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DE ATLAS-FABRIEK AAN DE ZOUTKEETSGRACHT - VAN STOOMWERKTUIG

FABRIEK TOT LIJSTENMAKERIJ. 

Op 15 juni 1840 wordt door de heer W. de Clercq, direkteur van de Ne

de rlandsche Handel Maatschappij, de eerste steen gelegd voor de fa

briek en ijzersmelter ij voor stoommachines van de heren Dixon & Co. 

aan de Zoutkeetsgracht te Amsterdam. In mei van het daaropvolgende 

jaar heeft de fabriek, "De Atlas" genaamd, haar werkzaamheden ten vol

l e aangevangen. 

De fabriek heeft onder leiding van de heren Dixon & Co. slechts een 

7-tal jaren bestaan want in 1848 wordt door de heren F. van Vollenhave 

e n C. van Lennep een prospectus uitgegeven, waarin zij mededelen dat 

zij met de liquidateur van de firma Dixon & Co. in onderhandeling zijn 

getreden over de aankoop van de fabriek. 

De ATLAS-fabriek aan de Zoutkeetsgracht te Amsterdam. Foto: 

"Historisch-topografische Atlas van het Gemeentearchief van Amsterdam" 
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Zij betogen daartoe een naamloze vennootschap op t e r ichten met een 

kapitaal van f.250.000,= . Dit bedrag is naar hun mening ruim voldoen

de om de kompleet ingerichte - fabriek aan te kopen en daarnaast nog 

voldoende werkkapitaal over te houden om de fabriek weer op te star

t en en de aanloop periode door te komen . 

Deze plannen zijn kennelijk niet doorgegaan, maar in 1851 wordt dan 

toch de Maatschappi j ''De Atlas", Fabriek van Stoom- en andere Werk

tuigen, opgericht . 

Op een op 23 juni 1851 in het O.Z. Heeren-Logement gehouden veiling 

koopt d e maatschappij de fabriek, werktuigen en gereedschappen en erf 

voor een totaal bedrag van f.47.725,=. In juli 1851 verkrijgt d e ven

nootschap Koninklijke goedkeuring en wordt de inschrijving op het aan

delenkapitaa l van f.l20.000,= opengesteld . Er wordt in totaal door 37 

gegadigden op 95 aandelen à f.1.000,= ingeschreven . 

De grootste inschrijver is Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Frederik 

der NedPr l and0n voor 10 aandelen. Verder doet praktisch de gehele 

" haute financc " van Amsterdam voor één of meerdere aande len mee. Onder 

de in~chrijvcrs kom~ me n dan ook vele bekende namen uit die tijd 

L<'gl'n, zoals mPcrdcrP Rucb ' s , Ernest Sillem, Willemen David Borske, 

vc.tn Vol1unhoven etc. Van de 37 aandeelhouders wonen e r maar liefst 10 

op ct<• K(" i zt•rsgrach t en 8 op de Herengracht, waarvan enkele, zoals de 

l>l'k('ndc Amsterdamse advokaat Mr. Willem van der Vliet, in de Gouden 

Boch L. 

Tot direkteuren van de maatschappij worden benoemd de heren Hendrik 

Pieter van Heulekom en Jan Frederik Taunay en tot commissarissen de 

heren J .J. Bremer de Lamoy, C.D. van der Vliet en J . Vos Jacobszoon. 

Ondanks een langdurige krisis in de machine- industrie in de periode 

1855-1865, wist "De Atlas " het hoofd boven vrater te houden. Na 1870 

gaat het echter, ook tengevolge van de toenemende concurren tie, steeds 

slechter in de bedrijfstak en gaat de ene na de andere machine fabriek 

fai ll i et. " De Atlas" heeft hier kennelijk nog niet zo erg onder te 

lijden want over de periode 1872-1880 wordt over het inmiddels tot 

f.l68.000, = toegenomen aandelenkapitaal nog een gemiddeld jaarlijks 

bruto rendement behaald van 16%. Daarna gaat het echter snel slechter . 

Ter vergroting van het bedrijfskapitaal, was in 1870 een hypothecaire 

3% premielening van f . SOO . OOO,= uitgegeven waarvan 4 ton was geplaatst 

I n 1883 was hiervan nog nominaal f . B47.200,= in omloop . I n dat jaar 

wordt aan de direktie toestemming gegeven om te trachten een geldle

ning groot f .20 0 .000,= te plaatsen, eveneens ter vergroting van het 
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bedrijfskapitaal. Het wordt namelijk steeds mo€ilijke r om van op

drachtgevers voorschotten of vooruitbeta lingen te krijgen waardoor het 

kapitaalsbes lag bij de l everancier steeds groter wordt . 

Dit alles heeft echter niet meer mogen baten. In de in het lokaal van 

de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen op 30 mei 1884 gehouden alge

mene aandeelhoudersvergaderi ng woràt voor het eerst gesuggereerd of 

het niet beter is tot liquidatie over te gaan. Het gecumuleerde ver

lies is dan inmidde ls opgelopen tot f . 51.718,10 . Besloten wordt de 

ontwikkelingen nog enige tijd aan te zien . 

Op 25 juni 1887 valt echter difinitief het doek. Alle dan nog aanwe

zige 160 a rbeiders worden onts lagen en de fabriek wordt gesloten. 

Op 18 november 1887 worden de gebouwen , machineriën etc . ten overstaan 

van notaris J.C. G. Pollenes openbaar geveild. Ze gaan voor ruim 

f . lSO.OOO, = over in handen van de h eer A.F . Smulders, een Utrechtse 

ijzerfabrikant. Het is nie t bekend wat deze ermee heeft gedaan, ver

moedelij k alleen de machines en gereedschappen en dergelijke wegge

haald . In november 1889 komen de fabr~eksgebouwen, pakhuizen en ter

reinen namelijk opn ieuw onder de hamer. 

De nieuwe eigenaar wordt de firma J . van Vorstenberg & Zn . , een beken

de, reeds ruim 30 jaar bestaande, fabrikant van spiegels en lijsten. 
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Na de inrichting van het pand , wordt het in 1890 betrokken. Tegelij

kertijd wordt de firmanaam gewijzigd in Spiegel- en Lijstenfabriek 

"De Atlas". Eind 1891 wordt ze omgezet in een naamloze vennootschap. 

Het maatschappelijk kapitaal wordt gesteld op f .1 miljoen, verdeeld 

in 2000 aandelen van f.SOO,=. Ui tgegeven wordt voorlopig f.SOO.OOO,=, 

waarvan de heer van Vorstenberg f.275.000, = ontvangt voor de inbreng 

van zijn firma. Met zi jn 55% behoudt hij dus de meerderheid. Ook wor

den nog 50 oprichtersaandelen uitgegeven. 

Ondanks enkele moeilijke jaren, met name in 1896 wordt een flinke fi 

nancieële strop geleden in America, blijft het bedrijf goed floreren 

en groeit uit tot een belangrijke Amsterdamse werkgever. In 1908, 

wanneer het 50-jar ig bestaan wordt gevierd, heeft de onderneming ca. 

300 personeelsleden en bedraagt de loonsom f.130.000,= per maand. 

Ter financiering van verdere uitbreiding - o.a. met filialen in Singa

pore en Cincinnati - wordt in 1895 door commissarissen aan het bestuur 

toestemming gegeven tot het aangaan van een obligatielening van 

f . 525.000, = . Bij elke obligatie wordt tevens een Bewijs van deelge

rechtigheid verstrekt rechtgevende op 1 / 525 ste deel van 17!% van de 

overwinst . 

Door de afnemende b inne n landse vraag, alsmede door het in de jaren 

1 914 - 1 91 8 praktisch geheel wegvallen v an de voor "De Atlas" zeer be

langrijke export, gaat het bedrijf s n e l achteruit. Het gewone aande

l e nkapitaal was al terugge bracht tot f . 150 . 000,= terwijl daarnaast nog 

5% cumulatie f preferente aandele n waren uitgegeven. Het in 1920 nog 

openstaande bedrag van de cum. prefs ad. f.200.000,= wordt terugbe

taald en begin 1921 vindt nog een terugbetaald en begin 1921 vindt 

nog een terugstorting van 50% op de gewone aandelen plaats. 

In de loop van 1921 wordt het bedrijf geliquideerd, waarmee de indus

trieële geschiedenis van de fabriek "De Atlas" afgesloten wordt. 

J.E . Wustenhoff 

REGISTER MEDEDELINGENBLAD V.V . O. F . 

Op de pagina's 17 en 18 van dit nummer, vindt U een Register op de 

eerste elf jaargangen van ons Mededelingenblad. 

Het register is alfabetisch op onderwerp gerangschikt. De cijfers ach

ter ieder onderwerp verwijzen naar de jaargang (eerste cijfer) en het 

nummer van die j aargang (tweede cijfer) waarin U het betreffende 
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onderwerp kunt vinden. "Assignaten 7-2" betekent dus, dat in het 

tweede nummer van de zevende jaargang een artikeltje over het onder

werp Assignaten te vinden is. De vaste rubrieken, zoals veilingnieuws 

mail-bid, verslagen van ledenvergaderingen en kataloguspagina's, zijn 

niet in het Register opgenomen. 

Mocht U naar aanle i ding van dit Register belangstell i ng hebben voor 

bepaalde artikeltjes, dan zijn oude nummers van het Mededelingenblad 

op schriftelijke aanvraag bij de sekretaris nog in beperkte mate ver

krijgbaar. Voorzover bepaalde nurnmmers niet meer voorradig zijn , kunt 

U een fotokopie van het door U gewenste artikel krijgen. Zowel oude 

nummers als fotokopieën zullen tegen kostprijs, respectievelijk f.4, = 

per Mededel i ngenblad en f . 0,25 per kopie, plus portokosten, aan U in 

rekening worden gebracht. 

Het bestuur. 

1989 "BOOM"-JAAR VOOR DE OUDE WAARDEPAPIEREN . 

De belangstelling voor de oude effecten is in een werkelijke stroom

versnelling geraakt. De resultaten van de veilingen, de belangstel

ling voor de beurzen en niet in het minst de toegenomen omzetten bij 

de handelaren in oude effecten, al deze factoren wijzen op een werke

lijke "hausse" in de koersen voor dit soort papieren. 

Nu wil dit niet zeggen, dat alle oude effecten plotseling in waarde 

zijn gestegen. Geenszins is dit het geval . Het z.g. "bulkgoed'' blijft 

even waardeloos als voorheen. De belangstelling gaat hoofdzakel i jk 

naar Decoratieve papieren en naar Historische Oude aandel en. Met name 

de werkelijke AANDELEN uit vroegere eeuwen, dus vooral de 17e en 18e 

eeuwse papieren. Gewone schuldbekentenissen of obligaties liggen wat 

minder gunstig in de markt. 

Ook in Nederland, tot dusver achterblij vend ten opzichte van andere 

l anden, i s de markt in beweging. Het aantal verzamelaars neemt toe en 

ook de hande l is wat levendiger geworden. 

Wat betekent dit voor de werkelijke verzame l aar? Een medail l e heeft 

altijd een keerzijde en zo dient men dit ook te zien bij de prijzen 

voor het oude effect. Het is een prettig gevoel voor de verzamelaar 

als blijkt dat hij in de loop der jaren niet alleen i ets interessants 

verzameld heeft, doch het tevens in waarde is gestegen. Anderzijds 

wordt het, door de gestegen prijzen, moeilijk zijn verzameling uit te 

breiden. 
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Niet te snel kopen en zich n ie t laten beïnvloeden door tijdelijke ten

densen en nog wel eens voorkomende manipulaties is ons advies . 

Enige hierna volgende overzichten van de laatste veilingen in 1989 ge

ven U wat meer inzicht . Uiteraard is het niet mogelijk van alle vei

lingen een overzicht te geven, er is daarom een keuze gemaakt . 

L . Rietveld. 

VEILING WENEN, 25 NOVEMBER 1989 . 

Wenen stelde niet teleur, er was veel belangstelling terwijl het aan

bod gevariäerd en doorgaans van goede kwaliteit wa~. Tot onze verras

sing werd er een oud aandeel van de AMSTERDAMSCHE BANK uit 187 2 aange

boden, o'verigens het enige Nederlandse papier. Dit aandeel is tweeta

lig, Duits en Nederlands . Eigenlijk niet zo verwonderlijk, aangezien 

er bij de oprichting van deze bank nogal wat Duitse investeerders be

trokken waren. 

Bij een inzet van 2 . 500 OSch. werd het geveild voor 3 . 000 OSch . (plus 

kosten ca. f.600 , =) een stevige prijs, althans voor een Nederlands 

papier . Wij zijn een dergelijk aandeel nog nooit tegengekomen . 

Nog enige andere prijzen : WIENER BöRSENBAU, Anleihe 1902, 0Sch.7 . 500 

(4 . 500). Bij de spoorwegen viel op: K. K. PRIV. AUSSIG TEPLITZER EIZEN

BAHN, 1857, 0Sch .l3.000 (12.000). Verzekeringswaarden, bijzonder goed 

gevraagd : RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA, Triäst 1911, 0Sch . 5.000 

(4 . 500). Als vestigingsplaats van verzekeringsmaatschappijen komt men 

de stad Triäst regelmatig tegen . Dit is niet zo verwonderlijk aange

zien tijdens de glorietijd van he t Habsburgse Rijk Triäst de enige 

grote havenplaats van dit ri j k was. Ook nu is het nog de zeter van de 

grootste Ita liaanse verzekeringsmaatschappij, de ASSICUP~ZIONI GENERA

Lr. Een z . g . "Geschäftsbrief " uit 1968 van deze maatschappij bracht 

0Sch . 500 op (wwar men al geen geld voor krijgt!) . 

Voor typische Weense papieren werden ook goede prijzen betaald . Grün

derschein, 0Sch . 8.000 (6. 000 ). Als hoogste prijs voor een kavel kan 

vermeld worden: BANK FÜR OBER-ÖSTERREICH UNO SALZBURG, Gründeraktie 

uit 1875, 0Sch.l9.000 (14.000) plus kosten derhalve ca. f . 4.000,=. 

De totale omzet was ca . 0Sch . 700 . 000, dus ruim f .110.000 ,= , voor 

Wenen een rekord. 

De bazar die de dag na de veiling in het zeer luxueuze PLAZA Hotel 

werd gehouden, was zoals gebr uikelijk van bescheiden omvang , deson

danks werd er levendig gehandeld. 
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VEILING DüSSELDORF, 2 DECEMBER 1989. 

op de daar gehouden veiling kon men helaas de man die deze veilingen 

opgebouwd heeft tot één van de belangrijkste op het gebied van Oude 

Historische Waardepapieren, nie t meer groeten. Zoals bekend , is de 

heer Tschöpe enige maanden geleden overleden . Zijn weduwe , mev rouw 

Re inhil d Tschöpe, is er desondanks in geslaagd ook van deze veiling 

een belangri jk evenement te maken. Een keur van werkel ij ke topstukken 

werd aangeboden. 

Er was slechts één Nederlandse kavel. Voor onze begrippen een nogal 

onbe langri jk papier. n.l . Oprichtersaandeel v an f .l,= van de EERSTE 

NE DERLANDSCH TRANSVAALSCHE GOUDMIJN MI J., Amsterdam 1889. Zou men hier 

te lande hoogstens f .25 , = voo r krijgen , in Düsseldorf werd er niet 

minder d an DM.120 ,= (plus kosten c a. f. 16 0, =) voor betaald. 

Enige verdere prijzen: CREDIT LYONNAIS, Acc. 500 Fr. ui t 1900, van de 

tha ns nog bestaande g rootbank, DM.3.300 (1200) .Het betrof wel een bij

zonder fraai ui t gevoerd papier met prachtige allegorisc he tekeningen. 

BANCO NACIONAL de SAN CARLOS ; Aceion van 2.ooo Reales uit 1782 . Voor 

dit werkeli j k sublieme papier, in uitstekende staat, werd DM.6.400 be

taald, gelijk aan de inzet. Naar me n o ns mededee lde was het een reëel 

bod (niet altijd het geval ). 

Om in Spanje te blijven, een in drie delen uitgevoerd werk over de ge

schiedenis van de Madrileense beurs, een bijzonder interessant kavel, 

g ing voor DM.560 (4 00 ). Om aktueel te blijven: NEUE BERLINER HAGEL 

ASSECURANZ, Aktion uit 1854, DM.3 .500 , voor een aandeel van PHILIP 

HOL ZMANN, U wee t wel, de bouwmaatschappij die in Arnhem het Akzodrome 

zou bouwen maar wegens vermeende verbindingen me t Zuid-Afr ika o p de 

zwarte l ijst geplaats t diende te worden, DM. SO O (2 00). 

Bepaalde papieren, ondertekend door beroemde persoonlijkheden, trokken 

ook de aandacht . Share Certificate EDISON STORAGE BATTERY u it 1910 met 

handtekening van Thomas Alva Edison: DM .3 . 100 (2.800) e n een Share 

Certif i cate van de WISCONSIN CABINETand PANEL CY ., eveneens met hand

tekening van Edison, DM.2 . 500. Een Share Cert. van STATEN ISLAND RR 

ui t 1864 met ondertekenin g v an de legendarische W.H. Vanderbilt ging 

v oor DM.4.400 (3.200). 

De hoogste prijs ging naar de kavel met ACCI ON PREEMINENTE de la COM

PANI A d e REALES DILICENCIAS ui t 18 31, een koninklijke postkoetsonder

neming, een werke li jk fabela chtig papier met dan ook een fabe lach tige 

opb rengs t: DM. 36. 000 (met kosten c a. f. 47.000 ,=) . 

De totale opbrengst van de vei ling bed roeg DM.222 . 50 0 ,=. 
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VEILING VLADIMIR GUTOWSKI, 25 NOVEMBER 1989. 

Dit was reeds de zesde door Gutowski georganiseerde veiling en tevens 

de meest suksesvolle. In korte tijd heeft dit veilinghuis een goede 

en vaste plaats in de reeks van Duitse veilingen verworven. De omzet 

laat dit ook duidelijk zien : DM.200.000, = . 

Er waren slechts twee kavels met Nederlandse papieren. Eén met een 

aandeel van de EERSTE NEDERLANDSCHTRANSVAALSCHE GOUDMIJN MIJ. uit 

1889 dat, in tegenstelling tot Düsseldorf waar het DM . l30 opbracht, 

hier de inze t van DM.60 niet haalde en het andere kavel betrof het 

KOPERVASTE BRIKSCHIP "MAGRIETHA", part . van f . l.525, Oude Pekela 1867. 

Een bi j zonder fraai papier dat bij een inzet van DM.280 voor DM.500 

werd verkocht. 

Indien men de LINTORFER MIJNWERKER, de mijnen liggen in Duitsland maar 

de zetel van de maatschappij is in Amsterdam, ook tot een Nederlands 

papier rekent, dan komt er nog een kavel bij. Dit aandeel uit 1888 

bracht DM.l20 op . 

Over het algemeen waren de scheepvaartaandelen goed gevraagd, evenals 

de US Railroads. De automobielwaarden was wat meer verschillend. 

Nog enige prijzen: MERCEDES COMP., G. B. 1905, DM.3.600 (2.900), NEW 

JERSEY JUNCTION, met ondertekening door Pierpont Morgan, 1886, DM.750 

(500). Confederates waren goed gevraagd met enige uitschieters: Cris-

well nr.l63, DM.l.lSO (750) en nr.l64 DM.950 (750). Nog een US RR: 

BALTIMORE & OHIO RR, met handtekening van Russel Sage, DM . 3.750 . 

Voor het prachtige en historische papier MONTE NON VACABILE dei PASCHI 

di SIENA, 5% obligatie uit 1640 en betrekking hebbend op de nog in 

Italiä werkzame bank "Monte dei Paschi di Siena'', de oudste ter wereld 

werd de inzet van DM.6 . 500 geboden. 

L. Rietveld, Amsterdam . 

MAIL-BID I 1990. SLUITI NGSDATUM 

Op onderstaande kavels kan door de leden schriftelijk worden geboden. 
Biedingen dienen uiterlijk dr i e weken na ontvangst van het blad aan 
de V. V.O . F. te worden verstuurd. Een kavel wordt toegewezen aan de 
hoogste bieder, die zo spoedig mogelijk een bericht, vergez e ld van 
kostenopgave, ontvangt. Na ontvangst door de Vereniging van het ver
schuldigde 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 aangegeven waarde) . 
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Verkopers wordt per kavel f.3,50 in rekening gebracht plus f.1, = 
voor ieder verkocht exemplaar. 

Leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via de Mail- Bid 
worden verzocht de fondsen per post aan de V.V.O.F. te zenden. In het 
volgende nummer van ons periodi ek zullen de opbrengsten worden gepu
bliceerd van de volgende kavels. 

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

Unc = als nieuw 
EF = als nieuw met een enkele vouw of te verwaarlozen plekje 
VF 
F 
VG 

= 
= 
= 

meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen 
zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere mankementen 
zwaar beschadigd, slechte kwaliteit 

+ = decoratief 
++ = zeer decoratief 

1 1 aand. f. 500, = Nederlandseh·-Arnerikaansche Stoomvaart-Mij., 
Rotterdam 1881 F 
1 cert .f.100 ,= Deli-·Maatschappij, Amsterdam 1958 EF 
1 amortisatiebewijs Nieuwe Nederlandsch-Arnerikaansche 
Hypotheekbank, Groningen 1929 VF 
1 aand . f.250,= idem VF 

2. 1 receipt of deposit United States of Mexico 1922 
1 obl.$.1 00,= 5% Estados Unidos Mexicanos 1895 

EF 
VF+ 

3. idem kavel 2. (obl.=1896) 

4. 2 receipt of deposit United States of Mexico 1922 EF 
1 obl .$.100,= 5% Estados Unidos Mexicanos 1895 F+ 

5. 1 à 100 shs. Havermarine Corporatien EF 
1 à 100 shs. Vornado Inc. EF+ 
1 à 100 shs. Voque Instrument Corp. EF 

6. 1 aand.f.1000,= Koninklijke P.Sluis (blanco) Weesperkarspel 
1954 EF 
1 à 10 shs. Dewey Portland Cement Comp . EF 

7. 1 aand. Frs.5000, = 
1 aand . Frs . 100,= 
1 aand. Frs.500,= 
Parijs 1923 
1 aand . Frs.100,= 
Parijs 1929 

Sofabecao, Abidjan 1950 
Estanera , Parijs 1928 
Establissements Mourir L.Barraya & Cie . 

