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HET HANDELSHUIS DEUTZ
Voor verzamelaars van oude fondsen zal de familienaam Deutz
geen onbekende klank hebben. Talri jk zljn de schuldbekentenissen ondertekend met de naam Deutz.
Reeds in het jaar 1659 werden er door Johan Deutz

lenin~en

verstrekt aan de Keizer van Oostenrijk on onderrand van het
verkoop monopolie van kwikzilver uit de mijnen van ldria.
In 1659 was deze keizerlijke schuld reeds opqelopen tot
f 1.550.000,-. Het onderpand van de kwikzilververkoop bleek
niet toerijkend voor de schulden van de Keizer, want in 1664
kregen de erven Deutz de opbrenqst van de kopermijnen in Hongarije als onderpand.
Alle schuldbekentenissen droeqen de

handtekenin~

Deutz als

zijnde de geldschieter. In de eerste helft van de 18e eeuw
volgden er nieuwe leningen van het bankiershuis Deutz, voor
afkossing dienden de keizerlijke inko msten uit Silezië en
Bohemen • . Als bijzonderheid voor verzamelaars van oude fondsen
dient vermeld te worden dat in de Weense novembcrvellinq van
1982 een derqelijke schuldbekentenis ondertekend door Willem
Gideon Deutz is geveild.
In een volqend artikel hopen wij iets dieper in te kunnen gaan
op de betrekkingen tussen het handels- en bankiershuis Dewtz
en de Oostenrijkse monarchie. Hoven~enoemde Wl ll cm Gideon
Deutz, burgemeester van Amsterdam, en hoofd van het handelshuis heeft in 1573 de eerste Westindische planta f")cle n.inqen
uitgegeven. Hierbij paste hij dezelfde manier van kapitaalverschaffing toe als bij de leninqen aan de Keizer.
De eerste sporen van de "neqotiatie" Ueutz dateren van mei
1751. Net "negotiatie" werd in de 18e eeuw niet alleen de lening op zich aangeduid, maar ook de soort vennootschap die de
geldlening had uitgegeven en beheerde. On 31 mei 1751 diende
Deutz een voorstel in om lenin gen op onderpand van plantages
te verstrek~en. Dit voorstel resulteerd e in november 1751 in
het ter beschikking stellen van f 1.000.000 door het handelshuls Deutz. Er diende op zeer korte termijn rapporten te komen
van de beheerders der plantages die in danmerkinq wilden komen
voor een dergelijke transactie.
Er werd met haastige spoed gewerkt, want reeds in januari 1752
werd rapport uitgebracht over 5 plantages, namelijk; Osembo,
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Overbrugge, Concordia, Vlijt en Hoop en Pietersburg.
De plantages waren geschat door officieel aanqestelde en beëdigde taxateurs, toentertijd priseurs genaamd.
De planters konden maxima~! 5/Se deel van de tieschatte waarde
bij Deuti opnemen. De planters die in de negotiatie deelnam~n
verplichtten z i c h a 1 hun p r o d u ct en a a n 0 e ut z te con s i ~I neren ,
die ze tegen een commissieloon van 2% zou verkopen. Oeze voorschriften garandeerden Deutz een uitgebreide commissiehandel.
Uit de opbrengst van de verkochte producten T.ou allereerst de
rente en aflossing voldaan moeten worden. Over het saldo mocht
de planter beschikken door wissels op Deutz te trekken mits
"productenop een mediocre prijs (}ecalculeert en de connossementen behoorlijk afqesonden sijnde".
In 1753 verscheen een prospectus waarin stond dat de neqotfatie
was opgericht tot herstel van "'t qeknackt crediet" en in het
bijzonder "om de planters in de colonie van Suriname te redden,
van haare zwaare interessen te ontheffen en in den tijd van 20
jaaren volkomen weder in staat kannen sijn haare plantagi~n in
vriJheid te bezitten".
Op grond van deze edele motieven werden de kosten rlle Oeutz
voor zijn bemiddelinq op rekenin g van de p lanters mocht stellen,
nauwkeurig omschreven. De in- en verkoopcommissie - was bepaald
op 2%, die voor het "negoti~ren der pennin ,~en" op l/4 %, terwijl
voor transportkosten, pakhuishuur, kuiperloon, makelaarsloon
etc. niet meer in rekening mocht worden yebracht dan volgens
gebruik daarvoor werd betaald. De jaarlijkse interest van 6%
die de planters betaalden en die de oblicJatiehouders ontvingen
was hoog. In de !Se eeuw was de interest in de republiek 2t% à
3%. Deze hoqe interest en de voorschriftenwaaraan de planters
onderworpen waren, duiden erop, dat de (}eldschieters 7.ich wel
bewust waren van het riskante karakter van de kredietverlening
aan verre overzeese planters.
De aflossing die eerst na het tiende jaar zou aanvan(}en, bedroeg
10~.

De geldschieters kozen uit hun midden drie commissarissen,

aan wie de directeur van de negotiatie elk jaar rekening en verantwoording zou afleggen.
Gouveneur en raden waren zeer in g enomen met het project van Deutz
en zonden hem in mei 1752 een dankbetuioinq voor "desselfs landsvaderlijke goedheid en bijsondere attentie voor dese Colonie".
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De planters echter t o ond e n n i et o nmi d del i j k be ~ ri p vo o r de
nieuwe vorm van kre d ietve rl e nin g . Zi j du r f d en geen wisse l s
aan te nemen van de e ln eme r s aan d e n eqot i a t ie . Vandaar dat de
Gouveneur en Raden i n f e bruar i een waa r sch uwin q lie t en u i tg a a n,
moc ~ te n

dat geen wissel s op De u tz ge tr okke n
v·o o r ke n n i s •

wor d en z o nd e r hun
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1\ep i•tie, ing<g»Jl zynde primo July J 789. WUrY1n de loeresfen en All"'"
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De wissels moesten t e r secretari e wo rd e n

0 ere~istreerd.

Deze maatregel had het g ewenste effect. In een publicati e uit
d!e tijdwerd het volgende vermel d : 11 Dit zo een heilzaa m we rk,
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dit zo een prijzenswaardig doelwit, was naauwelijks in de coloniën overgevoerd, of men zag de vreuqd op alle der planteren
weezen, en men zag de zorg voor hen wegvlieden als de wolken
der duisternisse voor de verligtende straalen der zonne, een
yder zag zijn geluk als herboren, en de gouden eeuw scheen
voor de deur, en alles naar wens".
Op 18 april 1752 liet Deutz weten, dat hij na het eerste miljoen ook nog een tweede of zelfs no q meer wilde belenen, en
hij verzocht de planters zich ten spoedigste bij het Hof te
willen aanmelden.
In 1758 circuleerde er in Suriname een "notitie" waarin vermeld
was, dat 89 planters in totaal voor f 4.628.365,- bij Deutz in
het krijt stonden. Wa het overlijden van Willem Gideon Deutz op
27 juni 1757 werd er over deze notitie 9eprotesteerd.
Het stuk zou compromiterend zijn voor de betrokkenen, waaronder
veel der aanzienlijkste inwoners. Zij nocmrlen d e notitie "erroneus, valsch en gesupposeert". Ten onrechte, zoals later zou
blijken, want de boedel die Deutz bij zijn overlijden achterliet verkeerde "in geëmbrouilleerde staat". Hieruit kon wor-den
g econcludeerd dat Deutz voor een bedra q van Ca. f 872 .365,krediet heeft verstrekt zonder daarvoor hypot h ek e n te eisen en
dat er - voor f 3.756.000,- aan obli gaties zijn uitqeqevcn, waarop in 1775 nog niets was afqelost. De oorzaak van d e welniq
florissante situatie waarin de ncgotiatie Deutz verkeerrle is
vcrmoedelijk dezelfde als die welke alle latere neqotiaties
verlies deed lijden:
achterstalligheld bij de planters van interestbetaling en aflossing. Deutz heeft waarschijnlijk in afwachtin g van betere
tijden de achterstallige interest uit

ei~en

beurs aan de obli-

gatiehouders betaald.
Vermindering of uitstel van interestbetalinq en aflossing aan
de obligatiehouders zou immers de koers doen zakken en de negotlatie een slechte naam betoryen.
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AGENDA

VVUF Ruilt>eurs, Effectenbeurs A

31
1

maart
apr 11

Ruilbeurs Wirtschaftsmuseum,

11

april

Ruilb e ur s UCHIV,

april
april

Ve ilin g llc l on, Amsterdam

mei

Ve illnq Ha nd e l suesc he l sc ha f t fu••
We rtrap le r e , Wenen
..
Ruilb e ur s IV i rt sc hafts mu se um, Du
Veilin<J Kupfer-l3ank, IJurnber q
Veiling Mike Veissld, Londen

6

me i

12

mei

3

juni
juni

3

•
•
JUnl

2

0~

\Venen

Ve i l 1 n q HP 11 a q a 7. i n ,

3e r n

1

..

I{ uilbeurs ! lik e

Vei ss i r:1, Lond e n
Ruilbeurs Wirtschdftsmuseum, Uu

..

OPBRENGSTLIJST MAll-UID IV 1983
Kavel

1

f

8,00

2
3
4

8,00
8,00
6,00

5

6,00
12,00

6
7

-

-

11,00

8
9
10
11
12
13
14

f

2 5, 00

- 50,00
- 50,00
- 50,00
- 10,00
- 15,00
- 10,00

15
16
17

f 15,00
10,00
- 10,00

-

18

5,00

19

-

20
21

-

10,00
11,00
7,00

MAIL-BID I 1984
Op onderstaande kavels kan door de leden schriftelijk worden
geboden. Biedingen dienen uiterlijk drie weken na ontvangst
van het blad aan de VVOF te worden verstuurd. Een kavel wordt
toegewezen aan de hoo gst e bieder, die zo spoedi g mo gelij k ·e en
bericht vergezeld van kosteno pgave ontvangt. 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 uitsluitend de verzendkosten
(aangetekend of met aan g egeven waarde).
De verkopers wordt per kavel F 3,50 in r ekening ge bracht plus
F 1,00 voor leder verkocht exemplaar.
'Leden die stukken willen aanbieden voor verhandelinq via 11ailBid worden eerzocht de fondsen per post aan de VVOF te zenden.
In het ~olqende nummer zullen de opbrenqsten worden qepubliceerd van de navol ge nde kavels.
Kwallteitsaanduidlngen;
Unc = als nieuw
EF = als nieuw met een enkele vouw of t e ve rwaarlozen plekje
VF =meer dan eenmaal ~e vouwen, iets qevlekt, kleine beschadl1Jingen
F
= zwaar gevouwen, scheuren wel of niet qeplakt, and~re
manlt:e,."enten
VG = zwaar beschadigd, slechte kwaliteit
1

2

3

4

8

1 obl. Nicolaas Spoor Rbll25 1869 SU E 1020a
1 obl. Riazan-Uralsk libll25 1894 SU [ ll08a
1 premieobl~ Staat Husland 1866 Hbl 100
1 obl. Ni cl aas Spoor Hbll2S 1869 SU E 1020a
Rbll25 1894 SU E ll08a
2 obl. Riazan-Uralsk
1 premleobl. Panamakanaal Fr 60 1888
1871
2 loten Weerbaarheid
250
Scheveningen,
Rederij
~Hj. f
onder-aand.
2

F
VF
VF ·
F
2xVF
F
2xF
1903

UtK
1937
optiebew. Unilever
VF
winstbew. Kon. Holl. Lloyd f 100 1925
F
aand. Kon . Holl. Lloyd f 1000 1919
f
1901
VG
Waal,
Stoomtram
aand.
250
aand. Maas en
f 500 1901 VG
2 aand. idem

1
1
1
1

2xF

5

6

1 llq. cert. United States of AMerica/Stat~
Parish of Orleans 1875
1 obl. Confederate States of America S 1000
c 92

of Louisidna

F
1863/1-1-1875
VF ++

1 obl. 5% als Tweerl<> Hypotheek 'Jevestiqd op den Hieuw
Inqedijkten Waard of Polder "Het llieuw1and f

7

'1 aand. Hadjamandala f 1000
189G
1 aand Hotterdam Uatjan Cult. 11ij.

f

100 1847 VG

VF
1000 1889 VF

8

1 cert.

New Granada Waste Land 300 llecldres 1861

F+

9

1 cert.

idem

600 Hectares 1861

F+

10

1 cert. idem

300 Hectdres 1861

VF+

11

1 cert.

idem
1 cert. -idem

150 dect<1res 1861
300 Hectares 1861

VF+
VG+

12

1 aan d. Amsterdam 13 <~1 a t a Co mr> • f 1 0 0 0
19 11
VF
1 aand. UnieBank voor Ned. en Koloni~n f 1000
1920
VF
4 winstaand. Nederlandsche Spie1e1~1asfabrieken te
Brussel 1899
4xVF

13

3 winstaand. Neder1andsche Tramweq tl i j . 1912
3xVF
1 aand. Nationale Alqemeene Levensverzekerinfl i·1ij.
f 1000
1907
F

14

3 aand.
f 250

15
16

l~oord-Orabantsch-Uuitsche-Spoorweq

llij.

1875

5 a a n d • E er s te

t~ e

d • T r a n s va a 1 s c h e 1; o u d ·H j •

1 obl. 5% Mexico

$ 1000

1 obl. 5% Mexico

$

500

1895
1995
500 1821 (cert .

3xVr

r:

1 1 ~89

~x V F

F+++
r+++

17

2 obl. flusland Staat Hb1

HdmburCJ) 2xVF

18

2 obl. Husland Staat Hbl 1000 1825 (adrn. v. Vloten &
de Gijse1aar)
2xVF

19

2
4
5
2
2

obl. Groot Russ. Spoor Hbl 500 18S9 SU E 1016a
obl. Rusland Staat Hbl 625
1890/2c serie
obl. Honqaarse Hypotheekbank Kr 2000
1922
obl. Hoskou
Rbl
100
serie 33
obl. Hoskou
Hbl 1000 serie 32

2xVF

2xVF
5xVF
2xVF
2xVF

20

1 obl. Moskau-Windau-Hybinsk 1897 lW
500 SU E 1081a
1 obl. idem
Hi ·l 1000 SU E 108lb
1 obl. idem
Rt•l lOOO SU E 108lc

VF
VF
VF

21

1 obl.
2 obl.

VF
lxF

22

1 obl. Hoskau-Windau-Rybinsk 1898 HM
500 SU E 1082a
1 obl. idem
lUl 1000 SU E 1082b
1 obl. idem
!{ft 2000 SU E 1082c

23

idem kavel ·22

24

3 obl. Moskau-Windau-Rybinsk 1898 HH 1000
1 obl. idem
Hl-1 2000

25

4 obl. Moskau-Windau-Rybinsk 1898 RM 1000
VF
1 obl. Orel-Griasi
1887 AH
600 · SU E 1097 VG

26

1 aand. Ned. ,Tramweg Mij. f 100 1907 VF
4 onderaand. idem
f 12,50 (letter A-tJ-C-H) 4xVF

Moskou-Windau-Hybinsk 1897 IH1
500 SU E 108la
idem
RH 2000
lxVF

VF
VF
VF

VF
F

9

27

4 aand. Ned. Tramweg l,l i j . 1907 F 12,50 (letter A-!3-C-H) VF

28

1 obl.
5 obl.
1 obl.
1 aand.

29

8% Lung-Tsing-U-Hai Fr 500 1920
5% China Fr 500
1914
5% China E 20 reorqani~atie 1913
· Tientsln Tramw. ecl.
1 a a n d • Ne d • I n d • ::; e t a h P er t j a lH j •

1

aand. splritusfabr. Brantas
VF
VF
part Fond. Plantations Indonésiennes 1962
cert. van 10 aand. Klmberley West Diamond
VF
wlnstbew. Holland-Mexico f 100
VF
VF
opr. bew. Holland-Mexico
VF
wlnstaand. A'dam-Tapanoeli nubb e r Cult. ll.i j .
F
cert. van 10 p re f . aand. Nat . Hw. o f ilexlc o
aand. Mijnbouw Mij. Si lo e nk a n q
VF
aand. West-Sumatra Hubber en Koffie Cult. f1ij f 500
rest.bew. Ver. Javasche Hout
VF
VF
eert van 10 Wabash Hailway Cy.
VF
5 % o b l • Ba l o t j i f'li j n b o u w H ij .
VF
onderaand langkat Tabak Hij.
VF
wlnstbew. Kon. zo;l. Botanisch Genootschap
VF
a a n d • Go en oen g Sa t r i a Cu l t • I-!i j .

1
1
1
1
1
5
1
1
1
1

EF
aand. Mijnbouw Mij Tamban g Sibonak f 100
EF
cert. Transvalia Land Expl. IHjn IHj. f 60
obl. 4% Hongarije 1881
VG
EF++
aand. Pétrole Trust
VF
obl. 4t% Tramways d 1 odess a Fr 500
aand. Barcelona Traction Liqht & Power lxV F, lxF, 3xVG
aand. Goudmijn v.d. Gaqnière 1910
VF++
aand. La tleogravure (drukker v.d. Cote Desfossés) UllC
aand. Argentijnse Hypotheekbank
VF+
opr. bew. Soc. Imm. d e la Grande PlaCJe d ' Hyères VF++

34

1
1
1
1
2

35

1
1
1
1
l

winstbewijs Kilo Moto 1944
VF++
aand Trust Colonlal 1899
VF ++
van 10 org. aand. Uniteef Copper 1908
VF
van 1 0 o r g • a a n d • 11 o d der font ei n
F
part. de fondateur Franclta, soc. de film en Couleurs
Naturelles
1932
VF
premielot Hong. Hypotheekbank 1911
VF
aand Pengadjaran Cult Mij.
1934
F
winstbew. Satak, Landbouw llij. 1922
VF
aand. Sierra Norena Capper Mines 1907
VF
van 50 aand. Russian Colleries Cy E l
1902
VF++

36

1
2
1
1
1
1

30

31

1
1
1
5
3
3
1
3
1
1

D.A.U.

VF
VF
VF +++
VF++
EF

1
1

2
2

32

33

37

10

VF

obl. 6% conv. Soeban-Ajam Cult.Mij.
1926 f 1000 F
premieloten Paters Redemptoristen H'dam f 2,50 1883 2xF
aand. Unie Bank voor Ned~ en ·Koloniën f 1000 1920 F
winstuitdelings bew. Holland Uank 1896
F
aand. Ned-Zuld-Afr. Stoomvaart Hij. 1920 f 1000
r
opr. bew. Beurskluizen en Safes onder de Nieuwe
Koopmansbeurs te Amsterdam 1902
VF

Deze pagina is gereserveerd voor
leden/verzamelaars.
Vijf regels voor flO,-.
leden van de VVOF mogen lx per
jaar een gratis VVOFje plaatsen.

