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JAARVERGADERING. 

De jaarvergadering van de Vereniging zal worden gehouden op zaterdag 

24 april 1993 in het Zalencentrum Stationsrestauratie AMSTERDAM c.s. 
De vergadering zal om 11.00 uur stipt beginnen; na afloop worden een 

ruilbeurs en een kleine veiling georganiseerd. 

De agenda voor de vergade ring luidt a.v.: 

l. Open i n g 

2. Binnengekomen stukken 

3. Notulen vori ge vergadering 

4. Jaarverslag 

5. Financieel verslag 

6. Verklaring kaskomnissie en décharge 

7. Begroting 

8. Samenstelling nieuwe kaskommissie 

9. Onkostenvergoeding bestuursleden 

10. Samenstelling bestuur 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

OPROEP. 

Per 1 februari 1993 is de heer van Stappershoef afgetreden a ls be

stuurslid. Per 1 mei 1993 s telt de heer Baas wegens drukke werkzaam

heden zijn funktie als sekre taris ter beschikking; hij b l ijft wel als 

gewoon bestuurslid aan. In verband hjermede zoeken wij gegadigden om 

als bestuurslid toe te treden. Uw kandidaatstelling zullen wij derhal-
' 

ve ten zeerste op prijs stel len. Over de door de nieuwe bestuurs l eden 

uit te voeren werkzaamheden is uiteraard overleg mogel ijk. 

FINANCIEEL VERSLAG 1992. 

BALANS PER 31.12 

1992 1991 1992 1991 

Bank en giro 7.303,47 4.89 5 ,42 Vooruitontv. 
Effectenalbums 1.320,-- 1.600 ,-- contrib . 600,-- 9 5 5 ,--
Boeken & cat. 110,-- 110 ,-- Periodiek te 
Beleggingen 10.000,-- 9.520,-- betalen 1.516,93 1.465,98 
Mail-Bid te Mail-Bid te 

ontvangen 53,-- - , -- betalen 55,80 67,50 
Reserve 16.613,74 13.704,44 

18.786,47 16.125,42 18.786,47 16.125,42 
========= ========= ========= ========= 
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LASTEN 

Periodiek 
Onkosten 
Ruilbeurzen 
Saldo naar 

Reserve 

LASTEN 

Periodiek 
Onkosten 
Ruilbeurzen 

LASTEN EN BATEN REKENING 

1992 

6.332,47 
1.503,85 

711,60 
2.429,30 

10.977122 
========= 

1991 BATEN 1992 --
6.313,72 Contributies 8.820,--
1.653,77 Rente 742,77 

' 
Mail-Bid 750,45 

139,20 Eff.albums 140,--
Byz. bate 524,--

8.106,69 10.977,22 
======== ========= 

BEGROTING 1993 

BATEN 

6.700,--
1.850,--

900,--

9.450,--
======== 

Contributies 
Verkoop materiaal 
Rente 
Mail-Bid 

TOELICHTING OP JAARCIJFERS EN BEGROTING. 

1991 

6.901,--
628,74 
576,95 

- --, 
- --I 

8.106,69 
======== 

7.900,--
100,--
750,--
700,--

9.450,--
======== 

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 

katalogus Nederland uit te brengen. 

De lasten en baten rekening over het afgelopen jaar sluit met een po

sitief saldo van ca. f.2.400,--. Deze meevaller is van incidentele 

aard. Zo werden - om andere dan financiëele redenen - het afgelopen 

jaar slechts 3 ruilbeurzen georganiseerd i.p . v. de verwachte 4, was 

er een byzondere bate van f.524,-- en werd ruim f.900,-- aan achter

stallige kontributies ontvangen. 

Het bestuur blijft ernaar streven 4 rui l beurzen per jaar te houden. 

Het aantal leden is vrijwel gelijk gebleven op ca. 225. De kosten van 

het periodiek en de algemene onkosten zullen naar verwachting in het 

komende jaar toenemen t.g.v. van algemene kostenstijgingen zoals por

to e.d. 

Punt 9 van de agenda van de Jaarvergadering is op verzoek van een lid 

(niet bestuurslid) op de agenda geplaatst. Tijdens de vergadering zal 

een toelichting hierop worden gegeven . 

Vergeet U niet de daturn van de Jaarvergadering in Uw agenda te note

ren, wij rekenen op een grot e opkomst. Mocht U overwegen zich voor 

een bestuursfunktie kandidaat te stellen maar wilt U vooraf inlich

tingen hierover willen hebben , dan zijn de sekretaris en de voorzit

ter te al len tijde bereid U deze te verstrekken. 
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OUDE LIEFDE ROEST NIET. 
door W.J.Nieboer. 

Mijn liefde voor het historische waardepapier gaat eigenlijk terug tot 

30 jaar voor mijn geboorte oftewel het revolutiejaar 1917 waarin reeds 

lang vergeten voorouders in één klap dankzij (weinig dank overigens) 

de Russische revolutie met een partijtje non-valeur stukken kwamen te 

zitten. Stukken die bedoeld waren als oudedagsvoorziening omdat een 

pensioen, zoals wij dat heden ten dage kennen, in 1917 nog een onbe

kende grootheid was. 

Deze waardeloos geworden Russische stukken zwierven van hot naar her 

omdat niemand in feite wist wat er mee te doen (de hoop op een waar

devol bezit bleef nog jaren lang bestaan), maar toen de koude oorlog 

in alle hevigheid losbarstte, had men het wel bekeken en mocht ik er 

mee gaan spelen, leuke aanvulling op de overgebleven distributiebon

nen uit de tweede wereldoorlog, waaraan ik als kind ook een niet te 

meten rijkdom toekende. 

Alles wat maar enigszins naar waardepapier rook, genoot overigens al 

vroeg in mijn leven een intensieve belangstelling, zodat naast dis

tributiebonnen en Russische waarde(loze)papieren ook het Duitse in

flatiegeld een grote rol in mijn nog jonge leven speelde. 

Alhoewel ik ook de nodige technische konstrukties in huis aanlegde -

meestal tot ergenis van mijn moeder - bleef de liefde voor (histori

sch) waardepapier tot op de huidige dag voortleven. Dankzij mijn be

roep - het automobiel en garagebedrij~- kon ik beide hobby's (tech

niek en geld - in de ruimste zin des woords -) uitoefenen. 

Russische aandelen oefenen tot op de dag van vandaag nog een grote 

invloed uit op mijn verwarde brein en ik kan het vaak niet laten om 

toch maar weer - gelukkig voor weinig geld - zo'n imposant stuk te 

kopen. 

En als je al die bedragen van de Russische leningen optelt en in je 

gedachten wat berekeningen maakt, dan moet Rusland in 1917 een toch 

wel niet meer uit te spreken staatsschuld hebben gehad, groter dan de 

Duitse crisis van 1923 en de Hongaarse inflatie van 1946 samen. 

Het is niet goed te keuren, maar wel te begrijpen, dat de Russische 

bevolking het "zat" was en het tot explosie is gekomen. Lenin beloof

de gouden bergen en de diverse Russische leiders hebben tot op de dag 

van heden de bevolking gouden bergen beloofd, bergen die er niet ge

komen zijn en - als men op deze weg voortgaat - er ook nooit zullen 
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komen. 

Na het instorten van de USSR geeft Rusland weer staatsobligaties uit 

en kan men met harde westerse valu ta deelnemen in de in hoog tempo 

geprivatiseerde, totaal verouderde, ondernemingen. 

De mensen zijn er wat huiverig voor en dat is begrijpelijk nu er al 

weer bankbiljetten van zoveel duizend roebel circuleren. Laat ze maar 

knoeien . Straks zijn die s tukken wel waardeloos en kunnen ze aan onze 

kollekties worden toegevoegd. Zo blijft onze hobby levendig. 

AMSTERDAMSCH EFFECTENBLAD, 1875. 

AB· V'tift~TnE :N ~·I E 'IW-e 

Eifècten -Soc:ièteit. 
~ree Lèd.-•-...nmha ·ui~oodigd tot bijwo~ing nn 

eelltt' ........,.,_, • .s AJceltl881le · ~elÜIS , op w...._. ~Jden as.tea ··-Apl11 •e.k., des uondt te 1 
8 urea_l1ÏJI .._l!ol1ial der ' Satlietelt. 

AXITUD.ur, Jl April·l8U. 
NallleM Jlet; Bdataar, 

D. OOLGAARDT Jaz., 
1"«Jr#itûr. 

H. FRANCO :MENDES, 
~~-

Dames zijn ook van harte welkom op onze Jaarvergadering op Zaterdag, 

den 24sten April e.k., des ochtends te 11 uren, in het lokaal in het 

Centraal Station te Amsterdam . 

Wordt · te· koop geV..aagd: 
Do OBLIG.A.Tm Nl. 1878, groot 1000 Doll&r~, nu de 

7 pe. Gilman, Clioton & Springfield Leening, 
tegen deu prijs n.n 5 pc. boTen den koen. De Yerkooper 
behoeft het atllk: Riet uit baDden te geyen dan tegen 
kontante betaling. . 

Adres met &aneo brieYen onder letter B, aan de Reeren 

I SCHA~KAMP, VAN DE GRAMP.EL & BAKKER te 
.Amsterdam. 

Waarom juist nummer 1876? Afijn, mocht U dit stuk in Uw verzameling 

hebben dan weet U waar U terecht kunt, hoewel 5% boven de huidige 

koers zet ook geen zoden aan de di jk . 
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VEILINGNIEU\~S. 

Veiling Erik Boone, 23 januari 1993 te Brussel . 

Het veilingseizoen is dit jaar vroeg begonnen en ook goed kan men wel 

zeggen . Ce lokatie was wel bij zonder geschikt, niet zoals meestal in 

een hotelzaal maar op de "floor" van de eerbiedwe.ardige Brusselse Ef

fectenbeurs . In het frans zo chique ''Palais de la Bourse" genoemd. 

Gelijktijdig was er elders in het beursgebouvT een tentoonstelling over 

de geschiedenis van het beurswezen en de effektenhandel. Beide zeer 

interessant . 

De veiling trok bijzonder veel publiek. De katalogus zag er zeer ver

zorgd uit en iedereen kon aan zijn trekken komen. Opvallend was het 

grote aantal kavels met Nederlandse papieren. Zoals gebruikelijk zul

len wij hiermee beginnen. 

Fanclub van de H.IJ.S.M., 1914, 2 aand. Bfr.1750 (1500); GRONNINGSCH

DRENTSCHE Sp.W.Mij 1914: 1100 (800); TABAKSHANDEL LUB, A'dam 1929: 

2000 (1100), TABAKSHANDEL KRUSE, A'dam 1921: 1500 (800); STEURS TA

BAKSHANDEL, A'dam 1926 : 1500 (1000); N. BORNEO TABAKMIJ. 1888: 1700 

(1200); BORNEO TABAK MIJ. "SUGUT" 1888: 1650 (1000); NED. BORNEO CULT. 

MIJ. 1890: 2000 (900); MENADO TABAK MIJ. 1891: 1600 (1200); TABAK MIJ 

AMSTERDAM 1887: 2000 (1400); OOST SUMATRA TABAK MIJ 1888: 1400 (800); 

LANGKAT TABAK HIJ 1898: 1500 (1200) en TABAK MIJ DEL! ASAHAN 1886: 

1400 (900). Het fraaie scheepvaartpapier HOLLAND GULF, R'dam 1898, 

haalde de o.i. te hoge inzetprijs van Bfr .14.000 niet, evenmin als 

Bergings. Ver. RENATE LEONHARDT uit 1954, inzet Bfr.2500 . . 
KON. ZOOL. BOTANISCH GEN., Den Haag 1912 bracht Bfr.3500 (3000) op en 

het curieuze papier GENEESKRUIDTUINEN WALCHEREN, Middelburg: 2000 

(1400). Het ZE&~NSHUIS te Amsterdam iit 1854 bracht Bfr.2000 (1600) 

op . 

Wat tegenvallend was de prlJS van Bfr.12.500 voor een verzekeringspo

lis uit 1699 betreffende een schip onderweg van Z.Italië naar Ostende. 

Merkwaardig is, dat verschillende verzekeringsmakelaars wier namen op 

het stuk voorkomen nu nog als zodanig werkzaam zijn. De polis was uit

gegeven in Amsterdam. 

BANKEN. Uiteraard veel aanbod uit België met enige goede prijzen: 

NOORDERBANK, Brussel 1924: 8000 (4000); BANQUE AUXILIAIRE de la BOOR

SE, Brussel 1895: 13.000 (4000) . 

Bij de Duitse banken viel op: DEUTSCHE PALäSTINA BANK, 1912: 9500 

(2500). Een ander Duits bankpapier n.l. ROSTOCKER BANK uit 1854, in

gezet voor maar liefst Bfr.450.000 vond geen koper. Geschiedkundig 
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een zeer interessant papier overigens. Het was op naam gesteld van 

Leopold I, de eerste koning van België uit het huis Sachsen-Conurg. 

Na zijn dood werd het geendosseerd aan zijn dochter prinses Charlotte. 

Deze was getrouwd met Aartshertog Maximilian van Oostenrijk, broer 

van Keizer Frans Josef van Oostenrijk. In 1864 werd Maximilian Keizer 

van Mexico en Charlotte Keizerin. In 1867 werd Maximil i an vermoord 

door de troepean de opstandige Juarez. Door verdriet overmand werd 

Charlotte krankzinnig . Zij overleefde haar man niet minder dan 60 jaar 

en overleed in 1928 op 87-jarige leeftijd in België op het kasteel 

BOUCHOUT bij Antwerpen. 

PETROLEUM . Het prachtige papier SHELL TRANSPORT & TRADING Co., Londen 

1937: 4250 (3000) en PETROLES FINANC. BELGE (PETROFINA), 1929: 3500. 

Bij AUTOGRAPHES viel op NEW JERSEY JUNCTION Bond $.1000 uit 1886 en 

ondertekend door de befaamde financier/bankier J. Pierpont Morgan. 

Het is lang geleden, dat een dergelijk papier werd aangeboden: Bfr. 

12.000 (9000). 

AUTOMOBIELEN. Het destijds beroemde Belgische automerk ATELIERS DE

CHAMPS, Act. 100 Fr. Brussel 1900: 4000 (2500); USINES DELIN, Louvain 

1898, o.i. veel dekoratiever dan het vorige papier: 3550 (3000); HIS

PANO SUIZA , 1918, 7e emissie: 7500 (3600). Het vrij onbekende Itali

aanse papier FABRICA AUTOMOBILI STANDARD, Torin, 1907: 13 . 600; AUTO

MOBILI LOMBARDO, Bergamo, 1905: 35.000 en OFFICINE TURKHEIMER per AU

TOMOBILI e VELOCIPEDI, meer een fabriek van onderdelen,Milano, 1907: 

27.000 ( 24.500) . 

Nog enige z.g.n. HOCH DEKO papieren. FABRICA de FIANCAS DA RAINHA, 

Lisboa, 1884: 200 . 000; COMP. des INSTALL. MAR. de BRUGES, 1904: 9000 

(5500), dit bijzonder fraaie papier blijft nog steeds gevraagd en 

handhaaft zijn hoge prijs. Het prachtige Spaanse papier ASTILLEROS de 

TARRAGONA, Barcelona 1918, een scheepswerf, 5500 (3000) en VELOOROME 

de GAND, 1911, het prachtige papier met de vele wielrenners: 17.000. 

Onverminderd houdt de vraag naar dit soort papieren aan . 

Besluiten wij met het topstuk van de veiling. Een herinnering aan het 

roemrijke verleden van ons eigen land n.l . een Obligatie van f.J000,-

4~% uuitgegeven door de Rotterdamse kamer van der VER. OOSTINDISCHE 

COMPAGNIE in 1653: Bfr.450.000 (plus kosten c a. f.29.500) . Het stuk 

werd gekocht door een Duitse verzamelaar . 

Van de 742 kavels werden er 637 verkocht met een opbrengst van ca. 

Bfr.3.300.000, wwn goed bwgin voor het nieuwe j aar. 

L. Rietveld. 
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"HOLLAND" 
PETROLEUM-MAATSCHAPPIJ 

.,. 
Mailndtappolijk Kap1téliîll(M!,),ti00 • 

-~ .. '*'·~~ ............. ~··- .. 
. ... S(jö-... ·~~· 

OPGERICHT: 14- 1-1891 GEVESTIGD : Amsterdam 
DIRECTEUR : l.J . H. Blaauw 
COMMISSARISSEN : Mr . W. van Lennep, Jhr. P . S. Berg . J.J. Paul vom Rath , 

H.A . Bunge en J . F. Banp,ert 
DOEL : Het opsporen , boren en exploiteeren van petroleumbronnen , en wat 

dit verder met dit bedrijf samenhangt . 
In deze vennootschap is ingebracht het recht t o t exploitatie van 
petroleumbronnen tot den 1 Augustus 1914, op gronden gelegen i n 
de kadastrale gemeente Leszerowate nabij heL station Ust rzyki in 
Galicië . 

