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FINANCIEEL VERSLAG 1991. 

Bank en giro 
Effectenalbums 
Boeken & catal. 
Beleggingen 
Schrijfmachine 
Cat.Nederland 

LASTEN 
Periodiek 
Onkosten 
Afschrijvingen 
Saldo 

LASTEN 
Periodiek 
Onkosten 
Ruilbeurzen 

1991 

4.895,42 
1.600,== 

110,== 
9.520,== 

p.M. 
P.M. 

BALANS PER 31.12 

1990 

14.989,70 
1.850,== 

120,== 
-,-
P.M. 

Voorui tont". 
contributie 

Te betalen 
periodiek 

Div.te bet. 
Reserve 

16.125,42 16.959,70 
========= ========= 

LASTEN EN BATEN REKENING 

1991 

6.313,72 
1.653,77 

, 
139,20 

8.106,69 
======== 

1990 

5.350,74 
1. 700,29 

564,51 
1.110,== 

8.725,54 
======== 

BA 'I' EN 
Contributies 
Mail-bid 
Rente 

BEGROTING 1992 

BATEN 

1991 1990 

955,== 280,= 

1.465,98 3.170,96 
, 67,50 

13.704,44 13.441,24 

16.125,42 16.959,70 
========= ========= 

1991 

6.901,== 
576,95 
628,74 

8.106,69 
======== 

1990 

6.935,== 
1.536,75 

253,79 

8.725,54 
----------------

6.700, == 
1.500, == 
1.300, == 

Contributies 
Verkoop materiaal 
Rente 

7.900,== 
100,== 
800,== 
700,== Mail-bid 

9.500,== 9.500,== 
======== ======== 

TOELICHTING OP JAARCIJFERS EN BEGROTING. 

De post beleggingen bestaat nominaal uit f.10.000,== 7~% bankbrieven 

ABN AMRO 1989-1995. De waardering vindt plaats tegen pari of lagere 

beurskoers. De reserve is in principe bestemd om te zijner tijd een 

catalogus Nederland uit te brengen. 

De lasten-baten rekening over het afgelopen jaar sluit met een klein 

positief saldo, terwijl de begroting voor 1991 een tekort van f. 1200 

indiceerde. Deze meevaller is van incidentele aard . Zo werden - OM 

andere dan financiëele redenen - h e t afgelope n jaar slechts twee 

ruilbeurzen g eorganiseerd i.p .v. d e v e rwachte vier . Het bestuur 

blijft ernaar streve n in principe vie r ruilbeurzen per jaar te hou

den. Voorts waren in 1991 de portokosten uitzonderlijk laag, doordat 

mailingen aan leden nauwelijks nodig waren, door het interen op be

staande voorraden postze gels en door het relatief geringe aantal 

brieven dat door het sekretariaat b e antwoord behoefde te worden. 

3 



Het aa~~~ :eèe~ is vrijwel gelijk gebleven op ca. 225. 

Voor ~9 9 2 ·~ràt verwacht dat de ontvangsten zullen stijgen als ge

vo~g va~ de contributieverhoging van f.30 naar f.35. Voorts kan met 

inga~g van dit jaar een bijdrage worden verwacht van de verkoop van 

e=fectenalbums, boeken en catalogi. Besloten is het resultaat van 

deze verkopen voortaan over de lasten-baten rekening te laten lopen. 

Anderzijds zullen de kosten voor het periodiek, de algemene onkosten 

en vooral de uitgaven voor ruilbeurzen toenemen. Deze laatste catego

rie zal vcor taan afzonderlijk worden vermeld. 

Voor het kunnen aangaan van extra activiteiten, bijvoorbeeld op het 

gebied van promotie , is het zeer wenselijk dat het aantal leden van 

de vereniging toeneemt. 

JAARVERGADERING. 

De jaarvergadering van de Vereniging zal worden gehouden op zaterdag 

9 mei 1992 in CASA 400, James Wattstraat 75, Amsterdam (vlakbij het 

Amstelstation). De vergadering zal om 11 .00 uur beginnen; na afloop 

worden een ruilbeurs en een kleine veiling georganiseerd. 

De agenda voor de vergadering luidt a . v.: 

1. Opening 

2 . Sinnengekomen stukken 

3 . Notulen vorige vergadering 

4. Jaarverslag 

5 . Financieel verslag 

6. Verklaring kascommissie en décharge 

7. Begroting 

8. Samenstelling kascommissie 

9 . Samenstelling bestuur 

10 . Rondvraag 

11 . Sluiting. 

OPROEP. 

In de komende jaarvergadering zullen twee bestuursleden aftreden 

en zich niet meer herkiesbaar stellen. Het bestuur bestaat dan nog 

maar uit vier personen zodat uitbreiding dringend gewenst is . Uw 

kandidaatstelling zullen wij derhalve ten zeerste op prijs stellen! 

Over de door het/de nieuwe bestuurslid/leden uit te voeren werkzaam

heden is uiteraard overleg mogelijk. 
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Voor de Catharinó?. en Ca!cilit2 Gast

huizen, mitsgaders 't Elifobetlz 

Gasthuis , ge- unieerd met de 

Leproozen. 

W y óndergefchreeven Meefteren en Regenten 
van de Catharittte en Ccecilice Gasthuizen , mitsgaders 't Etijabeth Gasthuis, 

ge-unieerd 'met de Leproozen , binnen Leydetz, als by 1\pofl:ille van Hun Ed. 

Gr. Ach tb. di~ van den Geregce der Stad Leyden , in dato den i) .y~ 
J1 f ~~~jij_ geauthori[eert tot het negotieeren van gelde, bekenne by 

deeze, wefc'n deugdelyk fchuldig te weezen, aan, ende ten behoeve v?.n 

~~~ yaA1-.Yo~ 

een Somroe van vy? yt~,Lvr,f_a. __ "-· ' Guldens, tot 

veertig Grooten 't Sturé'; fpruitende ter zaake van deugdeJyk opgefchotene, 

en voor de ondertekening dezer aangetelde Gelden, renuncieerende dier

halve van de exceptie van ongetelde gelden, welker kragt wy verklaare~ 

pns ten vollen . bekend te zyn, belovende van de voorfchreeve Som· 
~e van z·: -Y. .~ .~(~eb--·- 0 

. Guldens aan den voorn. ~ .. 
• ~1--C k rJ Ya-v... . _2c1 6?ft...::._._ ofce deszelfs aél:ic in vervolg 

wettiglyk verkrygende, te zullen betaaien iocrest jegens 9 ~-Guldens 
c----o ~Stuivers van ieder Hondere in 't Jaar, waar van het eer!l:e Jaar 

zal omgekomen en verfelleenen zyn den . ..2...:_9fl-vVdve"~~ des Jaars 

Zeventien Honderd cfL... ~ ~ ~~-vt ;j ende zo voorts van Jaar tot 

Jaar, tot de eifeél:ueele voldoeninge en aflosfinge toe, welke na verloop 

van ~Jaar ten allen tyde zal mogen en moeten gcfchieden, mits cle een 

den ander drie maanden te vooren behoorlyk waarfchouwcnde ; tot naarko

ruinge van het gunt voorfchreeven !laat verbinden de Meefleren en Regen

ten in hunne bovengenoemde Qualiteit alle de goederen van de meerge

melde Gasthuizen. Des ten oirkonden dezen getekend d.u.. :..:l~J{(T"}o.e~~ 
7 

. ~~r: 1 ;~- --t-.}17~..-. t;r ~ - .· 
Somme fV~o,_,_ _ . f/'"" '71~ &0,~:::~ ' /w a- .. -· ~ /""~ ,""j'q 

. . - ;m7 fiû Jla.-. ,_/Jr...,.._..._~ n-r .-.......(__M ~IJ:!! 
lntr.f U$. - ~::2/~~-~) ) 9/~ 

~·(\ /.< i/ / 
~,.f/Jidfa?d~. . ~ 5 



Voor de CATHARINA en CECILIA Gasthuizen, mitsgaders 't ELISABETH Gast
huis, ge-unieerd met de LEPRROOZEN. 

In de zomer van 1428 kochten Jan Dirc Coenenzoon en zijn vrouw Katrijn 

Willem Tedendochter een huis en erf gelegen in "Onser Vrouwenprochye 

in den Camp" te Leiden. Zij lieten het huis verbouwen en geschikt ma

ken om als gasthuis te dienen "totter armer, siecker vrouwenpersonen". 

Op 5 oktober van hetzelfde jaar stelden Jan en Katrijn hun stichting, 

ter ere van St Elisabeth, onder bescherming van de stad en van het St 

Margarethaconvent in de stadsvrijheid. Het stadsbestuur nam het be

schermheerschap aan en gaf tevens de twee door haar aangewezen gast

huismeesters toestemming om in de parochiekerk van O.L. Vrouw te col

lecteren ten behoeve van het gasthuis. Daarnaast kreeg het nieuwe 

gasthuis dezelfde voorrechten als de andere gasthuizen - het St Catha

rina- (gesticht in de 12de eeuw) en het O.L . Vrouwegasthuis - name

lijk, dat de eventuele nalatenschappen van in het gasthuis gestorven 

personen aan het gasthuis zouden toevallen, dat het legaten mocht 

aanvaarden en dat het van alle te beLalen lasten werd vrijgesteld. 

Naast de aankoop en het in orde brengen van het huis, hebben Jan en 

Katrijn ook een beginkapitaaltje geschonken en hebben zij in 1432 en 

1435 verdere giften gedaan. 

Door de slechte economische toestanden en oorlogsomstandigheden gedu

rende de 16de eeuw, besloot het stadsbesturr in 1581 om het O.L. v.

gasthuis op te laten gaan in het St. Elisabeth. Tien jaar later, in 

1592, kwam een verdere concentratie tot stand door ook het Leproos

huis aan het St Elisabethgasthuis toe te voegen. 

In 1634 werd, vooral ten behoeve van pestlijders, krankzinnigen en 

drankzuchtigen, het St Ceciliagasthuis geopend. Het was hier waar 

Boerhaave zijn beroemde klinische lessen gaf. Later is dit gasthuis 

opgegaan in het St Catharina. 

De financiële positie van de gasthuizen was, met ups en downs, rede

lijk gedurende de 17de eeuw. In de 18de eeuw wordt, vooral in de 

tweede helft, deze positie steeds slechter. Met name ontbreken de 

middelen voor kapitaalsuitgaven, onderhoud gebouwen etc. Men is daar

door gedwongen steeds meer eigendommen, vooral landerijen, te verko

pen om de tekorten te dekken. 

In 1773 is het dan zover dat het St Elisabethgasthuis niet meer zelf

standig kan blijven voortbestaan en gaat het op in het St Catharina

en Ceciliagasthui~. Door deze fusie zijn tenslotte alle oude Leidse 
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gasthuizen en het Leprozenhuis verenigd. 

De gasthuizen waren voor hun financiering voor een belangrijk deel 

afhankelijk van giften, legaten van particulieren alsmede van s tede

lijke b i jdragen . Ook werden wel giften in natura gedaan, met name 

stukken land die dan verpacht konden worden. Niet zelden werd als 

pachtsom een percentage van de oogst bedongen. 

Waarschi jnlijk ter financiering van nog uit de fusie van 1773 voort

vloeiende herstructureringskasten heeft de combinatie in 1790 een 3% 

lening uitgeschreven . Helemaal nieuw was deze vorm van financiering 

niet voor de gasthuizen. Reeds in 1763 en in 1767 had het St .Elisa

bethgasthuis obligati eleningen- van resp. 14.0 00 en 48.000 gulden -

uitgeschreven. Het is mij niet bekend of van deze leningen stukken 

bewaard zijn gebleven . 

J.E. Wustenhoff 

Bron : JAARBOEKJE voor geschiedenis en oudheidkunde van LEIDEN en OM
STREKEN 1970. 

E.N.O.E.A./SCRIPORAMA-veiling. 

Op zaterdag 23 mei 1992 word t door de heren L. Rietveld en K. Monen 

weer een veiling van Oude Waardepapieren georganiseerd in Amsterdam. 

De veiling zal weer in dezelfde lokatie, het Centraal Station , plaats

vinden. Noteert U deze datum vast in Uw agenda! 

Inlichtingen kunt U verkrijgen bij de heren L. Rietveld (tel. 020-

6882056, fax 020-6820986) of K. Mone n (tel. 01880-3 066 2, fax 01880-

43597 ). 

TE KOOP: 

OUDE AANDELEN VAN VELE LANDEN 

Schrijf mij van welk land of thema u verzamelt, 
ik stuur u gratis mijn prijslijst. 

Mevr. A. N. Briggeman-v. d. Schelde 
Kantelenweg 70, 3233 RD Oostvoorne, Telefoon 01815-5036 
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VEILINGNIEUWS. 

BERLIJN, 21 september 1991 (aanvulling) 

In ons vorige nummer in het verslag over de veiling te Berlijn van 

21 september 1991 vermeldden wij dat het daar aangeboden stuk COM

MERCIE COMPAGNIE te MIDDELBURG , 1721, de inzetprijs van DM.2200, -

niet haalde. Achteraf is ons gebl eken dat dit stuk in de naverkoop 

alsnog voor de inzetprijs is verkocht. Aangezien het hier een zeld

zaam Nederlands stuk betreft, leek het ons nuttig dit alsnog te ver

melden temeer daar het slechts zelden voorkomt dat een Nederlands 

papier een dergelijke hoge prijs opbrengt. 

WENEN, 7 december 1991. 

Inmiddels de 25ste veiling van Oude Waardepapieren georganiseerd 

door Handels Gesellschaft für Historische Wertpapiere in Wien. Een 

jubileum dus. Plaats van handeling de geheel gerenoveerde speelzaal 

van Casino Austria, het voormalige Esterhazy- Paleis in de chique 

Kärntner Strasse. Een waar~ge ~i~,ce. ~eh, laten wij wel wezen, 

is dikwijls, zowel de beurs voor de o=ficiee~ genoteerde effecten 

als de "Non Valeurs" niet eve~eens een casino? Een meer passende am

biance is nauwelijks denkbaar. 

In het financië le circuit telt Wenen mee . Er is veel geld, de uiterst 

luxieuze winkels in de Kärntnerstrasse geven een beeld van een zeer 

welvarende bevolking. Normaal zijn op zaterdag de winkels tot 14.00 

uur geopend , doch vanwege het komende Kerstfeest was het een z.g.n. 

"lange" zaterdag en mochten de winkels tot 18.00 uur open blijven. 

Er was een ware invasie van Tsjechen en Hongaren, de gehele stad was 

bomvol. 

Dat er veel geld in Oostenrijk is, bleek ook duidelijk op de veiling. 

Deze was goed bezocht, niet a lleen kijkers ,doch ook kopers. 

Beginnen we mer Nederland, want merkwaardig genoeg waren er zelfs 

een aantal kavels met Neder landse papieren, papieren waarvoor in ons 

land nauwelijks belangstelling bestaat. 

Een kavel met 3 Nederlandse Staatsleningen : 0Sch.600,- (met kosten 

ca . f.l35), idem met 2 Staatsleningen: eveneens 0Sch.60 0 ,-. Opval

lend was het dat er wederom een z.g.n. "Gründeraktie" van de Amsler

damsche Bank uit 1872 werd aangeboden: 0Sch.3800 ,- (ca . f . 875) . 

Een groot deel van de aangeboden kavels had uiteraard betrekking op 

Oostenrijkse waarden, vooral spoor-/tramwegen en financiële inste.l

lingen. Praktisch al deze kavels gingen tegen goede prijzen van de 

hand. Bijv. YBSTALBAHN uit 1896: 0Sch . 7000 ,- en als regelrechte top-
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MEERZORG 
CULTUUR MAATSCHAPPIJ 

OPG ERICHT: 8-1 0-1907 GEVESTIGD : Amsterdam 
DI RECT EU R: D. Tollenaar Hzn . en J . D. Rahusen 
CO MM ISSARIS SEN: E. Baron van Heerdt tot Ever sberg, H. J . Rahusen, Mr . G. 

M. den Tex e n C.C. Zeverijn 
DOE L: Het verkrijgen van plantages in de kolonie Suriname, de exploitatie 

daarvan door de cultuur van rubber (inzonderheid Hevea Braziliensis) , 
bacoven (banana ' s) en andere producten, alsmede het voor de mar kt be
reiden en de verkoop van het product . De exploitatie van plantages, 
aan derden toebehoorende, en verder alles wat met het bovenstaande 
in verband staat . 

MA ATSCHAPPELIJK KAPITAAL : f 500 . 000 ,-; aandeelen aan toonder van 
f 1000 , - . Tevens uitgegeven winstaandeelen . 

Bij de oprichting zijn overgenomen alle aandee l en der in Suriname 
gevestigde N. V. Abraséi en de daartoe behoorende plantage Meerzorg , 
gr oot 1247 hectaren . 

cat . nr. 
NL H 0075a 
NL H 007 5b 

nominaal 
f 1000 

kleur 

groen/wit 

Ontbonden Alg . verg . d . d . 20- 05-1913 
Druk: J . H. de Bussy , Amsterdam 
Afmeting : cm x cm aandeelen 

17,8cm x 25 , 7cm wi ns t aand . 

geplaatst 
250 
100 

soort 
aandeelen 
winst aand . 
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BENDISBERG 
MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJ 

~. 

·-:";i; 
h- :-. 

. . Itînii;~i~~ms~·. ~il 
-"U~4 t. .. ~~'l't\llD.ut. , ~. 

·······y~· ~'~"? ~~-:-~ 

~~~~te:~i:E~ ~~<~~ 
Maats~~appelijk K~pi~aal f 1,800,000.- J;._:1V ; 

··. -;.;,;~-::--";. "'. ·.-~m:,x·······.. J1~ ~ 

· BifîtJ~ ~~Aandeel ;Ij~ 
--K~~~ 

groot Du.F"'D GuL~::N 

OPGERICHT : 21-3- 1898 GEV ESTI GD: Amsterdam, H.gracht 270 
RAAD VAN BEHEER : M. J . Boissevain , Jhr . H.M. Huijdecoper, Mr. A.J. La::JOu

chère en Mr . A. H. Phi lipse 
DOEL: De exploitatie van zink- , lood- en kopermij nen in Ouitschland; het 

bewer ken en de verkoop van ertsen of metalen; het aanleggen van we
gen en het aanschaffen van ver voermiddelen . Oe vennootschap vangt 
haren werkkring aan met de overname en exploitatie van he t in den 
kri ng Adenau en Mayen (Ei fe l l ge l egen koper-, lood- en ij zerbergwerk 
Gute Hoffnung Bernhardi e t Susannae en van het in voormelden kring 
gelegen geconsolideerde Sanct Jaster Ertsber gwerk Bendisberg. 

DUUR: Tot den 31 December 1973 
MAATS CHAPPELIJK KAPITAA L: f 1. 800. 000 , - , verdeeld in 3 seri eën, elk 

groot f 600 .000,-, ver deeld in 600 aandeelengroot f 1000,-. 
Tevens uitgegeven 1200 oprichtersbewij zen . In 1898 is uitgegeven 
een 6% obligatielening groot f 500 . 000 ,-, nominaal f 1000 ,- . 

cat . nr . 
NL H 0076a 
NL H 0076b 
NL H 0076c 

nominaal 
f 1000 

f 1000 n 

kleur 
groen/beige/zwart 

groen/bruin 

Ont bonden door de Alg . verg . van aandeelhouder s 
Druk : J . H. de Bussy, Amsterdam 
Afmeting : 25 , 3cm x 37,0cm aandeelen 

cm x cm opr. bew . 
22, 5cm x 33 , 5cm 6% obl . 

ge plaats t soort 
1200 aandeel en 
1200 opr . bew . 

500 6% obl. 

d . d . 5- 06-1913 



BRASSO 
MIJNBOUW MAATSCHAPPIJ 

OPGERICHT: 10-1 1-1911 

DtJfZEl\ï:).. GULDEK 
~{,~·TOONDJÛt 

GE VESTIGD: Amsterdam 
DI RECTEUR : J . A. R. Stuffken 
COMMISSARISSEN : S .M. Graaf von Zabola , N.B. Graaf van losoncz, G.T . Graaf 

van Szék , Mr . S.R . Fuldauer , Prof . C. J . van Loons , S .C. van Musschen
broek en H. G. Schadd . 

DOEL : Oe exploratie en exploitatie van mijnbouwondernemingen in den ruim
sten zin . 

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : f 2 . 500 . 000 ,-, verdeeld in aandeelen aan 
toonder van f 1000 , - . Tevens uitgegeven 500 oprichtersbewijzen . 

cat . nr . 
NL H 0077a 
NL H 0077b 

nominaal 
f 1000 

kleur 
paars/bruin 

geplaatst 
1250 

500 

soort 
aandee len 
opr . bew . 

Ontbonden besluit der Alg . verg . van aandee lho uders d . d . 23-06- 1913 
Druk : Geuze, Oordrecht 
Afmeting : 20 ,1 cm x 30 , 7cm aandeelen 

cm x cm opr . bew . 
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ROYAL SOLVENT ZEEP-FABRIEKEN 
(SYSTEEM PROFESSOR W. A. GRAN1) 
NEOERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN 

NAAMLOOZ:E V-ENNOOTSC 

Heóerlauds~he laatschappij tot unt~nauu 
· " VAN, . . . ·~ 

. RoyaJ. S.q,lv~nt. Zee rau .. r:l 111nm 
•' is~s~~kii: P.'Ror<ess;;~ w. A. qRÄNr~ ;:~[ :~~;, :,;,;,!'{ 

. ·~TÈ -AMSTEROA~·t . 

Maatschappelijk Kapitaal /l,eiOO~OO() . 
·~ru~eld 111 I~OQ A;nd~n vl\1\ f100>'l ~li(. 

NO. H~HH;; 

Bewijs van Aandeel 
AAN TOOtHHH~ 

GROOT aEN DUIZEND GULDEN. 

