian Railway Bonds 
Obligations des chemins de Ier russes 
Russische Eisenbahn-Obligationen 

1859- 1914- 1918 



 

Effekten-Album voor slechts f 60,-
wie oude effekten is gaan verzamelen, is al snel op het niet onaanzienliJke probleem 
gestuit hoe hij z1jn stukken, zo goed mogeliJk beschermd, bewaren kan. 

Albums waarin ook grotere stukken opgeborgen kunnen worden. zijn moeiliJk in cie 
handel te verkrijgen en ZJtn bovendien nogal pnjz:g. Toch is een goede presentatle van 
een verzameling erg plez1erig. 

Het bestuur van de V. V.O.F. heeft h1erin voorz~en door spec1ale effekten-albums te doen 
vervaard igen. 

Bit deze stèvige plastik banden. voorzien van een 4-rings mechaniek behoren 20 
(losbladige) helder plastik show-hoezen. elk met een zwart 1nsteekvel. lnklusref 20 
opberghoezen kost elk album slechts f 60,- (afgehaald bij de VVO.F.) 
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NOTULEN LEDENVERGADERING 

Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering van de Verenigino 

van Verzamel aars van Oude Fondsen, gehouden op 11 juni 1983 

in het gebouw van de Vereniging voor de Effectenhandel, Beurs

plein 5 te Amsterd a m, aanvang 11.30 uur 

Aanwezig volgens presentielijst: 

De heren Visker (pe nnin gmeester +waa r nemend voorzitter)- Uaas 

(secretaris)- Uruinsma (bestuurslid)- Schenau (bestuursli d) en 

de leden mw. Baas, Van As, Boom, Feenstra, Haen, Hengst, Van 

Kessel, Liebig, 11aars, Hobach, Oosten, Hutgerink, Schaaf en 

Schoustra. 

OPENING 

Om 11.30 uur werd de vergadering geopend door de plaatsver 

vangend voorzitter en deze deelt mede, dat het hem ver heugt 

zoveel leden te mogen begroeten . 

OINNENGEKOHEN STUKKEN 

Oericht van verhindering werd ontvangen van de heren Gunst, 

Ostermann, Crefels, Jansen, Karssemakers en Slotboom. Het bin 

nengekomen schriftelijk verslag van de kascommissie zal onder 

het desbetreffende punt behandeld worden. 

NOTULEI~ VORIGE VERGADER me 
De notulen van de in 1982 gehouden ledenvergadering, alsmede 

het jaarverslag van het secretariaat over 1982 worden unaniem 

goedgekeurd. 

De plaats vervangend voorzitter benadrukt nog eens dat te veel 

werk door te weinig mensen moet worden verricht en zou het we

derom op prijs stellen, indien wat meer medewerking van de le

den ontvangen werd. 

FINANCIEEL VERSLAG 

Aa ngaande het financieel jaarverslag deelt de plaatsvervan

gend voorzitter mee, dat het jaar 1982 in h e t teken stond van 

de bezuinigingen, zoals men al heeft kunnen merken aan de laat

ste uitgaven van het verenigingsblad, welke per editie ca. 

f800, - goedkoper uitkomen. Deze bezuinigingswoede werd ook in

gegeven door de te krappe liquiditeitspos itie, maar deze heeft 

de vereniging op geen enkel moment in gevaar gebracht. 
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De heer Fe e ns tra valt het bestuur met deze vorm van bezu ini

gen bij. Oe heer Feenstra me r kt op dat hij gaarne volgend 

jaar voor een j u ister overzicht een openi ngsbalans zou wil

len aantreffen. De plaatsvervangend voorzitter kon de heer 

Feenstra toez eggen dat dit het vol ge nd j aar zal geschiede n. 

VERKLARING KASCO~MISSIE - D ËC HARCHE UESTUUR 

Hiern a wordt de ve r k larin g van de kascommis sie voo r gel eze n, 

die de financiële stukken over 1982 in o r de bevonden heeft, 

en wo rd t décharche verleend aan het bestuu r voor het in 1982 

qevoerde beleid. 

BEGRO TING 1983 

Vervolgens wordt de begroting 1 983 behandeld, waar bij de 

p la atsvervangend voorzitter opmerkt dat door de economisc he 

terugval deze zo eenvoudig mogelijk geho uden is , daar de 

to t nu toe jaarlijkse inkomsten mogelijk niet ge r ealiseerd 

kunnen wor den in het nu lopende boe k jaar. Tevens wordt bes

loten om ook voor 198 4 geen contributieve r hoging door te 

voeren. 

Mogelijke grot e onkosten zull en ook dit jaar niet geaccep 

tee rd kunnen worden. Het inac htneming van de genomen beslis 

singen wordt de begroting 1983 goedgekeu rd. 

Aange zien de heer Haen af t redend is als lid van de kascommis 

sie , dient een nieuw l i d van deze commissi e benoemd te worden. 

De hee r Feenstra heeft zich vanuit de vergaderinq bereid ver

klaard in deze commissie zitti nq te nemen. 

Oe kascommissie bestaat uit de heren Oster mann en Feenstra. 

SM1EI4STELLIIIG OESTUUR 

Het bestu urslid Schenau t r eedt volgens rooster af en is niet 

he rki e s baar. De hee r Van As heeft zich bereid ve r klaard OJ!l 

het bestuur bij te staan op het gebied van de PR. 
De heer Schenau wordt door het bestuur g rote hulde geb racht 

voor de jaren dat hij zich heeft inqezet voor de VVOF en 

spreekt de ho op uit om indien mogelijk een beroep op hem te 

mogen doen in bijzondere aa nge l egenheden. 

Voorts wordt in de vergadeFing voorgesteld om de heer Va n 

de r Stoel te benoemen tot financieel administrateur. 

Hie r mee gaa t de vergadering a ccoord . 
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Voor het komende jaar zal de volgende taakverdeling in het 

dagelijks bestuur worden aangehouden: 

Voorzitter de heer Selle 

Secretaris 

Penningmeester 

Beurzen 

RONDVRAAG 

de heer Baa s 

de heer Visker 

de heer Bruinsma 

Bij de rondvraag stelde de heer Feenstra voor om de lande

li jke vereniging te splitsen in re g ionale secties, om het 

verzamelen op een bredere basis in het land bekend te maken. 

Het bestuur staat geheel achter dit voorstel. 

De heer Haen merkt op dat hij op de in het vorige nummer ge

dame oproep aan scheepvaartverzamelaars weiniq respons heeft 

ontvangen. 

Op een vraag uit het bestuur of er onder de aanwezigen mede

werkers voor het verenigingsb la d zouden kunnen zitten, werd 

posit ief gerea gee rd door de heren Liebig, Van As en Schoustra. 

Op een vraag van de heer Mobach waarom de heer Selle niet 

aanwezig was moest het bestuur het antwoord schuldig blij-

ven. 

Voo r de gepl and e veiling in het najaar is de inbreng te laag 

om die doorgang te laten vinden. Het voorstel is om spoedig 

een datum vast te stellen in het voorjaar van 1984. 

SLUITING 

Om 13.15 uur sluit de plaatsvervangend voorzitter de verga

dering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. 

-o-0-o-o-o-o-o - o-o-o-o-o-o-

Het bestuur ontving de volgende brief van de heer Selle : 

"Door onbekende reden is de aankondiging van mijn vakantie van 
8/6 t/m 29/6 in ongerede geraakt waardoor problemen ontstonden 
betreffende mijn aanwezigheid bij de jaarvergadering. 
Ik verwacht dat in de toekomst zulke ongerechtigheden zich niet 
meer zullen voordoen. 
f1 e t v r i en de 1 i j k e g roe t , teken i k , 

F. P. R. Se 11 e" 
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VEILINGEN 

In de laatste maanden hebben weer oen aantal belangri jke 

veilingen plaatsgevonde n. 

Wij proberen met een kort verslag U een indruk te qeven 

van het verloop. 

23 juni veiling bij de Zon te Amsterdam. 

Hier werden slechts 70 kavels ter tafel gebracht. 

Hoewel de bela ngstelling niet overweldigend was, viel het 

totaalresultaat toch niet teqen. 

Ook hier kr i jgt men de indr uk dat de belangs telling voor 

oude fondsen stijgende is . 

·~ .'\; 
~~ lli)i K•!M!!JJe fl..."._ ''~ H F~ 18e5, N. 110, _1. 

n s .. -t..r JQI, Na. ft • u 1_, 1S07,to:-. e!) /~ 

...: 

E~n der interessantste stukken ~it de veilinq was dit aan

deel van de Kon . Hij. 11 De Algemeene Veeverzekering" uit 

het jaar 1866 
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Op 11 juni 1983 vond in Orussel de tiend e veiliny pla ats 

van de heer Cilbert J. L. Hasure. 

Deze Belgische veiling en de na afloop gehouden ruilbeurs 

ondervinden een steeds groeiende internationale belangstel 

ling. Er werden 465 kavels geveild waaronder enkele buiten 

gewoon interessante stukken uit de 18 e eeuw. 

De opbrengsten van deze stukken waren voor Nederlandse be 

gr i ppen erg hoog. Enkele voorbeelden hiervan; 

Een optiebewijs voor 6 aande len Keyzerlijke West-Indische 

Compagnie, groot 700 ponden uit het jaar 1729- fJ573,- ex 

clusief veilingkosten. 

Compagnie de Trieste 1781- F2000 ,-, Compaqnie d ' Assu r ance 

à Anvers, 1756- f3718, -. 

De automobielstukken brachten weer mooie p rijzen op. 

Tevens lagen ook de Amerikaanse spoorwegstukken weer goed 

in de markt. 

Als totaalbeeld mogen we zegg en: Een zeer geslaagde veiling 

maar met helaas zeer weinig Neder l andse stukken. 

UIT ANDERE OLADEN 

In het juninummer van de Huntkoerier is in de rubriek "ou 

de Fondsen" een zeer uitvoerig artikel verschenen over het 

verzamelobject spoorwegen . 

Speciale aandacht werd in dit uit ruim 4 pagina ' s bestaan

de artikel besteed aan het thema Amerikaanse spoorwegen. 

Ter illustratie werden de afbeeldingen gebruikt van 12 ver

schillende Amerikaanse spoorwegaandelen. 

liet door de schrijver van dit artikel verrichte 5peurwerk 

naar de verwantschap van de diverse Ame rik aa nse spoorweq

maatschappijen en de financiering daarvan verdient de waar

dering van de verzamelaar . 

Wij spreken hierbij de hoop uit dat de redactie van de Munt

koerier in deze koers verder blijft varen. 
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VRAAG VAN HET KWARTAAL 

Het is gebleken dat er bij onze leden behoefte bestaat aan 

informatie over oude waardepapieren waarvan no g zeer weinig 

bekend is. 

Wij willen d.m.v. deze nieuwe rubriekde lezers de kans geven 

om achtergrondinformatie te geven indien zij daarove r beschik

ken. 

Uw opheldering wordl in de volgende afleverin g van ons ver

enigingsblad opgenomen. 

Het eerste stuk waarvoor wij Uw medewerkin g verzoeken is het 

hier afgebeelde stuk; Syndicaat tot Exploitatie van de Gas 

Cornmin qlers in Busland, uitqegeven in 1894. 

Oe vraa g van de inzender luidt alsvolqt : 

Wat zijn Gas Comming lers en is het bekend hoe lang deze 

f·1aatschappij heeft bestaan? 

• ~H .. :.' ~ .i 4, 

. ;.;;~: -';u,;i~~ .. d~~; ·,·.,t.:~"''.:.I,;L<,L'':<~: ... I( 
: . . ""' . . . . . :: ~ . . : . . . . ... . . .-. 

~n"~~Jt@rll~tt_G~jt: . · 
~· ·. , 

Indien U nog aandelen of obligaties bezit waarover U in het 

duister tast, stuurt ze dan op, zodat wij de vraag aan de 

le zers kunnen voorle gge n. 
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DE ZU IDEHZEE- VEREEN IG HIG 

Bijna 2000 jaar geleden was er nog helemaal geen Zuiderzee. Er 

was slechts een doorlopende kustlijn die een beetje te vergelij -,.-
ken is met de totale kust l ijn van de huidige Waddeneilanden. 