Bod gevraagd op 4 ex. van de 4% Russische qoud l~nin g van 1R94t
zesde uitgave, voorzien van couponbladen.
Voorts 69 stuks, ieder à 5 aandelen van f 12,- elk van de
Eerste Nederlandsche-Transvaalsche Goudmijn- Mij.,
1889,
voorzien van couponbladen.
Brieven aan J. Tromp, Planetensingel 13,
2402 AA ALPHEN AD RIJII

Gezocht; Indische waardepapierenen/of boeken m.h.t. jubilea
e.d. van Ned.-Indische onderncmlnqcn, voor 1942.
Aanbiedingen met prijsvoorstellinqt
K. Schelberg, Gansbeek 38 6166 JU GELEEil

LEDENLIJST
467 J. Salgado

De volgende kandidaatleden
Lissabon

hebb~n

474 O.v.d. r3erCJ

zich aanqemeld
llen:Jelo

468 J.A.S. Sanders t~aaldwiJk 475 H.C.H. v.d. CoolwiJk Celdrop
469 H. Zwart·
Gorredijk
476 Ll.G. Kernkamp
Zeist
470 G.J. Jansen Amstelveen
477 J.A.J. de JonCJ
's-Gravenhagc
471 R. Meyer
~72

Zeist

A.H. Pastoor Wolfheze

478 d. van Oijk

Zoetermeer

479 R. J. N. Sel ie

Amstelveen
Menaidurn

473 R.G.J. Scholten Enschede 480 J.W. Diekstra
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VEILING SCRIPORAMA 'S GRAVENHACE 25 FEHRUARI 1984
Momenteel Neerlands belangrijkste oude effectenveilin9 werd op
die 25 ste februari druk bezocht.
De qrootste belangstellin g voor het Nederlandse deel ging uit
naar kavel 190, aandeel Bourici us, Alqemeene Postwage Diensten
nom.

f 1000 uit 1834 kwaliteit EF met een inzet van f 240 werd

dit aandeel tenslotte toegeslagen voor f

600,-.

Buiten deze kavel werden er zeer veel Nederlandse spoorwegwaarden ter tafel gebracht. Als belangrijkste mogen .we aanmerken
een bewijs van oprichtersrecht uit 1864 van de Maatschappij
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen inzet f 150 naar f 280.
aand. Syndicaat tot Expl. der 8ascomminqlers Systeem Everett
Smethurst,

in Nederland en Koloni~n f

Hengsten Associatie Culemborq,
f

1000 1894 f40 naar f50,

renteloze schuldbrief f

25,

inzet

150 werd teruggenomen, Eerste Vlaardinqsche Stoomkuiperij,

v/h A. de neeff, onderaand.
Obl. gemeente Ruurlo f

f

500 uit 1911 Inzet f 45 naar f

10 uit 1906 f 20/ f

"de Beemster" nom f 1000 1895
centrum aand.

f

f50/ f

65.

25; Waterschap

55; Deventer Ijssport-

100 1962 inzet en toeslag f 15; Societeiten de

Gr oote Club "Doctrina et Amicitia" obliqatie f 100 1932 inzet
F 30 naar f

45; De Friesche Uank ,

resp. serie A en 0 inzet f

2 niet uitqeqevcn stukken

50 naar f 80; Zstuks Bankiershuis

Gebr. Mispelblom Ueijer te Leeuwarden aandeel A en U 1905 met
een inzet van f

30 naar f

45; Ueli- Orou w~rij te fi leuwer- Amst el

bewijs van deelgerechti gdhe id 1890 Inzet en toeslag f

100; en

van de belangrijkste Chinezen een blankette van de Lunq-TsinqU-Hai spoorweg uit 1920 inzet f

12

600 naar f

700.

SECTIE RUSSISCHE SPOORWEGEN
De sectie bestaat in februari 1964 twee jaar. In deze tijd is
men regelmatig bij elkaar yekomcn en J s er .getrac ht het doel
der ~ectie te verwezenlijken, ndm~nlJJk hrt behart l qe n van de
belangen der leden door het uitwisselen vttn de ('rvarinr:Jen op
het gebled van de Russisch(' spoorw('qlt•nlnqcn. Contacten werden
gelegd, de kennis van de- markt verbreed. Stu kkt•n wt.•rden ,,eruild
gekocht en verkocht. Al met al voorzien de bijeenkomsten in een
duidelijke behoefte en blijken zij een impuls om ln het verzamelen actlef te blijven. Dit heeft er inmiddels toe qeleid, dat
reeds enkele mooie verzamelingen zijn opqebouwd.
Het bestuur der sectie wekt qaarne leden van de VVOF, die reeds
Russische spoorwegobligaties verzamelen, of daar een beqin mee
willen maken op, om zich als deelnemer te melden. Dit kan qebeuren op de sectievergadering, welke gekoppeld is aan de eerstvolgende ruilbeurs der VVOF (31 maart a.s.).
Voor !nlichtinqen kan men zich te allen tijde wenden tot de
voorzitter van de sectie.

s.o.

Feenstra, voorzitter

Ouorren 12 - GOUTUII
tel. 058-882 769

DE 1916-LENINGEN VAN DE RUSS I SCHE SPOORWEGEN
I n de catalogus komen er noga l wat van rleze leninqen, welke
niet in het buitenland qeplaatst werden voor.
I n het zicht van het verliezen van de oorlog (WOT) heeft de
tsaristische reqering getracht deze leninf'Jen te plaatsen.
Het is nuttig en interessant om de qesch ledkundiqe kennis even
op te halen.
I n 1916 werd er een nieuwe opperbevelhebber van het Russische
l eger benoemd, generaal Oroesilow. Deze ontketende een groot
nieuw offensief. tegen de Oostenrijkers in het Zuiden. Hoewel
er aanvankelijk veel succes yeoogst werd, was men met dat offensief toch te snel en te onvoorbereid begonnen.
Zoals de ouderen onder ons weten u it de WO II waren de Duitsers
heel wat mans met improvisaties op het militaire schaakbord.
Welnu, zo was het ook in W. 0. I reeds. Zij waren de bondgenoten van Oostenrijk. Dus snelden zij deze te hulp. Uit de hier13

uit volgende nederlaag voor de Russen werd in maart 1917 de
revolutie geboren. Voor de Bolsjewiki was nu de weq vrij om
hun vred~sbeloften waar te maken. Tegen het einde van 1917
was Rusland buiten de oorlog.
Het ligt voor de hand, dat van de spoorwe q bouw in 191 6 niet
veel terecht gekomen is. Evenmin is bekend welk bedraq de
1916 1eninqen hebben opgebracht. De Bolsjewiti beweerden,
dat de opbrengst ( en ook van vroeqere lenin gen) gedie nd heeft
voor de hofhouding van de tsaar. Dat was tege lijk een motlef
voor het annuleren van de schulden.
Tot zover dit brokje geschiedenis .
Nu verschijnen sinds eniqe jaren bij horten en stoten van de
1916-stukken er exemplaren op veilingen en ruilbeurzen.
Sommige stukken zijn zo gaaf, dat men maq aannemen, dat ze
nimmer in de handel zijn geweest. Dat zij "van de plank" komen
maq niet bij voorbaat worden uitqesloten.
Er doet zich de vraag voor waar deze stukken vandaan komen.
Hoe, wanneer en door wie zijn ze in het westen gebracht?
De aanbiedinqsprijzen zijn bijzonder schommelend.
Wie kan hierover meer vertellen?
S.O. Feenstra

14

PERUVIAN INVESTHENT AND FINANCE LTD.
De geschiedenis van bovengenoemde maatschappij en haar dochterondernemingen is lange ~ijd nauw verbonden geweest met die
van de staat Peru.
Als" gevolg van de verloren " Sa lpctcr 0orloq''( l 879-1883 ) moest
het land de belangrijkste guano-wlnnlnqsqebiedcn geruime tijd
aan Chili afstaan. De economische gevol<Jen hiervdn war en verschrikkelijk: toen de belangrijkste deviezenbron verloren was
gegaan was Peru vrijwel geruÏneerd.
Dit ondervond ook een groep van voornamelijk Engelse beleggers
die in 1870 en 1872 een vrij omvangrijke obligatie-leninq in
t hadden verschaft.

In 1890 kwam het tot een regeling tussen
Peru en deze schuldeisers. De obligatiehouders zouden van hun
vorderingen afzien en hun stukken rullen ln aandelen van de
op 20 maart van dat jaar in Londen opqerlchte Peruvian Corp.
Deze Mij. verkreeg een aantal belangrijke rechten, te weten;
1) een concessie voor de exploitatie tot 1956 van de (Staats)
spoorwegen in het land.
2) het uitsluitend recht tot g uano-winnin g in Peru tot 2 mi ljoen ton guano zou zijn verscheept.
3) een "Landgrant" van 500.000 ha in de Pe rené vallei.
4) dertig jaarlijkse annuÏteiten van t 80.000.
Doordat de eerste annuÏteit slechts ten dele betaald werd en
de latere in het geheel niet, werd een nieuw contract nodig.
In 1907 werd de verpllchtinq tot het voldoen van JO annuÏteiten à t 80.000 (tot 1937) bevestigd, en de spoorwegconcessie
verlengd tot 1973. De laatste 17 jaar van de concess ie zou
Peru echter de helft van de winst ontvangen en daarna zouden
de spoorwegen zonder verooedinq aan de Staat komen.
Eind 1928, toen nog 8 annuÏteiten te vorderen waren en nog
ruim 600.000 ton guano verscheept mocht worden, kwam weer een
nieuwe regeling tot stand. Tegen betalinq van t 250.000 en onder afstanddoening van het recht op annuÏteiten en guano verkreeg de Peruvian Corp. de volle eeuwigdurende eigendom van de
spoorwegen alsmede het recht op vrije navigatie op het Titicaca
meer. Voorts kreeg de onderneming vrijdom van invoerrechten
~oor alle t.b.v.

de bedrijfsvoering geÏmporteerde goederen en
een voorkeursrècht bij de eventuele uitgifte van nieuwe spoorwegconcessies. Naasting van de spoorwegen kon echter plaats15

vinden tegen betaling door de Staat van r 16,800.00 plus alle
uitgaven gedaan na 1928 voor nieuwe aanleq of verbetering.
Ondanks deze vrij gunstig lijkende voorwaarden is de Peruvian
Corp. nooit tQt bloei gekomen. Slechts zelden kon een dividend
van meer dan symbolische betekenis betaald worden; vele jarenvooral na 1930- kon in het geheel geen uitkerlnq worden ~edaan.
Herhaaldelijk moesten bovendien speciale regellnqen met obligatiehouders worden getroffen.

-.. . .
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Als resultaat van een der reorganisaties werd in 1956 een Canadese houdstermaatschappij van aandelen Peruvian Corp.

o ~ gericht

de Peruvian Investment and Flnance Ltd g enaamd. Deze gaf nieuwe
aandelen en obligaties uit, welke in de vorm van certificaten
ook in Amsterdam werden genoteerd.
In 1963 kreeg de Mij. een lening van de Wereldbank en de Exim
Bank van in totaal $ 18.500.000. Deze lening werd door de Peruaanse Staat gegarandeer; met de opbrenqst werd het rollend materieel vernieuwd.

Door de relatief sterk stijgende loonkosten, de scherpe concurrentie van het wegvervoer en de'omstandiqheid dat toestemming
16

voor tariefsverhoging vaak vertraagd of in onvoldoende mate door
de overheld werd gegeven, kwam de Peruvian Corp. echter opnieuw
in moeilijkheden. In 1967 konden rente en aflossing op de leningengen van de Wereldbank en de Exim Bank niet worden voldaan,
waarna de betalingen (ca
verricht.

S 2.000.000 per jaar) door Peru werden

Een jaar later (1968) werd na een mllltaire staatsgreep Juan Alvarado de niuwe president van Peru. Deze vestiqde een nationalistisch-revolutionair bewind, dat zich t en doel stelde verqaande structurele veranderingen in de samenlevin9 door te voeren.
Naast de bevestiging van de nationalisatie van de Amerikaanse
oliebelangen, waartoe reeds eerder aanzet was gegeven, trokken
in het buitenland vooral de landhervorminQ, de uitbreiding van
de territoriale wateren en de radicale industriewetqevinq de
aandacht.
Op dat moment bezat de Peruvian Corp. de voornaamste spoorweqen
in het land, en exploiteerde een uitgebreid landbouw-areaal in
het vruchtbare deel van Peru ten Oosten van ûe Andes. De treinen van de Mij. vervoerden niet alleen passaqiers en stukgoed,
maar ~peelden ook een belangrijke rol bij het transport van ertsen uit de mijnen in het bergland (N.B. op sommiqe punten lopen
de lijnen op meer dan 4000 meter boven de zeespiegel!). Tevens
controleerde de onderneming via de scheepvaart over het Titicaca
meer een groot deel van het verkeer van en naar Uo llvia.
Het zal duidelijk zijn dat de nieuwe regering ernaar streefde de
Peruvlan Corp. te nationaliseren.
In 1972 nam de Staat de leidinq van de Mij. over en werden haar
kantoren in Peru bezet. Mede op grond van de boekwaarde van
ElO.OOO.OOO taxeerden deskundiqen de verkeerswaarde van de t1lj.
op $ 28.500.000. Daar alleen de Staat als koper in aanmerking
mocht komen, zou op grond van de Peruaanse wet de onderneming
voor ca 2/3e deel van dit bedraq (ca S 20.000.000) overgenomen
kunnen worden.
Bij een "velling" in november 1972 werd door de enige biederhet Staatsbedrijf Empresa National de Ferrocarriles del Peruinderdaad het verwachte bedrag voor de activa van de Peruvian
geboden. Met

proteste~

tegen de gehanteerde waarderingsmethode

werd, hoewel deze werden gesteund door de Zwitserse reyerlng,
geen rekening gehouden. Onder de geveilde bezittingen bevonden
zich overigens nog vijf vrij antieke stoomboten, waarvan de
17

oudste meer dan een eeuw tevoren in dienst werd genomen.
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De vellingopbrengst werd voor het Leeuwendeel bestemd voor de
aflossing van de resterende schuld ad $ 17.000.000 aan de Wereldbank en de Exim Bank. Het resterende bedrag qing aan kosten op;
voor aandeelhouders en obligatiehouders bl e ef derhalve niets
over. Na verloop van tijd verdwenen de stukken op de verschillende beurzen dan ook uit de noterinq.
De Peruvian Corp. en haar houdstermaatscha p pij was door een combinatie van economische en politieke factoren ten onder gegaan.

SARAJEVO EN HET STARTSCHOT
Dit jaar zijn de Winterspelen in het Olympisch jaar. 1984 gehouden in de Joegoslavische stad Sarajevo.
In deze schilderachtig tegen de heuvels aan weerszijde van de
rivier gelegen stad werd op aanstaande 28 juni 70 jaar g~leden
ook een startschot gegeven, maar voor wat meer dan wrangere
spelen, n.l. de Eerste Wereldoorlog. Het dodelijke schot van
de student G. Princip trof de aartshertog Frans-Ferdinant en
zijn echtgenote. fHljoenen verloren het leven en. velen kwamen
in nooddruftige situaties terecht. Oelegqingen in Russen en
Honqaren en al die andere landen daar.om heen werden spoedig
waardeloos.
18

ORUMM I HENSELER

Nieuwe catalogus van
Russische Sporen

Old Securltles
Tltres hlstorlques
Historische Wertpapiere

In Westduitsland is een vernieuwde uitgave
op de markt gekomen van de toonaangevende catalogus van Drumm en Henseler over

Russische spoorwegleningen "Historische
Wertpapiere Band I Russische EisenbahnObligationen", uitgegeven in Frankfurt.

Vo lume 1

Dit boek is via de VVOF te bestellen en

kost

f 29,75.

(excl. verzendkosten).

Tome 1

Russian Railway B on ds
Obligalions des chemins de ter russes
Russische Eisenbahn-Obligalionen

1859 - 1914 - 1918

BES TUU R
F.P . IL Selle
P.E.Baas
J.H.B. Visker
H. J. Br u insma
J.A. van der Stoe l
W.P.J. van As

Band 1

Voorzitter
Sec r etaris
Pen n ingmeester llail - Bid
13eurzen
Administrateur Financiën
P.H .

Secties speciaal onderwerpen
Russische Spoorwege n
S .O. Fee ns tra
Sche epvaart
J .E. H. Haen

Effekten-Album voor slechts f 60,Wie oude effekten is gaan verzamelen. is al snel op het niet onaanzienlijke probJeem
gesturt hoe hrJ zrjn stukken, zo goed mogelrjk beschermd, bewaren kan.
Albums waarin ook grotere stukken opgeborgen kunnen worden, zijn moeilijk in de
handel te verkrijgen en zijn bovendien nogal prijzig. Toch is een goede presentatie van
een verzameling erg plezierrg.
Het bestuur van de V. V.O.F. heeft hierin voorzien door speciale effekten-albums te doen
vervaardigen.