;.c""'~~<."t .. 
~~~ )l.~,.~·n~ ~) :..::*J"'::,::'"":M-;.: >A~~ t •:l))). 

OPGERICHT : 3- 06-1910 GEVESTIGD: Amsterdam 
0 IRECT EUR : J . L. Rinkel 
CO MMI SSARIS SE N: A.H. Williams, Mr . J . Verwer, Mr . H. A. van den ,,all Sake, 

0 . van Ei j k, L. Pourbaix, Lovett A. Grant en P. van Eij k 
DOEL : Het fabriceeren van en de hande l in Royal So lvent -zeep ( s:.5teem 

professor W. A. Grant ) , en alles wat met dit doel i n onmidc: lijk ver
band staat . 

MAATSCHAPPE LIJK KAPITAAL : f 1 . 500 . 000 , - , verdeeld in 1500 ae-::!eelen van 
f 1000,-. 

cat . nr . 
NL H 0078 

nominaal 
f 1000 

kleur 
groenzwartfrase 

geplaatst 
1300 

soort 
aande: !en 

Ontbonden bij besluit Alg . verg. van aandeelhouders d.d.30-03-191: 
Druk : Handelsdrukkerij "de Brakke Grond", Amsterdam 
Afmeting : 23 , 4cm x 33 ,9cm aandeelen 



per: KAISERIN ELISABETH BARN, Gründeraktie u i t 1856: 0Sch.14.000,

(p1us kosten ca. f.2800). Bij de banken viel op WIENER ~~LER BANK, 

1872, bij een inze t van 0Sch.4500, -: OSch.lO.OOO,-. 

Voor h et bekende uit de voormalige Oostenrijkse Nederlanden afkom

stige papier PECHE DES BALEINES (Walvisvaart mij .) uit 1728 werd bij 

een i nzet van 0Sch.8000,-: OSch. 19. 500,- betaald (ca . f.4/00). 

SENSATIE, d i t was het werkelijk, was hel qcvoch l om l n hut bl'Z 1 t l:.c 

komen van een z . g.n . "b1ankctlt• " vun t!Cn <lolllclt>PI lll~I.I.QUI::LLEN von 

ST . MORITZ uiL 1900. Bc•w<'C'td Wl'td, du t dit hul unlg bekende aandeel 

zou zijn? fjcn bijzondPt lt.tctl p.IJllc•t !n('l prachtige afbeeldingen. 

Hoewel o.i. d< inzc•lptlj!• v.w OSch . 5 . 500 , - zeer redelijk was, ging 

de !?rijs nu u< n l o~ng govl'chL Lussen een t e lefonische bieder en een 

bicder ln ck zaal , l:ol niet minder dan 0Sch.65.000,-, dus 12x de in

zet ! P l us kosten meer dan f.l3 .000,-, o.i. een absurde prijs. 

Een Lweede sensatie was de prijs van het heerlijke papier van een 

destijds beruchte zwendelaar: Franz Gustav Wolff, die beweerde het 

Perpetuum Mobile te hebben uitgevonden, daartoe ee~ maatschappij op

richtte en aandelen uitgaf van 100 Gld O.W. Dit, in 1849 in Augsburg 

uitgegeven aandeel (Stammaktie) bracht bij een inzet van 0Sch.28.000 

0Sch.35 .000,- op (ca. f.7000). Met deze kavel werd de suksesvolle 

veiling besloten. 

,-;UTOWSKI-veiling , ~HESBADEN . 

Deze veiling werd gehouden op 16 november 1991 in het Spielcasino

Kurhaus. Verbonden aan deze veiling was een interessante tentoonstel

ling van Oude Waardepapieren betrekking hebbend op speelcasino's en 

aanverwante instellingen . Zeer boeiend en trok daardoor veel belang

stelling. 

Het was een goede g edachte deze tentoonstelling gelijktijdig met de 

veiling te organiseren. De verkoop van de Casino-papieren werd er 

niet weinig door gestimuleerd en de prijzen vlogen omhoog. Zo bracht 

een Akt. 100 Gld uit 1859 van KURHAUS et SOURCES MINERALES HOMBURG 

niet minder dan DM.3700,-- (3000) op. Andere prijzen van dergelijke 

papieren v an DM.500,-- tot DM.2000,--. Het was of de elegante tijden 

van " LA BELLE EPOQUE " , toen de hoge Europese adel en de Russische 

Grootvorsten deze elegante badplaatsen met hun luxueuze casino's 

freque nteerden, waren teruggekeerd. 

V.O.C. in Wiesbaden. Er waren t wee kavels betrekking hebbend op deze 

roemruchte Compagnie . Een kavel Obligatie f.6000,-- BANCO, MIDDEL

BURG 1739 , ingezet voor DM.12.500,--, en het andere een overzicht 

van bepaalde opbrengsten in de periode 1605-1 777, inzet DM.350,--. 
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Beide kave ls gingen echter terug. Meer succes was er voor een aan

deel f.IOOO,-- uit 1907 van de KON. NED. PETR. MIJ, ''B l ue chip" op 

offici~ele beurs en thans ook op de beurs van Non-Valeurs. Ofschoon 

in slechte staat, toch niet minder dan DM.550,--. Een paar jaar gele

den werden deze papieren tevergeefs aangeboden voor f.100,--. Men 

ziet, me t Kon. Olie zit men nooit slecht : 

Merkwaardig was de geringe belangstelling voor de Surinaamse Planta

ges. Korn. BODDAERT uit 1772, in ze t DM350,--; Pl. VAUXHALL, 1777, 

DM.850,-- en Pl. BOXTEL, DM.1250,-- gingen alle drie terug. Een aan

deel STRAATWEG TUSSCHEN SOESTDIJK en DE BILT ui t 1826 bracht de nogal 

matige prijs op van DM.5 50 ,--. 

Beter verliep he t met de USA Railroads ondertekend door roemruchte 

financ i ers en spoorweg-koningen, bijv. CENTRAL PACIFIC, 1868, hand

tekening van Leland STANFORD en Darius 0. ~ILLS: DM.l4. 500,--. 

COMP. MAR. de BRUGES handhaaft ten volle haar prijs: DM.580,-- (450). 

Hadden de handelaren in 1990 al niet te klagen over omzet en vol ume, 

het jaar 1991 overtrof alle voorgaande jaren. Dit kwam vooral Lot 

uiting op de laatste veilingen van 1991. 

Met name GUTOWSKI overtrof met de veiling in Wiesbaden alle voor

gaande veilingen. Van de 800 kave ls werden er ca. 510 verkocht met 

een opbrengst van ruim DM.450.000,--, ca . DM.90 0 per kavel . 

In Wenen was de opbrengst 0Sch.700.000 , -- , eveneens een rekord. 

In 1991 is de geregistreerde omzet van de bekende veilingen met ca. 

5% gestegent .o. v. het rekord jaar 1990. Overigens is de veilingop

brengst slechts een frak tie van de werkelijke verkopen. De grootste 

bedragen worden omgezet op de beurzen en via de handelaren zelf. 

Hoe groot deze i s, kan men slechts gissen. Uit alles blijkt echter 

dat deze steeds stijgen e n ook het aantal verzamelaars toeneemt . 

Het bewijs dat het OUDE EFFECT een waardige plaats verkregen heeft 

i n de verzamelwereld word t nog eens bevestigd door het fei t dat de 

omzetten van praktisch alle kunstveilingen in 1991 dramatisch zi jn 

gedaald terwij l die van het OUDE EFFECT juist zijn gestegen. 

Wij zijn van mening, dat het OUDE EFFECT een blijvend gegeven zal 

zijn in de verzamel/kunsthandel en mogelijk zal uitgroeien tot één 

van de belangrijkste verzamelobjekten. 

L. Rietveld, januari 1992. 
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Gewijzigde Mail-Bid voorwaarden! 

Mail-Bid I, sluitingsdatum 23-4-1992 

Op onderstaande kavels kan door de leden schriftelijk worden geboden. 

Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens veiling sys

teem, a.v. f.l,= t/m f.25,= met f.l,=, van f .25, = t/m f.50,=, met 

f .2,=, van f.50,= t/m f.lOO,=, met f . 5,= en boven de f.lOO,= met f.lO. 

De hoogste bieder ontvangt zo spoedig mogelijk bericht, vergezeld van 

kostenopgave. Na ontvangst door de Vereninging van het verschuldigde 

bedrag worden de fondsen aan de kopers toegestuurd en vindt afrekening 

met de verkopers plaats. 

Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aangetekend 

of met aangegeven waarde). Verkopers wordt per kavel f . 2,= + 15% in 

rekening gebracht (leden f . 2,= + 10%) . 

leden die stukken willen aanbieden voor vcrhandeling viu de Mail-Bid 

worden verzocht de fondsen per post aan dt• v.v.o.v. Lu zundrn. In het 

volgende periodiek zullen de opbreng ut t•n wot dt-n tJI'JHlb I i Ct "1 cl. 

Ten behoeve van onze leden wordt de kwalit.cj l VtUl de• ut ~tkk• 11 '"nqc•cp

ven volgens onderstaand schema. 

Unc als nieuw 
EF als nieuw met een enkele vouw of te verwaarlozen plekJe 
VF 
F 
w 

= 

= 

meer dan eenmaal gevouwen , iets gevlekt, kleine beschadiging~o•n 
zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere mankemenL~n 
waardeloos 

+ = decoratief, ++ = zeer decoratief 

Mail-Bid 1992 I 

1 3 uund. Fr.SOO,= Compagnie Franco-Hollando-Americaine, 
Boulognc 1905 

2 idem als kav0l 1. 

3 4 aand. Fr.500, Compagnie Franco-Hollando-Americaine, 
Boulogne 1905 

VF 

VF 

VF 

4 2 cert. Syndicaat Mexico, Amsterdam 1902 lxF,lxVF 
1 obl. Lire 500,= Stade Ferrate Meridionale, Florence 1885 w 
1 cert . Baku cons . Oilfields , 1920 W 
2 voorlopige aand. Panama Kanaal Mi j ., Parijs 1888 lxVF,lxW 

5 1 aand.f.250,= Bonds Inkoop en Productiernaatschap, A'dam 1920 VF 
1 bewijs van zes winstaand. Ned. Tramweg Mij., Heerenveen 1912 VF 

6 1 obl. Fr.15,= Canton de Fribourg, 1902 F 
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7 1 obl. Fr .1 0 0, = Stad Antwerpen 1887 VF+ 
1 obl. Fr.100, = Stad Antwerpen 1903 VF+ 
1 obl. Fr.100,= Congo , 1883 w 

8 4 aand. Fr.100,= Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses , 
Lissabon 1932 3xVF ,1xF+ 

9 1 amortisatiebewijs Bataviasche Verkeers Mij., 1930 
1 aand. Dewey Portland Cement Company, 1957 

VF 
VF 

10 1 pref.aand. f .lOOO, = Madeera Stoom tram Mij ., A'dam 1904 F 
1 aand. New York, Chicago and St.Louis Rai1road, 1850 F+ 

11 1 aand. f.500,= De Hollandsche Voorschotbank, Haarlem 1897 VF 
1 aand. f.1000, = Houthandel Altius, A'dam 1913 F 
1 aand. Standard-Nobel W Polsce, Warschauw 1936 VF 

12 1 cert.Rbl.lOOO,= Russisch Keizerrijk, A'dam 1825 
1 cert.Rbl. 500 , = Rusland, Amsterda m 1825 

F 
w 
w 
w 

1 cert .Rbl.lOOO,= Rusland, A'dam 1824 
1 cert.Rb1.1000,= Rusland, A'dam 1825 

13 1 aand . f.5,= Kon. Hollansche Lloyd, A' dam 1932 VF 
VF 1 aand. f.300, = Passoeroean Stoomtram, Den Haag 1905 

14 1 cert. Wabash Spoorweg, 1913 VF 
VF 
VF 
VF 

1 cert. Denver en Rio Grande Spoorweg, 1910 
1 cert . Pantapec Oil , 1949 
1 cert. Argentijnse Handel Mij., 1921 

15 1 aand .Mark 1000, = AG Für Bergbaulichen Arbeiten, Aken 1907 VF 

16 idem als kavel 15 VF 

17 idem als kavel 15 VF 

18 1 aand . Mark 500,= Berliner Grundbesitz A. G., 1881 VF 

19 1 aand.Fr.250, = S.A. Agricole et I ndustrielle,Brussel 1857 F 
1 aand.Fr.100,= Pêcheries à Vapeur, Boulogne 1920 VF 

20 1 obl. f.25, = Gooische Kunst- en Schaatsenrijders Club, 

21 

22 

23 

24 

25 

16 

Bussum 1935 VF 
1 aand . f.1000, = Tricotagefabrieken Frans Beeren, Weert 1963 VF 
1 pref .aand. Landbouw Mij., Holland, Amsterdam 1920 VF 

1 aand. f.SOO,= Hygiënische Melkstal " De Vaan " , Rotterdam 1928 VF 
1 aand . f.SOO,= Petroleum Mi j . I "Rembang", Den Haag 1897 VF 

1 aand. f.250,= Hotel Des Indes , Batavia 1923 F 

1 winstbewijs Exploratie Syndicaat Pagoeat , Amsterdam 1898 EF 
1 aand . f . 100,= Ned . Indische Exploratie Mij., Den .daag 1896 VF 

1 aand.f.1000, = Ned.Indische Spoorweg Mij . , Den Haag 1920 VF+ 
1 aand .f.1000, = Gayamsche Cultuur Mij ., Den Haag 192 4 VF 

1 aand.f.400,= Ned . Indische Escompto Mij . , Batavia 1935 VF 
1 aand.f.100, = Escomptobank , Batavia 1949 VF 



26 1 rentelo ze obl. f.25, = Za ngverg. "Mastreecht er Star", Maastricht 
18 9 7 VF 

27 1 renteloze ob1 . f.100,= Bewaarschool te Nieuw-Le kker l and 1899 VF 

28 1 aand. f.1000,= Ind . Mij. Dordrecht, Ro t terdam 1917 w 
1 aand. f. 700,= Haarlemsche Scheepsbouw Mij., Haarlem 1958 VF 
1 opr.bew . Ned.Smelteri j voor Tin en andere Metalen, Vlaardingen 
1916 VF 

29 1 winstui td.bew. Holland Bank, Amsterdam 1896 VF 
1 aand.f.1 50,= Int,Hande l- en Crediet Mij., Amsterdam 1920 VF 

30 1 opr . b e w. Hypothe ekbank voor Amerika, 1 s-Grave nhage 1912 VF 
1 aand. f .150, = Int.Handel- en Crediet Mij., Amsterdam 1920 VF 

31 1 pre f.aa nd.f.1000,= Crediet en Handelsverg. Banda, A 1 dam 1925 F 

32 

33 

34 

35 

3 6 

37 

38 

1 aand.f.150,= Int.Hande1- en Cr ediet Mij., Amsterdam 1920 VF 

1 
1 
1 

1 
2 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 

1 
2 
2 
1 

aand.f.500,= Het Java Veem, 
aand.f.350, = He t Java Veem, 
aand.f.350, = He t Java Veem, 

a and.f.500, = Het Java Veem , 
aand.f.350, = Het J a v a Veem , 

Batavia 
Batavia 
Dj akarta 

Batavia 
Djakalla 

1917 
1950 

1955 

1917 
1950 

VF 
VF 
VF 

VF 
2xVF 

aand.f.lOO, = Verkooplokaal Frascüli , 1\.mnt «•t d.tm 1950 VF 
wins t bew. Tokohandel v / h G. A. v . d. Po t , 1\lllll l «' t"ddm 1957 VF 
aand. f.1000,= Dortsche Cultuur Mij. , l>o t cJn~ehl JC))J. Vl" 

aand.f . 1000,= Dordtsche Cultuur Mij. , Dordn•c-1\l: 1922 VI•' 
5% $70 ,= cert .Amsterdam, Peruvia n Transport Cot p. I 1) 1,ll VJ~ 
eert. A 1 dam $ .1000, = Denver & Rio Grande Spoorwuc;, 1\ 1 dtllll lU H tJ VJ•' 

cert. A 1 dam $ .1000,= Denver & Rio Grande Sp oorweg , 1\ ' dum 11111/ VI•' 
5% $ . 70, = cert. A'dam, Peruvian Transport Corp, 1956 VI•' 
cert. A 1 dam Central Public Service Corp, A 1 dam 192 9 Vl•' 

a a nd.f.100,= Oost Java Stoom tram Mij., 1 s-Gravenhage 1949 
wa rrant Suikerfabrieken Tj eweng Lestari, Amsterdam 1951 
bew.v.deelg. Ned-Ind.Landbouw-Mij., Amsterdam 1884 
winstaand. Suikercultuur Mij., Amsterdam 1909 

aand . f . 100, = Oost-Java Stoomtram Mij., 1 s-Gravenhage 1949 
warrant Suikerfabrie ken Tjeweng Lest ari, Ams t erdam 1951 
winslaand . Suikercultuur Mi j ., Amsterdam 1909 
aC'l.dc' jouiss. Ned . Ind . Cu l t uur Mij., Amsterdam 1899 

VF 
VF 
F 

2xVF 

VF 
VF 

2xVF 
VF 

39 1 cerL.H.b l . J OOO , Rusland Staat, Ger.Blancke & Zn. 1825 VF 

4 0 1 cert . idem. 

41 4 winstaand . Belgische Spoorwegen 1937 
1 aand. Fr .10 0 , = Tramways de Kiew 1905 

42 4 winstaand . Be lgisc he Spoorwegen 1937 
2 aand.Fr . 100,= Tramways de Ki ew 1905 

43 1 5% ob l. Rbl.500,= Rus l and Staat 1906 
1 aand. Fr.100,= Central Electrique du No r d, Brusse l 1905 

VF 

4XVF 
VF 

4xVF 
2xVF 

w 
VF 
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1 aand. Fr.100,= Mines d'Or de Porcecito, Brussel 1928 VF 
1 part. Benef. Mines d 'Or de Kilo-Moto 1944 VF+ 
3 premieoblig. Lire 1Q,= Italië 1888 3xVF 

44 1 8% pref. share f.60,= Netherlands Land Enelosure Cy.1855 VF 
1 cert. f.120 ,,= share Netherlands Land Enelosure Cy. 1854 VF 

45 1 aand. f.250,= "De Groningse Steenhandel", 1919 VF 

46 1 aand. f.10.000 , = Vleeschhouwerij v/h J.C.Streng & Co., 
's-Gravenhage , 1917 (oplage 15 stuks ) EF 

47 1 share warrant 5 shares of El The South-Eastern Gold Mining 
Cy. Ltd, London, 1929 (blankette) VF 

48 1 action 25 Turkse Ponden Anadolu Cimentolari Türk Anonim 
Sirketi, 1929 VF 
1 action Ffrs .100, = l'Electrique des Bois et Cirnents, Paris 
1928 VF+ 
1 part sociale Minière & Industrielle du Tamega, Brussel 1925 EF 

49 1 Waterbrief polder Achttienhoven, 1852 F 

OJ2brengstlijst Mail-Bid IV - 1991. 

kavel OJ2brengst ka vel OJ2brengst kavel oobrengst 

1 25,= 26 20, = 51 22,= 
2 10,= 27 1 ?. , = 52 22, = 
3 90,= 28 10,= 53 2S, = 
4 20,=* 29 18,= S4 36, = 
5 1S ,= 30 20, = ss 57,= 
6 15, = 31 20,= 56 66 ,= 
7 15 '= 32 2S,= 57 54, = 
8 25, = 33 8,= 58 60, = 
9 11,= 34 10,= 59 40, = 
10 25 ,= 35 15,= 60 t/m 71 300,=~ 
11 11 ' = 36 25,= 
12 36,= 37 25,= 
13 1S,= 38 35, = 
14 15, = 39 25,= 
1S 24,= 40 30,= 
16 220 '= 41 20,= 
17 220,= 42 44, = 
18 220 , = 43 15, = 
19 260 , = 44 1 20, = 
20 45, = 45 20, = 
21 25, = 46 15 , = 
22 20 , = 47 26 , -
23 20, =-:.t 48 15 , ;; 
24 50,= 49 100, = 
25 11,= 5 0 100, = 

~ Na Loting. De kavels 60 t/m 71 z i j n tegen één prijs toegewezen. 

LEDENVERGADERING ZATERDAG 9 MEI 1992, CASA 400, AMSTERDAM!~~ (11.00 u) 
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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 
Eisenbahn-Obligationen", uitgegeven in 
Frankfurt. 

2#<. ,,". '· 

~~i{f"'' '<if~è5tt~~ 
orf't~elfis via de V.V.O.F. te bestellen en 
kost f 29,75 (excl. verzendkosten). 

BESTUUR 

J. I . Wustonhoff 
P.C. Baos 
J. H. B. VIskor 
H. J. Brulnsrna 
J.J. Jansen 
Mevr. S. Olij 

Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
Beurzen 
Mali Bid 
Bostuurslid 

Secties speelaal onderwerpen 

Russische Spoorwegen S. D. Feenstra 
Scheepvaart J. E. M. Haen 
Textiel 0. v. d. Berg 

DRUMM I HENSELER 

Old Secur 
Titres hi_,..,,, . ...__.,.,.,,,. 
Histo ·,~®.i~t!Th;li 

•' .. '''"" ... ... ~. -

Volumo 1 Tome 1 

Ruulnn Rnllwny Bonds 

Band 1 

Obllnntlo1111 do11 cnomlns de fer russes 
1luul11oho tl11onbnnn·Obllgatlonen 

IU!SO • I 0 lil • I 0 I U 



 

I:I:l\till 
HI:DEI\LliHDtiC!J1E 
em:>I: Efl''EC!TI:R 
liHT:Ieèllil\lliPIT .. 

Gebouw "MERCURIUS"- onze unieke lokatie in Amsterdam
is verkocht en 

wij moeten dit helaas al na zeer korte tijd gaan verlaten. 

Gelukkig hebben wij een nieuwe, ook bijzonder fraaie, ruimte 
weten te vinden waar ook weer iedereen 

na een telefoontje vooraf van harte welkom is. 

Ons nieuwe adres is: 

ABC BUILDING, Appt. 309 
Donker Curtiusstraat 7 

1051 JL AMSTERDAM 
Telefoon: 020-6882056 - Telefax: 020-6820986 

Wij zijn vanaf het Centraal Station bereikbaar met buslijn 18 
(uitstappen Van Hallstraat en ca. 50 meter terug.) 

DRUKKERIJ DE MEER - MIDDENMEER 
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Staalwaterbronnen te Zaandam 79 

Helmond Machinefabriek 80 
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N.V. AMSTERDAMSCHE RIJTUIG VEREENIGING (A.R.V.) 

Op 21 mei 1880 wordt door de Amsterdamsche Rijtuig Vereeniging de 

dienst met (taxi) rijtuigen in Amsterdam geopend. 

De A.R.V. (niet te verwarren met de in 1881 opgerichte Rijtuigmaat

schappij) werd opgericht door J. de Groot, die in zijn stallen in de 