Een aantal binnenzeeën, waaronder ook " De Zuidzee " en het Flevo

meer (vroeger Al meri genaamd), overstroomde steeds de lage landen. 

Daarbij kwam nog de "vraatzucht" van de lloordzee en het land (te 

laag en te zacht) kon zich hiertegen niet verweren. Sedert de 

lle eeuw werden deze watervlakten steeds groter. 

Omstreeks 1340 komt voor het eerst de naam Zuiderzee voor. Later 

werd de Zuiderzee de belangrijkste verbinding tussen de handel

drijvende landen in het noorden en in het Oostzeegebied. Ver

scheidene vissersdorpen ontwikkelden zich tot bekende handels

steden b.v. Enkhuizen, Hoorn en Stavoren. 

Al heel lang bestonden er ideeën en plannen om aan het water land 

te ontnemen. Hendrie Stevin, zoon van de beroemde Sirnon Stevin, 

schreef al in 1667: 

"Hen sal eerst de Iloortzee van de Zuyderzee afscheyden, dammende 

alle gaten van Staelduynen over Texel, Eyerlant, Vlielant, 

Derschellingen en Amelant, en sluytende dit aen Vrieslant". 

Hij stelde voor sluizen voor waterregulering te bouwen en kanalen 

open te laten om de handelssteden bereikbaar te laten blijven. 
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vervolg van De Zuiderzee - Vereeniging 

Er verliepen bijna twee eeuwen tussen deze Stevin, die schertsend 

luiderzee - J ules Verne qe noemd werd, en Lely. 

In die periode waren er ve r over de 100 idee~n, p lann en en uit

werkingen voor het " Probleem Zuiderzee". We zullen ons hier slechts 

beziqhouden me t de aanvangsproblemen van de Zuiderzee-Vereeniging, 

die het huidiqe proj ekt eerst mogelijk maakte. 

Wanneer werd het nu konkreet? Na de drooglegginq van de llaarlemrner

meer 1848-1 852 werden interessante ni~uwe plannen en namen open-

baar zoals b.v. J. Kloppenburg, P. Faddegon, B. P . G. van Diggelen e .a. 

Zelfs Koning Willem Ill zei in zijn troonrede van 1 874: 

"Het zal mij verheugen, indien voor het einde deze r zitting de 

eerste beslissende stappen gedaan zijn tot aanwinninq van g rond

gebled ten koste der Zuiderzee". 

In 1877 diende het kabinet Heemskerk een wetsontwerp in ter door

voering van het plan Leeman. llog in datz elfde jaa r tra d dit kabinet 

af en er kwamen weer vele jaren van wa chten. Pas de heren A. Ouma 

en P.J.G. van Diggel e n (zoon van B.P.G. van Diqqelen = het zogen. 

eerste Di~gclen-Plan van 1843) kwamen tot nieuwe daden. Op 4 janu

ari 1886 we rd in Amsterdam de "Zuiderzee - Ve reeniging " opqe richt. 

In het dagelijks bestuur vinden we de bekende namen van A. Buma 

en Van Diqqelen zelf, en voorts A.C. IVertheim, H.C. van der Houven 

van Oo rdt, W. A. Bergsma, C. Donker, O. A. \V ittop Koning, F.C. Tromp 

en anderen. 

Het probleem vormde, zoa ls gewoonlijk, de financiering voor de uit

werking van een goed bestek. In oktober 1886 werden de heren Toorn 

en Lely tot hoofdingenieurs benoemd. Toorn hield er echter later 

om onbekende redenen mee op. Eveneens in oktober 1886 werden 432 

l eden bij de Vereeni g in g ingeschreven, die een inleg verzorgden 

van Hfl. 1.413,50. Deze leden brachten daarna j aarlijks ongeveer 

Hfl. 3.574,-- op, terwijl Toorn al op een jaarsalaris van Hfl. 7.000,

aanspraak maakte. Door andere omstandigheden bracht de Vereeniging 

noq eens Hfl. 14.523,50 bijeen; het budget was echter op 

Hfl. 100.000,-- vastges teld. 
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vervolg van de Zuiderzee-Vereeniging 

In de maa nden van discussies omtrent "voor en tegen'' de droog

legging van de Zuirlerzee was er veel voorspraak van de kant van 

de koning en Gedeputeerde Staten . Er was echter weini g geld en 

er waren veel tegenstanders van het p rojek t . Op 15 juli 1887 

werd meegedeeld dat 6 provincies in 3 jaar tijd samen Hfl. 9 .100, 

wilden bijdragen. Spreekt dit niet voo r zichzelf? 

Op voorstel van de penninCJmeester, l·lr A.C. Wertheim, besloot men 

een geldlening te plaatsen . I n februari 1888 kon men in de emiss i e 

prospectus lezen (hie r een uittreksel): 

" Geldl eening groot negenti g duizend g ulden (f 90.000 ,-) verdeelt 

ln aandeelen van vijfhond ert en hondert gulden en in onderdeelen 

daa rvan fij fti g g ulden A. en B. 

Deze geldleening is renteloos. 

De terugbetaling gesc hied alsd an met eene premie van 10% en bove n

dien met 50% meer voor ieder jaar, dat de oprichtinq na 1889 plaats 

heeft". 

Het was een geweldige tel eurstel ling . Op de lening werd voor minder 

dan 1/3 ingeschreven . De steun die door de re gering toegezegd was, 

werd door de belegge rs ge negeerd. In een nieuwe poging werd er nog 

eens Hfl. 9 . 450,- bijeengebracht. l~o(J steeds ontbrak er geld aan 

het beginkapitaal. Dankzij de persoonlijke financi~le inzet van 

de heren Wertheim en Lel y kon de oprichting van de Zuiderzee - Ver

eeniging doorganCJ vinden en daarmee was de basis gelegd voor een 

van de qrootste polderprojekten van de wereld . Lely stortt e 

Hfl . 4 . 250, - en Wertheim stelde zich ga rant voor het ontbrekende 

deel. 

Tot aan maar t 1 892 werden de bekende "8 nota's" ingediend die de 

technische basis voor het hele projekt inhielden. Het het publiceren 

van deze " 8 nota's" had de Zuiderzee -Vereeniging haar doel bereikt. 

Lely had hier een oplossing gevonden die bestand was te gen alle 

kritiek (ook tegen de voortdurende kritiek van Albert den Herder, 

Harderwijk) . Men ha d hem nu niet mee r nodi y . Desondanks blijft 

de naam Lely onverbrekelijk verbonden met de Zuiderzee. 

Afbeelding: schuldbekentis Nr 22 van 30 april 1889, te Amsterdam 
uitgegeven. Dit pap ier is zeker een van de meest zeld
zame, maar ook een van de bekendste op de Nederlan dse 
markt . Het heeft de ori g inele handtekening van o.a. 
A. Buma en H.C. van der Houven van Oordt . 
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AGENDA 

VERZAMELAARSBEURZEN VE ILINGE N 

6- 8 Ruilbeurs te Gent 
(Dulle Griet) 

7- 8 Ruilbeurs Wirtschafts-
museu m- DÜsseldorf 

4- 9 Ruilbeurs IVirtschafts-
museu m- DÜsseldorf 

11- 9 Freunde Historischer 
We rtpapiere - Fran kfurt 

l-10 Ruilbeurs V V 0 F 
Amsterdam 

1-10 Ru il beurs te Gent 
(Dulle Griet) 

2-10 Rui lbeurs IVirtschafts
museum-DÜsseldorf 

5-11 Lustrumfeest en Rui l
beurs V V 0 F Amsterdam 

3-12 Rui l beurs te Gent 
(Dulle Griet) 

na 28- 8 Veiling De Zon 
Amsterdam 

3- 9 Veilng Scriporama 
's-Gravenhage 

8-10 Veiling H. J. Herbst 
Keulen 

1 0 - 9 Veiling Freunde Hist
torischer Wertpapiere 
Frankfurt 

17- 9 Veiling te Brussel 
Hotel Delta, J.L.I·Iasure 

25-10 3-Hasen, Fernaukti
on, Asperg 

4-ll Veiling Smythe,New-York 

na 6 -ll Veiling De Zon 
Amsterdam 

10-12 Veilimg te Brussel 
Hotel Delta J.L.Masure 

De ruilbeurs te Gent vinut plaats vanaf l4.00uur in de "Tempe
lier" i•leersenierstraat 5 (van vrijdagmarkt naar Zuivelbruq) 

De veiling en ruilbeurs van de Freunde Historischer Wertpap iere 
vindt plaats in de Schillerstrasse 11 te Frankfurt. 

5 JAAR V V 0 F 

Grote fees telijke ruilbeurs ter ere van het 5 jarig bestaan van 
de V V 0 F zal plaats hebben op zaterdag 11 november 1983! 
Het ~rogramma zal in het septembernummer worden bekend ge ma akt. 

Crosser Festlicher Tauschta g anlässlich rles fÜnfjärigen Jubiläums 
der V V 0 F. 
Das Programm wird in der September ausqabe bekannt gegeben. 

Biq Lustrum Bourse for Collectors in order to celebrate the first 
V V 0 F lustrum. 
The programme will be published in our September edition. 

Grande Oourse d'Ëchanges à l ' occasion du cinquème anniversaire 
de la V V 0 F. 
Le programme sera publi~ en septembre 

Het volgende nummer verschijnt in september, 
het vierde nummer van 1983 eind november. 
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1·1AIL - BID II 1963 

Op onderstaande kavels kan door de leden schr i fteli j k wor
den geboden. Biedingen dienen uiterl i jk drie weken na ont
vangst van het blad aan de VVOF te worden verstuurd. Een 
kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder , dle zo spoe
dig mogelijk een bericht verqezeld van kostenopgave ont 
vangt. Na ontvangst door de vereniging van het verschul
diqde bedrag worden de fondsen aan de kopers toegestuurd 
en vind afrekening met de verkopers plaats. Köpers betalen 
naast de koopsom uitsluitend de verzendkosten ( aanqe
tekend of met aangegeven waarde). 
Verkopers wordt pe r kavel f 3,50 in rekening qebracht plus 
f 1, - voor ieder verkocht exemplaar. 

Leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via 
de 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 vol g ende 
kavels. 

Wij willen voor onze leden de kwaliteit aangeven van de 
stukken die in de Mail-Bid worden geplaatst. De opzet is 
om onderstaande kenmerken , welke ook internationaal wor
den gehanteerd, te gebruiken. 