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : f 500 . 000, - , verdeeld in twee se riën, t . w. 
Serie "A", bevattende 300 preferente aandeelen ; en Serie "B" , be
vattende 200 gewone aandeele n . 

cat . nr. 
NL H 0091a 
NL H 0091b 

nominaal 
f 1000 
f 10fJO 

1910 Geliquideerd 
Druk: 

kleur 
grijsbruin/zwart 

Afmeting : 37 , 0cm x 25 , 5cm Serie "A" 
37 , 0cm x 25 , 5cm Serie "0 " 

gep laatst 
1fJO 
100 

soort 
Serie "A" 
Serie "B" 
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STROUCKEN, MAISON 
MIJ. TOT EXPLOITATIE VAN DE FEESTLOCALEN EN HET KOFFIEHUIS 

OPGERICHT: 21-8-1883 GEVESTIGD: Amsterdam 
DIRECTEUR: H. L. Stroucken 
COMMISSARISSEN:Mr. W.F . Dijkers , A. Fock en Mr. J.F. Farensbach 
DOEL: Het exploiteeren van lokalen en tuin, bestemd tot het geven van 

feesten, muziek en tonee l uitvoeringen , het houden van vergaderi n
gen en de uitoefeninE eener daaraan verbonden koffiehuisaffaire, 
in de gebouwen genaamd nMaison Stroucken." 

DUUR : Tot den 31 December 1913 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : f 210.000 , -, in 1887 gebracht op 

f 250 . 000 , -, in 1890 teruggebracht op f 240 . 000,- , verdeeld in 
125 preferente aandeelen van f 1000 ,-, en 115 gewone aandeelen 
aan toonder van f 1000 , - splitsbaar in f 500 ,-. Allen geplaatst . 

cat . nr. 
NL H 0092a 
NL H 0092b 
NL H IJ092c 

nominaal 
f 1000 
f 500 
f 1000 

Liquidatiebesluit d . d. 
Druk: 

kleur 

groen/rood 

3-7-1899 

Afmeting : cm x cm aand. f 1000 
cm x cm aand . f 500 

32 ,2cm x 20 ,0cm pref . aand . 

geplaatst soort 
aand . f 1000 
aand . f 500 

125 pref . aand . 



"WIJ AAN ZEE" 
MIJ. TOT EXPLOITATIE VAN HET NOORDZEEBAD 

OPG ERI CHT : 16-2- 1882 GEVESTIGD: Wijk aan Zee 
DIR ECTEU R : H. Tappenbeek 
COMMISSARISSEN: C. F. Quien, J.R. Wüste, R.W. J.C. van den ~~a ll Bake, 

J hr. J .A. Hoeuft en Mr. L.J . G. van Dr.trap 
DOEL: Het ontwikkelen van Wijk aan Zee als badplaat s, het daartoe aan l eg

gen van een stoomtram van l~ijk aa n Zee naar Beverwijk , het aankoe
pen en verkoopen van bouwterreinen en gebouwen. het ontginnen en 
bebouwen van in te brengen of later aan te koopen terreinen en het 
exploiteeren van de reeds bestaande of later te stichten gebouwen , 
het uitoefenen van de schelpenvisscherij, enz. 

DUUR: 35 jaren , ingegaan 1 Januari 1882 . 
MAATSCHAPPELIJK KAP I TAAL: f 600 . 000, -, verdeeld in 1200 aandeelen 

aan toonder, e l k groot f 500,- . 
In 1887 werd het kapitaal gereduceerd met 50%. 
In 1882 werd tevens uitgegeven een 5% hypothecaire obligatieleening 
groot f 200.000, -. 

cat . nr. 
NL H 0093a 
NL H 0 093b 
NL H 0093c 

nominnal 
f 500 
f 

kleur 
oker/zwart 

Eep l aatst 
1200 

soort 
aandeel e n 
5% hyp . obl. 
renverseal 

In 189 1 in Liquidatie getreden , op de obligaties is in 1892 uitgekeerd 
een bedrag van f 387.-, tegen intrekking der stukken. Voor elke obligatie 
is toen afgegeven een renversaal, rechtgevende op hetgeen uit de liquida
t ie van de maatschappij zal worden uitgekeerd . 
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ZUlDER BOUWGROND MAATSCHAPPIJ 

. . ~~ '61•'1'Uûl.\'li} à}/il;J TJlfN. i 

#t) \)\~ f;4V6lrtl~ ~ ~{;RA \'i:KtJAQ'. ··· · .. ~ji'~.(,J-
1~ .. g 

W< .... #_ 
*"')~$~ ~ ~"'"~ .-.~..-u. ·• .-~ 4n . .J;#,' 

j}f'.rtf~tflo\~h~ AAft 'foo"~t!U 

.. ~.~~'~ .. "-"., ._., ~.. .m 

OPGER I CHT : 20-8-1895 GEVESTIGD : ' s-Gravenhage 
RA AD VA N BES TUUR : H. Wess t ra Jr . , J . A. van Prehn en P . van de Wetering 
DO EL : Oe exploitatie hetzi j door verkoop, hetzij door bebouwing van de 

terreinen, ingebracht in deze vennotschap . 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : f 250 . 0'10 , -, verdeeld in 250 aandeelen aan 

toonder van f 1000 ,-. 

cat . nr . 
NL H 0094 

'1ominaal 
.c 1000 

kleur 
brui n/oker /rood 

geplaatst 
15() 

soort 
aandeel en 

Geliqui deerd 1910, van r echtswege ontbonden ingevol ge a r t . 47 W. v . K . . 
Druk : 
Afmet i ng : 34, 1cm x 21 , 3cm aandee len 



Opbrengstlijst Mail-Bid 1992-IV. 

kavel OEbrenCJst kavel 

1 f. 12,- 18 
2 11 55,- 19 
3 11 29,- 20 
4 11 16,- 21 
5 11 27,- 22 
6 " 25,- 23 
7 11 25,- 24 
8 11 25,-~) 25 
9 11 110,- 26 

10 11 110,- 27 
11 11 37,- 28 
12 " 55,- 29 
13 " 70,- 30 
14 11 60,-%) 31 
15 11 50,- 32 
16 11 22, - 33 
17 11 32,- 34 

~) na loting. 

Mail-Bid 1993-I, sluitin9:sdatum 

0Ebren9:st 

f. 8 -I 
11 42,-
" 11,-
" 16,-
11 22,-
" 32,-
" 30,-
" 22,-~) 

" 65,-
" 42,-

80,-
80,-
80,-
80,-
95,-
13,-
21,-

24.04.1993. 

kavel 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

0Ebren9:st 

f. 
11 

" 
11 

" 
" 
11 

" 
" 

7 -I 

13,-
13,-
30,-
12,-
17,-
50,-~) 
50,-~) 

20,-
21,-
21,-
21,-
27,-
11,-
20,-~) 

12,-

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 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 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 = 
VF = 
F = 

w = 
+ = 

als nieuw met een enkele vouw of te verwaarlozen plekje 
meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen 
zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere mankemen
ten 
waardeloos 
decoratief ++ = zeer decoratief 

Mail-Bid 1993-I. 

1. 1 cert. $100 BANK der VEREENIGDE STATEN van AMERIKA, A ' dam 1844 EF 

2. idem als kavel 1 

3 . 1 winstbewijs HOLLAND BANK, A' dam 1896 
1 cert. ASS. GAS and ELECTRIC, A' darn 1928 
1 winstbewijs KON . HOLL. LLOYD, A' dam 1925 
1 obl. 4% Stichting MONTESSORI Onder wijs, A'dam 
1 aand . f . 60 TRANSVALIA, A' dam 1897 

1966, f.1000 
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F 
F 

EF 
VF 
VF 



4. 1 winstbewijs HOLLAND BANK, A'dam 1896 VF 
1 winstbewijs INDISCHE LAND- en BOSBOUW MIJ, Den Haag 1912 VF 
1 restantbewijs GEMEENTE ROTTERDAM, 1936 VF 
1 winstbewijs KON. HOLL. LLOYD, A'dam 1925 EF 
1 obl. 4% f.1000 Stichting MONTESSORIOnderwijs, A' dam 1966 VF 
1 aand. f .60 TRANSVALIA, A'dam 1897 VF 

5. 1 winstbewijs HOLLAND BANK, A'dam 1896 VF 
1 winstbewijs KON . HOLL. LLOYD, A'dam 1925 EF 
1 cert. ES SERVICE PETROLEUM Co. Ltd, A'dam 1928 F 
1 cert. E100 pref. SERVICE PETROLEUM Co. Ltd, A' dam 1928 F 
1 obl . 4% f.1000 Stichting MONTESSORIOnderwijs, A'dam 1966 VF 
1 aand. f.SOO CHEMISCHE INDUSTRIE , A'darn 1912 VF 
1 aand . f.60 TRANSVALIA, A 'dam 1897 VF 

6 . 2 aand. Mark 1000 BETONEAU A.G. RAUTENBERG & Co., Wilmersdorf-
Berlin 1910 (1x serie A, 1x serie B) VF 

7. idem als kavel 6 

8. 5 aand . f.50 Mij. tot ZOUTWINNING op het EILAND ST. MAARTEN, 
A' dam 1859 w* 

9. idem als kavel 8 

10. idem als kavel 8 

11. 3 premie obl. f.15 HOLLANDSCHE GRONDKREDIETBANK, A'dam 1904 VF 
3 idem F 
5 aand. f.50 Mij. tot ZOUTWINNING op het EILAND ST. MAARTEN, 

A'dam 1859 F* 

12. 1 aand. Ptas 500 RIEGOS del CANAL de la OBRA, Barcelona 1917 VF* 

13. 1 aand. Fr.500 COMP. du CANAL MARlTIME du NORD, Paris 1888 VF 
1 opr. bewijs COMP. du CANAL MARlTIME du NORD, Paris 1890 VF 

14 . 1 aand. VLESSCHHOUWERIJ v/h J.C.STRENG, f.10.000, Den Haag 
1917. (opl. 15 stuks). VF 

15. 1 5% Anleihe des··DEUTSCHEN REICHS, Mark 100 , Berlin 1917 
1 idem Mark 200 

VF* 
VF* 
VF 1 4/5% idem Mark 10.000, Berlin 1922 

16. 1 aand. à 100 sh. AMERICAN METER COMPANY, 1950 
1 aand. à 2 sh. FOOD FAIR STORES, 1949 

VF* 
VF* 
VF* 

17. 

18. 

19. 

20. 

14 

1 aand. à 25 sh. LIBERTY REAL ESTATE AND TRUST Cy, 1956 

1 

2 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
2 

3 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

aand. Fr.100 NOUVELLE LINièRE du CANAL, Gent 1912 VF* 

obl. Gld 1000 OOSTENRIJK 1868 1xF, 1xW 
w 
F 

obl. Gld 100 OOSTENRIJK 1868 
aand. f .100 Expl. Mij. NOEMBING , Den Haag 1910 

obl 5% Lei 100 ORASUL SUCURESTI, Boekarest 1910 
winstbewijs S.A . des PLANTATIONS de DELI-MOEDA, 
opr. bewijs ALG . BELGISCH-JAVASCHE CULTUUR MIJ, 
obl. 5% Fr.500 PRODUITS ALUMINEUX, Brussel 1910 
aand . f.1000 DROOGDOK MIJ. SOERABAJA, A'dam 1946 

F 
Den Haag 1910VF 
A'dam 1906 F 

w 
VF 

stichtersaand. BRUSSELSCHE MIJ. van CULTURES op JAVA , Den 
Haag 1913 . 2xF, 1xW x · 
aand . T~~AYS et ELCTRICITE de CONSTANTINOPLE, Brussel 1914 W* 
obl. 8% $500 GREEK GOVERNMENT RAILWAY , Athene 1925 \v 
aand. Lei 250 CONCORDIA, Boekarest 1924 W 
obl. 4% Rbl.125 RUSLAND 1880 W 
aand. Fr.500 FI~ATURES de DOLHAIN, Brussel 1928 W 
aand. Fr.100 TRAMWAYS de SAINT-QUENTIN, Brussel 1895 W 



21. 1 aand. Fr.100 PéTROLE TRUST, Paris 1924 w* 
1 aand. ELECTRICITé d'ODESSA, Brussel 1910 F* 
1 aand. f . 100 SCHILDERSBEDRIJF PROTECOL, Den Haag 1969 VF* 
1 winstbewijs KILO MOTO, Brussel 1944 VF 
1 winstbewijs TRUST COLONIAL , Brussel 1899 F* 
1 aand. Fr.100 NOUVELLE LINièRE du CANAL , Gent 1912 w* 

22. 1 winstbewijs TRAMWAYS ELECTRIQUES de ROSARIO, Antwerpen 1905 W 
1 aand. Fr.250 COMP. d'ELECTRICITé MIDI de la RUSSIB, Brussel 

1901 F* 

1 pref. aand. ENTREPRISES ELECTRIQUES, Brussel 1896 F 
2 verzekeringspolissen 1958 & 1959 
1 wisselbrief NHM, 1916. 

23 . In totaal 61 Amerikaanse effecten, kwaliteit ca . VF, soms voor 
verschillende aantallen aandelen, a.v.: 

6 aand. AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH, 1964-1969 
4 aand. BOND STORES, 1946-1954 
4 aand. BOSTON and ELI MINING, 1919-1921 
2 obl. 43/4% $100 COMMERCIAL CREDIT COMPANY, 1960 
11 aand. DEWEY PORTLAND CEMENT, 1937-1960 · 
6 aand. GRAND UNION, 1959-1963 
3 aand. HOVERMARINE, 1973-1974 
4 aand. KAISER-FRAZER, 1947-1948 
6 aand. LEHIGH COAL and NAVIGATION, 1943-1956 
6 aand. PHELP DODGE, 1946-1 951 
3 aand. UNITED CORPORATION, 1950 
4 aand. VOGUE INSTRUMENTS, 1967-1971 
2 aand. WESTERN UNION, 1968-1969 

24. 4 aand. f.1000 AMBARAWA, Den Haag 1928 
2 aand. f.1000 Suikerfabr. WONO ASEH, Probolinga 1900 

25. 2 aand. f.1000 WATERLEIDING EXPLOITATIE MIJ, R'dam 1889 
1 opr . bewijs WATERLEIDING EXPLOITATIE MIJ, R'dam 1893 

26. 2 aand. f.1000 WATERLEIDING EXPLOITATIE MIJ, R'dam 1889 
1 opr. bewijs WATERLEIDING EXPLOITATIE MIJ, R'dam 1893 

27. 5 aand. Fr.SOO COMP. FRANCO-HOLLANDO-AMéRICAINE, Boulogne
sur-Mer 1905 

28 . idem als kavel 27 

29. 1 part sociale S.BARBIER, Flémalle 1944 
2 parts sociales SOFOLACS, Kindu (Congo) 1962 
2 cert. à 5 aand. ZAMBIAN ANGLO AMERICAN, Brussel 1968 
2 parts sociales SPIRALIT, Luik 1956 
1 opr. bewijs SPIRALIT, Luik 1956 
2 (belg) cert. à 10 aand. à Lire 1000 MONTECATINI EDISON, 

VF 
F 

VF 
F 

VF 
VF 

VF 

VF 
VF 
VF 
VF 
VF 

1967 1xW, 1xVF 

30. 3 parts sociales SOFOLACS , Kinder (Congo) 1962 VF 
2 cert. à 5 aand. ZAMBIAN ANGLO AMERICAN, Brussel 1968 VF 
1 part sociale USINES DEHOUSSE, 1973 VF 
1 part sociale SPIRALIT, Luik 1956 VF 
2 opr . bew. SPIRALIT, Luik 1956 VF 
1 (belg) cert .à 10 aand. à Lire 1000 MONTECATINI EDISON, 1967 F 

31 . 1 winstbew. NIEUWE INTERNATIONALE HYPOTHEEKBANK, Groningen'29 VF 
1 aand. f.1000 KON. P.SLUIS, Weesperkarspel 1954 (blankette} VF 
1 aand. f.1000 NED. MIJ voor SCHEEPVAART, HANDEL & NIJVERHEID, 

Rotterdam 1920 F 

15 

% 

* 
% 

* 
% 
% 

* 

* 



32. 10 cert. van aand. à ElOO THE NEW SCHIBAIEFF PETROLEUM COMP., 
Amsterdam 1913 VF 

33. 1 premie obl. Gld.lOO OESTERREICHISCHE BODEN 
Wenen 1880 

2 loten OEST. BODEN CREDIT ANSTALT, 1902/3 
5 obl. Gld.lOC HITELBANK, Budapest 1884 
2 premie obl. Gld.100 THEISS, Budapest 1880 
1 premie obl. HITELBANK, 1913 
2 recepissen MEXICO 1922 
1 RUSSISCH BANKBILJET Rbl.500 

CREDIT ANSTALT, 
F 
F 
F 

lxW,. lxF 
VF 
VF 

34. 2 aand. f.lOOO SAMARANG-JOANA STOOMTRAM, Den Haag 1882 lxF, lxVF 
1 aand. f.1000 PROBOLINGO STOOMTRAM, Den Haag 1895 VF 

35. 1 aand. f.lOOO SEMARANG CHERIBON STOOMTRAM, Den Haag 1895 F 
1 aand. f.lOOO SEMARANG CHERIBON, Den Haag 1910 F 

36. 4 aand. f.lOOO NED. INDISCHE SPOORWEG MIJ, Den Haag 1920 VF~ 
1 aand. f.SOO NED. INDISCHE SPOORWEG MIJ, Den Haag 1920 VF~ 

37. 1 aand. f.1000 SUIKERFABRIEK KRIAN, A'dam 1940 
1 aand. f.600 NED. INDISCHE HOUTAANKAP MIJ, R'dam 1909 
l aand. f .400 HOLLAND BANK, A'dam 1913 

"Dag van het Oude Aandeel", veiling Amsterdam 6 maart 1993. 