Soc . des Textiles Chimques du Centre 

8. 1 cum.pref . aand. f . 1000,= (8%) Lutkie & Cranenburg's, 

EF 
EF 

EF 

EF 

Den Bosch 1921 VF 
1 aand.f .50 0 ,= Papierfabr . v . Henturn en Palm, Apeldoorn 1921 EF 
1 aand.f.lOOO,= idem. EF 

9 • 1 obl.f.1000,= 
1 obl.f .1000,= 
1 obl.f .1000,= 
1 ob 1. f . 1 0 0 0 , = 
1 obl.f .lOOO,= 

4;% Rotterdam 
idem. 1926 
idem . 1927 
idem. 1928 
idem. 1929 

1925 VF 
VF 
VF 
VF 
VF 
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10. 1 aand.f.lOO,= Het Reformatisch Dagblad, Driebergen 1970 EF 

11. 1 cum.pref.winstd.aand. (6%) f.1000,= KAVA, Schiedam 1954 EF 
1 aand.f.500,= Arch N.V., Den Haag 1963 EF 

12. 1 obl.f.100,= 5% Oostenrijk, Wenen 1868 F 
1 obl.Kr.1000,= 4% Oostenrijk, Wenen 1920 VF 
1 obl.RM.10.000,= 4-5% Duitsland, Berlijn 1922 VF 

13. 1 aand.f.1000,= Eerste Ned.Crediet- Spaar- en Hypotheekbank 
Utrecht 1919 EF 

14. idem kavel 13. 

15. idem kavel 13. 

16. idem kavel 13. 

17. idem kavel 13. 

18. idem kavel 13 . 

19. 2 aand.$.25,= Agricola Y Colonizadora de Tabasco Y Chiapas 
Mexico 1912 EF+ 
1 aand.$.10,= Comp.Mexicana de Petroleo "La Nacional" 
Mexico 1916 EF+ 
1 à 50 aand . Comp . Petrol era Me xicana "La Tampiquena '' 
Mexico 1914 EF 
2 à 100 aand.$.10,= Comp.Petrolera del Comercio de Puebla 
Mexico 1917 EF 
1 Bond $.20,= Estados Unidos Mexicanos Mexico, 1933 VF+ 

20 . idem kavel 19 

21. 3 aand.$.25,= Agricola Y Colonizadora de Tabasco Y Chiapas 
Mexico 1912 EF+ 
2 à 50 aand. Comp.Petrolera Mexicana "La Tampiquena" 
Mexico 1914 EF 

22. 2 aand.$.25,= Agricola Y Colonizadora de tabasco Y Chiapas 
Mexico 1912 EF+ 
1 à 50 aand.Comp.Petrolera Mexicana "La Tampiquena" 
Mexico 1914 EF 
1 à 100 aand.Comp.Petrolera Riberas del Tuxpam, Mexico 1916 EF 
1 bond $.20,= Estados Unidos Mexicanos, Mexico 1933 VF+ 

23. 1 aand.SKR.lOO,= Kre~ger + Toll , Stockholm 1928 EF 
1 aand.Comp.des Eaux de Vie nne (C.E.V.E.D.), Luik 1946 EF+ 

24. 1 obl.$.1000, = 5% Uni ted Air Lines per 1.12.1991 EF 
J aand.Frs.lOO, = Tramways et L'Eclairage Electriques oe 
Sarator, Brussel 1907 EF 

25. 2 Bon a Lot de 25 francs Exposition Universelies Parijs 1889 VF+ 

26 . 1 obl.frs.lOOO,= 4% Vi l le de Paris 1931 VF+ 

27 . l obl.E.20,= %% Gold.Lung-Tsing-U-Hai Railway, Brussel 1913 F 
1 obl.Frs.500,= 8% idem, Brussel 1921 EF 
1 obl.Frs.SOO,= 8% idem, Brusse l 1923 EF 
1 obl.Frs . 500,= 8% idem, Brussel 1925 EF 

12 



28. 1 aand.f.1000, = Eerste Ned.Crediet- Spaar en Hypotheekbank, 
Utrecht 1919 EF 

29. idem kavel 28. 

30. idem kavel 28. 

31. idem kavel 28. 

32. idem kavel 28. 

33. idem kavel 28. 

34. 1 share-warrant De Gruyters Stores, ltd. 1897 VF 
1 à 100 shrs. British Match Corp., ltd. 1928 VF 

35 . 1 obl.f.100,= Celebes Mijnbouw Mij. "Balotji" Amsterdam 1897 VF 
1 aand.f.1000,= Havaveem, Rotterdam 1921 VF 
1 aand.f.1000, = Gem.Berit van West-Indische Cultuuronder-
nemingen, Den Haag 1927 VF 

36. 1 aand.f.1000,= Ned.Amerikaansche Land-Maatschappij 
Amsterdam 1906 VF 
1 opr.bew. The Gharbieh Land Company Cairo 1944 VF 

37. 1 à 4 aand.f. 50,= Hulpbank voor Haarlem, Haarlem 1898 VF 

38. 1 obl.Frs.100,= 3% Madrid 1868 VF 
1 premie-obl. Lire 10,= Bevilacqua Vedora la Masa, Rome, 1888 F 

39. 1 aand.f.100,= Ned.-I ndische Exploratie-Mij., Den Haag 1898 VF 
1 premie-obl.f.1000,= 3% Amsterdam (Olympiadelening) 
Amsterdam, 1925 VF 

40. 1 part.bew.f.l20,= International Land Syndicaat, Amsterdam 
1902 EF 
1 aand.f.lOOO,= Houthandel Altius +Co., Amsterdam 1918 EF 
1 onderaand.f.lOO,= Apeldoornse Nettenfabriek Von Zeppelin en 
Co., Apeldoorn 1963 EF 

41. 1 à 10 aanè.f.lOO, = Kwandang-Soemalata, Amsterdam 1 904 VF 
1 aand.f.lOOO,= Cultuur-Mij . "Wonoki tri", Amsterdam 1888 F 
1 aand.f.500,= Mij.tot Voortzetting der zaken van Dentekom 
& Waal 1917 EF 

42. l aand.f.500,= Drachenquelle te Rotterdam 190 3 EF 
1 à 10 aand.Frs.1000, = Steenfabrieken "De Beukelaer", 
Terhagen 1952 EF 

43. 1 aand.250 Lire Ferrovie Napol etane, Napels 1910 EF 
1 aand.Frs.250,= Chemin de fer Naples-Nola-Baiano, Brussel 1884 F 

44. 1 premieobl.f.50,= Hongarije 1870 F 
1 bew . v.Deelger.Kansas City. Pittsburg and Gulf Railroad 
Comp.,Arnsterdam 1895 VF 
1 à 25 aand.Kr.lOOO, = Steirische Wasserkraft und Elektrizats 
A.G., Graz 1923 F 

45. 1 aand.f.500,= Exploratie- en Exploitatie-Mij . Banjoemas-
Preanger, 1903 EF 
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1 aand.f.500,= Exploratie - en Exploitatie-Mij. Bagelen-Kedoe 
1905 EF 
1 onderwinstaand. Bajabang, Amsterdam 1906 VF 

46. 1/10e part.soc.Minerva Motors, Antwerpen 1929 VF 
1 aand. Automobiles Imperia-Excebior , Luik 1928 VF 

47. 1 premie-obl.f.1,50 Ver . Rötterdamsche Schouwburg, Rotterdam 
1894 EF 
1 premie-obl.f.5,= Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen 
Amsterdam 1921 EF 

48. 1 aand . f .1000,= Marcus & Co's Handel Mij. Soerabaia 1925 EF 
1 opr.bewijs Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee, 
Amsterdam 1919 VF 

49. 1 aand. RM.500,= Norddentsche Wollkärnrnerei & Kamrngarnspinnere i 
Bremen 1928 VF 
1 aand.Rbl.l OO, = Soc.Pétro-mariewskoé pour l'I~dustrie 
Houillère, St. Petersburg 1912 EF 

50. 1 aand.f . 1000,= Manufacturenhandel A.P. Marte ns & Co. 

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

14 

Rotterdam 1925 F 
1 aand . Frs.500,= "Van den Berg Gebroeder s '', Antwerpen 1941 VF 
1 aand ."A" f.100,= Ned.Mij. voor Scheepvaart, Handel en 
Nijverheid , Rotterdam 1925 VF 

19,= 
10 , =* 
10 , =* 
21,=* 
21,=* 
10,= 
10, = 
10,=* 
12,= 
50,= 
50,= 
50, = 
25,= 
20,=* 
20,=* 
20,=* 
48, = 
22,= 
95,= 
25,= 

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

KAVEL-OPBRENGST MAIL-BID 1989 NR . IV 

f 26,= 
12,= 
20,= 
31,= 
21,=* 
45,= 
33,= 
49,= 
49,= 
42,= 
30,=* 
36, = 
40,= 
30,=* 
66,=* 
30,= 
118,= 
27, = * 
27,=* 
238,= 

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

f 40,= 
60,= 
60,= 
60,= 
60,= 
60,= 
50,= 
50,= 
50,= 
50, = 
25,= 
21, = 
26,= 
20,=* 
10, = 

8,= 
41,= 
12,= 

8 -,-
17,= 

GEVRAAGD: 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

f 40, = 
6,= 

31,= 
8,= 
8,= 

10,= 
6,= 
7,= 
7, = 

25,= 
7, = 

26, = 
11,= 
31 , = 
5,= 

15,= 
15,= 
20,= 
30,= 
30 ,= 

Beurs- en couponbelasting zegels, zowel op kwiLantie 
als los. 

J.E.Wustenhoff, Koppelland 11, 1391 EV Abcoude. 

81 f 25,= 
82 30,= 
83 56,= 
84 15,= 
85 10,= 
86 
87 15,= 
88 52,= 
89 15 , =* 
90 16,= 
91 17,= 
92 18,= 

* NA LOTING! 



HWP -INFO: 
DE KOERSLIJST VOOR NEDERLANDSE OUDE EFFECTEN 

verschijnt tweemaal per jaar met actuele gegevens over Nederlandse 
oude effecten. 

Thans zijn de gegevens van ruim 900 Nederlandse oude effecten 
opgenomen, met gerealiseerde prijzen tijdens veilingen en handel. 

Daarnaast zijn - voor zover bekend- per beschrijving vermeld: 

o Soort effect (aandeel , obligatie, winstbewijs etc.) 
o Nominale waarde 
o Jaar van uitgifte 
o Oplage 
o Uitvoering (decoratief of niet) 
o Verzamelgebied 
o Provincie/ regio van uitgifte 
o Hoogste gerealiseerde prijs en bij wie deze wanneer is 

gerealiseerd 
o Laagste gerealiseerde prijs en bij wie deze wanneer is 

gerealiseerd. 

Deze gegevens zijn afkomstig van de koersbewegingen van Nederlandse 
effecten bij 53 Europese veilinghuizen en handelaren en worden twee
maal per jaar geactualiseerd. 

U kunt zich verzekeren van deze uitvoerige en betrouwbare informatie
bron door een abonnement te nemen. 
Voor Hfl 40,- per jaar ontvangt u in het voor- en najaar de koerslijsten 
automatisch thuisbezorgd. 

HWP-INFO is een uitgave van 
HWP-Veilingen, Hoofdstraat 35, NL-8162 AB Epe, tel. (0)5780-13969. 
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In en Verkoop van oude effekten 

Paretgras 144 - 3206 RG Spijkenisse - Holland -Tel. 01880-26797 
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REGISTER MEDEDELINGENBLAD V.V.O.F. 

Achtergronden van oude aandelen 
ADMA VI, Scheepvaart Maatschappi j 
Al lan & Co. 
Amsterdamsche Meel- en Broodfabriek 
Amsterdamsche Tulle-Fabriek 
Assignaten 
Bad- en Zweminrichting aan het Abcouder Meer 
Banken in Nederland 
Bestevaer - vijfmaal is scheepsrecht 
Beursgebouw Amsterdam, 75 jaar 
Beurskrach van 1929 
Bodjong , Suikerfabriek 
Carenero Spoorweg- en Stoomvaartmaatsschappij 
Centraal Nederlandsch Motorvoertuigen Bedrijf 
Charkower Grond-Crediet-Bank 
Chinese effecten 
Chinese leningen, Terugbetaling 
Cinco por Ciento Espanol 

3-2 
2-3 
2-1 

11-4 
11-4 

7-2 
10-3 
10-3 

1-1 
10-3 

1-3 
4-3 
6-3 

11-3 
4-3 
1-1 
8-3 
8-4 

Concordia Res Parvae Crescunt, Nederlandse Beleggings
maatschappij in de 18e eeuw 
Deli-Brouwerij, N.V. De 

3-1, 3-3 
9-3 

Deli-Spoorweg-Maatschappij 
Deutz, Het Handelshuis 
Dienstverrichting-Maatschappij 
Electra, Maatschappij voor Electrische Stations 
Electriciteitsvoorziening, Honderd jaar 
Franco-Hollandaise, Banque 
Glasfabriek Leerdam, vh Jeekel, Mijnssen & Co. 
Gooische Stoomtram (moordenaar) 
Groote Tafereel der Dwaashe i d, Het 
Hispano-Suiza 
Holland-Bank 
Hongaarse obligatie met verrassingen 
Hope, Het Huis 
Hydropatie of wat ergeneeskun de 
Iwangorod-Dombrowa Spoorweg 
Kerkelijke leningen 
Landbouw en landontginning in Nederland, Maatschappij 

1-3, 
6-1, 
9-4 
8-4 
6-2 
6-2 
3-4 
2-4 
5-4 
6-3 
3-2 
3-3 
6-3 

11-2 
1-4 
9- 3 

ter bevordering van 11-3 
Lens & Bergsma, Commanditaire Vennootschap 2- 3 
Lutine 2-2 
Meel' s Vliegtuigfabriek, N.V. van 8-1 
Muz i ek en o ude aandelen 2- 2 
Naamloze Vennootschappen in Neder l and, Opkomst 5-3 
Nederlandsch- Amerikaansche Stoomvaart- Maatschappij H.A . L.4-1 
Nederlandsche Maatschappij v. Electriciteit & Metal l urgi e6-4 
Nederlandsche Staatslening 1937, 3% 5-1 
Nederlandsche Staatslening 1941 1 3~% 3-4 

1-4 
6-2 

Neder l andse Spoorweg his tor j e 4- 1 ,4-2,11-2 
Nederlandsch Panopticum, Een Amsterdamse affaire 10-1 
Negotiatie Daniel Changuion 10-4.11-1 
Ner i ng-BBgel & Co., Deventer Ijzergieterij en Machine
fabriek voorheen J.L. 
Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg Mij . 
North Caucasian Oilfields Ltd, The 
öudste beroep ter wereldj Het 
Oostenrijks-Hongaarse-Kronen-pandbrieven en gemeente
obl i gaties 

5-1 
4-1, 11-3 
4-1, 4-2 
3-4 

2-1 
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Oustric, La Holding Francaise 
Paleis voor Volksvlijt 
Peruvian Investment and Finance Ltd 
Polit ieke effecten 
Russische 1816, 4% Groot, 2e Emissie SUE1018 
Russische leningen, Terugbetaling 
Russische Spoorwegleningen 
Spiegel van de geschiedenis, Oude effecten als 
StaatsJeningen uit de Tsarentijd 
Straatweg tusschen Zoestdijk en de Bilt 
Syndicaat Systeem De Ceuster 
Temes-Bega-Thal-Wasserregulierungs -Gesellschaft 
Theiss-Loten 
Trans-Afrikaanse Spoorweg Mij., Koninklijke 
Turkse terugbetaling 
Unie Bank voor Nederland en Koloniën 
Veendammer Hypotheekbank, De bloeiperiode der 
Vereenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.) 
Ve~eenigde Staten, 6% Bank der (Rothschild Loan) 
Vereenigde Staten van Amerika, Bank der 
Vereeniging tot Wering van Bedelarij door Werkver
schaffing 
Vereeniging voor Ziekenverpleging te Amsterdam 
Volkskoffiehuizen, Maatschappij voor 
Wapen op de Russische obligaties, Het 
Wapens met adelaars 
Waterbrieven, Loosdrechtsche- en Loenerveensche
Willys-Overland Company, The 
Zuiderzee-Vereeniging 

MAIL-BID KEES MONEN. 

2-2 
1-1 
6-1 
2-3, 2-4 
2-2, 2-3 
8-3 
l-2,4-2 ,6-l 
2-3 
3-1 
7-4,9-3 
4-3 
4-2 
3-4 
5-1 

11-2 
9-2 
7-3 
4-3 
2-4 
2-3 

7-3 
3-4 

11-1 
6-4 
7-2,7-3 
7-2,7-3 
5-3 
5-2 

Ons lid de heer Kees Monen stuurt enkele keren per jaar een Mail-Bid 
katalogus rond ~ Deze katalogus bevat over het algemeen enkele honder
den nummers met betaalbare stukken en is onderverdeeld in een groot 
aantal rubrieken. Praktisch iedere verzamelaar kan er wel iets van 
zijn of haar gading in vinden. 
Mocht U deze katalogus nog niet ontvangen, dan kunt U deze bij Kees 
aanvragen waarna ze U zonder kosten wordt toegestuurd. Voor zi jn adres 
verwijzen wij naar zijn advertentie elders in dit blad. 
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TE KOOP: 
OUDE AANDELEN VAN VELE LANDEN 

Schrijf mij van welk land of thema U verzamel t , 

ik stuur U gratis mijn prijslijst. 

Mevr. A.N. Briggeman-v.d. Schelde 
Kantelenweg 70, 
3233 RD OOSTVOORNE Tel: 01815-5036. 



Catalogus van 
Russische Sporen 

Van alle boekwerken over oude effecten 
is het meest verkocht van de catalogus 
van Drumm en Henseler over Russische 
spoorwegleningen "Historische Wert
papiere Band I Russische Eisenbahn
Obligationen", uitgegeven in Frankfurt. 

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

BESTUUR 

F. P. R. Selle 
P.E. Baas 
J. H. B. Visker 
H. J. Bruinsma 
J.J.Jansen 
J. E. Wustenhoff 
Mevr. S. Olij 

Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
Beurzen 
Mail-Bid 
Bestuurslid 
Bestuurslid 

Secties speciaal onderwerpen 

Russische Spoorwegen 
Scheepvaart 

S. D. Feenstra 
J. E.M. Haen 

DRUMM I HENSELER 

Old Securities 
Titres historiques 
Historische Wertpapiere 

"''! .... ~......... ... .... . ~" 

Volume 1 Tome 1 Band 1 

Russlan Rallway Bonds 
Obligations des c::hemins de fer rus
ses 
Russische Eisenbahn-Obligationen 

1859- 1914- 1918 

Textiel 0. v.d. Berg en R. G. J. Scholten 



 

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

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

Het bestuur van de V.V.O.F. heeft hierin voorzien door spec iale effecten-albums te 
doen vervaardigen. 

l3ij deze stevige plastik banden voorzien van een 4-rings mechaniek behoren 20 
(losblacl1ge) helder plastik show-hoezen , elk met een zwart insteekvel. lnklusief 20 
opber gtwezen kost elk album slechts f 60,- (afgehaald bij de V.V.O F.) . 

DRUKKERIJ DE MEER MIDDENMFER 
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING GEHOUDEN 12 MEI 1990 . 

De vice voorzit t er de heer Vi s ker opent de vergadering om 11 . 15 uur en 

heet de opgekomen leden harte l ijk welkom. Onder de binnengekomen stuk

ken bevindt zich een brief van de scheidende voorzitter de heer Selle . 

Door omstanèigheden kan hij heden niet aanwezig zijn. 

In z i jn schrijven stelt hij voor de mede oprichter en eerste voorzit

ter v an de V.V.O.F. Mr.B.E . A. Ottenwegen t e benoemen t ot lid van ver

dienste; de vergadering kon zich aan dit idee conformeren . 

Verder waren berichten van verhindering ontvangen van de heren Feen

stra, v . d . Brink, Stappershoeff, Gunst, Bruinsma, v . d . Hilst, Otte

vanger, Wessener en Mevrouw Olij. 

Goedkeuring van de notule n van de Algemene Ledenvergadering van 19 8 9 

werd verleend. In een terugbl i k mernoreert de vice-voorzitter enkele 

hoogtepunten uit het afgelopen jaar. De bemiddeling bij de verkoop van 

de Surinaarnsche Plantagelening werd algemeen gewaardeerd . Door onze 

aanwezigheid op de ruilbeurs van de Vereni ging De Verzame l aar in Den 

Haag d ie moge l ijk werd gemaakt door ons lid de heer van Gent werd ons 

verzamelgebied in bredere kring onder de aandac ht gebracht . Dit laat

ste gold voor een recente uitzending van het T.V. programma "Cash" op 

Nederland 2, met name de inbreng van ons lid de heer Rietveld werd er

varen als een positiefe en evenwichtige p r esentatie van het fenomeen 

oude effecten . Tevens benadrukkte de vice voorzitter de inspanningen 

van de heer Rietveld inzake zijn veilingverslagen voor het verenigings

blad. Tenslotte bedankte de vice voorzitter de Vereniging voor de 

Effectenhandel voor het beschikbaar stellen van ruimte voor vergade

ringen en ruilbeurzen . 

Op schri ftelijke aanbeveling van de Kascommissie verklaart de vergade

ring zich accoord met de financiële stukken over het jaar 1989, en 

wordt het Be5tuur décharge verleend. Ook de begroting 1990 wordt goed

gekeurd. In de vorige Algemene ledenvergadering had de voorzitter de 

heer Selle reeds kenbaar gemaak t dat hij nog slechts één jaar in het 

bestuur van de V. V.O . F . zitting zou hebben . In de vergadering stelde 

het bestuur voor om het bestuurslid de heer Wüstenhoff als zijn opvol

ger te benoemen. De vergadering ondersteunde dit voorstel van harte, 

waarna de heer Wüstenhoff de vergadering verder voorzat. 