Unc 
EF 

VF 

F 

VG 
+ 

1 

2 

= als nieuw 
= als nieuw met een enkele vouw of een te verwaarlozen 

plekje 
= meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine be-

schadigingen 
= zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, ander 

mankementen 
= zwaar beschadigd, slechte kwaliteit 
= decoratief 

1 obl. 4% Rbl!OOO Rusland 1902 VF 

l obl. 4.! "L 
2 '0 Fr 500 nusland 1909 VF 

1 obl. 5% Fr 500 l~usl and 1906 F 

1 obl. 4% Fr 2500 I~ u sla n d 1890 2e em F 

1 obl. 4% Fr 2500 Husland 1894 6e em VF 

2 obl. 4 % Fr 500 Rusland 1894 6e em 2 x VF 

1 obl. 4 % Fr 500 Rusland 1889 F 

9 a a nd. Fr 100 Financière des 1"11 nes 192 5 9 x VF 

1 obl. 4f% Fr 500 Cie. Générale Auxiliaire d'Entreprises 

El. 1910 F+ 

1 aand. Fr 100 Gaz et Electricité de Kazan 1900 F+++ 

2 obl. 4% Fr 500 Soc. Méta1lurgique Russo - Belge 1898 2 x F 

3 obl. 4% Kr 200 Hongarije 1903 2 x F, 1 x VF 

1 pandbr. 4î% Frt 1000 Hitelbank 1892 F 

1 pandbr. idem 1894 F 
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3 2 pandbr. 5% t:: 20 ~oyal Trans Af rica n Hailway, Opo r to 

1 886 2 x VG 

1 part social e Tramways et [ l ect ricité en Russe 1 923 F 

2 obl. 4t% Fr 500 Tramways d'Odessa 1 880 1 x F, 1 x VF 

4 1 ob l. RH 1 000 Ueut sche Spa r p rämien Anle i he 191 9 F 

1 ob l. 4 % Rbl 62 5 Geconsol. Spoo rw. 1 880 SU E 1007b F 

5 1 aand. f 2500 De Wagne r Vereeniging 19 32 VF 

6 _ 1 obl. 4Ï % Kr 2000 Hi tel bank 1 9 1 0 VF 

1 obl. 4% Rbl. 125 1\us land 1890 2e em F 

2 obl. 4 % Rl·l 2000 Rusland 1 902 2 x VF 

7 1 obl. f 250 In ternat i onale Verg. van P l a ntkund iqe n te 

Leiden 1902 F 

8 1 aand . RM 1 000 Uecke r und Steeb Seifenrabriek 1922 VF 

9 1 aand . f 1 000 KÜchenmeister 's Intern. Mi j . voor 

Accoustiek, Amsterdam 1 929 VF 

10 1 bew./ aand. Nat ional e lll j . der 13elqische Spoorwegen 

1937 VF 

11 2 aand . Fr 100 Union Mini~re et Financi~re Colaniale 

1929 2 x VF 

12 3 aand . F r 100 Distil l eries Paul 13oulanger 1924 3 x VF 

13 1 winstaand. Rubber Cultuur llij . Ojember 1925 VF 

14 1 preferent aand. f 1000 Landbouw Hij. Holl and 1 920 VF 

15 6 obl. 6% Internationaa l Verkeersbureau f 1000, opl. 175st 

Amsterdam 1922 6 x VF 

16 1 aand . f 100 Oouw- en Handelsmaatschappij Antibes, 

' s G ravenha~e 1931 VF 

17 1 winstbewi js Bank voor Handel en Ni jver h ei d, ' s Craven

haqe 1 909 VF 

18 1 aand. f 500 llederlandsche Pels Industrie, opl 200st 

Goirle 1928 F 

19 1 obl. 4 % $ 1000 Ch ica go, Hoek I sland and Pacific 

Railraad Co. 1902 F+++ 
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20 1 obl. 7% f 1000 tled . llij . voor Scheepvaa r t Ha nd el en 

IHjverheid, Hotte r dam 1920 EF 

OPaRENG STL IJST HAIL - OI D I 198 3 

1 f 14 f 11'- 27 f 40 f 

2 1 5 - 11,- 28 41 -
3 - 1 6 - 10 ' - 29 - 42 - 20 

4 - 17 - 11'- 30 - 16,- 43 -
5 - 18 - 7'- 31 - 1 8 ' - 44 -
6 - 19 - 32 - 10 ,- 45 -
7 - 20 - 33 - 7'- 46 -
8 21 - 17,- 34 - 15, - 47 -
9 - 22 35 - 8 , - 4 8 -

10 2 3 - 16,- 36 - 8 '- 49 -
11 - 2 4 - 37 - 4,-

12 - 6,- 25 - 3ö -
1 3 - 1 4,- 26 - 39 - 4, -
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Deze pagina is gereserveerd voor 
leden/verzamelaars. 
Vijf regels voor flO,-. 
Leden van de VVOF mogen lx per 
jaar een VVOFje plaatsen. 
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V V 0 F jes 

Hier sta ik deze keer alleen 
Graag te koop of te ruil ne
derlandse historise waardepa
pieren. Plaatst U vol gede 
keer ook? 
11. Liebi g , Postbus 228 
2640 AE PIJ NACKER 
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Effekten-Album voor slechts f 60,-
Wie oude effekten rs gaan verzamelen. rs al snel op het niet onaanzienlijke probleem 
gesturt hoe hrj zrjn stukken. zo goed mogelijk beschermd, bewaren kan. 

Albums waann ook IJIOtere stukken opgeborgen kunnen NOrden. ziJn moeihik in de 
handel te verknJgen en z11n bovendien n •ga pr IJZIQ. Toch rs een goede presentatie van 
een verzameling erg plezrerrg. 

Het bestuur van de V.V.O.F hee:-t hrerrn voorz:en door speerale effekten-albums te doen 
vervaardrgen. 

BiJ deze stevrge plastrk bancen. voorzren van een 4 -rings mechanrek be!-Jo~e~ 20 
( osbladrge he der plastrk show-hoezen. elk ·net een Z\Nar1 nsteekvel. nk usief 20 
opbergi-Joezen kost elk album srec,ts t 60- (afgehaa d brj de VVO.F) 
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OPKOMST VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN IN NEDEHLANO 

Het verschijnsel Naamloze Vennootschappen mag dan al van en

kele eeuwen her stammen, de grote bloei komt in de laa tste 

25 jaar van de vorige eeuw. 

De kostbare machines vormden toen ook al een probleem voor 

de portefeuille van de ondernemer en derhalve moest hij zijn 

geluk zoeken bij investeerders die wel enig risi co durfden 

te nemen. Veel N.V. 's zijn ook ontstaan uit familiebedrijven 

die door vererving kapitaal onttrokken zagen uit het bedrijf 

en de N.V. ~orm als bescherming kozen. Oat de investeringen 

die men heeft gedaan niet altijd even succesvol waren moue 

blijken uit het ruime scala van materiaal dat voor de verza

melaar aanwezig is. Dat niet alle oude bedrijfjes/ N.V. 's 

ten onder zijn gegaan kunnen we onderstaand lezen, 

Zeepfabriek "de Vergulde Hand" uit 1554, Azijnfabriek "de 

Boog"-1564, Erven Lucas !Jols-1575, Jacob Bussink-1593, de 

Porceleyne Fles-1655, brouwerij "d' Oranjeboom" -1 671, Wijnand 

Fockink-1679. 

Enkele bekende bedrijven uit de 18e eeuw zijn achtereenvo l

qens, Joh. Enschedé-1703, Tabaksfabriek J.&A.C. van Rossem-

1755, Diepenbroek en Reigers te Ulft -1761, Boldoot -1789 en 

L.Smit te Kinderdijk-1795. 

Veel van deze bedrijven bestaan heden ten daqe noq, al moet 

vastgesteld worden dat zij vaak zijn overqenomen of een sa

menwerkingsverband met andere vennootschappen hebben. 

Het Van Gelder concern uit 1783 is net voor het 200jariq be

staan naar men weet ten onder gegaan. De K. V. T. uit 1777 heeft 

het dan nog net gehaald, maar is eveneens verdwenen. 

Sickens Lakfabriek 1792 maakt nu deel uit van het AKZO con -

cern. 

De opheffing van de Gilden in 1806 heeft de economische macht 

van een kleine groep doorbroken. Haar daar ons land in die 

periode economisch door de Fransen werd leeggezogen voor hun 

in stand te houden legers, met aansluitend het in 1810 inge

voerde continentale stelsel hebben toen positieve on twi kkelin

gen te niet gedaan. 

Maar dit veranderde snel na de bevrijding. In het bezettinqs/ 

bevrijdings jaar 1813 liepen er in Amsterdam slechts 40 koop-
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vaardijschepen binnen en de halve bevolking leef de van de be

deling. Door het krachtig ter handnemen van het bestuur door 

Koning Willem I kwamen er ongeke nde stimulansen voor vrijwel 

alle takken van de valswelvaart 
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A AllOtEl 

aandeel van f 250 in 
in 1864 opgerichte 

NATIONALE UHANDSTOF= 
r~AATSCHAPPIJ 

de 

Een jaar later (1814) liepen er in Amsterdam al 1400 koopvaar

dijschepen binnen, de haven van Hotterdam was in dat jaar al 

te klein. 

Paul van Vlissin gen kon met steu n van de konin g in 1823 een 

stoomvaartlijn op Harlinqen openen vanuit Amsterdam. Uit dit 

maatschappijtje is de huidige Werkspoor ontstaan, op de plaats 

waar in 1608 het eerste V.O.C. schip van de helllnq liep ~at 

in Amsterdam werd gebouwd. 
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De eerste stoomketel in Nederland werd in 1827 geplaatst bij 

het Tilburgse textielbedrijf Fa. Pieter van Dooren. 

In 1824 werd de Nederlandsche Handel-Maatschappij opqericht, 

waarbij de koninq voor f 4.000.000 aandelen nam en de deelne

mers 4î% rente garandeerde. 
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Na 1839 begint het tijdperk van de spoorwegen en tramwegmaat

schappijen, en de opkomst van de zware industrie, zoals de 

machinefabrieken Reineveld en Stork van resp. 1846 en 1858 

en de Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij van 1836. 

De groei van het aantal N.V. 's in de laatste jaren van de 

vorige eeuw is duidelijk af te lezen aan het volqende staat-

je. 

jaar aantal jaar aantal jaar aantal 

1882 683 1890 132 7 1898 2656 

1884 805 1892 1558 1900 3300 

1886 931 1894 172 3 1902 3812 

1888 1075 1896 2121 
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Toch moeten we rekening houden met een aantal bedriJven die 

in Nederland waren gevestigd, doch hun werkzaamheden i n de 

voormalige koloniën hadden. Het aantal dat we r kzaam was in 

overige land en moet hoofdzakelijk worden ge vond en in Oost

Europa. Deze bedrijven komen we teqen in Hoemenië en Kus

land als oli e exploitatiemaatschap pij en. 

Op de volgende pa gin a vinden we een tabel, die het maatschap

pelijk, het geplaatste en het qestorte kapitaal aa ngeef t van 

de op 31 december 1902 bestaande Naamloze Vennootschappen. 

Van al deze maatschappijen was no q slechts een klein ~edeelte 

in handen van de overh eid. 

Ze lfstandi qe spoor- en tramweqen komen nu niet meer voor. 

Dit qel dt ook voor b.v. electriciteits - en tel efoonmaatschap

p i jen , als voor straatwegen , bruqgen en ve ren. 

Niet in deze staat zijn opgenomen de cultuurmaatschappijen, 

die hun hoofdvestiqing buiten Nederland hadden • 
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aandeel van de inmiddels (19 00) verdwenen landweg van Gouda 

naar Goejanverwelle uit 1836 

6 



3 MAAt.ecbnppel\jk 
d < knpitnnl. 

R U B lt I Jl~ K R N. 
GeplMt.'\t 
kapit.aaL 

Ge8tort 
kApitAAl. 

Administratiekantoren, Ranken Cre
diet.vercenigingen. . . . ~ . . 177 f 

Begmfenis--V creenigingen , Begrnnf-
:H0,737 ,300 .r 150,526,500 f 109,34~,875 

plAat.s-ex ploitAtiën. . . 
Bon wmRRtsclu~ppijen. . . 

14 " 
728 " 

562,500 " 148,2H.aO!i " 
545,950 " 543,575 

90,0!>2,170 " 86,008,704 
Cultuur-, KnnAAI-, JJandAAnwinning-, 

:M~jn- en V cenmAAtschRppijen: 
a. Cultnurmnn.t~chRppijen . . . . 
h. KRnMlmM.t'Schnppijen . . . 

373 " 
7 " 
6 " 

69 " 
41- ,, 

~25,533,278~ " l98,tS0,178" " 195,711,368110 

~ l5~t.250 ,, 
c. J.1nnd AAn w1 nn i ngmRRt.schnpp\ien 
d. M\jnmMtschapp\jen . . . 

9,:372,300 11 

89,685.700 ,, 
e. Petroleummanl.srhnpp\jen . . . 1 03,650,00() ,, 
f. VeenmMtsch~tppijen . . . . . 

DR.gbladen, DrnkkerUr.n en Uitgevers-
mant.'!chRppijen . . . . . . 