voormalige loodwitfabriek op de Buitensingel (thans Nassaukade) bij 

de Vondelkade een 60-tal paarden en 40 open- en dichte rijtuigen had. 

Op een 10-tal plaatsen in de stad -o.a. Dam, Koningsplein, J.D. 

Meijerplein, Frederiksplein, Weesperplein en bij Artis - kan men een 

rijtuig huren. Het tarief bedroeg f.0,60 voor het eerste halfuur , 

f.0,75 voor driekwart uur en f.0,90 voor een vol uur . Ieder kwartier 

meer werd berekend tegen f.0,20, d.w.z. binnen de Gemeente en met één 

paard. 

De koetsiers droegen een uniform bestaande uit havana-kleurige rij

rokken met bokjassen van deze l fde kleur, een rood vest, wit gelakte 

hoed en zwarte regenjas. 

Op 22 februari 1881 wordt de, tot dan toe Commanditaire Vennootschap, 

omgezet in een N.V. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f . SOO.OOO, 

waarvan in eerste instantie f.300.000 wordt geplaatst. De stukken 

zijn nominaal groot f.1000, naar keuze van de inschrijvers splits

baar in onder-aandelen van f.250. De koers van inschrijving is 100%. 

Reeds in september 1881 wordt de inschrijving op de overige f.200.000 

opengesteld, nu echter tegen een koers van 109~%. 

Het aantal paarden en rijtuigen is inmiddels fors uitgebreid terwijl 

ook een aantal nieuwe standplaatsen in gebruik is genomen . 

Tengevolge van de slechte winter 1881/82 en door de sterk toegenomen 

concurrentie van andere rijtuigverhuurders - in juni 1881 was de 

"Tweede Rijtuig Vereenigi:1g" opgericht en op 14 september 1881 de 

"Rijtuigmaatschappij" - alsmede de toenemende populariteit van de 

tram, blijken de resultaten over het boekjaar 1881 sterk tegen te 

vallen. Besloten wordt ee:1 prioriteitslening van f.116.000 à pari te 

sluiten. De vlottende schuld per einde boekjaar van f.86.000 wordt in 

mindering gebracht van het Eigen Vermogen. 

De beurskoers van de gewone aandelen is inmiddels gezakt tot 50%. 

In 1882 wordt wederom verlies geleden, ca. f.60.000. In de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders wordt dan besloten de oude (gewone) 

aandelen tot 10% af te stempelen , zodat dan een aandelen kapitaal 

resteert van f.SO.OOO gewone aandelen plus f.ll6.000 prioriteits

aandelen . In dat jaar blijkt ook nog een obligatielening à 4~% van 
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f.90.000 te zijn aangegaan. 

Door drastische bezuinigingen zijn de resultaten in 1883 - ·het jaar 

van de in Amsterdam gehouden Wereldtentoonstelling - iets beter. Op 

de prioriteitsaandelen kan een dividend van 4~% ui tgekeerd worden. 

De bezuinigingen hebben echter wel tot resultaat gehad dat de totale 

·bedrijfsaktiviteiten sterk zijn verminderd . In 1884 - na wederom 

tegenvallende resultaten - komt men dan ook tot de conclusie dat het 

zelfstandig voortgaan van de onderneming geen zin meer heeft. Beslo

ten wordt per 1 oktober 1884 te fuseren met de Rijtuigmaatschappij . 

Deze laatste neemt alle verplichtingen t.a.v. de uiLs~aande obliga

ties over (f.89.000) alsmede alle lopende rechten 0n v0rplichtingen 

voortvloe iend uit de bedrijfsaktivitei ten (huurkonlra kL0n, stand

plaatsrechten etc.). De A.R.V. krijgt hiervoor f.60.000 aandelen 

A.R.M. (Als voortvloeisel van de fusie wordt besloten do naam van de 

Rijtuigmaatschappij per 1 okLober 1884 te wijzigen in Arnsterdamsche 

Rijtuig Maatschappij N.V.). Oe in het bezit van de oude A.R.V. zijn

de ca. 200 paarden en evenzoveel rijtuigen worden door de A.R.M. 

apart overgenomen voor f.90.000. 

J.E. Wustenhoff 

Bron: Gemeente Archief, Amsterdam, collectie Hartkamp. 

~aaxnlooze· ~exuaootschap 

AMSTERDAMSCHE · RIJTUICVEI:fEENICI~C> · 
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VEILINGNIEUWS. 

BERLIJN, 14 maart 1992. 

Evenaals vorig jaar heeft Berlijn de spits afgebeten bij de veilingen 

van Oude Effecten die in 1992 zullen worden gehouden. 

Het was een interessante veiling met een breed spectrum, vooral voor 

Duitse geïnteresseerden, van waardepapieren op elk gebied. 

Een groot deel van de kavels had betrekking op ondernemingen/instel

lingen eens gevestigd in Berlijn of omgeving. Hiervoor was vrij veel 

belangstelling en de bieders lieten zich niet onbetuigd. Het aantal 

bezoekers was verrassend hoog, veel nieuwe gezichten. Ook de beurs, 

die na afloop plaat s vond in de beurszaal van de Berlijnse Effecten

beurs, werd zeer goed bezocht. 

Nederlandse papieren werden nauwelijks aangeboden. Een kavel met een 

obligatie f.1000 STADT DORDRECHT uit 1796 bracht de inzet van DM.750 

niet op. Voor een oprichtersaandeel Eerste Ned. Fabr. van Traan/Vis

guano "LOFODDEN", Zaandam, 1903 tezamen met een obligatie van een 

Zweeds Haringvisvangstpapier uit 1904 werd DM.50 betaald. 

Enige prijzen van Berlijnse papieren: Aktie BAUVEREIN PASSAGE, Gr. 

Aktie 100 Th. uit 1870 zet de opmars voort, nu DM.1350,- (950). De 

vele publikaties in de Duitse pers omtrent de eigendomsrechten van 

vele stukken grond in het voorm. Oost-Duitsland zullen hier niet 

vreemd aan zijn. DEUTSCHE TREUHAND GESELLSCH., niet dezelfde als de 

huidige instelling van die naam, hoewel deze naam het papier wel een 

byzondere glans verstrekte, DM.l600,- (750). Een Gründer-aktie van 

SIEMENS & HALSKE, uit 1897: DM.7400,- (5800). Dit was tevens de hoog

ste opbrengst voor één papier op deze veiling. 

Automobielen lagen er vrij verwaarloosd bij. Uitzondering: Gründer

aktie SKODAWERKE, Pilsen, 1900: DM.750, (680). Hoe belangrijk het is 

een veilingkatalogus goed te bestuderen, werd bij deze kavel nog eens 

bevestigd. Bij de omschrijving van het stuk werd namelijk vermeld, 

dat de destijds zo legendari sche HISPANO SUIZA sedert 1923 bij deze 

fabriek onder licentie werd gebouwd. 

De meest wonderlijke papieren komt men op dit soort veilingen soms 

tegen, bijv. SHANGHAI STOCK EXCHANGE, zonder vermelding van datum, 

opbrengst DM.750, - . 

Erotiek en Oude Effecten, ook hier kan de liefhebber terecht. PLAY

BOY, de belangstelling voor de liggende ongeklede dame neemt nog 

ateeds toe : DM.380,- (240). Nog niet zo lang geleden waren deze pa

pieren voor max. DM.100 te verkrijgen. 
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Nog enige topprijzen: Soc. Intern . PHOTOGRAPHIE des COULEURS, Par is, 

1899, afbeelding ontworpen door de ber o e mde s c hilder/ontwerper Lucien 

Metivet: DM.6500,- (nieuw rekord), Ass . PHONIQUE des GRANDES ARTI STES 

Paris, 1906 (ontwerper Paul Poncet), met prachtige afbeelding van de 

Parijse opera etc.: DM.5600,- (3500), PARIS FRANCE, het destijds zo 

beroemde Parijse warenhuis, obl. Fr.SOO uit 1927 : DM.3500 . 

Dat kunst en effecten niet zelde i n elkaars verlengde liggen, bleek 

uit een kavel met een werk van de bekende Belgische kunstenaar Pierre 

Alechinsky, die een afbeelding op een obl . Soc. METALLURGIQUE RUSSO 

BELGE uit 1909 als voorbeeld nam. Opbrengst DM.5500,-. Be sluiten wij 

met een z.g.n. "evergreen", de Camp. MARlTIME de BRUGES, pref. aand . 

1904: DM.510,-. 

Inderdaad, de organisator van de veiling, Herr Steinke, is aardi g op 

w·e g van Berlijn een topcentrum voor de handel in Oude Effecten te ma

ken, zoals zijn bedoeling was. Totale opbrengst van de veiling was 

OM.170.000,--, ruim een verdubbeling van de vorige . 

F RANKFURT, 21 rnaart 1992. 

Slechts een week na de veiling in Berlijn, nu alweer Frankfurt. Deze 

veiling is echter te belangrijk om over te slaan, zeker vanwe.ge de 

zo belangr i jke beurs . 

D0 veiling was goed bezoch t, iedereen van rang en naam was er. Frank

I 111 I In zo 1 çrngzamerhand uitgegroeid tot de on tmoetingsplaats voor de 

I Jllt 1 1111 lot~or l 1 IMnclcl in Oude Effecten. 

l h I , , t Jihqd op cl(• vo i I t.ng - dit tot verdriet van de bezoekers - was 

<Jt o l n r d ln oo.l t. Huim 900 kavels. Er wordt van de geïnteresseerden 

dus veel van het uithoudingsvermogen geeist . 

Zoals gebruikelijk beginnen wij met enke l e Nede rla nds e kavels. Slechts 

een tiental werd er aangeboden, waarvan meer dan de h e lft de inzet

prijs niet opbracht. CASINO te 's-Hertogenbosch, aand. f.SO,- uit 1829 

bracht DM.250,- op evenals een obl . van f . 200,- uit 1867 van dit Casi 

no. Een aand . van f.SO,- van het Kon. ZoÖ l . BOTANISCH GENOOTSCHAP van 

ACCLIMATIE, 's-Gravenhage 1862, bracht DM.200,- op. Een div . -aand. 

uit 1920 en een idem uit 1932 van ditzelfde Genootschap brachten de 

inzetprijzen van resp . DM.95 en DM. 75 niet op . Eveneens ging terug 

ROTTERDAMSCHE DIERGAARDE, obl . f.lOOO,- uit 1893 (DM.350) en het toch 

eigenlijk interessante papier AMERSFOORTSCHE BEIERSCH BIER BROUWERIJ 

aand. f.SOO,- uit 1880 bracht evenmin de inzet (DM.280) op. 

CASINO. Evenals bij de handel in beursgenoteerde fondsen, is ook die 

in Non Valeurs soms gelijk aan een gokspel in het casino. 
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Maakten wij in het verslag over Berlijn reeds melding van de plots 

ontstane explosie in de prijzen voor PLAY-BOY aandelen, in Frankfurt 

ging er nog een schepje bovenop. Bij een inzet van DM.400,- ging het 

stuk , eigenlijk nog zeer jong (1978), voor DM.500,- weg. Naar ver

luidt, had de koper, een schriftelijke bieder, zelfs tot DM.lOOO , 

willen gaan . 

Het is trouwens niet altijd duidelijk waarom een bepaald papier soms 

ineens in de belangstelling staat. Nog twee voorbeelden. AVICOL , een 

papier van een hoenderpark in Praag, 1922, zeer kleurrijk en dekora

tief, in Berlijn bij een inzet van DM .l40 voor DM.650,-, in Frank

furt inzet DM.160, opbrengst DM.BOO,-. Nog een opvallende opbrengst:· 

GEMAINER LÖBL . LANDSCH., obl. 4000 Gulden , 1721, historisch nogal be

langrijk (de opbrengst van de lening diende om schulden te betalen 

die de Hertog van Bayern gemaakt had tijdens de decenniae geleden 

Turkenoorlog) , bij een inzet van DM.650 naar DM.3.200,-. 

Nog enige prijzen van Duitse papieren. VERGN. ORTE TIVOLI, Bad Kis

singen , 1835: DM.6.500,- (5000), ZOOL. GARTEN DRESDEN: DM.3.300,

(1000), BURGER RESOURCE GES., een soort societeit, Aktie 25 Gulden, 

1804, DM.6.000,- (4750) en FÜNFTE ASSECURANZ COMP., Aktie 3000 M., 

Hamburg, 1808: DM.14.000,- (12.500) tevens de hoogste prijs voor é~n 

papier op deze veiling. 

Hoewel er vrij wat kavels zijn teruggegaan, ruim 25%, was de totale 

opbrengst van DM.308.000,- voor Frankfurt een nieuw rekord. 

De daags daarop gehouden beurs trok zeer veel bezoekers en kopers. 

L. Rietveld. 

ANTWERPEN, 11 april 1992, veiling Erik Boone. 

Alweer de 17de veiling van Erik Boone en , zoals wij gewend zijn, 

boordevol kwaliteit. De veiling bevatte o.a. een deel van de verzame

ling van de bekende Zwitserse verzamelaar Hanspeter Albisser (Galerie 

Sevogel). 

Van de totaal 849 kavels waren een kleine 30 met Nederlandse stukken, 

over het algemeen gesproken geen topstukken. Enkele prijzen: Mij. tot 

Expl. van RENARD-TREINEN, Den Haag, 1905, aand. f.500,- : Bfrs.1750,

(1350); TABAK-HIJ. "AMSTERDAM", 1887, aand. f.1000,-: Bfrs.3000,

(1400); HANZEBANK, Delft, 1917, aand. f.200,- : Bfrs.2500,- (1800); 

HAARLEMSCHE HULPBANK, 1867, aand. f.50,-: Bfrs.2000,- (1500) en 

OESTERVISSCHERIJ "TRITON", Den Haag, 1894, pref. aand. f.1000,- voor 

Bfrs . 2000,- (1500). 

Een z.g.n. Power of Attorney voor 1 aandeel in de West-Indische Camp. 
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te Middelburg uit 1792, vond geen koper (50.000). Twee stedelijke le

nigen, Haarlem en Vlissingen, uit resp. 1805 en 1821 en beide nog 

steeds rente betalende, gingen voor de inzetprijzen van resp. 15.000 

en 12.000 Bfrs. weg. Een Bewijs van oprichters-rechten van de NEDER

LANDSCRB TRAMWEG-MIJ., uit 1880 vond een koper voor Bfrs.S000,- (4500} . 

Zeer goed in de markt lagen de dekoratieve stukken. Topstuk op dit 

gebied was een Action de 500 Pesos van de REAL COMPANIA de SECUROS 

TERRESTHES y MARITIMOS, Madrid, 1789, dat bij een inzet van 200 •. 000 

werd toegeslagen voor Bfrs.350.000,- (met kosten mee ca. f.23.500,-}. 

Andere topstukken waren o.a. REAL COMP. de SAN FERNANDO de SEVILLA, 

1749: Bfrs.280.000,- (240.000}; Comp. IMPERIALE & ROYALE d'ASSURANCE, 

~ntwerpen, 1756: Bfrs.130.000,- (90.000); TOLEDO UNIDA a la de EXTRE

MADURE, 1748 bracht Bfrs.160.000,- (150 .000} op en REAL COMP. de CO

MERCIO ESTABLECIDA en BARCELONA, 1758: Bfrs.152.000,- (150.000). 

Een Action de F.SOO HOME-DECOR S.A., Paris, 1898, een prachtig Jugend

aLil/Art Nouveau ontwerp van Tamagno , bracht Bfrs . 280 . 00o ,- (160.000) 

op ••11 tH•~l WPrkn11jk uchit.Lercnd aandel me t panorama van de Cote d'Azur 

"" 111111 dt t Vt'llt ( ru1 1 c:h I. L terende naam S . A. Archeologique, Scientifique, 

::pttt I I vu, 1\1 l l L1 tlquc ct Industrielle des GROTTES BALZI-ROSSI-GRIMALDI, 

MC>IMco, J 91.L, vond een koper voor Bfrs.l50 . 000,- (45.000). 

Ben regelrechte sensatie veroorzaakte het Griekse aandeel HELLENIC 

CARPET MANUFACTURING Co., Athene, 1925, met Griekse en Engelse tekst, 

dat bij een inzet van Bfrs.7000,- na lang en geanimeerd bieden uit

eindelijk voor niet minder dan Bfrs.75.000,- (bijna 11x de inzetprijs) 

werd toegeslagen. 

Tenslotte nog enkele Amerikanen. Een aandeel $.100 STANDARD OIL CO., 

1876, met de handtekeningen van John D. Rockefeller en Henry M. Plag

lor : Bfrs.l85.000,- (180.000); een aandeel $ . 100 AMERICAN EXPRESS CO., 

IH ~9, met handtekeningen van Wells, Fargo en Alexander Holland ging 

voor Afrs .60.000,- (35.000) en een aandeel $ .1 0 CENTENNIAL INTERNATIO

NAL EXfllBITION, Philadelphia, 1876: Bfrs.110000,- (70.000). 

De totale opbrengst van de veiling, exklusief 20% kosten, bedroeg ruim 

Bfrs. 7,.4 millioen, een nieuw rekord. Van de 849 kavels werden slechts 

67 opgehouden (7,9%), derhalve een gemiddelde opbrengst van ca. Bfrs. 

9.500,- (ca . f.lOOO,-) per verkochte kavel. Loon naar - hard- werken 

voor Erik Boone en zijn medewerkers/sters! 

J.E. Wustenhoff 
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OPGERICHT: 9-5-1897 

ZAANDAM 
STAALWATERBRONNEN TE 

·sraalwaterbrónnen te Zaandam. 

~it~)ll') .ol)l )I; o\.eJil •I.~ lil ~ t!rtr t41'1 4t••tt-•" u" ?til. JfC''rff:Y 
~· J, -;:41! der J-tC••t•t~# tt ~lf'!lt•l\l•!f"; ~91e~•"~cf {.n"t• "ll;h~rlf lt:i 
~ ... lf:ll< n.~,,. •l~ ts1 N•~ t<M, /i4. 4~~ 

:gro ö .t 

Vijf. hot:l.d~nd Gt:dden. 

GEVESTIGD : Amsterdam 
DIREKTEUR: O.C . Mendes de Leon 
COMMISSARISSEN : Dr. J . ~I . F . Oonath, H. Mendesda Costa, Dr . M. A. Mendes 

de Leon, Jhr . Mr . K.J . Schore r, K.A . van der Weide en L.F .H. Wolfers 
DOEL: De geregelde exploitatie van de staalwaterbronnen, gelegen in den 

IJpolder, gemeente Zaandam, zoowel door den verkoop van medicinaal
water a ls van tafelwater, en dit met inbegrip van alles wat geacht 
kan worden daarmede in verband te staan of daartoe bevorderlijk te 
zijn. 

DUUR : 30 jaren , ingegaan den 9 Mei 1897 
MAATSCHAPPE LIJK KAPITAAL : f 100 . 000 , -, verdeeld in 100 aandeelen aan 

toonder van f 1000 , -, splitsbaar bij de eerste uitgifte in onderaan
dealen van f 500,- , allen geplaatst . 

cat. nr . 
NL H 0079a 
NL H 0079b 

nominaal 
f 1000 
f 500 

kleur 

rood/groen 

geplaatst soort 
aandeelen 
onder-aand . 

Liquidatie : Besluit der Alg . vergadering van aandeelhouders, februar i 1899. 
Dr uk : Typ . "Oe Globe", Alb . Cuij pstr . 201, Amsterdam 
Afmeting : cm x cm aandeelen 

35,0cm x22,7cm onde r -aand 
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HELMOND 
MACHINEFABRIEK 

i&IOOI llUIZE;ND GULD'BN (volgefourneerd), 

'""l· T0:3 

OPGERICHT : 22-9- 1890 GEVESTIGD : Helmond 
DIRECTEUR: J . Ro i jakkers en J . Rueb 
COM MISSARISSEN : Ant. Oijkhoff , Henn . Kolffen A. C. J . A. van Wageningen 
DOEL: Het vervaardigen en het in den handel brengen van alle soorten van 

machinerieën en voorwerpen, die tot het vak behooren. 
DUUR : 30 jaren , ingegaan den 22 September 1890 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : f 120 . 000 , -, verdeeld in 120 aandealen aan 

toonder, elk van f 1000 , - . 

cat. nr . 
NL H 0080 

nominaal 
f 1000 

kleur 
br uin/oker/zwart 

geplaatst 
120 

Faillissement : arr. rechtbank te Roermond d . d . 23-2-1893. 
Druk : Drukkerij J . de Jong , Rotterdam 
Afmeting : 24 , 9cm x 17 , 2cm aandea l en 

soort 
aandeel en 



OPGERICHT: 16-5-1914 

KUY & VAN DER REE'S, VAN DER 
MACHINEFABRIEK EN SCHEEPSWERF 

GEVESTIG D: Rotterdam 
0 IR E CT EU REN : G. J. van der Kuy en H. van der Ree 
COMMISSARISS EN: W.A. van Berkel, W.J. van Vollenhoven en A.M. Schippers 
DOEL: Hetfabriceerenen repar eeren van s toommachines, ketels, motoren, 

tandraderen en andere werktuigen, benevens scheepsbouw en repareeren 
van schepen en metaalgieterij, alles in den ruimsten zin . 