In zijn maiden speech stelde h i j de indru k te hebben op een vrij gun

stig moment aan te treden. Immers het prijspeil trekt weer iets aan en 

de belangstelling voor het verzamelen van oude effecten neemt verder 

toe. Dit weerspiegelt zich ook in beperkte mate in het ledental. In 
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het verleden is reeds veel we r k voor de vereniging verricht waarop 

kan worden voortgebouwd. Hij zal zijn bestaande taak als hoofdredak

teur van het blad blijven ver vullen . 

Hij hoopt dat het aantal leden dat zo nu en dan een bijdrage voor het 

blad levert zal toenemen. Onder de bijna 250 leden zijn vast wel een 

aantal die bereid en in staat zijn om af en toe een bijdrage voor he t 

blad te leveren. Het hoeft geen literatuur te zi jn , alles is welkom, 

en in principe wordt alles geplaatst. 

Verheugend is dat voor het eerstvolgende blad de bijdrage is geleverd 

door de heer Mulder uit Den Haag . 

Voorts hoopt de nieuwe voorz itter dat de vereniging een duidelijke 

groei zal vertonen. 

Tot leden van de Kascommissie werden benoemd de heren Sweyen en Dekker 

terwijl de heer J . Haen a ls reserve zal funge ren. 

De aftredende heren van den Br ink en Stappershoeff werden door de ver

gadering bedankt voor hun inzet . 

In de rondvraag stelde de heer Schaaf dat het misschien verstandig 

zou zijn om voor de continuïteit i eder jaar één nieuw lid voor de Kas

commissie te benoemen. De vergadering en het bestuur waren het hier 

mee eens ; in principe zal vo lgend jaar de heer Haen , het h uidige re

servelid, toetreden tot de kascommissie . 

Op vragen uit de vergadering over de bescheiden rente ontvangsten 

stelde de penningmeester, dat dit voort kwam uit het voornemen om 

nieuwe effectenalbums te bestellen . Daar niet bekend was wanneer dit 

zou gebeuren kan het geld niet op wat langere termijn worden uitgezet. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 11 . 57 uur de 

vergadering. 

BOLEMAN's Postzegelhandel . 

Bij de redaktie is een artikel binnengekomen over Bolernan ' s Postzegel

handel. Onder het artikel staat echter geen naam, noch was de naam van 

de afzender vermeld op de enveloppe. Wil de i nzender van dit artikel 

zo vriendeli jk zijn zich bij de redaktie alsnog beke nd te maken ? 

SUCCESVOLLE VEILING HWP, VENLO . 

Deze door de heer Schenau georganiseerde en op 5 mei 1 990 gehouden 
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veiling was een groot succes. De voor Nederlandse begrippen hoge'op

bre ngst van ruim f.SO.OOO, = voor de ca. 430 verkochte kavel s i s h ier

van duide lijke b ewi j s. 

Per kavel komt de opbrengst op ruim f . l 20, = e n d i t vergeleken met de 

opbrengst van ca. f.75,= pe r kavel in de oktober-veili ng toont een op

merkelijke vooruitgang. Men kan zelfs van een k l eine doorbraak spre

ken in de prijsontwi kke ling voor de Oude Waa rdepapieren in Neder l and. 

Dit is des temeer opmerkeli jk daan vanwege het b i j zonde r fraaie zomer

weer, de Nationale feestdag en he t ontbreken van ve l e Duitse belang

s t ellenden (op dezelfde dag we r d in Ludwigshafen ook een veiling ge

houden ) het aanta l b ezoe kers matig was. 

Op d e ze veiling werd ook het rekord gebroken voor de hoogste p ri js 

ooit op een Neder l a ndse ve il i ng voor een Oud Waardepapier betaald. 

Dit rekord g i ng naar een Certificate of 96 Shares STANDARD OIL TRUST 

met de or igi ne l e handtekening van de befaamde John D. Rocke f e l ler : 

f. 8900 , = . 

Enige opbrengsten: 

Staats- en Gemeente l eningen doorgaans de inzetprijzen met uitzondering 

voor PROV. BESTUUR HOLLAND, cert. f.S ,= Amsterdam , 1797: f.190, = 

(150), STAD SNEEK, 1842: f . 75, = , STAD VLISSINGEN, een nog geldige o

b l igatie van f .1000,= uit 1821: :.700, = (600). Banken en verzekering

en. MAAS EN WAALSCHE BANK KNEPPERS & CIE., Nijmegen , aand. f .1000, = 

uit 1919 : f.60, = (40), toch bescheiden prijs. NEDERL. SCHEEPS HYP.BNK. 

Rotterdam, opr.bewijs 1899: f . SO,= (20 ) . Een konvolut van 14 s t uk s 

Nederlandse banken brach t bi j een inzet van f . JO ,: f. 105,= op. Voor 

het curieuze paier aandeel BRANDSCHADE VERG . MIJ., Zwolle, 1 837 werd 

bij een inzet van f.6 0, = f.15 0, = bet'aald. 

Bij de scheepvaart viel op BARKSCHIP CONSTANTIA, Rotterdam 1883, Be

wijs van mede - eigendom: f.240,= {1 50). Voor het fraaiepapier NIJMEEG

SCHE STOOMBOOT MIJ., uit 1903 , met Jugendstiel motieven, werd f. 130,= 

(120) betaald . Bij Waterscha ppen-polders trok de aandacht GAGELPOLDER 

Waterbrief , Achtie nhoven , 1856: f.150,= (140). Voor EAUX D'UTRECHT, 

over igens n iets me t po lder s te maken, Action Fr.250,= in 19 34 in Luik 

uitge geven, werd de goede pr i js v an f 280, = (75) betaald. Di t bi j zon

der fraa ie pap ier is deze pr i js zeker waard. 

Bij de s e ctor cultuur-rekreatie vi el op het Oprichters bewijs PANOP

TICUM, Amsterdam 188 1 : f.185, = (160). Deze sector is immer boeiend, 

het geeft een heerlijk overzicht van o ns zo rijke cultuurl even in lang 

vervlogen dagen. 

5 



Wat te denken van Renteloaze leening RK FANFARE GEZELSCHAP ST . PANCRA

TIUS in Blokker , s lecht s f .30,=. Voor een aandeel NATIONALE OPERA , 

' s -Gravenh age 1919, uitgeschreve n op n aam van Dr.Ir. G.L. F . Philips 

(destijds nog met een magische klank en aan minder kritiek onderhevig 

dan het hululye Philips-bedrijf) werd f . 120 , = betaal d (50) . ver . Be

vordering WATERSPORT ONDER JONGEREN , aandeel van f . 100 ,= Amsterdam 

1917 , u itgeschreven op n aam van D. Goedkoop : f 80 , = (40). 

Er waren slechts 3 kavels met spoor- en tramwegen , opbrengsten zeer 

bescheiden . NOORD- BRABANTSCH DUITSCHE SPOORWEG , Rotterdam 1875 : f .40 

N. Z. HOLL . TRAMWEG MIJ . , 1909 : f.26,= en STICHTSCHE TRAMWAY MIJ ., 

extra dividend bewijs , Utrecht 1879, o.i . toch wel een b i jzonder pa

pier , f .S O,= (40) . 

De be langstelling voor buitenlandse papier e n was behoorli jk , met 

name voor Duitse papieren, CREVELD- KREIS KEMPENER EISENBAHN , 1868 : 

f .1200,=. 

Resl ons du hoer Schenau een kompliment te maken. Me n wordt gas tvij 

onLvnng0n , de sfeer is rustig en aangenaam, de afwikke l i ng korrekt e n 

enul terwijl h e t r edelijke aan t al kave ls (5 38 ) in het buitenland vaak 

over de 800)geen aanslag doet op het uithoudingsvermogen van de geïn

teresseerden . 

L . Rietveld, Amsterdam . 

TE KOOP : 
OUDE AANDELEN VAN VELE LANDEN 

Schrijf mij v a n welk land of t hema u verzamelt, 

ik stuur U gratis mijn prijslijst. 

Mevr. A.N. Briggeman-v.d. Schelde 
Kantelenweg 70, 
3233 RD OOSTVOORNE Tel: 0181 5- 5036 . 

MAIL-BID II 1990 SLUITINGSDATUM 

Op onderstaande kavels kan door de leden schriftelijk worden geboden . 
Biedinge n dienen uiterlijk drie weken na ontvangst van het blad aan 
de V.V.O. F . te worden verstuurd . Een kave l wordt toegewez en aan de 
hoogs t e bieder , d ie zo spoed i g mogelijk een bericht, vergezeld van 
kostenopgave , ontvangt . Na ontvangst door de Verenig ing van het ver
schuldigde bedrag worden de fondsen aan de kopers toegestuurd en v i ndt 
afrekening met de verkopers plaats. Kopers betalen naast de koopsom 
uitsluitend de verzendkosten (aangetekend of met aangegeven waarde . ) 
Verkoper s wordt per kavel f . 3,50 in rekening gebracht plus f . l ,= voor 
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ieder verkocht exemplaa~. 

Leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling v i a de Mai l-Bid 
worden verzocht de fondsen per post aan de V.V.O.F. te zenden. In het 
volgende nummer van ons periodiek zullen de opbrengsten worden gepu
b liceerd van de volgende kavels. 

Wij willen onze leden kwaliteit aangeven van de stukken die i n de 
Mail-bid worden geplaatst. De opzet is om onderstaande kenmerken, 
we lke ook internationaal worden gehan t eerd, te gebruiken. 

Unc als n i euw 
EF 
VF = 
F 
VG 
+ 
++ 

als n ieuw met een enke le vouw of te verwaarloz en plekj e 
meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen 
zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere ma nkementen 
zwaar beschadigd, slechte kwaliteit 
decoratief 
zeer decoratief 

1 1 aand. f . 1000,= Assurantie Mij. De IJsel, Devent er 1918 
1 aand . f.1000, = Assurantie Mij. De IJsel, Deventer 1919 

F 
F 

2 2 obl. Kr.1000,= 4~% Hitel bank 1912 VF 
1 Theisslot Ugld. 100, = 188 0 F 
l pandbr. Kr.2000,= 4~% Innerstädtischen Sparcassa 1902 VF 
1 p a ndbr. Kr .2000 ,= 5% Inne rstädsischen Sparcassa 1913 VF 
2 pandbr. Kr.1000,= 4% pester Ersten Vaterland ischen Sparcassa 

1 9 05 VF 
1 pandbr. Kr.SOOO,= 4% Pester Ersten Vaterlandischen Sparcassa 

1909 VF 

3 2 obl. RM.2000,= 4% Wladikawkas 1 895 VF 
2 obl. RM.2000,= 4% Wladikawkas 1897 lxVF, 1xF 
1 obl. Rbl.125,= 4% Wl ad i wawkas 1894 

4 1 aand. f.lOOO,= Tie 1eman en Dros, Leiden 1944 VF 
2 aand. f.lOOO,= Kon.Sch o lten.Honig, Amersfoort 1966 VF 
1 aand. f. 100,= Kon.Scholten . Honig, Amersfoort 1966 VF 

5 1 aand. f.SO,= Brusselsche Mij . van Cul tures op Java, De n Haag 
19 13 VG 

11 aand. f.SO,= Alg.Mij . van ondernemingen in Oost-Indiä v/h 
Bru sselsche Mij . van Cultures op Java, Den Haag 19 14 7xVF ,4xF 
8 aand . f.SO, = Mij . van Ondernemingen in Oost- I ndiä, Den Haag 

1924 5xVF,2xF 

6 1 aand . RM.100, = Deutsche Bank , Berlijn 1940 VF 

7 20 aand . f . 100,= Oost-Java S toomtram, Den Haag 1949 VF 

8 3 aand. f.SOO,= Ned.Ind. Spoorweg Mij., Den Haag 1920 2xVF, 1xF 
1 aand . f.lOOO,= Ned.Ind. Spoorweg Mi j., Den Haag 1920 F 
1 aand. f.1000,= Ned.Ind. Spoorweg Mij., Den Haag 1922 VF 
2 aand. f. 1 00 ,= Oos t -Java Stoomstram, Den Haag 1949 VF 
1 aand. f.1000,= Samarang Joana Stoomtram, Den Haag 1911 VF 
1 aand. f. 100 0 ,= Samarang Joana Stoomtram, Den Haag 1 8 99 VF 
3 aand. f. 1000 ,= Samarang Joana Stoomtram, Den Haag 1882 2xF,1xVG 
3 aand. f. 1000, = Madeera Stoomtram, Amsterdam 1 904 2xF,1xVG 
2 aand. f .1000,= Semarang-Cheribon Stoomtram, Den Haag 1895 F 
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9 20 aand . f . lOO , = Oost- Java Stoomtram, Den Haag 1949 VG 

10 3 aand. f . 500,= Pendawa Petroleum Mij ., Amsterdam 191 2 
3 aand . f .SO O,= Am.Rembang Petro leum , Amsterdam 1914 

F 
VG 

11 16 aand. f .lOO,= Mijnbouw Mij. Zuid-Bantam, Batavia 1936 ca . VF 
30 aand . f . lOO,= Mijnbouw Mij. Zuid-Bantam, Batavia 1938 ca . VF 
12 aand. f.lOO , = Hijnbouw Mij . Boeton , Den Haag 1934 ca . VF 

12 idem als kavel 11. 

13 idem als kavel 11. 

14 6 aand . f . 100, = Mijnbouw Mij. Zuid-Bantam, Batavia 1936 VF 
4 aand . f . 100 ,= Mijnbouw Mij . Zuid-Bantam, Batavia 1938 VG 
3 aand . f . 100 ,= MijnboU\.., Mij. Boeton , Den Haag 1934 VF 
1 aand . f.1000,= Exploitatie Mij. Bengkalis , Den Haag 1935 F 

15 2 aand. f. 400, = Suiker Cultuur Mij , Amsterdam 1937 VF 
6 aand. f.1000,= Suike rfabriek Krian , Amsterdam 1940 F 
1 aand . f.600,= Ned.Indische Houtaankap Mij., Rotterdam 1911 
1 obl. f.lOOO, = 4% Ned . Indische Houtaankap Mij., R'dam 1911 
1 obl. f.lOOO, - 5% Ned . Indische Houtaankap Mij., R'dam 1916 
4 obl. f.lOOO, = 6% Ned . I ndische Houtaankap Mij., R'dam 1917 
2 obl . f . lOOO , = 5% Cultuur ond . R. Hoorma n , Heemstede 1930 
2 cum . prcf . aand . f.lOOO ,= Cultuur o nd. Hoorman , A'dam 192 1 
1 aand . f . lOOO, = Javasche Cultuur Mij ., Amsterdam 1 929 
2 aand . / . 1200,= Cultuur Mij . De Lampongs , Rotterdam 1910 

à VF 
VF 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 

16 6 aand . / .1 000, = Crediet en Handelsvereeniging Banda, A ' dam 
1886 1xVG,3 xVF,3xF 

17 1 aand. f . 25,= Coöperatieve Bergings-Ver. Ranate Leonhardt, 
Wijde Worroer 1954 VF 

18 1 aand. f.SOO,= Spokane Meelmolens, Amsterdam 190 5 F 

19 

3 cert. $.40 ,= Spokane Flowermills, 1923 VF 

4 oprichtersaand . Nederl. Amer i kaansche Land.Mij . A'dam 
5 winstui t keringsbewijzen Holland Bank, Ams t erdam 189 6 
4 winstbew . Kon.Ho llands he Lloyd, Ams te rdam 1924 
1 pref.aand . A . f .4 00 , = Kon . Hollandsche Lloyd, Ams t erdam 
4 aand. f .lO OO ,= Kon.Hollandsche Lloyd , Amsterdam 1920 

1883 

1925 

VF 
VF 
EF 
VF 
VF 

20 idem als kavel 18 

21 1 o bl. 4~% f.lOOO,= Ned.Margarine Fabri ek te Weene n, A' dam 1900 VF 
1 aand. Kr . 200,= Wiener Lombard und Escompte Bank , 1918 VF 

22 1 opr.aand. Het Lekker Brood , Hemiksem 1944 VF 
VF 

Brusse l 1908 VF 
VF 

1 aand . Tramways Electriques Hurcie, Brussel 1914 
1 aand . Fr . lOO, = Tramways Electriques de Saragosse , 
1 opr . bew . Spiralit, Luik 1944 

23 1 obl. 5% E.20,= Swedish and Norwegian Railways , Londen 188 8 F 
1 aand. f . 500 ,= Speyer , Richter en Co. , Blankette 1957 EF 

24 1 aand.f.lOOO,= Brood- en Meelfabriek te ' s - Gravenhage, 1876 F 
1 aand . f. 500 , = Kaashandel t e Alkmaar , Blankette 1912 VF 
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25 1 
1 
1 

26 1 
1 
1 

27 2 
1 
1 
1 
1 
1 

28 1 

1 

29 1 
1 
1 
1 

30 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

31 1 
1 

32 1 
1 
1 
1 

premie obl. f.100,= Koninkrijk Hongarije , 1870 F 
aand. Fr.200,= Les grandes Brasseries de Bucarest, 1910 VF 
pandbr . 4% Kr.2000,= Centrale Hypotheekbank van Hongaarse 
Spaarkassen, 1896 VF 

voorlopige obl. Panama Kanaal Mij . , Parijs 1888 F 
aand. Fr . 100,= Les Cafés de· Cameroun, 1929 F 
aand. Fr.2500,= La Hold ing Francaise, 1928 VF 

aand . Fr.250,= Chemin de Fer Naples-Nola- Baiano, 1884 F 
aand. Fr.100,= Chemins de Fer Economiques en Catalogne, 1912 F 
obl. 5% Fr . 250,= België, Lotenlening Oorlogsschade, 1922 VG 
aand . Auxiliaire, 1909 F 
winstbewijs Crédit Foncier d'Anvers, 1922 VF 
aand. Lire 250,= Ferrovie Napoletane, 1910 VF 

aand. f.4500,= Onderlinge Brandwaarborg Mi j . De Eendracht , 
Ruinerwold 1958 VF 
bewijs inschr. Beleggingsfonds voor Spaarders 1963 VF 

bew.pref.aand . Phoenix Lumber Company, 1906 
aand. E. S,= TanJong Halim Rubber, 1924 
belg.cert. Imperial Oil Ltd., 1969 
belg . cert. Vaal Reefs, 1944 

aand . f . 25,= Ned . Indische Tubber en Haver Exploitatie Mij ., 
Amsterdam 1910 
obl. 6% Exploitatie Mij . Noernbing, Den Haag, 1930 
aand . f . lOO,= Ned . Indische Escompto Mij. , Batavia 1935 
aand. Rph.125,= Bandoengsche Kinine fabr i ek, Semarang 1955 
aand . f.1000 , = Javasche Bosch Exploitatie Mij., A'dam 1917 
cert. f.1000,= Ver. Lawoe Ondern., Den Haag 1930 
aand. f.100,= Minbouw Mij. Zuid Bantam, Batavia 1936 
aand . f . 100,= Phaiton en Olean, Rotterdam 1939 
aand. f.SO,= Cultuur Mij . Bajabang, Amsterdam 1923 
oprichters aand. Alg . Belgisch-Javasche Cultuur Mij . , A'dam 

aand. Fr.lOO , = Tramway d ' Uran, Brussel 1907 
aand . Fr.100,= Uni on de Tramways, 1895 

aand . Fr . SO,= Tramways de Reims, Brussel 1913 
aand . f. 500,= Chemin de Fer de Congo, 1889 
aand . Fr . 250,= Chemins de Fer Economique 1882 
aand. La Romanilla, Brussel 1920 

F 
F 
F 
VF 

VF 
VF 
VF 
VF 
VF 
VF 
VF 
VF 
F 

1906VF 

F 
VF 

F 
F 
F 
VF 

33 1 aand. f.100,= Rubber Cultuur Mij., Sampora, Den Haag 1909 VF 
1 aand. f . lOO,= Sambawa Cultures, Bandoeng 1928 VF 
1 cum.pref . wd.aand. f . 1000,= S. Noormann, Amsterdam 1921 VF 
1 winstbewijs Landbouw Mij . Satak, Soerabaia 1922 VF 

34 1 pref . aand . f . 1000,= Steens lag , Rotterdam 19 52 
1 aand. f . 500,= Bruinkolen en Basalt Mij. Steinau , 

1902 

VF 
's-Gravenhage 

VF 

35 1 aand. f.250,= Noord- Brabantsch-Duitsche Spoorweg Mij . , 
Rotterdam, 1875 VF 

1 aand . f . 500,= Noord-Zuid- Hollandsche Tramweg Mij . , Amsterdam 
1909, blankette. VF 

36 1 aand. f . SOO,= Ned . Amerikaansche Stoomvaartmi j. R' dam 1899 F 
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1 amortisatie bewijs Bataviasche Verkeers Mij., 1930 F 

37 i dem als kavel 35. 

38 1 premieob1. Fr.1000,= Stad Parijs, 1 930 F 

39 2 aand. Fr.100,= Chocolat Morand, 1926 VF 
1 aand. Fr . 100, = Soc. Malgache de Cultures, 1953 VF 
1 aand. Fr.lOO, = Soc. des Cafés de L ' Indochine, 1926 EF 
1 aand. Fr.100,= Edition s de Romans Historiques Filmes, 1923 EF 
2 aand . Fr.250,= Soc. Cottonnière de Saigon, 1925 VF 
2 aand . Fr.100, = Messagerie Anti l laises, 1913 VF 
1 aand. Fr.250 ,= Tabacs d'Orient et d ' outre Me r, 1920 VF 

40 idem als kavel 39. 

41 idem als kavel 39. 

42 idem als kavel 39. 

43 idem a l s ka ve l 40. 

44 2 winstaand. Be lgische Spoorwegen, 1937 EF 
4 a and. Fr . SOO, = Cogeni, 1922 VF 
1 aa nd . Fr . 2500,= Nimes de Douaria VF 
L aand. Fr . 250, = Ta bacs d'Orient en d'outre Mer, 1920 VF 
1 cert. $ . 1000,= 7% cum.pref . aand. British Empire Steel, 1921 F 

45 idem als kave l 44. 