DienRtverril'htingmMt.'lrhnppijen. . . 
Droogdokken, Werven. . . . . . 
Elertrici tcits-, 'felcphoon mAAtschappijen 
Fnbrjeken: · 

11 ,, 

126 1/ 

2 11 

20 ,, 
37 ,, 

a. BeetwortelsuikerfAbrieken, Sui
kerfabrieken en &lffin~tderijen. 31 " 

b. Bierhrouwerijen, Meel- en Brood-
fllbrieken. . 71 11 

c. Chemische-, Ga..c;- en Oliefabrieken 9 ~ '' 
d. Katoen-, Wol- en Garenfabrieken 140~ " 
e. Steen-, J.T~r- en Werk1nigfnbr. ~7 11 

f. Van onderscheiden IU\.rd . 2:{8 " 
Goederenhandel: 

a. Randelslichamen . . . 
b. Mngnz\jnen, Verkooplokalen . . 

Hotels, t5ocieteiten en VolkRgAArkeukens 
Hypotheekbanken, Sr.hecpRvcrbnnd-

maat.'!chapp\jen . . . . . . . 

222 " 
28 " 

1:H " 

5~ 11 

112 ,, 
27 " 

4--t-0 1/ 

27 11 

141 ,, 
121 " 

Melkinrichtingen, Zuivelfabrieken . 
Panorama's, t;chon wburgen . . 
ScheepvaartmMtsch"ppijen . . 
SpoorwegmAAtacbl\ppijen . . . 
Sportmantschapp\jen . . . . . 
StrAAtwegen, Bntggen en V eren . . 
Tramweg-, Rijt.nig- en V crvoermMt-

~chappijen . . . . . . . . . lOl ,, 
V erzekeringrnaatschapp~jen: 

a. Zeeverzekering . . 
b. Brandverzekering. . 
c. Leven~' ·kering . . . . . 
d. ·van gemçngden en onderticheiden 

Rard . . . . . . 
ViMcherUmM~cbappijen . . . . 
WMCh-, Bad- .en Zweminrichtingen 
WaterleidingmaA.t8cbappijen 
Van onderscheiden aArd . _ 

6 " 
40 " 
59 ,, 

133 " 
49 ,, 
31 " 
19 " 
84- " 

2,308,500 " 
16,226,650 11 

24,550 " 
10,565.~()0 1/ 

) 4-,'~89 ,000 " 

22,750,000 ,, 
l8,12U,6fl0 " 
30,1 ~~1,2fl0 " J 4,:t3:3,400 " 2fi,l00.050 11 

6fl,6ö6,613 " 
) 56,4:3~,880 ,, 

J.l,420,000 " 
2:{_67·1-,(150 " 
83,610,000 1/ 

7,Ua~l,180 " 
3/175,550 " 

) 18,928,700 " 
l05,!i21,74611~ " 

1)():3,200 " 
:352,:~50 " 

57,R20,625 " 
l,5f>O,OOO " 28,380,000 " 

24,!>70,500 ,, 

59,306,100 " 10,505,800 " 
1,196,030 ,, 

12,114,16á ,, 
19,016,~00 " ----

3,15~,250 " :J, l5fl,2!>0 
7,472,:mo " 2,672,aoo 

72,242,000 " 71,501-.f>OO 
80,0f>7 ,500 " 79,6:33 a37'0 

2,278,500 " 2,136,GOO 

11,770,407~ " 11,716,990 
2·1-.S!'iO " 21-.550 

6,ml2.,9on ,, 6 657~~00 
5,447.000 11 5,326,100 

22,000,000 ,, 22,000,000 

15,426,050 ,, 15,222,800 
21,298,:~00 " 21 .0H·,5an 
n,18ö,400 " 11,186,400 
Hl,'iH1,250 " 1~1,671,050 

48, 1·36,76:~ "· 48,2fi:~.l ()3 

) 14,450.500 " 112,5!~2,870 
8,833,500 " 8,6] 5,~150 

l fi,!">7n,:H>O " 16.27fl.450 

56,S87 ,085"" n 11,657 ,:l8!l'"' 
6,0·1-2,R52 " 5,8~0.774~" 
3,714.650' " :~,626, 1 ~0 

78,·Hfi,l50 '' 78,0~fi,Çl t2r.o 
97,57'i.J9f)ft& ,, 92,951.~171,;~ 

4~!1,950 " 491-,950 
351 ,1ns 11 as1 ,HlS 

47,008,875 1/ 46,843,275 

1,512,000 " 228,000 
2fl,985,:{50 " 4,611,485 
20,1 I 3,100 " 4,5fl4,575 

46,967,800 " 9,854,625 
4.TW,56fl " . 4,642,166 

981,830 " 9Rl,830 
8,16~,165 /1 8,169,] 65 

14,211,080 " 13,615,!J80 

TotAAl . ~-~~ fl,768 647 0131:, f l,320 533 06674 fl,135 831 235 74 
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VEILINGEN 

Op 25 juni werd door de familie TschÖpe voor de 9e maal in 

het Navotel te Neuss een succesvolle veiling georganiseerd. 

Ook ditmaal was het de heer TschÖpe weer gelukt om hoogst 

interessante en unieke stukken uit de 18e en 19e eeuw te be

machtigen voor zijn veiling. 

Dat de Tschope vellingen steeds weer kunnen rekenen op tal

rijke internationale bezoekers ligt in de eerste plaats aan 

de gastvrije ontvangst van mevrouw Reinhilde TschÖpe en de 

gezellige sfeer, die daar het 9evolg van is. 

Vervolgens aan de deskundige uitvoering van de veilinqcatalo

qus met afbeeldingen van ieder stuk en voorzien van een ach

tergrond geschiedenis. 

De heer K. Leonhardt veilde weer op een aangename en vlotte 

wijze de 553 kavels. 

Enkele topstukken brachten het volgende op; 

Pommersche Landschaft, 1823 

FÜnfte Assekuranz-Kompagnie, 1808 

Roulette de ~1onte Carlo, 1924 

Comp. de la Real de la Extramadura, 1746 

0112000 I 01·13 300 

0113 0 0 0 I D t11 9 0 0 0 

Ot12 000 I 01·14200 

01·145 ooI Dl14800 

Real Comp. de Comercio Establecida en Barcelona, blankette uit 

1756 0113000/0116000 

Het Nederlandse boek "Het Tafereel der Dwaasheirl" uit 1720 

ginq voor DM5500 (inzet) in andere handen over. 

De documenten, verzekeringspolissen en emaille reclameborden 

ginqen grif van de hand. 

Overiqe Nederlandse kavels; Oe [erste Haagse Hulpbank 01150, 

De Oell-Brouwerij,l890- DM40, blankette van het Casino 's Her

togenbosch DM50, 3!% Amsterdam 1862 0Ml40. 

Tot slot dient opgemerkt te worden, dat de hoge kwaliteit en 

de grote verscheidenheid der stukken ook een belangrijke bij

drage levert aan het succes. 

De bazar, dle lid afloop van de veiling gehouden werd qenoot 

veel belangstelling en er werd druk gesnuffeld, qeruild en 

gehandeld. 

Als nabeschouwing een bezoek aan de veiling te Neuss is voor 

elke verzamelaar van oude waardepapieren een gunstiqe belevenis. 
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OE W.D.R. EN OUDE WAARDEPAPIEREN 

Tijdens de veiling van TschÖpe werden T.V. opnamen gemaakt 

voor de zender Duitsland III, die bestemd waren voor een 

programma op woensdag 29 juni. Ook zijn voor deze uitzending 

bekende Duitse verzamelaars geintervieuwd. 

Oe beelden werden die woensdaq live van commentaar voor~ien 

door het echtpaar TschÖp e, dat als speciale gast aanweziq was. 

Oe heer TschÖpe werd voorts een aantal vrayen qesteld over 

het verzamelgebied en hij had als illustratie eniqe bijzondere 

stukken bij ~ich, die op het beeldscherm geprojecteerd werden. 

VEILING OE ZON 5 SEPTEMBER 

Oe veiling van oude effecten bij OE ZON vond op 5 september 

plaats op het ongebruikelijke tijdstip van 3 uur 's middaqs. 

Oe opbrenqst van de 52 kavels was dan ook bijzonder laaq. 

Dit mocht echter worden verwachten gezien de niet al te beste 

kwaliteit van de aangeboden kavels. 

0 e ho o q st e d p b r en g s t w a s v o o r d e a a n de 1 en va n d e tH j t o t E x p 1 • 

van de drukkerij "Plantijn". 

Zeer begrijpelijk, want ~it is een stuk van hoqe qrafisc he 

kwaliteit. 

VEILING SCRIPORAMA 3 SEPTEHBER 

Scriporama heeft op 3 september in den Haaq een zeer succes

volle veiling gehouden. 

Geveild moesten worden 550 kavels, waaronder een g rote hoe

veelheid van zeer g rot e kwaliteit en zeldzaamheid. 

Van deze kavels moest slechts 27% worden teruggenomen, daar 

er geen bieding op kwam. 

Oe verkoping mocht zich verheuqen op een qoede belangstelling 

van Nederlandse verzamelaars. Het aantal buitenlandse bezoe

kers viel tegen, met uitzonderinq van onze zuiderburen. 

Er heerste een qea·nnimeerde stemming en er werd levendig qe

boden. Oe hoogste opbrengst was voor de Keijserlijke-Indische 

Compaqnie uit 1723, inzet flOOO voor fll25 exclusief de 20% 

veilingkosten. 
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Het meest opmerkelijke van de veiling was de zeer unieke col

lectie van spoor- en tramwegstukken die onder de hamer kwam. 

Met veel overstappen zou men destijds over de lijnen van al 

die maatscha~pijtjes gans het land hebben kunnen bereizen. 

Tramweg fHj. De Meyerij 1896 nom. flOOO- f50, -,Tramweg IHj. 

Zutphen-Emmerich 1921 aandeel 8 f250- flOO,-, Locaal Spoorweg

Mij. Neede Hellendoorn 1910 nom flOOO- fl80,-,Geldersch-Over

ijsselsche Stoomtram Mij. 1885 nom. f250- f70,-,Stoomtramweq 

Mij. Oldambt 1881 nom. flOOO- fllO,-,Westlandsche Stoomtram

weg Mij. 1881 nom. flOOO- f75, -, de emissie 1900 nom. f 700-

voor f60,-. Een oude Negotiatie voor den aanleg van den Grind

weq van Zutphen op Emmerik uit 1846 nom f500 bracht op f450,-. 

Een stuk van de Straatweg van Oloemendaal naar de Zandpoort 

uit 1822 nom. flOOO kwam op f320,- en als aparte kavel werd 

nog qeveild een lijst van aandeelhouders in deze Straatweq 

die voor fl70,- een nieuwe eigenaar kreeq. 

Voorts was er een mooi aanbod in de qemeenteleninqen. lening 

Apeldoorn 1901 1895 fSO,-, Gemeente Krommenie 1881 f65,-, 

Gemmente Landsmeer 1876 f20,-. 

NIEUW TIJDSCHRIFT 

Wij willen onze lezers er op attent maken, dat er sinds 1 juni 

in Engeland een nieuw blad is verschenen genaamd; Bond and 

Ban kno te News .. 

De rubriek Bonds & Shares wordt verzorgd door T.J. Hobson, 

de rubriek Paper Money door Yasha Ueresiner, de rubriek 

Cheques door David Shaw. 

De prijs voor Europa bedraagt E 7,80 per jaar. 

DE GROTE PERS EN ONZE PUBLIKATIES (zie julinummer) 

Op 19 juli bracht de Leeuwarder Courant onder het kopje 100 

jaar geleden een klein artiekel over de Zuiderzee. 