VF 
VF 

F 

In een volle zaal in het Amsterdamse Centraalsta tion vond op 6 rnaart 

j.l. de tweede veiling van de heren Rietveld en Monen plaats. Aan

sluitend werd een beurs georganiseerd. 

Hoewel er veel belangstelling was, viel de kooplust van de aanwezigen 

toch wat tegen, ca. 40% van de kavels bleef onverkocht. Gezien de 

kwaliteit van de kavels en het vele werk dat de heren Rietveld en 

Monen hebben verzet, toch wel een wat teleurstellend resultaat. 

Hopelijk laten beide heren zich hierdoor niet afschrikken en zullen 

zij door blijven gaan met de jaarlijkse organisatie van deze veiling. 

Voor de promotie van het Oude Aandeel in Nederland is dit van essen

tieel belang. 

Dan nu enige resultaten van de veiling. Onbetwist topstuk was een 

RECEPISSE van f.l2.000 van Anticipatiegelden in de Wisselbank van 

Amsterdam van de KAMER van ZEELAND van de VOC, Middelburg 1739, een 

uiterst zeldzaam en historisch dokument, verkocht voor f.6000, ==. 

Enkele andere l8de eeuwse stukken: Suikerplantage BOXTEL, aandeel 

f.lOOO,==, Amsterdam 1778: f.450, == (350); Schuldverklaring 100 pon

den Vlaams namens de Heeren van Zaamslag t.b.v. de EENDRACHT POLDER, 

Middelburg 1778: f.750,== (750). Op dit laatste stuk wordt nog jaar

lijks f.l8,== rente betaald zijnde 3% over EVl.lOO (à f.6,==) . Een 

WATERBRIEF, Loosdrecht 1783 bracht f.275,== (225) op, koopje! 

Enkele andere prijzen van Nederlandse stukken. SLAVENBURG & Co. 's 

BANK, aandeel f.lOOO, == , Schiedam 1921, ondertekend door P. Slaven-
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burg: f.160,== (120); DELFTSCHE BANK, aandeel f.1000,==, 1897: f.150,= 

(80); NEDERLANDSCHE RHIJN-SPOORWEG MIJ, Utrecht 1880, bewijs van 5 

aandelen van f.240 elk: f.150,== (95); idem aandeel f.240,==, Utrecht 

1886: f.110, ==( 85). Een set van 4 spoorwegkaarten, uitgegeven in 1939 

bij het 100-jarig jubileum van de Nederlandse Spoorwegen en weergeven

de het spoorwegnet in resp. 1864, 1889, 1914 en 1939, ging weg voor 

f. 18 0 , == ( 12 0) . 

Een typisch Amsterdams papier de MIJ. tot VERHURING VAN SCHUITEN, 1896 

oprichtersbewijs, ging voor f.160.== (140) naar een bekende Nederland

se verzamelaar van scheepvaartstukken. Een aandeel f.1000,== STOOM

VAART MIJ. "NEDERLAND", Amsterdam 1871: f.260,== (200); aandeel f.lOOO 

MIJ ter BEVORDERING van LANDBOUW en LANDONTGINNING in NEDERLAND, Am

sterdam 1849 en ondertekend door Dr. S. Sarphati: f.150,== (120); 

"DE WONING", Amsterdam 1908, obligatie f.SOO,== in "Berlage-stijl": 

f.110,== (40); NATIONALE BRANDSTOF MIJ., Amsterdam 1864, aandeel 

f.250,==, een bijzonder fraai papier: f.275, == (275) en onder-aandeel 

f.1000,== MIJ tot DROOGMAKING van een GEDEELTE der LEGMEERPLASSEN; 

Nieuwer-Amstel 1875, waarschijnlijk het fraaiste Nederlandse Oude 

Aandeel: f.600,== (450). 

Tenslotte nog enige prijzen van buitenlandse stukken. BANQUE DANOBIEN

NE de BULGARIE, Roustchouk 1917, Action 100 Frs: f.360,== (250); 

CZECHOSLOVAK COMMERCIAL CORP. of AMERICA, Praag 1919, Aktie 500 Kr.: 

f.520,== (500); OESTERREICHISCH-UNGARISCHEN BANK, Wien 1880, Aktie 

600 Gulden Ö.w.: f.825,== (525); CONSTRUCTION du PORT de VARNA, Sofia 

1899, Action 1000 frs. or: f.1250,== (1250) en het bekende COMP. des 

INSTALLATIONS MARlTIMES de BRUGES, Brugge 1904: f.325,== (300). 

Een certificate for 1 share van THE SHELL TRANSPORT & TRADING CY, 

Londen 1929 ging weg voor f.190,== (170) en het prachtige PARIS FRAN

CE, Paris 1937, obl. 500 francs voor f.1800,== (1800). 

Tenslotte werden een viertal kopergravures uit het GROOTE TAFEREEL 

DER DWAASHEID geveild. De "gewone" gingen weg voor f.120,== en de 

prachtige grote kopergravure OPKOMST, MIDDEN EN GEEN EINDE VAN DEN 

DOORTRAPTE JAN LAUW voor f.210,==. 

Heren Rietveld en Monen, bedankt voor Uw inspanningen! 

J.E. Wustenhoff 
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TE KOOP: 
Een partij van 100 stuks verschillende 

AMERIKAANSE AANDELEN EN OBLIGATIES 
merendeels voorzien van dekoratieve afdeeldingen. 

Allemaal originele, uitgegeven certificaten uit de jaren 1920, '30, '40, 
'50, '60 en '70. 

Prijs f 200,- (Ja, u leest het goed: f 2 ,- per stuk!) 
P. N. M. van der Zee, Wilhelminasingel 36, 6524 AN Nijmegen 

Telefoon 080-233687. 

AANGEBODEN: 
een pakket van 50 verschillende 

NEDERLANDSE AANDELEN vanaf 1920. 
De waarde bedraagt gemiddeld f 1 0,-. Da Prijs van dit pakket 

bedraagt slechts f 225,- {dit is f 4,50 per stuk). 
Ik stuur u dit pakket gratis op zicht; 

U kunt thuis beslissen of u het behoudt. 

P. N. M. van der Zee, Wilhelminasingel 36, 6524 AN Nijmegen 
Telefoon 080-233687. 

WELKE VERZAMELAAR IS NOG AKTIEF? 
Mijn naam: HENK NOORT. Verzamelgebied: Nederland vóór 1910, 

of kleine oplage, Gelderland/Overijssel tot 1993, Oostbloklanden en 
wat verder dekoratief is. Bezit uitgebreide verzameling Russische 
Spoorwegen/Steden en Nederland. Vele dubbele. WIL KOPEN -

ook grote verzamelingen - RUILEN of VERKOPEN. 
Wat wilt u nog meer als aktieve verzamelaar? 

Mijn adres: Zwolseweg 293, 7345 AA Apeldoorn. Tel. 055-215970 

GEVRAAGD: 

Jaargang "Van Oss", omstreeks 1925. 

Bob van Gent, tel. 070-3606130. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 24 april 1993. 

De voorzitter opent de vergadering om even na 11.00 uur en heet de 

aanwezige leden (afgezien van het bestuur) welkom . 

Afgemeld zijn de heren Rietveld, Monen, Minnis en v.d . Brink. Afge

zien van deze afmeldingen zijn er geen ingekomen stukken. 

De voorzitter meldt dat de aktiviteiten in het afgelopen jaar vrij 

beperkt zijn geweest; er waren slechts drei i.p.v. vier ruilbeurzen 

georganiseerd (de opkomst bij deze ruilbeurzen was overigens slecht). 

De oorzaak van de beperkte aktiviteiten moet gezocht worden in de 

drukke banen van de bestuursleden en het geringe aantal bestuursleden. 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 

In het financieel verslag wijst de penningmeester op het grote posi

tieve saldo in 1992, dat te danken is aan eenmalige faktoren. 

Zoals gebruikelijk wordt het saldo toegevoegd aan de reserve, die in

middels vrij omvangrijk is geworden. De voorzitter memoreert dat van 

meet af aan de reserve in principe bestemd is voor de katalogus en 

vraagt de vergadering of deze zich hiermee nog altijd kan verenigen. 

De vergadering is het hiermee eens. 

De heer van As vraagt of alleen stukken met afbeelding in de katalo

gus worden opgenomen. De heer Baas antwoordt bevestigend, met als 

toelichting dat het helemaal niet zeker is of van elk bedrijf o o r 

spronkelijk K-stukken zijn uitgegeven. 

De heer Mulder vraagt of het niet mogelijk is o m een ~~nregelige 

fondsenlijst met prijsindicatie te maken, omdat iest dergelijks in 

het buitenland al bestaat. De heer Baas antwoordt dat de tijd hem 

hiervoor ontbreekt. Het opzetten en bijhouden van een dergelijke 

lijst zou dan ook door iemand anders moeten worden gedaan. Een derge

lijke lijst zou ook z'n beperkingen hebben. De prijsindicatie zou 

voornamelijk van veilingen afkomstig moeten zijn. Het aantal veilin

gen van Nederlandse stukken neemt af. Op veilingen worden als regel 

alleen duurdere stukken verhandeld en het is ook niet zeker of de op

brengstlijsten van buitenlandse veilingen beschikbaar komen. 

Indien leden over aanvullende informatie beschikken betreffende de 

reeds gepubliceerde kataloguspagina's, zal de heer Baas het op prijs 

stellen als dit aan hem doorgegeven wordt ter verdere informatie aan 

de overige leden. 

De kaskommissie verleent het Bestuur décharge voor het in 1992 ge

voerde financiële beleid. Van de kaskommissie treedt de heer Haan af. 
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De kaskommissie 1993 wordt gevormd door de heren v.d. Brink en v.d. 

Zee en de heer Stelenburg als reservelid. 

De begroting 1993 wordt goedgekeurd. 

De voorzitter meldt dat een lid, dat helaas niet aanwezig is, naar 

voren heeft gebracht dat het niet kunnen doorberekenen van alle kos

ten door bestuursleden, wellicht een belemmering kan zijn om als be

stuurslid toe te treden. Gedacht moet worden aan reiskosten (auto), 

telefoon, maaltijden etc. Een zeer konservatieve schattingen indi

ceert dat een volledige kostenvergoeding zeker f.l.SOO,- per jaar zou 

vergen. Het Bestuur vindt een dergelijk bedrag te hoog voor onze Ver

eniging en legt daarom aan de vergadering voor ieder bestuurslid een 

vaste vergoeding van f.lOO,- per jaar toe te kennen. Een dergelijke 

uitgave is in haar ogen nog wel verantwoord. De vergadering gaat 

hiermede akkoord. 

Het hiermee gemoeide bedrag (f.SOO) is niet opgenomen in de begro

ting. Indien tijdens de volgende algemene ledenvergadering bezwaar 

gemaakt wordt tegen deze vergoeding, verklaart het Bestuur zich be

reid deze terug te draaien. 

De heer Stoop verklaart zich bereid zitting te nemen in het Bestuur. 

De nieuwe taakverdeling binnen het Bestuur zal in onderling overleg 

worden vastgesteld. 

In ieder geval legt de heer Baas zijn funktie als sekretaris neer. 

Hij blijft aan als bestuurslid, belast met het samenstellen van de 

katalogus. 

De heer Mulder merkt op dat het kennelijk heel moeilijk is om in de 

provincie aktiviteiten te ontplooien. Zelfs hier in het Centraal 

Station is de opkomst bedroefend. Bij de veiling van de heren Riet

veld en Menen in dezelfde lokatie waren wel veel bezoekers. 

Zou aankondiging van ruilbeurzen via b.v. een Speurder in De Tele

graaf geen uitkomst bieden? De voorzitter zegt dat het Bestuur bereid 

is om voor de volgende ruilbeurs een advertentie te plaatsen in een 

landelijk dagblad. 

De heer Baas merkt op dat veilingen in het algemeen beter bezocht 

worden; dit gold ook voor de drie door de VVOF in het verleden geor

ganiseerde veilingen. De vergadering oppert om weer een eigen VVOF

veiling te houden. De heer Baas merkt op dat het organiseren van een 

veiling zeer veel vrije tijd vergt. De heer van As is bereid om in 

dat geval een deel van de werkzaamheden voor zijn rekening te nemen. 

Om organisatorische redenen zal een eventuele VVOF-veiling pas in het 
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najaar van 1994 kunnen worden gehouden. Gepoogd zal worden om het 

accent voor een belangrijk deel op Nederlandse stukken te leggen. 

Hoewel niet alleen topstukken in aanmerking komen, zal toch een be

paalde opbrengst nodig zijn om de vaste kosten van een veiling te 

dekken. 

De voorzitter vraagt zich af of de blanko pagina in het Mededelingen

blad van december 1993 de leden gestoo.rd heeft. De heer v.d. Zee 

merkt op dat hij zich er niet aan gestoord heeft en eigenlijk wel 

achter de tekst stond. 

De vergadering vraagt zich af of het niet aanbevelenswaardig is de 

advertentietarieven in het verenigingsblad te vermelden. 

De voorzitter merkt op dat er altijd een mogelijkheid bestaat voor 

de leden om niet-kommerciële mededelingen gratis te plaatsen. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

P.E. Baas, sekretaris. 
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NATTE LIEFDE •••• , voor een droog papiertje! 

Verzamelaars van historiscge waardepapieren verzamelen vaak specia

listisch, de één spaart luchtvaart, de ander spoorwegen de derde ban

ken. En ga zo maar door. 

Schrijver dezes spaart alles, als het maar op in Groningen gevestigde 

(geweest) zijnde ondernemingen betrekking heeft. Ik heb hier bewust 

voor gekozen omdat je dan nog wel eens stukken tegen komt, waaraan je 

zelf de beste herinneringen bewaart. 

Dit gebeurde mij ook weer in de afgelopen verzamelseizoenen toen ik 

tot mijn grote verbazing een "bewijs van gewoon aandeel" en een "be

wijs van 6% cumulatief preferent aandeel" van het Noorderzwembad te

genkwam. 

Hé •••• dat bestaat toch nog steeds, en wat heb ik een voetstappen in 

dat zwembad liggen en 't was heus niet alleen om te gaan zwemmen elke 

keer dat wij (mijn schoolvriendje en ik) dit overdekte zwembad met 

een bezoek vereerden. 

U moet weten, dat wij doorwinterde waterratten waren en regelmatig 

een bad namen, zij het niet altijd vrijwillig op de reguliere wijze. 

Des zomers vaak !n de (te brede) sloot gesprongen, vissen zonder 

hengel met alle gevolgen van dien en des winters jezelf op het nog 

absoluut niet vertrouwde ijs begeven waren wel de ingrediënten om in 

een nat pak rond te lopen en waar past een nat pak beter dan in een 

zwembad hebben we vaak gedacht. Dus op naar de Oosterhamrikkade 66 

te Groningen alwaar deze badinrichting gevestigd was om de kleren op 

de centrale verwarming te deponeren, want moe mocht niet weten dat 

je weer eens kliedernat was. 

Dat je bij thuiskomst stom verbaasd was, daar moe toch doorhad dat 

je weer "in de plomp" gezeten had, begreep je niet! Heeft U wel eens 

tot de hals in een vieze kroossloot gezeten en daarna de kleren ge

droogd op de CV van een zwembad? Je valt geheid door de mand. Alleen 

de lucht al die van je kleren afstráált! 

Dat waren en zijn mijn opperbeste herinneringen aan het N.V. Noorder 

Zwembad, gevestigd te Groningen. Neen, aan de Oosterharnrikkade is 

deze badinrichting niet meer te vinden, dat gebouw is in ca. 1991/92 

buiten dienst gesteld. Wel bestaat er sindsdien een hypermodern Noor

derbad aan de Eikenlaan te Groningen, een gebouw dat qua sfeer bij 

lange na niet dát uitstraalt, die sfeer, welke het oude bad zo tref

fend kenmerkte. 

Wat mij thans blijft, zijn zoete herinneringen en twee waardepapie-
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ren, stukken die ik voor geen goud weer van de hand zou willen doen. 

W.J. Nieboer. 

VEILINGNIEUWS. 

Veiling Frankfurt, 27 maart 1993. 

Voor de 32e keer werd in Frankfurt de veiling van oude effecten ge

houden. Beter en overtuigender bewijs van het belang voor de handel 

in deze papieren en het voorzien in een grote behoefte is nauwel i jks 

denkbaar. Zoals 11 Finanzort" Frankfurt voor de beursgenoteerde effec

ten van wereldbetekenin is, eveeens is dit het geval voor de effecten 

die - zoals onlangs bij een verslag in de NRC werd opgemerkt - aan 

een tweede leven beginnen. Het is nog steeds het "Mekka 11 voor alle 

handelaren/verzamelaars van dit soort papieren. Om goed op de hoogte 

te blijven van de trends kan geen enkele geïnteresseerde het zich 

veroorloven afwezig te blijven. 