BiJ deze stevige plastik banden, voorzien van een 4-rings mechaniek behoren 20
(losbladige) helder plastik show-hoezen, elk met een zwart insteekveL lnklusief 20
opberghoezen kost elk album slechts t 60,- (afgehaald brJ de V. V.O.F.)
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JAARVERSLAG 1983
Het afgelopen jaar werd het in 1982 begonnen beleid van bezuiniqinq doorgezet. liet name de kosten verbonden aan het uitbrengen van onze periodiek werden beduidend teruq qebracht. In totaal daalden de kosten met bijna f 5.500,-.
Een dergelijke ingreep was noodzakelijk i.v.m. het tcruqlopen
van alle typen · van ontvangsten in 1983.
Vooral de achteruitgang van de 11ail-f3id inkomsten was teleurstellend. Enerzijds berustte dit op een zowel qualitatief als
quantitatief verminderen van het aanbod, anderzijds op een qerinqere animo bij het bierlen. De verschralln~ van het aanbod
van stukken was er mede oorzaak van dat het afgelopen jaar geen
velling kon worden georqanlseerd.
De belangstelling voor de ruilbeurzen was In het algemeen teleurstellend. Ge lukki g was de animo voor de jubileumruilbeurs,
bij welke gelegenheid tevens het eerste lustrum van de VVOF
werd gevierd, beduidend qroter.
Het bestuur hoopt en verwacht dat met het aantrekken van de
conjunctuur de activiteiten op het qebied van oude effecten
zullen toenemen.
LASTEN EN BATEtl HEKENING
baten

lasten
Periodiek
Oankkosten
Onkosten
Saldo positief

f

7021,80
23,25
921,24
3?.4.01

Contributies/Entrée
Donaties
Mail-Oid/Veilinqen
Intrest

f

7452,50
130,00
641,40
66,40

BALAUS PER 31-12-1982
passiva

activa
f3ank
f
Te ontv. Mail-Bid Te ontv. veiling Overige vordering.Effecten-albums
Huss. spoorcat.
Hist.Bankb. Aand. Inlegbladen
Overige

2544,38
544,00
2425,70
80,00
2520,00
360,00
588,00
4170,00
100,00

Voorultontv. contrb.
Te bet • 1·1 a i l -lH d
Te bet. veilinq
Te bet. periodiek
Te bet. catalogie
Heserve

300,00
189,00
- 1680,60
- ·1850 , 00
75,00
- 9237,48

f

k!~n~!~~

3

BALANS PER 31 -1 2 - 1983
act i va

pass i va

Oank
Effecten - albums
Russ . spoo r cat.
I n leqb l aden
Hist.Oankb . Aand .
Overiqe
Te ontv. contrib.

f

2843 ,6 7
1800,00
260 ,0 0
4005 ,0 0
520 ,00
225 , 00
840 , 00

Voo r uitontv. contr . f
355,00
Reserve
- 1 0138,6 7

f 10493 67

::::::::::::::!:::::

BEG HO TI NC 1984
lasten
Periodiek
Onkosten

baten
f

7000,00
1000,00

f

8000 00

Contrih. / En tr éeqeld f
f1ail - Bid
Donaties/rente

::::::::::::::!:::::

7500,00
300 , 00
200,00
f 8000 00
::::::::::::::!::::

TOELICHTING OP DE FINAUCitlE GEGEVENS OVEH 1983
De post onkosten heeft v.n.l. betrekking op portikosten.
Het posi t ief saldo van de lasten en Oaten reken i ng is ten
CJUnste van de Heserve geboekt. Hetzei fde qeldt voor het
resultaat op de verkoop van boeken, albums en catalogie.
Hoewel deze verkopen in het algemeen redelijk verlopen,
acht het bestuur de afname van inleqbladen tot nu toe
teqenvallend.
De per balansdatum noq te vorderen contributies zijn inmiddels ontvangen.
In principe Is de qehele reserve bestemd voor het t.7..t.
ulthrenqen van een cata1oqus tleder1and.
AGENDA ALGE l-iE NE LEDENVEHCAOER I NG PER 12 f1E I 1984
1
2
3
4
5
6
7
8

9

4

Opening
Bi nnengekomen stukken
Notulen voriqe vergadering
Jaarvers1aq
Verklarinq kascommissie/cfécharge
neqroting 1984
Samenstelling bestuur en kascommissie
Rondvraag
Sluitl n q

NOTULEN LEDENVERGADERING
Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging
van Verzamelaars van Oude Fondsen, gehouden op zaterdag 12 mei
1984 in het gebouw van d_e Vereniging voor de Effectenhandel,
Beursplein 5 te Amsterdam, aanvang 11.00 uur.

OPENING
Om 11.00 uur werd de vergadering geopend door de voorzitter
en deze deelt mee, dat het teleurstellend is zo weiniq leden
te moqen begroeten.
De voorzitter deelt de vergadering mee, dat ons lid de heer
Mobach in de eerste week van mei is overleden. De verqaderinq
neemt een moment stilte in acht.

BINNENGEKOMEN STUKKEN
Bericht van verhindering werd ontvangen van de heren Ostermann,
Sas, Schoustra, Stekelenburg en Tjepkema. Het binnengekomen
schriftelijk verslag van de kascommissie zal onder het desbetreffende punt behandeld worden.

NOTULEN VORIGE VERGADERING
De notulen van de in 1983 qehouden ledenver9aderinq, alsmede
het jaarverslag van het secretariaat over 1983 worden unaniem
qoedqekeurd.

FINANCIEEL VERSLAG
De voorzitter deelt mee, dat ook 1983 in het teken stond van
de al aangekondigde verdere bezuinigingen. In dit beeld stelde
de voorzitter een bestuursbesluit ter discussie om de beantwoording van de binnenkomende post in de toekomst in sterkere
mate dan tot nu toe te standariseren. een en ander met de bedoeling het secretariaat te ontlasten en daardoor tijd vrij te
maken voor andere werkzaamheden. Oit voorstel ontv~n~ bijval
van de vergadering. Door verschillende aanwezige leden werd de
suggestie gedaan om in het standaardantwoord briévenschrijvers
te verwijzen aaar adressen vàn handelaren en andere meer dan
gemiddeld deskundige leden.
Het bestuur verzette zich tegen deze suggestie, daar in het
verleden wel eens slechte ervaringen zijn opgedaan, alsmede
omdat het zeer arbitrair is, welke leden wel en welke niet op
de lijst moeten worden opgenomen.
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Ha een stemming werd het voorstel van de leden die adressen van
handelaren e.d. wilden opnemen in de VVOFpost verworpen.
V[RI<LArlHlG KASCOtt1HSSIE-D~CHARCHE BESTUUil

Hierna wordt de verklaring van de kascommissie voorgelezen,
doch daar deze mededeling niet conform de gebruikelijke qang
van 7aken is qesteld vol~t deze in zijn totaal:
Mededeling van de Kascommissie
Hierbij berichten wij u dat de jaarlijkse controle door de kascommissie door tijdgebrek niet tijdig heeft kunnen plaatsvinden.
Oe kascommissie stelt de alqemene verQaderinq voor deze controle ditmaal bij uitzondering na de alyemene vergadering te doen
uitvoeren. Het daarvan te maken verslag kan dan in het periodiek worden afgedrukt.
Wij vertrouwen dat de verfladerinq met deJ.:e afwiJkende qanq van
zaken kan instemmen.
S.D.Feenstra, C.A. Ostermann
De voorzitter deelt mee dat de décharche zal worden verleend
wanneer de kascommissie accoord is met de jaarstukken.
11ocht de kascommissie bedenkingen hebhen dan zal een nieuwe
vergadering worden uitqeschreven.
OEGROTING 1984

Vervolgens wordt de begroting 1984 behandeld. Oe penninqmeester merkt op dat deze zo voorzichtiq moqelijk is qehouden met
het oog op verminderde inkomsten door de llail- !Jid en de ruilbeurzen. Het ledental blijft dit jaar op het zelfde niveau tot
een klei.ne toename.
SAMENSTELLING OESTUUH

Door gebrek aan kandidaatstellinq wordt de verqadering voorgesteld om het huidige hestuur te herbenoemen. De

verqaderin~

Qaat hiermee accoord.
ROtiOVRAAG

Bij de rondvraag wordt de vraaq gesteld wat rle VVOF doet om
zijn bekendheid in het land te verqroten. Het bestuur kon meedelen dat in de afgelopen jaren vele tentoonstellingen her en
der in het land zijn gehouden. De heer Gunst merkt op dat voor
het najaar een tentoonstelling bij een Amsterdamse bankinstelling zal worden gehouden.
SLUITING

Om l2.15uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt de
aanwezigen voor hun inbreng
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HET HAtWELSIIUIS DEU>TZ I I
In de vorige aflevering van ons clubblad hebben wij beloofd
om dieper in te gaan op de betrekkingen tussen het handelsen bankiershuis Deutz en de Oostenrijkse monarchie in de 17e
en 18e ee.uw.
Deze belofte willen wij qraaq gestand doen, omdat deze betrekkin g en een van de belan~rijkste hoofdstukken van de financiële
qeschiedenis van Nederland zijn, en die qesch iedenis ls toch
onverbrekelijk verbonden met onze 1emeenschappe lijke hobby.
Oe Oostenrijkse kwikzilverlcninqen van Ocutz waren de eerste
geregelde staatsleninqoperaties op aandelen, die wij aan de
Amsterdamse beurs ontmoeten; zulke ondernemingen, welke in de
loop van de 18e eeuw het Hollandse goud naar alle windstreken
uitstrooiden. De verkoop van het kwikzilv e r uit de mijnen van
Idria in Stiermarken, die tot de Oostenrijkse Hijksdomijne n
behoorden, was na het overlijden van de kwikzilv erfactoor
Johann Baptist Ba ldi, Graaf v on Wolsdorff, in 1658, door de
administratie der Keizerlijke domijnen zelf ter hand qenomen,
onder de speciale contrBle van de Heren na ron von Oreiner en
Oaron von Inzaghi.
Weldra kwam men echter tot inzicht, dat het voordeliger was
om de handel in dit a r tikel bij wi jze van monopolie aan één
of meerdere buitenlandse kooplieden op te draqen, die er voordeel bij zouden hebhen om de winst uit te b rei den .
De Keizer sloot dus een contract met Jean Deutz te Amsterdam,
waarbij deze 1 juli 1659 tot Keizerlijke factoor van 't kwikzilver werd; korte tijd later werd door de Oostenrijkse re yerinq ook met het handelshuis Cernezzi & Hezzon i·c o te Venetië
een ~elijke overeenkomst geslote n.
In 1669 werd door de Keizer het Huis Triangl en de Erven Fuchs
te Wenen belast om in naam van de Keizer de kwikzil.verzaken
te behartigen.
Dit Weense handelshuis h P.rnieuwde het f ac topr scontr'ac t met het
handelshuls Deutz. De p rovisie van Deutz op de verkoop van
kwikzilver werd op 2% gesteld, hoewel hij aanspraak had gemaakt
op 3%. Deze aanspraak op 3% provisie werd niet ~ ehonoreerd op
qrond van het volgende: "wellen dass neqotium qross und vilaustraqen und hingegen weni g Arbeit und darbei gerinqe r.efahr obhanden lst".
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Tevens bepaalde dit hernieuwde contract dat Ueutz en het Ve -

netiaans handelshuis de monopolie van de kwikzilververkoop be hielden. Door het opkopen van de gehele voorraad van het qenoemde huis in Veneti~ wi~t Jean Deutz de alleenhandel van dit
artikel in handen te krijgen .
Dat met deze handel zeer hoqe bedrayen qernoeic1 waren blijkt
uit het feit dat door Deutz in 1669 aan de Keizer een bedrag
van f 187.500 voorqeschoten werd op een partij van 1500 vaat jes kwikzilver, die hem werden toe~ezonden uit Oostenrijk .
Noq een voorbeeld: Dcutz leverde jaarlijks 2000 vaatjes kwik zJlver ~an Spanje, d i e dit nodi~ harl voor de zilvermijnen in
mexico, opbrenqst f 500.000 .
Deze leverantie had Deutz te danken aan de voorspraak van zijn
zwager Johan de Witt, die hiervoor
verdiende.

f

20.000 provisie per jaar

De Keizerlijke regering te Wenen was op het eind van de 17e
eeuw ged wonqen door de zware oorlo qs lasten de uitgeputte schat kist van het rijk te vullen.
Een beroep op buitenlands kapitaal kon alleen goede resultaten
boeken, wanneer er voldoende onderpanden qeqeve n werden.
In de allereerste plaats kwamen hiervoor in aanmerkin9 de kwikzilvermijnen in Indria. Zo werden er in 1695 onderhandelingen
in die qeest met de Weduwe Jean Deutz & Soon te Amsterdam qeopend en bij dit huis door de Oostenrijkse regering een lening
op aandelen gep laatst tot een bedrag van f 1 .500.000.
Oe uitvoer van het kwikzilver naar Amsterdam werd behoorlijk
geregeld en jaarlijks op minstens 800 vaatjes van 150 pond qc steld, uit de opbrenqst waarvan, benevens uit die van 1032
vaatjes die reeds onder de

berustin~

alsook de rente die op 5% was

van de firma Ocutz lagen,

~esteld,

als de aflosslnq van

het kapitaal, die binnen 12 jaar moest qeschiedcn,

bekostigd

zou worden.
Op 9 juni 1695 verleende de Staten-Generaal hun garantie.
Drie jaar later, in 1698 had ·de Keizer weer geld nodig en kreeq
de Oostenrijkse minister, Graaf Straetman, de opdracht bij de
Staten-Generaal garantie aan te vragen voor een lening van
1 milioen gulden, eveneens met als onderpand kwikzilver.
Als pressiemiddel moest de Graaf de Staten-Generaal meedelen
dat aan de Keizer door enkele bankiers in Keulen 2 milioen
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qulden waren geboden,. op voorwaarde dat de kwikzil vcrstapel
uit Amsterdam naar Keulen werd verplaatst.
De Hoog tloqende Heren lieten zich echter door deze mededelinq
niet van hun stuk brengen en toen Jean Deutz verklaard had,
dat er op het kwikzilverfonds doo r de no g aanhangige aflos singen voorlopig niet meer dan f 800.000 qeheven kon worden,
werd voor dit bedrag een lening qesloten met een rente van 5%
en aflosbaar binnen 12 jaar, qegarandeerd door de Staten-Generaal.
Deutz wist bij deze gelegenheld noq enkele concessies af te
dwingen van de Keizer, onder andere dat het in Tirol gewonnen
kwikzilver naar Amsterdam uitgevoerd zou worden en dat het
reeds bi j het verlaten der mijnen beschouwd zou worden als
eigendom van de Staten der lleder la nden.
Hoewe l Deutz er op deze man ier zelf het voordeel van genoot,
werd het kapitaal van deze lenin g niet door hem zelf opgebracht, maar door zijn bemlddelinq door twee Keulse bankiers
l)efourneerd.
Een derde lening, voor een bedrag van f 1.050.000, tegen 5%,
binnen 8 jaar af te l ossen, waarvoor de Keizer de opbrengst·

~()rudo.<,,. /.J6"c.! "..,,.,,p.~<,,__ ~.-..".ee•ru, .112>-e.BEV.RS, ~ .Z..... ./luutrn.·~~"JJ'k.l;"fY:J~ile
t.-4- ...,;:..} : .....,r..,_, ~<l..u".'<f.
(-:7---'
LzL,....,,,·;!2nuté .,",J4 ,A.,:." •

.BU.R SA.,

uit collectie van der Hoop & Co., Amsterdam
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van de Hongaarse kopermijnen verbond,

waaruit jaarlijks een

hoeveelheld van 400.000 pond aan de firma Deutz geleverd
zou worden, werd in 1700 bij dit huls qeplaatst,
J/4~ +

dat daarvoor

1/10% provisie genoot.

Het is niet verwonderlijk dat toen Oostenrijk in het volqende jaar, 1701, na het uitbreken van de Spaanse success!eoorloq, weer aankwam met een verzoek om 1eld met weer als onder-

pand de opbrenqst van

he~

kwikzilver,

de Hollandse geldschie-

ters nlet bereid waren om hier noq meer geld aan te wagen, er
was namelijk nog een bedrag van f

1.362.222 onafgelost.

Met moeite liet Raadpensionaris Heinsius zich door de dringende smeekbeden van de Oostenrijkse gezant overhalen om de
Staten-Generaal te bewegen aan een nieuwe leninq van
f

1.250.000 tegen 5% rente,

en aflosbaar binnen 12 jaar, hun

garantie te verlenen.
Slechts heel lanqzaam werd dit kapitaal voltekend,

hoe aan-

trekkelijk Deutz de zaak ook voorstelde.
In het volgende jaar,

1702, opende de Keizer weer onderhan-

delingen met het huis Oeutz tot uitqifte van een lening van
f

2.000.000 voor de ene helft in losrenten

dere helft in lijfrenten

à

5~,

voor de an-

à 12 %, met als onderpand al het ko-

per uit de mijnen in Hongarije en Zevenberqen, waarvan de jaarlijkse levering,

waarover een ter plaatse door de firma Deutz

af te vaardigen vertegenwoordiger het toezicht zou houden, op
600.000 p·ond gebracht werd.
Met tegenzin verleenden de Staten-Generaal na lang geaarzeld
te hebben op 15 mei hun qarantie.

Het wantrouwen van de Hoogmogende Heren over de waarde van de
hypotheek,

met het oog op het voortdurende gevaar van een op-

stand det magnaten of van een inval der Turken in Hongarije,
die de Keizer voor een geruime tijd zou kunnen beroven van
de opbrengst van zijn in dit weinig aan zijn qezaq onderworpen land gelegen domeinen,

bleek al spoedig gerechtvaardigd.

In het jaar 1704 brak er een opstand uit onder leiding van
Rakoczy en dit veroorzaakte de door de Hoogmoqende Heren gevreesde stremming van aanvoer van koper en kwikzilver uit
Hongarije.
Ten gevolge hiervan hielden de betalinqen van rente en aflossingen van de leningen uit 1702 en 1703 geheel op.
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De Keizer zag zich echter genoodzaakt door de steeds stijgende kosten van de voortdurende oorlogen toch weer aan te kloppen voor een lening.
De Staten-Generaal verklaarden zich a anvankelijk beslist tegen
elk leningsplan; eindelijk na maandenlanqe onderhandelingen
gaven zij 4 juni 1704 hun garantie voor een leninq van f
f 625.000 à 5%, nadat de Keizer zich verb o nd e n had de jaarlijkse hoeveelheid van het aan Deutz af te voeren kwikzilver
van 800 op 900 vaatjes te brengen en men mo c ht op kosten van
de Keizer een vertegenwoordiger stationeren die toezicht hield
or de verzending.
Hoewel de Keizer deze laatste maatregel als krenkend beschouwde en hij een door de Hoogmogende Heren betaalde

verte~ e n

woordiger verlangde in Holland die toezicht hield op de verkoop zag hij op advles van zijn raadgevers af van deze onpolitieke maatregel.
De vol gende lening op het kwikzilver vond in 1706 plaats,
toen Engeland en Nederland g ezamenlijk, respectieveli j k voor
2/3 en 1/3, een bedrag van f 750.000 aan de Keizer voorschoten.
Op 7 januari 1706 gaven de Staten-Generaal hun garant i e voor
het aandeel van Nederlandvan f 250.000 doch eerst nadat de
Keizer er in toegestemd had om van dit bedrag f 56.250 te besteden aan de uitbetalin ~ van achterstalliqe rente over het
jaar 1704.
Door al deze leningen was de schuldenlast van Oostenrijk zo
groot qeworden dat ze de grootst mogelijke moeite hadden om
aan hun verplichtingen te voldoen, vooral toen in 1705 de
Enqelse Oostindische Compagnie kwikzilver uit .China begon in
te voeren voor een laqere prijs dan het Oostenrijkse.
Wel verlaagde 't huis Deutz onmiddelijk, zelfs zonder overleg met de Keizer, de prijs van het kwik, maar ziJ . slaaqde
er niet in, het Engelse product geheel van de markt te weren.
De verkoop van het Oostenrijkse kwikzilver, met een jaarlijkse opbrengst van f 225.000 bleek niet toerijkend om er de
rentebetaling, laat staan de aflossing van te betalen.
Nlettegenst~ande de stappen die de Staten-Generaal ook ondernam zou het tot 1724 duren tot er verbetering in de toestand
kwam. Op 6 oktober 1724 sloot de Keizer met de Wener Stadsbank een verdrag waarbij deze laatste zich verbond om de af-
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lossing der kwikzilverleninqen op zich te nemen. Vanaf dit
moment had de aflosslnq der verschi l le n de kwikzi l ver l eninqen
een gereqeld verloop, op 6· j u li 1733 werd door dez e ba n k ook
de verplichting voor de · aflossing van de koperleningen overgenomen.
ln 171 9 was Wlllem Gideon Deutz aan het hoofd van het Han delshuls Deutz qekomen en werd voortgezet onder de naam
" Jean Deutz e n Soon Wl llem Gideon De u tz " .
In het jaar 1734 werd door Willem Gideon Deutz weer
2 .500 .000 geleend aan Oostenrijk, qedeeltelijk op losrente à 5% en gedee l telijk op l ijfr ente à 8% of wanneer de
f

dee l nemer ouder was dan 50 jaar à 9%.
Op 19 mel 1984 werd bij oe veilinq van Thevis in Keulen
zo'n historisch waardepapier uit 1734 ingezet met een uit roepprijs van DM 2.300 ( toesla g voor OH 2.500}.
In 1739 leende de firma Deutz noq f 800 .000 aa n de Keizer.
Alle bovengenoemde leninqen hande n als ond e r pand kwikzilver
en koper doch er werden door Willem Cideon Dcutz in 1734 en
1736 ook nog leningen verstrekt resp.
f 2.500.000 en f

ter waarde van

3.500.000 met als onderpand de inkomsten

van Silezië.
Wat de beide Silezis che leningen aangaat, in 1741 was die
van 1733 voor 75% af gelost .
De rest ervan en het gehe le bedrag van 173 6 qinge n tenqevolq e van de verovering van Silezië door de Koning van Prulsen
in 1741 voor de aand eelhouders verloren en bleven onbetaald.
-o-o-o-o-o-o-o-oOUDERWETSCHE PAKEllENVEILING OP KOMST
Wat in de zestiger en vroege zcventiqer jaren veel qebeu rde
staat ons weer te wachten. Scrlporama qaat op 15 september
1984 een velling houden met maar liefst c.a. 350 grote kavels inhoudende enkele tot c.a. 200 stuks. Volgens de llcer
Verhoeven van Scriporama zullen er ongeveer 10.000 stukken
in deze 350 kavels zijn onderqebracht.
Voorts veilt het huis noq een 200 tal "normale " kavels, van
eenvoudlqer stukken tot Surinaamse Plantage lening.
De veiling wordt gehouden in de Veilingzaal van Diederiks
aan het Noordeinde in
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's-Gravenhage.