46 6 
1 
9 
1 
2 
7 

aand. Lei.5000,= Astra Romana, 1930 
obl. Lei. 500,= 5% Roemenië, 1920 
premie obl . 4% 100,= gld. Ungarischen 
pandbr. 4~% Kr.200, = Innerstädtischen 
pandbr. 4~% Kr.200,= I nnerstädt ischen 
Theiss l oten 100, = gld., 1880 

Hypotheken Bank 1894 
Sparcassa, 1908 
Sparcassa, 1911 

47 4 obl . 6% f . 100, = Expl.Mij. Noembing , Den Haag 1931 
5 aand. f.20,= Nieuw Ts j isal ik, Den Haag 1910 
3 aand. f . 125, = Transvalia, Amsterdam 1897 
10 cert. Central States Electric, ca 1935 

48 1 opr.bew . La Foncière Nationale Belge 1920 

49. 

50 

51 

52 

10 

1 aand. Fr.SOO , = Soc. Marocaine d'Expl . Minières, 1950 
1 winstbew. Rilo-Moto, rood 1944 
1 winstbew . Rilo-Moto, bruin 1944 
1 aand. Fr.1000,= Soc. Marocaine et Sahar i enne, 1957 
1 aand . A.Fr.1000,= Soc. Commerciale de Belgique, 1928 
1 aand. Fr.2500, = Mines d ' Aouli, 1952 
1 aand . Fr . 2800,= Mine s d ' Ouasta et de Mesloula 
1 opr.bew. Cie Minière de Santiago y Anexas, 1 925 
1 aand. Fr.lOOO,= Soc . Minière des Fu ndafa, 1952 
1 aand. E.5,= New Callao Fold Mining , 1929 

idem als kave l 48. 

idem als kavel 48. 

idem als kavel 48. 

i dem als kavel 48. 

ca F 
VG+ 
F 

ca 

F 
VF 
VF 

VF 
F 
VF 
VF 

VF 
VF 
VF 
VF 
VF 
VF 
VF 
VF 
VF 
VF 
VF 



"BEJAARDEN" ONDER DE OBLIGATIES. 

Zo nu en dan komt er uit een oud archief of uit o ud familiebezit een 

oude obligatie te voorschijn. De meeste hiervan dateren u i t de 19de 

ee uw maar soms l igt de datering ver voor de val van de Republie k der 

Zeven Provinciën in 1795. 

Opvallend is het lage ren tepercentage van deze stukken. Dit houdt 

niet alleen verband me t h e t gebrek aan andere beleggingsmogeli jkh eden, 

maar ook met de lage inflatie i n d i e ti j d. Een rentepercentage van 2 

of 3 is normaal. 

Sommige van die oude obl i gati es z i jn nog geldig. Een probleem dat 

z i ch h i erbi j voordoet , is de "valuta " waarin he t fo nds l uidt. Zo 

d r aagt de 3% obligatie Sch ouwen een nominale waarde van 100 Vlaamse 

ponden op de mantel. Het couponblad van deze nog ge l d i ge obl igati e 

heeft een nominale waarde van f.600,=. 

Vele van deze ou de s t ukken hebben betrekking op polders , landaanwi n

ningen en wegen. Ze hebben een grote antiquarische en historische 

waarde . Opme r keli j k goed is vaak de kwal i teit . Vaak zijn ze met de 

han d o p geschept papie r geschreven. 

Een bijzonder opval lend "papier'' is de 2i% obl igatie van het Hoogheem

raadsch ap Lekdijk Bovendam uit 1638. Dit stuk is namelijk op een 

ge i teve l geschreven. Al s u zo'n geitevel op de kop weet te t i kken, dan 

mag U er van verzekerd zijn te zi j ner ti j d een aardige aanvulling op 

Uw A.O . W. achter de hand t e hebben! 

De obligatie Vliss ingen heeft als bij zond erheid dat de rente van 2% 

b i j de t iërcering tot 1 /3de werd t eruggebracht . Deze obligatie werd 

in 1 820 u i tgegeven. Nimmer heeft de schul denaar behoefte gevoe l d om 

dit "onrecht " van renteverl aging te herstellen. Brecht ze i het als: 

"Erst kommt das Frcsscn, dann die Mora1 ". 

Dit geval s t aat zeker n i et a lleen. Vooral kerkelijke g e meenten e n pa

rochies waren v ind i ngri j k om in moe i li jke ti j den de gelovigen te over

t uigen van de noodzaak tot verl aging van het rentetype. Ging het de 

kerk lat er weer bete r o f steeg de algemen e r e ntes t a nd d an bleek er 

weinig haast te zijn de rente weer tot het oude peil op t e tre kken. 

Het i s bijzonder moe l i jk gegeven s over deze oude obl i gaties te vinden, 

dokumentatie is e r nauwelijks. Enkele jar e n geleden heeft een studen t 

van de Erasmus Universiteit een afstudeerscr i pti e in d e bedri jfs-

11 



economie gemaakt over kerkelijke obligaties. Deze doctoraalscri ptie 

is zeer l ezenswaard en de jonge doctorandus verdient dan ook g r ote 

waardering voor zijn noeste arbeid . Misschien kan deze scriptie voor 

zoon of dochter van een V. V. O. F .-lid gesterkt door de liefde van 

vader of moeder voor de oude waardepapieren - aanleiding zijn eens 

een scriptie te schrijven over oude obligaties in het algemeen . Hier 

ligt een groter terrein braak dan bij de akkerbouw in Nederland . 

In afwachting hiervan, geef ik hierbij een opsomming van oude schul

den . Deze opsomming is zeker niet uitputtend of volledig. Mi jn excu

ses daarom als Uw stuk er niet in voorkomt. Vermelding dient nog wel 

dat de benaming aandeel wel eens genoemd wordt als het een obligatie 

is . Ook lopen de begrippen coupon en dividend nogal eens door elkaar. 

Waterschap Ellewoutsdijk, 17 34, 1782/83 & 1792. 

Haarle, 1777 & 1804 . 

Schouwen Polder, 1777 & 1782. 

Hoedekenskerke Waterschap, 1778 & 1880. 

Brede Watering van Zuid Beveland (v/h Wilhelminapolder) , 1778. 

Middelburg, 1820 . 

Bijlmermeerpolder Heemraadschap, 1822, 1839 & 1867. 

Polderdistrict Over-Betuwe, 1893 . 

Straatweg langs de Zuiderzee (Katerveer), 1827 . 

Polder Walcheren, 1856. 

Vereeeniging tot Landverbetering Dordrecht, 1890. 

Genootschap "Doctrine et Amicitia", 1895 . 

Waterschap Rivier de Dommel , 1 875 , 1878 & 1879. 

Straatweg Tusschen Zoestdijk e n De Bilt, 1826. 

Straatweg van Bloemendaal naar de Zandpoort, 1822 . 

Waart en Groetpolder, 1897 . 

Bergen op Zoom, 1856 . 

Breda, 1859/61 . 

Trou moet Blijcken, 1865. 

Maria Magdalena Parochie, 1889 . 

Oldambt Waterschap, 1890/92 . 

Parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Den Haag, 1890. 

Zwammerdam en Reeuwijk Gecombineerde Veenpolders, 1890. 

Margaretha Polder, 1898. 

Urbanus Parochie Bovenkerk , 1891. 

Waterschap de Polder van Oyen , 1 890 . 

Concertgebouw Amsterdam, 1888. 
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Sommige van deze stukken zijn zeer mooi van uitvoering . In vergelij

king met de doorgaans saaie uitvoering van de huidige obligaties , 

valt bijvoorbeeld de obligatie van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Paro

chiekerk te Den Haag op: een meesterstuk van grafische vormgeving 

deze 100-jarige kerkobl igatie . 

R. J. Mulder 

Het BEURSZEGEL . 

Met de Wet van 22 maart 1917, i n werking getreden op 1 juni 1917, 

werd een geheel herziene Zegelwet van kracht : de ZEGELWET 1917 . Tege

lijk met deze Wet, werd een speciale p l akzegel geïntroduceerd - het 

Beurszegel - voor het zegelen van effectennota' s . het zegelrecht werd 

vastgesteld op 5 cent per 100 gulden. Dit tarief is echter ongeveer 

maar twee jaar van kracht gebleven want reeds bij Wet van 27 juni 

. ,/ 

SIMOONS & OOSTHOEK. 

Tt:LEFOON No. 6050 en 8544. - Qj(jQ 
EFFI!CTI!NBeURS 5830. NIS $0. 

INTEJtC. T.T. T. 

1. Htc te bf:talcn recbt bedraagt 5 cent v~n iedtre f 100.-. 
2 . Het '~~elrc:eht i , verschuldtgd over hec btdrag van iederen aaokoop, verkoop en toewij,ing en wordt berekend over ronde sommen van 

/ lOO.- Jol een bédrag van I tSOO.-: bo\·~n de f ~00.- over ronde .sommen van f 500.- tot (.:en bedtag '·an /10.000.- c:n boven 
de 1 \0.000.- over ronde sommen vnn 1 1000.-. 

( ··-"'"'""''"'"' .. ) 

- Effectennota uiL ue begintijd van het Beurszegel-
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1919 werd het verdubbeld . Het wordt dan 5 cent per 50 gulden met een 

minimum van 10 cent en klimt op met 5 cent tot 25 cent, boven de 25 

cent met 25 cent tot 5 gulden en daarboven met 50 cent . 

Omtrent de wetswijziging tot verdubhelling zegt de Memor i e van Toe

lichting dat zij nodig is ter ver sterking van de middelen . Speciaal 

de verhoging van de Beursbe l asting zou per jaar 3 miljoen meer op

brengen . Deze verwachting is niet uitgekomen, voornamelijk ten gevolge 

van de vanaf midden 1920 optredende depressie waardoor de geldomzet 

ter beurze sterk daalde. 

De opbrengst van de Beursbelasting bedroeg in : 

1919 f . 5,7 miljoen (w.v. f.3 miljoen na de verdubbeling) 

1920 11 7,3 11 

1921 11 3,1 11 

1922 11 2,4 11 

Bovenstaande terugval in opbrengst houdt in dat over de periode 1919-

1922 de omzet waarover gezegeld werd met ca . 70% is afgenomen. 

Zowel in 1917 als in 1927 zijn zegels uitgegeven . In 1917 in 67 ver

schillende wa arden van 5 cent tot 500 gulden en i n 1927 - in n i euwe 

kleuren - 36 waarden van 10 cent tot 500 gulden . De 1917 zegel s heb

ben tanding 11~x14 of 14 en de 1927 zegels 11!, 12!, 12x11' of 13x 1 2~. 

Er bestaan zowel zegels met als zonder watermerk. 

Het zegel is rechthoekig, heeft een lengte van 28! mm en een breedte 

van 57~ mm. De zegels bestaan uit twee delen, door een snijlijn ge

scheiden. het linker - kleinste - deel diende op de achterblijvende 

stok of op de kopie- nota gepl akt te worden en het grotere rechterdeel 

op de originele nota . Op beide delen van het zegel is in zwart de 

waarde gedrukt, op de emissie 1917 uitsluitend in cijfers en op de 

emissie 1927 zowel in cijfers als in letters . Tevens hebben alle ze-

gels de opdruk "den 19 " - na 1953 "de 19 " - eveneens in 

zwart. De opdrukken zijn op beide delen van het zegel aangebracht . 

De oorsprong van het zegelrecht als zodanig is te vinden in een pla

caat van de Staten van Holland uit 1624 . Deze belasting- " ' t middel 

van 't kleyn seghel '' - werd ingesteld vanwege de vele meningsverschil

len en de daaruit voortvloeiende processen die zich regelmatig voor 

deden met betrekking tot de uitleg van notariëele opbrengst bestemd 

ter bestrijding van de hoge kosten verbonden aan de strijd tegen de 

Spanjaarden . Zowel bestemming als doel waren in 1917 reeds lang ach

terhaald. 
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Begin jaren zeventig is het zegelrecht afgeschaft. 

J.E . Wustenhoff 

Bronnen: 

P. van der Brugge, De Zegelwet 1917. Zwolle 1937. 

J . Barefoet Ltd , Benelux Revenues . York , England . 

VEILINGNIEUWS. 

VEILING H.P. VERLAG , BERN, 31 MAART 1990 . 

Nauwel i jks twee weken na Frankfurt wederom een belangrijke veiling . 

Komen de bezoekers van Frankfurt voor een groot deel hoofdzakelijk 

voor de "Beurs ", in Bern speelt de beurs een minder belangrijke rol. 

De veiling aldaar doeL echter zeker niet onder voor die van ~rankfurt . 

Dit bleek ook uit de belangstelling, die groot was. Men had van l oka

liteit gewisseld en de veiling vonë thans plaats in het luxueuze hote l 

"Schwe i zerhof" . 

Zoals immer, beginnen we met de kavels met Nederlandse papieren die 

hier meestal verrassend hoge prijzen opbrengen . Ook ditmaal: BANK 

VEREENIGDE STATEN VAN AMERIKA , cert . $100 ,=, in de jaren 1840 uitgege

ven o.a. door Hope , zw.l80,= (plus kosten f.275,=) . Hier ten lande zou 

men er hoogstens f . SO,= voor krijgen . Vervolgens een kavel met twee 

in Nederland uitgegeven Russische leningen uit 1824: Zw.Fr.l10,=. Een 

ons inziens echt niet zo belangrijk papier, n.l . aand . f.lOO,= INDISCH 

AFRIKAANSE COMPAGNIE uit 1930, met Nederlands e en Duitse tekst, Zw .Fr. 

150, =. 

Tegenvallend daarentegen de pr~JS voor een kavel met een Surinaamse 

plantage, "PLANTAGE ANNASBURG" uit 1820, in voortreffelijke staat, 

slechts Zw . Fr.lSO ,=. Over het algemeen wordt toch voor deze papieren, 

ook a l zijn zij niet 18de ee uws doch begin 19de eeuw, omstreeks f . 300 

tot f.400,= betaald . 

Gemis bij de veiling in Bern is het zichtbaar ontbreken van de inzet 

of z.g . n. "Ausruf" prijzen . In de catalogus worden de geschatte prij 

zen vermeld . Niet altijd is aan de hand van de biedingen af te leiden 

of het stuk ook daadwerkeliik verkocht i s . De geschatte prijzen zi j n 

meestal belachelijk hoog, doorgaans het dubbele van d e limiet verlangd 

door de inbrenger. 

Zwitserse papieren . Zeer goed gevraagd, vooral spoorwegen en scheep-
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vaart. 

Een nog geldig aandeel van Zw.Fr.lOO, = uit 1897 van de CIE CH. DE FER 

FUNIC. DE LA GARE A LA VILLE DE COSSONAY , bracht Zw.Fr.2000, = op. 

Voor het scheepvaart papier S.A. DE MOUETTES GENEVOISES, uit 1897, een 

zeer dekoratief papier, werd zw.Fr . l800,= (Zw.Fr.l500,=) betaald. 

Belgie. Opvallend was de s t evige prijs voor het fraaie papier COMP. 

DES INSTALLATIONS MARlTIMES DE BRUGES: Zw.Fr.400,= (plus kosten ca. 

f.600,=). Nog niet zo l ang geleden kom men dit voor f .300,= kopen. De 

dierentuin uit Brussel bracht Zw.Fr.950, = op. Dierentuinen liggen mo

menteel wat minder in de markt, er werd we l eens meer dan het dubbele 

voor dit papier betaald. 

Duitsland. Over het algemeen goede belangstell ing met enkele hoge 

p rijzen, zoals bijv. RHEINISCH-WESTPHAL . BODEN CR. BANK, Köln uit 

1894: Zw.Fr.2500, =. STADT DUSSELDORF, Schuldverschreibung uit 1908, 

met fraaie afbeelding, welk pap ier overigens op geen enkele veiling 

ontbreekt, ging ditmaal terug. Er werd Zw.Fr.550, = voor geboden het

geen minder bleek dan de limiet . 

Frankrijk . Hier viel op CANAL MARITIEM DE SUEZ, cert. éénvijfde aan

deel: Zw.Fr.750,=. 

Het hoogst interessante Engelse papier HOPE INSURANCE COMP. uit 1807 

één van de oudste en fraaiste Engelse verzekeringspapieren, geschat op 

Zw.Fr.4500, = en waarop Zw.Fr.2200, = geboden werd, ging terug. 

Zeer goed in de markt lagen de Amer i kaanse spoorwegen. Voor de wat 

oudere en min of meer dekoratieve papieren werden goede prijzen gebo

den, zo tussen de Zw.Fr.l50,= en 250. NEW JERSEY JUNCTION RR, onder

tekend door John Pierpont Morgan, uit 1886: Zw.Fr .65 0, =. STATEN ISLAND 

RR uit 1864, ondertekend door William H. Vanderbilt: zw.Fr.3000,=; ST. 

LOUIS, ALTON & TERRE HAUTE RR uit 1869, ondertekend door Russell Sage 

eveneens zw.Fr.3000,=. 

Goede prijzen ook voor andere USA-papieren . PHILADELPHIA & LANCASTER 

TURNPIKE, zeer bekend papier, uit 1795, Zw.Fr.750 , = STANDARD OIL COM

PANY , met de originele handtekening van John D. Rockefe ller en M. 

Plager uit 1877: Zw . Fr.l4.000,=, tevens het hoogste bedrag voor één 

papier op deze veiling. 

Wij zullen het hierbij laten. De totaal opbrengst van de veiling was 

Zw.Fr.205.000,= voor 507 kavels, is per kavel gemiddeld ca. Zw .Fr.400 

een nieuw rekord. 

L. Rietveld, Amsterdam. 
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53 1 aand. Fr . 500,= Pêche et Armement de l ' Ouest , 1921 
5 aand . Fr . lOO,= Pêcheries à Vapeur , 1920 
1 aand . Fr.lOO,= Bananeraies de Foulaya , 1928 
1 winstbew . Ecluses à Grande Dénivellation, 1893 
1 aand . Fr .5000,= Les Travaux Souterraines, 
1 aand . Fr .500,= Cie Agricole d ' Annam, 1945 
1 aand. $ .I.C.50 , = Cie Agricole d ' Annam, 1954 
3 aand. Plantations d ' Hévéas de Laukhoi , 1926 

54 2 aand . Fr . 100,= Mines de Balia-Rasaidin , 1904 
4 aand . Fr .1 00,= Mines de Borralha, 1928 
4 aand . Fr . lOO , = Charbonnages de Ninh-Binh, 1929 
5 aand . Fr.lOO,= Pêcheries à Vapeur , 1920 
4 aand . Pesos . lOO,= eredito Territerial Mexicano, 1908 

56 3 aand. Fr.lOO,= Pêcheries à Vapeur , 1920 
5 aand . Pesos . lOO,= Crédito Territerial Mexica no, 1908 

VF 
VF 
VF 
F 
VF 
F 
VF 
VF 

F+ 
VF 
VF 
VF 
F 

F 
F /VF 

57 1 Handgeschreven en gezegelde notariële acte, 
obligaties Zweden, uitgegeven in de periode 
10 april 1815 

inzake f .9.850 . 000 
1785-1798, ~~sterdam 

VF 
Alsmede 1 lege enveloppe i . z. 3e trekking van uitloting voor obl . 

Zweden, d . d . 30 januari 1801 . 

58 3 reeu ' s i.z. 2/f . 500 , = aand. Concordia Res Parvae Brescunt, 
Amsterdam 1893 VF 

59 idem als kavel 58. 

60 3 ( totaal) dividendbladen Concordia Res Parvae Brescunt, voor 
periode 1845-1849, 1850- 1854, 1855-1859 VF 

61 1 cert. Liquigas, Milaan 1954 
1 cert . Italsider, 1962 
1 cert . Rumianca, Turijn 1969 
1 cert . ANIC, Milaan 1967 
1 cert. Lotonificio Valle Ticino, Milaan 1953 

62 5 aand . Mark . 500 , = Berliner Grundbesitz AG, 1881 

63 idem als kavel 62 . 

64 idem a ls kavel 62 . 

65 idem als kavel 62 . 

66 6 aand . Mark.500,= Berliner Grundbesitz AG, 1881 

67 1 aand . f . lOOO,= Ned . Huistelefoon Mij . , Den Haag 1920 
2 pref .aand. f . lOOO,= Madeera Stoomtram, Amsterdam 1904 
3 winstbewijzen Noorsche Gas Mi j., Den Haag 1914 
4 cert. f60,0 Transvalia 1897 

68 2 oprichtersaand. Linkungan Borneo-Rubber, Den Haag 1910 
14 cert . f.60,= Transvalia , 1987 
20 pref.aand . f.lOOO , = Madeera Stoomtram, Amsterdam 1904 

69 3 aand . f . 100,= Kon . Mij. De Algeroeene Veeverzekering, 
Rotterdam 1867 

70 idem kavel als kavel 69. 

F 
VF 
VF 
VF 
VF 

VF 

5xVF,1xVG 

F 
F 
VF 
VF 

F 
VF 

VF/F 

VF 
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71 idem als kavel 69. 

72 4 aand . f . 100 ,= Kon . Mij . De Algemeene Veeverzekering, Rotterdam 
1867 . VF 

KAVELOPBRENGST MAIL-BID 1990 - I 

1 f 110 , = 11 f 15 , =* 21 f 30,= 31 f 15,= 41 f 8 , = 
2 12 , = 12 21 , = 22 30,= 32 16,= 42 42 ,= 
3 12 ,= 13 18, = 23 26,= 33 18,= 43 
4 12 ,= 1 4 15,= 24 10,= 34 20 , = 44 11 , = 
5 22 ,= 15 15 , = 25 20,= 35 18 , = 45 30 ,= 
6 17 ,= 16 15,= 26 20,= 36 25 , = 46 10 , = 
7 11, = 1 7 15, = 27 20,= 37 50 , = 47 37 , = 
8 41 ,= 18 19,= 28 15 , = 38 1 5 , = 48 26, = 
9 52 , = 1 9 47,= 29 15 , = 39 20 ,= 49 10, = 
1 0 - 10 , = 20 36,=* 30 15 , = 40 26 , = 50 19 ,= 

* is na loting ! 

VERSCHILLENDE JAARGANGEN "VAN OSS" TE KOOP 

"DE VLO" 
Bloemgracht 197 -Amsterdam- Tel. 020-240021 

Vrijdag en zaterdag zijn wij open van 10.00 tot 17.00 uur. 