Leeuwarder Courant, dondernag l9 julij 1881: 

Het hoofdbestuur der Schuttevaer-vereeniging heeft d.d. eer

gisteren een zeer gemotiveerd adres aan de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal gezonden, aandringende om het voorstel van 

het Kamerlid Buma, de geheele afsluitinq der Zuiderzee in de 

nabijheid der eilanden, tot uitvoering te brengen. 
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MAIL-BID lil 1983 

Op onderstaande kavels kan door de leden schriftelijk wor-
den geboden. Biedingen dienen uiterlijk drie weken na ont
vanqst van het blad aan de VVOF te worden verstuurd. Een 
kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder, die zo spoe-
dig mogelijk een bericht vergezeld van kostenopgave ontvanqt. 
Na ontvangst door de vereniging van het verschuldigde bedrag 
worden de fondsen aan de kopers toegestuurd en vind afrekening 
met de verkopers plaats. Kopers betalen naast de koopsom uit
sluitend de verzendkosten (aanqetekend of met aangegeven waar
de). 
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 
de 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. 

De kwaliteit v~n de stukken die in de Mail-Bid worden qeplaats 
zullen worden aangegeven met de volqende kenmerken; 

als nieuw Unc = 
EF = als nieuw met een enkele vouw of een te verwaarlozen 

plekje 
VF 

F 

VG 
+ 

= meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine bescha
digingen 

= zwaar gevouwen, scheuren wel of niet qeplakt, andere 
man k e·m e n t en 

= zwaar beschadigd, slechte kwaliteit 
= decoratief 

1 1 obl. 4!% RM 500 Wladikawkas 1912 SU E ll72a VF 
1 obl. 4!% RMlOOO Wladikawkas 1912 SU E ll72b VF 
1 obl. 4 % Rbll25 Wladikawkas 1894 SU E ll60a VF 
1 obl. 4 % Rbl625 Rjäsan-Uralsk 1894 SU E ll08b VF 

2 2 obl. 4% Rbl625 Rjäsan-Uralsk 1894 SU E ll08b lxF,lxVF 
3 obl. 4 % Rbll25 Wladikawkas 1894 SU E ll60a 3xVF 

3 2 recepissen Mexico 1924 2xVF 
1 bew. 100 shares Nat. Alfalfa Dehydrating and Millinq Co. 
1969 VF+ 
1 Theislot 1880 VG 
1 pabdbrief 4% flOOO Hitelbdnk 1897 F 
1 aand. flOOO Deli-Spoorweg Hij. 1919 F 
6 aand. f 1000 Simau 1907 5xF, lxVF 

4 l aand. f500 Mij. Tettlna, Amsterdam 1940 F 
1 aand. flOO Nieuwe Int. Hypotheekbank, Groningen 1929 VF 
1 aand. fl2,50 Ned. Tramweg l·li j. Heerenveen 1907 VG 
1 bew. deelgerechtigdheid Ned. Ind . Landbouw f.1ij, 1884 F 

5 4 amort. bew. Bataviasche Verkeers t1ij . 1930 4x VF 

6 6 bew. winstaandeel Exploratie Syndicaat Paqoeat 1898 6xEF 

7 1 aand. B f500 Petroleum Mij. Hembang 1897 VF 
1 winstbew. Cult. Mij. Soeban Ajam 1916 VF 

11 



'l..C 

Jaar~:>eurs U lJtre'"ht 

Za.19 en Zo. 20 Nov. 1983 
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8 1 aand. f1000 Exp1. Mij. v/h J. Kok/Zoon, op1. 250st A'dam 
1916 VF 
1 opr. bew. De Eerste Neder1andsche Vo1ksbank, A'dam 1917 
VF 

9 1 winstaand. Suikercultuur Mij. 1909 F 
l winstbew. Indische Land en Boschbouw Mij. 1912 VF 
1 aand. flOOO Indische Handels Compaqnie 1919 F 
1 aand. flOOO Neder!. Mij. voor Overzeehandel 1919 F 

10 1 obl. 4 % Kr. 2000 Ternes Bega Tha1 Wasserregu1ierunq 1897 
1 Theiss1ot 1880 VF 
1 pandbr. 4 % Frt 1000 Unqarischen Bodenkrediet Inst, 1890 
VF 
1 pandbr. 4t% Kr 2000 Innerstäd1ichen Sparcassa Budapest 
1901 V( 
1 pandbr. 4t% Kr 2000 Hitelbank 1910 VF 
1 pandbr. 4 % Kr 2000 Ungarischen Bodenkrediet 1905 VF 

11 1 obl. 5% Rbl 720 Rusland 1822 VG 

12 2 aand. Rbl 200 Banque de Commerce Privée de St.Petersbourg 
1912 2x VF 
1 aand. Rb1 250 Banque Internationale de Commerce à St.Pe
tersbourg 1898 VF 

13 1 opr. aand. Finantieele Nij. voor Nijverheidsonderneminqen 
Amsterdam 1883 EF 

14 1 aand. flOOO Watergas Mij. Systeem Dr. Kramers en Aarts, 
Amsterd~m 1902 VF 

15 1 bew. van recht van voorkeur Hij. voor E1ectrische Stati
ons "Electra", A'dam 1891 VF 

16 1 aand. f500 Cult. Mij. Kalisoedo opl. 240 1896 VF 

17 7 wlnstbew. Nationale Hotel IHj., A'aam 192 3 7xEF 

18 1 aand. Fr 100 Cie. Unlverse11e Cinématoqraphique 1921 VF 
1 aand. idem 1929 VF 

19 2 aand. Fr 100 Mines du Grand Are 1928 2xVF 
1 aand. Fr 100 Dlstilleries Pau1 Soulanger 192 4 VF 
a aand. Fr 100 Mag de 1922 VF 

20 1 cert. van 10 aand. Central Stat es Electric Corp. 1936 
1 eert. van 10 aand. Centr. Pub1ic Utility Co rp. 1933 
1 cert. van 10 aand. American Natura! Gas Corp. 1929 

OPBRENGSTLIJST MAIL-BID II 

1 f 21 6 f 10 11 f 2 16 f 6 
2 - 20 7 - 15 12 2 17 6 
3 - 32 8 4 13 4 18 9 
4 2 9 - 12 14 7 19 - 25 
5 -110 10 2 15 - 24 20 9 
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TENTOONSTELLING EN DIASHOW UIJ AMSTGELD 

Op 23 juni j.l. heeft de Amsterdamse Geld- en Fondsenhandel 

Maatschappij (Amstgeld) in nauwe samenwerking met de moeder

maatschappij Westland-Utrecht Hyr>otheekbank (WUH) een uiterst 

interessante expositie gehouden van een sel~ctie uit de pand

brieven van de WUH, die van de 19 dochtermaatschappijen en de 

Friesland-Holland Bank. 

De expositie was slechts bestemd voor relaties van de bank. 

De heer H. Gunst, archivaris van de Vereniging voor de Effec

tenhandel en adviseur van onze vereniging heeft ter geleyen

held van het verwerven van de beurslidmaatschap door Amstqeld 

een lezing/diashow gehouden over oude fondsen. 

Onze vereniging spreekt de hoop uit, dat andere banken en/of 

bedrijven aan dit lofwaardig streven van de WUH/Amstgeld een 

voorbeeld zullen nemen. 

Het kan niet qenoeq benadrukt worden, dat deze oude waardestuk

ken een onuitwisbaar en steeds schaarser wordend onderdeel 

van onze wereldwijd bekende financi~le qeschiedenis zijn waar 

in de toekomst een steeds grotere krinq van verzamelaars zich 

VODI ~ lnteresseren. 

3 '2 pCts PANDBRIEF 
Offt>UT 

DUIZEND GULDEN 

T :. . 
• \{t•. .. 
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V V 0 F jes 

TE KOOP GEVRAAGD 

SU E 1001 4!% Akkerman 1913 

SU E 1009d 4% Geconsolideerde 1889 II 

SU E 1016b en c 4% Groot Russ. 1859 II 

S.O. Feenstra, Buorren 12-90848C GOUTUM 

TE KOOP GEVRAAGD 

SU E 1091 4f~ Noord-Donetz 1912 

SU E 1103a en b 4t% Riga-Dwlnsk 1894 

SU E 1139 4Ï% Zuid-Oost 1908 

J.M. Akkerman, Druifstreek 53-8911LH LEEUWARDEN 

SCHEEPVAART J. Haen verzamelaar 

van Nederlandse visserij en scheep

vaart, zou graag in contact komen 

met geÏnteresseerden op hetzelfde 

gebied. 020-656614 

Deze paqlna is qereserveerd 
voor leden/verzamelaars. 
Vijf regels voor f 10,
Leden van de VVOF mogen lx 
per jaar een aratis VVOFje 
plaatsen 
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THE WILLYS-OVERLAND COMPANY 

Willys Overland was de producent van de wereldberoemde jeep, 

hét legervoertuig uit de ·Tweede Wereldoorlog. Het stond op 

de tweede plaats als het meest geeigende transportmiddel voor 

iedere Amerikaanse en later elke Geallieerde militair van 

hoog tot laag, va~ gezond of op de brancard. 

De wagen was dan ook voor General Purpose of wel G.P. (Van de 

Engelse uitspraak van deze letters is de naam afgeleid.) 

Captain R.G. Howie van het tankcorps had het ontwerp gemaakt 

in 1932, maar pas in 1940 kwamen de eerste 70 uit de fabriek 

rollen. 

Zijn naam werd ge vestiqd op 22 februari 1941, toen hij de 

trappen van het Capitool in Washington opreed voor een stom

qeslagen Amerikaans publiek. Na deze demonstratie kwam de 

jeep in' sereiproductie. 
De wagen was geschikt voor het vervoer van 4 personen of 250 

kg. vracht. Aandrijving op vier wielen met een topsnelheid 

van 104km/u en een benzineverbruik van 1:6,5. 

Nu 42 jaar na de eerste productie wordt deze jeep bij het 

Engelse leger vervangen. 
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NIEUWS UIT HET BEDRIJFSLEVEN 

Tilburgse Hypotheekbank. opgericht 17-5-1890/ failliet ver

klaard op 22-8-1983. Was de winst op hypotheken en onroerend 

goed vanaf de eerste jaren van oprichting goed te noemen, door 

manupilaties is deze bank in discrediet gebracht met een fail

lissement als gevolg. 

De bewindvoerders van de In liquidatie verkerende Koninklijke 

Nederlandsche Grofsmederij hebben bekendgemaakt dat alle cre

diteuren tot 100% zijn rerugbetaald en een restantbedraq aan 

de aandeelhouders zal worden terugbetaald. 

Oe AMRObank zal in oktober bekendmaken hoeveel de aandeelhou

ders op hun "waardeloze" stukken terug kunnen ontvangen. 

De bewindvoerders van Nederhorst hebben laten weten, dat de 

houders van de 5% obligaties en de 7~% achtergestelde conver

teerbare obligaties een eerste slotuitkering mogen verwach

ten van res p . 63,51% en 18,97%. De aandelen blijven voorals 

nog waardeloos. 

NIEUWE CATALOGUS UIT DE DRUMM / HENSELER SERIE 

In samenwerking met de heer Glasemann hebben de heren Drumm 

en Henseler een catalogus van het Ottomaanse Keizerrijk en 

ottom.n t!mph .net lUik., -
Sh-. Cerl~ .. ""'* . 
fl<Dplnt ottomen .. -- -
"~lont til ob11ptlot.. ' 
Ottóna~ l<th•n;{Oh•lOINJ ... . A*" tllld ~ ~ 

f~&t-1• , · 1 
§ 0· 

Turkije het licht doen zien. 

In deze catalo gus zijn op

genomen aandelen en obliga

ties van het Ottomaanse 

Keizerrijk en Turkije over 

de periode 1854-1938. 
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VEILING FREUNOE HISTORISCHER WERTPAPIERE 10-9-1983 

Een weer zeer grote veiling is samenqesteld uit 513 kavels, 

en de belangrijkste veiling ter wereld werd ook dit maal 

een ~root succes. Helaas werden slechts vijf Nederlandse 

kavels geveild, waarvan twee combinaties waren. Oe enkele 

stukken waren 4% Kerk van de Heilige t1artinus, Haastricht 

1860 nom. flOO,- inzet OMlOO blijft OMlOO. 

Het aandeel "Lutine" uit 1933, inzet OM150-0Ml50. 