MAIL-BID II 1984
Op onderstaande kavels kan door de leden schriftelijk worden
geboden. Biedingen dienen uiterlijk drie weken na ontvanqst
van het blad aan de VVOF te worden verstuurd. Een kavel wordt
toegewezen aan de hoogste bieder, die zo spoedig mogelijk een
bericht vergezeld van kostenopgave ontvangt. Na ontvangst door
de verenl~ing van het verschuldiqde bedraq worden de fondsen
aan de kopers toegestuurd en vind afrekenln~ met de verkopers
plaats.
Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend de verzendkosten
(aangetekend of met aanqegeven waarde).
De verkoper wordt per kavel f 3,50 in rekeninq qebracht p1us
f 1,- voor leder verkocht exemplaar.
leden die stukken willen aanbieden voor verhanc1elinq via llailOid worden verzocht de fonrlsen per post aan de VVOF te zenden.
In het volgende nummer zullen c1e opbrenqsten worden qepubliceerd van de navolqende kavels.
Kwaliteitsaanduidingen;
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
2

3

3 versch. eert van Amerikaanse aandelen "The United Corporatlon, 1 à 10 sh 1950 VF, 1 à 100 shl943, 1 à 100 sh 1950
1 eert van 10 aand. à f 12,- Verg. ter behartiging van de
rechten van Aandeelhouders in de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Diamantmijnmaatschappij 1895 EF
1 warrant Kon. Ned. Hij. tot Expl. van Petroleumbronnen
in Ued. Indië, 1937 EF
1 optiebewijs Unilever 1937 Unc

4

1 winstaand. Rubber Cult. 11ij. Djember 1926 VF

5
6

1 6t% obl. Madison Clark Uuilding $ 100 1927 EF++
l 6t% obl. Madison Clark Building $ 1000 1927 EF++

OPOHENGSTLI JST 1-1AIL-BIO I 1984
kavel
11 f
10,- 21 f
11 f
21,12
14,- 22
6,2
13
12,- 23
16,3
14
26,- 24
4
52,15
10,- 25
39,5
16
6,- 26
15,6
17
28,- 27
7
7,18
28,- 28
8
8,19
40,- 29
9
8,20
27,- 30
10
10,-

28,25,24,16,20,-

41,10,60,17'27,-

31
32

33
34
35
36
37

f

24,38,68,11,8,8,7,-
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Deze pagina is gereserveerd voor
leden/verzamelaars.
leden van de VVOF mogen lx per
jaar een gratis VVO-Fje plaatsen
Vervolgens vijf regels voor f 10,-.

Gezocht; aandeel of Polis van Verzekerinq tHj. "Boelaarts
en lambert" (verm. Oelgische uitqave}.
Oildtsche Tapijt en Touwfabriek, aandeel ~ 1875.
P. Verhoeven, Europastraat 60, Dinteloord, 01672-2939

V V 0 F

RU I L O EURZEI~

IN HET I·IAJAAR

In het najaar 1984 worden op de navolqende d ~ge n ruilbeurzen qehouden;
1 september
Deze bijeenko msten wo roen als qebruikelijk qehouden in de Effec13 oktober
tenbeurs van Amst e rdam van 's mor10 november
qens ll.oo uur tot 's middaqs 15.00
uur.

LEDENLIJST

481
482
483
484
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De volgende kandidaatleden hebben zich aangemeld

A.C. 11. Derks

Horst

W.J. de Jong
Roeters van lennep
J. van Dijk

Arnhe"'
Co es
's-Herto~enbosch

BANQUE FRMICO-IiOLLANDAISE
In januari 1872 wordt te rarijs, door verschillende Nederlandse bankiers als Becker & Fuld, Inslnqer & Co., Lippmann Rosenthal & Co., Wertheim Gompertz e.a., met medewerking van de Amsterdamsche Bank en de ~otterdamsche nank en het Comptoir 'd
Escompte te Parijs, de Banque Franco-Hollandaise opqericht.
De inschrijving op 60.000 aandelen à Fr 500 wordt opengesteld
te Amsterdam,Rotterdam en in enige Uuitse beursplaatsen teqen
de koers van 115!% met bijbetalin9 van 6% rente vanaf 15 februari. Het kapitaal is vastgesteld op Fr 50.000.000 dat tot
Fr 150.000.000 verhoogd kan worden, stortinq 50%.
De uitgifte boven pari, van een instellinq die nog geen bedrijfsresultaten opgeleverd heeft, wekt hier in de pers nogal
bevreemdinq op.
In de Raad van bestuur hebben o.a. zitting: A.C. Wertheim,
F.A. t1uller (directeur der flotterdamsche !:Jank en Commissaris
der Amsterdamsche Bank), 11.H. Insinqer, E. Fuld, H. llarcuse
(Commissaris Deutsche Uank) e.a.
Op 3 april 1872 begint de bank haar werkzaamheden, hoewel de
qeregelde loop van zaken feitelijk eerst 1 april begint.
Over dit jaar wordt een dividend uitgekeerd van 71% per aandeel; het volgend jaar is mlnder bevredigend o.a. door de
Franse lening die bijna al het beschikbare karitaal geabsorbeerd heeft, de ter verdeling beschikbare Fr 676.000 worden
gereserveerd. Op 24

februa~i

1874- wordt er een buitenqewone

vergadering beleqd te Parijs, op voorstel van de voornaamste
aandeelhouders die tot liquidatie willen over1aan.
Ue courant "Messager de Paris" geeft een uitvoerig verslag
van deze vergadering, zij zegt ongeveer als volqt:
••• Voor ongeveer twee jaar werd ook in Frankrijk aan een
qroot aantal banken het leven geschonken. Het doel dat hieraan ten grondslag lag was tweeërlei, vooreerst meende men
dat de financiele maatregelen die Frankrijk had te nemen
voor de betaling der oorloqsvergoedinq veel winst zouden
qeven en ten tweede meenden de oprichters dat zij de aandelen
met een agio van de hand zouden kunnen doen.
Achteraf blijkt dat indertijd het syndicaat met een menigte
aandelen is blijven zitten, deze daalden dan ook spoedig
onder pari, de bank werd echter zodanig beheerd dat het
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kapitaal intact bleef •••••
Het bijblad van het Amste r damsch Effectenblad voegt hieraan
toe; dat de ondervinding bewijst dat dergelijke instellingen, die in een opwelling uit de gro nd zijn verrezen, geen
nut hebben; zij kunnen op den duur geen voldoende winst opleveren om het daarbij betrokken kapitaal rendabel te maken.
De vergadering loopt niet zonder verrassingen af. Er vallen
drie groepen te onderscheiden , n.l.:
a. Liquidatierichtinq. Hiertoe behoren v.n. de oprichters,
die met weinig of qeen verlies op deze wijze proberen
hun geld terug te krijqen.
b. De g roep die de bank wil laten voorthestaan. De aan han
qers van deze richting menen dat de liquidatie teveel
verlies zal veroorzaken, hiertoe behoort o.a. de Directie.
c. De "Groep Philippart" . Philippart, een bekende spoorwe')
"entrepeneur", die eniqe financieele instellingen in
zijn macht wil hebben, voor de financiering van zijn ondernemingen; deze qroep bezit reeds de "Banque Fran coAutrichienne-Hongroise".
Op de dag voor de vergadering koopt f>hillppart voor een
groot bedrag aandelen, tegen een ho9e koers, op de Amsterdamse beurs; deze aandelen zijn reeds voor stemrecht gedeponeerd
en de procuratie bevindt zich in flanden van de aanhanger van
de eerste groep, de Parijse K~nlngswarter. Op de vergadering
ontstaat heviq tumult daar _ K~ninqswarter zijn stemrecht niet
wil afstaan, waarop Ph i lippart het nodiqe qeld te voorschijn
haalt en de gekochte aandelen betaalt.
Zo wordt de liquid atiegroep qeslaqen en o.a. Ful d en Harcuse
treden af.
Als qevolg vindt 14 april 1874 een nieuwe vergadering plaats
onder presidium van de directeur der Rotterdamsche Oank, de
I-leer F .A. lluller; deze deelt mede dat hij, zowel als de andere Nederlandse Commissaris~en hun man~aat neerleggen.
Op 3 november wordt de Oanq ue Franco-Hollandaise samenqesmolten met de Aanque Franco-Autrichienne-Hongroise.
Oe gezamenlijke 180.000 aandelen zullen tot 100.000 teruggebracht worden, door wederzijdse inkoop en vernietiqinq.
Het qevolg is weer een echt "agiotage" verschijnsel, de
baissiers hebben teveel aandele Franco- Hollanda ise verkocht
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met het qevolg dat Philippart de vrije hand heeft om de
koersen op te drijven.
Met de samensmelting van deze twee banken verdwijnen de

Nederlandse belangen.
-o-o-o-o-ó--o-o-o-o-o-

HOIIDERD JAAR ELEKTfUC ITE lTSVOORZIE IHNG

Honderd jaar geleden

ontvin~

de uit q eweken ltussische oud

zeeofficier Achilles de Kothinsky verqunninq van de ~e
meente Rotterdam om een aan de Wijnhaven van Rotterdam
gelegen blok huizen te voorzien van electris c h licht.
Deze verlichting werd gerealiseer!i door een schip in de
Wijnhaven met daarop een accumulatorenbatterij. Enige tijd
later ontv in g de Kothinsky vergunnin~ tot het le9gen van
kabels om ook de omgeving van de Hoompjes te mogen gaan
verlichten. Oe exploitatie bleek echter niet winstgevend
en zij werd derhalve al in 1892 gestaakt.
Dit werd het begin van een grote lanxelijke en plaatselij-
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actlvitelt door al deqenen die van rlit nieuwe fenomeen qehruik wilden maken.
De VEEN ( Vereniglnq van Exploitanten van Electrlclteitsbedrljven) heeft besloten om een "sobere maar waardlqe juhileumvierinq", dieduidelijk maakt dat dank ~ij electriciteit in de
de loop der jaren veel is verworven. tevens worden er tentoonstellingen gehouden;
IHbllotheektheater van de Centrale bibliotheek te Hotterdam
van af 10 mei, van 28 mei tot 1 auqustus in het Evo1uon te
Eindhoven, van 4 tot 20 oktober in het q1azen huis ln het
Amste1park te Amsterdam en vanaf oktober tot de zomer van
1985 in het Elektrum in Arnhem •

.,ELECTRA;'

AGENDA
23 juni
28 juni
1 j ull

Veiling J.L. l·l asure,Brussel, Ilotel Royal Windsor
Ruilbeurs-31 Hue Oucale, Arussel
Ruilbeurs Wirtschaftsmuseum, D~sseldorf

Ruil beurs- 31 Ruc Ducal e, Brussel
26 j uli
5 aU'}UStUS Ruilbeurs Wirtschaftsmuscum, O~ssledorf
1 septemberRuilbeurs VVOF, neursplein 5 Amsterdam
2 septemb. Ruilbeurs WirtschaftsmuseuM, D~ssel<lorf
15 scrtcmb. Veilinq Scrirorama, •s-Gravenha~c
22 scr temb. Veiling Freunde Historischer \Vertpapiere
U~rsenkeller,

Frankfurt
23 scptcmb. l1uilbeurs Freunde liistorischcr Wertpapiere
U~rsenkeller, Frankfurt
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ORUMM I HENSELER

Nieuwe catalogus van
Russische Sporen

Old Securllles
Titres hlsloriques
Historische Wertpapiere

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

Volume 1

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

Tome 1

Band 1

Russian Railway Bonds
Oblîgations des chemins de Ier russes
Russisch e Eisenbahn·Obligationen

1859- 1914- 1918

BESTUUR
Voorzitter
F. P.R. Sell e
P.E.Baas
Secretaris
Penningmee ster llail-Bi d
J.H.B. Visker
H. J. Bruinsma
- Beurzen
------J.A. van der Stoel Administrateur Financiën
W.P.J. van As
P.R .

--------------

Secties speciaal onder werpen
S.O. Feenstra
Russische Spoorwegen
J .E. Il. Haen
Scheepvaart

Effekten-Album voor slechts f 60,w,e oude effekten is gaan verzamelen. is al snel op het met onaanzienlijke probleem
gestuit hoe hij ziJn stukken. zo goed rrogelijk beschermd, bewaren kan .

.Albums waarin ook grotere stukken opgeborgen kunnen worden. zijn moe1ltjk ;n de
handel te verkrijgen en zijn bovendien nogal prijzig. Toch
een verzameling erg plezierig.

IS

een goede presentatie van

Het bestuur van de VVO.F. heeft hierinvoorzen door speciale effekten-albums te doen
vervaardigen.

Bij deze stevige plastik banden, voorzien van een 4-rings mechaniek behoren 20
( osbladige) helder plastik show-hoezen, elk met een zwart insteekveL lnklusief 20
opberghoezen kost elk album slechts f 60,- (afgehaald bij de V. V.O.F.)
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HET HUIS HOPE
Het huis Hope (eerst Thomas & Adriaan Hope, en na 17 62 Hope
& Co.) gold in de tweede helft van de l8e eeuw onbetwist
als het meest aanzienlijke huis van neg~tie te Amsterdam.
In 1779 get uigden de "Nederlandsche· Jaarboeken", "dat er mogeli jk gee n comptoir van koophandel zo magt ig in Europa
gevonden wordt".
De glans die in de 19e eeuw van de naam Rothschild afstraalde is g elijk aan die van het huis Hope in de laatste decennia van de 18e eeuw.
De opkomst van dit huis bestond uit de warenhandel en de
reederij en men had zich zeer intensief beziq gehou den met
het vervoer van landverhuizers naar de Engelse koloniën ln
Amerika.
Doch later leqde men zich voornamelijk toe op bankierszaken
en werden e r betrekki n gen aangeknoopt met verscheidene landen en vorsten.
De leningen, die hier het gevolq van waren bezorqden de ndam
wereldvermaardheid.
Sedert 1752 stond het huis Hope in geregelde betrekkingen
met de Courantbank te Kopenhagen , en deed hiermee veel zaken
Ho~e

en er werden onder andere veel aanzie nlijke voorschotten
verleend aan de Deensche Westindische planters.
In de laatste dertig jaar van de 18e eeuw werden e r door het
huis Hope heel veel obligatieleningen verstrekt ten laste
van de planters op de Deensche Westindische e~landen,
St. Croix, St. Thomas, St. Jan, Granada en Tobago.
Bekende namen hierbij zijn Lever & de Brui ne, John Fernall
met zijn plantaf]e 11ontpellier, en t1c . Tntosh planter op het
eiland Granada.
Tussen 1758 en 1787 werden er voor een totaal van 13 3/4
miljoen aan leningen verstrekt aan Zweden.
Voor sommige van deze lenin gen g old als onderpand alle inen uitgaande tolbelastingen. Ook dient vermeld te worden
dat het huis Hope het risico van deze g rote l eningen qedeeltelijk deelde met enkele andere grote Europeese bankiershuizen waaronder Ho ggue r & Co en Fizeaux & Co ••
Graaf Lodewijk van Nassau-SaarbrÜck leende in 1769 bij het
huis Hope; de Keurvorst van Beieren le e nde in 1771 een bedrag
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van 400.000 gulden tegen een rente van 4% met als onderpand·
de kroonjuwelen.
Voor de lening die op 1 april 1770 op het kantoor van de
Heeren Mr. Dirk Hey n de Bonvoust en Gerhardus Rentink te
Utrecht g e slot en werd ten behoeve van "de drie Prinsen van
Pr uisse n" werd ·door Hope & Co. de gara nt ie verl eend .
Met de Koni ng van Polen werden door Hope twee leninge n ge s l oten tegen 5% rent e,
Poolsche guldens of f
f2. 353 .000 ,- groot en
Catharina van Rusland

de ee r ste l ening bed r oeg 9 miljoen
2 . 625 . 000 ,-, de t weede l en in g wa s
voor deze leningen stond Ke i ze rin
garant .

Tussen 1796 e n 1 807 sloot het huis lfopc met de Spaanse regering drie lening en df tot een totad l bedrag van 70 miljoen g uld en . Deze bedrdgen wdren nodiq voor de Spaanse schat kist om reeds eerder adngeqdne lenin g en af te lossen en om
de fin anciën van het rijk weer op de been te helpen want
door het slordig e behee r van Karel III en Karel I V was de
financie le toestand rampzalig.
Ook Fran k ri jk heeft in de 18e eeu w gebrui k gemaakt van l eninge n van het hui s Hope.
Ooch de grootste bekendheid dankte Hope & Co . evenwe l
hun Hus s ische lenin gen .

c crtlfl c ddl vdn 6%
Hussische I ondscn
nominaal Rbl 1000
ingeschreven in het
Groot-Boek te St. Petersburg. get. 183 0 .
Uitgegeven door o.a .
Hope & Co.
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aan

In 1788 lukte het namelijk,
Henry Hope,

door toedoen v an de firmant

die persoonlijk het ver t r o uwen van Keizerin

Catharina II had weten te winnen,
Th eodoo r

de Smeth,

om de firma Raymond

&

die tot d at ogenblik het monopolie van

ge ldlen i n gen aan het Tsare nrijk had,

van deze plaats te ver-

dringen.
Op 1 februari 1 788 s l oot de Keizerin bij Hope ee n lenin g
van f

9.000.000,-

à

4t% met als onder pand de i n koms ten van

Es tland en Lijfland* en de inkomende e n uitgaande tollen
te Riga, Pernau en Nar va.
In 1794 was er door de Keizerin voor een bedrag van
f

53.300.000,- geleend.