KEES MONEN 

In en Verkoop van oude effekten 

Parelgras 144 - 3206 RG Spijkenisse - Holland -Tel. 01880- 26797 
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Catalogus van 
Russische Sporen 

Van alle boekwerken over oude effecten 
is het meest verkocht van de catalogus 
van Drumm en Henseler over Russische 
spoorwegleningen "Historische Wert
papiere Band I Russische Eiscnbahn
Obligationen", uitgegeven In Frankfurt. 

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

BESTUUR 
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Effecten-Album voor slechts f 60,-
Wie oude effecten is gaan verzamelen, is al snel op het niet onaanzienlijke probleem 
gestuit hoe hij zijn stukken, zo goed mogelijk beschermd bewaren kan. 

Albums waarin ook grotere stukken opgeborgen kunnen worden, zijn moeilijk in de han
del te verkrijgen en zijn bovendien nogal prijzig. Toch is een goede presentatie van een 
verzameling erg plezierig. 

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

Bij deze stevige plastik banden voorzien van een 4-rings mechaniek behoren 20 (losbla
dige) helder plastik show-hoezen, elk met een zwart insteekveL lnklusief 20 opberghoe
zen kost elk album slechts f 60,- (afgehaald bij de V.V.O.F.). 
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MAATSCHAPPIJ tot EXPLOITATIE van het CAFE-RESTAURANT "PARKZICHT". 

(N.V. Parkhotel en - res t aurant) 

Bovengenoemde maatschappij werd op 30 mei 1895 opgericht met a ls doel 

de bouw en exploitatie van Café-Restaurant " PARKZICHT " in Amsterdam. 

Het was gelegen op de hoek van de Hobbe;nastraat en Stadhouderskade 

tegenover het Vondelpark . 

Aan het eind van de lQde eeuw was de Robbemastraat grotendeels een 

smal pad langs het Café en de kegel- en schietbanen van M. Tammé , ge

naamd "Grand Café en Restaurant Parkzicht '' . In juni 1890 word t dit ge

heel gekocht door de ~emeente voor f.34 . 2 55 , = e n dan afgebroken . In 

februari 1895 verkoopt de gemeente de niet voor verbreding van de Heb

bemastraat nodig zijnde grond- totaal 326m2 - voor f.30.000,= aan de 

heer C.A. Rincker . Deze droeg de grond, t e zamen met het daarnaast ge

legen, reeds in zijn bezit zijnde terrein , over aan de N. V. Maatschap

pij tot Exploitatie van het Café- Restauran t " PARKZICHT" . Onder lei

ding van de architect L . J . Neumeyer jr. heeft de maatschappij door 

aannemer P.S. Rijnierse aldaar het Nieuwe Parkzicht en vijf woningen 

laten bouwen . De totale aanneeresom, inklQsief de funderingen , bedroeg 

f .237.200 , =. De inventaris e . d. werd geleverd door de bekende firma 

De Gr uyte r Stores. Op 28 augustus 1896 werd het voor het publiek ge

opend. 

Parkzicht is door de jaren heen vooral bekend geweest door zijn bil

jardzaal en de 9 kegelbanen. Vooral de kegelbanen, waaronder 4 wed

str ijdbanen , zijn van het begin af aan p raktisc h avond aan avond in 

gebruik geweest. Een relat~ef nieuwtje in 1896 was ook dat het gehele 

pand voorzien was van electrische verlichting en het café-restaurant 

van een ventilatiesysteem. 

In 1929 werd op de . plaats van de 5 woonh uizen door dezelfde maatschap

pij, i~iddels omgedoopt tot N.V. Parkhotel en- restaurant , het PARK

HOTEL neergezet. Dit werd op 4 januari 19 30 geopend . Een kamer, inklu

sief ontbijt en 10% bedieningsgeld, kostte f . 9,50 per nacht. 

In 1969 vindt een g rote uitbreiding plaats wanneer aan de Stadhouders

k ade een n ieuwe vleugel wordt aangebouwd . De totale capac i teit van het 

hotel komt dan op ca . 350 bedden. 

Begin jaren ' 70 wordt het hotel overgenomen door de Engelse Adda Hotel 

Group . In 1973 vindt dan, onder l eiding van architec t W. L . van Oostrum 
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de modernisering van het oude gedeelte plaats. De biljardzaal komt 

dan te vervallen. 

Bij de oprichting van de maatschappij bedroeg het maatschappelijk ka

pitaal f.SOO.OOO,=, onderverdeeld in 1000 aandelen van f.500,=. Hier

van werd f.211.500,= geplaatst en volgestort. 

Door middel van onderhandse plaatsingen in 1923, 1928, 1929, 1931, 

1938 en 1953 is het geplaatste kapitaal uitgebreid tot f.500.000,=. 

In 1953 is het statutaire kapitaal verhoogd tot f.1.000.000,=. Het ge

plaatste kapitaal is daarna nog uitgebreid tot f.550.000,=. Op 29 ok

tober 1953 zijn de aandelen ter beurze van Amsterdam geïntroduceerd, 

daarvoor werden ze wel incourant verhandeld. 

In de eerste jaren van haar bestaan, zijn de financiëele resultaten 

van de maatschappij niet overweldigend geweest. Voor het eerst is di

vidend uitgekeerd over 1905 (2%), toen weer een aantal jaren niets 

waarna over 1912 de dividendbetaling (4%) werd hervat oplopend tot 10% 

over 1925. Tengevolge van tegenvallende bouw- en exploitatiekosten is 

over de jaren 1930 tot en met 1941 geen dividend uitgekeerd. Over 1942 

is 3% betaald maar een regelmatige jaarlijkse dividendbetaling is pas 

over 1946 weer op gang gekomen. 

Buiten de aandelen zijn ook nog 190 winstbewijzen in omloop geweest. 

Deze hadden recht op 15% van de overwinst, zijnde de winst na betaling 

van 5% dividend op de gewone aandelen. De rest v,an de overwinst ging 

voor 60% naar de aandeelhouders en de overige 25% naar direktie en 

commissarissen. 

J.E . Wustenhoff 

Bronnen: J. van Eek, De Amsterdamsche Schans en de Buitensingel, 

Amsterdam, 1948. 

Gemeente Archief, Amsterdam, kollektie Hartkamp. 

RECTIFICATIE 

Tot onze spijt is in ons blad van juni notulen Algemene Ledenvergade

ring, een storende fout geslopen. 

De naam van ons lid van verdienste, de heer Mr.B.E.A. Ottervanger is 

verkeerd weergegeven. 
Wi j bieden de heer Ottervanger onze welgemeende excuses aan. 
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ONTSTAAN NATIONALE SCHULD EN GROOTBOEKEN . 

Voor 1798 werden door gewestel ijke en stedelijke regeringen, de Gene

raliteit, de Admiralitei t , de O.I.Compagnie enz. naar behoefte ieder 

voor zich leningen opgenomen . 

Bij deze leningen valt op te merken dat zij: 

a. soms vrijwil lig , soms gedwongen waren; 

b. soms in de vorm van rentegevende obligaties , soms als lijf- of los

renten waren; 

c . soms op obligaties met een vastgestelde looptijd, soms met een 

looptijd , die door de overheid naar behoefte kon worden bepaald. 

Op het eind der 18de eeuw was een d ergelijke verwarring ontstaan en 

was de schuldenlast dermate gestegen, dat rentebetaling nog slechts 

bi j uitzondering plaats vond. 

Onder invloed van de nieuwe gedachte n die zich baanbraken , werd in de 

Staatsregeling van 2 mei 1798 het beginsel aangenomen van eenheid en 

ondeelbaarheid van de Staat en ook van de bezittingen en schulden der 

provinciän enz.; deze laatste werden dan tot "Nationale Schuld '' ver

k l a ard . 

Tegelijkertijd kwam het denkbeeld naar voren om: 

1. voor al le leningen een éénparige rentevoet vast t e stellen ; 

2. coupons uit t e geven i .p.v. rentebetal ing tegen vertoon van e n af

schrijving op de obligaties, zoals toen gebruikelijk was; 

3. een &~ortisatiekas in te stellen; 

4. een jaarlijkse begroting op te stellen . 

De resulta ten der uit deze gedachte resulterende hervormingen bleven 

ver be neden de verwachtingen. Staats raad Six verklaarde op 20 decem

ber 1808: "De voornaamste oorzaak der moe ilijkheden is te vind e n in d e 

grootte der ·publieke schuld, die een rentelast van 40 millioen gulden 

op een bevolking van 2 millioen z ielen legt; het samenbrengen van d e 

Nationale Schuld in een Grootboek is noodzakelijk . Zij kan dan cen

traal geadministreerd worden in tegenstell ing tot de administratie op 

19 kantoren-generaal ". 

De staatsraden Voûte en Van der Houtte merkten hierbij op da~ door het 
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oprichten van een Grootboek der nationale Schuld de groot t e der pu

blieke schul d kon worden bepaald, de nage maakte obligatie s en coupons 

konden worden uitgeschakeld en het vertrouwen tussen schuldeisers en 

de Staat meer kon worden verzekerd. 

Op 27 januari 1809 verscheen dan de Wet toL daarstolling van een 

Grootboek der Publieke Schuld, gevolgd in 1809 en 1810 door enige Ko

ninklijke Besluiten ter uitvoering van deze wet . 

De goede voornemens van deze wet kwamen niet tot uitvoering als ge

volg van de inlijving bij Frankrijk, d e financiëele aderlatingen door 

Napoleon en de tiërcering . 

Na de val v a n Napoleon, vond Koning Wil l em I een lege schatkist, een 

enorme schuldenlast en een ontregelde rentedienst . 

Bij K. B. van 23 februari 1814 werd een commissie benoemd " tot Conser

vatie van het Grootboek der Nationale Schuld en voor de zekerheid der 

inschrijvingen in het zelve". 

Op 14 mei 1814 volgde de Wet tot herstel der Nationale Schuld. Artikel 

1 van deze wet bepaalde, dat de tot dusver ingeschreven nationale 

schuld zou worden vervangen door een nieuwe , verdeeld in twee afde

l i ngen n.l. die der werkelijk rentegevende schuld en die der uitge

stelde schuld. De eerste (het bij de tiërcering van 1810 behouden 1/3 

dee l ) zou reeds dadelijk 2~% rente per jaar geven; de tweede (het 

ove rige 2/3 deel) zou aanvankelijk geen rente drage n, maar door jaar

li jkse loti ng tot de rentegevende schuld overgaan. De oude schuld (17 

verschillende types, waarvan de rente v arieerde v a n 1~% tot 7%) werd 

dus vereenvoudigd tot de rentestandaard van 2~% . 

De wet van 14 mei 1814 werd in dat iaar gevolgd door een reeks K. B.' s 

ter uitvoering van die wet . Een tweede wet op het Grootboek, van 14 

januari 1815, bevatte voornamelijk bepalingen voor inschrijvingen 

onder publieke- of particuliere administratie en voor inschrijvingen 

van handelsonbe kwamen . 

De vereniging van België met Holland, had een uit breiding der nationa

le s chuld ten gevolge. Er werd een Bij boek der Nationale Schuld aange~ 

legd dat te Brussel geves t igd was met een dubbel te Amsterdam . 

De strijd tussen Noord- en Zuid-Nederland verslond kapitalen. Vandaar 

dat bij de Wet van 6 januari 1832 een Grootboek der 5% werkelijke 

s chuld werd gecreërd (ruim 82 millioen) . Bij de overwegin g van de ze 

wet staat o . a . dat een verplichte geldheffing op de bezittingen en in

komsten het meest gepast was voorgekomenom de tekorten te dekken, maar 
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dat men eerst een proef wilde nemen met een vrijwillige lening met 

billijke rente. Dit Grootboek is uitgegroeid tot 221 millioen. 

Nog even terugkomend op de Uitgestelde Schuld. Aand iedere f.lOOO,: 

van deze schuld werd een kans toegekend in de vorm van kansbiljetten, 

die jaarlijks uitlootten. Deze kansbil jetten konden worden afgeschei

den van de inschrijving. Er werd druk handel in gedreven. 

Aandgezien de Uitgestelde Schuld 1150 millioen bedroeg en de overgang 

van Uitgestelde- tot Werkelijke Schuld niet meer dan 4 millioen per 

jaar zou bedragen, zou het een zaak van zeer lange adem worden voor

dat de gehele Uitgestelde Schuld omgezet zou zijn. De Uitgestelde 

Schuld bleek dan ook bezwaarlijk voor 's lands financiën. Daarom werd 

bij de Wet van 27 september 1841 bepaald dat alle nog aanwezige Uitge

stelde Schuld dadelijk naar de rentegevende overgebracht zou worden. 

Elke f.lOOO,= Uitgestelde Schuld werd f.68,= inschrijving Grootboek. 

Wn T~ .den 14 Mei 1814. K~Jill§lbnfillelt 'Van J IOOO:: - .: · · 
5V~ l.onGJerd ~tU-und ~ I~ ä ·-'~· < 

Ho u o r. o. tluu io gere~i~, om wanneer A<t ral zijn uirgeloor, en mits cÎ~~~bij 
fournecr<nde ccne S•fflmll van t N o u 1 t ~ N D ~cfiulb/ re worden in~cfchttien 
,_, •••• ~~lt't ~-.... .,.."/ ~ N D U 1 Z E op het .p •• ~~~'. du.lliluflrlijnt I tcnrraclmibc ,slcfiulb. · 1 

' • 
·-Su#-"-·~ I 
~~·--f 

I 
; 
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·' I 
\ 

! 
j 
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Na het aftreden van Koning Willem I, bleken de financiën ten gevolge 

van de strijd met België in een treurige staat te verkeren. Tot dan 

had t.o.v. het beheer der financiën een stelsel van geheimhouding ge

heerst . Dit stelsel werd opgeheven. 

Het kamerlid Van Dam van Isselt citerende: "Zo is dan eindelijk de 

sluier opgeheven die zo lang onze geldmiddelen bedekte. En wat ver

toont zich daarachter aan onze ogen? Ledige kassen, onwettige uitgaven 

in menigte, een aanzienlijk tekort enz . Onze oprechte Hollandse taal 

heeft geen ·woord om het gedrag, dat met t.a .v. de geldmiddelen ge

houden heeft, te kenschetsen". De Minister van Financiën Van Hall nam 

krachtige maatregelen ("het is thans helaas zo ver gekomen, dat ik het 

woord staatsbankroet bijna zou durven uitspreken ) . Er werd een lening 

uitgeschreven (met een stok achter de deur) in de vorm van een nieuw 

3% Grootboek. Dit werd ruim f.l20 miljoen groot (Wet van 6 maart 1844) 

8 



KWANOANG - SDEMALATA 

EXPLORATIE- EN MIJNBOUWMAATSCHAPPIJ 

OPGERICHT : 4-12-1897 

Nqp111~Wt Vt:tmt!Ot~~~· 

Uxplorati4-"* e.t1 Mijnbuow M~wtschappij 
.. K W.;\NDANO-SOEMAI . .AT.o\ '' 