Vooral de beurs, daags na de veiling, wint steeds aan belangrijkheid 

en het aantal bezoekers - praktisch uit de gehele wereld - was groter 

dan ooit. 

Door de teruglopende conjunctuur in Duitsland waren vele handelaren 

nogal pessimistisch gestemd. Met veel spanning werd dan ook naar deze 

veiling uitgekeken. Immers de stemming hier is voor vele handelaren 

bepalend voor de omvang van hun handel. Het v i el eigenlijk toch nog 

mee. 

Het begon zelfs zeer goed. Met name de kavels uit Egypte ( in Dui ts 

Aegypten, daa rom geheel vooraan) en België werden tegen oplopende 

prijzen en niet zelden ver boven de inzetten uit de markt genomen. 

Bijv. FAYOUM LIGHT RW, Cairo 1899: DM.440 (350); Soc. EGYPT CIMENT 

PORTLAND, 1927, een werkelijk prachtig papier: DM.1.150; ATELIERS de 

CONSTRUCTION FORGES & ACERIES de BRUGES (België) 1896: DM.300 (275). 

Nog niet zo lang geleden voor ca. DM.100 te verkrijgen. L'AFRICAINE 

BANQUE d'ETUDES, Brussel 1896: DM.l60 (150). Op 6 maart j.l. werd op 

de veiling in Amsterdam hiervoor f.120 betaald. TRIESTER HANDELS COM

PAGNIE, 1782: DM . l.850 (1500). 

CONFEDERATES, deze lagen zwak i n de markt. Van de 25 aangeboden ka

vels gingen er 12 terug . Ook de Duitse papieren waren wat minder ge

vraagd. 

NEDERLAND, zeer rnatig vertege nwoordigd, waaronder een drietal k a vel s 

met prenten uit de bekende serie "HET GROOTE TAVEREEL der DWAASHEI D". 
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Goede prijzen, van DM.llO tot 240. (In Amsterdam op 6 maart van f.120 

tot 220). 

Een zeer oud aandeel van de NED. ALG. LEVENSVERZ. COMP., Amsterdam 

1823, bracht de o.i. wat teleurstellende prijs van DM.400 op. ZEE

MANSHUIS ROTTERDAM, aand. uit 1855: DM.150. Goed betaald werd een 

aandeel MIJ tot ZOUTWINNING EILAND ST. MAARTEN, Amsterdam 1859, Ne

derlandse en Franse tekst: DM.150, Onlangs bij een mailbid van de 

V.V.O.F. voor minder dan f.50 per stuk verhandeld. Bij de DM.150 

dient men ook nog 20% kosten te tellen, zodat de prijs ruim f.200 

wordt. Bij de sektor LITERATUUR-GRAVURES etc. viel op een kopergra

vure van de KORENBEURS in Amsterdam uit 1664: DM.150 (90), terwijl 

voor een z.g.n. "Kijkkastjesbeeld" van de Rotterdamse beurs uit 1750 

niet minder dan DM.400 (280) werd betaald. Zeer gevraagd zijn in 

Duitsland immer de Naslagwerken, zoals de uitgaven van SALINGER, 

hier te vergelijken met van Os. Voor het handboek van alle Duitse 

N.V.'s uit 1928, 4 delen, totaal ruim 7250 pagina's, werd niet minder 

dan DM.5.500 (4900) betaald. Voor het samenstellen van een katalogus 

van Oude Effecten zijn deze werken van groot belang. 

FRANKFURT BEURS VOOR TOPSTUKKEN? Niet zelden lijkt het er op. In het 

begin van dit verslag wezen wij al op de verschillen in orijzen voor 

kavels van dezelfde papieren in Frankfurt en Amsterdam. Doch wat te 

zeggen van een kavel met een AKTIE über 600 Gld uit 1879 van de OES

TERR. UNGAR. BANK. In Amsterdam bij een inzet van f.525, geveild voor 

f.820 en in Frankfurt, bij de als volstrekt onrealistisch bevonden 

inzet van DM.4000, geveild voor niet minder dan DM.S.OOO!! 

Ofschoon niet in die mate, toch ook nog behoorlijk verschil voor 

CZECHOSLOW. COMMERCIAL CORP., Prag 1919: Amsterdam f.525, Frankfurt 

DM.600. 

Wij besluiten dit veilingoverzicht met een Share Cert. van STANDARD 

OIL COMP. uit 1876 met de originele ondertekening van de destijds 

rijkste man ter wereld: JOHN D • . ROCKEFELLER en HENRY M. FLAGLER, se

kretaris van Standard Oil: DM.21.000 (18.000), tevens de hoogste 

prijs voor een kavel op deze veiling. 

BEURS. De belangstelling hiervoor was werkelijk overweldigend. Han

delàren en verzamelaars uit de gehele wereld verdrongen zich in de 

zalen van het FRANKFURTER HOF HOTEL. Naar wij vernamen, was het vo

lume van de omzetten nig nimmer zo groot geweest. 

Frankfurt is nog immer een bezoek waard. 

L. Rietveld 
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NEDERLANDSCH-DUITSCHE PETROLEUM-MAATSCHAPPIJ 

OPGERICHT: 3-6-1903 GEVESTIGD: Amsterdam 
DIRECTEUR: G.O.M. Boisseyain 
COMMISSARISSEN: H.W.A. van den Wall Bake, Jhr. H.M. Huydecoper. 

E.S. Labouchère. J.O. van der Crab, E. Luden en H. Kapferer. 
DOEL : Het verkrijgen van gronden, in eigendom of pacht en van mijnconces

siën in Hannover of elders, tot het winnen van petroleum en andere 
mineraliën; het exploiteeren daarvan voor eigen rekening of voor 
die van derden. 

DUUR: Tot den 31 Oecerrber 1960 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 3.500.000,-, verdeeld in 3500 aandeelen 

aan toonder van f 1000,-. 
Uitgegeven zijn 100 winstaandeelen. 

INBRENG: Ingebracht zijn de gezamenlijke activa van de "Wietzer Oelwerke•, 
GmbH, te Celle 

cat.nr 
NLH 0095a 
NLH 0095b 

nominaal 
f 1000 

Opgeheven 1912 

kleur 
groen/bruin 

Druk: J.H. de Bussy, Amsterdam 
Afmeting: 37,1cm x 25,7cm aandeelen 

cm x cm winstaandeelen 

geplaatst 
1650 

10r:J 

soort 
aandeel en 
winstaand. 
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AMSTERDAMSCHE WASCHINRICHTING 

OPGERICHT: 12-6-1885 GEVESTIGD: Amsterdam 
BESTUURDERS : F. J.W.H . Schmitz, R .~l . J.C . van den Wall Sake en H. J . G. 

Mijns sen. 
DOEL: Het exploiteeren der vroeger onder de firma Amsterdamsche Stoomwas

scherij H.J.G. Mijnssen gedreven inrichting te Sloterdijk. 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : f 45.000,-, verdeeld in 180 aandeelen aan 

toonder, elk groot f 250,-. 
In 1885 werd geplaatst een 5% obligatieleening groot f 15.000,-. 

cat.nr . 
NLH 0096a 
NLH 0096b 

nominaal 
f 250 
f 

kleur 
groen/zwart/rood 

geplaatst 
154 

soort 
aandeelen 
5% obl . leening 

Geliquideerd 1900. De aandeelen zijn terugbetaald met f 62,50 . 
Druk : 
Afmeting:24,8cm x 17,3cm aandeelen 

cm x cm 5% obligaties 



NEDERLANDSCHE CULTUURMAATSCHAPPIJ 

OPGERICHT: 31-1-1902 GEVESTIGD: 's-Gravenhage 
DIRECTEUREN: R.C.A. Weggeman Guldemant en C.J. van Hoogstraten 
COMMISSARISSEN: J.B.H.A. van der:1 Bossche, C. van Hageningen, H. Di eters 

Jzn., P.H. Proost en A.C.W. Baron van Haersolte van den Doorn. 
DOEL: 1, Oe aankoop van land en andere vaste goederen; 2 het ontginnen van 

woeste gronden ( ·in hoofdzaak dalgronden ), het bebouwen daarvan en 
het verwerken en verhandelen der producten; 3 het geven van voor
schotten onder hypothecair verband of andere zekerheid aan personen 
die landerijen of andere vaste goederen, hetzij van de maatschappij 
of van derden, koopen en in exploitatie brengen. 

DUUR: Tot den 31 December 1952. 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 400.000,-, verdeeld in aandeelen aan 

toonder van f 1000,-, splitsbaar in halve aandeelen van f 500,-. 
Geplaatst is f ,-. 

cat.nr. 
NLH 0097a 
NLH 0097b 

nominaal 
f 1000 
f 500 

kleur 
groen/oker 

geplaatst soort 
aandeelen 
4 aandeelen 

Liquidatie: Besluit der Algemeene Vergadering d.d. 7-1-1905. 
Druk: 
Afmeting: 38,6cm x 26,5cm aandeelen f 1008 

cm x cm aandeelen f 500 
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HUNKEMOLLER 
BALEINFABRIEK PATENT 

Baleitifabmt fatent i(unkemöller, 
.......... AIIIIITI!ItDAM. _..., __ #~,... ____ ".. 

._.. .-. ~ nauw.ra, ,.w-.-- •~'--... . ~ .. ~Ji~_"......,..,.." r, .,..,, 

. ~-

... .,.~. ........ j~~ •1..! ..... ~" f240 oOO. ~ 
~ 'fi*PP~:Jl! ~ t ··• . ............... ".,,..,_, 

. " -~ 
BEWIJS VAR AAN9BtL .--., 

. " IHlUO.'I' . 

t>uizfnfl. Galden.-t~·; 
·~ ·• . :;;i;l: 

;:r, 

OPGERICHT : 18-10-1898 GEV ESTIGD: Amsterdam 
DIRECTEUR: W.A.C. Hunkemöller 
COMMISSARISSEN: Mr. L. H. Povel . Mr . E. P.F .A . van den Bogaert en 

J. Brongers 
DOEL: Het febrieeeren en in den handel brengen van balein. volgens de 

uitvinding van genoemden heer Hunkemöller, gelijk die in diverse 
landen is gepatenteerd of te eenigen tijd zal worden gepatenteerd, 
zoomede alles wat met deze fabricage in verband staat . 

OUUR: Tot den 31 December 1945 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAA L: F 240.000,-. verdeeld in 60 preferente (A) 

en 180 gewone (8) aandee l en. ieder aan toonder en groot f 1000,-. 

cat.nr. 
NLH 0098a 
NLH 0098b 

nominaal 
f 1000 
f 1000 

Opgeheven per 1-5-1913 

kleur 
rood/zwart 
zwart/blauw 

Druk : Stoomdrukkerij Holdert & Co ., Amsterdam 
Afmeting: 35 .0cm x 21,0cm aandeelen A en 8 

geplaatst 
60 

180 

soort 
aandeelen A 
aandeelen b 



Mail-Bid 1993-II, sluitingsdatum 24.07.1993. 

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.S,- 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 de verkopers plaats. 
Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aangete
kend 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 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, andere mankemen-

ten 
w = waardeloos 
+ = dekoratief ++ = zeer dekoratief 

Mail- Bid 1993-II. 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

1 aand. 

1 aand. 
1 aand. 

f.lOOO,-

f.lOOO,-
f.lOOO,-

Brood- en Meelfabriek te 's-Gravenhage, 1876 F 

Ned. Amerikaansche Land-Mij, Amsterdam 1887 VF 
idem 1889 VF 

1 aand. f.SOO,- Mij. tot Expl. van Bouwgronden "Neerlandia", 
Rotterdam 1899 

1 schuldbrief 4~% f.lOO,- De Hollandsche Voorschotbank, 
Haarlem 1901 

1 cert. (Ned.) van 10 gewone aand. American Natura! Gas Corp. 
1929 

1 aand. Fr.SOO,- Canal Maritime de Corinthe, 1882 
1 opr. bewijs Canal de Corinthe, 1890 
l obl. 6% Fr.SOO,- Canal de Corinthe, 1890 
1 aand. Drachme 25,- Nouvelle Soc. du Canal de Corinthe, 1907 

1 aand. f.250,- Noord- Brabantsch- Duitse Spoorweg Mij, Rot-
terdam 1875 

1 obl. 6~% f.500,- Drukkerij v/h De Erven Loosjes, Haarlem 
1926 

1 aand. f.125,- Middenstandsdrukkerij, Velp 1958 
1 obl. Persvereeniging "De Vrije Westfries", Enkhuizen 1905 
1 aand. f.25,- N.V. Zeeland, ter exploitatie van Christelijke 

Nieuwsbladen in Zeeland, Goes 1900 

1 obl. 3% f.S,- Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, Amster
dam 1923 

1 obl. f.1,50 Voormalig Waarborgfonds van de Premieleening 

VF 

F 

VF 

VF* 
VF 
VF 
VF 

VF 

VF 
VF 

F 

VF 

VF 

.der Vereeniging Rotterdamsche Schouwburg, R'dam 1894 VF 
1 aand. f.SO,- De Nieuwe Baarnsche School, 1920 F 

8. 1 aand. f.1000,- Meulenhoff & Co., A'dam 1963 VF 
1 obl. 3% f.100,- Eerste Ned. Mij. tot Verzekering van Risico 

in Loterijen, Den Haag 1933 F 
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1 obl. f.100,- Stichting Onze Werkplaats, Kampem 1951 VF 
1 aand. f.1000,- Küchenmeister's Int. Mij. voor Accoustiek, 

Amsterdam 1929 F 

9. 1 aand. f.1000,- Landbouw Mij. Bangak, Den Haag 1921 F 
1 aand. f.500,- Guyana Goud Placer Mij., Den Haag 1906 F 
1 obl. 6% f.100,- Noembing, Den Haag 1951 F 
1 aand. f.1000,- Patent Expl. Mij. Ferrum, Den Haag 1908 VF 

10. 1 aand. f.1000,- De Koffiebaal, Den Haag 1927 VF 
1 aand. f.10,- Het Sportfondsenbad, A"dam 1936 VF 
1 part. bewijs Int. Beleggingsfonds van Energiewaarden We-

reldenergie, A"dam 1959 VF 

11. 1 aand. Soc. des Bains de Mer, du Casino et du Golf de la 
Ciotat, 1928 VF 

1 cert. van 5 aand. American Cities Co., 1911 F 
1 cert. van $100,- 6% pref. aand American Cities Co., 1911 VF 
1 obl. 5% Gld.1000,- Oostenrijk, 1868 VF 
1 obl. 4~% Kr.1000,- Oostenrijk, 1914 VF 
1 obl. 4}s% Kr. 500,- Oostenrijk, 1914 VF 

12. 1 obl. 4}s% Rbl.100,- Stad Odessa, 1902 SUT 2105a VF 
1 obl. 4~% Rbl.100,- Stad Moskou, 1901 SUT 2077a VF 

13. 1 obl. 4% Rbl.625,- Rusland, 1894, 6e em. F 
3 obl. 4% Rbl.625,- Rusland, 1890, 2e em. VF 
1 obl. 3% Rbl.125,- Morschansk-Sysran 1889, SUE 1039 F 
1 obl. 4% Rbl.625,- Gecons. Russische Spoorwegen, 1889, 2e 

serie, SUE 1009b F 

14. 1 obl. 4% Rbl.187,50 Riazan-Oeralsk, 1903, SUE 1115 F 
1 obl. 4% Rbl.187,50 Moskou-Kiev-Woronesch 1903, SUE 1069 VF 
3 obl. 4% Rbl.125,-~rKursk-Charkow-Azow 1894, Sue 1034 VF 

15. 1 aand. Rbl.250,- Soc. Métallurgique Russo-Belge, 1895 F 
1 prek. aand. Fr.500,- Providenee Russe à Marioupol, 1905 F 
1 aand. Rbl.187,50 Banque Russo-Asiatique, 1911 VF 

16. 1 Amsterdamsch Effectenblad 25.02.1870 F 
1 pandbrief 4% Gld.1000,- Hitelbank, Budapest 1895 F 
1 obl. 4% Gld.1000,- Hongarije, 1881 F 

17. 1 part soc. Forestière et Minière du Congo, Brussel 1950 VF 
1 opr. bewijs Cie Minière des Grands Lacs Africains, 1944 VF 
1 aand. El Companhia de Mossamedes, Lissabon 1894 VF 
1 aand. Fr.1000,- !wan Sirnonis, Verviers 1927 VF 

18. 1 obl. 8% E20 China, Railway Equipment Loan, 1922 VF 

19. 

20. 

1 obl. 4% Lei 2500,- Roemenië, 1929 F 
1 aand. Lei 500,- Creditul Carbonifer, 1927 F 

1 aand. 
1 aand. 
1 aand. 

1 aand. 
5 conv. 
1 aand. 
1 aand. 
1 aand. 