Nederlandsche Suikerraffinaderij aandeel flOOO, Amsterdam 

1849, met enige beschadigingen aan de rand, inzet DH100-

0M120. De Russische spoorwegstukken nummers SU e 1152 en 

de SU E ll84a gingen van OM70 naar DMllO. 

TENTOONSTELLING HOF VAN GELRE TE EPE 

Tot 25 september wordt in het hotel-restaurant Hof van Gelre 

te Epe eén tentoonstellinq gehouden van oude effecten van 

bedrijven en lnstellinqen op de Veluwe. 

AGENDA 

1-10 Ruilbeurs V V 0 F 25-10 3-Hasen, Fernauktlon, 

AMSTERDAM ASPERC 

1-10 Ruilbeurs te Gent 2 9-10 Veiling René Thevis, 

(Oul1e Griet) AKEN 

2-10 Ruilbeurs Wirtschafts 4-11 Vellinq Smythe, New-

museum-DÜsseldorf York 

5-11 Lustrumfeest en ruil- na 6-11 Velling Oe Zon 

beurs V V 0 F, A'dam Amsterdam 

10-12 Velling te Brussel 
3-12 Ruilbeurs te Cent 

Hotel Delta, J.L.Hasure 
(Dulle Griet 

Oe volqende kandidaatleden hebhen zich aan~emeld; 

461 L4 Janssen Enschede 

462 J.C. Fok Oud Oeijerland 

463 A.A. Fok Rotterdam 

464 H.A. Steehouwer Gorinchem 

465 A. eerritsen Maarssen 

466 o. v.d. Oord Maassluis 
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Nieuwe catalogus van 
Russische Sporen 

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

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

BESTUUR 

DRUMM I HENSELER 

Old Securities 

Titres historiques 

Historische Wertpapiere 

Volume 1 Tome 1 Band I 

Russian Railway Bonds 
Obligations des chemins de ter russes 
Russische Eisenbahn-Obligationen 

1859 - 1914 - 1918 

F.P.R. Selle 
P.E.Baas 
J.H.B. Visker 
H. J. Bruinsma 

Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester llail-Bid 
1:3eurzen 

J.A. van der Stoel Administrateur Financiën 
W.P.J. van As P.R. 

Secties speciaal onderwerpen 

Russische Spoorwegen S.O. Feenstra 
Scheepvaart J. E. f.l. Haen 



 

Effekten-Album voor s.lechts f 60,-
Wie oude effekten is gaan verzamelen. is al snel op het niet onaanzienlijke probleem 
gestuit hoe hij zijn stukken, zo goed mogelijk beschermd. bewaren kan. 

Albums waann ook grotere stukken opgeborgen kunnen worden. ziJn moeilijk in de 
handel te verkrijgen en ztjn bovendien nogal prijzig. Toch is een goede presentatie van 
een verzameling erg plezierig. 

Het bestuur van de V. V.O.F. heeft hierin voorz1en door speciale effekten-albums te doen 
vervaardigen. 

81j deze stev1ge plastik banden. voorzien van een 4-rings mechaniek behoren 20 
( osbladige) helder plastik show-hoezen, elk rnèt een zwart insteekveL lnklusief 20 
opberghoezen kost elk album slechts t 60,- (afgehaald biJ de V.V.O F.) 
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RUILBEURS Ie LUSTRUM VAN UE VVOF 

Zeer duidelijk droeg de. ruilbeurs van zaterdag 5 november j.l. 

een ander karakter dan de voorafgaande beurzen. Begrijpelijk, 

het betekende het bereiken van een meilpaal: 5 jaar V.V.O.F •• 

Wat is de tijd gevlogen en wat is de vereniging gegroeid in de 

laatste jaren. Het is nu niet het moment en de plaats om bij 

het eerste lustrum van Uw vereniging stil te staan maar het is 

wel de verklaring voor de grote belangstelling, welke door de 

verzamelaars en belangstellenden aan de daa werd gelegd voor 

de ruilbeurs. 

Het organiserende bestuur had hoge verwachtingen, maar dat 

128 bezoekers geteld konden worden sloeg alles. 

Al vroeg had een groot aantal bezoekers zich qemeld en vond 

het ruilen en handelen op ruime schaal plaats. 

Niet alleen tlederlandse verzamelaars waren aanwezig, Wij kon

den ook En~else en Belgische vrienden begroeten. 

Of het door de aantrekkende economie komt of door het enthau

siasme van de verzamelaars valt niet vast te stellen, maar de 

aktiviteiten waren ouderwets. 

Vele oude bekenden waren uiterst tevreden over het aanwezige 

materiaal, alsmede met, in vergelijking met een jaar geleden, 

licht gestegen prijsniveau. 

Omdat een verjaardag toch in het gemeen een feestelijke aan

geleqenheid is, bood onze vereniging alle bezoekers een sma

kelijk glaasje jus d ' orange aan met wat hartige hapjes, een 

gebaar wat zeer gewaardeerd werd. 

In de achter ons liqgende periode is duide l ijk geworden, dat 

de club van verzamelaars haar eigen identiteit heeft gevonden: 

naast het verzamelen, komt ook het educatieve element steeds 

meer naar boven; hovendien is het met verstand thematisch ver

zamelen veel meer gebruik dan gedacht werd. 

Het lukraak bijeengaren wat los en vast zit gebeurt niet meer: 

rle verzamelaar van vandaag gaat zeer selectief te werk en laat 

zich gaarne door specialisten voorlichten bij het wel en wee 

van zijn verzameljng. 

Onze heer Visker heeft dan ook weer de handen vol gehad met 

het plegen van voorlichting. Zijn tafel werd druk bezocht het

geen niet slechts resulteerde in tevreden gezichten bij zijn 
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bezoekers, maar ook in de aanmelding van een aantal nieuwe 

leden. 

Het blijft noq steeds het doel: hoe groter de enige offici~le 

vereniqlng 1~, des te meer service en beurzen/veilingen er 

gehouden kunnen worden. 

De Vereniging voor de Effectenhandel was er natuurlijk ook, 

zoals altijd: Oeursplein 5, het met veel e lan gestarte maqa

zine van de effectenbeurs had een van de reddcteuren naar on

ze ruilbeurs gezonden om zich ter plekke op de hooyte te stel

len en enkele foto's te maken. Vanzelfsprekend stelde de orga

nisatie deze belanqstelling op hoge prijs. 
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De verzorging van de dag stond, zoals gewoonlijk is schrijver 

dezes bijna geneigd te zeggen, onder de bezielende leiding van 

de heer Bruinsma, die steeds de goedwillende hulpkrachten bin

nen de door hem qewenste lijnen wist te houden. 

Dat Nederland op verzamelgebled je altijd voor verrassingen 

laat staan werd ook weer op deze zaterdaq bewezen: veel nieuw 

en kwaliteit hoogwaardig materiaal werd geruild; waar diverse 

routiniers versteld van stonden. Oe beurs bood een qezelllqe 

aanblik. Diverse moeders lieten hun echtgenoten na een tijdje 

alleen met hun hobby, gin~en boodschappen doen en kwamen weer 

teru g nadat zij rustiq op hun qemak de stad hadden gedaan. 

Ook kinderen worden qoed opgevangen tijdens ruilbeurzen zodat 

steeds vaker verzamelaars hun kroost meenemen. 

Zo zat zaterda g een jongetje braaf een uur te kleuren, een 

ander speelde een elektronisch apparaatje en weer een volgde 

de activiteiten van zijn vader nauwgezet en vond het maat 

machtiq interessant dat hij ~ee mocht.kijken in die g rote boe

ken waar zijn vader in aan het bladeren was. 

Als s peciale attrac tie aan deze lustrum ruilbeurs was een lo

terij verbonden waar alle bezoekers aan mee konden doen. 

Ied e ree n die de beurs betrad ontvin g een nummer, terwijl daar

naast ook no q nummertjes gekocht konden worden à raison van 

een kwartje. Gretig werden lootjes bijqekocht, helemaal toen 

de bezoekers zagen dat er heel aantrekkelijke prijzen waren. 

Aan~ezien ondergetekende door zijn medebestuursleden met klem 

verzekerd was van het feit dat lootjes alleen goed getrokken 

kun n e n wo r den u i t e e n h o 9 e h oe d , z a q h i j z i c h 'Jen o o d za a k t h et 

exemplaar van zijn grootvaJer mee te nemen. Zij hadden gelijk: 

charmant geassisteerd door mevrouw ~aas kwamen de winnende lo

ten in snel tempo de hoed uit, opvallend was en begrijpelijk 

ook, dat die~enen, die de meeste loten gekocht hadden het 

meest in de prijzen vielen. 

Na enige tijd werd goede assistentie verleend door de zes ja

rige Jeroen Haen die mevrouw 3aas mocht helpen bij het trekken 

van de lootjes. t1et luide stem noemde hij, de voor hem soms 

moeilijke, grote getallen op. 

De heer Ostermann, voorzitter van onze kascommissie, viel door 

zijn glgantisvhe lotenaankoop heel vaak in de prijzen. Hij 

toonde zich een sportief winnaar: toen hij een mooi en kostbaar 

effectenboek trok sprak hij: "Dat heb ik al", loot nog maar een 
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keer. Een gebaar dat door allen met een spontaan applaus be 

loond werd. 

Zulke gezellige gebeurtenissen kunnen in Uw vereniging, al 

is het dan ook met tevredenheid dat de organisatoren en bes

tuur terunblikken op de le lustrumruilbeurs van de VVOF. 

F.P.R. Selle, Voorzitter 

JUBI LEUM VERLOTING VOOR ONZE LEDEN 

Naast de verloting voor de op de ruilbeurs aanwezigen, heeft 

het bestuur gemeend om ook voor de leden een verlotiny te 

moeten houden . Oe stukken zijn door o.a. de heer Verhoeven 

~ratis ter beschikking qesteld. Om het toeval te vermijden 

hebben de bestuursleden voor deze verloting ook geen nummer 

qekreqen. De volqende 10 te verloten stukken zijn toegewezen 

aan de heer Djie in Diemen; Bus & Co ' s Smederij en Kopersld

qerij, aandeel f 250 uit 1912, 

de heer Sc he 1 b er IJ u i t Ge 1 een ; IJ rukker ij P 1 a n tij n , aandeel 

f 250 uit 1918, 

de heer Wolthuis uit Broek in Waterland; Gemeente Landsmeer, 

een 5% obligatie f 500 uit 1876, 

de heer Letsehert uit Velsen-Zuid; "Het ûadhuis", aandeel 

van f 10 uit 1899, 

de heer A. Fok uir Hotterdam; Electra, bewijs van recht van 

Voorkeur uit 1891, 

De heer Stein uit Amsterdam; Confederate States of America, 

8% obliqatie $500 1868, 

de heer Maas uit Ureda; Finantieele Maatschappij voor Nijver

heids-Ondernemingen, oprichtersaandeel uit 1883, 

de heer Van der Leest uit Reeuwijk; Zeister Grondcredietbank, 

aandeel f 1000 1927, 

de hee r Langendijk uit Assen; Dagblad en DrukkeriJ "Het Cen 

trum", inkomstenobliqatie f 1000 uit 1932, 

de heer Gárritsen uit Amsterdam; Gruno en Adek IUjwielfabrie 

ken, aandeel f 500 uit 1951. 

Het bestuur spreekt de hoop uit dat de prijswinnaars in deze 

stukken een welkome aanvulling mogen hebben voor hun collec

tie. 
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HET GROOTE TAFEREEL DER DWAASHEID 

Op vrijwel elke veiling van oude waardepapieren worden fraaie 

kopergravures uit dit boek ter tafel gebracht. 

Op de laatste veiling van de familie TschÖpe werd zelfs een 

compleet boek geveild. Opbrengst DH 5500 + DM 9~3 kosten. 