·-~ 
~f~~ .-t '<- ·)~.f r..~ ~<>qo~- .,.~ ~~ J (.O.,UCA.W.X• 

.. ~~'ff~ll. 

~~~»; --~~ c\..~ ... .,. ~ , , ... , .. ·~ .., .. d · 

(h;fOS:~4~..,.~~~~~- '7«""'«-trt.~Not.J.~.(J. (~,41Holo e..-"~·~ .. -uwe.-.. 
~'*~»~< ~ «•""' , ..... :... ..... N .. , •• 

~·--······~~-.x::s""'--·~-~ 

Maatscb.app~lijk Kapitaal 2.000.000 Ould:en 
'"'~ld'·.;,, lW.(IQU <\andt:~um à.{ .Wil.• 

BEWIJS VAN TIEN AANOEELEN 

HONOERO OUL08N 

.V~l tot.\1 
AA'< T<)ONilUl 

GEVESTIGD: Amste rdam 
DIRECTEUR : H. J . van der Mandele 
COMMISSARISSEN : P.C . André de la Porte , H. J . Bauermann , W.J. van Haren 

Noman Jr . , H.O. Kramer en Jhr. J . de Serière 
DOE L: Het ver krijgen van vergunningen voor mijnbouwkundig onderzoek. van 

mijn -concessiën voor de ontginning van edelmetaalhoudende gronden 
in Neder landsch- Indië; de verkoop van he t verkregen erts of metaal , 
het handeldrijven daarin en verder a lles wat in den ruimsten zin met 
het vorenstaande doel in verband staat . 

DUUR : 75 jaren , ingegaan 20 Januari 1898 
MAATSCHA PPE LIJK KAPI TAAL : f 2 . 400 . 000 . - . verdee ld in 1000 aandeelen A 

en 1400 aandeelen B, ieder van f 1000 . - . allen geplaatst. 
Kapitaal gewijzigd 1904 i n f 2 . 000 . 000 . - verdeeld in 20 . 000 aandee
l en, ieder groot f 100 ,-. Tevens uitgegeven verzamels t ukken van 
10 à fOO.- . Kapitaal vergroot in 1906 tot f 6 .000. 000,- . 
Oe oorspronkelijke aandeelen der emissie 1897 zijn in 1904 inget rok-
ken. Geplaatst is f 2 . 000 . 000 . - . 
cat.nr. nomi naal kleur 
NI C 0013a f 100 
NI C 0013b 10 à f 100 geel/bruin ( n. b .. l 

I n LIQUIDATIE getreden 12 novembe r 1907 
Druk : Typ . L. Oouwes. Amsterdam 
Afmeting : 37 , 1 cm x 25 ,1 cm, voor alle soorten 

geplaatst s oort 
aandee len 
aandee len 

N.B. Er bestaan sterke kleur afwijkingen i n de verschillende s tukken zowel 
in het papier als de bedrukking . 
Oe stukken zijn onder te verdelen in de jaartallen 1904-1905-1906 

NI C 0013a 
NI C 0013b 
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NOORD-CELEBES-MIJNBO UWMAATSCHAPPIJ 

. N..A AM,~ 0 0 ZE ,' VEN N 0 0 T $ C HAP. 

.IIJRB,CEt€118{ I~IBBI:W IAATSCIAPPIJ, 
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MAATSCHAPPEUJ.K KAPIT:IAL I 1.20\l.OOD.·.,··· 
t?",t;j~?JI~tll~!ehl tn aou Amuleel~n 'rftoll l 1()00:--, ~~~J!$!!>11~ .. ~~~ Qni!t~T'·A*'nilMlllll )'+lll f WQ,'•···. 

w~·~u~s~·vA·i~'<"·-·A.ÀN oE EL 
:; 

.tN~~-.1"\'t"J?U!ZE:ND ,QULDEN aan T ooNDER, 
.3~:1 .. ,~··:·~ .. ~-

OP GE RI CHT : 4- 9 - 1897 GEVESTIGD: Amsterdam 
DIRECTEUR : Jhr. P.H . Bicker 
CO MM ISSARISSE N: H. J. Bauerman n, Jhr. W. J . P. van den Bosch , J .J. Baron 

Fagel, W. J . van Haren Noman en J.A. C. van Leeuwen 
DOEL: Het verkrijgen van mi jnconcessiën voor de ontginning van ede l -me

taa lhoudende gronden i n Neder l andsch- Indië; de verkoop van het ver.
kregen erts of metaa l; het handeldri jven daari n e n verder al les wat 
in den ruimsten zin met het vorenstaande doel in verband staat . 

DU UR ; Tot den 31 December 1969 
MAATSCHA PPE LI JK KAPITAAL: f 1 .200 .000 ,-, ve rdeeld in 1200 aandeelen 

aan toonder van f 1000 ,-, sp l i t sbaar in onderaandee l en van f 100, -, 
al len geplaatst . 

cat.nr . 
NI C 0014a 
NI C 0014b 

nomi naa l 
f 1000 
f 100 

k leur 
wij nrood 

I N LIQUIDAT IE getreden 14 augus t us 1909 
Dru k : Typ . en Li th . J . H. de Buss y , Amsterdam 
Afmeting : 23,1cm x 17,3cm aand . à f 1000,-

cm x cm aand . à f 100,-

geplaats t soort 
· aandee l en 
aandeelen 



l.JONO- K ITR I 
CULTUUR- MAATSCHAPPIJ 

ÓPGERICHT : 13-4-1888 GEVESTIGD : Amsterdam 
·D I RECTEUR : J . L. Waller 

COMMI SSARISSEN : Jhr . Mr. 0 . van Nispen . H. H. Prins Wielandt, II.P. Wurf
bain en G. Kramer 

DOEL : Oe exploitatie van de erfpachtsrechten or dP na te noemen perceelen 
oomsingrond der Regering van Ned. -Indië . n . l .: a , Soember Gilang, 
b . Wono-Kitri en c . Karang Pandan; benevens de rechten van opstal 
op het perceel domeingrond genaamd Soember Nongko , alle welke per
ceelan ge legen zijn in het district Toeren der afdeeling Malang . 
van de residentie Pasoeroean op het ei land Java . 

DUUR : Tol den 1 Juli 1958 . 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : f 540 . 000 .-, verdee ld in 540 aandeelen , aan 

toonder of op naam, elk groot f 1000 . - , al len gep laatst. 
Ob ligatie emissie 6% lening groot f 200 .000 , - in 1888 i s afgelost in 
het jaar 1897 . Een 6% hyp . obligatieleening groot f 300 .000, - is 
geplaatst in 1897 . Uitgegeven zijn bij deze leening 300 Bewijzen van 
Deelgerechtigdheid 

cat . nr . 
NI C 0015a 
NI C 0015b 
NI c 001 5c 

nominaal 
f 1000 
f 1000 

kleur 
licht groen/zwar t 
geel/zwart 
oranje/zwart 

geplaatst 
540 
300 
300 

soort 
aandeel en 
6% Hyp. ob l. 
bew . v dee lger . 

Liquidatie : De direct ie dezer N. V. maak t in de Sttatscourant van 10 Mei 189S 
bekend, dat haar maatschappelijk kapitaal een verlies van 50% heeft onder
gaan.De maatschappij is van rechtswege ontbonden per 1-1 - 1901 
Druk : Typ . J . H. de Bussy , Rokin 60 , Amsterdam 
Afmeting : 25 ,5cm x 21 ,4cm aandeelen 

29 , 8cm x 25 , 2cm 6% Hyp . obliaties 
29 ,8cm x 25 , 2cm Bew . van Deelger. 
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L 0 E N G 0 ER 0 OVJ 0 
CULTUUR- MAATSCHAPP I J 

~A:ülLOOt.:E VEN:'\OOTSCHAP 

Cultuur-~laatsch ap pij Jjoengoer Do\Yf{, 
~;:·:?v<~!;g:t ttJ ROTTERDAM. 

~f'~YH~~t ~i t1f~t .. ..._.,~., .. ·l~ e.lr;.if J~;;6, l-»" ~:vu~t·« .. H-t ''"\u !':~1. !:Î\I'{'k\'t.i.· 
1. ~."\a".' ~.'~:b~~ t!l:~·'' ~-~~ r~ t\~ti:'~;~~ .. ~ :.1. ~~ Y~~~~.Y~~.\ ~:~ fl,.1.?." ~~H( Vh!$ f'_W<\U ~ \<'1)•~ ~<·~"a~~·\:< i t~ 

.. , '~·uf~•;V ~~'-;! ~'="nvn.t,<.f;;~H· ~-:x-.:ht.t-? \'«-te- ·.;~ ~-~·•>tct...«t' f~9<.: 1 ·.?;. o;(,\, ... ,\ !, 

..... .. . ..... Z:~>-M'"< .. Y.:: &.-n::t~;~ .Vf>,• $.~~..-,::e-,....l: ~ :'.:.1:·<:. ":; .. : :r .: ' 
.~u. a at s c h a.p p e .Uj k Kal} 1t a;a!l~!J4;,~aza. 60'fk·'~':'.r .... , ..,, ,{.- ,., ·· 

><~I·d~hi Jn 525 Aatli:h::elen<''~'1'il'tiGtJi~~-·,;,, ~, ..... •< • ,, .:.: "" '''"': '"''''1' 
· ~x:; .... ,:ó;";~$_ ;.;;.;i' : .. :; · ?~r~~ ... ~s·M ~:,) tWl:'f J'llN:~~~:/i.V f];};, t\·:r:. 

OPGERICH T : 27-4- 1896 GEV ES TI GO : Rotterdam 
DIR EC TEUR: Mees Moens en E. Suermondt Zoonen & Co . 
COMM I SS ARISSE N:J os . I. Jacobson, Dr . H. F. Thi jssen en W. Bar on van 

Voor st tot Voorst 
DO EL : Oe cult uu r van kof fie en ander e pr oducten op de erfpacht per ceelen 

Loengoer Oowo , Toempak Lengkong .en Soember Semplek , ge l egen i n het 
distrikt Toeren , afdeling Malang , residentie Pasoeroean , eiland 
Java , en op zoodanige andere pe rceelen als de vennootschap later in 
erfpacht mocht verkri jgen. 

DUUR : Tot den 31 December 1960 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : f 525 . 000 ,-, verdeeld in 525 aandeelen aan 

toonder van f 1000 , - , allen geplaatst . 
Het kapitaal is in 1905 afges t empeld tot f 105 . 000 , - nominaal f 200 
en tevens is uitgegeven f 200 . 000 ,-, 6% cum. pref . aandeelen à 
f 500 , - . 

cat . nr . 
NI C 0016a 
NI C 0016b 

nominaal 
f 1000 
f 500 

kleur 
wit/zwart 

I N LIQU IDATIE getreden 5 Apr i l 1907 
Druk : Typ . en Lith . J .H. de Bussy, Ams terdam 
Afmet i ng : 30 ,1 cm x 22 , 5cm aa ndee l en 

cm x cm 6% e.p. aand . 

geplaatst 
525 
108 

soort 
aandeelen 
6% e . p . aand . 



en is later nog uitgebreid. 

Vervolgens is het 5% Grootboek in een 4% geconverteerd (juni 1844). 

lfatüm.al.e Schuld 

GF.ZrEN. 

~/.ty: 
DO!lJJOUDO. 

In 1886 volgde conversic van 4% in 3~% e n in 1896 van 3~% in 3% , zo

dat toen uiteindelijk t wee Grootboeken bestonden n.l . een 2~% e n een 

3% . Daarna werd in 1911 nog een nieuw 3!% Grootboek gecreëerd. 

RUILBEURS 27 OKTOBER 1990 

Onze eerstvolgende ruilbeurs zal worden gehouden op zaterdag 27 okto

ber a . s . in de Effectenbeurs van Amsterdam . 

Openingstijden van 11 .00 uur tot 14 .00 uur. 

Er wordt ook deze maal weer een club veiling gehouden. 

Mocht de deur van het ge bouw onverhoopt dicht zijn, dan wordt U ver

zocht om aan te bellen (middelste deur ) . 
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MAIL-BID II I 1 SLUITINGSDATUM 24 OKTOBER 1990 

Op onderstaande kavels kan door de leden schriftelijk worden geboden. 
Biedingen dienen uiterl ijk drie weken na ontvangst van het blad aan 
de V.V.O.F. te worden verstuurd. Een kavel wordt toegewezen aan de 
hoogste bieder, die zo spoedig moge lijk een bericht, vergezeld van 
kostenopgave, ontvangt. Na ontvangst door de Verenining van het ver
schuldigde bedrag worden de fondsen aan de kopers toegestuurd en vindt 
afrekening met de verkopers plaats. Kopers betalen naast de koopsom 
uitsluite nd de verzendkosten (aangetekend of met aangegeven waarde . ) 
Verkopers wordt per kavel f.3, 50 in rekening gebracht plus f.l,= voor 
ieder v erkocht exemplaar . 

Leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via de Mail-Bid 
worden v erzocht de fondsen per post aan de V. V.O.F. te zenden . In het 
volgende nummer van ons periodiek zullen de opbrengsten worden gepu
bliceerd van de volgende kavels. 

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

Unc = als nieuw 
EF 
VF 
F 
VG 
+ 
++ 

1 

2 

= 
= 

10 

als nieuw met een enkele vouw of te verwaarlozen plekje 
meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt 1 kleine beschadigingen 
zwaar gevouwen , scheuren wel of niet geplakt, andere mankernenten 
zwaar beschadigd, slechte kwaliteit 
decoratief 
zeer decoratief 

obl. 4% Fr . 500, = Trarnways Electriques de Saragosse, 
Brussel 1908 2xF, 8x VF 

1 aand. Fr.lOO, = Mines de Bal ia Karaidin, Constantinepel 1904 F 
2 aand. Fr.lOO, = Mines de Borralha, Parijs 1928 VF 
2 aand . Fr.lOO,= Charbonnages de Minh Binh, Parijs 1928 VF 
1 aand . Pesos 10 , = Cr édit Foncier Mexicain 1908 F 
l aand . Pesos 10,= Crédit Foncier Mexicain 1911 VF 
2 aand . Fr.lOO, = Pêcheries à Vapeur , Boulogne 1920 VF 

3 idem als kav0l 2 

4 1 cert . (briLs) vttn 1 aand . RM.300 
A. G., 1928 

Vereinigte Glanzstoff Fabriken 
VF 

5 1 obl. 5% Roebel 189,40 China Reorganisation Loan 1913 , 
Russisch-Aziatische Bank F+ 

6 1 cert. Ver. ter bescherming v an belangen van houders van 8% 
Chineesche schatkistbiljetten van 1920 VF 

7 2 recepissen Russko-Gollandski Bank Rs. 250,= Amsterdam 1916 VF 
2 recepissen Russko-Gollandski Ba n k Rs.1250,= Amsterdam 1916 VF 

8 2 cert. (Nederl. ) van 50 aand . Marconi Wireless Telegraph Co . 
of America , Ams terdam, 1908/ 1 2 VF 
1 cert. (Nederl . ) van E 100 , = aand . New Schibaieff Petroleum 
Co ., Amsterdam 1913 VF 
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9 1 waterbrief f.236,7 0 Fagelpolder, Achttienhoven 1883 VF 

10 1 obl. f.lOOO,= 4!~ Conversieleening Rotterdam 1926 VF 

11 

12 

1 obl. f.lOOO,= 4~% Tweede Conversieleening Rotterdam 1926 VF 
1 obl. f.lOOO,= 4;% Derde Conversieleening Rotterdam 1926 VF 

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

2 aand. 
1921 

à lOst. Sinclair Vil Oil Corp. 1953 
à lOOst. idem 1968 
à lO.OOOst. Atlantic Richfield, 1969 
à lOOst. Nevada Power, 1968 

8% $ 5.000,= Pennsylvania Power, 1983 
13,4% $ 5.000,= Consumers Power, 1982 

f. 1000,= Papierfabriek Van Houturn en Palm, Apeldoorn 

VF+ 
VF+ 
VF+ 
VF+ 

VF 
VF 

VF 

13 1 obl. Fr.lOOO, = Si% Alg. Mij. voor Grondcrediet, A'dam 1930 F 
1 aand. F.lOOO,= Industriële Waarborg Mij., Amsterdam 1925 F 

14 1 cert. $.100, = aand. Bank der Vereenigde Staten van America, 
Amsterdam 1843 F 

15 1 aand. f.l.OOO,= Archipel Bank, Den Haag 1917 F 
1 aand. f. 600,= Utrechtsche Provinciebank, Utrecht 1949 VF 

16 1 aand. f.250,= De Groningsche Steenhandel, 1925 VF 
1 aand. à lOOst. Dewey Portland Cement, 1960 VF 

17 1 aand. f.1000, = Belang Mongondou, Den Haag 1910 F 
1 afstempelbewijs bij f.100 aand. Kon.Ned.Mij. tot Exploitatie 
van Petroleumbronnen in Ned.Indië, Den Haag 1940 G 

18 1 aand. f.lOOO,= Tabaks-Unie, Amsterdam 1920 
1 aand. à 3 st. Tobacco Products, 1928 VF 

19 1 aand. f.l.OOO, = Sumatra Mij., Utrecht 1918 F 
1 obl. 6% f.SOO, = Tandjoengan Zuid, Batavia 1916 VF 

20 1 aand. f.l . OOO, = Manufacturenhandel D.Dröge Zonen, 
Winschoten 1928 VF 
1 obl. 5~% f.SOO,= Gereformeerde Kerk te Assen, 1922 Blankette F 

21 1 aand. 6% cum.pref. Van der Lely 's Touwfabrieken, Maassluis/ 
Rotterdam 1917 VF 
1 aand. f.100 ,= Mac Gregor Comarain Holland, Amsterdam 19 51 VF 

22 1 aand. f.lO, = Arbeiders Woningbouwvereeniging Ons Ideaal, 
Roosendaal 1936 F 
1 aand. f.10,= Bouwvereeniging Volksbelang, Naarden,Blankette F 

23 1 aand. f.lO,= De Noord- Ooster, Wilderbank 1913 F 
1 aand. f.lOO, = Het Reformatorisch Dagblad, Drieb e rgen 1971, VF 
1 wins t b ewijs Drukkerij Trio, Den Haag 1984 EF 
1 aand. f.1 .000,= Me ule nhoff en Co., Amsterdam 1963 VF 

24 1 obl. f. 1 . 000, = 3;% Gouda 1937 
1 obl. f.l.OOO,= 4!% Gemeente Putten, 1952 

25 1 aand. f.500, = Octavoice, Utrecht 1947 
1 aand. f . 1.000,= Kliriker Isolet, Den Haag 1948 

VF 
VF 

VF 
F 
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26 1 aand. f.1. 000, = Brand en Inbraak Verzekeringsmij. 
"Rotterdam-Amsterdam" , Rotterdam 1940 F 

27 1 aand. f.SOO , = Bouwbedrijf Van Verschot, Roosendaal 1970 W 
1 aand. f.SOO,= Tweede Bouwmij. Spoorwij k, Den Haag, Blankette VF 
1 aand. f.S OO,= Schildersbedrijf T. Twigt, Papendrecht, Blank . F 

28 1 obl. Fr.SOO ,= Forges et Acièries d ' Ekaterinoslaw, Brussel 1900 F 
1 obl . Zloty 100,= 4!% Akcying Bank Hipoteczny Lwowie 1926 VF 
1 recepis Holl.Mij. tot Zoutexploitatie in Rusland, Den Haag 
1919 VF 
1 aand . Roebel 187,50 Banque Russo-Asiatique, St.Petersburg 1911 F 
1 depotcert . Wabash Railraad Co. , Amsterdam 1915 VF 

29 1 aand. f.5,= R.K. Coöp. Bakkerij en Verbruiksvereeniging 
"Onderling Vertrouwen", Voorburg 1934 VF 
1 aand. f . SOO,= N.V. Kaashandel, Alkmaar, Blankette VF 

30 1 obl. f.1.000,= 3% Soerabaiasche Incasso, Spaar- en Hulpbank, 
1924 w 
1 aand. f.1.000,= Samarang Joana Stoomtram, Den Haag 1899 F 
1 aand. f.1.000 , = Deli Spoorweg Mij., Amsterdam 1899 F 

31 1 winstbewijs Nationale Hotel Mij., Amsterdam 1923 EF 
1 pref.aand. f.1.000,= Landbouw Mij. Holland, Dordrecht 1920 VF 

32 1 obl . f.100 ,= 7% Uitgevers Mij. "Volkscultuur", Den Haag 1922 VF 
1 pref.aand . f. 1.000, = Landbouw Mij. Holland, Dordrecht 1920 VF 

33 1 aand. Fr . 1.000, = Tandjong Relling AG, Zürich 1929 VF 
1 aand. f.1.000, = Ned . Indische Spoorweg Mij., Den Haag 1920 VF+ 

34 1 pandbrief Forint 1 . 000, = Ungarischen Bodenkredit, Budapest 
1890 VF 
1 obl . Kronen 200,= 4% Koninkrijk Hongarije 1903 F 
1 obl. Kronen 1.000, = 4~% Hitelbank, Budapest 1907 VF 
1 obl . Kronen 2.000, = 4!% Hitelbank, Budapest 1909 VF 

35 1 oprichtersaand . Fina ntiee l e Mi j. voor Nijverheids 
Amsterdam 1883 

Ondernemingen 
VF 

36 1 aand . f.1.000, = Watergas Mij, Systeem Dr . Kramer en Aarts 
Amsterdam 1902 VF 
1 aand. f.1.000, = Exploitatie Mij . v/h J . Kok en Zoon, 
Amsterdam 1916 VF 

37 1 oprich tersaand. Mij . tot Exploitatie van Blaaderen's drijvende 
Scheepsb ranàkasten, Amsterdam 1916 VF 

38 1 winstbewijs Kon .Zoölogisch Botanisch Fenootschap, Denhaag 1932 VF 
1 aand. f.SOO , = Hygiënische Melkstal De Vaan, Rotterdam 1928 VF 

39 1 obl. f.25,= 4% Gooische Kuns t- en Schaatsenrijdersclub 
Bussum, 1935 VF 

40 1 bewijs van voorkeur Electr a , Mij . voor Electrische Stations , 
Amsterdam 1891 VF 

41 2 cert. Amste r dam $ Detroit Aircraft 1930 2 xVF 
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KAVELOPBRENGST MAIL-BID 1990-II 

1 - f. 28,= 16 - f. 43,= 31 - f. 13, = 46 - f. 60, = 61 - f. 15, = 
2 11 16,= 17 11 14,= 32 - 11 15,= 47 - " 42,= 62 - 11 145,= 
3 11 21,= 18 - " 20,= 33 - 11 28,= 48 - " 15,= 63 - 11 145,= 
4 IJ 14 1:: 19 11 48,= 34 - " 20,= 49 - 11 15,= 64 11 150,= 
5 11 36,= 20 - " 22,= 35 - 11 26,= 50 - 11 11,= 65 - 11 155, = 
6 11 40,= 21 - 10,= 36 - 30,= 51 - 11 14,= 66 - 175,= 
7 11 10,= 22 31,= 37 - 30,= 52 11 22,= 67 - 50,= 
8 11 57,= 23 - 60, = 38 - 8,= 53 - 11 16,= 68 - 25,= 
9 11 11,= 24 16,= 39 - 25,= 54 - 11 22,= 69 - 70,= 
10 - 11 16,= 25 - 31,= 40 - 20,= 55 - 11 70 - 70, = 
11 - " 58, = 26 - 11, =* 41 - 20, = 56 - 11 16, = 71 - 70,= 
12 11 36,= 27 21,= 42 20, = 57 - 11 80,= 72 85,= 
13 - 11 36,= 28 - 23, = 43 - 22,= 58 - 11 15,= 
14 " 20,= 29 11 8, = 44 - 11 11,= 59 - 11 15,= 
15 " 220,= 30 11 51,=* 45 11 14,= 60 11 15,= * = na loting! 

VEILING AUKTIONSHAUS REnmiLD TSCHOPE 

Op 26 mei 1990 werd in het Luxe-Hotel 11 RAMADA RENSAISSANCE 11 in Dussel

dorf de 24ste veiling van Tschöpe gehouden. Dit veilinghuis heeft 

zich in de loop der jaren een reputatie verworven op het gebied van 

zeldzame en zeer opmerkelijke oude waardepapieren. Ook dit keer wer

den de bezoekers niet teleurgesteld. Een vrij groot aantal nog niet 

eerder aangeboden stukken werd aangeboden, waarvoor hoge tot zeer ho

ge prijzen werden geboden. Er was een klein aantal kavels met Neder

landse papieren: Hollandsche Grondcredietbank in Amsterdam, obl ig. 

f.15,= 1904, hier zeer veel aangeboden en nauwelijks te verkopen. 

Tekst in Duits en Nederlands, bracht inzet van DM 80,= niet op . Hypo

teekbank van Amerika, oblig. f.100,= 's-Gravenhage 1912, de hoge in

zet van DM 80,= vermocht niemand te begeesteren. Ging terug. Voor de 

prenten uit het Tafereel der Dwaasheid, anders altijd zeer gevraagd, 

geen belangstelling . Inzetten waren resp. DM 120,= en DM 80, = , Dat 

voor het papier Meube l Hy Gebr. Bleijenberg, aandeel f.250,= Graven

hage 1915, met inzet DM 150,= niemand belangstelling had, lag voor de 

hand. Hier ten lande wi l men er nog wel eens twee kwartjes voor beta

len. Dit was alles uit Nederland. 

Een opmerkelijke prijs werd betaal d voor een exemplaar van een 
11 Salinger'' {het beroemde Duitse Effecten-naslagwerk, te verge l ijken 

met Van Os bij ons) uit 1898-1899, liefst DM 1.000,= {380,=). Goede 

prijzen voor Duitse Bank- en verz.papieren. Rh.West.Boden Kr., uit 

1895 Akt.1.000,= M: 1.100 {850), SACHS. BANK zu DRESDEN,Akt .200, = Th. 
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1870: DM 1.350 (1200) "ALLIANZ" Versicherungs Ges.Berlin, 1890, Akt . 

1.000 M: DM 8500 (wat een prijs!) NIEDER RH. GUTER ASSEC . Wesel, 1840 

Akt.500, = th. DM 2 . 800 (merkwaardig, dat in het thans betrekkelijke 

onbetekende stadje Wesel in de 19de eeuw nogal wat verz. en Scheeps . 