Fr.100,- Electricité d'Odessa, 1910 
Cie d'Electricité de Sofia et de Bulgarie, 
Cie Mutuelle d'Eau, Gaz, Electricité 

United Copper Co., 1908 
pref. aand A.T.T., 1971 
Erie Railroad, 1952 
Boston and Albany R.R., 1939 
Pennsylvania R.R., 1963 

1926 
F 
F 
w 

VF 
VF 
VF 
VF 
VF 

21. 1 part soc. Usines et Aciéries Léonard-Giot, Charleroi 1944 F 
1 aand. Safak, Luik 1964 VF 
1 aand. Glasblazerijen der Schelde, 1929 VF 
5 winstbew. Ki l o-Moto, 1944 VF 
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22. 1 aand. f.1000,- Molijn & Co, vernissen en verfwaren, 
Rotterdam 1923 VF 

23. 1 aand. Verkooplokaal Frascati, A'dam 1 950, aand. f.100,- VF 
1 aand. Fr.100,- La Diamantite, Parijs 1897 VF 

24. 2 cert. E20 Comité voor de Obligatiën der Trans Afrikaansche 
Spoorweg Mij., Amsterdam 1919 F 

1 cert. RS.100,- 4% Binnenlandsche Lening van Rusland, 1901 VF 
1 cert. RS.200,- idem, Amsterdam 1901 VF 

25. 1 aand. Fr.100,- Claridge HOtels, Parijs 1921 (hoekje ont-
breekt) F~~ 

26. 1 obl. E20 5% Lung-Tsing-U-Hai Railway, 1913 VF 
1 obl. $50 5% China 1925 (Boxer) F 
1 aand. f.20,- Nieuw Tjisalak, Den Haag 1927 W 

27. 1 aand. Fr.100,- Soc. Nouvelle des Sultanats du Haut-Oubangui, 
Parijs 1927 F~ 

28. 3 aand. Fr.500,- Crédit Foncier Argentin, Parijs 1920 F~ 
1 aand. Fr.100,- Minas Pedrazzini, Parijs 1921 F 

29. 1 obl. Fr.500,- 4~% Eclairage Electrique de St. Petersbourg, 
Brussel 1897 F 

1 part soc. Cie du Lubilash (Congo), 1949 VF 

30. 1 premie obl. Gld.5,- t.b.v. Bouw en Onderhoud van Kerken in 
Hongarije, 1886 F 

1 aand. E10 Egyptian Enterprise and Development Co., Cairo 1906 W 
1 obl. 5~% Kr.100,- Oostenrijk 1917 W 
2 cert. E20 Vereeniging voor Obligatiën der Trans-Afrikaansche 

Spoorweg Mij., Amsterdam 1919 F 
2 cert. Hawley Group, Newcastle 1983/4 VF 
1 cert. Trusthouse Forte 1981 (ongeldig) F 

31. 1 aand. Hollandsch-Engelsche Duik- en Bergingsrnij, A'dam 1938 F 
1 winstbew. idem VF 
1 bewijs van winstparticipatie idem, Den Haag 1941 VF 

32. 1 winstbew. Hollandsch-Engelsche Duik- en Bergingsmij, A'dam 
1938 VF 

1 bewijs van winstparticipatie idem, Den Haag 1941 VF 

33. 4 winstbewijzen Hollandsch-Engelsche Duik- en Bergingsmij., 
Amsterdam 1938 VF 

34. idem als kavel 33 

35. 8 cert. (Ned.) à 10 aand. American Natura! Gas Corp, 1928 VF 
1 obl. 4% Rbl.625,- Geconsolideerde Russische Spoorwegen, 1880 w 

36. 1 aand. f.lOOO,- Spaanders Optische Sli jperij, Amersfoort 1921 VF 
1 aand. f.lOOO,i idem, Amersfoort 1924 VF 

37. idem als kavel 36 
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VEILINGNIEUWS (vervolg). 

Veiling Antwerpen, 8 mei 1993. 

Inmiddels de 20ste veiling die door Erik Boone georganiseerd werd. 

Zoals immer goed bezocht. Een extra attraktie voor de bezoekers waren 

de feestelijkheden ter gelegenheid van de viering van Antwerpen a l s 

kulturele hoofdstad van Europa. Aangezien de veiling thans plaats 

vond in het nabij het monumentale Centraal Station gelegen "SW!TEL 

HOTEL", hadden de bezoekers tijdens de middagpauze even gelegenheid 

zich te verposen op de feestelijk versierde KEYSERLEI, de bij Neder

landers zo geliefde promenade. 

Terug naar de veiling. 

NEDERLAND. Vergeleken met vorige veilingen slechts een bescheiden ~ 

aantal kavels, ca. 15, praktisch allen echter tegen vrij goede prij

zen verkocht. 

CHEMIN de FER D'ANVERS à ROTTERDAM, 1872: Bfr.6.250,- (6000); van de

zelfde Mij uit 1854, echter minder dekoratief: Bfr.3.500,- (3000). 

Wat waren de Belgen toch een aktief volk. Men had in België al een 

dicht spoorwegnet toen bij ons, behalve dan de spoorweg AMSTERDAM

HAARLEM, de postkoets en de trekschuit nog de enige verkeersmiddelen 

waren. 

Verder met de Nederlandse papieren. HANDELS- en LANDBOUWBANK, Gorin

chem, 1919: Bfr.l.400,-- (zeer goede prijs); BEURS voor DIAMANTHANDEL 

Amsterdam, 1919: Bfr.3.000,- (2400); MINOESSINK Ned. Siberische Goud

velden, Amsterda, 1899: Bfr.2.250,- (1600); STOOM TABAK en SIGAREN

FAB. "DE TABAKSPLANT", Steenwijk 1906, niet minder dan Bfr.4.000,

(2000) en J. LUB, N.V. DE TABAKSHANDEL, Amsterdam 1929: Bfr.2.300,-. 

Het is opvallend hoe goed de tabakspapieren in de markt liggen. 

BIOSCOOP MIJ. "PALACE", Maastricht 1928: Bfr.l.400,- (1200); UITGE

VERS MIJ. DE KENNEMER, Amsterdam 1953: voor een betrekkelijk jong pa

pier toch nog Bfr.1.300,- (1200); NNORSCHE GAS MIJ., Den Haag 1914: 

Bfr.1.000,- (850). Een kavel met 3 Amsterdamse Diamantstukken haalde 

de o.i. te hoge inzet van ~fr.5.800 niet. Dit was eveneens het geval 

met DEVENTER BADINRICHTING, 1886, aangeboden voor Bfr.1.200. Een zeer 

goede prijs bracht op DE LAVAL STOOMTURBINE, Amsterdam 1898: Bfr.4500. 

18 de EEUW. Ofschoon er enkele uitschieters waren, waren de opbreng

sten in deze sektor wat teleurstellend. Vrij wat kavels gingen terug. 

Voor een pas recent opgedoken papier, nog nimmer eerder aangeboden, 

"REAL COMPANIA GUIPOZCOANA de CARACAS, Madrid/San Sebastian, 1766, 

aceion de 500 Esc., een handelsonderneming opgericht om handel te 
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drijven met de Venezolaanse provincie Caracas (toen Spaans bezit) was 

een rekordopbrengst weggelegd: niet minder dan Bfr.520.000,- (300.000) 

plus kosten ca. f.3S.OOO,-, tevens de hoogste opbrengst voor één ka

vel op deze veiling. 

Het werkelijk schitterende papier REALES DILIGENCIAS, Madrid _l83l, Ac

tien preeminente, toebehorend aan de Spaanse koning Ferdinand VII, 

mocht de inzetprijs van maar liefst Bfr.650.000,- niet halen. 

AUTOMOBIELEN. Hier viel op de prijs van Bfr.32.000,- (30.000) voor 

acc. 500 Pesetas, HISPANO SUIZA, Barcelona 1905, 2de emissie; een acc. 

500 Ptas, 7de emissie uit 1918 bracht Bfr.l0.200,- (10.000) op. HOWE 

MACHINE COMP., fabriek van o.a. rijwielen en dus ten onrechte bij au

tomobielen geklassificeerd, Brussel/Glasgow 1898, bracht Bfr.4.S00,

(3600) op. Op de recente veiling in Amsterdam werd voor hetzelfde pa

pier f.175,- betaald. Een nog grotere diskrepantie was er voor het 

fraaie Griekse papier "HERMES", Athene 1925: Bfr.2.750,- (2000) plus 

kosten ca. f.185,-, in Amsterdam plus kosten f.65,-! 

BANKEN. Met spanning werd uitgekeken naar biedingen voor het fraaie 

papier: Aktie 600 Gulden O.W. OESTERR. UNGARISCHE BANK, Wien 1879. In 

Amsterdam werd voor een gelijksoortig papier f.815,- betaald, in 

Frankfurt op 27 maart j.l. niet minder dan DM.S.OOO,- (4000). Hier in 

Antwerpen was de inzet Bfr.10.000, in de zaal bood niemand, maar uit

eindelijk kreeg een schriftelijke bieder het voor Bfr.20.000,- (plus 

kosten ca. f.1.325,-). Voorzichtig uitgedrukt: wonderlijk! 

Voor het hier ook zeer bekende Belgische Bankpapier "SCHELDEBANK", op

richtersaandeel uit 1921, Antwerpen, één van de fraaiste Belgische 

bankenpapieren, werd ditmaal Bfr.4.250,- (2000) betaald. (plus kosten 

ca. f.275,-, in de lift dus). 

De totaalopbrengst van de veiling was Bfr.3.400.000,--, slechts ruim 

14% ging terug. 

Na afloop van de veiling was er een kortstondige bazaar, die zeer goed 

bezocht werd. 

Veiling H.P. Bern, 24 april 1993. 

Deze 30ste veiling georganiseerd door H.P. Magazin für Historische 

Wertpapiere trok veel belangstelling. Er waren geen kavels met Neder

landse papieren, het leeuwendeel had betrekking op Zwitserse instel

lingen. 

Het was een aangename en rustige veiling, nog geen 300 kavels, dus 

geen te lange zit. De totaalopbrengst bedroeg ca. Sfr.145.000,-. 

L. Rietveld. 
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HISTORISCHE WAARDEPAPIEREN: 

Taxatie voor successie, verdeling, veilingen en verzekeringen. 

Krachtens Art. 275 Wetb. van Koophandel 

W. Schenau, Beëdigd Taxateur (HWP) en Veilinghouder 
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RAAKVLAKKEN . 

Er zijn in Nederland twee verenigingen, die zich bezighouden met het 

verzamelen van waardepapieren, te weten de VVOF en de IBNS. 

De leden van de VVOF verzamelen als waardepapier hoofdzakelijk oude 

aandelen, obligaties e.d . , terwijl de leden van de IBNS, de Interna

tional Bank Note Society, oude (en nieuwe) bankbiljetten, muntbiljet

ten, zilverbons en andere al dan niet wettige betaalmiddelen, zoals 

bij voorbeeld tijdens de beide wereldoorlogen uitgegeven papieren 

noodgeld, verzamelen. 

Er zijn (gelukkig) mensen die van beide verenigingen lid zijn en zowel 

het historische bankbiljet als het historische aandeel een warm hart 

toedragen. 

Ook "verzameltechnisch" gaan beide hobby's soms naadloos in elkaar 

over en is het trekken van een scheidslijn een bijzonder moeilijke op

gave . Als voorbeeld moge het bekende en zeer dekoratieve Amerikaanse 

aandeel van The Rock Island Company en het Chinese bankbiljet van 5 

Yuan gelden . 

Bovenaan het fraaie Rock Island stuk ziet men een arriverende trein in 

een toen (1902) hypermodern spoorwegstation. De trein rolt a l dampend 

en stomend het station binnen, terwijl de wachtende reizigers zich op

maken om in te stappen. Ook de kruier met zijn zwaar beladen handkar 

spoedt zich treinwaarts. Hoe langer men naar deze afbeelding kijkt, 

hoe meer details men op deze prachtige gravure ontdekt. 

Nadat de oplage van de "Rock Island bonds" gedrukt waren, verdwenen 

de drukplaten 6f in het archief 6f in de vernietigingsrnachines van de 

bekende drukkerij The Arnerican Bank Note Cornpany, één van 's werelds 

grootste drukkerijen voor wat betreft waardepapieren. 

Nadat de gravure van de bovengenoemde stoomtrein zo'n 10 jaar in de 

archieven vam de ABNC had gelegen (de gravures bleven het eigendom 

van de ABNC en niet van de opdrachtgever) ontving de Arnerican Bank 

Note Cornpany opdracht uit het toen zeer onrustige China tot het aan

rnaken van bankbiljetten. Ze moesten wél snel geleverd worden! 

Daar The Rock Island Cornpany al stukken met een moderner ontwerp had 

laten drukken, viste de ABNC de gravure van het spoorwegstation uit 

hun archief, sneed de terin er uit en ziedaar •.... de gravure voor 

het 5 Yuan Biljet van de Republiek China was in een handomdraai ge

reed . 

Nadat het ontwerp van het nieuwe bankbiljet door de betreffende auto-
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riteiten was goedgekeurd, kon men met het drukken beginnen. Als dag

tekening droeg dit Chinese 5 Yuan biljet 1-10-1914. Het werd uitgege

ven in diverse Chinese steden en met diverse drukvariaties. De keer

zijde van het biljet toont de beeltenis van een postkantoor. 

Totaal zijn er van dit 1914 biljet 21 drukvarianten verschenen! 

Later (1-7-1924) werd het biljet nogmaals uitgegeven in Kiukiang en 

Shanghai met op de keerzijde de afbeelding van een bank. 

Tussen Amerika en China - zo zal men gedacht hebben - ligt een wereld. 

Leuk is het dan, dat enkele generaties na het verschijnen van respec

tievelijke waardepapieren de schrijver van dit artikeltje dank zij 

verzamelaars van beide verenigingen in de gelegenheid is gesteld om in 

hartje Europa de stukken uit de USA e n China samen te kopiëren zodat 

U, geachte lezer, zelf kunt zien dat de locomotief op het aandeel als

wel die op het bankbiljet van één en dezelfde gravure stammen. 

W.J. Nieboer 

Het ZEEMANSHUIS te Amsterdam. 

"Het Zeemanshuis werd gebouwd uit de overweging dat Amsterdam met zijn 

talrijke reederijen op de groote vaart een inrichting behoorde te be

zitten, waar onze zeelui een hun waardige huisvesting vinden als ze 

aan wal zijn. Want juist dan staat Janmaat zoo los in zijn schoenen 

en spant de verleiding haar netten~. 

Zo begint een artikel in het Algemeen Handelsblad bij het 40-jarig 

jubileum van het Zeemanshuis op 6 april 1898. 

Reeds in het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft een 

groep vooraanstaande Amsterdammers een "Commissie tot daarstelling 

van een Zeemanshuis te Amsterdam" gevormd. Het was hun een doorn in 

het oog dat zeelui die in Amsterdam afmonsterden veelal in handen 

vielen van min of meer louche kosthuis- en bordeelhouders die binnen 

de kortste keren deze zeelieden hun zuur verdiende geld uit de zak 

wisten te kloppen. Zij zetten zich daarom in voor een Zeemanshuis -

zoals in vele buitenlandse havens reeds langer bestond - waar zeelie

den tegen redelijke prijs kost, inwoning en ontspanning konden ver

krijgen. 

Als eerste aktie heeft de Commissie in december 1852 aan alle Amster

damse rederijen een circulaire gestuurd met het verzoek voor een gel

delijk bijdrage- f.l,= per last- in het stichtingsfonds c .q. aande

lenkapitaal. Echt vlot loopt de inschrijving niet want op l maart 1853 
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is pas f.80.000 bijeengebracht van de benodigde f.150.000. Men doet 

dan ook een oproep aan de burgerij om aandelen te nemen. 

In oktober 1853 verleent de gemeente vergunning voor de bouw van het 

Zeemanshuis op het Kadijksplein. Gekozen wordt voor een ontwerp van 

de architect A.J.Sevenhuysen. Als gevolg van gerezen verwikkelingen, 

wordt later de uitvoering echter opgedragen aan architect A.N.Godefroi. 

Hoewel in maart 1854 nog pas f.100.000 van de emissie van f.150.000 

geplaatst is, worden fundering en grondwerken toch aanbesteed. Pas 2 

jaar later, in februari 1856, vindt de aanbesteding van het gebouw 

plaats. 

Op 6 april 1858 wordt het gebouw officiëel in gebruik genomen. 

Over het algemeen is men tevreden over de financiële gang van zaken 

m.b.t. het huis. Door de jaren heem blijven de zeelui van het huis en 

haar faciliteiten gebruik maken. Velen van hen komen ook regelrnatig 

weer terug. Gedurende de eerste 25 jaar hebben 15.703 zeelieden (8130 

nederlanders en 7573 buitenlanders zijnde 2875 stuurlieden, 11.233 

onderofficieren en matrozen en 1595 lichtmatrozen en jongens) in het 

huis verbleven; bij het 40-jarig jubileum in 1898 totaal 25.286. 

In de jaarlijkse opgaven van het aantal zeelieden dat van het huis 

gebruik maakt, zijn een drietal opvallende zaken waar te nemen die 

direkt te maken hebben met de econimische gang van zaken in de Amster

damse haven. Zo loopt in de periode 1870-1875 het aantal zeelieden 

dat van het huis gebruik maakt terug. Dit wordt veroorzaakt doordat 

steeds meer - grotere - schepen de Amsterdamse haven mijden door haar 
' 

slechte bereikbaarheid en afmonsteren in Nieuwe Diep, Rotterdam of 

Vlissingen. De openstelling van de haven van IJrnuiden in november 1876 

geeft direkt een wezenlijke toenurne van het aantal schepen in Amster

dam te zien. 