In 1798 wer d deze s c hul d met no g andere schuldv or derinq e n
onder andere die op enkele Russische kooplieden,
de Poo ls che Koning en op sommige Poolse magnaten ,
inlijv i ng van het grootste dee l

en die or
we lke na

van Polen bij Rusland ,

in

1795 door Catharina ovcrqenomen en als eigen schuld erk e nd
en vastgesteld op een b e drag van f
de rente op 5% gesteld werd.

88 . 300 . 000,-,

waarvoor

De inkomsten van de verbruiks-

belastinq op de brandewijn in Rusland en de inkomsten van
de in- e n uitvoe rr echten van Lijfland, Finland en van de
stad St. Petersburg verhypothekeerd werden.
Hier volgen e n ige cijfers v a n bedra gen ,

die het huis Hope

in de loo p va n de l 8e eeuw door bemiddeling van de Amster damsche Wisselbank v err e k ende en waaruit duidelijk blijkt
hoe de omzet stijgt:
Archibald
Th omas

Hope

& Thomas Hope,

& Adriaan Hope,

& Co

1727

2 . 599 . 200

174 6

4.931.500

1755

-

10 . 3 5 0 . 000

1761

-

36.829.500

1765

-

32.004. 900

1775

-

31.969. 800

179 4

& Co

-

32.371.400
41.518.200

waren tot 1 8 14: Thomas Ho pe

1779), Adriaan Hope (1762-1780),
John Hope (1762-1783 ),

963.70 0

173 6

1785

Leden der firma Hope

f

(1762-

Henr y Hope {17 62 -1 8 1 5 ),

Nicolas Ba udoin ( 1782-17 85),
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John Williams Hope (1782-1814), Jan Casper Hartsinck Cor- ·
nelisz. (1785-1788), Thomas Hope (1790-1814), Adrlan Elias
Hope (1790-1814), Henry Philifl Hope (1790-1814), Pierre
César Labouchère (1802-1811).
In 1814, na de val van Napoleon bood zich hierdoo r voor de
firma Hope een kans om zich weer een leidende positie te
verschaffen in de financiele wereld.
Toen de firmanten van dit huis, die allen in Engeland woonden, daarin geen z in bleken te hebben, kocht de Lond ense
bankier Alexander Uaring, de chef van de beroemde firma
Baring Brothers, een zwager van Pierre Césdr Labouchère
de firma van hen, en zette de zaak met bchoud van de naam
Hope & Co voort. Als partne r s in de nieuwe zaak nam Baring
de Hamburger Jérome Sil l em, Adrlaan van der Hoop, een zoon
van de gewe zen Advocdat-Fiscaal Joan Cornells van der Hoop
en P.F. Lestap is, een Fransman uit Béarn en vertrouweling
van Labouchère.
De opkomst van he t huis Rothschild zou echter in zeer korte tijd de glans van het bankiershuls Hope & Co. doen
verbleken.

* Lijfland is de oude naam voor een gebled ten noorden van
de rivier de Dvina, dat het huidige Noord-Letland en
Zuid-Estland besloeg.

INMLI10HIAt1DI
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lOllUIS

Op 14 j uni bereikte ons he t b c r 1 c h t v d n h · l o v c rl ij den
van de heer Herman Lohuis.
Jarenlang hebben wij als vereniglngs- en bestuursleden
hem leren kennen als een almabel man en goed vriend.
Vooral in de startjaren van de VVOF mochten wij ste eds
rek enen op zijn ervaring en menig kundig advles ontvangen.
Onze gedachten gaan uit naar de echtgenote, kinderen
en familie bij dit voor hen allen zo zware verlies.
Het Bestuur
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SCRIPORAMA

BELANGRIJKE SCRIPDRAMA VEILING
VAN OUDE EFFECTEN

+

10.000 STUKS

Zullen worden geveild op zaterdag 15 september
in de Veilingzaal van Diederiks aan het
Noordeinde te 's-Gravenhage
Van de 600 kavels bestaat een groot gedeelte
uit paketten van tientallen en honderden stuks

DAAR ALLES VERKOCHT MOET WORDEN,
ZIJN DE INZETPRIJZEN BIJZONDER LAAG
Grijp deze kans om uw verzameling voor welnlg
geld uit te breiden

SCRIPORAMA VEILING
Europastraat 60

4176 E\v

DINTELOORD

Oranjelaan 64

2281 GG

RIJSWIJK
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CARENERO SPOORWEG- EN STOOMVAARTMAATSCHAPPIJ
Deze Maatschappij werd opgericht ingevolge acte van de 9e
januari 1 896.
In de Raad van Bestuur hadden zitting: Mr. F.S. van Nierop,
Mr. E.J. Eve r~ijn Lan ge Jr. en Jules Carlier.
De Raad van Commissarissen werd samengesteld uit:
1·1 r • H• P • Be r 1 a g e , J • F • Ba n g e r t e n A• S o u b r a n d •
Het Doel van deze Maatschappij was ten eerste; Het verkrijgen in vollen eig endom van de concessiën, bezittingen en
vorderingen der Carenero Railway and Navigalion Comp. Ltd.,
daaronder begrepen de rechten en aanspraken, die deze maat sch a ppij tegen de Regering van Venezuela kan doen gelde n.
Ten tweede, de exploitatie van den aangelegden of alsnog aan
te le ggen spoorwe g en van bestaande door de onderneming geëxploit eerde of alsnog te exploiteren stoomvaartlijnen en
het oprichten van of deelnemen aan alle ondernemingen, welke
tot bevordering kunne n strekken van het verkeer over de spoorwe gen of stoomvaartlijnen die door haar worden geëxploiteerd.
Het i s uit het bovenstaande duidelijk, dat deze nieuw opgerichte Maatschappij een voortzetting is van een reeds bestaande. We kunnen dit voorts opmaken uit de opbouw van het Maatschappelijk kapitaal.
Maatschappelijk kapitaal: [ 326,000.- of f 3. 912.000, ver dee ld in 32.600 preferente en 32.600 gewone aandelen; alle
aande l en zijn aan toonder en g root [ 5 of f 60,-.
Gep laatst zijn 29.480 prefere n te e n evenveel gewone aandelen.
De overblijvende aandelen moeten geplaatst zijn voor 9 januari 1901. Deze aande l en zijn gesteld onder bewaring van " The
debenture guarantee and investment Comp.Ltd." te Londen, ten
einde de houders van first mortgage debentures ten laste der
Carenero Railway and Navigation Comp. Ltd. in de gele genheid
te stellen deze aandelen t e nemen tegen in breng hunner obligatie, qroot t 20, zullende daarvoor worden uitgereikt één
preferent e n éé n gewoon aandeel, en voor iedere obligatie
groot [ 100, vijf preferente en vijf gewone aandelen.
Langz a am maar zeker ontstaat h i er weer zo' n overbekend ZuidAmerikaans drama. Via nieuwe voorstellen trachten te redden
wat er te redde n valt.
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Dat er hoop was blijkt wel uit de Duur van de Vennootschap,
maar l iefst 99 jaren ingaande 9 januari 1 896 .

Certificaat van de Belangen Vereeniging , met links onder de handt ekening van t.r.r . H. P. Berlage , late r Commissar is bij de Carenero

Het eerste jaar van de Carenero werd afgesloten met een ver lies van f
den geacht ,

53.193,41, het geen n i et onoverkomenl i jk moet wortegen een kapitaal van f

3.912.000.

Doch op de balans over 1896 komen ook voor een bedraq van
f

3.203.062,64 aan Spoorweg en Werken en ee n bedra g van

f

477,500 aan een 5% obl.

Binnenlandse Sch uld van Venezuela .
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De post Debiteuren en Vrediteuren waren resp. f 18.672,13
en f 11.332,07. Aan kas te Carenero en Amsterdamsche Bank
resp. f 14.484,89 en f 15 6 .419,00.
In een door onlusten geteisterd Zuid-Ame rika, zeker aan het
einde der vorige eeuw, stelden de posten Spoorweg en die van
de Hinnenlandse lening erg weini g voor. Hoe deze Maatschappij
de jaren hierna gedraaid heeft weten we niet, wel dat op
5 decem9er 1899 het bijltje er bij neer geqooid werd met het
beslult tot liquidatie.
Op de preferente aandelen is hierna no q een uitkering gedaan
van slechts 10%.
-o-o-o-o-o- o-o -

VERZAMELGEGEVENS
Voor de meeste leden en ook het bestuur is de g rote vraaq
wat verzamelt me n nu eiqenlijk? Is dat llederland of plaat jes,iets speciaals?
liet bestuu r zou het erg op prijs stellen wannee r de verzamel aars onder ons de onderstaande lijst zouden invullen en op
sturen. De verkre g en gegevens zullen wi j dan publiceren in een
volqcnd nummer.

Om in de toekomst rekening te kunnen houden met uw speciale
deze kaart in te vullen. Het betreffende vakje a .u.b. aankruizetl.

f--

wcn~cn.

veuoeken wij U

--

Ik interesseer mij in he t bijzonder voor de volgende verL::tmelgebieden :
Landen :

0

USA 0
D Mexico
DTurkijc
D Andere

Duitsland 0 België D BraziJ ie 0 China DEngeland D Frankrijk
D Ned~rland DRusland 0 Spanje D Zwitserland 0 Zweden
DOmtenriJk
landen

Branches: D Cultureel D Soclital 0 \<l cdt\Ch
D llanken D Spaarbanken DVcrtckcrlll~cn r J Mtjllhuuw 0 Ohc 0 lm:rgie
D Spoorwegen D Tram D Automobtelen D Sdtl'PCII ( 1 Vhc~tut~cn DI\ analen
D Brouwerijen D Textiel D Film DTheater CJ l.•hak l 1 1mlll\l ••~ en flandel
D Kolooien D Stadsleningen CJ Staatsleningen
D Andere branches:
OUDE WAAR DEPAPIEREN uit de D

20e eeuw D 19e eeuw 0

Cl Ik verzamel uitsluitend decoratieve oude waardepapieren.
Speciale wensen:
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THI::VIS TE KEULEII

h i e l d He n é Th é v i s i n :.;: e u l e n z i j n 6 e v e i l i n <J v a n

h i storische waa rd epapieren.
De voriCJe vijf veillnq cn waren in /\ken ·1eor.Janiseerd, doch

ma a 1 ha cl n1 en

dl t

hc t

z o c h t • Ee n z e c r

Ex e 1 si o r - Ho te 1 - Er n s t

1 u x u e u z e 'J e 1 e ·J en h e i d o p

i n I< e u 1 e n u i t .J e -

sl echt s

l U 0 rn e t e r

van lret station en te •)enover ,Ie r1 a jes tu euze t)ot:t .
Ook het weer 1ieL zicll Vdn zijn beste zi.ide zien ,

o.,

al r ede

zo u

11

aan

te ne .•1en dd t

met

o..1 l

het een zeer ·JeslaaJdC veil i n .J

o r <I t~ n •

delaas had de or J(HlisdLor er qce11 rekeninq wee 'Jehoudcn dat
r. r op delelftie daq een vci.lin •J vdn oude waardepa;llercn in
f'arijs

Jehoudcn werd en tot over!:Jaat Vdll

r<.~.np

was cl e fra..ti

uit-Jevoerde veilinqcatd!o,us van Thévis o:> een laat
hl,! de

verzai'lel<.~ars

•Jcae rivee rd.

u n t .l l

T e n 1 c v o 1 CJ e h i c r v u n v l <' 1 l1e l

il

hc

n 1 au wc s Lc· 1 1 i n

f'

r s te i n de v c i l i

t.ijdstj ;;

11
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1
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cn er

wc r d

" I .1 a

r

matlq ·Jehodcn .
w~s

De uiL 607 kavels IJcsl.Jdll ,fe vci.lill ·J
teriaa l,

voot·

~O"o

i)uits '''u-

Lodat heL hcLoek uit de l<lndcn bu iten OuitslJn,J

ook niet qrool was.
Lcn 'JrOot aantal

vond

kavels wctu r onde t· 2.0 kuvc ls dnsiciltkaurLcll

,een aftrek .

75 . 0ll0 . lark .

Voor

tota<:llOjlhren JSt !H!Uroe ·J on 1eveer

lle

.~edcr l andse

ue ·p·i;1pen

)een slecht resul-

tu at ,

doch wanneer men ziet dat Je opDre rt.JSt van 8 kavels

al

~8 .

D~l

stc1 l efld .

7!> 0 was,

dan is tle opbren.,st van het restant tcl c ur-

üe opbrenqsten va n deze 8 kavels zij n resj1.,

I<Öl nis c he ,) a u mwo t 1 s p in n c r c i

und

1V c

Orcsdner loo,

iJ , 1 8 5 G

1856

:l a qdebu r tJer Lchcnsv(•rs i chcrun 1J,
Prcussisch 1\heinlschc

b er

U<~rtpfschiffah rt,

113.!9

1 ·~61

Uil

1 . 400

Uil

2 . 200

1):1

3 . 300

0 11

G. 01)0

Lenin'l va n Kei zer l<a r cl VI 1734 (zie H. huis Deutz)DH

2 . 500

!\kt ie an der Ku p ferm i ne Garphytt e,

1>:1

l. 900

D'l

l. 300

Lenini"J v an Kon i n q Kor1 Ciust a v ,
Aktie Cornr a n ia

l ~eal

177()

1785

d c· Za ra :JO Za,

17 4ó

D!l 1 0 . 100

lla afloor> van de veilin·J werd er no!J druk 'Jebr uik qemaakt
van de mo('Jelijkheid

tot ruilen ,

koop of verkoop .

11

EliJOE VA! l HISDAIJO -S UIZA lil LICHT
In het Economisch r)aqblad

van

3-4 - 1 984 lazen wc het navoi-

CJende bericht .

iiet e in de van wal er noiJ over was van cJe ee ns wcreldhcroefllde autofabriek llis!)ano-Suiza

nc

waqens,

is

Ïll L i cht r;e ko illen .

die de Zwitse rs- Spaanse ondernc;uln'J ver

Tweede Weeelrloorlo 'J mnakte,

vor111den

een qeduchte concurren-

t i e

voor d e ; l r i t se a u t u f a tJ r i e k Ho 11 s - ll () y c- c> •

tie

werd overiqens al

De on rl er n e :a in ·I we r d op 'I c r i c h t

pano -Sujza de

in

l 'Jt

ul

i

\utollloiJil<·s" •

v es ti q .i n q c n
:lel

d c~
in

f!ll

Zwi

t

j

n

c <• n I w i L s ,. r s c

do o r

vor sten c•n
vl i

<:

Sp Mij e ,

n tul

. lt•h,llv c

I" r ankrij k,

"I dllricc\

n !fen i c 11 r
la !ils-

dC' l>croemcl<· ilulo's ,

fjlmsLcrren,

1''1 o toren

j

:1

cr

w<Jpens.

;)e fd ll riek werd

:n<JakLc de faf>rjek

.i .::1 a r • 1. i i h ,1 tl .lof" n

t: n q c L ,J n d c n 7 w i t s c r 1 a n rl .

in

1 97() over'JCno ·n en door

se r se wapen fa b r i kant 0 c r l .i kun - ,Ju c h r l e

lispano-:Jc r l l kon .

c n he r doop t

üc lac~tslc .}are n qcJdt het er·t sLecht.

ile order v oor raa d is sterk qek ro :'lpCn c! n er is n oq maar
voor
!.;or.11•n

werk

150 van de 450 werknel'lers . Als er :;ee n nieuwe orders
en c·r

qC'('n ko 1H'r voor het hcdr~jf wordt

rtl-;l, fllc>- ~Jili.l·l

rn c e ' I I' 1I cc 1 d •

12

die

bestond de r roductie uilsluitr-!nrl ujt vlicqtUl'lmO-

19 ) 'J

tOrC'n

5 0 • 0 Cl 0

a u t o ;) r o t.l u c-

in :l ttr cf' lon.l IJC·vesl i qt.l .

firtancicr en ltcéLl<· voluil

qeliefd waren bij

IJ e

in 1938 q csL,ldkt .

IHspano - Sulza 1\'cJS oorspronkelijk

en ee n Sp<.~anse

voor de

<•lr11l vo l ql'rHI Jclcl l'

d l chL,

.10

1evontJen moet

lleef'L

rJc

directie

CULTUUR-MAATSCHAPPI~

"MIRAMONTANAH"

~u:'l'k:o~ Yc~ne-Jt!cb~;;

Vulluur-Maatschappij .;Miramontanab",
-:;,'f••'-'"
.... " " ' ; ...

t

<:. ~-

t) ....

-».

oJ

f"',')':tt:'f{...

w.

··-:"""""foOI-·-"·
"""':*- ...

._....._n_. ..,..

fO

...

,_..."~

~1'0!• ...,. ~~~~ . .~o&.....,

........""' .... 3:w. t·t1f' ~~ _ ...

"''"·-·u

~""14'::.

Bewijs van eon Winst.-Aandoel
.\ó OH1
'"" '.m.l. ·• I 1. . ."to.kr.-,.. ~,.... 1-<• ~~!"drt1 io.l Jt
... .,;llf" û .,.
J:f..·· N:"'lf'~~ tr, -'" ! ;$Q )l."t:. :1'
·~

....~.:ftlt((l,,

:tk \.fflm1:'"t-J.t.

OPGERI CHT: 23 januari 1900
GE VESTIGD: Amsterdam
DIREC TE UR: J.F. de Beaufort ( te Woudenberg)
MAATSCHAPPEL I JK KAPI TAA L: f 500 . 000, gepl aatst f 207.000
AANDE LEN : F 1000,WINSTAANDELEN: 100 stuks
DOEL: In hoofdzaak het landbouwbedrijf i n Nederlandsch-Indië,
met uitzondering van de re side ntiën Soerakarta en Djokj akarta, en mitsdien : a. de verd e re explo i tatie van de
in volle werking zijnde en hierna te noemen landbouwondernemin g Miramontanah cum annexis, gelegen op het
eiland Java, residentie Preange r regentschappen, afdelin g Soekaboemi, district Djampang Tengah, dessa Poe raba i ja; de t e verkrijgen p ro d ucten te bereiden e n te
verkopen; b. c asu quo de exploitatie van zoodani ge andere g ronden die de vennootschap l ater i n eige nd om,
erfpacht of onder eenigen anderen titel i n NederlandschIndië mocht verkrijgen.
DUUR: Tot 31 december 1950
LI QU IDATIE: In de op 20 mei 1901 gehouden vergadering van
aandeelhouders is besloten tot ontbindin g dezer
vennootschap
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OPGERICHT: 8 maart 1 899
GEVESTIGD: Amsterdam
RAAD VAN BE STUUR: W.P. Okoelow, Jhr. Mr . F.Beelaarts van
Blok 1 a n d, f·l r • I~. D. Ste rn , A. Jonker ,
D. Goedkoop Jr. en Max Stern.
KAPITAAL: F 2.000.000, gep l aatst F 1.500.000
6000 stuks)
AANDELEN: F 250
OPR. AANDELEN: 2000
LIQUIDATIE BESLUIT: 18 juli 1902
FAI LLISS EME NT: 22 september 1902

.