Ondernemingen waren. 

Bij sector "BERGBAU" :DORTMUNDER BERGBAU- und HUTTENGESELLS.Akt.100 

Th. Dortmund 1858 . Een zeer decoratief papier: DM 2 . 300. Er schijnen 

tot voor enige jaren van dit papier heel wat stukken in Nederland in 

omloop te zijn geweest, zonder dat de bezitters er benul van hadden 

wat voor een schat zij bazaten. Voor STEINKOHLEN-BERGWERK DEUTSCHER 

KAISER, een blanko KUX. werd liefst DM 8 . 500 gebodEn. 

Bij de sector AUTOMOBIELEN ook goede prijzen. " BENZ & Cie RH.Automo

bilfabr. MANNHEIM oblig. 1.000,= M. 1920: DM 2.800, "BLERIOT" Act. 

100,= Fr. Paris 1905: DM 440 (380), "PEUGEOT" Act.500 Fr. 1911, bij 

een inzet van DM 500,= ging dit papier uiteindelijk voor DM 2 . 200 weg . 

Eveneens zeer goede prijs voor "RENAULT" Act uit 1922 : DM 1.500 

(1200), "DARRACQ" het beroemde Italiaanse Automerk, aand. van E. 1, = 

u i t 1 9 0 6 : DM 1. 6 0 0 ( 12 0 0 ) 

SCHEEPVAART lag goed in de markt voor bv . "NORDD . SEEFISCHEREI" Akt. 

200,= Th. (Blanket) uit 1868 : DM 2600 (2000) en voor het beroemde wal

visvaartpapier "PECHE DE BALEINES'' uit 1728 werd de zeer goede prijs 

van DM 4.000 (2500) betaald. Na wat lagere prijzen op vorige veiling

en zit het papier blijkbaar weer in de lift . USA RAILWAYS goed ge

vraagd en prijzen ver boven de inzetten. Topstuk : "MISSOURI, KANSAS & 

TEXAS RW Sh.eert uit 1891, met o.a. handtekening van JOHN D. ROCKEFEL

LER : DM 7.000 . BROUWERIJEN eveneens goed gevraagd , tot DM 4.500 voor 

Gründerst. BRAUEREI PAULSHOHE, uit 1873; Dierentuin papieren zeer 

hoge prijzen DM 2800 voor een aand . van de Zoo in Lissabon uit 1884 

en een ongekend hoge prlJS van DM 14.000 voor een Gründerst . van de 

ZOOL.GARTEN in DRESDEN uit 1861 . Het kan niet op ... 

Besluiten wij met de werkel ijke topper van deze topveiling : Comp . 

Ferbier des EAUX MINERALES de GENVAL, aandeel uit 1897 met werkelijk 

prachtige tekening in Jugenstil van de beroemde Belg.kunstenaar PAUL 

GAUCHIE, een j uweel van een papier , enigzins te vergelijken met de 

Franse Impressionisten DM: 24 . 000 plus kosten ca . f . 32.000,=. 

De totale opbrengst van de geveilde 380 kavels(500 aangeboden) was: 

DM 220.000Iper kave l dus ruim DM 58 0, wederom een record. 

Amsterdam , juni 1990, L.Rietveld . 
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Catalogus van 
Russische Sporen 
Van alle boekwerken over oude effecten 
is het meest verkocht van de catalogus 
vanDrummen Henseler over Russische 
spoorwegleningen "Historische 
Wert-papiere Band I Russische 
Eisenbahn-Obligationen", uitgegeven in 
Frankfurt. 

Dit boek is via de V.V.O.F. te bestellen en 
kost f 29,75 (excl. verzendkosten). 
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sedert 1979 

Gebouw "MERCURIUS", Prins Hendrikkade 20-21 , 1012 TL AMSTERDAM 

Telefoon 020-200526 - Telefax 020-202446 

lnschr.nr. K.v.K. 157245 

(voorheen gevestigd: Keizersgracht 727, 1017 DX Amsterdam) 

WIJ ZIJN VERHUISD 

Wegens toenemende drukte waren wij gedwongen uit te zien naar een ru lmore 

behuizing. Wij zijn zeer gelukkig deze gevonden te hebben in het gebouw 

"MERCURIUS" aan de Prins Hendrikkade 20-2 1, Amsterdam, appt. 1 0? . 

Mocht u een kijkje wilion nemen in ons niouwe kantoor, •tAf ~l El IJK Wl I KOM! 
voor 1odoroon, zonelor enige vorpllchtinq (vooraf uaarno oon toldoontjo). 

Moor dan 1? jaar houdon wiJ on ~. rooch. l>luiq rnot e h ~ hamlul in oude orfocten 

o n WIJ ZIJn stnlllg het oud~le huls op d1t qobtod 111 Nederland. 

Wij KOPEN, VERKOPEN en 'TAXEREN alle OUDE WAARDEPAPIEREN. 

Wenst u oude effecten te kopen of te verkopen (ook grote partijen) komt u 

zonder enige verplichting langs. Wij hebben een zeer grote collectie, zowel 

binnen- als buitenlandse effecten. 

VAN HARTE WELKOM! 

Op verzoek sturen wij gaarne onze uitgebreide catalogus. Na overschrijving 

van f 7,50 als bijdrage in de kosten op postrek. 4496079 of bankrekening 

22.37.50.964 bij de Kas Associatie volgt omgaand toezending. 

DRUKKERIJ DE MEER - MIDDENMEER 
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INHOUD 

Assurantie-Maatschappij "De IJsel" te Deventer 

Veiling Frankfurt 22 september 1990 

Geld te kijk 

Oude schulden ... 

Veiling Erik Boone 

Cataloguspagina's: 

Nederlandsch Croatische Mijnbouwmaatschappij 

West-Indische Nijverheidsvereeniging "Coronie" 

Nederlandscha Electriciteit Maatschappij 

Nederlandscha Petroleum Maatschappij 

Vervolg: Veiling Erik Boone 

Mail-Bid IV 1990, sluitingsdatum 16 januari 1991 

Kavelopbrengst Mail-Bid 111 1990 

Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen 

Redaktie en sekretariaat: 
Postbus 17071 - 1001 JB Amsterdam 
Telefoon 020 - 953559 (uitsluitend na 20.00 uur) 
Kontributie: f 30,- per kalenderjaar (entreegeld f 1 0, -) 
Amrobank: rekening nr. 42.1 0.19.689 
Postgiro: rekening 50.07.774 

Dit blad verschijnt 4 x per jaar. 

© Copyright V. V.O.F. 1990 
Overname van artikelen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de redaktie. 
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ASSURANTIE-MAATSCHAPPIJ "DE IJSEL 11 TE DEVENTER. 

Op 19 februari 1917 wordt door de heren A. Reirnerink, assuradeur en 

G. Mekking, boekhouder, ten overstaan van notaris P.R. van der Saag 

te Deventer de N.V. Assurantie-Maatschappij "De IJsel" opgericht. 

Het doel van de maatschappij is het sluiten van verzekeringen tegen 

geldelijke nadelen bij ziekte en ongevallen, benevens die tegen wet

telijke aansprakelijkheid. Bij akte van wijziging van 13 oktober 1917 

wordt het doel wat ruimer omschreven, namelijk: "het sluiten van alle 

verzekeringen en herverzekeringen, behalve levensverzekeringen, als

mede het optreden als assurantie-bezorgster". 

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op 

f.50.000,=, verdeeld in 500 aandelen van f.lOO,=. 

Door de comparanten wordt deelgenomen voor 100 aandelen, welke worden 

volgestort. 

De twee comparanten worden benoemd tot direkteur terwijl als commissa

rissen worden benoemd de heren J. Rebel, arts en G.A. Kottrnann, koop

man. 

Bij. akte van 5 september 1918 wordt het maatschappelijk kapitaal ver

groot tot f.250.000,=, verrnoédelijk om meer financieële armslag te 

krijgen. Genoemde f.250.000,= is verdeeld in 500 aandelen A à f.lOO,= 

en luidende aan toonder en 200 nieuwe aandelen B à f.lOOO,= op naam. 

Van de aandelen A waren bij de oprichting reeds 100 stuks geplaatst 

en volgestort. Van de aandelen B worden er 60 geplaatst waarop 10% ge

stort dient te worden. Gezien het feit dat een aandeel B in mijn bezit 

is dat is afgegeven op 30 september 1919 (nQffimer 186), zijn kennelijk 

later nog aandelen B bijgeplaatst. Op dit laatste stuk is met een 

sternpel aangegèven dat het slechts voor de helft meedeelt in het divi

dend over 1919. overigens is ·alleen over 1918 een keer dividend uit

gekeerd en daarna nooit meer. 

Veel plezier hebben de bezitters van de aandelen B van hun belegging 

niet gehad, integendeel! Nadat in juni 1920 een bijstorting van 30% 

heeft plaatsgevonden, is reeds in augustus van datzelfde jaar besloten 

tot liquidatie van de vennootschap over te gaan. In 1923 is de liqui

datie voltooid; de aandeelhouders B hebben echter tot die tijd wel de 

resterende 60% nog op hun aandelen moeten bijstorten! 

Tijdens de liquidatieperiode is, bij vonnis van de arrondissementsbank 

van Amsterdam dd. 20 juli 1921, ook nog het faillissement van de ven-
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DE IJSEL'' .... .. · .. 
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';; ._:.:·Maatschappelijk · Kapitaal f 250.000.- . 
. . . ·. ~ verde~ld. 'i'n'. ~f."sêritè;n ; . 

. ,· Serie A, ·groot' f 50.000.-, bestaa~·de u.i.t 500 aandeelen, elk groot 
·. . . . f 100.- (luidende aan Toonder) . 
.j . Serie B, groot f 200.000.-, bestaande uit 200 aandeelen, e~k 
. . groot f 1 000.- . (op naam}. · . : 

.1;. • • •• .•••• 

. ·: Opg~richt bij net~. d~n 17rn F~bruari 1917 voor d~n i~ D~~nt~r r~sidur~ndRn .. 
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nootschap uitgesproken. Negen dagen later echter, op 29 juli 1921, is 

dit vonnis door dezelfde arrondissementsrechtbank weer vernietigd. 

De reden waarom tot liquidatie is bes l oten , heb ik niet kunnen achter

halen . Wellicht dat al sne l uitkeringen gedaan moesten worden op pas 

afgesloten verzekeringen, waarvoor de opgebouwde reserves nog ontee

rijkend waren. 

Gezien het feit dat een aandeel B met nummer 186 bekend is, en erva n 

uitgaande dat alle aandeelhouders B aan hun verplichting tot volstor

ting hebben voldaan en de aandelen doorlopend genummerd zijn, Z1Jn 

deze aandeelhouders gezamenlijk voor minstens f. 186 .000,= het schip 

ingegaan. 

J . E. Wustenhoff 

TE KOOP: 
OUDE AANDELEN VAN VELE LANDEN 

Schrijf mij van wel~ land of thema U verzamelt, 

ik stuur U gratis mijn pri jslijst. 

Mevr . A.N . Briggeman-v.d. Schelde 
Kantelenweg 70, 
3233 RD OOSTVOORNE Te l : 01815- 5036. 

VEILING NIEUWS 

Veiling Frankfurt 22 september 1990. 

Na de zomerpauze was dit de eerste veiling. Met spanning werd naar 

deze veiling uitgezien. Zouden de door de Golf-Crisis veroorzaakte 

koersdalingen op de internationale Effectenbeurzen van negatieve in

vloed zijn op de prijzen voor de Oude Fondsen? Het oordeel hierover is 

niet eensluidend. 

Er was een groot aanbod op deze 27e veiling georganiseerd door 

"Freunde Historische Wertpapiere •• . Liefst bijna 850 kavels, er van af 
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te komen geen geringe taak. Toch werden er ca. 600 kavels door het pu

bliek opgenomen hetgeen als zeer hoopvol werd ervaren. De omzet was 

ca. DM.260.000,= een record voor Frankfurt. Per kaveL ca. DM.440,=. 

Zoals gebruikelijk vangen wij aan met de kavels met Nederlandsche 

Fondsen. Dit had weinig orn het lijf. Slecht 3 kavels, waarvan er 2 re

tour gingen, 6% City of Rotterdam, Gold Bond, 1924, met een inzet van 

liefst DM.150,= en Oblig. f.lOOO,= 's-Gravenhage uit 1938, inzet van 

DM.80,=, beide kavels geen interesse. Tot onze grote verbazing werd 

voor een door de Ver. v.d. Effektenhandel in 1892 uitgegeven Cert. ter 

zake inlevering onbetaalde coupons van een Pot.tugeese lening uit 1853 

de inzet van DM.80,= betaald. 

Voor papieren van Duitse ondernemingen met klinkende namen werd weer 

goed geboden. bijv. "ALLIANZ" Vers.AG.Gründeraktie Berlin 1890 DM. 

9.800,=; Deutsch Oesterr.MANNESMANNROHRENWERKE, Berlin 1890: DM.2.500. 

"GUTEHOFFNUNGSHUTTE" Gründerst. 1873; DM.3.200,=; "BAUVEREIN PASSAGE" 

Berlin, 1889,: DM.l.OOO,= een nieuw hoogtepunt voor dit toch regelma

tig aangeboden papier. "DAMPFSCHIFF.Ges.NIEDER-und MITTERRHEIN, Grün

derst., 1839, Düsseldorf,: DM.3.900,=. En zo waren er talloze papieren 
/ 

van Duitse ondernemingen die · meer dan DM.1.000,= opbrachten. 

DECORATIEVE PAPIEREN: 
Belangstelling blijft onverminderd voortduren. Voor het prachtige pa

pier Schuldverschr. DM.l.OOO Stadt HEILBRONN 1923, dus niet eens zo 

oud, werd bij een inzet van DM. 450,= (overigens een redelijke prijs 

voor een papier uit 1923) DM. 4 . 800, = geboden. Liefst het 10-voudige 

van de inzet. Een dergelijke bieding komt zeer zelden voor. Wat de 

overige landen betreft, bij Frankrijk viel op de fraaie prijs van DM. 

8.000,= voor het prachtige stuk, "Obligation 500 Fr. (Blankette) Paris 

1934 van het destijds prestigieuze warenhuis PARIS FRANCE. Het ontwerp 

voor de schitterende tekening op dit papier was van de wereldberoemde 

"Jugend Stil" kunstenaar, Alphonse MUCHA. 

Opvallend was ook de prijs voor een Belgisch papier, eveneens in 

Jugend Stil- uitvoering, in dit geval van de bekende kunstenaar 

E.Rocher Pref.aand. Fr.lOO,= Comp.Gen.d'EDITIONS LYON-CLAESEN. Een 

destijds bekende Uitgever.: DM.4.800,= Bij een inzet van DM.l.200,=, 

dus het viervoudige. 

USA Rail Roads verschillend. Aan de ene kant wat opvallende prijzen 

d.och anderzijds nogal wat kavels, die de inzet niet opbrachten. 

Bij de automobielpapieren doorgaans prijzen behoorlijk boven de inzet. 
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Het bekende papier LA HISPANO SUIZE, Akt.SOO,= Pst. Barcelona 1915 DM. 

1. 000 ,= (700) ''HANSA AUTOMOBILWERKE, 1925, een Duits papier; DM.l. 200 

(800). 

De topper van deze veiling was de opbrengst voor een Gründer Akt.KOMI

SCHE OPERA, Wien 1873, met originele handtekening van de beroemde 

"WALZER KÖNIG" JOHANN STRAUSS; DM.16.000,= .. (Met kosten ruim 

f-21.000,=.) 

De daags daarop gehouden Bazar was niet minder bezocht dan de vorige 

keer. BEURS CRISIS? DE OUDE FONDSEN SCHIJNEN "CRASH PROOF" te zijn. 

Amsterdem, Oktober 1990, L. Rietveld. 

GELD TE KIJK. 

In het kader van de manifestatie ''Utrecht Grafiek 1990" wordt in de 

expositieruimten van de Crediet en Effecten Bank aan de Kromme Nieuwe 

gracht 6 te Utrecht tot en met 11 

januari 1991 de tentoonstelling 

GELD TE KIJK gehouden. Aan de hand 

van munten, bankbiljetten en waar

depapier~n wordt op deze tentoon

stelling ingegaan op de rol die de 

grafische techniek en vormgeving 

speelt bij het gebruik, ontwerp en 

beveiliging van geld en waardepa

pieren. Er worden zowel oudé als 

nieuwe stukken getoond, waardoor 

een duidelijk beeld ontstaat van de 

ontwikkelingen in de grafische 

techniek die erop gericht zijn na

maak en vervalsing te voorkomen. 

Een zaal is geheel gewijd aan mun

ten en bankbiljetten en de andere 

aan waardepapieren. In deze laatste 

worden meer dan honderd oude en 

nieuwe aandelen en obligaties ten-

Oude schuldetL . 
. .. . . p···diusctg 
Moskou· hèeft ziCh .~ 

,,b.ereid . verklaard .. Frankrijk 
"àaJèlen uit 'de tija .ftll.·\le. 
'tàfeia &aug te betaleD: V$1-
gens ··. . Sovjet.:aiplomatea -
laaald deze toezegging onder- · 
deel uit V8,D het ~D toa-· 
sen Parijs en Moskou gesloten 
aamenwerkinpvetclrag. Het 
gaat om een schuld van omge
rekend 140 m.iijanl huidige 
~. E.!Vl . .. 
~~enorme omvang . ~~ 'eze séhuld betreft het 
~aarschijnli)k een gedéelte
l.ijke terugbetaling,. in -de 

·~-~in.~ :Ja:~ 
kom.en.met het Verenigd~ 

· .. ; .. ~ . . (AFP) 
~~ .! • - . 
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toongesteld , zowel uit Nederland als uit het buitenland. De bijbeho

rende verklarende teksten zijn helder en duidelijk. Voor de bezoekers 

·van de tentoonstelling is, zolang de voorraad strekt, een gratis bro

chure beschikbaar. In deze 20 pagina's tellende en met vele illustra

ties verluchte brochure wordt nog wat dieper op de materie i ngegaan. 

De C&E Bank brengt met deze tentoonstelling de oude waardepapieren 

onder de aandacht van een breder publiek. Voor onze vereniging kan 

dat alleen maar gunstig zijn. 

De tentoonstelling is alle werkdagen tot en met 11 januari 1991 geo

pend van 09.00 tot 16.00 uur. Een bezoek hieraan kan ik U ten zeerste 

aanbevelen. 

J.E. Wustenhoff 

VEILINGNIEUWS. 

VEILING ERIK BOONE. 

Inmiddels de 14e veiling, die door de aktieve Belg Erik boone op 20 

oktober 1990 in Antwerpen georganiseerd werd. 

De veiling trok zeer veel publiek, dat met veel spanning afwachtte 

hoe de resultaten zouden zijn. Mede door de grote koersdalingen op de 

internationale effectenbeurzen sinds de Golfkrisis, was met niet ge

heel gerust. naar de veilinghouder bij de aanvang al mededeelde, was 

het aantal schriftelijke biedingen, hoewel op zichzelf zeer bevredi

gend, toch wat minder dan io de vorige veiling. 

Toch viel alles mee en werd er een zeer behoorlijke omzet gehaald 

van totaal bijna 4 . 000.000,= Bfrs., slechts 200.000,~ Bfrs. minder dan 

de vorige rekord opbrengst . . Van de ruim 900 aangeboden kavels gingen 

er ca. 165 terug, derhalve minder dan 20% hetgeen ver onder het gemid

delde ligt. 

Er waren heel wat kavels metnederlandsepapieren en.doorgaans- het 

waren geen z.g.n. "Spitzen-Papiere" - brachten ze naar verhouding 

goede prijzen op. 

Scheepswerf "BODEWES", Millingen, aand.f.1.000,= uit 1919 Bfrs.l.400,= 

(1200), N.AMERIKAANSCHE HYP. BANK, LEEUWARDEN, pandbrief f . lOO,= uit 

1916: Bfrs.1.800,=; EAUX d'UTRECHT, in Luik uitgegeven papier van 

Waterleidingbedrijf in Utrecht: Bfrs.3.250,= (2500); CHRIST . VER .JONGE

MANNEN, aand. f. lOO, = 's-Gravenhage 1900: Bfrs.l.800 , =; ' s-GRAVEN-
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NEDERLANDSCH CROATISCHE MIJNBOUWMAATSCHAPPIJ 

OPGERICHT: 5-11 - 1898 GEVEST I GO : Amsterdam 
DIRECT EUR: Or . A. Chesnais (te Brussel) 
COMMISSARISSEN: F. van Giessen, J.J. Blussè , J . J . Klaverwijden en 

Jan van Tijen 
DOEL : Het verkrijgen van vergunningen voor mijnbouwkundig onderzoek van 

mijnconcessiën , voor de ontginning van delfstofhoudende gronden; 
het verkrijgen van die gronden zelf ; de exploratie en exploitatie 
van die vergunningen, concessiën of die gronden, zoowel voor eigen 
rekening als voor derden ; de verkoop van de verkregen delfstoffen 
het handeldrijven daarin en verder alles wat in den ruimsten zin 
met het voorenstáande doel in verband staat. 

DUUR: 50 jaren , ineegaan den 4 Januari 1899. 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : f 2.000 . 000,- . verdeeld in 200 aandeelen op 

naam, bij volstorting ook aan toonder. van f 10.000,-, waarvan 20 
zijn gesplitst in een- tiende aandeelen van f 1000,- . Geplaatst is 
f 1 . 800 . 000 , - . 
Behoudens de originele aandelen zijn er ook nog recepissen in om
loop. 

cat .nr. nominaal kleur geplaatst 
NL H 0063a f 10.000 zwart/wit 
NL H 0063b f 1 . 000 
NL H 0063c f 10 . 000 zwart/wit 
NL H 0063d f 1 . 000 

In LIQUIDATIE getreden 1908 
Druk : Typ . en Lith . J.H . de Bussy , Amsterdam 
Afmeting: 32,1cm x 20,7cm aandeelen à f 10.000 , -

cm x cm aandeelen à f 1000 ,-
28,0cm x 21 , 2cm recepis à f 10.000,-

cm x cm recep i s à f 1000.-

soort 
aandeel en 
1/10 aand . 
recepis 
1/10 recepis 
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CORONIE 
WEST-INDISCHE NIJVERHEIDSVEREENIGING 

OPGERICHT: 1-9-1 897 GEVESTIGD: Amsterdam 
DIRECTEUR: A.H.S. Leysner en J. Bakker 
COMMISSARISSEN: J. Stap en H. de Kruyff 
DOEL: Oe aankoop van kokosnoten en de machinale bereiding van de vezels 

uit den bast dier noten, het spinnen van garen en de daaraan ver
wante artikelen, in den meest uitgebreiden zin en de handel in de 
daaruit gefabriceerde waren. 