Het Groote Tafereel der Dwaasheid stelt ons voor vele raad

sels. De samenstellers van dit unieke boek zijn vrijwel ano

niem. Het jaar van uitgifte wordt gesteld op 1720, doch ook 

dit is nooit met zekerheid vastgesteld. Bovendien is het 

moeilijk om te spreken over een compleet boek, omdat bijna 

alle uitgaven die bekend zijn verschillen in samenstelling 

van tekst en aanta llen platen. 

Doch om het verband tussen dit boek en het verzamelen van 

oude verlopen aandelen en obligaties duidelijk te maken, wil

len we in korte trekken ingaan op de historische achtergrond 

die,voor de samenstellers en graveurs van dit boek, aanlei

dinq was tot deze satirische uitgave. 

Het jaar 1720 was in economisch opzicht een rampjaar en de 

speculatiezucht was over heel Noordwest Europa verspreid. 

Deze qewaaqde specu la ties hadden zich voordien reeds meerde

re malen voorqedaan, bijvoorbeeld met de vermaarde, nog 

steeds spreekwoordelijke Tulpenhandel, die in het Groote Ta

fereel dan ook nog eens met nadruk als een vermaning wordt 

aangevoerd. 

Deze goklust had plaats in alle lagen van de bevolking, vor

sten, ministers, lieden die van de yeldhandel een beroep 

hadden gemaakt, doch ook de gewone burgers maakten hun bezit

tinqen te gelde, desnoods bij de bank van lening om ook mee 

te kunnen profiteren van de beloofde gouden bergen achter de 

horizon. 

Het werd een massale speculatie en hausse, die een massapsy

chose zonder weerga werd. 

De oorprong vond plaats in Londen. De schatki st was leeg en 

men zag slechts met de grootste inspanning kans om met een 

voor die tijd redelijke rente va n 4% staatsleningen geplaatst 

te krijgen . In het jaar 1711 werd de South Sea Company ge~ 

sticht. De opzet van deze vennootschap was de levering van 
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WIND NEGOTIE. 
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slaven aan de planters in Latijns Amerika, een doelstell~ng 

waar toen niemand van de ondernemers moeite mee had. 

Slavenhandel rook naar geld en geld stonk niet. 

De toenmalige beleggers zagen meer brood in de aandelen 

South Sea Company dan in de staatsfondsen. Het gevolg hier

van was, dat de South Sea Company de leningen van de staat 

overnam tot v o lle tevredenheid van de regering. 

Er zou nooit een financieel debacle hebben plaats gehad als 

de vennootschap een matig rendement op haar transacties was 

blijven maken en gewoon de coupons van de obli gaties was 

blijven verzilveren. 

Doch het qrote publiek las de verslaqen en de aankondigin

gen van de vennootschap gretig en maakte zich voorstellin

gen van de ongekend l\oqe winsten. Ten g evol g e hiervan steqen 

de koersen buiten elke verhouding, tot + 2 0 0 0 %. 

Het g evolg hiervan was dat er zelfs zoveel ka pitaal werd 

losgemaakt dat er g een toep assing voor was. Doch nieuwe on

dernemers zor g d e n ervoor dat er maatschappijen werden o pge

rich t met de meest uiteenlopende doelstelling en zoals b.v. 

de toe passin g van het Perpetuum Hobile. 

Ze hadden echter allen ~~n gemeenschappelijke ei g enscha p , 

namelijk de prosp e ctus beloofde de kopers zonder eni g e in

spanning een fortuin. 

En het publiek kocht, vanaf matroos tot Prins van Wales. 

Oe zeldzame waarschuwingen werden overstemd en genegerd. 

Ook in Frankrijk had men problemen met de inhoud van de 

schatkist. Daar verscheen als reddende engel de geniale 

Schot, John Law, aan het hof. 

Een van zijn eertse daden was het stichten van een circu

latiebank, de Banque Nationale. 

Vervolgens kreeg hij een tweede geniale gedachte, die ech

ter minder goed uitpakte. Hij richtte de Compagnie de Mis 

sissippl op om het Franse gebied Louisiana tot exploitatie 

te brengen. John Law was een publiciteitswonder en een eer

ste klas verkoper. Hij wist enorme sommen geld los te ma

ken en de beleggers stonden in de Rue Quincampoix, de Pa

rijse beursstraat, in de rij om hun geld kwijt te raken. 

Betrekkelijk kort voordat het rampjaar 1720 aanbrak deden 
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de aandelen Compagnie de Mississippi meer dan vijfendertig 

maal zoveel. 

In Frankrijk, Engeland maar evengoed in de Republiek der 

Zeven Verenigde Nederl~nden en elders tierde de hysterie 

welig. Ook nu werden weer tal van duistere maatschappij

tjes opgericht. De kopers van de stukken waren vaak uit de 

eigen branche, onroerend goed~ koloniale waren of wat ook, 

gevlucht en hadden in hun haast om de boot naar het be

loofde land niet te missen, slordig geliquideerd of ze had

den op prolongatie gekocht in een geweldig stijqende markt 

die niet kapot te krijgen was. 

Duizenden mensen raakten aan de bedelstaf, toen de zaak 

onvermijdelijk in elkaar stortte. 

Het gebeurde heel snel~ een kleine Enqelse maatschappij kon 

haar verplichtingen niet meer nakomen en met een massale 

kreet van afschuw merkte de menigte dat het allemaal niets 

om het lijf had. De koersen stonden in qeen verhouding tot 

de werkelijkheid~ zeepbellen (de Hubbles) spatten uit el

kaar en weer stonden de beleggers in rijen voor de deuren 

van de banken~ doch dit keer om de aandelen te verkopen. 

Allen trachtten door de nooduitgangen te ontsnappen doch 

gelijk b{j een brand in een theater had het hier ook ramp

zalige qevolqen. Op zichzelf hebben we hier te maken met 

een normale werkingswijze van de markt. 

Bij hoge waardering stijgen de prijzen, dit trekt weer ko

pers en lokt verdere vraa~ uit. 

Oe koers-winstverhouding staat niet meer in een redelijke 

verhouding omdat het gevoel achter de vraag de rede verduis

tert. Dan treed de reactie in waardoor de prijzen kunnen 

zakken tot het niveau van onderwaardering. 

Hoewel het jaar 1720 evenwel proportioneel uitzonderlijk 

was, is het in de economische geschiedenis toch een meer 

voorkomend verschijnsel, denken we alleen maar aan de Tul

penhandel of aan de krach van Wallstreet. 

Ook de anonieme schrijvers en graveurs van het Groote Ta

fereel der Dwaasheid hebben omder andere door hun verwij

zing naar de Tulpenhandel aangegeven dat een dergelijke 

crisis niet op zich zelf staat, maar van alle tijde is en 

zich opnieuw kan voordoen. 
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Bovendien hebben zij in hun satirische beschrijving van de

ze ramp getoond dat het de menselijke eigenschappen zijn dfe 

deze qang van zaken in ~erkinq brengen, namelijk de hebzucht, 

de domheid, de lichtgelovigheid en de kuddegeest. 

Dit unieke Groote Tafereel der Dwaasheid is een meesterwerk 

omdat geen andere grote crisis een dusdanige beschrijving in 

woord en beeld heeft gekregen. 

Het blijft na ruim twee en een halve eeuw een werk dat ons 

leert de bewegingen op de effectenmarkt met een koel oog qa

de te slaan. 

Dit verslaq over een rampzaliqe periode in onze financiele 

en economische geschiedenis heeft zeer vele raakpunten met 

de verzamelhobby van oude waardepapieren, want ook die zijn 

stille qetuiqen van een qroots en avontuurlijk verleden. 

Indien U meer interessante bijzonderheden wilt weten over 
het Groote Tafereel der Dwaasheid, kunt U de ''Economic-Biblio
graphical Study" van "rofcssor Arthur H. Cole opvragen bij 
de Harvard Graduate School of Business Administration Hoston, 
t·1 a s s a c h u se t t s • 

EEN DUUR ONTHAAL ( Nederlandsch Magazijn 1860) 

In den jare 1637, toen de tulpenhandel in rlolland op het hoog

ste was, kocht een Amsterdamsch koopman een bol voor vijfhon

derd gulden. Pas had hij het kleine voorwerp in zijn bezit of 

er werd een matroos aanqediend, die met een boodschap van den 

schipper van een der schepen, die voor het kantoor van onzen 

handelsman voer, belast was. Janmaat kwam binnen, en terwijl 

de koopman zich aan zijn kantoor begaf om den brief te beant

woorden, qaf hij aan de meid last om den matroos een harinq 

te qeven en er een kan bier bij te tappen. Onze vriend zette 

zich op zijn gemak neder en begon zijn maaltijd, zich verheu

gende, dat men zelf zoo vriendelijk geweest was, hem een uije 

bij den haring te geven. Wel voldaan verliet hij het huis van 

den koopman; maar men verbeelde zich de spijt van dezen, toen 

hij later naar zijn kostbare tulpenbol zoekende, niets dan 

eenige schillen vond. Janmaat had de bol voor zich op tafel 

gevonden, en ofschoon hij de uije niet zeer krachtig van smàak 

achtte, toch geen oneer aan het vriendelijk onthaal willende 

doen, had hij ze maar verorberd, en daardoor den patroon meer 

gekost, als dat deze den Prins van Oranje ter maaltijd had. 
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MAIL-BID IV 1983 

Op onderstaande kavels kan door de leden schriftelijk wor

den geboden. Biedingen dienen uiterlijk drie weken na ont

vangst van het blad aan de VVOF te worden verstuurd. Een 

kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder, die zo spoe

dig mogelijk een bericht vergezeld van kostenopgave ont

vangt. Ha ontvangst door de vereniging van het verschul-

_digde bedrag worden de fondsen aan de kopers toegestuurd 

en vind afrekening plaats met de verkopers. Kopers beta

len naast de koopsom uitsluitend de verzendkosten (aan

getekend 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 

de 11ail - Bid worden verzocht de fondsen per post aan de 

VVOF te zenden. In het volgende nummer van ons periodiek 

z~llen de opbrengsten worden gepubliceerd van de volgende 

kavels. 

Wij willen voor onze l eden de kwaliteit aangeven van de 
stikken die in de 11ail-Hid worden geplaatst. Oe opzet is 
om onderstaande kenmerken, welke ook internationaal wor
den gehanteerd, te gebruiken : 

Unc = als nieuw 
EF = als nieuw met een enkele vouw of te verwaarlozen 

plekje 
VF = meer dan eenmaal gevouwen , iets gevlekt, kleine 

beschadigingen 
F = zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere 

mankementen 
VG = zwaar beschadigd, slechte kwaliteit 
+ = decoratief 

1 1 premieobl. Paleis voor Volksvlijt 1869 F++ 

1 aand. Ned.-Indische Spoorweg Hij. flOOO 1920 F++ 

2 2 obl . Rbl 187,50 Villede Kharkow 1911 2xVF++ 

3 idem kavel 2 

4 1 obl. Fr 500 Rusland Staat 1906 VF 

4 obl. 4t% Fr 500 Rusland Staat 1909 4xVF 

5 idem kavel 4 
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6 1 aand. Indische Handels Comp. nom f 1000 1916 F 

1 aand. idem 1918 F 

3 premie obl. 3% Het Witte Kruis f 4,50 1914 2xVF,lxF 

7 1 aand. Meder1and-Lanqkat Cult Mij. f 1000 1914 F 

1 premie obl. 3% Het Witte Kruis f 4,50 1914 VF 

2 obl. Rb1 625 Rusland Staat 1890 3e serie 2xVF 

8 2 obl. Oostenrijk 2xVC 

l lot Weerbaarheid 1871 VG 

1 premie obl. 3% Het Witte Kruis f 4, 50 1914 VF 

1 obl. Rumenië 4% 1908 Lei 500 VF 

1 premie obl. Hollandsche Grondkredietbank fl5 1904 F 

1 aand. Zuid-Afrikaansch Handelshuis f 1000 1 918 F 

1 aand Nederland-Langkat Cult Mij. f 1000 1914 F 

9 1 winstbewijs Koninklijke llollandsche Lloyd 1925 VF 

10 Zwischenquittung Marzillqer, Fischindustrie 1922 lOxVF 

1 obl. 7% Wien Wohnbauanleihe Kr 100.000 1923 VF 

idem de coupures Kr. 200.000 enKr 500.000 2xVF 

10 3 obl. 7% Wien Wohnbauanleihe Kr 200.000 3xVF 

10 Zwischenquittung Marzillqer Fischindustrie 1922 lOxVF 

2 obl. Oayerische Elektrizit~ts Anleihe 4t% MlOOO 4t% 2xF 

4 obl. idem M 2000 4xF 

3 aand • .C100 Great Cobar Ltd. 1906 3xF 

11 2 obl. Bayerische Elektrizit~ts An1eihe 4t% M 1000 2xF 

4 obl. idem M 2000 4xF 

15 Zwischenquittunq Marzillger Fischindustrie 1922 14xVF, 

1xF. 