TENTOONSTELLING BIJ DE BANK MET DE S

Naar aanleiding van de heropening van het verbouwde RegioHoofdkantoor van de Verenigde Sp aarbank aan het Sin ge l 548
te Amsterdam, zal een tentoonstelling worden ge houden die
als titel meekreeg " Van Munt tot waardepapier".
Deze tentoonstelling handelende over de periode ~ 1600 tot
heden zal duren van 11 oktober tot 5 december 1984.
De openingstijden zijn van ma.-vr. 9.00 uur tot 17.00 uur.
Donderdagsavonds van 18.30 uur tot 20.00 uur.
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MÄ I L

B I D li l

1 9 8 4

Op onderstaande kavels kan door de l eden schrif telijk worden geboden.
Biedingen dienen uiterlijk d rie weken na ontvangst van het blad aan
de VVOF te worden ver stuurd . Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste
bieder, die zo spoedig mogelijk een be rich t , vergezeld van kostenopgave ,
ontvangt. Na ontvangst door de VVOF van het ve r sch.uldigde bedrag , worden
de fondsen aan de kopers toegestuurd en vindt afrekening met de vcrkopers
plaats.
Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend de vc r zendkosten (aangct~kend
of met aangegeven waarde) .
De verkoper wordt per kavel I 3,50 in rekening geb r acht plus I 1,-- voor
ieder verkocht exemplaar .
Leden die stukken wil len aanbieden vo or \ . rhandeling via Mail-Bid, worden
verzocht de fondse n per post aan de VVOF te zenden.
In het volgende numme r zullen de opbrengsten gepubliceerd worden vnn de
navolgende kavels .
Kwalite itsaanduidingen
a ls n ieuw
- UNC
- EF
als n ieuw met een enkele vouw of te verwaarlozen plekje
- VF
meer dan eenmaal gevouwe n, iets gevlekt, kleine beschadigingen
- F
zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere mankerurnten
- VG
zwaar besc hadigd, slechte kwalitei t
- ++
decoratief
0000000000

1 1 aand. Ho llands che Transatlantische Hande1sveru. flOOO
19 17 F
191 8 F
2 aand. idem
1 aand. idem
1 9 19 F
1 aand. I nt e rnationale Suikerraffinaderij A'dam flOOO
18 65 w
1 aand. Poe rwokerto Suiker fa briek f 1000

1920

VF

1 914

EF

3 1 ce rt. Bank der Vereenigde Staten van Am e rica
S 100 1 85 1

EF

4 1 cert.

idem

EF

5 3 aand.

Islas del Guadalquivir S.A.

2 1 winstbew. Noorsche Cas Hij.

6 1 8% Conf.

1 926 JxEF++

Statesof Ame rica act 9-8-1861/1 - 7-1872
$ 500
VF
VF

71 ob l. idem
8 1 a a n d • lH j • t o t l o u t w i n n i n g op h e t E i 1 a n d S t •
f 250 1859
9 i

aand. idem

~1 a r

tin
VF++
VF++
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10 5 stuks Hongaarse Pandbrieven
l

4% obl. Ore1-Witebsk Rb1 125 1894 SU E 1099a

2 4% obl.

F

Moskou-Windau-Rybinsk RM 1000 1898 SU E 1082b
2xVF

11 2 org. cert. Culiman Coal

& Coke

Co.

lsh 1909

12 5 aand.

Berliner Grundbesitz A.G.

13 5 aand.

ide11

5xVF

14 5 a<1nd.

idem

5xVF

15 3 aand.

idem

3xF

1 6 1 a a n d • t·1a d u ra S t o o mt ra m lH j • f
2 pref.

aand.

17 1 aand.

M 500

2xVF++

1000

1881

18 9 7

idem

F

1904

2xVF

idem

VF

3 pref. aand. idem
18 1 winstbew.
1 bew.

3xVF

Holland-Dakota Landbouw Comp.

van deelg. Expl.

1 warrant Kon.
2 opr.

5xVF

bew.

Noormann & Co

Ned. Hij. Petrol.

1910

F

1921

VF

Ned Indië 1937

Linkungan Borneo Hubber

1910

VF
2xf

1 9 2 c er t • T r a n s va 1 i a La n d Ex p 1 • & lH j n b • f 6 0 1 8 9 7 2 x VF
idem

f600 1902

VF

1 cert. idem

f l 200 1902

VF

l

cert.

20 2 cert. idem
?1 1

il c1 n d •

1 éland.

f 60 1897 2xVF

ft o 1 1 ·•n d ll i! n k

f

400 1913

F

Kon. Conrederatle 11elkprod.

f

500 1900

F

1914

VF

f1000 1903

VF

1 wins tbew.

Noor se he Gas IHj.

1 aand. Export Mij.

van Leeuwen

22 1 bew. v. 4 pref. aand.
2 opr.

bew. Ned. Hij v.

1 bew.

v. 4 aand.

B Kon.

Holl.

Levensverz.

Lloyd 4x f 100
Lijfr.

192 5

F

1916

F++

Ned. Gutta-Percha Mij. 4x f 250
1919

2 3 1 b e w•

1 opr.

v • 1 0 a a n d • Ma n q a n ( r t s lH j
bew.

1 amort.
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" Na s s a u

Canadeesche Cult. Comp.

bew. Rubber Cult. Soengey-Raja

11

10 x f

F
60

1911

VF

1913

VF

1912

VF

1 aand. Goud Expl. Mij Benkajang f 100

1 897

VF

1 obl. 6% Mljnb. Mij. Bendisberg f 1000

1900

F

24 1 aand. Ko n. Mij. Oe Algemeene Veeverzekering f 100
1 867 VF
25 1 aand. idem

VF

26 1 aand. idem

VF

27 1 aand. Norddeutsche Wo llk~m me r ei RM 500
2 winst bew . Holland-Mexico
1 cert. Oroya Leonesa Ltd. ES
1 ee r t W.J. Ka lis Oagger Mij.

f

50

1928
F
1919 2xF
1910
1 92 4

F
VF

28 2 cert. Ce ntral Publik Utility Corp
1 933
f 1000 1922
2 aand. Dordtsche Cult . Mij.

2xVF
2x F

29 3 aand. Dordtsche Cu l t . Mij.

3x F

f 1000 1922

30 1 aand. idem

F

1 prioriteitsaand. idem

F

31 recepis Gem . Haarlem proefdruk 3% ob l. flOOO 1947
geb ruikt als concept voor 4% l ening 1951
EF
1 aand. Duike r Apparatenfabr.
f 500 1963
EF
32 2 aand. idem
33 1 5% obl.

Staatsspoorweg van

2xEF
Aosni~-Herzegowina

Kr 2400 1914

VF

34 1 cert. van dee1ger. in de 2e Hyp. obl. Noord-Brab.Duitsche Spoorweg Mij.
f 1000 1875
F
1 cert. idem
35 1 cert. idem
1 cert. id e m

f

250 1875

F

f 1000 1875
f 250 1875

F

F

36 2 inleveringsbew. State of Loui siana-Parish of Or leans
1874 2x VF
37 2 inleverlngsbew. idem

2xVF

38 2 inleveringsbew. idem

2xVF

39 2 inleverlngsbew. le em

2xVF
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OPBRENGS TLIJST MAIL-BID II 1984
kavel l

f 9,-

kavel 3

f 6,-

kavel 5

2

- 8,-

4

- 2,-

6

f 7,-

7, -

AGENDA
1- 9

12 131515-

9
9
9
9

2 1- 9
22 - 9
2 3-

9

2 5- 9
2 7- 9
6 -10
l?-10

lJ-10
20- 10

10-11
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Ruilbeurs VVOF, Effectenbeurs, Beu rs plein 5
Amsterdam
Ruilbeurs OC HIV, Wenen
Ruilbeurs Cl u b 13, Avenue Hoche 15, Parijs
Veilin g Sc r iporama, Noordeind e , Oe n Haag
Ruilbeurs, Hotel de L'Univ ers , rue des Guill emi ns,
vanaf 14 uur te Luik
Bi jeenkomst WC-Frankfurt, llÖrsenkelle r, Schil lerstr. 11
vanaf 18 uur, Frankfurt
Veiling Freunde Historisc he Wertp apiere, Gr ote Be urstheaterzaa l t e Fr a nkfurt
Ruilbeurs Fr eunde Historische Wertpapiere, Grote
Ueurstheaterzaal te Frankfurt
3-Hasen-Fernauktion, Aspe r g
Ruilbeurs, Rue Oucale 31, Bru ssel
Ruilbeurs te houden in " Dulle Griet" , Vrijdagmarkt 50
van a f 14 uur te Gent
Ruilbeurs , Clu b lJ , Avenue llochc 15, Parijs
Builbeurs VVOI , Lffcctenhcurs , Be ur sp l e in 5 ,
Amsterdam
Veiling, Crest-Hotel, Gerard Le g rellelaan 10,
Antwerpen
(Catalogus vi a E. Uoone , Eeklostraat 159, ti - 90 68
Ertvelde)
Ruilbeurs VVOF, Effectenbeurs, Be ursplein 5,
Amsterdam

DRUMM I HENSELER

Nieuwe catalogus van
Russische Sporen

Old Securltles
Titres historlques
Historische Wertpapiere

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

Volume 1

I Ulllt I

Russian Rallway Bonds
Obligations des chomlns do lor ru t;uf!•
Russisch e Eisenbahn Obligoilonon

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

1859- 1914- 1918

OESTUUfl
F.I>.H. Se ll e
P.E.Daas
J.H.B. Visker
H.J. Bruinsma

Voor/ 1 L ter
Sec retaris
Penninymeester
Ueurzen

llail-l.Hd

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

Secties speciaal onderwerpen
Russische Spoorwegen
Scheepvaart

11,111<1 I

S. D. Feens tra
J.E.H. Haen

Effekten-Album voor slechts 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 zijn bovendJen nogal pr11Z1g Toch 1s een goede presentatie van
een verzameling erg plezieng.

Het bestuur van de V. V.O.F. heeft h1enn voorz1en door speelale effekten-albums te doen
vervaardigen.

811 deze stev1ge plastik banden voorzien van een 4-rings mechamek behoren 20
(losbladige) helder plastik show-hoezen, elk met een zwart insteekveL lnklusief 20
opberghoezen kost elk album slechts f 60,- (afgehaald bij de V.V.O.F.)
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dit nummer tot stand heeft kunnen komen door meer aangeleverde
copy, en dat het blad daarom vaker per jaar kon verschijnen.

DE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR ELECTRICITEIT EN
METALLURGIE
Wij willen in ons clubblad, mede in verband met het feit dat
wij dit jaar het eeuwfeest van de openbare electriciteitsvoor ziening in Nederland vieren, aan de geschiedenis van deze
maatschappij aandacht besteden.
Als voorloper van deze Mij. vond op 24 november 1878 de oprichting plaats van de Electrische Verlichting Mij. Wisse,

Piccalu -

ga & Co. te 's-Gravenhage.
Tot het verwezenlijken van dit doel verbonden zich bij acte van
vennootschap: W.J.Wisse, onderdirecteur bij de Rijkstelegraaf
te Den Haag,

A.Piccula, werktuigkundige te Amsterdam en A.C.

van Rhijn, commies bij het Departement van Financiën.
Wisse, die de initiatiefnemer was en daartoe van de Minister
een voorlopige vrijstelling van Z1Jn functie kreeg, had zich
op 11 oktober met een adres aan de Haagse gemeenteraad gewend
waarin hij

verzocht~hem,

onder nader te bepalen voorwaarden,

concessie te verlenen tot de aanleg en de exploitatie eener
electrische verlichting binnen de gemeente, voor een tijdvak
van twintig achtereenvolgende jaren."
Naast aanprijzing van haar kwaliteit, gaf Wisse hoog op van de
"onkostbaarheid" van electrische verlichting in vergelijking
met die van de bestaande koolgasbedrijven van gemeenten en
particulieren.
Als voorbeeld voerde hij de ontwikkelingen in Frankrijk aan.
Door studie en persoonlijk onderzoek, schreef Wisse,

was hij

ervan overtuigd geraakt dat ook in Nederland electrisch licht
het gaslicht spoedig zou vervangen.
Sedert 1867, bij zijn opleiding tot telegrafist,

had Wisse

zich met de beginselen van de e1ectriciteitsleer vertrouwd
gemaakt.
Dat Antoine Piccaluga (1811 - '84), geboren te Geneve, eveneens
en wel zeer vroeg bij de electrotechniek betrokken is geweest,
getuigt de door hem in 1845 voor de Hollandsche IJzeren Spoor weg Mij. aangelegde te l egraaflijn tussen Amsterdam en Haarlem.
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Bij de Kamer van Koophandel te Den Haag had Wisse voor zijn
plan adhesie gevraagd, maar nog voor dit daar ter sprake kwam,
werd de concessie-aanvraag in de raad57itting van

5

november

1878 al van de hond gewezen.

De geringe ervaring op dit gebied vormde afdoende bezwaar om
zich voor een zo lange tijdsduur vast te leggen, nog afgezien
van

he~

"groote nadeel" dat de gemeentelijke gasfabriek zou

ondervinden.
Meer ontvankelijk, zeker voor het novum als zodanig,

toonde

zich de KvK die, hoewel zij jegens het genomen raadsbesluit
achteraf geen bedenkingen wenste te uiten,

toch haar stemdeed

horen. En wel, dat: "de omstandigheid, dat de gemeente een eigen gazfabriek exploiteert,

nimmer aanleiding kan zijn om een

nieuw soort van verlichting te weren,
oogpunt ook,

nuttig kan zijn voor

indien deze, uit welk

't algemeen; endat het de

pligt is der gemeentebesturen om het oog geopend te houden
voor de verbeteringen, die de wetenschap ook ten deze ongetwijfeldzal aanbrengen."
Daadwerkelijke steun van een commissie ui de Kamer,

in het bij-

zonder door haar voorzitter Dr.J.Th. Mouton, alsook de aanwending van haar invloed tegen bureaucratische plagerijen door gemeenteambtenaren, begeleiden de onderneming bij haar eerste
schreden als electrisch installatiebedrijf.
In oktober 1879 werd de firma in een commanditaire vennootschap
omgezet, waarbij Leon Sirnon Enthoven, ondervoorzitter van de KvK
en mede eigenaar van de metaalfabriek L.J. Enthoven & Co. te Den
Haag, als beherend vennoot plaats nam naast de drie eerder genoemde firmanten.
Wisse belastte zich met de technische exploitatie, in het bijzonder electrische verlichting, Piccaluga met de werktuigkunde en
chemische zijde van het bedrijf, terwijl Enthoven het commerciële beheer op zich nam; Van Rhijn voerde de administratie.
De doelstelling van de nieuwe vennootschap luidde:
- de invoering, exploitatie en verschaffing van electrisch licht
in Nederland en in Nederlandsche buitenbezittir.gen;
- de toepassing van electro-metallurgie in haar geheelen omvang;
- het drijven van den commissiehandel voor het huis Siemens

&

Halske te Berlijn, de uitoefening van de agenturen voor het huis
fetu et Dellege te Luik (gasmotoren) en van zoodanige andere als
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solide bekende handelshuizen, welke der vennootschap nader mogten worden aangeboden".
Na een kortstondig pied-à-terre elders in de stad, vestigde de
Electr~sche

Verlichting-Maatschappij zich aan de Z.O. Buitensin-

gel te Den Haag.

In 1880, het jaar waarin Wisse zijn dienstver-

band bij de Rijkstelegraaf definitief beëindigde, vond de oprichting plaats van een nevenbedrijf, n.l. een fabriek voor electrometallurgie, die het vergulden,

verkopren en vernikkelen van me-

talen ten doel had.
De ernst waarmee deze zaak wordt opgevat, wettigt het
dat zij een schone toekomst tegemoet gaat,

ver~oeden

zo meldt de KvK in

haar jaarverslag over dit zelfde jaar.
Aanzien en vertrouwen bezat de onderneming des te meer, doordat
zij in 1879 van Siemens

& Halske te Berlijn de alleen-vertegen-

woordiging voor Nederland en Koloniën had verworven.
Het wekte bij beide een hoge verwachting, waarvan Werner von Siemens in een brief aan zijn broer Carl van 2 januari 1882 een
treffende momentopname naliet:
"Unser hollindischer Agent,

Wisse,

ist hier und hat kolossale

Projekte fÜr Holland fÜr Beleuchtung und electrischer Bahnen in
der Tasche. Der Mann !st tÜchtlg und macht gute Sachen. Er will
meiner Ansicht nach ganz Amsterdam beleuchten da die alte Gasan stalt im nichste Jahr aufh~rt".
Na 1881 treedt er een duidelijke toeneming op van het aantal verlichtingsprojecten.
In de Parkschouwburg te Amsterdam plaatst Wisse, Piccaluga

& Co.

een installatie voor 1400 gloeilampen (Swan) en acht booglampen
van Siemens.
Ook in schouwburgen te Haarlem en Den Haag brengt zij electrische
verlichting aan,

evenals bij enkele spoorwegstations.

Een primeur is de electrische trambaanaanleg van Zandvoort - bad
naar kostverloren, die in juni 1882 gereed kwam.
In 1883 wordt melding gemaakt van grote bestellingen uit Nederlandsch-Indië,

waaronder een door de Sultan van Soerakarta.

De illuminatie bij de ingang van de Rotterdamsche Passage was met
de verlichtingsinstallatie van het

~ebouw

voor

Kun~ten

en Weten-

schappen te Den Haag (1879) en het hoofdkantoor van de Rijkstele graaf te Amsterdam (1880) een der eerste verlichtingsprojecten
van de maatschappij van Wisse.
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Voor het uitvoeren van dit nieuwe werk, waarbij de van Siemens

& Halske betrokken onderdelen en materialen door het Haagse bedrijf
werden "montiert und in Betrieb gesetzt", bleek het aanvankelijk
onmogelijk om in Nederland geschikte werklieden te vinden, zodat
deze uit het buitenland moesten worden aangetrokken.
Het vormde een probleem ,

dat na enkele jaren kon worden overwon-

nen. Omstreeks 1885 verschafte de onderneming emplooi aan ongeveer
50 vaste werknemers.