Een tweede opvallend feit is, dat na de jaren . zeventig, het gemiddel

de aantal dagen dat de zeelui in het huis blijven, afneemt. Dit wordt 

veroorzaakt door de sterke toename van de stoomvaart ten koste van 

de zeilvaart. Hierdoor nam niet alleen het aantal zeelui af, maar wer

den meer en meer ·enkele reizen direkt na elkaar gemaakt met veel min

der waldagen daar tussen. 

Het derde opvallende punt betreft niet zozeer het Zeemanshuis zelf 

maar de daaraan sinds 1859 verbonden Zeevaartkundige school. Aan het 

eind van de jaren zeventig loopt het aantal leerlingen van de school 

sterk terug. Dit is te wijten aan de malaise in de zeevaart en de 

vermindering van het aantal schepen in de grote vaart, waardoor de 
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belangstelling voor het beroep van zeeman sterk afneemt. Volgens opga

ve van het bestuur is de ontwikkeling van de Nederlandse vloot op de 

grote vaart over de periode 1859-79 als volgt geweest: 

per 31.12.1859 totaal 536 zeilschepen, 

per 31 . 12.1867 totaal 394 zeilschepen, 

per 31.12.1878 totaal 140 zeilschepen en 15 stoomschepen en 

per 31.12.1879 totaal 114 zeilschepen en 14 stoomschepen. 

in totaal een achteruigang van 149.000 ton in 20 jaar. 

De exploitatie van het Zeemanshuis diende geheel bekostigd te worden 

uit het door zeelui betaalde kostgeld (niet kostendekkend), jaarlijkse 

bijdragen van begunstigers en giften en legaten. Opvallend is, dat 

bij het 40-jarig jubileum wordt medegedeeld dat in de loop der jaren 

475 aandelen à f.100 uit de oorspronkelijk emissie als gift zijn 

terugontvangen. 

Ter financiering van verbeteringen etc. is in april 1871 nog een obli

gatielening groot f . 75 . 000 à 3% (25o stukken à f.300) uitgegeven. Deze 

is geheel in Amsterdam geplaatst. 

J . E.Wustenhoff 

VEILINGNIEUWS. 

OUDE EFFECTEN, te groot aanbod steeds moeilijker te plaatsen. 

Dit was duidelijk merkbaar op de dit jaar gehouden veilingen. Tot voor 

kort werd meestal ca. 75 tot 90% van de aangeboden kavels daadwerke

lijk verkocht. Thans mag men tevreden zijn met een verkooppercentage 

van ca. 60. Eén van de redenen is o.i. het te grote aantal veilingen 

en dan met name in Europa . Waren er, toen men bij Stanley Gibbons in 

London en in Frankfurt bij Freunde Hist . Wertpapieren nu ca. 15 jaar 

geleden begon met het veilen van Oude Waardepapieren, hooguit 5 à 6 

v eilingen per jaar, nu is het aantal opgelopen tot wellicht 50. De 

toename van het aantal verzamelaars heeft hiermede geen gelijke tred 

gehouden. Vooral papieren die regelmatig op verschillende veilingen 

worden aangeboden gaan terug. Praktisch alle verzamelaars hebben deze 

reeds. 

NOG NIET EERDER AANGEBODEN en INTERESSANTE PAPIEREN BLIJVEN GEVRAAGD. 

Dit bleek duidelijk op twee recente veilingen, London en Berlijn . 

VEILING LONDEN. 

Deze door Michael Veissid georganiseerde veiling (12 juni) was matig 

bezocht, ca. 35 bezoekers hadden zich verzameld. 
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GENERAL PROVISION COMPANY 

GENERAL PROVISION COMPANY, 
GEVUTIGO 1'1!1 AMSTERDAM 

MUtsCSAPfWJI illf'Jill I 1.,500,000. ··, 
~- !(~lflo .... " ....... .~,.... ... tltf"''l ( li>t 

~' NJt - wtt<~M, lil ,,.... r '*• . 
Q&., "' 

Bewijs van Gewoon Aan~eel 
GROOT VIJF HONDERD GULDEN, 

AAN Teóf~Oit'f. 

OPGERICHT: 3-B- 1912 GE VES TI GD: Amsterdam 
RAA D VAN BEHEER: J . C. Gerritsen, A. van der Zij l. W.P. de Vries en 

P. Humfe ld. 
DOEL : De i lll>ort- en exporthandel, het verwerken en f abriceeren der te ver

handelen artikelen , het deelnemen in zaken van derden, hetzelfde 
doel beoogende, en alles wat met een en ander in verband staat in 
den meest uitgebreiden zin . 

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : f 1 . 500 . 000,- , verdeeld in 6~ preferente 
aandeelen nominaal van f 500,- en 2000 gewone aandeelen aan toonder 
van f 500,-. 
I n 1914 werd uitgegeven een 5% obligatieleeni ng van f 300 . 000,- ver
deeld in stukken van f 500 . - en f 100,-, geplaatst f 189.000,- . 

cat.nr . nominaal kleu r 
NL H 0099a f 500 bruingroen/oker 
NL H 0099b f 500 blauw/groen 
NL H 0099c f 500 lila/wi t 
NL H 0099d f 100 
Ontbonden e n in liquidatie get r eden in 1918 
Druk : J . H. de Bussy, Amste rdam. 
Afmeting : 30,5 cm x 19 , 3 cm gew . aand . 

25 , 6 cm x 17 ,4 cm 6% pref . aand . 
25 , 7 cm x 17 ,4 cm 5% obl . l eening 

geplaatst soort 
11)00 gew. aand . 
3000 6% pref . aand . 

5% obl. leening 
5% obl. leening 
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WATERLEIDING EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ 

OPGERICHT: 3-4-1 886 GEVEST I GD: Rotterdam 
0 IRECTEUR: G. van de Gevel 
COMMISSARISSEN : G.H . Baron Clifford, H. J . Bonn, C.M. Viruly, A.J. van 

Marle, G.W.H. van Tijen, Mr. A.C. van Blomrnenstein en C.M. van Vessem 
DOEL: Het doen aanleggen , verkri jgen, overdoen en e xploiteeren van water

leidingen en daarmede in verband, ook he t aankoepen en verkoepen van 
gronden . 

MAATSCHAPPE LI JK KAPITAAL : f 2. 000. 000,- , verdee ld in 20 seriën, ieder 
verdeeld in 100 aandeelen op naam of aan toonder van f 1000,-, 
sp l itsbaar in onderaandeelen van f 500.- en f 250,-. 

cat . nr . 
NL H 0100a 
NL H 0100b 
NL H 0100 

nominaa l 
f 1000 
f 500 
f 250 

k leur 
groen/bruin/zwart 

geplaatst soort 
aand . f 1000 
aand. f 500 
aand. f 250 

In 1892 opgegaan in de Waterleiding-Maatschappij te Rotterdam 
Druk : 
Afmeting: 33 , 5 cm x 1'6 ,0 cm aand. f 1000 

cm x cm aand. f 500 
cm x cm aand. f 250 
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TULSA PETROLEUM COMPAGNIE 

NAAMLO~E VENN09TSCHAP 

Tulsa . P~tróleum Compagnie, 
~ve.st~d te '$-GRAVENHAGE. 

()v(ltrieM bij !lk1•, d~n !Oo<> •MI 1~ t•n, ovaatu" Y*ll dtlt Not•tl• N. J, VERKOREN te '••Gr•~ ... 
1161\lllill~ v•1~"• W#f.f~ cf• Kqnlnldijh ~MIIIlçinll I• Vfrl"nd lllj S.-.lu•t ~#n 
. : ' 11 A\l,jilldli41000,.Stu~A~tourat~t 28 Augu•lll• 10C», 

.k "' ' { ' 

. wiNst-'BEWIJ·s 
r~cht hebb&nde op de voordeelen, omschreven In oe Statuten, waarvan 

een ulttrelcs.,t aan kee"ilde dezes is afgedrukt. 

OPGERICHT: 19-7-1909 GEVEST I GD : 's-Gravenhage 
DIRECTEUR: Mr. H. Deen 
COM MISSARISSEN: E. Deen , D. A.J. Kess l er, S.F . van Oss en Jhr. Mr. H. de 

Ranitz . 
DOEL : Het winnen , bereiden, koopenen verkoepen van petroleum of andere 

delfstoffen en de bijproducten daarvan. het onderzoeken en bewerken 
van petroleum- of andere delfstofhoudende terreinen, en alles wat 
met dit bedrijf geacht kan worden in verband te staan . 

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : f 1.260.000,-, verdeeld in aandeelen aan 
toonder van f 1000 , - elk. Winstbewijzen . uitgegeven 1200 stuks 

cat . nr. nominaal 
NL H 0101a f 1000 
NL H 0101b 

kleur 

groen 

geplaatst 
1260 
1200 

soort 
aandeelen 
winstbewijzen 

Fusie: besluit der algemsene vergadering van aandeelhouders gehouden op 
2 juni 1911 met de Union des Pétroles d'Dklahoma . 
Liquidatie besluit d.d . 14 juli 1912 . 
Elk winstbewijs is ingewisseld tegen fr 200 gew. aand . der U.d.P. 
d'Oklahoma . Op de aandeelen is een eerste terugbetaling geschied in 
Augustus 1913 van 6%. 

Druk: 
Afmeting: cm x cm aandeelen 

22,1 cm x 16 , 7 cm winstbewijzen 
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ALLARD JR. 
NEDERLANDSCHE WIJN IMPORT EN EXPORT MIJ., V/H ONDER DE FA. N. 

OPGERIC HT: 2-12-1897 GEVESTIGD: Geertruidenberg 
DIRECTEUR: Norbert Allard Jr . 
CO MMISSARISSEN: Mr. J.A.A. Bosch, r1r. J.B.1 . .J . Baron van Hugenpoth t ot den 

Beerenelauw en Mr. N.C.M . Smits van Dijen. 
DOEL : Handel in wijnen, liKeuren, spitituali ën en aanverwante artikelen in 

den meest uitgebreiden zin . 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 500 . 000,-, verdeeld in 500 aandeelen, op 

naam of na volstorting ook aan toonder, van f 1000,-. 

cat . nr. 
NL H 0102 

nomi naa l 
f 1000 

kl eur 
bruin/rase/zwart 

gep l aatst 
300 

soort 
aandeel en 

Voorloopige .surséance van betaling verleend per 12- 11- 1901 . 
faillissement 18-3-1902. 
Druk : Lutkie & Cranenburg, 's- Hertogenbosch 
Afmeting : 36 , 8 cm x 26 ,3 cm aandeelen 
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Ondanks het geringe aantal bezoekers werd er toch nog behoorlijk gebo

den, zowel schriftelijk als uit de zaal. 

Zoals gebruikelijk beginnen we met de Nederlandse papieren. De hier 

toegepaste veilingprocedure wijkt af van die bij andere veilingen. In 

de catalogus worden de geschat te opbrengstprijzen vermeld, de inzet

prijs ligt hier meestal circa 30% onder. 

WEST INDISCHE COMP., een tweetal z.g.n. "Land grants", recht gevend 

op stukken grond in de voormalige kolonie Essequebo en Demerary, thans 

Brits Guyana, uit 1772: E140 (100), VAN BLAADEREN'S DRIJVENDE SCHEEPS

BRANDKASTEN, Amsterdam 1916: E1 6 (20), Expl. Mij "DODA", oud koloniaal 

papier, Soerabaya alsmede twee andere dergelijke papieren gingen te

rug. 

Uiteraard was er een groot aanbod van Britse papieren, waarvoor niet 

zelden goede prijzen betaald werden. GRAND JUNCTION CANAL My, 1804: 

E175, LEEDS & THIRSK RW, 1845: E120, idem uit 1848:E110. Opvallende 

prijs voor een aandeel NATIONAL BANK of IRELAND, 1837: E400 (150). 

18de eeuw. COMP. REAL de TOLEDO, 1751: E2700 (2950); enigszins tegen

vallend. het toch bijzonde~ fraaie papier BANCO NACIONAL de s . CARLOS, 

Madrid 1782: E750 (1250). Over het algemeen lagen de Spaanse dekora

tieve papieren goed in de markt: HISPANO SUIZA, 3de emissie 1905: E170 

(175) en "LA SALVADORA", een scheepsverz. mij. uit 1857, bijzonder 

fraai papier: El60 (175). 

RUSSISCHE PAPIEREN. De min of meer zeldzame stukken lagen goed in de 

markt. Ch. de FER. de HERBY-KELZY, 1909: E220 (100), CITY of MOSCOW, 

4~% loan, 1000 Rbl.: E80 en CITY of ST. PETERSBURG, ElOOO loan uit 

1903, zeer hoge coupure, E105 (150). 

Na afloop van de veiling was er nog een matig bezochte beurs. 

VEILING BERLIJN. 

Twee weken na Londen was Berlijn aan de beurt. Het was alweer de zes

de veiling sedert enige jaren geleden de jonge veilinghouder Michael 

Steinke de stap waagde om ook in Berlijn veilingen te organiseren. 

Verheugend is het te kunnen konstateren, dat de stap geslaagd is, of

schoon de omvang ·niet te vergelijken is met die in Frankfurt. 

De lokatie was bijzonder geschikt, de vloer van de Berlijnse effec

tenbeurs, met gebruik van alle geavanceerde apparatuur zoals beeld

scherm, koersenbord e t c. Het aantal bezoekers viel wat tegen. 

Nederlandse kavels, tot onze verassing hiervan toch een aantal. 

CASINO 's- HERTOGENBOSCH, kavel met 6 verschillende obligaties: DM.510 

(450), beslist niet te duur. CITY of ROTTERDAM, 6% bond $1000 uit 
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1924: DM.90 (80), "KESSELS" NED. FABR. van MUZIEKINSTRUMENTEN, Tilburg 

1908, aand. f.lOOO: DM.120 (60), ook koopje. Kon. Zool. Gen. "NATURA 

ARTIS MAGISTRA", 4% obl. 1928: DM .1000 (850), goede prijs! 

"BERLIN über ALLES", zo zou men dit kunnen noemen aan de hand van het 

grote aantal papieren van ondernemingen ui t die stad. De stemming 

voor de z.g.n. "IMMOBILIEN" was willig te noemen. Act. BAU GES. OSTEND 

1893 : DM.2400 (950), Act. BAU VER. "PASSAGE", 1912: DM.1250, BERLINER 

NEUSTADT, 1873: DM.2200 (1600). ALEXANDERPLATZ, een hotelonderneming, 

1912: DM.400. De grootste sprong maakte wel een Akt. 200 RM uit 1934 

van BERGMANN ELEKTR. WERKE, inzet DM.50 en geveild voor DM.550. 

Dit maakt het bezoeken van een veiling zo boeiend, het langdurige en 

spannende gevecht om één kavel. 

Of de gedachte aan eventuele aanspraken op de terreinen van deze voor

malige ondernemingen een rol speelt bij de grote belangstelling, is de 

vraag. 

18de eeuw. Eveneens stemming verdeeld. Voor het o.i. zeer curieus, in 

Amsterdam uitgegeven papier 4% obl. f.lOOO van DIRECTIE MOSKOUER HAN

DELS Cornp., 1717 werd DM.3000 betaald. Het eveneens in Amsterdam uit

gegeven papier obl. 5% f.1000 t.b.v. GEELKOPERFABRIEK te NORRKOPING, 

1781 haalde de inzet van DM.2500 niet. Het is wonderlijk hoeveel oude 

effecten men op veilingen tegenkomt van ondernemingen gefinancierd 

met Hollands geld. 

KUNST en OUDE EFFECTEN. 

Al eerder hebben wij in deze kolommen hieraan aandacht besteed. Wat in 

Nederland, vanwege de bekende Nederlandse zuinigheid, praktisch niet 

voorkwam, was het illustreren van aandelen door bekende kunstenaars. 

Voor dit soort papieren worden dikwijls fors e bedragen neergeteld. 

Vooral papieren met afbeeldingen uit de z . g.n. ART NOUVEAU of JUGEND

STIL periode zijn zeer in trek. Hier bijv.: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE 

ELEKTR. Ges. uit 1910, afbeelding naar ontwerp van de bekende schil

der/tekenaar 0. ECKMANN: DM.2650 (2400) . 

Wij zullen het hierbij laten. Alles bij elkaar bracht de veiling toch 

nog DM.l40.000 o~, ca . 40% van de kavels ging terug. 

L. Rietveld 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!! 

ZATERDAG 13 november a.s. V.V.O.F.-RUILBEURS, CENTRAAL STATION, AM

STERDAM , aanvang 11.00 uur . KOMT ALLEN!!! 
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Mail-Bid 1993-III, sluitingsdatum 27.10.1993. 

Op onderstaande kavels kan door de leden schriftelijk worden geboden. 
Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens veilingsys
teem, a.v.: f.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 verschildigde 
bedrag worden de fondsen aan de kopers toegestuurd en vindt afreke
ning met de verkopers plaats. 
Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aangete
kend of met aangegeven waarde). Verkopers wordt per kavel f.2,- plus 
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 wo~den gepubliceerd. 