MAA TSCHAPPELIJK KAP IT AAL: f 300.000,-, verdee l d in aandealen van f 1000. 
In 1917 gebracht op f 2.000.000,-, verdeeld in 2000 gew. aandealen en 
2000 pref. aandeelen, in 1919 gebracht op f 5.000 .000, -, verdeeld i n 
6000 gew. aandealen e n 4000 pref . aandeelen , allen nom. T 500,-. 
Bij de oprichting zij n geplaatst 300 oprichtersbewij zen. 
In 1920 is uitgegeven een 6% obligatieleening groot f 1 .GOO.OOO,-, 
verdeeld in 1000 obligaties van f 1000,- . 

cat.nr. nominaal kleur 
NL H 0081a f 500 blauw/wit 
NL H 0081b f 500 blauw/wit 
NL H 0081c f 500 geel/bruin 
NL H op81d f 500 blauw/wit 
NL H 0081e f 500 geel/b r uin 
NL H 0081f f 500 blauw/wit 
NL H 0081g f 500 geel/br uin 
NL H 0081h 
NL H 0081i f 1000 roodbruin 

Fail lissement: 31-5-1922 
Druk: Ni jgh & van Ditmar , Ro t t erdam 
Afmeti ng: 25, 0cm x 17,4cm aandee l en 

25 , 2cm x 17,6cm pref. aand. 
cm x cm opr. bew. 

23,0cm x 16,5cm 6% obligatie 

geplaatst soort 
600 aand. 191 4 

aand. 1917 
pref . 1917 
aand. 1918 
pref. 1918 
aand. 1919 
pr e f . 1919 

300 opr.bew. 
10GO 6% obligaties 
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PHYTOBIE -INTERNATIONALE NEDERLANDSCHE MIJ. TOT VERDELGING VAN 
DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE PARASIETEN DOOR "PHYTOPHILINE" 

OPG ERIC HT: 28-5- 1907 GE VES T I GO: ' s-Gravenhage 
DIRECTEUR EN: J .W. van Aalst en L.C. Wicherkiewicz 
COM MISSAR IS SEN : W.K. Brevet , J .J. Hofman en H.J. Hooghwinkel 
DOEL : Oe exploitatie van het door den heer L. C. Wicherkiewicz samengesteld 

en door hem "Phytophiline Wicherkiewicz" genaamd middel . 
MAATSC HAPPEL IJ K KAPITAA L : f 300.000,-, verdeeld in 600 aandeelen aan 

toonder groot f 500,- . 
Tevens uitgegeven winstbewijzen . 

cat . nr . 
NL H 0082a 
Nl H 0082b 

nominaal 
f 500 

Ge l iquideerd : 19 20 
Druk : 

kleur 
blauw/wit 

Afmeting : 21,3cm x 17 , 0cm aandeelen 
cm x cm winstbewijzen 

geplaatst 
400 
500 

soort 
aandeelen 
winstbew. 



Aan d'Arnstel, en langs 't Ye, daar doet zich heerlijk ope, 
Zij die als Keijzerin, de Kroon draagt van Europe, 
Amstelredam, die 't hooft verheft aen 's Hemels as, 
En slaat in Pluto's borst, de paalendoor 't Moeras. 
Wat wat'ren worden niet beschaduwt van haar zeilen? 
Op welke markten gaat zij niet haar waren veilen? 

Joost van den Vondel. 

"DAG VAN HET OUDE AANDEEL". Veiling/beurs Amsterdam, 23 mei 1992. 

Hoewel Vondel toen hij bovenstaande regels dichtte zeker niet Oude 

Aandelen in gedachten heeft gehad, kan men, dankzij het initiatief van 

de heren Rietveld en Monen, in het vervolg ook eenmaal per jaar zijn 

Oude Aandelen in Amsterdam laten veilen. 

Op 23 mei j.l., "De Dag Van Het Oude Aandeel", werd door genoemde he

ren in het Centraal Station- langs 't Ye- te Amsterdam een veiling 

en beurs voor Oude Aandelen georganiseerd. Dankzij hun grote inspan

ningen, ook financiëele, is deze veiling tot stand gekomen. Zoals zij 

mij mededeelden is het de bedoeling hier een jaarlijks terugkerend 

evenement van te maken. 

Ondanks het prachtige weer was de veilingzaal redelijk gevuld. Uiterst 

jammer was het dat, tengevolge van de langdurige poststaking in Duits

land, een groot deel van de daarheen gezonden katalogi nog niet bij de 

geadresseerden was bezorgd. Mede daardoor bleef een te groot deel van 

de aangeboden kavels, met name Duitse papieren, onverkocht. 

Enkele prijzen. Zowel een aandeel als een optiebewijs van de KEIJZER

LIJKE INDISCHE COMPAGNIE brachten ieder f.2600,-- op; obligatie f.1000 

FREDERICK FUERST von WALDECK en CHRISTIAAN AUGUST, PRINCE von WALDECK, 

1785: f.2200,--; CATHARINA & CECILIA GASTHUIS, obl. f.1000, Leiden, 

1785: f.1200,--; NORTH AMERICAN LAND Cy, Philadelphia , 1797, cert. 100 

shares: f.1500,--; STADT LEYDEN, obl. f.500, 1790: f.1200,-- en COM

MERCIE COMP. van MIDDELBURG, transportakte van een Aktie groot 250 Vl. 

ponden, 1755: f.1500,--. Een in Haarlem uitgegeven aandeel van f.1000 

in de KEIZERLIJKE BANK te St. Petersburg , een tot nu toe onbekend pa

pier, uit 1809 bracht f.1250,-- op. 

Dat ook vrij- en zelfs zeer moderne papieren in enkele gevallen veel 

geld kunnen opbrengen, bleek uit de opbrengsten van een Cert. 100 sh. 

RINGLING BROS. - BARNUM & BAILEY, 1971 dat een nieuwe eigenaar vond 

voor f.950,-- en het gloednieuwe - 1992 - share cert. THE WALT DISNEY 

Cy. dat f . 350,-- opbracht. 

De totale opbrengst van de ca. l10 verkochte kavels bedroeg, exkl. 

veilingkosten, ca. f.35.000,--. 
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Tengevolge van het wegblijven van de meeste Duitsers en het warme weer 

was de na afloop gehouden beurs slechts matig bezocht. 

De heren Rietveld en Monen zijn wij dank en lof verschuldigd voor hun 

initiatief e n voor de exce llente wijze waarop éên en ander was georga

niseerd en verzorgd. Zoals ik een eerder Mededelingenblad r eeds heb 

geschreven, hoor t een s tad als Amsterdam gewoon een veiling van Oude 

Aandelen te hebben. De heren Rietveld en Monen komt de eer toe dit ver

we zenlijkt te hebben. Hopelijk zullen zij volgend jaar met minder pech 

te kampen hebben. 

J.E. Wustenhoff 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 9 mei 1992. 

De vice-voorzitter, de heer Visker, opent de vergadering om 11.20 uur 

en heet de opgekomen leden hartelijk welkom. Hij verontschuldigt de 

voorzitter die met spit het bed moet houden . Opgekomen waren inclusief 

het Bestuur 16 leden. 

Binnengekomen stukken: geen. 

De notulen van de vorige vcrgadering worden goedgekeurd. 

In vergelijk met vorige jaren is de activiteit van de vereniging t.a. 

z. van speciale zaken zoals promotie, tentoonstelling e .d. beperkt ge

weest. Als enige uitzondering: de twee dagen durende "Dag van het Aan

deel" in de RAI te Amsterdam, waar wij met een 14m stand aanwezig wa

ren. Door omstandigheden konden het afgelopen jaar slechts twee ruil

beurzen worden georganiseerd. Het afgelopen jaar was ook het eerste 

jaar dat wij helaas niet meer van de Effectenbeurs gebruik konden rna

ken door de stringente beveiliging aldaar. Overigens werden de r uil

hc>urzen in de Ef fectenbeurs duidelijk beter bezocht. 

I)" IO•lrkt in oude fonds e n lag in 1991 op een hoger niveau dan een groot 

o \lil .J I voorgaande jaren . De potentiëele belangstelling voor het oude 

is vrij groot en groeiende . Des al niet te min is de balans 

tullt.lil opze-ggers en nieuwe leden al geruime t ij d ongeveer in evenwicht . 

De vice-voorzitter dankt de schrijvende l eden en in het bijzonder de 

heer Rietv~ld voor de bijdragen aan het vereni gingsblad. 

Het afgelopen jaar was in financieel opzicht een meevallend jaar. I n 

plaats van het begrote tekort werd 1991 met een klein positief saldo 

afgesloten. De verklaring is tweeërlei, de onkosten waren ui t zonder

lij k laag en er werden slechts 2 i.p.v. 4 ruilbeurzen georganiseerd. 

In 1992 zullen de onkosten naar verwachting aanzienlijk hoger uitkomen 
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terwijl het zeker de bedoeling is weer 4 ruilbeurzen te organiseren. 

Dankzij de kontributie verhoging kan voor 1992 toch een sluitende be

groting worden ingediend. 

Mede naar aanleiding van de kosten van de nieuwe locatie, CASA 400, 

ontspon zich een discussie over de meest gunstige locatie voor de 

ruilbeurzen . Verschi llende leden vroegen zich af of e r niet een goed

kopere oplossing zou zijn, terwijl een aantal anderen de voorkeur gaf 

aan de binnenstad van Amsterdam. Als alternatieven werden vanuit de 

vergadering genoemd: Vergadercentrum Centraal Station en "De Schakel" 

in Diemen . De heren Rietveld en Monen, die aan de vooravond stonden 

van hun tweede veiling in het C.S. vermeldden dat de zaalhuur daar ca. 

f.17 5,- bedraagt tegen f.350,- in CASA 400. 

Een voordeel van het C.S. is dat de bereikbaarheid per openbaar ver

voer voor veel mensen van buiten Amsterdam gunstiger is . Het Bestuur 

stelt dat bij de keuze voor een locatie een goede bereikbaarheid zowel 

per auto als met openbaar vervoer een grote rol heeft gespeeld; maar 

zegt toe de kwestie van de ruilbeurslocatie nogmaals te bezien. 

(CASA 400 heeft ruim gratis parkeerplaatsen, terwijl alle vormen van 

openbaar vervoer, trein, tram, metro en bus op luttele minuten lopen 

hun haltes hebben.) 

Op vragen n . a .v. het fin. verslag stelde het Bestuur dat de obligaties 

in de balans zijn gewaardeerd tegen beurskoers per 30.12.1991. Deze 

lag fractioneel hoger dan de aankoopkoers; het verschil is direct tgv 

de reserve geboekt . Afschrijvingen waren het afgelopen jaar niet nodig 

en zullen naar verwacht in de nabije toekomst ook niet nodig zijn; in 

1990 is alles dat voor afwaardering in aanmerking kwam reeds tot P.M. 

afgeboekt. 

De Kascommissie verklaart zich accoord met de jaarstukken en stelde 

een aantal punten ter verbetering van de boekhouding voor. Deze punten 

zijn door het Bestuur overgenomen. De vergadering verleende décharge 

voor het beleid van de penningmeester. 

N.a.v. de begroting voor 1992 stelde de heer Minnis het doel van de 

z.i. vrij grote reserve ter discussie. Deze reserve is in principe be

stemd voor de catalogus Nederland die voorlopig nog niet zal verschij

nen . Intussen stagneert het ledental al enige jaren en de heer Minnis 

geeft er de voorkeur aan de reserve voor een flink deel te gebruiken 

voor promotie activiteiten. Volgens de heer Minnis wordt er aan pro

motie te weinig gedaan. Het Bestuur stelde in het verleden altijd geld 

ter beschikking te hebben gesteld voor promotie activiteiten die nut

tig zouden kunnen zijn maar dat niet alleen door de financiën maar 
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veel meer nog door een gebrek aan mankracht beperkingen moesten worden 

opgelegd. Een voorstel uit de vergadering om te komen tot een promo

tiecommissie bleek niet haalbaar. Er werd voorgesteld dat de VVOF re

clamemateriaal zou moeten maken en dat zij moet adverteren in bijv. 

het blad "De Verzamelaar" om de ruilbeurzen bekend te maken. 

Het Bestuur stelt dat personen met ideeën over promotie zich altijd 

kunnen melden, terwijl vanuit de vergadering er op werd aangedrongen 

dat het Bestuur alleen schriftelijke en uitgewerkte plannen zou moeten 

accepteren. Het Bestuur verklaart zich bereid een in financieel op

zicht wat aggressiever promotiebeleid te gaan voeren, voorzover de mo

gelijkheden qua mankracht aanwezig zijn en zich geschikte gelegenheden 

zullen voordoen. 

De vergadering keurt de begroting goed. 

Na twee jaar lid te zijn geweest van de Kascommissie, treedt de heer 

Dekker statutair af. Het reservelid de heer van Steden was niet ter 

vergadering aanwezig. In geval de heer van Steden niet meer beschik

baar is om naast de heer Haen in de Kascommissie plaats te nemen, ver

klaarde de heer van den Brink zich bereid tot de commissie toe te Lre

den. D~ vcrgadcrinq ging hiermee accoord. 

Bestuu1 : Van heL Besluur traden af mevrouw Olij en de heer Bruinsma. 

Oe vic~-voorzitter dankte beide voor hun inzet voor de vereniging. De 

heer Bruinsma heeft, tot het moment van zijn ziekte, zich vooral bezig 

gehouden met de organisatie van de ruilbeurzen terwijl mevrouw Olij op 

het gebied van het verenigingsblad de nodige arbeid heeft verricht. 

Door verandering van baan heeft zij zich helaas niet meer herkiesbaar 

kunnen stellen. 

Oe vice-voorzitter vraagt de vergadering of er leden zijn die taken 

van het Bestuur wille overnemen. De heer Stappershoef verklaart zich 

bereid tot het Bestuur toe te treden. De vergadering verklaart zich 

hiermee accoord. De nieuwe taakverdeling binnen het Bestuur zal bin

nenkort bekenn worden gemaakt. 

Bij de rondvraag werd nog gefilosofeerd over de locatie van de ruil

beurs, waarna de vergadering om 12.32 uur werd gesloten. 

N.B. N.a.v. de vragen die zijn gerezen over waar ruilbeurzen moeten 

worden gehouden, maakt het Bestuur momenteel een studie om te 

bezien of er ruilbeurzen in de regio kunnen worden georganiseerd. 

In het volgende blad hopen wij er meer over te kunnen meedelen. 

P.E. Baas, Secretaris. 
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Opbrengstlijst Mail- Bid I - 1992. 

kavel OEbreng:st kavel OEbreng:st kavel oEhrensst 

l. 16, = 18. 34 '= 34 . 15,= * 
2. 16,= 19. 21 ' = 35. 21 ,= 
3. 19 , = 20 . 16,= 36 . 17 , =* 
4 . 27, = 21. 42,= 37 . 20,= 
5. 21 ,= 22. 11 ' = 38. 24,= 
6. 12, = 23. 27,= 39 . 27,= 
7. 40, = 24. 15, = 40 . 27 , = 
8 . 21 , = 25. 10,= 41. 19,= 
9 . 8,= 26 . 55 , = 42. 19,= 
10. 16 ,= 27. 27 , = 43 . 6,= 
11. 21 ,= 28. 16 , = 

* 
4 4. 32 , = 

12. 40,= 29 . 30, 45. 22 , = 
13. 13,= 30 . 1 5' 46. 37 , = 
14. 13,= 31. 1 I , 4 7 . 9,= 
15. 37 , = 32 . 20, 48. 21, = 
16. 37 , = 33 . 15' 49. 42, = 
17. 35 , = 

* na loting. 

Mail-Bid 1992 - I I , sluitinhsdaturn 24.07.1992. 

Op onderstaande kavels kan door de leden schriftelijk geboden worden. 
Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens veilingsys
teem a.v. : f.1 ,- t/m f . 25,- met f . 1,-, van f.25,- t/m f . SO , - met f .2,
van f.SO,- t/m f.100,- met f.5,- en boven de f.100,- met f . 10 , - . 
De hoogste bieder ontvangt zo spoedig mogelijk bericht, vergezeld van 
kostenopgave. Na ontvangst door de vereniging van het verschuldigde 
bedrag, worden de fondsen aan de kopers toegestuurd en vindt afreke
ning met verkopers plaats. Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend 
verzendkosten (-angetekend of met aangegeven waarde). Verkopers wordt 
per kavel f.2,- + 15% in rekening gebracht (leden f.2,- + 10%). 
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 periodiek worden de opbrengsten gepubliceerd . 

De kwaliteit van de stukken wordt als volgt aangegeven: 

Unc = als nieuw 
EF = als nieuw met een enkele vouw of te verwaarlozen plekje 
VF = meer dan eenmaal gevouwen , iets gevlekt , kleine beschadigingen. 
F = zwaar gevouwen, scheuren al of niet geplakt, andere mankementen 
W = waardeloos 
+ =decoratief , ++ = zeer decoratief 

1. 1 obl . 4~% f . 1000 Rotterdam 1926 
1 obl . 4~% f.1000 Rotterdam 1926 II 
1 obl. 4~% f.1000 Rotterdam 1926 III 
1 obl. 4~% f. 1000 Rotterdam 1927 
1 obl. 4~% f . 1000 Rotterdam 1928 

VF 
VF 
VF 

F 
VF 

2. 1 aand. Banco Territerial de Cuba, Havanna 1911 VFx 
1 obl . Republica dos Estados Unidos do Brazil 1915 VF* 
1 pref. aand. Comp. de Expl. y Fraccionamiento de Lupataro 

Mexico 1909 VF 

3 . 1 aand . f . 100 Amstel Brouwerij, A'dam 1966 
1 aand . f .1000 Meulenhoff & Co. , A'dam 1963 

EF 
VF 
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4. 1 aand. f .1000 (blankette ) Ver . Touwfabrieken, R'dam 1939 VF 
1 recepis 4% conv. obl . f.1000 Ver . Touwfabr., A'dam 1939 VF 
1 recepis 3~% obl. f.1000 Oran je Nassau Mijnen, A'darn 194 3 VF 
1 recepis (blankette met stempel SPECIMEN) aand. f.750 Kon . 

Ned. Papierfabriek, A'dam 1950 VF 
1 recepis (blankette met stempel SPECIMEN) 4% obl. f.1000 

Fransche Republiek, A'dam 1939 VF 

~. 1 aand. f . 500 De Hollandsche Voorschptbank, Haarlem 1899 VF 
1 aand. f.SOO idem 1902 VF 
1 aand. f.500 idem 1909 VF 
1 aand. f .500 idem 1928 VF 
1 schuldbrief 4~% f . 100 idem 1898 VF 
1 schuldbrief 6% f .1 000 idem 1926 F 
1 schuldbrief 5% f.1000 idem 1928 VF 

G. 1 aand . f . lOOO Samarang Joana Stoomtram, Den Haag 1882 VF 
1 aand . f . 1000 Cultuur Mij voor Java ' s Oosthoek, A'dam 1889 F 
l aand . f . 1000 Banjoewangi Thee en Rubber, A'dam 1911 F 
1 aand . f.lO O Mij nbouw Mij Ketahoen, Batavia 1903 F 

I. 1 aand. f.1000 Ned. Mij voor Scheepvaart, Handel & Nijverheid 

u 1 

I ) • 

10 . 

11. 

Rotterdam 1920 F 
l wln'lthc>wijs NiC'uwc Internationale Hyp. Bank, Groningen ' 29 F 

n.md. f .JOOO (bl,mkc>tte) Kon. P . Sluis , Pluimvee-, Vee-

1 

2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
3 

' Jl VIHJI'IVO PdPr {(\UI. 1 WC'C'Sperkarspel 1954 EF 

ohl. 4~'#1 l{M.2000 Mosktlu KLPw-wor·onesch, 1909 SuE1073c 
Obl. 4~'6 HM.IOOO ldt>m 1910 Sllg1075b 
ob l . ~t ~% HM.1000 ldPm 1909 SuE1073b 
obl. 11% ltb1.125 Hw.>lund 1894 (6e) 
obl. 49. Hbl.fi25 Rusland 1890 (2e) 

pr~rl soc . Ateliers de Constructions Electriques s. Barbier 

F 
F 
F 
F 
F 

, Fl6malle (B), 1944 VF 
parts soc. Sofolacs, Kendu (Congo) 1961 VF 
aand . Zambian Anglo American Ltd., Brussel 1968 VF 
aand. Comp . Industrielle de Rupel, Brussel 1962 VF 
parts soc . Usines Dehousse, Luik 1973 VF 
part soc . Spirali t , Luik 1956 VF 
opr . bewijs Spiralit, Luik 1956 VF 
aand. Lire 10.000 Montecatini Edison (Belgische certifica
ten door ponsgaten ongeldig gemaakt) 

obl. 4 % RM.500 Rusland 1902 
obl. 4% Rbl. 625 Rusland 1889 