12 l~eder1andsch-Indische Spoorweq t!ij f1000 1920 VF 3 aand. 

13 Nederlandsch-Indische Spoorweg Mij flOOO 1920 VF 5 aand. 

14 Utrechtsche Bankvereeniging f250 1917 VF 1 aand. 

15 Bataviasche Credietbank nom flOO 1939 VF 2 aand. 

16 idem VF 1 aand. 

17 idem VF 1 aand. 

18 idem F 1 aand. 

19 1 obl. Rusland Staat 1859 ElOO VF 

20 1 aan~. van25 aandelen der 5sterreichlschen Credit-Anstalt 

f~r Handel und Gewerbe nom Sh 40 1926 VF 

21 1 onderaand. Drukkerij en Uitgevers Mij. P. den Boer 

te Utrecht f50 1929 EF 

14 



OPBRENGS TLIJST MAIL-BID III 

1 f 13,- 6 f 11 f 20,- 16 f 

2 7,- 7 12 11'- 17 28,-

3 4,- 8 28,- 13 2 4, - 18 

4 9'- 9 12,- 14 12,- 19 2'-
5 10 3, - 15 20,- 20 

RECTIFICATIE 

Op het voorblad van het vorige nummer is per abuis gedrukt 

Vierde jaarqang nr3, dat moest uiteraard zijn Vijfde jaar

gan9 nr 3 . 

4e VEILING VAN RENr THEVIS 

Op 29 oktober vond de 4e veiling van oude waardepapieren 

plddls ln het Navotel Ilotel in Aken. 

De veilingen van René Thevis bewegen zich in opgaande lijn, 

wat in de allereerste plaats reeds tot uitin~ komt in zijn 

~itcrmate keuriq verzorgde cata logus, waarin 615 kavels op

gesomd, werden voorzien van zorgvuldige omschrijvingen en 

rijkelijk voorzien van foto's van de te veilen papieren. 

Het bezoek aan de veiling overtrof alle verwachtingen, er 

moest zelfs door het hotelpersoneel extra stoelen gebracht 

worden. Ook van de zijde der pers (ook T.V.) was veel be

langstelling. 

In de zaal heerste een zee r geanimeerde stemmi ng en er werd 

druk geboden. He t topstuk van de veiling was een aandeel van 

de Standard Oil Company uit 1878 met de handtekeningen van 

John 0. Rockefeller en H.M. Flagler. Het stuk bracht exclu 

sief veilingkosten DM 5000,- op. 

Een oprichtersaandeel van Siemens & Halske A.G. uit 1897 

bracht DM· 1400,- op. Een American Express Company aandeel 

uit 1863 met de handtekeningen van Henry Wells en Wil liam 

Fargo zorgde voor een opbrengst van DM 1 300, -. 

Het laatste stuk van de veiling was de Keijserlijcke Indis 

sche. Compagnie uit 172 3, dit stuk kreeg een nieuwe eigenaar 

voor de prijs van DM 1200,- • 

De totale opbrengst van de ve iling bedroeg ruim DM 46.000,-. 

Na afloop kon er zonder tafelgeld onderling gerui ld en ge-
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handeld worden. De heer Thevis nodigde zijn bezoekers om 

20.00 uur uit voor een bezoek aan het internationale speel

casino te Bad Aken, alwaar men voor eigen rekening een gokje 

kon wagen. 

Wij willen onze clubleden de volgende veiling, die in febru

•ari in Aken plaats vindt, van harte aanbevelen. 

VEILING TE BRUSSEL 17 september 

OP zaterdag 17 september vond in Orussel de eflde veiling 

van oude effecten plaats. De or ganisator, de heer Masure, 

had dit keer Hotel Palace voor dit evenement uitgekozen. 

Dit zeer fraai gerestaureerde hotel in het centrum van Brus 

sel en slechts enkele Minuten gaans van het qare du Nord is 

een melange van een rijk verleden en een modern heden. 

De gunstige ligging van dit hotel voor treinreixigers had 

deze keer echter niet het beoogde effect door de al g emene 

Bel g ische staking van overheidspersoneel. Dit vormde echter 

voor de Duitse verzamelaars yeen beletsel, want zij waren 

in een behoorlijke hoeveelheid vertegenwoordigd. Wel zijn 

er door de poststaking verschillende schriftelijke biedingen 

de mist ingegaan. Doch ondanks al deze ongunstige faktoren 

is deze lle veilin~ toch beeindigd met een ~rotere opbrenqst 

dan de vorige. Wij verheuqen ons over dit qunstiqe resultaat 

in de eerste plaats voor de heer Masure, qezien zijn grote 

inzet en uitgebreide moeite die hij zich qeeft, doch ook 

voor het uitstralingseffect op onze hobby. 

Van de 394 kavels · brachten de aandelen en obligaties uit de 

18e eeuw weer de hoogste prijzen op. 

De Compagnie van Triëst uit 1781 bracht met veilingkosten 

mee f 2523,- op. 

De Keijserlijcke Indische Compagnie verwisselde voor F 1.300,

van eigenaar. 

Na afloop van de veiling werd er op de ruilbeurs zeer inten 

sief en in de meeste gevallen met zeer veel succes zaken ge

daan. Als slotopmerking kunnen we al onze leden adviseren om 

in de toekomst de Brusselse veilingen met een bezoek te ver

eren. 
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HET A.H.t1. 

A.H.M. is de afkorting voor Amsterdams Historisch Museu~. 

En dit door bezuinigingen bedreigde museum heeft op het 

moment, tot en met 8 januari 1984, de tentoonstelling 

"Kermis van Koophandel"Oe Amsterdamsche Wereldtentoonstelling 

van 1883 lopen. Voor deze speciaal tentoonstelling heeft 

de historica !leen Hontijn een boek geschreven over het 

ontstaan van deze voor de stad Amsterdam groots op gezette 

expositie. t·1en leest o.m. over de "zeer gewaardeerde" te

genwerking van de regering en de buitengewoon "positieve" 

benadering van Koning Willem III, wier dag verpest was, 

daar hij de schoonzoon van de organisatrice van een ex 

qeliefde de hend moest schudden. Over de financieele injec

t i es die de re gering weigerde te qeven en dus de Oelqen aan

zette tot inve s teren. De oplossing van een vraa g van de ruil

beurs van feb ruari 1 980 is grotendeels opgel ost. 

l ~TERNi\TlO't-"ALE . Köl.OfHAU.~ ~!'. ;\.LGf%iEE:'g FXfOJrf A1ïE· 

T El\TTQONSTE LLING 
Te houden i~ lm&'terdam .. in 1883 

··;..2S~";;.,.:.,.,;;:'~ :z~~~r~--:: ·;~~~l::~~·l'~ ·:r '!h·'t- ~" 
..... "' ~>-"'r.•• -'*' >~ ~~-... -+. ~ ~:~.~ J~'ii . . 1\i.~ ._ '~' -~ •. • rtc-;~;t m.h ~:-. ,".. ... 

A• "':.~ ~ •-· 'X!"-' ..... .<~+'Ilooljp<;,; ol >.i( ·~, ,_..~~ 
~~.;... 

MaJ.!$C~fPJ>fUÎl\ UPJU~L < · tUi-~~~ ·Qt!l f 'IIJf MOIIn!ft~ ~UfH ~Q. fA>l~K$. 
~ .. fl;_,,_.,.,s~ s.tt<t. tNl:f.: 1 • .g.:o~ .K.\. . ,.;;; .r -.~ ton A'f.:' 

Volrrestort Aandeel van1 00 Fr. aan Toon!ler 
;r -:.~.:."L-.or :I::= 

ll~I.Jl~ 

Een zelfde stuk is op 3 december geveild in Bordeaux (~ Fr 1500) 

Het boek van !leen Montijn over deze tentoonstelling kost 

f 19,90 en is bij het museum (Kalverstraat) verkrijgbaar. 

ISBN 90 269 4736 4 
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V V 0 F jes 

Gevraaqd: waardepapieren betr. hebbende op: 

Meubelen en/of Tapijten 

P. Verhoevert-Europastraat 60-4671EW Dinteloord-01672-2939 

Gezocht; aandeel Spijker 

Peter Oaas 020-953559 

In - en verkoop oude waardepapieren 

Slotboom; Bloemgracht 197- hoek lijnbaansgracht 

Ineke Baas zoekt voor haar verzameling stukken over Tabak 

020-953559 Gevraagd; aand. en obl. van bedrijven 

AGENDA 

en instellinqen in de Gemeente Apeldoorn 
W. Schenau, 05780-13969 

18- 2-1984 Huilbeurs VVOF, Amsterdam* 

3- 1984 Veiling Scriporama, 's-Gravenhaqe 

3-1984 Veilinq Freunde Histor ischer Wertpapiere, 

Frankfurt AM 

31- 3-1984 Ruilbeurs VVOF, Amsterdam* 

*) er bestaat een moaelijkheid dat deze data vervalt, 

hiervan zal bijtijds informatie aan de leden worden 

gedaan. 

De penningmeester verzoekt de leden om niet te lang te wach

ten met het overmaken van de con tributie voor 1984. 

De noq nimmer geïndexeerde bijdrage is no g altijd f30,-. 

Het bestuur van de VVOF wenst al zijn lezers een waardevast 

en ongekort 1984. 

V V 0 F jes 

VVOFjes zijn kleine advertenties voor leden/verzamelaars. 

Vijf regels kosten f 10,-. Le den van de VVOF mogen lx per 

jaar een gratis VVOFje plaatsen . 
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Nieuwe catalogus van ~ 
Russische Sporen 

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

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

BESTUUR 

ORUMM I HENSELER 

Old Securltles 

Titres hlstorlques 

Historische Wertpapiere 

Volume 1 Tome 1 Band 1 

Russian Railway Bonds 
Obligations des chemins de Ier russes 
Russische Eisenbahn-Obligationen 

1859 - 1914- 1918 

F. P.R. Sell e 
P.E.Baas 
J.H.B. Visker 
H. J. Bruinsma 

Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester llail-Bid 
Heurzen 

J.A. van der Stoel Administrateur Financiën 
W.P.J. van As P.R. 

Secties speciaal onderwerpen 

Russische Spoorwegen S.O. Feenstra 
Scheepvaart J.E.H. Haen 



 

Effekten-Album voor slechts f 60,-
w,e oude effekten is gaan verzamelen. is al snel op het niet onaanzienlijke probleem 
gestuit hoe hiJ zijn stukken, zo goed mogelijk beschermd. bewaren kan. 

Albums waann ook grotere stukken opgeborgen kunnen worden. zijn moeilijk in de 
handel te verkriJgen en ZIJn bovendien nogal pnjz1g. Toch is een goede presentatie van 
een verzameling erg plezierig. 

Het bestuur van de V. V.O.F. heeft hierin voorzien door speciale effekten-albums te doen 
vervaardigen. 

BiJ deze stevige plastik banden, voomen van een 4-rings mechaniek behoren 20 
(losbladige) helder plastik show-hoezen, elk met een zwart insteekveL lnklusief 20 
opberghcezen kost elk album slechts t 60,- (afgehaald bij de V. V.O.F.) 
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