Ten behoeve van onze leden wordt de kwaliteit van de stukken aangege
ven volgens onderstaand schema. 

Unc. 
EP 
VF 

= als nieuw 
= als nieuw met een enkele vouw of te verwaarlozen plekje 
= meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen 
= zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere mankemen-F 

w 
+ 

ten 
- waardeloos 

dekoratief ++ = zeer dekoratief 

Mail-Bid 1993-III . 

1. f.1000 Javasche Bosch-Exploitatie Mij, A'dam 1896 VF 
f.SOO Peudawa Petroleum Mij., A'dam 1912 F 
f.100 Cultuur Mij . Sambawa, Bandeeng 1914 VF 
Crediet- en Handelsver. Banda, A'dam 1925 (f.1000,-) F 

2. f.100,- Cultuur Mij. Sambawa, Bandeeng 1914 VF 
f.lOOO,- Crediet- en Handelsver. Banda, A'dam 1925 F 

3. f.lOOO,- Austro-Nederlandsche Import Mij., A'd~~ 1892 VF 
f.lOOO,- Hypotheekbank voor •Amerika, Den Haag 1912 \~+ 

4 . 1 premie obl. f.15 Hollandsche Grondkredietbank, A'dam 1904 F 
l pandbrief 5% f.1000 Holland Bank, A'dam 19 17 VF 
2 aand. f.400 Holland Bank, A'dam 1911 VF 

5. 2 obl. 6% f.1000 Ned. Indische Houtaankap Mij., R'dam 1917 VF 
2 aand. f.500 Het Java Veem, Batavia 1920 F 
l premie obl. Wedloop Societeit Mataram, Djokjakarta 1897 W 

6. 1 obl. 5% f.SOO Grand Hotel Preanger, Bandeeng 1935 VF 
2 obl. 4~% f.SOO Hotel des Indes, Batavia 1937 VF 

7. 2 aand. f.100 Mijnbouw Mij. Boeton, Den Haag 1934 VF 
1 ~estant bew. Banjoewangi Thee en Rubber Cultuur Mij, A'dam 

1952 VF 
1 winstaand. Suikercultuur Mij., A'dam 1909 W 
I aand. f.lOOO Gemeenschappelijk Bezit van West-Indische Cul-

tuurondernemingen, Den Haag 1927 F 
1 aand. f.1000 Sumatra Koffie- en Rubbercultuur Mij. De West-

kust, A'dam 1925 F 
1 aand. f.1000 Rotterdam-Tapanceli Cultuur Mij., R'dam 1916 VF 

8 . idem als kavel 7 

9. l aand. f.100 Mijnbouw Mij. Boeton, Den Haag 1934 VF 
1 aand. f.1000 Rotterdam-Tapanceli Cultuur Mij., R'dam 1916 VF 



1 aand. f.lOOO Lanbouw Mij. Soekokerto-Adjong, R'dam 1897 F 
1 aand. Mij. tot Expl. der Cultuurondernemingen E. Moormann & 

Co., A'dam 1921 VP 
1 aand. f.500 Assam Thee Ondern. Bodjong Terong, A'dam 1911 VP 

10. 2 aand. Allan & Co's Kon. Ned. fabr. van Meubelen en Spoor-
wegmateriaal, R'dam 1947 lxVF, 1xF 

11. idem als kavel 10 

12. 5 aand. f.50 Mij. tot Zoutwinning op het Eiland St. Maarten, 
A'dam 1859 w 

5 premie obl. f.15 Hollandsche Grondkredietbank, A'dam 1904 p 

13. 1 aand. f.400 Nederlandsch-Indische Escompto Mij, Batavia 
1 aand. f.100 Ned. Indische Escompto Mij. Batavia 1935 
1 aand. f.400 Escomptobank, Djakarta 1951 
1 aand. f.100 Escomptobank, Djakarta 1951 

14. 1 winstaand. Suikerfabriek Poerwokerto, A' dam 1892 
1 pref. aand. f.500 Suikerfabr. Poerwokerto, A'dam 189 5 
1 winstaand. Suikeronderneming Poerworedjo, A'dam 1908 
1 aand. f.100 Mijnbouw Mij. Simau, Batavia 1907 
1 winstaand. Exploratie Syndicaat Pagoeat, A'dam 1898 
1 pref. aand . f.500 Mijnbouw Mij. Bwool, A'dam 1898 

'35 VF 
VP 
VF 
VP 

VF 
VF 

F 
VF 
EF 
VP 

15. 1 aand. f.250 Ned. Mij. van Landontginning en Landbouw in Min-
nesota "Minnesota-Land-Company", Den Haag 1873 P 

16. 2 winstbew. Nationale Hotel Mij., A'dam 1923 VF 
2 optiebew. Unilever N.V., R'dam 1937 VF 

17. 1 aand. f.500 Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Mij., A'dam 1909 VF 
1 aand. Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg Mij., R'dam 1875 VF 

012bren9:stlijst Mail-Bid 1993-II. 

kavel OEbreng:st kavel OEbren~s t kavel oEhrensst 

1 f. 25,- 14 f. 12,- 26 f. 11,-
2 " 17,- 15 " 6,- 27 H 11,-
3 " 17,- 16 11 27,- 28 11 16 ,-
4 " 80,- 17 " 6,- 29 " 11,-
5 n 27,- 18 11 12,- 30 11 36,-
6 " 70,- 19 11 10,- 31 11 37,-
7 n 32,- 20 n 11,-* 32 11 32,-
8 n 30"- 21 11 20,- 33 11 37,-
9 " 27,- 22 11 11,- 34 " 37,-

10 11 37,- 23 11 7,- 35 11 16,-
11 11 27,- 24 11 16,- 36 11 32,-
12 11 55,- 25 11 27 ,- 37 11 27,-
13 " 17,-

VVOP-Ruilbeurs 11 seetember 1993. 

Op 11 september j . l. vond in het Centraal Station te Amsterdam de eer

ste VVOP-ruilbeurs van het seizoen 1993/94 plaats. De bijeenkomst was 

goed bezocht - ca. 25 leden,waaronder uit Duitsland - en zeer geani

meerd. Hopelijk zal op de komende ruilbeurs- op 13 november a.s., we

derom in het Centraal Station - deze trend gekontinueerd worden. 
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HISTORISCHE WAARDEPAPIEREN 

Taxatie voor successie, verdeling, veilingen en verzekeringen. 
Krachtens Art. 275 Wetb. van Koophandel. 

W. Schenau, Beëdigd Taxateur (HWP) en Veilinghouder 
Hoofdstraat 35, NL-8162 AB Epe 

Tel. 05780-13969- Fax 05780-21661 

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 

V.V.O.F.-RUILBEURS 

Zaterdag 13 november 1993. 
Zalencentrum Amsterdam C.S. vanaf 11.00 uur 

KOMT ALLEN 

Advertentietarieven MEDEDELINGENBLAD V. V.O.F. 

f 100,- voor 1/1 pagina 
f 50,- voor 1/2 pagina 
f 25,- voor 1/4 pagina 
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RECHT van EENDENKOOI - STICHTING EENDENKOOI BREOKELERVEEN. 

Het Recht van Eendenkooi is het zakelijk recht om op een bepaald stuk 

grond en water vogels, in het byzonder eenden, te vangen m.b.v. een 

daartoe ingericht toestel. Di recht was oorspronkelijk voorbehouden 

aan degene die het recht van vogelarij had, dat is het recht om m.b.v. 

vogels ~ndcre vogels te vangen. Reeds uit het midden van de 16de eeuw 

zijn processen hierover bekend. Ook in handen van nie t -ambachtsheren 

kwam het recht voor, niet als heerlijk recht maar krachtens een oc

trooi van de gewestelijke overheid. 

De eigenaar van het recht van eendenkooi had het uitsluitende recht 

tot de eendenjacht ter plaatse. Het jagen in de buurt van eendenkooien 

werd dan ook verboden. Daar eenden zich alleen laten vangen wanneer 

het volkomen rustig is, werd de bescherming rond de kooi uitgeberid 

en werd niet alleen een jachtverbod maar een verbod tot het maken van 

elk lawaai binnen een bepaalde straal ingesteld. In Utrecht gold een 

straal van 200 roeden (= 753 meter). 

Aangezien het recht van eendenkooi geen heerlijk recht was, is het in 

de Napoleontische tijd blijven bestaan. In de jachtwetgeving van Lo

dewijk Napoleon (1807) is het dan ook opgenomen. 

Ook in latere jachtwetten is het recht van eendenkooi blijven bestaan. 

Wel zijn allerlei beperkende bepalingen inzake begin- en einddatum 

van de jacht, verplichte jachtakte etc. opgenomen. In 1978, er waren 

toen nog 139 geregistreerde eendenkooien in Nederland, is bepaald dat 

ieder die door middel van een geregeistreerde eendenkooi waterwild 

heeft gevangen, verplicht is dit onverwijld in vrijheid te stellen, 

tenzij het terstond na het vangen wordt gedood. Door deze bepaling 

wilde men een einde maken aan de handel in levende eenden. De exploi

tatie van een groot aantal kooien werd hierdoor ernstig geschaad.~) 

In 1949 was het voor een 7-tal particulieren kennelijk toch nog aan

trekkelijk om een voor die tijd groot bedrag van f.2850,- uit te 

trekken voor een obligatie in de Stichting Eendenkooi Breukelerveen . 

De totale lening van de stichting bedroeg f.l9.950,- verdeeld in 7 

obligaties van f.2850,-. 

J.E. Wustenhoff 

*)Het bovenstaande is grotendeels overgenomen uit: F.C.J. Ketelaar , 

Oude zakelijke rechten. 
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BESTUUR 

J. E. Wustenhoff 
J. C. H. Stoop 
J. H. B. Visker 
J.J.Jansen 
P.E. Baas 
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Baku Consolidated Oilfields Ltd . 
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LICHT in GRUNO's DUISTERNIS. 

De eeuw van de industriële revolutie, de negentiende eeuw, zorgde 

voor een omwenteling die zo ingrijpend was, dat het aanzien van de 

gehele wereld er door is veranderd. 

Eén van de belangrijkstè uitvindingên WctS Wèl die van de elèktrici

teit. Het was de Engelse natuurkundige Michael Faraday (1791-1867) 

die bijna heel zijn leven wijdde aan de elektrische en ~agnetische 

verschijnselen. In 1831 stelde hij vast dat er een electrische stroom 

ontstaat als men een magneet door een tot spoel gewonden metaaldraad 

heen en weer beweegt , oftewel hij ontdekte dat beweging in elektri

sche stroom kan worden omgezet. 

De wereldberoemde heren Swan en Edison construeerden in 1878/79 de 

bruikbare elektrische lamp• Deze lampen met een gloeiende draad in 

een luchtledige glazen bol, vormden het resultaat van langdurige stu~ 

dies van het beginsel van de lamp van Davy. 

Het elektrische licht deed langzaam maar zeker zi jn intrede in de 

'~bescHaafde 11 wc:r.eld. 

Als he t om modernismen ging, liep Nederland niet altijd wat men noemt 

voorop in de rij. Hoe heeft men niet eerst de s toomtrein en daarna de 

automobiel (daar hè'je de duvel) proberen tegen te houden. 

Men verlichtte zijn woning voornamelijk nog met o lie of kaarsen tot

dat het (stads)gas zijn intrede deed. Met elektrische stroom wilde 

men over het algemeen nog niets te rnaken hebben. 

Het was de Groninger groot-industrieel Evert Jan Scholten die wel 

brood in deze uitvinding zag en het · een reuze i dee vond om ook de 

villa's e n huizen van de gegoede burgerij in het dorpje Helpman (dat 

per 1 januari 1915 met 2200 inwoners en 1000 huizen door de s t ad 

Groningen werd geannexeerd) ~an elektrische str oom te voorzien. 

De altijd optimistische Evert Jan trommelde wat vrienden en zakenre

laties bij elkaar en op 21 april 1905 werd de coöperatieve Verlich

tings fabriek Helpman opgericht. Direkt daarna werd een pand gebouwd 

aan de Eromastraat 35 te Helpman en reeds in 1906 kon men de elektri

sche stroom middels een bovengronds leidingnet (gelijk het boven

grondse telefoonkabelnet) aan de gegoede burgerij van Hel pman leve

ren. De monumentale villa's aan de Rijksstraatweg en de uitspanning 

Vorenka mp waren de eersten die zich erop konden beroepen voorzien te 

zijn van elektriciteit. 

Bepaald veilig was het net ván Helpman niet en regelmatig zaten de 

gegoede b urgers, met name in de donkere wintermaanden , dan ook weer 
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in het pikkeduister en moesten de kaarsen weer 11 uit het vet gehaald 

worden''. 

Het regende klachten bij de fabriek aan de Eromastraat en steeds meer 

mensen schakelden langzaam maar zeker over op het veel veiliger Ge

meentelijk Elektriciteitsbedrijf vsn Groningen, een bedrijf dat door 

de overheid gesteund werd en waartegen de inmiddels alweer verouderde 

fabriek te Helpman natuurlijk bij lange na niet concurreren kon. 

Tien jaar na de opening in 1906, op 11 mei 1916, (Helpman was dus al 

door de stad Groningen geannexeerd) werd midden in de eerste wereld

oorlog, met een feestelijke maaltijd, de ondergang van de elektrici

teitsfabriek gevierd. 

Op het laken van de rijkelijk van zilver en kristal voorziene tafel 

had men geschreven: Innemende betreuring over onze scheidende ver

eniging, Helpman 11 mei 1916, Café-Restaurant 'De Passage'", was 

getekend J.E. Scholten, voorzitter. 

Een stukje industrieële revolutie was geschiedenis geworden. 

Het pand van de voormalige Coöperatieve Verlichtingsfabriek Helpman, 

Eromastraat 35, bestaat nog steeds. 

In het pand is thans aannemersbedrijf Bakker (eig. J. Helder) geves

tigd. Een ondernemend aannmersbedrijf dàt in een pand met een rijke 

historie is gevestigd. 

Altijd als ik er langs loop of fiets (het is maar op een steenworp 

afstand van mijn woning) moet ik denken aan de eerste. Helpener 

electra-periode en aan Evert Jan Scholten, een groot man die de stad 

Groningen veel heeft nagelaten. 

Aan de Helperbrink is een monumentale zitbank, voorzien van het 

bortsbeeld van deze ondernemende man gebouwd om zijn nagedachtenis 

in ere te houden. 

W.J. Nieboer 

Geraadpleegde literatuur: 

- 7000 jaar wereldgeschiedenis, uitg. Lekturarna, Rotterdam 1977. 

- Herdinkingsboek 11 Helpman 1245-1990", uitg. Knoop, Haren 1991. 

- Gemeente Archief Groningen. 

- Eigen dokumentatie WJN. 

5 



VEILINGNIEUWS. 

Veiling/beurs Frankfurt, 25/26 september 1993. 
Met gemengde gevoelens werd uitgezien naar deze veiling en beurs die 

op 25 en 26 september plaatsvonden. Bezorgdheid bij de handel, die 

vreesde , dat de economische krisis in Duitsland eveneens van invloed 

zou zijn op de handel in Oude Waardepapieren. Aan de andere kant de 

stille hoop bij verzamelaars dat er wellicht koopjes te halen zouden 

zijn. 
Het liep anders. Evenals op de internationale effectenbeurzen, was 

ook hier sprake van een prijshoudende en zelfs vaste stemming. Zeker 

gold dit voor niet eerder aangeboden papieren. Hieruit blijkt, dat, 

zeker in Duitsland , de belangstelling voor het OUDE EFFECT nog steeds 

groeiende is. Ook het aantal kavels dat terug ging, was geringer dan 

gebruikelijk: ca.27% en dat bij een aanbod van ca. 1000 kavels. De 

omzet was hoog , ca . DM . 350.000 . 

GROTE BELANGSTELLING . 

Nederlandse stukken ontbraken dit keer. Bij de sector Boeken en Pren

ten waren echter een S-tal kavels met prenten uit de serie "TAFEREEL 

der DWAASHEID" . Deze werden alle tegen vrij goede prijzen verkocht, 

resp.: DM . 280 (150) voor 4 kleine prenten, Dm . l90 (120), 180 (100), 

150 en 180 (2 stuks). 

Opvallend was, dat. de meeste kavels die werden verkocht doorgaans 

prijzen opbrachten ver boven de inzetprijs. Enige prijzen. 

BANKEN: BADISCHE BANK, 200 Th., Mannheim 1871: DM.550 (350); BANK 
BERLINERKASSEN VEREINS , Act. 1000 Th., Berli.n J850: DM.2500; BAYER 

H~P. & W. BANK, St. Akt . 200 RM: DM.400 (275); DARMST. & NATIONAL

BANK , Akt. 100 RM, Berlin 1928: DM.900 (500) en DEUTSCHE EFFEC. & 

WECHSEL BANK, Frankfurt 1872 (recent overgenomen door Schweiz. Kred . 