obl. 4% Rbl.125 Rusland 1890 (2e) 
obl. 4~% RM.500 Moskau-Kiew-Woronesch, 1909. SuE1073a 
obl. 4~% RM.1000 idem 1909. SuE107 3b 1xF, 

obl. 4% Rbl.625 Zuid West Spoorweg, 1885. SuE1 143b 
obl. 4% Rbl.125 idem, 1885. SuE1 143a 
obl. 4 % RM.60 0 Kursk- Charkow-Azow 1888. SuE1032a 2xF, 

w 
w 
F 
F 
F 

1xW 

F 
F 

lxW 

12. 1 aand . f . 1000 Waterleiding Expl. Mij. Rotterdam , 1889. F 
1 opr. bewij s Waterleidng Mij., Rotterdam 1893 

13 t/m 15. Idem als kavel 1 2 echter beide 

16 & 17. 2 a and. Ambarawa, Den Haag 1928 
1 aand. Foreign Investment Trust, Panama 1939 
1 aand . f . 1000 Suikerfabr . Wono Aseh , Probolinga 

VF 

VF 

EF 
VF 

1900 VF 

18 . 1 aand . Mark 1000 A. G. für Bergbauliche Arbeiten, Aken 1907 VF 

19 & 20. Idem a ls kavel 18 VF 
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TOT EEN NUTTIG EINDE. 

Enige tijd geleden kwam ik in het bezit van een uit 1780 daterend 

"Reglement met Acte van Inteekening in de Begraafnis Societeit TOT 

EEN NUTTIG EINDE, opgericht te Schoonhoven, den 1 December 1780". 

Het is een 8 pagina's tellend boekwerkje waarvan de laatste pagina de 

Acte van Inteekening is. Op de acte is met de pen in daarvoor vrij 

gelaten ruimten naam, woonplaats en de klasse waarin men valt - waar

over later - ingevuld, waarna hij is ondertekend door de 4 direkteu

ren. 

Hoe werkte nu zo 'n begrafenis societeit, waarvan er trouwens meerdere 

hebben bestaan. 

Zo'n societeit werd opgericht voor een vooraf vastgesteld aantal 

deelnemers, in dit geval 910, die, al naar gelang hun leeftijd bij 

intrede, in een bepaalde klasse werden ingedeeld. De societeit "Tot 

een nuttig einde" had 10 klassen, elk weer met een vooraf vastgesteld 

aantal deelnemers. Onze deelnemer, de heer Willem Blokland uit Vlist, 

was ingedeeld in klasse 7 hetgeen inhield dat hij tussen de 30 en 35 

jaar oud was. 

Kwam nu één van de deelnemers te overlijden dan betaalde de Societeit, 

vooropgesteld dat ze het voltallige aantal leden had, aan àe nabe

staanden een bedrag uit van f.150,-. Deze f.150,- diende opgebracht 

te worden door een kleine bijdrage van elk der overige deelnemers. 

Deze bijdrage varieerde per klasse . Zo diende een deelnemer die in

gedeeld was in klasse 10 - al degenen die bij de start van hun deel

nemerschap tussen 10 en 20 jaar oud waren - bij ieder overlijdensge

val 1! stuiver bij te dragen en deelnemers uit klasse 1 -tussen 60 

en 65 jaar bij de start van hun deelnemerschap - 7 stuiver. Onze 

deelnemer uit klasse 7 diende 2! stuiver bij te dragen. 

Indien nu de societeit volledig was, werd in totaal zo f.155.15.0 op

gehaald; f.150.0.0 voor de nabestaanden en f .5. 15.0 voor administra

tiekosten en bodeloon. Om te voorkomen dat de nabestaanden te lang op 

uitkering moesten wachten, diende elk lid dat woonachtig was binnen 

de stad Schoonhoven voor één dode vooruit te betalen en deelnemers 

van buiten de stad voor 12 doden. Elk nieuw lid diende als entreegeld 

f.1.2 . 0 te betalen. Iedereen tussen 10 en 65 jaar kon lid worden, met 

uitzondering van militairen in aktieve dienst en zeevarenden, dit 

waren kennelijk te grote ris iko's. 

Over het reilen en zeilen van deze Societeit ben ik weinig of niets 

te weten kunnen komen. Wel is duidelijk geworden dat ze in het alge

rneen weinig suksesvol waren. Een groot probleem was altijd het juiste 
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aantal deelnemers per klasse te handhaven. Overleed namelijk een deel

nemer uit een bepaalde klasse dan diende een nieuw lid gevonden te 

worden van ongeveer dezelfde leeftijd. Ging het aantal deelnemers in 

de verschillende klassen namelijk afwijken van het vastgestelde aan

tal, dan ging de som van de bijdragen eveneens afwijken. Daarbij zal 

het na verloop van een aantal jaren steeds moeilijker worden alle 

bijdragen te innen, denk maar aan verhuizingen, verandering van per

soonlijke (economische) omstandigheden etc. 

Hoewel het bovenstaande geen aandeel, obligatie of dergelijke betreft, 

leek het mij toch interessant genoeg er in dit blad iets over te ver

tellen. Mocht iemand onder de lezers mij verdere informatie kunnen 

verschaffen, dan houd ik mij hiervoor ten zeerste aanbevolen. 

J.E. Wustenhoff [ 8 ] 

4 

Acte van Inteekening in de _ Brr.cRAAF~Is 
SociETEIT, TOT EEN 1\'UTTJG EINDE, opge: 
rigt te ScHooNHovEN, den I Decen1ber I 7 8o. 

pc onderglfz. Directeuren van de bov_~njfem. Soci· 
eteJt, hekcnnetf-}?:t dez~:n, dat 6J,ri-Z-L/~rn 
.f??J-/ ~~~ " ... 5h wcne11de te 
( :-)- ).,(_/" ~-/-.r- ·- '[;'OOr -2 'j ::5~. e_ -Y-<.--, 
zich als founteercnd Lid, '-voo.r ~ poriie , . onder 
de 2e w:~t kC tasfis heeft aangegeven: belovend~ wy 
Directeuren, 11aar den inhoud van,dit or;s Reglement, 
by overlyden van den benoemden ~~ ~<.'" o--~_./ e -

na vertonir~g der Doopçeel van, den Benoemden, of 
ander valabel bewy"$, benelfcns extract uit het Dood
boek, of der aangeving ter Secretarye, daar het 
ft erfval confleert, aan den .floudcr der .dcte, die 
dezelve a/vorens aan ons moet rejlitu_eeren ~ naar 
/irt. 4 en 8, de pennin[[en te zullen uitge'Ven. 

Actum Schoonhoven den ./ · @.Ra--:--J-'/'3'8 
-----~ 



VEILINGNIEUWS. 

Veiling Wladimir GUTOWSKI, 30 mei 1992. 

Inmiddels voor de 11de keer dat de sympathieke Poolse veilinghouder 

in de Bundeshauptstadt BONN een veiling voor Historische Waardepapie

ren organiseerde. Zowel kwantitatief als kwalitatief een zeer groot 

aanbod. Jammer, dat de fraaie zaal in het elegante "Günneweg Residen

ce Hotel" minder goed bezet was dan men had mogen verwachten, nog 

geen 50 bezoekers. Desondanks was hel geen teleurstellende veiling, 

althans wat omzet betreft. Van de ruim 850 kavels gingen er ruim 220 

terug (ca. 26%). De totale opbrengst was ruim DM.280.000, per kavel 

ca. DM.440. 

NEDERLAND, toch nog ca . 10 kavels, die allen verkocht werden. Enige 

opbrengsten: GEMEENTE LANDSMEER, 1876: DM.40,--; GRONINGSCH-DRENTSCHE 

SPOORWEG MIJ., Zwolle 1916, aand. f.1000: DM.50 ( 35), idem, aand. 

f.250 uit 1921: DM.35,--; NRD-BRAB.-DUITSCHE SPOORWEG MIJ, 1875: 

DM.48,-- (40); N.Z.HOLL. TRAMWEG MIJ, aand. f.SOO A'dam: DM.40 (35). 

Eeen aand. DIAMANTHANDEL SCHIJVESCHUURDER .uit 1920 bracht DM.42 (35) 

op; HEERENVEENSCHE WITTE BIOSCOOP, 1927: DM.40; Mij. tot EXPL. CASINO 

& Sportterr. "NOORDWIJKSCHE SPORTVER.", aand. f.SOO uit 1919: DM.220 

(200), mooie prijs, casinopapieren zijn nu eenmaal zeer gevraagd. 

DECO-PAPIEREN, trekken nog steeds de meeste belangstelling. Verras

send hoge opbrengst voor BOULANGERIE MéCANIQUE d ' EGYPTE, 1899, Alex

andrië, tot voor kort ca. DM . 100, nu bij inzet van DM.60: DM.280. 

Het prachtige Egyptische papier SOC. EGYP . CIME PORTLAND, Caïro, 

1927: DM.950 (700) . Ondanks dat het papier op praktisch alle veilin

gen wordt aangeboden bracht het bekende COMP. INSTALL. MARITIMUS de 

BRUGES (aandeel uit 1904) de goede prijs van DM.410 op. Voor de obli

gatie uit 1909 werd DM.200 geboden. Het eveneens fraaie doch vrij 

veel voorkomend papier L'AFRICAINE, Banque d'Etudes et d'Entreprises 

Colaniales bracht DM.180 op . Nogal aan de hoge kant. Voor het fraaie 

met echte Griekse tekening versierd Griekse papier CREDIT ATHENIEN, 

1925, werd DM.150 (125) geboden. 

EFFECTEN en KUNST, ook hier weer van toepassing. FABRICA de FAINCAS 

das CALDAS da RAINHA, Lisboa, 1884, het prachtige Portugese aardewerk 

papier: niet minder dan DM .14. 000 . Al eerder schreven wij hierover. 

Het in opvallende kleuren en uitvoering Belgische papier LOMOVATKA, 

1899, bracht DM.95 (75) op, een zeer goede prijs. Zeer opmerkelijk 

was de opbrengst voor het Zweedse papier SVENSK-DANSK-RYSKA TELEFON 

uit 1910, met ondertekening van de befaamde financier Marcus WALLEN

BERG: DM.130. Over het algemeen brengt dit slechts ca. f.SO op. 
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Bij de Spaanse DECO-papieren de goede prijs van DM.330 voor ASTILLE

ROS TARRAGONA. Laatst genoemde 3 papieren waren ook op de veiling in 

Amsterdam van 23 mei j.l. waar ze resp. f.65, f.40 en f.375 opbrach

ten. 

AUTOMOBIELWAARDEN. De sensatie was wel de opbrengst can een komplete 

set van alle emissies van HISPANO SUIZA, 8 emissies, van 1914 tot 

1940:.DM.15.000 (13.000). Het Franse AUTOMOBILES CHARRON, GIRARDOT & 

VOIGT uit 1905: DM.170 (140); CITROEN, 1965: DM.130 (100); OMNIBUS de 

PARIS, 1912: DM.170; AUTOMOBILES ROSENGART, Paris, 1929: DM.160 en 

AUTOMOBILES BROUHOT, Paris, 1906: DM.220 (200). 

AUTOGRAPHEN. EDISON STORAGE BATTERY, 1904, ondertekend door Thomas 

Edison: DM.4.600 (3.800). Het o.i. niet minder interessante papier 

EDISON PHONOGRAPH, 1908, eveneens ondertekend door Edison, bracht de 

inzet van DM.4.800 niet op. 

Wij besluiten met PLAYBOY, het hier ten lande ook vrij veel verhan

delde "Specimen", dus eigenlijk een drukmonster: DM.280 terwijl voor 

het werkelijke aandeel D.r-1.460 werd betaald. 

Veiling Auktionshaus Reinhi}j TSCHÖPE, 13 ·juni 1992. 

Met deze veiling werd het veilingseizoen 1991/92 afgesloten. Ofschoon 

vrij veel kavels de inzetprijs niet haalden, kan men toch wel spreken 

van een suksesvolle veiling, althans wat de opbrengst betreft. Meer 

dan DM.300.000. Niet zo verwonderlijk, er waren ettelijke kavels die 

meer dan DM.10.000 opbrachten. 

Enige voorbeelden: BENZ & Co. Rheinische Gasmotorenfabr. 4~% Anleihe 

M.1000, 1909: bij een inzet van DM.15.000 verkocht voor DM.18.000. 

Over het algemeen lagen de automobielwaarden toch goed in de markt. 

BMW Akt. M.1000, 1925: DM.460 (350), "LUWO", onbekend merk, Akt. 

M~5000 MÜnchen, 1923: DM.400 (280), SPINX AUTOM. WERKE, Akt. M.5000, 

Zwenkau 1923: DM.300 (280), MINERVA MOTORS, Antwerpen 1920, een veel 

voorkomend papier, meestal niet meer dan f.10 thans DM.55 (40). Het 

prachtige NUEVO MOTORE BARSANTI MATTEUCCI, Florenz 1858, welke in

stelling beschouwd kan worden als de bakermat van de later ontstane 

auto-industrie, oprichters-aandeel, zeer zeldzaam en nog nimmer aan

geboden, bracht de inzet van DM.2.800 niet op. 

De beschrijving van de kavels is vaak zo uitvoerig en grondig, dat 

men er bij aandachtig lezen zeer veel van kan leren. Wie wist dat 

Pater EUGENIO BARSANTI, jawel h~t betrof een eerw. Pater, en de phy

siker Felice MATTEUCCI in 1853 het eerste prototype van een verbran

dingsmotor hadden vervaardigd. 

HET BEZOEKEN VAN VEILINGEN IS IN ELK OPZICHT NUTTIG. 
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Nederland was slecht vertegenwoordigd, slechts 3 kavels en dan nog 

Surinaamse plantages n.l . PLANTAGE BONAVISTA , obl . f .1000 uit 1772, 

ondanks de zeer slechte staat toch nog DM.330 (220); PLANTAGE GARDEN 

OF EDEN, uit 1817, in uitstekende staat: DM.320 en de als uiterst 

zeldzaam aangekondigde Plantagelening RIO ESSF.QUEBO & RIO DEMMERARY, 

1772, ook in zeer slechte staat, bracht de inzet van DM.350 niet op. 

De meeste belangstelling ging uit naar min of meer zeldzame Duitse 

papieren . 

BERLINER GRUNDBESITZ , Akt. M.500, 1881, een papier waarvan grote 

aantallen in Nederland werden aangeboden, in de lift : DM.120. Bij de 

banken viel op AG für BODEN- und KOMMUNALKREDIT in ELSAS LOTHARINGEN, 

Akt . M.400, Straszburg, 1872: DM.3.800; BANK des BERLINER KASSENVER

EIN, 1850: DM.3.500. Bij de kolenmijnen vielen op AG für BERGBAU usw. 

zuSTOLBERG und in WESTPHALEN, Akt. 100 Thaler, 1854: DM .2 .800; 

DEURSCH- AMERIKANISCHE BERGWERK Verein zu Eber feld , Akt. 250 Th. uit 

1830, een byzonder fraai en zeer oud papier , DM.9.800; HARPENER BERG

BAG (thans nog beursgenoteerd onder de naam Harpener AG), Gründer

stück 1858, ondanks dat het een blankette betrof, toch nog DM.5.500. 

Eerder spraken wij reeds over " KUNST en OUDE EFFF.CTEN" . Dit was zeker 

van toepassing op bovengenoemd stuk. De tekening van het prachtige in 

schitterende kleuren uitgevoerde stuk was van de hand van de beroemde 

tekenaar/illustrator, tevens vooraanstaand lid van de DÜsseldor fse 

Schi lderschool , Johann Baptist Sonderland . 

Stukken met handtekening van bekende persoonlijkheden lagen goed in 

de markt met als topper een Amerikaans betalingsbewijs uit 1785, on

dertekend door de eerste Amerikaanse president: Benjamin Franklin. 

Ofschoon gee n oud aandeel of obligatie, hoort het stuk toch wel in de 

financiële sfeer thuis. Opbrengst niet minder dan DM.17.000 (15.000). 

Een zeer oud financieel dokument, behelzende de overdracht van 24 

aandelen MOHAWK & HUDSON RR uit 18 30 , met originele handtekening van 

John Jacob Astor, bracht de inzet van DM.22.000 niet op . Evenwel 

bracht een Mortgage Bond van de HUDSON RIVER RR uit 1866, met de hoge 

nominale waarde van $.13.000 en met originele handtekening van "Com

modore " Cornelis VANDERBILT, de zeer hoge prijs van DM.14.000 op . 

Wij zullen het hierbij laten . De veiling in DÜsseldorf h eeft , ondanks 

het wat tegenvallende aantal bezoekers, nogmaals bewezen da t de be

langstelling voor he t OUDE EFFECT nog even levendig is als bij de 

aanvang van het seizoen. 

L . Rietve ld, juli 1992. 
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TIJDBOMMEN IN UW VERZAMELING? 

Alle materialen zullen eens tot stof uiteenvallen. Ook aandelen zijn 

onderhevig aan het verouderingsproces. Het ene wat sneller dan het 

andere. Dat hangt af van het papier waarvan het gemaakt is, maar ook 

van de wijze waarop het bewaard wordt. Zuurhoudend papier schijnt 

zuurvrij gemaakt te kunnen worden; musea doen dit met zeer waardevol

le dokumenten, maar een verzamelaar zal deze stap niet snel nemen. 

Als een aandeel echter verkeerd bewaard wordt, kan de levensduur wor

den bekort van honderden jaren naar enkele jaren. Aan dit laatste 

kûnnen we wel iets doen. 

Welke zijn nu de faktoren die de levensduur van Uw aandeel kunnen be

korten? Schrijver dezes is geen wetenschapper en heeft zeker niet de 

pretentie het komplete skala aan faktoren te kennen, maar op de VVOF 

ruilbeurzen zie ik nogal wat van die "Tijdbommen" aanwezig. Hieruit 

kan de konklusie getrokken worden dat velen onder ons zich niet be

wust zijn van deze tijdbommen. 

1. VOCHT is de allergrootste vijand van papier. Als de luchtvochtig

heid boven een bepaald percentage (60) komt, bestaat de kans bij 

temperatuurverschillen dat er condensvorming optreedt. Dit condens 

geeft bacteriën, schimmels en insecten zoals het zilvervisje de kans 

een aktieve strijd tegen het papier aan te gaan. Reeds na dagen is 

het eerste resultaat te zien . Berg daarom Uw aandelen op een droge 

plaats op waar temperatuurverschillen gering zijn. 

2. PLAKBAND, vooral het ouderwetse Cellotape, maar ook de moderne 

Scotch tape (met een mat oppervlak, je kunt het haast niet zien) 

zijn desastreus. De weekmakers uit de trekken in het papier en mak en 

het olie-achtig. Men krijgt dan bijzonder ontsierende plekken . Er 

zijn verzamelaars die bijna alle aandelen "steun geven" door ezels

oren en vouwen aan de achterzijde te voorzien van Scotch tape . Het 

stuk ziet er mooier uit en is daardoor beter verkoopbaar. Op termijn 

zit U met een miskoop. 

3. METAAL (nietjes, spelden en paperclis) gaan zelfs roesten zonder 

dat er vloe ibaar vocht bijkomt; het vocht in de lucht zorgt binnen 

een paar jaar voor een prachtige onverwijderbare bruine vlek. Niet 

bepaald een sieraad voor Uw verzameling. Verwijder daarom direkt 

nietjes, paperelis en spelden. 

4. OPBERGMAPPEN. Deze zijn bijna zonder uitzondering van plastic ge

maakt. Er worden vele plasticsoorten gebruikt. Praktisch alle plas-
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AMSTERDAMSCHE MEEL- EN BROODFABRIEK 

OPGERICHT : 20-3-1863 GEVESTIGD: Amsterdam 
DIRECTEUR: K.L.J. Hoebé 
COMMISSARISSEN: Mr. J. Domela Nieuwenhuis, W. Rahusen, Mr. H. Croockewit 

jr, Dr. H.G.H. Groenewegen, J.W. Retgers en J.H. Bok jr. 
DOEL: Het oprigten èn drijven eener broodfabriek, door zelf graan te malen, 

om deugdzaam brood, zoowel van rogge als van tarwe, benevens alle 
soorten van klein brood, scheeps- en andere beschuiten , alsmede brood 
voor Israëliten te bakken, en dat alles tegen billijken prijs ver
krijgbaar te stellen . 

DUUR : Aangegaan voor vijf en twintig jaren . 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : f 150.000,-, verdeeld in 1500 aandeelen van 

f 100,-. 

cat.Flr, 
NL H 0083 

nominaal 
f 100 

Geliquideerd 1871 
Druk: 
Afmeting: 

kleur 
zwart/wit 

geplaats t 
1043 

soort 
aandeelen 
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VICTORIA-HOTEL 

DPGER ICHT: 1-2-1906 GEVESTIGD: 's-Gravenhage 
DIRECTEUR: L. Cordemans 
COMMISSARISSEN: J .H. Müller, Mr. G. -van Sloaten Azn., Jhr. M. Reuchlin 