''

;rELEC! RICIT;EIT EN METlLLURGm,

J.

' :4.-?":
'S~-;;

o

A....,.".

Drie jaar eerder, in 1882, was zij als gevolg van de bedrijfsultbreiding omgezet in de N.V. Nederlandsche Maatschappij voor Electriciteit en Metallurgie.
In het Maatschappelijk Kapitaal, dat op f 1 miljoen werd vastgesteld en dat voor 1 januari 1888 diende te worden volgestort, namen bij de eerste intekening de volgende aandeelhouders deel:
L.S. Enthoven, ko o pman, 68 aandelen

f

34.000,

A.C. van Rhijn, industrieel, 48 aandelen
A. Piccaluga, werktuigkundige, 48 aandelen

f

24.ooo,
f

24.000,
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M. Giebert,

bankier, 40 aandelen,

L.J.E. Hajenius, oud-zeeofficier,
G.F.C. Rose,

oud-zeeofficier,

f

20.000, - ,

32 aandelen, f 16.000,-,

36 aandelen,

f

18.000, - ,

J. Stam, directeur der Staatsloterij en lid van de Gemeenteraad
van
Jhr.Mr.

's-Gravenhage,

32 aandelen, f

16.000, - ,

J.F. Schuurbecque Boeije, advocaat e n procureur,
f

16 aand.

8.000,-

H. Raat, oud-burgemeester van Maastricht, 16 aandelen, f 8.000,-,
W.A. Schroot, architect en lid van de Gemeenteraad van
hage,

8 aandelen, f

's - Gravan -

4. 000, - ,

M.L. Schroot, architect, 8 aandelen, f 4.000,-.
Het in behandP.ling nemen door de gemeente Den Haag van een hernieuwde concessieaanvrage in 1883 geeft uitdrukking aan de k e n tering die meer in het algemeen optrad jegens electrische verlichting. Hoewel het college van B&W niet geacht wilde worden reeds
dan het uitzicht te openen op het verlenen van een dergelijke bewilliging aan een particuliere maatschappij,

bleek men nu wel van

oordeel te zijn, dat gezien de vorderingen van het electrisch
licht, deze ontwikkeling niet mocht worden tegengewerkt uit vrees
voor concurrentie aan de gemeentegasfabriek.
Er bestond derhalve geen bezwaar om tot wederopzegging toe een
vergunning af te geven voor het oprichten van een centraal station en het leggen van kabels,

binnen een straal van 500 meter.

Na een tijdrovende procedurele voorbereiding aanvaardde de Neder landsche Mij.

voor Electr i citeit en Metallurgie in 1885 de door

B&W als voorlopig gestelde voorwaarden,

waarbij echter de voorzie-

ning van openbare verlichting vooralsnog werd uitgesloten.
Voor de bouw van het centraal station werd in oktober 1886 t e Berlijn door Wisse het contract met Siemens & Halske getekend.
In de financiering werd deelgenomen door de Oeutsche Bank en
Delbrëk, Leo & Co.

te Berlijn.

Aldus kwam in de Haagse binnenstad, naar de maatstaven van die
tijd, een modern centraalstation tot stand, dat op 1 mei 1889 in
werking trad.
De Kamer van Koophandel, die er mede voor h ad geijverd wijdd e er
de volgende passage aan:
"Het centraalstation aan het Hofsingel werd voltooid en in gereedheid gebracht.
Het aantal aangesloten lampen bereikte ong e veer een getal van 2000.
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Oe machine-installatie bestaat uit drie stoomketels en 4 stoom machines met 8 dynamo - electrische machines, die 120000 gloeilampen van 16 NK kunnen aansluiten.
Oe straatgeleidingen omvatten een belangrijk deel der oude stad.
Ook -in het buitenland, namelijk in Luxemburg en Noord - Italië
heeft de MaatschappiJ enige concessies.
Zij heeft mede een filiaal te Amsterdam en zag zich met vele leveranties op electronisch gebied belast.
Zij had gemiddeld 70 vaste werklieden in dienst.
Mocht de gemeente evenals de Regering haar steunen, dan zal ook
het streven der Mij. om velen landgenoten een bestaan aan te bieden,

worden bevorderd".

Oe door de Mij.

in 1886 aangevraagde concessie voor het bouwen

van vier centraalstations te Amsterdam werd niet ingewilligd.
Ook in de volgende jaren werden er door Wisse offertes uit g ebracht
voor het bouwen in Amsterdam, ook deze hadden geen resultaat.
In het jaar 1891 raakte de Nederlandsche Maatschappij voor Electriciteit en Metallur g ie met wie Siemens

& Halske in zee was ge-

gaan, door een al te expansief gedrag in financiële moeilijkheden.
Tekortkomingen in het ondernemingschap van Wisse en zijn medebestuurders traden aan het licht naarmate de zaken groeiden.
Wel in het bijzonder bleken die uit de overmoedige participatie
in de bouw van een centraalstation te Fano en Modena in NoordItalië en die te Luxemburg; met als nasleep daarvan een mislukte
consolidatie van de financiering van het Haagse centraalstation.
Dit leidde tot een opeenhoping van schulden aan Siemens
die in 1891 het einde van de Mij.

& Halske,

tengevolge had.

Op 3 juni 1891 verscheen er een circulaire van de Hollandsche
Bank, de Vos & Vreede te

's - Gravenhage,

quidatie der Mij.zal worden overgegaan,

die meedeelt dat tot lidaar ten minste 75% van

het kapitaal verloren is gegaan.
Bovenstaande gegevens zijn met toestemming van de auteur, de
Weledelgeboren heer A. Heerding, uit zijn boek "Het ontstaan
van de Nederlandse Gloeilampenindustrie" uitgegeven bij Martinus Nijhof, overgenomen.
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SECTIE RUSSISCHE SPOORWEGEN
In de laatste bijeenkomst van leden der sectie werd, na gedane
suggestie,

besloten ook eens in het Noorden te vergaderen.

Als vergaderdatum is vastgesteld zaterdag 19 januari 1985
en a]s vergaderplaats LEEUWARDEN.
Aan alle bij de sectie bekende verzamelaars van Russische Spoor wegobligaties zal t.z.t. een oproep gezonden worden.
Zij die overtollige stukken in de verzameling hebben geven wij
in overweging die mede te nemen, omdat er ruimschoots gelegenheid zal worden gegeven tot onderlinge koop/verkoop/ruiling.
S.O. Feenstra, voorzitter der sectie.
ALGEMENE RUILBEURS IN LEEUWARDEN
Naar aanleiding van het initiatief van de Sectie Russische Spoorwegen om een ruildag te gaan beleggen in Leeuwarden,. heeft het bestuur,

in samenspraak met de heer Feenstra gemeend om ook voor alle

leden een ruilbeurs aldaar te gaan houden.
Leden die wensen te komen moeten wij helaas nog melden dat de plaats
van handeling bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend
was. Wij verzoeken een ied er die wil komen om telefonisch contact
op te nemen met 020-953559, na 8 uur

's avonds.

HET WAPEN OP DE RUSSISCHE OBLIGATIES
door S.O. Feenstra, oud H.B.S.-1eraar.
Velen van onze lezers zal het interesseren,

dat dit wapen niet zo-

maar na een ontwerp verscheen, maar dat er een geschiedenis aan
verbonden is. De redactie van het mededelingenblad geeft mij gelegenheid die te vertellen in dit nummer, waarvoor bij dezen dank.
In 1453 veroveren de Turken Constantinopel en het Byzantijnse Rijk.
De binding tussen de Russische Kerk met het Byzantium verdwijnt.
Dan komt in 1462 !wan III op de troon van wat toen nog was het
grootvorstendom Moskou. Deze !wan III, later genaamd !wan de Grote,
breidt zijn gebied met macht,

list en intriges uit; de Russische

Staat wordt een begrip.
Moskou is het centrum van de Grieks-Orthodoxe Kerk en in Rome
heerst de Rooms Katholieke Kerk.
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Oe Paus streeft naar hereniging met de Ru·ssische Kerk.
Hij krijgt het voorelkaar om een pupil van hem, geheten Zoë
Paleologus,

roepnaam Sophie,

in 1472 te laten trouwen met lwan.

·OP.7P. han daar wP.I oren naar; SophiP. was name l ijk een ni c ht van
de laatste Byzantijnse Keizer.

Iwan's prestige zou dus stijgen.

Het huwelijk gaat door; er komt een stel hoogwaardigheidsbekleders vanu i t

Rome naar Moskou. Oe kerk van Rome droomt van fusie

en dus machtsui t breiding.
Maar dat pakt anders uit dan gedroomd werd. !wan lil moet van
die plannen niets hebben.

Dus stuurt hij het hele gezelschap na

het luisterrijk voltrokken huwelijk gezwind naar Rome terug.
Hij wil de baas blijven over Staat en Kerk.
Van de kerkelijke eenheid komt dus niets, maar wel ziet Moskou
zich als opvolger van het Byzantium.

Iwan en Sophie zijn heel verschillend van aard; hij is traaq, zij
is er eentje die van wanten weet.

Door haar drijfkracht g ebeurt

er veel.
Het uiterlijk vertoon,

vindt zij, moet beter worden; de Staat moet

een zegel hebben en de vorst een titel.
De oplossing werd dra door Sophie gevonden.

Zij kwam uit het oude

Byzantium, dus werd het Byzantijns symbool van de vroegere Romeinse legioenen,

namelijk de tweehoofdige adelaar, over g enomen en tot

zegel van de Staat verheven. U vindt dit op de Russische obligaties.
Oe titel was ook fluks gevonden.

In Rome had men vroeger de Caesar;

afgeleid daarvan laat !wan III, onder pressie van Sophie, zich nu
tsaar noemen.
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VEILINGVERSLAGEN
Het begin van het nieuwe verzamelseizoen kenmerkt zich immer als
de periode van de grote veilingen.
VEILING SCRIPDRAMA d.d. 15 SEPTEMBER TE 'S-GRAVENHAGE
Alle bij Scriporama bekende verzamelaars hadden keurig op tijd
de 591 kavels tellende catalogus ontvangen. Op de Amsterdamse
Effectenbeurs zochten "de oude jongens" elkaar op en bespraken
de komende veiling. En terecht, want onze leden Vrolijk en Verhoeven hadden kans gezie n een veiling te verzorgen van interna-

tionale allure.

Nogmaals gezegd: een piekfijne catalogus met dui-

delijke omschrijving van de kavels,

zowel wat de kwaliteit be-

treft als de voorstelling.
Diverse leden en belangstellenden maakten van de gelegenheid gebruik om reeds op vrijdagmiddag een blik te werpen op het aangeboden matariaal.
Zaterdaqochtend vulde de zaal zich geleidelijk met veel belangstellenden. Oude bekenden groetten elkaar en onder het genot van
een kopje koffie en een koekje-wat werd deze,

door de veiling-

houders aangeboden versnapering door allen op pr1JS gesteld-werden de laatste snuffelaars vriendelijk verzocht een plaats op te
zoeken wegens het aanvangen der veiling.
Zoals deze bezoeker al eerder opmerkte was het een veiling van
internationaal niveau,
duits,

want we hoorden op diverse plaatsen frans,

waals en engeis spreken.

In vlot tempo werden de eerste nummers gemijnd welke veelal bestonden uit paketten van 20 tot 100 stuks,
soms bestaande uit verschillende.

soms van eenzelfde soort,

Voor beginnende verzamelaars

een leuke gelegenheid om aan een goede hoeveelheid materiaal te
komen.

Direct al zagen we de specifieke verzamelaars zicb afte-

kenen: de mensen voor spoorwegen,
terschappen,

voor trams,

voor polders en wa -

voor verzekeringsmaatschappijen, voor bankaandelen enz.

Heteen al werden mooie noteringen gemaakt: 1 Aktie des Bauvereins
''Passage" van 100 rhaler uit Berlijn 1870: f

320,-; de Plantage

Boxtel uit Suriname 1778: f

1834:

f

525,-; Poyaislan Land Grant, 300 acres
95, - ; en nog een van 100 acres : f 110, - .

Op dat moment wisten de verzamelaars dat hun hobby toch de juiste
was.

In het afgelopen jaar waren er immers diverse pessimistische

geluiden gehoord over Scripofilie en alles wat er omheen geschiedde. Haar zet zoals bij postzegels, munten en andere verzamelgebie -
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den, maken we heden moeilijke tijden door.
Opvallend was verder, dat de leningen van de Confederate States
van Amerika voor relatief lage prijzen weggin ge n.
Vijf Baby-Bonds uit de Staat Louisiana 1874 gingen naar een bekende verzamelaar, die dit duidelijk deed voor hemzelf en andere
vrienden, zoals hij ons later verzekerde - f 55,-.
Voo r beginners waren tevens albums, draagtassen en mappen voor
aantr ekkelijke prijzen te bemachtigen.

Twee zeldzame documenten uit de l8e eeuw ondertekend door de
Prins van Or anje haalden de inzet niet ( f 500,- en f 600,-).
Ee n oude bekende, Burgemeesterschap der Stad Hoorn, Stedelijke
Schuld uit 1808 met de zeldzame coupure van f 500,- bracht ook
f 500,- op, weliswaar wat zachtere gu ldens dan tijdens de uitgifte.
Dit wer d gevolgd door een serie klapstukken: de Surinaamse Plantages, waarvoor van Duitse en Belgische zijde reeds traditioneel
belangstelling voor getoond werd.
En inderdaad, de prijzen bewogen zich tussen de

f

420,- en f 1450,-

en de stukken gingen over de Oost- en Zuidgrens. Gestaag bereikten
we na een korte pauze-de veilingmeester en de deurwaarder moesten
toch ook even kunnen uitblazen-de laatste acht nummers.
Hiernaar werd uitgekeken aanqezien het uiterst zeldzaam materiaal
betrof van hoge kwaliteit. Van Engelse zijde kwam de belangstelling los: de gedane noteringen varieerden tussen de f 160,- en
f 725,- voor dit Chinese materiaal van rond de eeuwwisseling.
Het klapstuk was het laatste nummer - 591-; een Gouvernement Imp érial de Chine, een 5% lening van 500 frank niet uitgegeven
in blankette vorm uit 1903. Opbrengst

f

2000,-.
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SCRIPORAMA VOLGEND JAAR
Van de zijde van Scrlporama vernamen wij, dat door dit ongeloof lijk grote succes van afge lo pen september, de opzet voor de voorjaarsveiling voor hen onveranderd blijft. Er zal een vervolg
komen op deze velling met als aantrekkelijk punt wederom veel
grote paketten!
000000000000000

VEILING "OE ZON"
Op woensdagavond 26 september vond er bij de Zon een veiling van
oude effecten plaats.
Er werden ditmaal 142 kavels ter tafel gebracht,

in vergelijking

met de voorgaande veilingen een gu nstig aanbod.
Ongeveer 50% van de kavels waren Russi sche Spoorwe ge n,

die echter

tegen zeer gunstige prijzen werden toegeslagen.
Oe gemiddelde p rij s voor de Russische spoorwegkavels bedroeg on geveer f

35,-.

(Eenkavel bestond overigens uit een aantal stukken)

Er waren in deze veiling ook twee Surinaam se Plantageleningen, die
voor resp.
gen .

f

550,- en f 650,- excl. veilingkosten van de hand g in-

Oe 9 kavels Poyai sian Land Acres werden gemiddeld voor f

90, -

toeqewezen. Al met al was de totaal indruk van deze veiling gematigd optimistisch.
Voor we dit verslaqje beëindiqen willen we alle schriftelijke bie ders op de effectenveiling van de Zon waarschuwen dit niet te doen
zonder dat men op de kijkdag is geweest,

want beide kavels van de

drukkerij Plantijn waren uit verzamelaarsoogpunt totaal waardeloos
daar ze doormidden qescheurd waren en er ~~n helft ontbrak.
Oe totale veilingopbrengst bedroeg ongeveer f

6700,-,

naar onze

mening lang geen slecht resultaat.
0000000000000000

!Se VEILING FREUNOE HISTORISCHER WERTPAPIERE, FRANKFURT
Voor de 15e maal werd deze meest internati onale veiling ter wereld gehouden op zaterdag 22 september j.l ••
Er werd ditmaal meer schriftelijk geboden dan anders,

zodat het

mlnder levendig was in de zaal. Het klapst u k van de veiling werd
een aandeel van de Berlinische Lebens-Versicherunqs - Gese llschaft
nom. 1000 Thaler uit 1836. Oe Mij bestaat nog stçeds en is nu gevestigd te Wiesbaden. Oe inzet van OM 8500 kwam zeer spoedig uit
op DM 11500,-.
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Bij de Amerikaanse stukken bleven die met de handtekeningen van
qrote Amerikaanse persoonlijkheden zeer gevraagd.
Vrij geregeld werd het veilen onderbroken voor de vrolijke noot,
n.l.

het uitreiken van jubileumflessen Duitse sect aan trouwe

bezoekers en enthousiaste bieders.

Het aantal Nederlandse k a vels was zeer beperkt. Een cert. van inlevering van een 2% obligatie der Vereenigde Oost-Indische Compagnie uit 1785 inzet DM 100 kwam op DM 300,

Een aandeel in de Wereld

tentoonstelling van 1883 (overigens een Belgisch stuk, zie jaar gang 5,

blad 4,

blz 17) inze t Oi-1 200 naar DN 220.

Ettelijke honderden bezoekers bezochten de zondag daaropvolgend de
ruilbeurs.

Er heerste een zeer geanimeered stenming en ettelijke

duizenden stuks gingen over in andere handen.

Da arb ij was een trans-

actie van ruim 1600 s tuk s in één koop.
In een gesprek wat wij hadden met een der groot ste Duitse handelaren
de Heer Ullrich, sprak deze zijn verbazing uit over de geri n ge belangstelling in Nederland voor oude fondsen.

Ook in Duitsland ziet

men nog altijd Nederland als de bakermat van het effectenqebeuren.
De meeste oude stukken kom en tenslotte uit Nederland en zijn qua
oplage best interessant. Maar zij zijn naar de mening van Ullrich,
zeer zwaar ondergewaardeerd. Dat de ruilbeurzen slecht bezocht
worden was voor hem helemaal een raadsel.

Zeker in vergelijking

met andere landen in Europa waar de opkomst bij ruilbeurzen altijd
erg hoog ligt. Hij stelde,

dat bij opkomst van leden dat niet moet

betekenen dat er daarom direct grof g ehandeld moet worden, doch dat
men met elkaar praat en leert,

en dat vandaaruit interesse moet

worden gekweekt.
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VEILING DOOR ERIK BOONE ,

TE ANTWERPEN

Deze veiling werd gehouden in het verre van zonovergoten Antwerpen. Buiten was het guur en koud met de nodige regenbuien,
binnen, in het Crest Hotel, goed op temperatuur.

doch

En zo moet het

ook -zijn bij een veiling. De veilingcatalogus bestond uit 528 te
verkopen kavels.