Het terrein waarop de werkzaamheden zullen plaats hebben is gelegen 
in het district Coronie aan de kust van Suriname. 

DUUR: 25 jaren, ingegaan den 1 September 1897 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 25.000,-, · verdeeld in 100 aandeelen aan 

toonder van f 250 ,-. In 1899 is het kapitaal gebracht op f 100. 000 . 

cat. nr. 
NL H 0064 

nominaal 
f 250 

Geliquideerd in 1905 

kleur 
zwart/wit 

Druk: Typ. en Lith . J.H. de Bussy, Amst. 
Afmeting: 26,3cm x 18,0cm aandeelen 

geplaatst 
100 

soort 
aandeel en 



NED ER LANOSCHE ELECTRICI TEIT MAATSCHAPPIJ 

OPGERICHT: 28-11 - 1903 GEVESTIGD: Amsterdam 
DIRECTEUR: J . A. Rittershaussen 
CO MMI SSARISSEN : Mr. M. Enschede. J . D. Sickler, A.B . Reintjes, A. D. de 

Marez Dyens en C. M. Herckenrath, gedelegeerde 
DOEL: Het aanvragen, overnemen of vervreemden van concessiën op electra

technisch of ander industrieel gebied; het event ueel steunen van 
zoodanige aanvragen ; het exploiteeren van bedoelde concessiën en 
het deelnemen in andere vennootschappen en het verrichten van alle 
aanverwante handelingen en werkzaamheden . die door het bestuur in 
het belang dezer vennootschap noodig of wenschelijk geoordeeld 
zullen worden. eindelij k het zich als borg verbinden en het geven 
van zakelijke zekerheid voor verbintenissen der Eerste Nederland
sche Electriciteit-Maatschappij, gevestigd in Amsterdam. 

DUUR: Tot den 31 December 1954 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAA L: f 855 . 000,- , verdeeld in 1510 preferente 

aandeelen aan toonder va n f 500,-, en 500 gewone aandeelen a an 
toonder van f 200 ,-. Uitgegeven zijn 1510 inkomsten obligatiën van 
f 600 . - . die bij de liquidatie zijn omgezet t egen f 400, - aandeelen 
Kennemer Electriciteitmaatschappij. 

cat.nr. 
NL H 0065a 
NL H 0065b 

nominaal 
f 200 
f 500 

kleur 
geel/zwart 
groen/zwart 

In Liquidatie getreden 1909 
Druk : B. v. Mantgem, Hofl . Amst . 
Afmeting: 25 ,1 cm x 17 , 9cm aandeelen 

25, 1cm x 17 ,9cm pref . aand. 

geplaatst 
429 

1397 

soort 
aandeelen 
pref. aand. 
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NEOERLANOSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ 

OPGE RICHT : 19-2-1896 GEVES TIG D: Amste rdam 
DIRECTEUR: W. H. Blaauw 
COMM ISSARISS EN : Jhr. W. H. Teding van Berkhout , Jhr. J.H. van Reigersberg 

Versluis , John G. van Hemert en J . G.C. Schlencker. 
DOEL : Het in eigendom, erfpacht, pacht of op andere wijze verkrij gen van 

gronden, ten einde daarop te boren naar petroleum, aardgas, asphalt 
en aanverwante mi neraliën; de verkoop van die door de boringen ver
kregen producten, en verder al datgene wat met dit bedrijf i n on
middelijk verband staat . 

DUUR : Tot den 31 December 1971 
MAA T SCHAPPEL IJ K KAP ITA AL : f 1. 200 . 000 ,-, verdeeld in 2 serieën van 

1200 aandeelen aan toonder van f 500 , - . Naderhand in 1896 verhoogd 
tot f 3.000.000 , - . 
Uitgegeven zijn 30 oprichtersaandeelen . 

cat.nr. 
NL H 0066a 
NL H 0066b 
NL H 0066c 

nominaal 
f 500 
f 500 

kleur 
bruin/blauw 
bruin/blauw 

Liquidatie besluit 24- 6- 1904 
Druk: Typ . en Lith. J.H . de Bussy, Amst. 
Afmeting: 38 , 4cm x 25,2cm aandealen 

cm x cm opr. aand . 

geplaatst 
2400 
1400 

30 

soort 
aand . 1896 
aand . 1897 
opr. aand . 



HAAGSCH VROUWEN-COMITE NED. ROODE KRUIS, oblig. f.500,= uit 1900:Bfrs . 

1 . 300,= (1200); HAAGSCHE BROODFABRIEK, 1891, aand.f.SOO,=: Bfrs . 500,= 

NOORDZEEBAD ZANDVOORT, aand. f.1000 , = Amsterdam, 1906 : Bfrs . l.OOO,=. 

(niet veel voor een dergelijk interessant papier); WONING MIJ., aand. 

f.100,= Batavia 1909: Bfrs.1.750, = (800); GEMEENTE DALEN , Schuldbeken

tenis f.500,= 1904: Bfr s.l.500,= (1200); GEM. OOSTDONGERADEEL, obl. 

f . l.OOO,=, 1865 : Bfrs . 1 . 750,= (1500 ) , GEM. URK , obl. f . SOO,= 1914: 

Bfrs. l .SOO,= (800 ) , NED.MIJ. voor LEVENSVERZ., opr.aand. 1916, met af

beelding van onze driekleur, een veel voorkomend papier, Bfrs . 1.200,= 

en tenslotte een obl.f . 100,= uit 1923 van de NEDERLANDSCHE VROUWEN

CLUB : Bfrs . l.200 , = (800). 

U ziet het, betrekkelijk simpele papieren met over het algemeen be

hoorluike opbrengsten. 

Wat de overige kavels betreft, viel op de over het algemeen goede tot 

zeer goede prijzen voor US Railroads . Praktisch al deze kavels werden 

geveild voor prijzen boven de inzet ten. 

Automobielwaarden lagen ook goed in de markt met enige uitschieters, 

zoals bijv. een aandeel TRANSFORTS CITROEN uit 1933: Bfrs.12.000,= 

(6 . 000), AUTOBUSES BARCELONA , Aceion 500,= Pts . 1922 : Bfrs.35.000,=, 

(25.000), LA SUD AMERICANA de AUTOMOBILES, een bijzonder fraa i Argen

tijns papier uit 1912: Bfrs.47.500,= (45 . 000). 

Bij de transportwaarden viel op het mooie papie r MESSAGERIES VAN GEND 

& CIE (jawel, een van de voorl opers van de bij ons zo welbekende van 

Gend & Loos), aand. Fr.500,= uit 1922 : Bfrs.7.000,= (5000). 

Bij de sektie sport etc. viel de nog steeds grote belangstelling voor 

aandelen van golf- verenigingen op. Vo?r min of meer zeldzame stukken 

werden prijzen tot Bfrs . 9 . 000 , = geboden. In ons land komen zulke stuk

ken slechts bij uitzondering voor . 

Bovenstaande is ook van toepassing voor papieren uit de filmindustrie 

waarvoor een toenemende bel~ngstelling bestaat. 

Ronduit teleurstellend was de balangstelling voor 18e eeuwse papieren. 

Meer dan 50% van de hier aangeboden kavels haalde de inzet niet. 

Papieren van de KEYSERLIJCKE INDISCHE COMPAGNIE daarentegen bleven 

gevraagd met prijzen tot Bfrs.47.500,= . 

Voor BANCO NACIONAL DES CARLOS werd Bfrs.100 , 000,= betaald. Met kosten 

toch nog ca. f . 6.600,=. 

Besluiten we met het topstuk van deze veiling: BI-CENTENNIAL ASSOCIA

TION OF THE CO~~ONWEALTH OF PENNSYLVANIA, een indrukwekkend papier be

treffende de financiering van de feestelijkheden in 1882 m.b.t. de 

stichting v.d. stad Philadelphia en de staat Pennsylvania Bfrs . 175.000 

L. Rietveld. 
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MAIL-BID IV 1990, SLUITINGSDATUM 16- 01 - 1991. 

Op onderstaande kavels kan door de leden schriftelijk worden geboden. 
Biedingen dienen uiterlijk drie weken na ontvangst van het blad aan 
de V.V.O.F te worden verstuurd. Een kavel wordt toegewezen aan de 
hoogste bieder , die zo spoedig mogelijk een beric ht, vergezeld van 
kostenopgave, ontvangt. Na ontvangst door de Vereniging van het ver
schuldigde bedrag worden de fondsen aan de kope rs toegestuurd en vind 
afrekening met de verkopers p l aats . Kopers betalen naast de koopsom 
uitsluitend de verzendkosten (aangetekend of met aangegeven waarde). 
Verkopers wordt per kavel f.3,50 in rekening gebracht plus f.l,= 
voor ieder verkocht exemplaar. 

Leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via de Mail- Bid 
worden verzocht de fondsen per post aan de V.V.O . F. te zenden. In het 
volgende nummer van ons peri odiek zullen de opbrengsten worden gepu
bliceerd van de volgende kavel s. 

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

Unc = als nieuw 
EF 
VF 
F 
VG 
+ 
++ 

1 1 
1 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

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 
zeer decoratief 

aand.f.500,= Standolin, verf- en lakfabriek, Haarlem 1926 VF 
onder-winstaandeel Bajabang, Amsterdam 1923 VF 

2 1 6% cum.pref.aand. f.1000,= Ver. Conservenfabriek, Princenhage 

3 

4 

5 

6 

1917 VF 
1 oprichtersbewijs La Belle Meunière, Brussel 1929 VF 

1 obl. 8% $ 1000,= Confederate States, Act of Congress 
terugbetaling 01.07.1868 
1 obl. 8% $ 1000,= Confederate States, Act of Congress 
terugbetaling 01.01 . 1873 

20 . 02 . 1863, 
VF+ 

18.08.1861, 
F 

1 6% cum . pref . aand . f.1000, = Kon. Stoomschoenenfabriek A.H. 
Schijndel, Waalwijk 1917 · 
1 winstbewijs Société Générale de Sucreries et Raffineries en 
Roumanie, Brussel 1899 

1 cum.pref . wd.aand. f.1000,= Steywal Motoren Fabriek, R'dam, 
1918 
1 pref.aand. f . 1000, = Madoera Stoomtram, Amsterdam 1904 

1 aand. 25 st. Falang Besar Rubber Plantations, London 1918 
1 aand . E. 25, = Cammell Laird and Co. Ltd., 1949 

VF 

VF 

VF 
F 

VF+ 
VF 

7 1 aand. f.100,= Mijnbouw Mij. Hawaun, Semarang 1897 VF 
1 aand. f.100,= Mijnbouw Mij. Retahoen, Batavia 1903 VF 

8 1 aand. f.1000, = Pharmaceutische Import Mij. Helmig en Co., 
Soerabaya 1919 VF 
1 onder-aand . f . 100,= Cult.Mij. Ta1ang Betoetoe, Rotterdam 191 4 VF 
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1 aand. f.100,= Passoeroean Stoomtram Mij., 's-Gravenhage 1905 VF 

9 1 aand. f.lOOO,= Rijwielenfabriek A.Fongers, Groningen 1954 VF 
1 aand. Tramways et Electricité de Constantinople, 1914 F 

10 1 aanà. Mark 1000,= Uhim, Hamburg 1920 VF 
1 oprichtersbewijs R.Raulin et Cie, 'Parijs 1914 VF 

11 1 cert.f .1 00,= Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Mij., 
Amsterdam 1923 VF 
1 aand. Fr.500,= Ferry-Boats, Brussel 1929 VF 

12 1 aand. f.100,= Nederl.-Surinaamsche Goud Mij., Amsterdam 1907 VF 
1 aand. 5 st. Franco-Canadian Mining, Montreal 1929 VF 
1 opricht.bew. (1/lOe) Mines d'Or de Porcecito, Brussel 1928 · VF 

13 1 handgeschreven Schuldbekentenis f.10,= Vereeniging Feestclub 
Amerongen, 1889 VF 

14 1 aand. f.1000,= Mijnbouw Mij., Aegnator, Den Haag 1912 F 
1 aand. f.125,= Algemene Petroleum Compagnie, Amsterdam 1913 VF 

15 1 aand. f.500,= Van der Rug en Van der Ree's Machinefabriek 
en Scheepswerf, Rotterdam 19~8 VF 
1 obl. 6% f.lOOO,= Van der Rug en Van der Ree, Rotterdam 1920 VF 

16 1 obl. 4% f.lOO,= R.K. Parochiekerk van den H.Joannes den Doeper 
Grootebroek, 1907 VF 

17 1 cum.pref.wd.aand . Alg.Papier Mij., Amsterdam 1919 VF 
1 aand. f.1000, = Alg.Ned. ·Electriciteits Mij., v/h Groeneveld, 
Ruempol en Co., Amsterdam 1917 F 

18 1 opr.bew. Canadeesche Cultuur Compagnie, Rotterdam 1913 VF 
1 winstaand. Suikeronderneming Poerworedjo, Amsterdam 1908 VF 

19 1 obl. 4% f.500,= R.K. Zusterschool, Amsterdam, 1901 VF 

20 1 aand. f.SOO,= Salatri Plantations, Middelburg 1925 VF 
1 aand. f.120,= Mij. tot Exploitatie van Zilvermijnen, 
Amsterdam 1877 VF 

21 1 opr . aand. Tabaks Cultuur Mij. Balangan, Amsterdam 1898 VF 

22 1 aand . f.lOOO,= Provinciaal Grondbezit, Amsterdam 1917 VF 

23 1 aand. f.500,= Prauwenveer Ralimas, Soerabaya 1910 VF 

24 1 aand. f.250, = Reederij Tijdgeest V, Utrecht 1919 F 
1 aand. f.SO,= Briko, Den Haag 1954 VF 

25 2 aand. f.100,= Ned.Mij. voor Scheepvaart, Handel en Nijverheid, 
Rotterdam 1925 VF 

26 1 obl . 4% Fr.2500,= Roemenië 1929 F+ 
1 obl.4~% Fr.200,= Kon.Roemenië 1934 F 
2 obl. Kr.lOOO,= Koninkrijk Hongarije, 1892 VF 
1 prem.obl. Theiss 100 Oost.gld, Budapest 1892 F 
1 obl. 4% Kr.lOOO,= Pester Ungarischen Commercial Bank, 1895 F 
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27 1 aand.$.1100,= Redah Rubber Co. Ltd., Maleisië, 1950 F 
1 cert.lOO sh. Cuban Cane Products, N.Y. 1930 VF 
1 warrant Cuban Cane Products, N.Y. 1930 VF 
1 aand. 100 sh. Am. Prostomatic Corp. 1938 VF 
1 aand. 10 sh. Pref. Holland Mining Co., Washington 1926 F 

28 3 winstaand. Suikerfabriek Poerwokerto, Amsterdam 1892 VF 

29 3 aand. f.1000,= Nederlandsch-Amerikaansche Land Mij., A'dam, 
1884 VF 
1 aand. f.1000,= Idem, 1893 F 
1 aand. f.1000,= Idem, 1889 VF 
5 aand. f.1000,= Idem, 1905 VF 

30 idem als kavel 29. 

31 9 aand. Rupiah 125,= Bandoengsche Kininefabriek, Semarang 
5 aand. f.100,= Nederhorst , Gouda 1969 

32 24 Nederl.cert.lOO aand. Service Petroleum Co. Ltd., 1928 

33 1 aand. Fr.500,= Mines d'Etain de Campinas, Brussel 1912 
6 opricht.bew. Carbonnages de Pobedenko, Brussel 1898 

34 1 aand. E.84,= Ancienne Maison Léon et Dreher, Comptoir de 
Change Ltd., 1882 

35 4 aand. E.20,= Charles Laffitte and Co. Ltd., 1866 

Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg Mij. 

1955 VF 
VF 

VF 

VF 
F+ 

VF 

VF 

F 
36 2 aand. f.250,= 

Rotterdam 1875 
1 cert.f.1000,= 
1875 

in de 2e Hypotheek N.Brabants-Duitsche Spoorweg 
F 

1 cert.f. 250,= idem F · 

37 2 aand. f . 250,= Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg , Rotterdam 
1875 F 
1 cert. f.lOOO,= in de 2e Hypotheek N.-Brabantsch-Duitsche 
Spoorweg, 1875 F 

38 1 Nederl.cert. 10 aand . Central Public Utility, 1933 VF 
1 winstbewijs Botel Baltimore, Parijs 1924 VF 
1 opricht.bew. Plantations Indonösiennes, Parijs 1962 VF 
1 aand. Fr.100,= Soc.Calaisicnnc de Pates à Papier, 1960 VF 

39 1 aand. f . SOO,= Chemische lndustrie Amsterdam, 1912 
2 aand. f.500, = Duiker en Co. , Den Haag, 1963 

VF 
EF 
VF 1 restantbewijs Gemeente RotLerdam, 1936 

1 optiebewijs UniJcvcr, Rotterdam 1937 
1 aand. f.lOOO,= S . L . van Nierop en Co's 

VF 
Handelsmij., Adam 1920 VF 

40 3 aand. Mark.lOOO, Betonbau Rautenberg, Berlijn 1910 VF 

41 1 obl. 7~% f .100,= R.K. Kerkbestuur Koningin van den H. 
Rozenkrans te Budapest, 1927 
1 obl. 7~% f . 250,= idem 
1 obl.7!% f . lOOO,= idem 

VF 
VF 
VF 

42 3 obl. 4% Roebel 625,= (=f.1195,=) Rusland, 1890 VF 
1 obl. 4% Roebel 625,= idem Gecons.Russische Spoorwegen 1889 VF 
3 obl. 4% Roebel 125,= (=f.239,=)Kursk-Charkov-Azov ~- l894 VF 
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43 3 aand.Fr.Fr.500,= Comp.Franco-Hollando-Américaine, Bologne 
Sur Mer 1905 lxF,2xVF 

44 idem kavel 43. 3xVF 

45 4 aand. ~Gem kavel 43. lxF,3xVF 

46 1 aand. Baltiroere National Bank (Blankette) EF+ 
1 aand. Industrial Trust Comp. idem F 
1 aand. Wheeler Spray-on Ltd. idem EF 
1 aand. Club Products Inc. idem EF 
1 aand. United Motel Management Corp. idem EF 
1 aand. R.P. Andrews Paper Comp. idem VF 
1 aand. The Colombus Securities Corn.idern VF 

47 1 aand. Maryland Trust Comp. (Blankette) EF+ 
1 aand. Fidelity Securities Corp. of Maryland (Blankette) VF+ 
1 aand. The Delaware County Trust Save Dep. (Blankette) EF+ 
1 aand. Systerns ID Dev.Securities idem EF 
1 aand. Dennis C.Taylor D.D.S. Prof.Corp. idem EF 
1 aand. Donner & Wilsen Cornpany idem EF+ 
1 aand. Southern Can.Cornp. of Baltiroere City idem EF 
1 aand. F.L. Floor Covering Inc. idem EF 

48 1 obl.f.lOOO,= Cult.Mij. Wonokitri, Amsterdam 1897 VF 
1 bew.v.deelger. idem VF 

50 1 premie-obl. f.5, = Mij. v. Landontginning, Apeldoorn 1875 VF+ 

51 1 onderaand. f.50,= Mijnbouw Mi j . Toe val, 's-Gravenhage 1903 VF 
1 aand. f.lOO,= Teriote Mijn.Mij., Rotterdam 1889 VF 
1 aand. f.100, = Ned.-Surinaarnsche Goud Mij., Amsterdam 1907 VF 

52 1 aand. f.100,= Bouw & HandelsMij. Antibes 's-Gravenhage 1931 VF 
1 aand. f.lOO,= Verenigd Indu~trieel Bezit, Arnhem 1929 VF 
1 aand. f.500,= Mij. Tettina N.V., Amsterdam 1940 EF 

53 1 aand. f.lOO,= N.V. Noord-Brabant, Brand, Inbraak, Invalidi
teits, Ziekte, Glas, Paarden- en Vee Ve rzekering, Breda 1911 VF 

54 1 aand. f.1000,= Zeevischerij Mij . , "Noorderlicht", IJmuiden 
1924 VF 

55 1 aand. f.100,= Mijnbouw Mij. Tambang Gadang, Batavia 1902 EF 

56 1 opr.aand. Java Petroleum Mij., Amsterdam 1896 
1 winst-aand. Explor. Synd. "Pagoeat", Amsterdam 1898 
1 aand. f.500,= Ned.Ind.Cu_lt.Mij. , Amsterdam 1899 
1 winstbew. Cult.Mij. Soeban-Ajam, Amsterdam 1916 

57 1 aand. 5 st. Ca outchouc Cult.Mij., Kali-Tengah ± 1910 
1 aand. f.500, = Petrole um Mi j. Rernbang, Den Haag 1897 
1 winst-aand. Explor.Synd. "Pagoeat", Amsterdantl898 
1 aand. f.500, = Ned.Ind.Cult.Mij., Amsterdam 1899 

VF 
VF 
VF 
VF 

VF 
VF 
VF 
VF 

58 1 aand. f.500,= General Bulb Comp., Vogelenzang 1903 EF 
1 aand. f.250,= Hand. ~ Expl.Mij. Keerdijk, Amsterdam 1 931 EF 
1 pref.aand. f.lOO, = A.Hillens Sigaren% Tabaks Fabr., Delft 1930VF 

59 1 aand. f.lOOO,= van Nierop & Co's Handels Mij., Amsterdam 1920 VF 
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1 aand. f.500,= Deventer Glas Mij. J . Pouwels Goelingh, 
Deventer, 1920 
1 aand. f.1000,= Expl.Mij. Chern.Ind . Amsterdam 1916 

VF 
VF 

60 1 5% obl. General Provision Comp. Amsterdam 1914 VF 
1 aand . f . 1000,= Mij. v. Hyp.Cred. "Holland- Mexico", A'darn 1909 EF 

61 1 aand. f . 1000,= Haarlernsche IJzergieterij, Haarlem 1916 VF 
1 aand. f. 500,= Oliehandel van den Bergh-Sternveld, Maastricht 
1922 VF 
1 onderaand. f.50,= Drukkerij & Uitgeverij P. den Boer 
Utrecht, ± 1929 VF 

KAVEL- OPBRENGST MAIL-BID 1990 NR. I I I. 

1 f 10,= 11 f 32,= 21 
2 10,= 12 40,= 22 
3 8,= 13 10,= 23 
4 10,= 14 20,= 24 
5 12 , = 15 26,= 25 
6 10,= 16 25,= 26 
7 12,= 17 7,= 27 
8 22,= 18 12,= 28 
9 90,= 19 11 , = 29 
10 - 25,= 20 24,= 30 
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f 15,= 31 f 45,= 41 f 11,= 
10,= 32 38,= 
35,= 33 22,= 
25,= 34 10,= 
15,= 35 22,= 
10, = 36 40,= 
10, = 37 26,= 
26, = 38 70,= 
10,= 39 35,= 
15, = 40 25 , = 

Het bestuur van de V. V.O.F. 
wenst u 

Prettige Kerstdagen 
en een 

Gelukkig Nieuwjaar 



Catalogus van 
Russische Sporen 
Van alle boekwerken over oude effecten 
is het meest verkocht van de catalogus 
van Drumm en Henseler over Russische 
spoorwegleningen "Historische 
Wert-papiere Band I Russische 
Eisenbahn-Obligationen", uitgegeven in 
Frankfurt. 

Dit boek is via de VVO.F. te bestellen en 
kost f 29,75 (excl. verzendkosten). 
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Gebouw "MERCURIUS", Prins Hendrikkade 20-21 , 1012 TL AMSTERDAM 

Telefoon 020-200526 - Telefax 020-202446 
lnschr.nr. K.v.K. 157245 

(voorheen gevestigd: Keizersgracht 727, 1017 DX Amsterdam) 

WIJ ZI·JN VERHUISD 

Wegens toenemende drukte waren wij gedwongen uit te zien naar een ru imere 
behuizing. Wij zijn zeer gelukkig deze gevonden t e hebben in het gebouw 

"MERCURIUS" aan de Prins Hendrikkade 20-21, Amsterdam, appt. 1 0?. 

Mocht u eon kijkje willen nornon in ons nieuwe kantoor, I lAr l n: liJK Wl I KOM I 
voor iedereen, zonder onigo vorpllchtinq (vooraf gaanH ... oon t olt~loontJO). 

Moor dan 1? jam houdon wij on ~. r ood~. l'>ollq rnot do llnndel in oude offocton 

en wij z1jn stell ig hot oudsto hui5 op d1t qoblod 111 Nederland. 

Wij KOPEN, VERKOPEN en TAXERE:.N alle OUDE WAARDEPAPIEREN. 

Wenst u oude effecten te kopen of te verkopen (ook grote partijen) komt u 

zonder enige verplichting langs. Wij hebben een zeer grote collectie, zowel 

binnen- als buitenlandse effecten. 

VAN HARTE WELKOM! 

Op verzoek sturen wij gaarne onze uitgebreide catalogus. Na overschrijving 

van f 7,50 als bijdrage in de kosten op postrek. 4496079 of bankrekening 

22.37.50.964 bij de Kas Associatie volgt omgaand toezending. 

DRUKKERIJ DE MEER - MIDDENMEER 
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