DOEL: Het stichten en ~aarna exploiteeren van een hotel te 's-Gravenhage. 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 250.000,- verdeeld in 250 aandeelen aan 

toonder van f 1000,-. 

·cat.nr. 
NL H 0084 

nominaal 
f 1000 

Faillissement: 4-7-1908 

kleur 
oker/bruin/zwart 

geplaatst 
165 

soort 
aandeel en 

Druk: Oe Ned. Boek- en Steendrukkeri j v/h H. L. Smits, Westeinde 135, 's-Gre
venhage 

Afmeting: 39,4cm x 23,2cm aandelen 



EERSTE NEDERLANDSCHE PULP- EN JAMFABRIEK 
1904 OMGEZET IN: EERSTE NEDERLANDSCHE PULP- EN JAMFABRIEK "KENAU" 

NAAMLOOZE VlNNOOTSCHAP 

Eerste Hederlan~he Pulp- en Jamfa~nek 
P•~d te lr~ 

))" ...... ~ 
t:·:h.,,,,;,;,v {. 

· ...... ;;. ~-

OPGERICHT: 26-2-1901 GEVEST IGD: Haarlem 
DIRECTEUR : Fa . Corn. Si pkes 
COMMISSARISSE N: Ed . de Lanoy, P.E.J. Lefèbvre, J.A.G. van der Steur 
DOEL: Het maken van pulp , jam, marmelade, bessensap en wat verder aan de 

directie, in overleg met commissarissen, wenschelijk voorkomt, bene
vens het handeldrijven in de vervaardigde producten. 

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : f 500.000,-, verdeeld in aandeelen aan toon
der van f 1000,- . In 1906 is het aandealen kapitaal afgeschreven en 
is de nominale waarde teruggebracht naar f 50,-. 
1906 Maatschappelijk kapitaal f 54.250,-, verdeeld in 125 aandee len 
van f 50 ,-, 48 6~ cum. pref. aand. "A" nominaal f 500 , - en 48 4!% 
cum. pref . aand . "8 " nominaal f 500 , --

cat .nr . 
NL H 0085a 
NL H 0085b 
NL H 0085c 

nominaal 
f 1000 
f 500 
f 500 

kleur 
oker/zwart 
r oodbruin/geel 

In Liquidatie getreden 191 0 
Druk: Joh . Enschedé en Zonen , Haarlem 
Afmeting: 17,3cm x 25 , 3 cm aand. 

21, 7cm x 34 , 4 cm cum. pref . "A" 
cm x cm cum. pref. "8" 

geplaatst 
125 

48 
48 

soort 
aand . 
cum. pref . "A" 
cum. pref . "8" 
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"CZAAR PETER" 
MAATSCHAPPIJ -TOT EXPLOITATIE VAN ONROERENDE GOEDEREN 

tot exploi1atie van onr11erenda goelfe.tcll, 

0 V :TI()t) Tl! AM8TI:fl0,0.M. 

~~ 'I 

OPGERICHT: 2-5-1885 GEVESTIGD: Amsterdam 
DIRECTEUREN: J. Ak.kennan, J.W.P. Hamel J.Gzn. en H.A. Höweler 
COMMISSARISSEN: Mr. K.A.W.L. Hazelhoff Roelfzema, Mr. P. Peelenen 

J.G. Schlencker 
DOEL: Het verkrijgen , exploiteerenen weder van de hand zetten van in Am

sterdam gelegen onroerende goederen. 
DUUR: 50 jaren, ingegaan 26 Mei 1885 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : f 2?0.000 ,-, verdee ld in twee seriën van aan

deelen gemerkt A en B. Oe 1e serie "A" is groot 190 aandeelen aan 
toonder, elk. groot f 1000,- , de 2e serie "B" is groot 60 aandeelen 
aan toonder, elK groot f 1000,-, splitsbaar in f 100 ,-. 

cat. nr. 
NL H 0086a 
NL H 0086b 
NL H 0086c 

nominaal 
f 1000 
f 1000 
f 100 

Geliquideerd 1698 
Druk: 

kleur 

zwart/wit 

Afmeting: cm x cm aand. "A" 
cm x cm aand . "B" 

25,2cm x 17, 6cm onder-aand "B" 

geplaatst 
190 

soort 
aand . "A" 
aand . "B" 
onder-aand "B" 



tics bevatten weekmakers. Deze weekmakesr zijn de boosdoeners. Er 

zijn leveranciers van ''zuurvrije" mappen . Dit is een korrekte bena

ming echter zonder enige betekenis. Er zit namelijk geen zuur in de 

map, maar een chemisch weekmaker die zeer langzaam uit het plastic 

vrijkomt en in de loop van jaren in het papier trekt en daar zijn 

vernietigende werk kan doen. De meest beruchte is PVC (Polyvinylchlo

ride ) waarin een weekmaker zit die in een tijds panne van maanden zil

veren munten groen kleurt, bronzen munten zwart en dus papier ook op 

korte termijn begint aan te tasten. Papeir heeft echter een buffer

werk i ng, dus het effekt zal men doorgaans .PaS n a jaren zien. Dan is 

het kwaad reeds geschied. De veel in de kantoorboekhandel verkochte 

Polyetheen mappen bevatten een weekmaker die veel langzamer vrijkomt 

en dus op langere termijn het afbraakproces versterkt. Niet alleen 

papier maar ook de inkt kan worden aangetast. Nadat een kennis het 

Rijksmuseum had gebeld, kwam hij op het spoor van een leverancier 

van veilige mappen. Alle musea zijn klant van dit bedrijf nadat door 

het Centraal Laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van kunst en 

wetenschap te Amsterdam een onderzoek is gedaan. Deze mappen worden 

helaas niet gebruikt in de VVOF albums. A3 mappen worden voor f.2,20 

verkocht (dikte 75 micron; f.2,57 voor 100 micron) en zijn dus niet 

wezenlijk duurder dan andere mappen. De mappen zijn gemaakt van 

polyester film van het merk Melinez en zijn glashelder . De firma 

Crush is de fabrikant en kan via 072-153903 bereikt worden . 

5. Naast het papier waarop het aandeel zelf gedrukt is, is ook het 

papier dat in de map zit van belang. Dit moet zuurvrij zijn. In de 

musea wordt h et zuurvrije karton van "Moorman" gebruikt; dit is ge

test en goedbevonden . In de handel ben ik het echter nog niet tegen

gekomen , dus ik weet nog niets over dikte en prijs. 

6. De zuurgraad van de lucht. In musea heeft men reeds ontdekt dat 

papier in het westen van het land sneller wordt afgebroken dan in het 

oosten . Helaa s kunnen we hier weinig meer aan doen dan voortaan met 

de trein naar de VVOP-ruilbeurs te komen. 

~aul van der Zee. 

Naschrift van de redaktie . 

Hoewel wij het met de inhoud van het artikel van Paul van der Zee in 

grote lijnen eens zijn , willen wij met name een kanttekening maken 

bij punt 4. De door de WOF verkochte mappen zijn z . g.n . "weekmaker 

vrije". D.w.z. een weekmaker die zeer langzaam vrijkomt. Zoals Paul 
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van der Zee reeds opmerkt, geheel weekmake r vrije Polyetheen mappen 

bestaan niet. Erg belangrijk is echter hoe U Uw stukken bewaard en 

waar. Niet alleen dient U ze op te bergen op een droge plaats waar de 

temperatuursverschillen gering zijn, ook is het van belang dat U Uw 

stukken regelmatig "lucht". Dus niet Uw a l bums maanden lang op een 

grote stapel laten liggen of in een luchtdicht afgesloten k l uis op

bergen. De beste "luchting" krijgen Uw stukken als U geregeld Uw 

verzameling eens doorkijkt. Door het omslaan van de bladen wordt de 

lucht automatisch wat ververst. Zo geniet U trouwens ook het meeste 

van Uw verzameling~ 

Mail-Bid 1992- III, sluitingsdatum 26.10.1992. 

Op onderstaande kavels kan door leden schriftelijk geboden worden. 
Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens veilingsys
teem a.v.: f.l,- t/m f.25,- met f.l,-, van f.25,- t/m f.SO,- me t f.2,
van f.SO,- t/m f.lOO,- met f.S,- en boven f.lOO,- met f.lO,-. 
De hoogste bieder ontvangt zo spoedig mogelijk bericht, vergezeld van 
kostenopgave. Na ontvangst door de vereniging van het verschuldigde 
bedrag, worden de fondsen aan de kopers toegestuurd en vindt afreke
ning met verkopers plaats. Kopers betalen naast de koopsom uitslui
tend verzendkosten (aangetekend of met aangegeven waarde). Verkopers 
wordt per kavel f.2,- + 15% in rekening gebracht (leden f.2,- + 10%). 
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 periodiek worden de opbrengsten gepubliceerd. 

De kwaliteit van de stukken wordt als volgt aangegeven: 

Unc = als nieuw . 
EF = als nieuw met een enkele vouw of te verwaarlozen plekje. 
VF = meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen. 
F = zwaar gevouwen, scheuren al of niet geplakt, andere mankementen. 
W =waardeloos. 
+ dekoratief. 
++ zeer dekoratief. 

1. cert. prioriteitsaand. f.1000 (blankette) REDERIJBELANGEN, 
Scheveningen 1 957 VF 

1 cert. f.1000 (blankette) ADMIN.KANTOOR MAASTRICHT, Bl oemen-
daal 1956 VF 

1 aand. (blankette) f.1000 ELISABETH WILHELMINA, Den Haag ' 23 VF 
1 obl . 7% f.SO (blankette) COOP.VER.HAAGSCHE SLACHTPRODUK-

TEN, Den Haag 1920 VF 

2. 1 cert. (blankette) PITT POLDER Ltd, Leiden 1961 VF 
2 aand. f.100 (blankettes) INTEGRALE BELEGGINGSCOMP., dH '37 EF 
1 oprichtersaand. (blankette) MIJ WANDELHOOFD SCHEVENINGEN, 

Den Haag 1899 VF 

3. 1 opr.aand. (blankette) LINKUNGAN BORNEO RUBBER MIJ, dH 1910 VF 
2 aand. f.100 (blankettes) INTEGRALE BELEGGINGS COMP, dH '37 EF 
1 aand. f.1000 (blankette) EXPL.MIJ. DE DRIE SCHOUWEN, dH ' 28 VF 
1 aand. f.1000 SUIKERFABR. WONO ASEH, Probolingo 1900 VF 

14 



4. 1 aand. 1000 Mark A.G. fÜr BERGBAULICHE ARBEITEN, Aken 1907 VF 

5. Idem als kavel 4. 

6. Idem als kavel 4. 

7. 2 aand. à 1 sh. NEW-YORK, CHICAGO and ST. LOUIS RR, ca.l950 VF+ 

8. 1 obl. 8% Fr.SOO LUNG-TSING-U-HAI, 1920 F 
1 obl. 8% Fr.SOO LUNG-TSING-U-HAI, 1921 W 

9. l obl. 4~% RM.2000 MOSKAU-KIEW-WORONESCH, 1909, SuE1073c F 
1 obl. 4 ~% RM. 1000 idem 1910, SuE1075b F 
1 obl. 4~% RM.1000 idem 1909, SuE1073b F 
1 obl. 4% Rbl.125 RUSLAND 1894 (Ge) F 
4 obl. 4% Rbl.625 RUSLAND 1890 (2e) F 

10. 1 part soc. ATELIERS de CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES S. BARBIER, 
Flémalle (B), 1944 VF 

2 parts soc. SOFOLACS, Kendu (Congo), 1961 VF 
2 aand. ZAMBIAN ANGLO AMERICAN Ltd., Brussel, 1968 VF 
1 aand. COMP. INDUSTRIELLE de RUPEL, Brussel, 1962 VF 
2 part~ sos. USINES DEHOUSSE, Luik 1973 VF 
1 part. soc. SPIRALIT, Luik 1956 VF 
1 opr. bewijs SPIRALIT, Luik 1956 VF 
2 aand. Lire 10.000 MONTECATINE EDISON (Belgische certifica-

ten, door ponsgaten ongeldig gemaakt) W 

11. 1 obl. 4% RM.SOO RUSLAND 1902 W 
1 obl. 4% Rbl.625 RUSLAND 1899 F 
1 obl. 4% Rbl.125 RUSLAND 1890 {2e) F 
1 obl. 4~% RM.SOO MOSKAU-KIEW-WORONESCH, 1909, SuE1073a. F 
2 obl. 4~% RM.lOOO idem 1909, SuE1073b. 1xF, 1xW 

LOKATIE RUILBEURZEN. 

Reeds meerdere malen is op ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten 

gevraagd waarom de ruilbeurzen altijd in Amsterdam worden gehouden. 

Teneinde meer inz icht te krijgen in de geografische spreiding van ons 

ledenbestand, heeft de heer van Stappershoef een uitsplitsing gemaakt 

per provincie. Het resultaat vindt U hieronder. 

Noord Holland 113 42,97% 

Zuid Holland 48 18,26% 

Utrecht 22 8,37% 

Noord Brabant 20 7,60% 

Gelderland 17 6,46% 

Friesland 8 3,04% 

Oren te 6 2,28% 

Overijssel 4 1,52% 

Zeeland 4 1,52% 

Groningen 3 1,14% 

Limburg 3 1,14% 

Nederland totaal 248 94,30% 

Buitenland 15 5,70% 
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Zoals uit de opstelling op de vorige pagina blijkt, woont 70% van 

onze leden in de Randstad hetgeen het houden van de bijeenkomsten in 

Amsterdam zeker wettigt. Niettemin hebben wij, gezien de verzoeken 

hiertoe, besloten in het eerste kwartaal van 1993 een ruilbeurs te 

organiseren ergens in het centrum van het land. U zult tijdig van te 

voren over juiste daturn en plaats worden ingelicht. Wij rekenen er 

uiteraard op dat alle leden uit het noorden, oosten en zuiden van ons 

land dan acte de présence zullen geven ! 

PROMOTIE-AKTIVITEITEN. 

Ons lid de heer Minnes heeft een uitgewerkt plan ingestuurd voor een 

advertentiecampagne. Hij stelt voor gedurende een halfjaar maande

lijks een advertentie te plaatsen in het blad De Verzamelaar. 

Gezien de hieraan verbonden kosten- f.l.650,-- - en het feit dat de

ze campagne naar de mening van het bestuur slechts ca. 2 à 3 nieuwe 

leden zal opleveren, werd besloten niet deze weg te bewandelen. 

Wel zal getracht worden om in het maandelijkse beurzenoverzicht van 

dit blad de data van onze ruilbeurzen opgenomen te krijgen. 

Ons lid Mevrouw Claire van den Hoek is journaliste bij het Algemeen 

Dagblad en verzorgt een rubriek over o.a. munten en penningen in de 

bijlage van de zaterdag editie. Zij heeftlaten weten dat zij bereid 

is om ter afwisseling ook regelrnatig een stukje aan ons verzamelge

bied "Oude effecten" te wijden. 

Namens het bestuur heeft de heer van Stappershoek kontakt met haar 

hierover opgenomen. De idee is dan dat Mevrouw van den Hoek met één 

onzer leden kontakt opneemt. Op basis van wat dat lid haar over de 

geschiedenis van zijn/haar verzameling of over één of meerdere spe

c.ifieke stukken kan vertellen, zal zij dan haar artikel uitwerken. 

Gezien de oplage van het Algemeen Dagblad zal hier zeker een grotere 

naamsbekendheid van onze vereniging uit voortvloeien en mogelijk ook 

een aantal nieuwe leden. 

UITBREIDING BESTUUR. 

Teneinde meer vaart achter het gereedkomen van onze katalogus te kun

nen zetten, zou onze sekretaris de heer Baas gaarne zijn werkzaamhe

den aan een ander overdragen. Binnen de rest van het huidige bestuur 

zijn daartoe wel mogelijkheden maar uitbreiding van het bestuur met 

één lid om dan wat andere werkzaamheden op zich te nemen is dan ei

genlijk wel noodzakelijk. Over een eventuele nieuwe verdeling van de 

bestuurstaken is elk overleg mogelijk. 
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VAKANTIE-VERZ~ffiLBEURS CONGRESGEBOUW DEN HAAG, zondag 26 juli 1992. 

Zie verder pag. 18. 

AG für BERGBAULICHE ARBEITEN FRUER BERLIN, JETZT zu TAUCHA B.LEIPZIG. 

Te Uwer informatie publiceren wij hierbij onderstaande brief welke op 

12 augustus j.l . aan alle Leden van de Vereniging voor de Effecten

handel is toegestuurd. 

"Mijne Heren, " 
"In verband met een in te stellen verzoek tot schadevergoeding bij 11 

"de Landratsamt te Leipz ig, r ichten wij ons tot u. " 
" Wij zouden het zeer op prijs stellen indien U wilt nagaan of er in " 
"Uw effecten-administratie, eventueel "indien U dit weet" bij clien-" 
" ten thuis: 

"ORIGINELE AANDELEN AKTIENGESELLSCHAFT FüR BERGBAULICHE ARBEITEN 
"FRUER BERLIN, JETZT ZU TAUCHA B. LEIPZIG 

" 

" 
" 

"opgenomen c . q. aanwezig zijn. " 
"Deze stukken zijn in 1936 afgestempeld van Rl-1.200,- naar RM . 100 ,- . " 
"Indien U deze stukken in Uw administratie of daarbuiten aantreft, 11 

"gaarne zo spoedig mogelijk aanmelding, in ieder geval voor 15-10-92 11 

" aangez i en wij tenminste 50% van het aandelenkapitaal moeten kunnen " 
" inleveren o m een claim te kunnen indienen. " 

" Hoogachtend , 
"BERGBAULICHE ARBEITEN 
"Adj.Dir.H.G.J.van Kralingen 

Eventuele stukken gaarne aanmelden bij: H. G. J. van Kralingen 
Joh. Verhulststraat 103 
1071 t4X Amsterdam 
tel. 020- 6717275. 

" 
11 

" 
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VAKANTIE-VERZAMELBEURS CONGRESGEBOUW DEN HAAG, zondag 26 juli 1992. 

Midden in je vakantie, 's morgens vroeg telefoon. Organisator van bo

vengenoemde beurs: belangstelling voor gratis verenigingstafel en 

eventueel aantal meters reguliere beurstafel? Je hoofd staat absoluut 

niet naar VVOF/oude effecten /op korte termijn één of twee dagen bin

nen met he t mooie weer; overleg met voorzitter: toch maar doen voor 

één dag. Paar mensen bellen : niet thuis of niet beschikbaar . Wel de 

enthousiaste Bob van Gent: "als jullie dit en dat meenemen, neem ik 

z~s en zo mee". Die zondag bepakt en bezakt naar Den Haag : mooie 

stand - goede plaats. Inrichten en vervolgens is VVOF prominent aan

wezig (zie foto). Belangstelling die dag voor totale beurs enigszins 

tegenvallend , voor oude effecten miniem maar wellicht toch bij sommi

gen . . . ? Je weet 't nooit . 

Volgende verzamelbeurs in Den Haag: zaterdag 7 en zondag 8 november. 

VVOF zal er weer zijn - haar leden ook? Komt allen of tenminste met 

velen: zie i nformatie elders in dit blad. 

Tot dan! 

Ineke Baas. 

INFORMATIE VERZAMELBEURS. 

De volgende verzamelbeurs in Den Haag vindt plaats op 7 & 8 november 

a.s. in het Congresgebouw. Leden die een verkooptafel willen reserve

ren kunnen direkt kontakt opnemen met de organisatie, de heer Hartman 

telefoon 070-3652439. De tafelhuur (tafel 280x70 cm) bedraagt f.40,

per dag/f . 80,- voor 2 dagen inkl. 2 toegangsbewijzen. Tafelreserve

ring voor 12 oktober . Leden die een tafel reserveren gelieve áat te 

doen onder toevoeging van VVOF. De organisatie draagt er dan zorg voor 

dat alle VVOF-leden tafels plus onze informatiestand bij elkaar komen. 

Tafelhuur overmaken op giro 600422. 

Het VVOF bestuur heeft het voornemen deze verzamelbeurs tevens als 

VVOP-ruilbeurs te beschouwen. 

OPBRENGST MAIL-BID 1992 II. 

Kavel 1 f.3 1 , - kavel ~ + kavel 15 f.3~ ,-

2 " 27,-~ 9 " 16 " 17 ,-
3 " 11 , - 10 " 17 " 17 ,-
4 " 25, - 11 " 15 , - 18 " 33,-
5 " 49 , - 12 " 22 , - 19 " 33, -
6 " 20, - 13 " 37 ,- 20 " 33,-
7 " 20,- 14 " 35,-

x na loting. 
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TE KOOP: 
OUDE AANDELEN VAN VELE LANDEN 

BESTUUR 

J. E. Wustenhoff 
P.E. Baas 
J . H. B. Visker 
J.J.Jansen 

Schrijf mij van welk land of thema u verzamelt, 
ik stuur u gratis mijn prijslijst. 

Mevr. A. N. Briggeman-v. d. Schelde 
Kantelenweg 70 - 3233 RD Oostvoorne 

Telefoon 01815-5036 

J . T. W. van Stappershoef 

Voorzitter 
Secretaris 
Mail-Bid 
Penningmeester 
Beurzen 
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Hier had uw artikel kunnen staan! 
(Zie volgende pagina) 