Zeer goed ingericht en voor een ieder zeer dui-

delijk leesbaar. Opmerkelijk was dat deze verkooplijst gebracht
werd in 4 talen en 31 verschillende verzamelonderwerpen.
Honderden foto's lardeerden deze

smakelij~e

aankleding.

De veiling; Helaas is dit voor een eenvoudige boven Moerdijker
een lastige zaak, daar de veilingmeester niet alleen in vier talen werkt,

doch de snelle omrekening van Belgische Frankskes is

tegelijker tijd tamelijk ingewikkeld. Doch de aan(deel)houder
wint.

Enige opbrengstprijzen van Nederlandse stukken waren;

Stoomtram-Mij. Breskens-Maldeghem 1924 f
Probolingo Stoomtram Mij. 1895

500,-

B.fr.2000

f 1000,-

Plantage Alsimo Fahraeus en Laurin

1793 f

O.fr. 450
1000, - met

een oplage van 30 stuks

8.fr.l6000

Kerk der H.H. Agatha en Barbara te Oudenbosch,
nom. f

premieobl.

5,- met als afbeelding de kerk van Oudenbosch,

welke een getrouwe copy is van de St. Pietersbasiliek
in Rome

B.fr.3000

Amsterdamsche Kanaal Mij.
deze Mij. f

twee kavels met ieder een stuk van

1000,- en een van f

100,- 1861 beideB.fr.2750

Eerste Nederlandsche CoÖp. Beetwortel-Suikerfabriek te
Sas van Gent

1900

f

400, -

Mentink's Meubelfabriek te Hilversum 1906 f

8.fr.l250
500 met een

oplage van 20 stuks

B.fr.750

De Nationale Filmfabriek te Bloemendaal 1920 f

1000,-

oplage 100 stuks

B.fr.750

Het voor Nederland belangrijkste stuk werd een obligatie
uit 1734, uitgeschreven door Keizer Karel VI
( de vader van Maria Theresia) en gefinancierd door
de Amsterdamsche Bankier Willem Giedeon Deutz (zie
blad 1 van dit jaar)

B.fr.30000

Helaas ging dit stuk niet naar een Nederlandse koper.
Overigens was dit stuk nog echt niet het duurste stuk uit deze
veiling,
stuk,
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die eer viel te be ur t

aan het oudste bekende Spaanse

n.l. een aandeel van de Minas De Guadalcanal Votras & Co.

gevestigd te Madrid op 5 september 1725. getekend op
17 november 1725 (goud- en zilvermijn)
B.fr.llOOOO
Het· resultaat van deze veilng was B.fr. 1.177.510, wat in NederLands geld f 67.000 uitmaakt. Oe gemiddelde veilingkavel werd
afgeslagen met c.a. f 15 3 ,-.
Een bijzonder goed resul taat wanneer men zich bedenkt dat dit de
eerste maal is geweest, dat Eric Boo ne gev eild heeft.
00000000000000

•

TENT OONSTE LLING BIJ DE BANK HET DE 5
Oe in het vo r ige nummer aangekondigde tentoonstelling van oude
effec ten bij de Verenigde Spaarbank aan het Singel bij de Bloemenmarkt hangt nog tot 5 december.
00000000000000

LEDENLIJST:

Oe volgende kandidaatleden hebben zich aangemeld

481

A.C.I-1. Derks

Horst

482
483

W.J. de Jong

Arnhem

Roeters van Lennep
J. van Dijk

Goes
's - Hertogenbosch

Van Dorp
G.M. Dekker

Zwolle
Nieuwegein
Amsterdam

484
485
486
487
488
489

C. W.

Nevr. A. Bousquet
M.L. Holenaar
A.P.C. Quan t

Rucphen
Ned. Den Berg
00000000000000

EERSTE NEDERLANOSCHE OUDE EFFEC TEN ANTIQARIAAT
Keizersgracht 727 - 1017 OX Amsterdam
tel. 020 - 243075
Spec. aanbieding : 10 verschillende in te r nationale
Banken/Fin. inst •• Zeer decoratieve stukken f 150, -,
plus f 7,50 verzendkosten.
Na overschrijving op rek. 22.37.50.964 Kas Ass. A'dam,
volgt omgaand aangeteken de toezending.

17

RUILBEURSPOSTER
Oe bezoeker van de afgelopen ruilbeurs heeft hem zeker zien hangen. Het was wel een zeer opvallende groene kleur.
Oe VVOF heeft een ruilbeursposter, waarmee zij het land ingaan.
Gaarne vernemen wij of er leden zijn die een mogelijkheid hebben
om deze plaat op te hangen op plaatsen waar veel geinteresseerden zich kunnen ophouden.
000000000000000

Wist U;
dat de ruilbeurs er voor de gezelligheid is**dat c.a. 40% van de
leden zich nog nooit hebben laten zien** dat er slechts 5% geregeld komt** dat de meeste kennisop deze dagen wordt opgedaan** dat

jong en oud bij de
oude stukken

de internationale veilingbezoekers er hun verslag doen** dat er
geen entree geheven wordt** dat alle grote winkels in de buurt
zijn** dat er op zaterdag nog nooit oorlog is geweest in Amster
dam** dat de Nederlandse ruilbeurzen de goedkoopste ter wereld
zijn** dat op deze dagen de zeldzaamste papleren te zien zijn??

jong en oud bij de
sectie Russische
Spoorwegen
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MAIL-BID IV 1984
Op onderstaande kavels kan door de leden schriftelijk worden geboden. Biedingen dienen uiterlijk drie weken na ontvangst van het
blad aan de VVOF te worden verstuurd. Een kavel wordt toegewezen
aan de hoogste bieder, die zo spoedig mogelijk een bericht, vergezeld van kostenopgave, ontvangt. Na ontvangst door de VVOF van
,het verschuldigde bedrag, worden de fondsen aan de kopers toegestuurt en vindt afrekening met de verkopers plaats.
Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend de verzendkosten
(aangetekend of met aangegeven waarde).
Oe verkoper wordt per kavel f 3,50 in rekening gebracht plus f 1,voor leder verkocht exemplaar.

Leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via Mail-Bid,
worden verzocht de fondsen per post aan de VVOF te zenden.
In het volgende nummer zullen de opbrengsten gepubliceerd worden
van de navolgende kavels.
Kwallteitsaanduldlngen
- UNC
- EF
- VF

- F
- VG
-

++

1

als nieuw
als nieuw met een enkele vouw of te verwaarlozen plekje
meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen
zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere
mankementen
zwaar beschadigd, slechte kwaliteit
decoratief

1 aand. Oost-Java Stoomtram Mij. f 100 1949 F
3 amort.bew. Bataviasche Verkeers Mij. f 1000 1930

2

1 aand. Groninger Orchestvereeniging f 250

3

1 aand. Houthandel v/h E&C Maathuis,

4
5

1 aand. Mij. tot Expl. der Onr. Goed. van de Erven
EF
B.H. Egberts te Dalfsen f 1000 1913
EF
1 aandeel idem

6

1 aandeel idem

7

1 cert. van aandeel Bank der Vereenigde Staten $ 100 1852 VF
VF
1 cert. idem

8
9

10

1
1
2
1
1
1
1
5
1
2
2

1918

F

F

Sappemeer f 1000
1919 VF

EF

F
aand. Unie Bank voor Nederland en Koloniën f 1000 1920
1899 VF
aand. De1i Spoorweg t~i j . f 1000
1925 2xF
aand. Cult. Mij. Soember Agoeng f 1000
1919 VG
aand. IJsselwerf f 1000
1929 EF
1000 A'dam
cert. 7%wd pref. Tecolote Copper
1899 EF
aand. Del i Spoorweg Mij. f 1000
1913 VF
aand. idem
1925 5xF
aand. Cult. Mij. Soember Agoeng f 1000
1919 VG
aand. IJsselwerf f 1000
1929 EF
1000 A'dam
cert. 7%wd pref. Tecolote Copper
1000 A'daml932 2xf
cert. wd pref. aand."A" Wabash Railw.

s

s

s

1894

Vf

19

11 1 obl. Rusland Staat Rbl 125 1894
VF
1 obl. Gecons. Spoorweg Mij. Rbl 625 2e serie 1889 1096b
VF
1 obl. Kursk-Charkow-Asow RM 1000 SU E 1033b
1889
VF
1 obl. Moskou-Kiew-Woronesch RM 1000
1895 SU E 1066c
VF
2 obl. Iwangorod -Oombrowa Rbl 125 1882
SU E 1026a
2xVF
1 obl. idem
Rb1 625
SU E 1026b
VF
2 obl. SÜdwest Eisenbahn Rb1 125
1885
SU E 1143a
2xVF
1 obl. Wladikawkas
Rb1 125 1894
SU E ll60a
VF
12 1 liq cert. United States of America/State of Louisiana
Parish of Or1eans
1875
VG
1 obl. Confederate States Of America S 1000 1863/1-1-1875
c 92
f++
13 3 aand.

Noord-Brabantsch-Ouitsche-Sp~orweg

14 1 aand. Ned. Tramweg Mij. f 100
4 onderaand. idem
f 12,50

Mij.
f 250 1875

1907
1907

3xVF
F
4xF

15 1 obl. Confederate States of America $1000 1864 Crisweil 144a
Vt- + +

1 obl. State of Louislana S 5 "BABY BOND" Crisweil SOa
Nummering in Rood Vf++
16 1 org. cert. van 64 shares The Baltimore and Ohio RR Comp.
1896
VF ++
1 org. eert van 100 shares Missouri, Kansas and Texas
Railway Comp.
1881
groen
Vf++
17 1 org. cert. van 20 shares The

Balti~ore

and Ohio RR Comp.
1918
Vf++
1 org. cert. van 100 shares The New-York, Chicago and
St. Louis RR Comp.
1951
VF++

18 2 org. cert. van S 25000 8 5/8 % lening der Sohio/BP
Trans Alaska Pipeline Finance Inc.
1975/83
19 1 aandeel Comp. Universe lle du Canal Interocéanique de
Panama, Fr.fr. 500 1880
aand. Brazi1 Railway Comp. S 100 1912
1 41% obl. Brazi1 Rai1way Comp. Fr.fr. 500 1909
21 1 4t% obl. Brazil Rai1way Çomp. E 100
1909

20 1 pref.

Vf++
Vf++
Vf++
Vf++

VF++
22 1 bewijs van betaling van de lOOste penning volgens de wet
van 16-6-1795 (onroerend goed belasting) getekend te
Amste~dam 29 april 1802
EF

23 1 obligatie Maatschappij voor Landontginning te Apeldoorn
f 5 1873
Vf++
24 1 aand. Nederlandsen-Indische Spoorweg Mij F 250 1920
Vf++
1 aand. idem
flOOO 1920
F++
25 1 aand. Transvalia, Land-Expl. & Mijn Mij. f 60 1897
VF
26 1 5~ obl. China Reorganisatielening 1913 t 20
Hong-Kong and Shanghai Banking Corp.
Vf++
1 5% obl. China Reorganisatielening 1913 RH 409
Oeutsch-Asiatische Bank
Vf++
27 1 5% obl. China Reorganisatielening 1913
Fr.fr. 505
Banque de L'lndo-Chine
Vf++
28 1 5% obl. China Reorganisatielening 1913
Russlsch-Asiatische Bank

20

Fr.fr. 505
VF ++

29 1 5~ obl. China Reorganisatielening 1913 Rbl. 189,40
Russisch-Asiatische Bank
(groen)
1 5% obl. China Reorganisatielening 1913 Fr.fr. 505
Russisch - Asiatische Bank
(bruin)
30 l obl. lung-Tsing-U-Hai - Railway Fr.fr. 500
1 obl. lung-Tsing-U-Hai-Railway Fr.fr. 500
1 obl. lung - Tsing-U-Hai - Railway Fr.fr. 500
31 7 obl.

VF++
VF ++

1920
1921

VF

192~

VF

F

5% Emprunt Industrie! China 1914 Fr.fr. 500 5xVF,2xF++

32 1 aand. Mines de Balia-Karaidin 1904 Fr.fr. 100
1 aand. Plantations de Batangara 's-Hage f 50 1922
1 obl. 3% conversie lening Argentinië P. 100 1946

VF++
VF
VF

33 1 aand. Mines de Balia-Karaidin 1904 Fr.fr 100
VF++
2 aand. Plantations de Batangara 's-Hage f 50 1922 lxF,lxVG
1 obl. 3% conversie lening Argentinië P. 100 1946
VF

à Valenciennes Fr.500 1869

VF

35 1 aand. Chemin de Fer de li1le à Valenciennes Fr.SOO 1869
l aand. Chemin de Fer d'Orléans à Rouen Fr.SOO
1870

VF
F

34 1 aand. Chemin de Fer de Lille

36 1 winstbew. ~ la Reine d'Angleterre

1924

VF++

37 1 aand. Perfecta, Brussel
1924
VF+
1 aand. Cie. des Eaux de San Antonio, Antwerpen Fr.lOO 1910 Vf++
2 aand. Galang Besar Rubber Plantations Londen, Sh 50 1914 VF+
38 1 4 % obl. Cie. Nationale d'Electricité Parijs Fr.l25 1900 VF++
1 aand. Soc. Intern. pour l'exploitation Industrielle de
la Houille Bleue, Parijs 1927 Fr. 100
VF+
39 1 winstbew. Omnibus de Paris
1928
F
1 aand.à 10 st. Neqociacion Minera de San Rafael y Anexas,
Mexico
1923
Vf+
40 1 winstbew. Etablissements A lecomte,

Dakar 1927

41 2 aand. Transvalia, A'dam 1897 F 60, 3 winstbew. H6tel Baltimore, Parijs 1924
42 45 winstbew. Mines d ' Or de Kilo Moto,

Brussel 1944

43 1 aand. Crédit Foncier Argentinië, Parijs 1920 Fr. 500
1 obl. Lung-Tsing-U-Hai - Railway Fr.fr. 500
1921
2 aand. Mines d'Or de Bao - Lac 25 piasters, Hanoi 1926

VF++
2xVF
3xVF
45xVF+
VF++
VF
2xVF

44 idem als kavel 43
45 idem als kavel 43
46 idem als kavel 43
47 idem als kavel 43
48 1
1
2
1

premie obl. Exposition Universelle, Parijs 1889
aand. Tramways et d'éclairage de Tientsin 1919
obl. 6% Ferrocarriles Nacionales de Mexico
20 1914
1902
aand Russian Colleries Co .
Londen

s

VF+
F

2xVF
Vf++

49 1 opr.bew. Mines d'Or de Porcecito
Brussel 1928
VF
4 premie obl. Tentoonstelling Arts Décoratifs et Industriels
1925 2xF ,2xVf
Parijs
1 aand . Pétrole Trust,
Parijs
1924
Vf+

21

50 1 opr.

bew. Société Immobilière de la Grande Plage
d'Hyères,
Parijs
1927

VF +

51 2 op r. bew. Société Immobilière de la Grande Plage
d'Hyères,
Parijs
1927

2xVF +

52 1 aand. Barcelona Traction Light and Power $100 1923
F
1· aand. idem
$100 1925b1auw F
53 6 aand.

Nieuw Tjisalak 'S-Hage f 20,-

1901

2xF,4xVF+

OPBRENGSTLIJST MAIL-BID III
1 f

15,3,-

12

2 5,-

13

20,-

5

-

6
7

2
3
4

8
9
10

11 f 1 0 ,-

21 f 32,-

-

65,-

22

7 5, 85,-

23
24

-

14

-

16,-

15

-

45,-

-

20,-

16

-

-

20,-

17

-

20,-

18

20,15,-

31 f

4,5f 5,-

32,-

32

-

10,-

33

-

- 2 5,-

34

10,-

25

-

2 5,-

35

26

-

25,-

36

-

11, -

27

11' -

37

8.-

28

11'-

38

-

6,-

-

-

19

-

8,-

29

-

11'-

39

-

5,-

20

-

3, -

30 - 15'-

6,-*

10,7,6,-

*• na loting!

'

AGENDA
24-11

Veiling TschÖpe , Hotel Ramada, DÜsseldorf

1-12

Ruilbeurs in "Dulle Griet", Vrijdagmarkt 50
vanaf 14uur te Gent

2-12

Ruilbeurs Wirtschaftsmuseum, DÜsseldorf

6-12

Veiling Phillips, Londen

11-12

Veiling (Fernauktion) 3-Hasen, Asperg

12-12

Ruilbeurs ÖCHW, Wenen

15-12

Veifing Gilbert J . L. Masure, Hotel Royal Windsor, Brussel

19- 1

Sectie vergadering Russische Spoorwegen, Leeuwarden
Ruilbeurs VVOF, Leeuwarden (zie elders in dit blad)

23- 2

Ruilbeurs VVOF, Amsterdam

2 3- 2

Veiling Stadtsparkassa, Ludwigshafen

9- 3

Veiling TschÖpe, Hotel Ramada, DÜsseldorf

16- 3

Veiling Freunde Historischer Wertpapiere, Frankfurt

17- 3

Ruilbeurs Freunde Historischer Wertpapiere, Frankfurt

7t/m9-6 10 jaars festiviteiten EOHAC

22

ORUMM I H EN SELER

Nieuwe catalogus van
Russische Sporen

Old Securities
Titres historiques
Historische Wertpapiere

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

Vo lurne 1

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

T ome I

I

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

1859- 1914- 1918

BEST UUR
F. P . R. Selle
P.E. Baa s
J. H. B. Visker
H. J. Bruinsma
J.A. van der Stoel
W.P . J . van As

O:~nd

Voorzitte r
Secreta ri s
Penn in gme ester llail - 1:3id
Beu rzen
Administrateur Financi~n
P . R.

Secties speciaal on d erwe r pen
Ru ssi sche Spoor wegen
S . O. Feenstra
Scheepvaart
J . E. H. Haen

Effekte i~1·Aibum

voor slechts f 60,-

Wie oude effekte1 is gaan verzamelen. IS al snel op het niet onaanzienlijke probleem
gestuit hoe hij z1jn stuKken. zo goed mogeliJk beschermd. bewaren kan.
Albums waann ook grotere stukken opgeborgen kunnen worden. ziJn moeilijk in de
handel te verknJgEn en ZIJn bovendien nogal priJZig. Toch is een goeçj P. "'resentatie van
een verzame:tng erg plezierig.
Het bestuur van de V. V.O.F. heeft '11enn voorz1en door speciale
vervaardigen.

ep~r

" • 11bums te doen

Bij deze stevige plastik banden. voor~ien van een 4-rings rrechantek behorer. '
(losbladige' helder plastik show-hoezer, elk met een zwart i;;steekveL lnkl t!S' _•
opberghoezen kost e1k album slechts f 60.- (afgehaald bij de V.V.O.F.)