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Ir:. he~ .eèeèell.:1genblad van september 1989 heb ik in mijn artikel "In 

Os s . Ols~ en Wijhe zijn varkensslachterije(n)" een oproep aan de leden 

gedaan voor meer kopij. Inmiddels zijn we drie jaar verder, reden 

waarom ik een analyse heb gemaakt van de inhoud van de laatste 10 num

mers van ons blad . Totaal waren in deze 10 nummers 160 pagina ' s te 

vullen , dit is als volgt gebeurd: 

Mededelingen bestuur/sekretaris 
Catalogus pagina ' s 
Mailbid 
Veilingnieuws (merendeels Hr . Rietveld) 
Artikelen van Uw redakteur 
Artikelen van leden 
Advertenties 

pa9:ina's 

19~ 
36 
38 
32 
20~ 
10 

4 

160 
----

% 

12 , 2 
22,5 
23,7 
20,0 
12,8 
6,3 
2,5 

100 
===== 

Zoals U kunt konstateren , is slechts 6 , 3% van ons blad gevuld met ar

tikelen van derden leden. Dit waren welgeteld 4 artikelen, waarvan 1 

reeds voordien in portefeuille was. M.a.w. in de laatste 3 jaar is 

gemiddeld éénmaal per jaar een artikeltje van een lid bij de redaktie 

binnen gekomen . Anders gezegd, heeft in 3 jaar tijd ruim 1% van al 

onze leden de moeite genomen kopij in te sturen. M.i. een beschamend 

resultaat ~ 

Zo moeilijk moet het toch niet zijn eens iets op papier te zetten 

over Uw hobby . Wij verwachten echt geen vele pagina's vullende weten

schappelijke artikelen·. Gewoon een kort stukje over één van Uw favo

riete stukken en de onderneming waarop het betrekking heeft, de per

sonen die er achter zaten, de ontstaansgeschiedenis etc. Wanneer U 

een dekoratief stuk bezit wellicht iets over de ontwerper ervan of 

over de op het stuk voorkomende voorstelling . Kortom, mogelijkheden 

genoeg. 

Op de ledenbijeenkomsten - waarbij de opkomst trouwens ook niet om 

over naar huis te schrijven is - hoor je regelrnatig enthousiaste 

(sterke?) verhalen over belevenissen m.b . t . onze hobby of over een 

stuk dat men verworven heeft. Zet ze op papier, dan wordt ons blad 

inderdaad een blad "voor en door" de leden . 

Op naar een kopij - rijk 1993 ! 

J.E. Wustenhoff 
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KORREKTIE WEGENS MISSTELLING. 

In het vorige blad is op pagina 17 me lding gomadkl van een poging om 

een schadec laim in te dienen bij de Landrat~ämL Lc Leipzig . 

In voornoemd artikel is niet duidelijk naar vo r e n gekome n , öaL de uit

gegeven stukken zijn geplaatst in resp . Aachen en Bütenbach, als ves

tigingsplaats van de A.G. für Bergbauliche Arbeiten. 

Verzamelaars die deze stukken mochten bezitten worden v erzochl kontakt 

op te nemen met de heer H.G.J. van Kralingen 
Joh. Verhulststraat 103 
1071 MX Amsterdam. 
tel. 020 - 6717275 

"DAG VAN HET OUDE AANDEEL", Veiling/beurs Amsterdam, 6 rnaart 1993. 

Op 6 rnaart a.s. wordt in het Centraal Station te Amsterdam door de he

ren Rietve ld en Menen weer een veiling en beurs van Oude Aandelen ge

organiseerd, "De dag van het Oude Aandeel". 

Houdt U nu deze dag vast vrij in Uw agenda, Uw aanwezigheid wordt ten 

zeerste op prijs gesteld. 

Inlichtingen kunt U verkrijgen bij de herenL.Rietveld (E.N.O.E.A.), 

tel. 020-6882056, fax 020-6820986 of K. Menen (Scriporama), tel . 

01880-30662, fax 01880-43597 . 

Uit het AMSTERDAMSCH EFFECTENBLAD, 81 s te· · .. Trg. 1 R 7 5 . 

EFFECTEN. 
F..en geroutineerd bediende, sedert 18 jn.ren in genoemd 

vale werkzarun (waarvan do laatste 12 jaren als oerste klo.rlc), 
met enkel en dubbel Boelthonden vertrouwd on volleomen op 
de hoogte der Beurszaken, wenscht "e r pI a at • t te 
worden. 

Adres franco, motto "BEDIENDBn ter Handelsdrukkerij 
J. W. VAN LEENHOFF & WON, Rotterdam. 

~ .. ,· . ~BANKIERS! · 
'Ecil., ~teNe.nwkjongn1CIUIIch, V(Lil goed goLu.igscbrüt voomen, 

eedcri j.:~(bp eon Kantoor in oone ]'roriuciOIIlad werla:aam 
on Too.rDDmens tiob ilaar te vestigen,' r.oekL, ter vermooi:dering 
tijllel' kennis, plaaulo,; als 'VOioo~alr op een 
Amsterdamsch Bankier:rKantoor of Baukinst.elling. Adres 
letter ·R ·.bij·- den ~ndelaar J. H. VAN PEUBSEM 
Utrecht. · ' 

• Een J ongmensch, van de beste referten voon:.ien, vroeger 
werkzaam geweest in een der oor.~te ~nbaJc.en· in Dui.tsch
Jand, !hans in betrekking op een Kassiers-kantoor 

· in éene ·der Provinciesteden van ons land, wen.sebt, tot vol
.mak:iug. van de kennis van hot EOeeten vak en 1Tooral 
. om zien den Delll"8bandel eigen ~· m~n; .-gwlaat.st 
te worden op een Effecten-Kantoor te~; des noods 

•als Volontair. · ·.:·.1 · · • ' • . . ~ ... · r• · · 
Reflecterenden adresseren zich 'met fr~co''l1rieven · · onder 

L'ë~ 'D. ::R.· a.an:den K.autoor-Boelthall'lel BLIKMAN & 
SA.RTOB.IUS, Dam, E 4. ,: .1 ~ ·.·,t i!: . . "Si•l'·' l hO: 

, r.. .•. 1 ' ., . , 
' 1 • t "I .... • I -. ,,• 

. • • t '" ·r. .. ; ~ 

• 

Het mooie effectenvak, DESNOODS als voloptair! 
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VEILINGNIEUWS. 

Veiling Frankfurt, 19 september 1992. 

In tegenstelling tot vorig jaar, toen het Berlijn was waar de eerste 

veiling van oude effecten plaats vond voor het seizoen 1991/92, heeft 

nu wederom Frankfurt het voortouw genomen voor de eerste van de reeks 

·veilingen voor het seizoen 1992/93. 

Met spanning, en ook een zekere gereserveerdheid, was door handelaren 

en verzamelaars naar deze veiling uitgekeken. De turbulentie op de 

valutamarkten en beurzen, zo vreesde men, zou ook de handel in "Non 

Valeurs" in negatieve zin kunnen beïnvloeden. 

GROTE BELANGSTELLING. 

Zoals van ouds trok ook ditmaal de veiling en de daarop volgende beurs 

grote en wereldwijde belangstelling. Vele nieuwe gezichten maar ook 

het ontbreken van bekende gezichten. De veiling trok des te meer be

langstelling, mede bij pers en TV, vanwege de veiling van het laatste 

deel van het DAGBOEK van ADOLF HITLER, geschreven door Konrad Kunjau. 

Hoewel dit eigenlijk niets met oude effecten te maken heeft, had men 

het toch maar opgenomen in de sector CuriositeiLen. 

Zoals bekend, werd de "Duivelskunstenaar" Kunjau in 1983 ontmaskerd 

toen bleek dat de met veel ophef in het Duitse weekblad "STERN" ge

publiceerde Hitierdagboeken vervalsingen waren. Kunjau werd tot enige 

jaren gevangenisstraf veroordeeld. Tijdens deze gevangenschap heeft 

hi j het laatste deel van het z.g.n. dagboek, de periode 19-29 april 

1945, afgemaakt. Het was dus een "echte'' vervalsing want iedereen 

wist dat het niet van Hitler zelf was. Desondanks was er veel belang

stelling voor. Bij een inzet van niet minder dan DM.49.000 werd het 

voor DM.50.000 geveild. Hieruit blijkt, dat zelfs "onbedrogen" bedrog 

loont! 

Voor de echte "non valeurs" VASTE STEMMING, zo kan men het wel om

schrijven, af en toe zelfs willig. Om te beginnen met Nederland, 

slechts drie kavels, waarvan één met 2 cert. van Inschr. Grootboek 

Staatsschuld f.1000,- resp. 1833 en 1867. Bij een inzet van Dm.100 

geveild voor DM.300,-, een zeer goede prijs. Voorts 2 kavels met oude 

kopergravures van de Amsterdamse beurs; één uit de 18e eeuw DM.150,

(100), terwijl de tweede, uit 1890, de inzet van DM.75 niet haalde. 

RECORDPRIJZEN voor DUITSE PAPIEREN, bijv. "ARMINIA" MILITäRDIENSTKOS

TENVERSICHERUNG, MÜnchen 1889, DM.4700,- (3800); ZUCKERFABRIK SCHÖP

PENSTEDT, 1872, DM.3200,- (2900); BREMER VULKAN (nog aan de beurs geno

teerde onderneming), een set met 5 Aktien van 1897/1905, DM.4900,-; 
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DRAHT-FABRIK Comp., Aachen , akt . 1837, DM.8500,- (3500); FLENSBURGER 

EXPORT BRAUEREI, 1889 , DM . 7500,- (5800) en voor het zo beroemde Leip

ziger muziekpaleis NEUES GEWANDHAUS, Stiftungsanteil 1884, werd 

DM.2000,- (1900) betaald. 

BERLINER IMMOBILIEN . Dit betreft oude aandelen van Onroerend Goed on

dernemingen die destijds grond en gebouwen in eigendom hadden gelegen 

in het oude centrum van Berlijn, voormalig Oost-Berlijn . Deze stukken 

zijn i.v . m. mogelijke aanspraken zeer in trek, bijv. ADMIRALSPALAST, 

Berlin 1910 : DM.1300,- (500); AM LUSTGARTEN , 1922: DM.710,- (325); 

BERLINER CENTRALSTRASSEN, 1871: DM.5500,- (4800); BÜROHAUS BÖRSE, 

1912: DM.2200,- (1500); CITY BAUGESELLSCHAFT , 1885 : DM.1700,- (1250). 

De koersstijgingen gaan onverminderd voort. 

Nog een interessant papier: de voormalige warenhuisketen "TIETZ". ToL 

aan het begin van de Nazitijd, was dit de grootste warenhuisketen . 

Vanwege Joods eigendom, geconfisceerd, nu werkzaam onder de naam 

"HERTIE". Akt. uit 1907: DM . 2200 ,- (1650). 

BANKEN, hier vielen op FRANKFURTER BANK, o.a . opgericht ~oor de be

faamde ROTHSCHILD-farnilie. Akt. uit 1856, ondertekend door Meyer earl 

von Rothschild: liefst DM.13 . 000 , - (12.000). Eénzelfde papier uit 189 2 

DM . 6 0 0 0 , - ( 3 4 0 0 ) . 

Wij besluiten de sector Duitsland met het topstuk van deze veiling 

(afgezien van het Hitlerdagboek) met de Gründer Aktie NEUE THEATER, 

Frankfurt, 1877; niet minder dan DM . 25.000 (17.500) en dan hierbij 

nog gevoegd de veilingkosten van ca. 20%. 

Het is verbazingwekkend dat de hausse in' Duits e papie r e n o nv<..'rmJ ndt,rd 

aanhoudt . Elke keer denkt men dat de top we] bereikt zal zijn en elke 

keer vergist men zich weer . Wat een verschil meL Nederland . Eniszins 

vergelijkbaar papier, bijv. Oprichtersaandeel AMSTERDAMSCHE BANK uit 

1872, nog wel tweetalig , zo men f.1 . 000,- kan krijgen , moet men de 

handen dicht knijpen. Desondanks neemt de belangstelling ook in Neder

land toe, al is het schoorvoetend. 

AUTOGRAPHEN, d . w.z . papieren met handtekening van beroemàe financiers 

e . d . : goede belangstel ling. AMERI CAN EXPRESS, 1854, ondertekend door 

Willliam C. FARGO en Henry WELLS: DM.5800,- (4900), idem uit 1860: 

DM . 4 8 0 0 , - ( 2 9 0 0 ) . 

Wij besluiten met PLAYBOY, onveranderd vast: DM.450. 

De opbrengst was wederom een record, ruim DM.425.000,- . Dit gold e ven

eens voor de, de dag daarop gehouden , beurs , waar de omzetten ook aan

zienlijk hoger lagen. De handelar en toonden zich tevreden . 
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55.000 Bfr. VOOR EEN OUD AANDEEL VAN 100 Fr. VAN EEN HONDENKERKHOF. 

Naar onze mening was he t aandeel CIMETIERE POUR CHIENS et autres ANI

~~UZ DOMESTIQUES, Paris 1899, het meest curieuze papier van de veiling 

die door Erik Boone op 24 oktober j.l. in An t werpen werd gehouden . 

Het betrof een byzonder fraai papier, met tekening van het kerkhofhek 

en een viertal aandoenlijke hondenkoppen, vervaardigd door de destijds 

bekende Franse kunstenaar Emile CROSBIE. Bij de Bfr. 55.000 komen nog 

een Bfr.l1.000 veilingkosten zodat de koper niet minder dan Bfr.66 .000 

(ca. f.360 0) moest neertellen . Een vrij stevig bedrag voor een niet 

eens zo oud, maar wel byzonder, papier. Een "HONDENKERKHOF" , vai had 

ooit verwacht dat men in de vorige eeuw al zo "diervriendelijk " was. 

Achteraf zal mogelijk blijken dat het een koopje was. 

Overigens waren en heel wat kavels die een veel hogere prijs opbrach

ten, bijv. een heel byzonder van oorsprong Nederlands papier: ALGEMEE

NE NEDERLANDSCHE MIJ, aandeel van f.500,- Brussel 1822. Deze onderne

ming was opgericht door Koning WILLEM I . Van de 31.226 uitgegeven aan

delen behield de koning zelf er 25.800. Bij een inzet van Bfr.120.000 

werd het geveild voor niet minder dan Bfr.200.000. 

18de EEUWSE SPAANSE PAPIEREN IMMER FAVORIET. 

Bijv. TOLEDO UNIDA a La de EXTRAMADURA, Comp. Real de Acc. 3000 Reales 

uiL I 748: Bf1 . 150.000 (140 . 000); MINAS de GUADALCANAL uit 1727: Bfr. 

140.000 (/0.000); REAL DE ZARAGOZA, Acc . 250 Pesos, 1751: niet minder 

d111 B!'t.J..JO.OOO (100.000); REAL DE GRANADA, acc. 3000 Reales, 1746: 

Bft • 200 . 000 ( 1'30. 000) c'n COMMERCIO de los CINCO GREMI MAYORES de MA

DRID, 1763: 1311.210 . 000 (200 . 000) . 

NEDERLAND was ditmaal goed vertegenwoordigd met 39 kavels , waarvan er 

14 de inzetprijs niet haalden. Enige opvallende prijzen: byzonder 

fraai en tot nu toe onbekend Act. 100 Fr. TRAMWAYS de DORDRECHT , uit

gegeven in 1879 in Brussel : Bfr.25. 000 (20.000); BEATA CHRISTINA YSER 

MANUFACTUUR en ALUYN WERKEN in Sweden , 1/ 1063 aandeel, uitgegeven in 

Amsterdam, 1776 : Bfr.45.000 (40.000); obl. f.1000 Amsterdam, 17 77 

IJZER SMELTERIJ DUCHY of LUXEMBOURG : Bfr.25.000 ( 9000) ; DIAMANTCLUB 

"CONCORDIA", obl. f.50 Amsterdam, 1912 : Bfr . 5500 en BOLDOOT , de eens 

zo befaamde Eau-de Cologne fabriek in Amsterdam, obl . f.l OOO Amster

dam, 19 02 : Bfr . 5500 . (Overigens was het opvallend dat parfumaandelen 

zeer gevraagd waren!). LEGMEER POLDER , Droogmaking, aand. f.lOOO , 

NieuwerAmstel 1875, één van de weinigewerkelijk decoratieve Neder

landse Oude Effecten, naar onze mening één van de fraais te papieren : 

Bfr .8000, de hoogste prijs ooit v oor dit papier betaald . FONDSENBANK, 

kavel van 8 stuks Premie obl ., Den Haag 1886 : Bfr.SOOO (3600), TA-

8 
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OUD ROOSENBURCH 
MAATSCHAPPIJ- TOT EXPLOITATIE VAN ONROERENDE GOEDEREN 

Maatschappij ,~OUD ROOSENBURCH't 
TOT EXPLOlTATrr: VAN ONROERENDE GOEDEREN, 

Gevestigd te Amsterdam . .... 
G•~:fr.tkl:ur:l hlj KnoinkH:: B~"i' var. den 7t<> Nov<onbu 1 ~{l(l. rt. J~. '$&'Uio.ht l:ij 1-::u. dm 

.li"•• Noy•ml-•" 19!liJ vaid~» voor ét>: N•;w!s Mt. A. J. C. JONGE} !IN,. te Am:.t<:-4:n. 

S~wijs "an Randtel 
.Q&<X>'f 

VIJF HONDERD GULDEN. 
~ ••i 13t~ 

IJ~: ~~·~J:~t '(":t~ ;i,. '\o .... t.~:!:X..t::~ • ..:a~ :t~ tt~"t::$f...:t;;!i.n~ a~ i..•pi-~J ;f.utt ~~"<-»* k:r~n iokn:',n&:i ... _.. 
~!'<('.n..-fff!vt• ~:-.<J• ~..:t~ ~'n e:: n\u;::- ~";;îb.l:...C"Au~~, (:~ r«.Xrt EEN HONDERD GU.t.D.EN~ 

B: 4•t (\e.,.~ ~.ln lundu! ~ÎJu •-~f ~•::: :~.v.-na:-<n?t'th~ ~~~J!ÁÀ..v~~s. ~~Ci:le~~''" 

OPGERICHT : 27-11-1900 GEVESTIGD : Amsterdam 
DIREC TE UR : H. Boom \.Jzn . 
COMMISSARISSEN: O. W. H. Patijn e n J . J . Le Fèvre de Montigny 
DOEL : Het door inbreng verkrijgen , het koopen, verkoopen , huren , verhuren 

en r uilen von onroerende goederen , l1et t.leelnemen in andere maat 
schappijen en verder al datgene wat hiermede in ver band staat . 

MAATSCHAP PE LIJK KAPITAA L: f 300 . 000 , - , verdeeld i n aandeelen aan 
toonder van f 500 ,-. In 1901 heeft een inko op van f 150 . 000 , 
plaatseevonden 

cat . nr . 
NL H 0068 

nominaal 
f 500 

Geliquideerd in 1910 

kleur 
blauwi wit 

geplaa-tst 
150 

soort 
aand . 

Druk : Boek- en kunstdrukkerij , .v/h Roeloffzen-HGbner en van Santen , Amst . 
Afmeting : 28 , 0cm x 22 , 0cm aandeelen 

INBRENG : In deze vennootschap is i ngebracht de hofstede Oud-Roosenbu~ch , 
gelegen in de gemeente Wa te rgraafsmeer, groot 8 heet . 10 aren 74 cen: . aren . 



88 

OUD ROOSENBURCH 
MAATSCHAPPIJ -TOT EXPLOITATIE VAN ONROERENDE GOEDEREN 

Maatschappij nOUD ROOSENBURCH't 
TOT HXPLOlTA TIE VAN ONROERENDE GOEDEREN, 

Gevestigd te Amsterdam. 

G~:lv.dc'<UNi l>i) Kt'><linkh:!: B.:.slul.t v~n &:n 7!•• Nown\1:::' 1 <?(lO, r,•. J~. ·~g-uio.ht l:ij .. ::u. dm 
2i"'• Nov~mL•,. I~' -r~ri~:!en voor <i.e1: N<;w.ris Mt. A. J. C. JONGE)AN,. te Am.r•:<4;.,. 

Btwijs · "an Randt(( 
<.lRÓ.OT 

VIJF HONDERD GULDEN. 
M .13t) .,. 

u~: ... ~·~:....J.ir.-lt ~ ..... ,'ft Vt.!'::!O<;l!.;h.aft" %..1! ~n::~l~t.;~iU-.( ~.l~ .... JÛtul ;tu~ ~~'(n., l(g'('t~ it'Û~(:')nr, ... .._ 
~:t:"~ct~.f(~..-.*" t-::k ....... s. Y.l~ ().f) <:! ttlcP.: f<.:t.;:tt.:u:.. .. ('AupY)~" <iit t«.Xtt JillN lfONDER:D Gttl.D.EN~ 

ik dft t\;•iil 1-..tn A;s,.,sf.H_ ~~~u ·~i ""·itt :..,v.r-rtt"n~H•#. ~f:!\C!otJt..<.:<.~pó!':S. .1fs-qle~~tl. 

OPGER I CHT : 27- 11 -1900 GEVESTIGD : Amsterdam 
DIREC TEUR : H. Boom Wzn . 
COMMISSARISSEN : O. W. H. Patijn en J . J . Le Fèvre de Montigny 
DOEL : Het door inbreng verkrijgen , het koopen, verkoopen , huren , verhuren 

en r uilen von onroerende goederen , l1et tJeelneme:;n in andere maat
schapp i jen en verder a l datgene wat hiermede i n ver band staat . 

MAAT SCHA P PELIJK KAPITAAL : f 300 . 000,- , verdeeld i n aandeelen aan 
t oonder van f 500, - . I n 1901 heeft een inkoop van f 150 . 000 , 
pl aat se;evonden 

cat . nr . 
NL H 0068 

nomi naal 
f soa 

Geliquideerd in 191 0 

kl eur 
blauwiwit 

geplaatst 
150 

soort 
aand . 

Dr uk : Boek- en kunstdrukkerij , ~/h Roeloffzen-HDbner en van Santen , Amst . 
Afmeting : 28 ,0cm x 22 , 0cm aandeelen 

I NBRENG: I n deze vennootschap i s i ngebracht de hofstede Dud-Roosenburch , 
gelegen in de gemeente \~atergraafsmeer , groot 8 heet . 10 aren 74 cen: . aren . 



ELECTRA 
MAATSCHAPPIJ VOOR ELECTRISCHE STATIONS 

,.ELECTRA."' 

·~>f. -.: ·~,~~'t """~" ..;tb t.,., .. \-'xlln••1 >~ ... ~~t"t~ t-:.1, 
~... ~~ \ •x )~f':-t •4 K...:+]"t t~\$. T~ ~· ~hl ;;•:4•q~.-: 

~: .t.<U ~+h (.a ~t: !:.",~ :te:;c 
~-~~Si$ Y~ SSW.. l{•x h» l Jtonl. ;,~-.. 

l "- 4 u F •:•·:.' •'" '" N. .. r•·vt tb. '"'•- ~ .;m 
4~ \~u "' t~ ,-~·~ .... ,.~"'• -S.t :.tk- _ , ~".··u ~\'fd•+rvtl .. ..,.. 

11!\.r.:tf ... -h t-b.,{k,M:t. )~f""""'-•·• kc ..,. • . t ~ '* ,~" ) 
•p '"-""lr h, t~ M M..J.«lo <({:_ •-,.~·- t,;\ ~1t ~·.,•WJ b-tJt4N,t• 
~.c-J."lt~ •Pv~~··t.x:, • ,.,.~-~•:_i(lC~~<t.ri?t.. .. --.;., • •{"ft~'«':~t 

~"'tt-~ f"h"<#.~o>.,t :):.CO~ ~nc•S.of"A ~<~ :vt cM~ t:~~'"'Y.e-:c -~·· 
«~~:.;,;t ~...s bt<:.X->;.1-

OPGERICHT: 24-2-1888 GEVESTIGD: Amsterdam 
DIRECTEUREN : Jhr . J . Hartsen enE. Boeing 
COMMISSARISSEN : H. J . de Marez Oijens, Mr . Th Heemskerk en C. Coerper 
DOEL : Oe levering van electri schestroom voor verlichting en andere 

doeleinden . 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : f 600 . 000 .-, verdeeld in 5 seriën elk groot 

f 120.000,-, verdeeld i n 120 aandeelen aan toonder, elk van f 1~00. 

In 1889 gebracht op f 4 . 000.000 ,-, in 1891 teruggebracht op 
f 3 . 300 .000 , - , plus de uitgifte van 1200 voorkeursbewijzen bi j elk 
op dat moment geplaatst aandeel . In 1893 teruggebracht op een 
kapitaal van f 2.950 . 000,- , in 1896 gebracht op f 4. 000 .000 ,-, nomi
naal f 1000,- , splitsbaar in f 50·, -. Vervolgens is het kapitaal in 
1906 afgestempeld op f 1 .200 . 000 ,-. nominaal f 300 , - splitsbaar in 
f 15,-. 

cat.nr . 
NL H 0089a 
NL H 0089b 
NL H 0089c 

nominaal 
f 1000 
f 1000 

kleur 

bruin/beige/zwart 

geplaatst 
120 

1080 
1200 

soort 
aand . 1888 
aand . 1891 
voork. bew. 

Ontbonden bij besluit der verg . van aand . d.d . 3-5-1913, met ingang van 
1-8-1913 . Aan de gemeente Amsterdam is voor f 880 . 000 de centrale met toe
behoren overgegaan . In juli 1913 is op ieder aandeel tegen afstemoeling 
f 615 terugbetaald; de slotuitkering bedroeg f 92 , 93 per aandeel. 
Druk : Typ. Roeloffzen & Hübner. 
Afmeting : cm x cm 

24,9cm x 17 , 2cm voorkeursbewijzen 

89 
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KOPENHAGEN 
PANORAMA-MAATSCHAPPIJ 

"' 
TE AM9'l'.UWAM. 

t, I 'W al I 111 

t I I I 11 ........ 11 I t ,_ I \ 

f\ ,, I' J T \ A L: 

'rwoe Jionclorrl. Vijf eu. Zwentig Dnizenu Gulden. 

~ twü~ r~tt , ®.llltirltft~s;-~~urdtcl 
·· ./li? i&S ... 

_ ./.-,~,{;:/,, .. / :Jf,.,N_.",. /.Jr!/ 
HET SESTI!ü:l. 

/~ .. .; .;.;.., /j9'~ .. """".:.·· 

OPGERIC HT : 14-1 2- 1880 GEVES T I GO : Amsterdam 

:;. 
' . 

BES TU UR : J l1r . J . Ha r t sen , J . E. Oi j ens , 8 . Olsen , Th . Sonder~ en 
L. B. We r theim 

ODE L : Het op r ichten en e xploi t ee r e n van een gebouw te Kopenhagen tot : 
a . het tent oons t e l l en van panorama 's of ande r e voorwe r pen betreff e n
de kunst e n wetenschap , al smede he t verr ichten van alle daarmede i n 
verband staande hande lingen ; b . zoodanig ander doel als het bestuur 
onder goedkeuring der algemene ve r gadering van deelhebbers zal 
vaststellen . 

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : f 275 . 000 ,-, verdeeld in 275 aandeelen aan 
toonder , e l k groot f 1000 , -, sp l itsbaar in f 500 , - . Tevens werd bi j 
ieder aandeel een op r ichters-aandeel ve r strekt . 

cat . nr . 
NL H 0090a 
NL H 0090b 
NL H 0090c 

nominaal 
f 1000 
f 500 

Gel i q uideer d 1892 

kleur geplaatst 

b lau~>Jgroen/zwart/rood 230 

Dru k : Typ . C. A. Spin & Zoon . 
Afme t i ng: cm x cm aand . 

25 , 1cm x 16 , 9cm ap r . aand . 

soort 
aand . 
onde r -aand . 
op r . aand . 



MIANG TABAK MIJ , aand . f . 50 Amsterdam, 1903, immer zeer gevraagd , Bfr . 

6500 (3000) ; NOORSCHE GAS MIJ. , ' s-Gravenhage 1914 : Bfr . 2200 (2000) en 

tenslot te EERSTE NED; MIJ . to t VERZ. van RI SICO in LOTERIJEN, onder

aandeel f . 100, ' s - Gravenhage 1903 , een p r achtig in J ugendstil uitge

voerd papier : Bfr . 7000 (6000) . 

" HOCH DEKO" papieren waren ook ditmaal zeer gevraagd . Het is opvallend 

dat dit soort papieren nog steeds zeer goed in de mar kt ligt . Vee lal 

Franse en Spaanse papieren, bijv .: IMPRIMERIE de la DORDOGNE, 189 2 : 

Bfr.27.500 (25000); PHONIQUE des GRANDES ARTISTES , Paris 1906 : Bfr. 

90.000 {55000); COCHES AUTOMOVILES y TRACCION ELECTRICA, 1899 : Bfr . 

25.000 (16000); HISPANO SUIZA , Barcelona 1910 , de destijds zo befaam

de autofabriek , Bfr . 15 . 000 )1 2000) en UNION de FOTOGRABADORES , Ba rce

lona 19 16 : Bfr . 18 .500 . 

Besluiten we deze veiling met een aandeel van onze K. L . M., op de Am

sterdamse beurs laatste noter ing ca . f . 25,- hier: Bfr.2250 (950) , met 

kos t en ca . f.165 ,-. Je moet ma ar op het idee komen ! 

Opbrengs t van de vei ling was c a . Bfr . 6.5 00. 000 , terug g i ngen ca . 175 

kavel s (= bijna 20%) . Erik Boi ne kan tevr eden zijn. 

VEILING WENEN , 10 oktober 1992. 

Daar had men dit keer te hoog ge grepen . Niet minder dan ruim de helft 

van de ingebrachte kavels ging retour . Niet verwonderlijk, stukken die 

men bij handelaren niet zelden voor een paar tientjes kan kopen en 

daar als inzet f . 100 hebben . blijven uiteraard onverkocht. Bovendien 

is het onverstandig dit soort papieren tegen dergelijke hoge prijzen 

aan te bieden. Eventuele kopers, die late r geconfronteerd worden met 

aanbiedingen van een fractie van de veil i ngprijs, keren de handel in 

oude effecten de r ug toe. Eén voorbeeld: aandeel WEST INDISCHE COM

PAGNIE, Amsterdam 1929 , inzetprijs O. Sch . 800 (ca . f . 130), echter gans 

onbelangrijk en hoogstens f . 25 waard , ging terecht terug . 

HOGE PRIJS VOOR NEDERLANDSE STAATSLENING : 3-3~% Staats l . f.1000 , 1938 : 

O.Sch .1 400 (met kosten mee ca . f . 275) . Zeer goede prij s . Het betref

fende p a pier is voor Nederlandse begrippen zeer decoratief met afbeel

ding van Schiphol met een groot v l iegtuig. 

Voor e e n ander vliegtuigpapier , helaas geen Neder l ands , n.l. "AEROPLA

NE " , de bekende Bulgaarse vliegtuigfabr i ek , Plovdiv 1912: O . Sch . 9000 

(plus kosten ca . f . 2000) . Op de in mei j . l . in Amsterdam gehouden 

veiling bracht eenzelfde papier f . 1000 plus 15% kosten op. 

Totale omzet , door enkele hoge opbrengste n , ca . O. Sch . 650 . 000. 

L . Rietveld , november 1992. 
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Mail-Bid 1992- rv, sluitingsdatum 29.01.1993 . 

Op onderstaande kavels kan door de leden schriftelijk worden geboden. 
Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens veilingsys
teem, a.v. f . l,= t/m f.25,= met f .l, =, van f . 25,= t/m f . 50,= met 
f . 2 , =, van f . 50,= t/m f . lOO ,= met f.5,= en boven de f.lOO,= met f.lO,= 
De hoogste bieder ontvangt zo spoedig mogelijk bericht, vergezeld van 
kostenopgave. Na ontvangst door de Vereniging van het verschuldigde 
bedrag worden de fondsen aan de kopers toegestuurd en vindt afrekening 
met de verkopers plaats. 
Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aangetekend 
of met aangegeven waarde} . Verkopers word t per kavel f.2,= + 15% in 
rekening gebracht (leden f.2, = + 10%}. 
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 periodiek zullen de opbrengsten worden gepubliceerd. 

Ten behoeve van onze leden wordt de kwaliteit van de stukken aangege
ven volgens onderstaand schema. 

Unc = als nieuw 
EF = als nieuw met een enkele vouw of te verwaarlozen plekje 
VF = meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen 
·F = zwaar gevouwen , scheuren wel of niet geplakt , a nder e mankemen-

w 
+ 

ten 
= waardeloos 
= decoratief ++ zeer decoratief 

Mail-Bid 1992-IV. 

1 1 aand Fr . lOO SOC. FRANCO AFRICAINE des PaTES D'ALFA, Parijs 1908 
VF 

1 aand Fr.lOC SOC . CALAISIENNE des PaTES a PAPIER , Parijs 1959,VF 
1 pref aand Fr . lOC SOC . FRANCAISE LEMOINE, Parijs 1926, VF 
1 winstbew ETABLISS. MOURIER, Parijs 1923 VF 
1 aand Fr . 250 TABACS d ' ORIENT en d ' OUTRE-MER , Parijs 1920 VF 
1 aand Fr. lOC COLONIALE de MINES, Parijs 1929 VF 

2 2 obl. 7% $.1000 CHICAGO and SOUTHWESTERN RW Co, New York 1871 VF+ 

3 1 obl . 5% $500 MEXICO 1898 F++ 
1 obl. 5% $100 MEXICO 1895 F++ 
1 obl. 5% $100 MEXICO 1896 F++ 
1 obl. 5% $500 STAAT VERACRUZ , REP. M.EXICO, 1902 VF++ 
1 obl. 5% $1000 STAAT VERACRUZ, REP. MEXICO, 1902 VF++ 

4 2 obl. 5% $1000 STAAT VERACRUZ , REP. MEXICO, 1902 l xF , lxVF++ 
1 pref. aand lOsh . MEXICAANSE SPOORWEGEN, 1926 VF 

5 1 obl . 4~% f .lOOO NED. ANTILLEN , Willemstad 1959 VF 
1 aand f . lOOO GRONINGER INDUSTRIEELE CREDIET BANK, 1926 VF 
1 recepis voor aand f.lOOO GRONINGER IND. CRED. BANK, 1952 VF 
(de stukken in deze kavel zijn door perfora tie ongeldi! .gemaakt} 

6 idem als kavel 5 

7 idem als kavel 5 

8 idem als kavel 5 

9 1 aand M.lOOO BETONBAU A.G. RAUTENBERG & Co . , serie A, Wil
mersdorf-Berlin, 1910 

1 aand idem s erie B 

10 idem als kavel 9 

14 

VF 
VF 



11 1 aand f.1000 NED. NIEUW-GUI NEA Handel Mij, Amsterdam 1894 F 
1 obl. 5 % f.1000 Cultuur Mij "KLOET", Den Haag 1892 F 

12 1 opr . aand ZUID- AMERIKA LIJN, Amsterdam 1899 VF 
1 winstaand ZUID-AMERIKA LIJN, Amsterdam 1901 VF 

13 2 opr . aand DORREPAALSCHE BANK der VORSTENLANDEN, A"dam 1885 
1x.F, 1x.VF 

2 aand f.500 JODIUMFABR . GEDANGAN, Semarang 1918 1xF, 1x.VF 

14 1 aand f.2500 OESTERCULT . Mij "DE PAREL", Bergen o/Z 1888 VF 
1 aand RM.500 NORDDEUTSCHE WOLLKäMMEREI und KAMMGARNSPINNE-

REI, Bremen 1928 VF 

15 idem als kavel 14 

16 2 pref .aand f.250 Mij . tot Expl . van ZUIVELINRICHTINGEN NEER-
LANDIA, Den Haag 1905 1xF, 1x.VF 

17 1 aand f.1000 NED. INDISCHE AUTOMOBIELEN-TAXAMETER ONDERN., 
Den Haag 1910 VF 

1 aand A f.1000 LANGKAT TABAK MIJ, Amsterdam 189 4 F 
1 inschrijving f.5000 aand . INDRAPOERA Cult . Hij, A'dam 1930 F 

18 1 aand f. 5 , = KON. HOLLANDSCHE LLOYD, Amsterdam 1932 VF 
1 aand f. 12 , 50 idem 1932 VF 
1 aand f.100,= idem 1932 VF 
1 pref. aand A f.400,= idem 1925 F 
1 pref . aand B f.400,= idem 1925 F 

19 2 aand f.500 Landbouw Mij MODDERFONTEIN, Den Haag 1889 VF 
2 pref . aand NED.WEST-INDISCHE EXPLOR. en MIJNBOUW Mij, 

Amsterdam 1899 VF 
1 aand E200 SUMATRA MINING EXPLORATION , Londen 1923 F 

20 1 winstbew. ACiéRES , HAUTS FOURNEAUX et PORGES de TRIGNAC, 
Parijs 1890 VF 

2 obl . 4% Kr . 2000 BUDAPEST 1897 1x.F, 1x.VF 
2 obl. 4% Gulden 1000 OOSTENRIJK 1868 F 

21 2 aand f.1000 W.J. KALIS Baggermij, Den Haag 1920 F 
1 aand f. 500 NED . IND . PRODUCTEN IMPORT Mij, Den Haag 1902 F 
1 aand f.1000 S.L.v. NIEROP & Co Handelmij , A'dam 1914 VF 
1 winstaand Houthandel v/h LATIUS , A' dam 1925 VF 
1 aand f. 1000 Houthandel v/h ALTIUS, A ' dam 1916 F 
1 aand f.100 NED. MIJ voor SCHEEPV . HANDEL & NIJVERHEID, Rot-

terdam 1925 · F 

22 1 aand A f.1000 Landbouw Hij WASPAD~, Batavia 1910 VF 
1 aand B f .1000 Landbouw Mij WASPADA, Batavia 1910 VF 
1 aand f.100 Minbouw Mij SURINAME, Den Haag 1904 F 
1 aand f.250 Ex.plor. & Mijnbouw Mij LIMBA KABILA, A' d am 1904 VF 

23 2 aand f.100 Minbouw Mij SURINAME , Den Haag 1904 F 
2 aand Cultuur Mij LANGSEE, Den Haag 1895, f. 1000 F 
1 aand f.100 Cultuur Mij LANGSEE, Den Haag 1895 F 
1 aand f. 250 Expl. & Mijnb . Mij LIMBA KABILA, A' dam 1904 VF 
1 opr. aand Mijbouw Mij GRANPLACER , Den Haag 1900 VF 

24 1 aand f.1000 GIESEN'S EIEREN EXPORT , Apeldoorn 1929 VF 
1 aand f.1000 Chemische Fabr. v/h Dr . F . C .STOOP, Utrecht 1916 VF 

25 1 aand f. 1000 HOTEL DE OUDE DOELEN, Den Haag 1917 VF 

26 1 obl. 4% Fr.5000 TRANSKAUKASISCHE Spoorweg 1890 SUE 1149c W 
1 obl . 4% Rbl.500 GROOT RUSSISCHE Spoorw . 1859 SUE 1016b F 
1 obl. 4% Rbl.625 GROOT RUSSISCHE Spoorw . 1890 SUE 1023 F 
2 obl . 4~% RM. 1000 WLADIKAWKAS 1912 SUE 11 72b VF 
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2 obl. 4 ~% RM.2000 WLADIKAWKAS 1912 SUE 1172 c VF 

27 1 obl. 4~% Rbl.4725 MOSKOU 191 2 SUT 20 88c VF 
2 recepissen RUSSKO-GOLLANDSKI BANK , A'dam 1916 F 
2 recepissen NED. BANK voor RUSSISCHE HANDEL, A'dam 1917 VF 

28 2 aand. f.50,= Mij. tot ZOUTWINNING op pet eiland ST MAARTEN, + 
Amsterdam 1859 VF 

1 premie obl. HOLLANDSCHE GRONDKREDIETBANK, A'dam 1904 VF 

29 idem als kavel 28 

30 idem als kavel 28 

31 idem als kavel 28 

32 idem als kavel 28 

33 1 cert.obl. f . 35 ,= A.N.K.U.M., A'dam 1927 F 
1 aand f.1000 Holl. Expl. Mij ALCALAI's PATENT, Steenw.1931 VF 

34 1 aand f.250 NED. RUMEENSCHE PETROLEUM MIJ, A'dam 1909 VF 
1 aand f.500 TWENTSCHE COURANT- en HANDELSDRUKKERIJ , 

Zwolle 1920 VF 

35 1 aand z.n.w. LA ZIBELINE, Gent 1933 VF 
1 aand z.n.w. SOC.NATIONALE des INDUSTRIES de CONSTRUCTION 

en BELGIQUE, Brussel 1919 VF 
1 aand Fr.250 idem Brussel 1918 VF 

36 1 obl. 3% Rbl.125 RJASCHK-WAISMA 1889, SUE 1120 VF 
1 obl. 3% Rbl.125 MORSCHANSK-SYSRAN 1889, SUE 1039 VF 

37 1 onder aand f.100 NED. INDISCHE ESCOMPTO Mij, Batavia 
1 aand f.200 idem Batavia 1934 

1935 VF 
VF 

1 aand f .400 idem Batavia 1935 VF 

38 1 winstbew. MAGAZIJN DE BIJENKORF, A'dam 1920 F 
1 aand f.1000 Bank voor ONROERENDE ZAKEN, A'dam 1937 VF 

39 1 obl. 5% .E20 CHINA 19 12 VF 
40 1 aand B.Kr . 100 KREUGER & TOLL, Stockholm 1929 

1 aand $100 BARCELONA TRACTION , LIGHT & POWER, 1923 
VF+ 

F 

41 2 cert. Rbl . 1000 6% GROOTBOEK van h et RUSSISCHE KEIZERRIJK , 
Amsterdam 1825 VF 

42 1 cert. Rbl. 500 RUSSISCHE FONDSEN, Hamburg 1820 VF 
1 cert. Rbl. 1000 6% GROOTBOEK DER PUBLIEKE SCHULD RUSLAND, 

Amsterdam 1825 w 
43 8 ob l. 41.1% Fr.SOO RUSLAND 1909 2xF, 6xVF 

5 obl. 41.1% Fr.2500 RUSLAND 1909 2xF, 3xVF 

44 1 aand Fr.500 ANTWERP PETROLEUM Co. of RUMANIA, 1910 W 
1 optiebew. VEREINIGTE STAHLWERKE AG , DÜsseldorf 1926 F 
3 aand Fr. 100 LES TRAMWAYS de KIEW , Brussel 1905 VF 
1 obl. 4% Zloty 90 KOMUNALNY BANK KREDYTOWY, Poznan 1932 VF 
1 obl. 3~% Zlo ty 200 WOJEWODZKI ZWIAZEK KOMUNALNY POZNANSKI 

Poznan 1927 VF 

45 2 co nv.obl. 41.1% f.250 B.I.de VRI ES & Co. TEXTIEL ,A'dam 1959 VF 
1 pandbrief 4 ~% f.100 HOLLAND BANK , A'dam 1908 F 
2 aand f.500 Cultuur Mi j TJEPPER, A'dam 1936 VF 

46 1 bew. 100 aand à f.SOO NOORD-ZUID-HOLLANDSCHE TRAMWEG Mij., 
Amsterdam 1909 VF 

47 3 aand f.1000 NEDERL. BONTWEVERIJ , Slagharen 1960 
5 warrants B NAARDEN INTERNATIONAL, 1977 
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2 pref. 6% aand MACHINEFABR. REINEVELD, Delft 1950 
2 CDR à 10 sh . lOS Ltd, Curacoa 1969 

1xF, 1xVF 
VF 

48 5 winstbew. Mij voor Hyp. Crediet HOLLAND-MEXICO, A'dam 1919 VF 
1 opr.bew. idem A'dam 1909 F 

49 1 pandbr. 4% f.500 NED.INDISCHE HYPOTHEEKBANK, Batavia 1937 VF 
3 pandbr. 3% f.1000 LANDELIJKE HYPOTHHEKBANK, Den Haag 1944 F 

50 1 obl. 5~% Kr. 1000 OOSTENRIJK 1915 VF 
1 pandbr. Gulden 1000 OSTERR. BODEN CREDIT, Wenen 1893 VF 
1 premieobl. Gulden 100 BODEN CREDIT, Wenen 1899 W 
1 obl. 4% Mark 400 KK OSTERR.STAATSEISENBAHN, Wenen 1883 W 

Opbrengstlijst Mail-Bid 1992-III. 

kavel opbrengst kavel opbrenost 

1 f. 13,= 7 f. 7,=~) 
2 " 13,= 8 11 6,= 
3 " 19,= 9 11 25, = 
4 vervallen 10 " 12,= 
5 vervallen 11 " 8,= 
6 vervallen 

!k) 
na loting 

DOE EENS IETS MET UW VERZAMELING! 

Als verzamelaars van oude effecten zijn wij natuurlijk allemaal trots 

op onze verzameling. Maar de mogelijkheden om deze trots uit te dra

gen lijken nogal beperkt. Als vrienden en bekenden de topstukken een

maal hebben gezien, dan geloven ze het verder wel. Gelukkig zijn er 

nog wat meer mogelijkheden. 

Zelf heb ik al diverse keren op verschillende beurzen, open dagen of 

jubileum-aktiviteiten een kleine tentoonstelling van een selektie van 

mijn stukken gehouden. En steeds weer zijn de reakties zeer positief . 

En je kunt veel kanten op! Op een jubileum-avond van de Koninklijke 

Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde heb ik bijv . een aantal stukken 

uitgezocht waarop op de een of andere manier bloemen- en plantenmo

tieven voorkwamen. En dat komt meer voor dan men zo op het eerste 

gezicht denkt. Het was zeer boeiend de reakties van de bezoekers te 

zien en horen en ook hoe ze soms speurden om de aangegeven soorten te 

ontdekken. 

Omdat natuurlijk dit soort 11 motief 11 -verzamelingen enorm is uit te 

breiden, zou ik zeggen: Probeert U het eens ! 

Het is niet alleen een mooie promotie van onze vereniging, soms levert 

het ook nog zeer leuke aanvullingen van de kollektie op! Dus, doe eens 

iets met Uw verzameling! 

J. Sas 
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TE KOOP: 
OUDE AANDELEN VAN VELE LANDEN 

Schrijf mij van welk land of thema u verzamelt, 
ik stuur u gratis mijn prijslijst. 

Mevr. A. N. Briggeman-v. d. Schelde 
Kantelenweg 70, 3223 RD Oostvoorne 

Telefoon 01815-5036 

TE KOOP: 
AANDEEL PLAY-BOY, kwaliteit Unc., prijs f 500,-

R. Meijer 
Noord-IJsselkade 7, 3421 BD Oudewater 

Telefoon 03486-4395 

"DAG VAN HET OUDE AANDEEL" 

Veiling/beurs, Amsterdam C.S., 6 maart 1993 

E. N. 0. E.A./SCRI PO RAM A 

Het bestuur van de V. V.O.F. wenst u 

PRETTIGE KERSTDAGEN 
en een 

VOORSPOEDIG 1993 
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