Anst.) DM . 550 (350) . 
AUTOMOBIELEN/SPOORWEGEN : BENZ & CO. , (voorloper huidige Daimler Benz) 

Sch. Verschr. 1000 M 1920: DM.1800 (1750); GRADE AUTOMOBIL WERKE AG, 

Akt. 1000 M, Bork 1921: DM.600 (350); WERRA EISENBAHN, 25 TH., 1856: 

liefst DM.S200 (3000) 
Bij brouwerijen viel op : BÖMISCHES BRAUHAUS, Act. 200 Th., Berlin 

1870 : DM.5000 (3000) en FLENSBURGER BRAUEREI , 1922: DM.2500. 

RECREATIE & DIERENTUINEN gevraagd. PALEMNGARTEN i ·n Frankfu:r.t (te ver

gelijken met wintertuin in Kras) T.Sch.V. 1000 M. 1910: DM .1600 (1400) 

ZOOL. GARTEN, Hannover, Act. 200 Th , 1864: DM.7500 (5000) , idem in 

Hamburg, 1860: DM.8000 (7500) en in Leipzig , 1899: DM.4400 (3900) . 
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MISDAAD LOONT (soms), werd ook hier weer eens bewezen . In 1849 werd 

door een sli mme pottenbakker , Franz \volff uit Augsburg , opgericht een 

onderneming die het z . g . n . "PERPETUUM MOBILE " sy s teem in de prakti j k 

zou brengen . V.oor 100 Gld kon men een aandeel kopen . Het liep s t orm. 

Nu bi jna 150 j aar la·ter houdt de s torm nog s t eeds aan, inmiddels aan

gewakkerd tot een orkaan , pri j s opgelopen tot DM. SlOO (5000 ). 

Bij de z . g . n . "Hoffnungswerte", dit zijn aandelen d i e voorheen werk

zaam waren in de DDR en na ver eniging aanspraak maken op vergoedingen , 

viel op Akt . 1000 M., 1912 van AG BERGBAULI CHE ARBEITEN , BÜtgenbach . 

Deze aanselen schijnen ook i n ons land in vrij gr ote getale in oml oop 

te zijn gewee st. Enige ti j.d geleden werd door e e n Ams terdamse Effec

ten Commissionair een adve rtentie geplaats in een financiee l blad e n 

in het o r gaan van de V. V.O. F ., waarin deze aandelen te koop werden 

gevraagd . Thans is duidelijk waarom ! Bij een i n zet van Dm . lOO werd 

het verkocht voor DM. 750 ! 

OVERIGE LANDEN . Bij Frankrijk vielen op de prachtige papieren : CAFé 

de la PAIX , 1921 met z . g . n . Jugendstil emblematiek : DM . 2200 (1500) en 

PARIS FRANCE met tekening vervaardigd door Alfond Mucha , obl . 500 Fr. 

1 9 2 7 : DM . 3 6 0 0 ( 2 5 0 0 ) . 

Turkije nieuwe economische grootmacht? Bij vel e publi katies reeds t er 

sprake gekomen . Aanwijzingen hiervoor waren ook in Frankfurt duidel ijk 

aanwezig. Veel duurgeklede Turken liepen op veilong en beurs rond en 

kochten gr eti g alle wat meer of minder zeldzame Turkse papier en . Een 

nog nimmer voorgekomen fenomeen ! 

LITERATUUR en PRENTEN . Hierbij vielen de enorm hoge prijzen op die 

men betaalde voor naslagwer ke n . Voor een HANDBUCH DEUTSCHE AG' s 

Verlag Hoppenstedt (te vergelijken met de Nederlands e van Oss) werd 

niet minder dan DM . 2400 (1800) betaal d . 

Voor de beurs , die daags na de veiling werd gehouden , was grote be

langstelling . Hoewel er 50% meer ruimte beschikbaar was dan in voor

gaande jaren , was alle rui mte ui tverkocht . 

Het veilings eizoen van OUDE EFFECTEN is in een opgewekte stemming 

begonnen . 

L . Rietveld . 
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Veil ing Erik Boone , Antwerpen , 23 oktober 1993. 

Ofschoon het aantal belangstellenden in de veilingzaal magertjes was , 

moet toch gezegd worden, dat de veiling zeer succesvol was . Er wa ren 

vele schriftelijke biedingen . De prijze n waarvoor de kavels van eige

naa r verwisselden lagen doorgaans ver boven de inzetprijs . 

Nederland was ditmaal wat mender sterk vertegenwoordigd dan bij vori

ge veilingen . Als gebruikelijk vangen we aan met de Nederlandse pa

pieren . 

SPOORWEG MECHELEN-TERNEUZEN , 1888 : Bfr . 3750 (3200), NED . PROV.SPOOR

WEG (behelsde plan voor stoomtram tussen Oss en Veghel) : Bfr . 2750 

(2000) , DAF, aand. van 20xf .S: Bfr . 800 (500) , het zeer curieuze pa-

pier INDISCH- AFRIKAANSCHE COMP., Amsterdam 1930, aand. f.lOO , zeer 

ongebruikelijk voor Nederlandse papieren, gedrukt bij de beroemde 

Dui tse Effectendrukkerij "Giesecge & Devrient" : Bfr . 2000 (1200) . Het 

nog nimmer taangeboden papier KON . STOOM BONTWEVERIJ SOPRIA KONINGIN 

der NEDERLANDEN, Wierden 1909 , aand . f.1000: Bfr . 2250 (900) . Het hier 

ongeveer waardeloze papier KUCHENMEISTER bracht Bfr .60 0 op en BIOS

COOP MIJ. " PALACE", Maastricht 1926: Bfr . llOO (800). 

Voor het fraaie WILHELMINA, NED . TRUST MIJ voor GOUD etc., Amsterdam 

1902 werd liefst Bfr . 2750 (1200) betaald. LUTKIE & CRANENBURG, Den 

Bosch 1921: Bfr . l400 (900) e n ROODE KRUIS •s-Gravenhaagsch Vrouwen

comité, 1900 : Bfr.1500 ( 12 00). Veraasend was de opb rengst van Bfr . 

2500 ( 900) voor een Share Cer 't . PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEK, Ameri

kaanse emissie 1964, plus kosten ca. f.lSO,-. Doorgaans voor f .25 à 

30 te verkrijgen. 

Voor het byzonder curieuze papier JNRI GTING tot BURGER SPIJSBEREIDING 

Ams terdam , 1859 werd Bfr . 2500 (1800 ) betaald. De koper was een beken

de Nederlandse verzamelaar. 

18de EEUW . Slechts enkele kavels waren ditmaal in de aanbieding met 

als hoogste pri js, tevens topprijs voor één papier van de gehele 

veiling : REAL CAMPANIAde La HABANA , Acc. 250 Pesos, Madrid 1 791, 

één van de zeldzamere papieren uit die ti jd.: liefst Bfr.220.000 

(180 . 000) . Plus kosten toch ca . f.15.000! Nog enige opvallend hoge 

prijzen . Bij de sector Drukkerijen en Pers : LA GRAVURE FRANCAISE , 

Act. Fr . SOO, Paris 1934 , met prachti ge tekening van de hand van de 

beroemde schi lder !CART : Bfr . 70 . 000 (60 . 000 ). 

Bij de sector AUTOMOBIELEN vielen op o .a. ROLLS ROYCE , sh.cert . 

1976, hoewel een vrij nleuw papier toch nog Bfr . 10 . 000 (7000) . Voor 

het vrij onbekende automerk FABRICA AUTOMOBILI PADUS, Torino 1907 
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PADANG 
CULTUUR-MAATSCHAPPIJ 

OPGERICHT : 30-6- 1899 GEVESTIGD : Amsterdam 
DIRECTEUREN; Ernst Os\valt en J . P . van Gilse van der Pols 
COMMISSARISSEN : Oscar Rohte , Benno Nenberger, F . Tilman , W. C. de Vla

ming en Th . Th. Gleichmen . 
DOEL : Oe exploitatie van gronden op het eiland Sumatra; het planten , voor 

de markt bereiden van landboU\·Jproducten , in hoofdzaak tabak , zoomede 
alles wat met die exploitatie in verband staat. 

MAATSCHAPPCLIJK KAPITAAL : f 1 . 2UOIJ . IlOO ,- , verdeeld in 600 preferente 
Aandealen "A" en 600 gewone aandealen "B", ellen aan tonnder, groot 
f 1000, . 

cat . nr . 
NI C 0025a 
NI C 0025b 

nominaal 
f 1000 
f 1000 

kleur 
gèe lbrtü n/ zwArt 

Liquidatiebesluit genomen op 14- 8-1905 . 
Druk: Typ. en Lith . J . H. de Bussy , Amsterdam 
Afmeting : ~7 , R cm x ~~ .8 cm pref . aand . "A" 

cm x cm ge'-'J. aand . "B" 

geplaatst 
600 
600 

soort 
pref . aand . "A" 
gew . oand . "B" 

Alle baten en lasten zijn overgegaan aan de N. V. Amsterdam Padeng-Compagnie 
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TOEGOE 
.CULTUUR-MAATSCHAPPIJ 

OPGERI CHT : 24- 12- 1908 GE\lES TIGb : Arrsterdam 
DIR.ECïE UR : Fa . Anton Ka lf.P & Co .• 
CO MM ISS ARISSE N: G.P.M. van Weel, 0 . \d . G. Briegl eb , .J.A . van der Loeff en 

O.W. J . Strumphler 
DOEL : De cultuur op gronden ge l egen in het di strict Djampang Koeion der 

afdee l i ng Soekaboemi, Preenger Regent schappe n, en op zoodanige ande-
r e gronden a l s de N.V. later in eigendom, erf~acht . huur , of onder wel
ken titel oo i~ . i n de Nederlandseh- I ndischa bezit tingen , met uitzon
dering ven de res ident ies Soerakar ta en Djokjekarta, mocht verkri jgen, 
en dA verkoop van het product . 

MAATSCHAPPELT J K KA PIT AAL : f 275 . 000 , - , verdeeld in aandee l en van nomi 
naalf 1000 , - . Ver hoogd in 1913 tnt f 350 . 000 , - . Uitgegeven zi jn 10 
oprichter5bewijzen . 

cat . nr . 
NI C 0026a 
NI C 0026b 
NI C 0026c 

nominaal 
f 1000 
f 1000 

kleur 
bla uw 
blauw 

Geliqui deer d in 1920 
Druk : J . H. de Bussy, Ams t e rdam 
Afmet ing : 31, 5 cm x 19 , 6 cm aand . 1908 

cm x cm aand . 1913 
~" x cm opr. bew. 

geplaatst 
275 

75 
10 

soort 
aand . 1908 
aand . 1913 
opr . bew. 



BALANGAN 
TABAKS-CULTUUR MAATSCHAPPIJ 

Naamloe® Vennootschap 

Tabats~Cllltnnr MaatschaDDÜ "BM31l[an" 
''"'->'"'·li '*""'"t<··&•,..~~~H•:.,~ .. .,. c-t~~ ·""",.. ... 'lo~;«lot) c',q,rPJ.t...tn.:l.'~ 

""'.t...-:~ .w~o.);( ........ ~ •~rom ~ ~ .,.J~l~,.....,. •!}(.,.~ tllt&ir """' ~' 

Maatschappelijk Kapitaal grootft,OOO,OOO.· 
~t<lin UI $wlb, k4tr •u 100 -'u'-.1•~ • I 10~ .•. 

"""'" -~·+~i+-".. _., 

\l);p:dcf?t~t:$·~anóc~! 1(" .. 7B 
I!Tt1Wfl.ltl1lliJ~Ig Art. B aw S\iltultn. 

uotrtll1k ,, •• .,. 1.~.-n ):~~"*, 
u, i'fl flll !1\."i~l.t· •l*t <4t,TJ<if>'t, bt"'}<>dd hij J.tt. lU. 
~- öt• ""'n~..r Ml """""-lll!t b;j i!~ .,,~tfit n• .\ulld«l•» , lil<> 

~. '1' kt .... .fit t*f~'·""""·•·l<>-1, '""""' Yft~ I• t"kl•ti•. 
l<><kOIII<Gt14 -#', -~~ .\-rt. 31 

4•8T tatJAIJ, t•~ot~"'ltn ~'!til. 

r.:rz.:U4:... .? ~~ ~ , .;..,. -" 
.. ---· 

--- --- "'>f.~r. 

~&M'-_;__ 
. ....--r 

'(~ ... ,.,,~4) 
~>lliUl~IIO~If«llfU"~" fiJ~~-

OPGERICHT : 2-10- 1897 GEVES TIG D: Amsterdam 
DIREC TEUR : Louis E. Bosch 
COMMISSARISSEN : J . R. Wüste, 0. Rahusen en E.H . Crone 
DOEL : Do uitoefening von het l andbout.tbedrijf in de residentie Zuider- en 

Oosterafdeeling van Borneo, en in de eerste plaats het telen van ta
bak op zoodanige gronden , als door de vennootschap in eigendom, huur, 
erfpacht of onder we l ken tite l ook, hetzij bij hare oprichting, het 
zij later mochten woraen verkreger1 ; het koopen van aldaar door ande
ren geteelde producten . het voor de rnark t bereiden en verwerken der 
aldus door de Vennootschap voor eigen rekening verkregen of van an
deren gekochte producten en de verkoop van een en ander . 

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 1 . 000 . 000 , - , verdeeld in 10 seriën van 100 
aandeelen van f 1000 , -. Uitgegeven zijn 114 opri-htersaandeelen . 

cat . nr . 
NI C 0027a 
NI C 0027b 

nominnal 
f 1000 

kleur 

oker/bruin/zwart 

Liquidatiebeslui t genomen op 3-9- 1901 
Druk : C. A. Spin en Zoon , Amsterdam 
Afmeting : cm x cm aandealen 

25 , 0 cm x 16 , 8 cm apr . aand. 

geplaatst 
550 
114 

soort 
aandea len 
opr. aand . 
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PAKOEDO 
LANDBOUW-MAATSCHAPPIJ 

Landbouw-Maatschappij 

"PAKOEDO': 
ot1t·tk~ bfj aKt- ·' ~ ... t.',.t'rnf.t.T J'$1;7 \-"'W ~~~A. C Yt\~ \.V•r~~:~.t.-.~ 

I• ÁWk1.&.. J•1"".._~,_1, "I' btt "''""~110lLI'\'liO K<lr.t•.>Ji;"\~ ik"'iliiJl:û'~ 
J" \~~<."tTrJ bij {~ "l.'\::t ~(lff t6 Oc1- .lx-r t liSt ~<), ,S). 

XAATSClLAPPEL!JK KAPITAAL I 350,000,-, 
vordecld in SOO Aandoolcn, iedor groot I 1000,-. 

BEWIJS VAN AANDEEL 
' ~ 179 I 

a-root EEN DOfZEND OULDEN, volgefouroeötd, 
~.a·~ 7.'oondor. 

OPGERICHT: 5-1 1-1897 GEVESTIGD: Rotterdam (Wijnhavan 124) 
DIRECTEUR: D. Birnie 
COMM ISSARISSEN: A. Bosman, H. Elink Schuurman en Mr . W. Suermondt Lz . 
DOEL : Oe verdere e xp loi tatie van de ln volle werking zijnde koffie-onder-

nemi ng Pakoedo, gelegen in de reul~entie Bezoeki, afdeling Bat~oe
wangi , eiland Java , ·en zoodanige ~ndere perceelen als de vennootschap 
later in eigendom, huur , rechL vnn opstal of erfpacht mocht ver krij
gen . 
In deze vennootschap is door d~ te Soerabaya gevestigde N.V. Cult . 
Mij . Pakoedo ingebracht voornoemde koffie-ondern~ning c .a . 

MAA TSCHAPPEL IJK KAPITAAL: f 350 .01)0 , - , verdeeld in 350 aandealen a!'ln 
t oonder van f 1000,- . 

cat.nr. 
NI C 0028 

nominaal 
.p 1000 

Geliquideerd i n 1912 

kle ur 
with:war t 

Druk : M. van Wyt en Zonen, Rotterdam 
Afmeting : 29,1cm x 20 , 5 cm aandealen 

geplç:~atst 

3 40 
soort 
aandeelen 



werd Bfr.25.000 (20.000) betaald en voor het Amerikaanse F.A.L. MO

TOR Co., Chicago 1910: Bfr.18.000 (12.000). 

SPOORWEGEN. KAISERIN ELISABETH BARN, Actie 200 Gld Wien 1856: Bfr. 

26.000 bij een inzet van 10.000. Opvallend was de sterk aangetrokken 

prijs van Bfr.4500 (2400) voor WAGONS-LITS et des Grands Express 

Europeens, met afbeelding van de zo beroemde slaaprijtuigen, Brussel 

1932. De nostalgische verlangens zorgen vaak voor grote sprongen. 

Een vrij hoge prijs werd betaald voor LUXEMBUHGERSEKUNDäRBAHNEN, Act. 

500 Fr 1882: Bfr.l6.000 (10.000). De u.s. Railroads lagen ook vast 

in de markt. 

BANKEN. SHANGHAI STOCK EXCHANGE Co., Sh. cert. 100 Sh. 1925 : Bfr. 

16. 000 (9000) 

Het is opvallend hoe weinig kavels bij de Antwerpse veilingen terug

gaan. Bedroeg het percentage in Frankfurt en Wenen resp. 28 & 38%, 

hier ging slechts ruim 8% terug. De opbrengst van de verkochte ka

vels, 784 van de 855 aangeboden, bedroeg ca. Bfr.3.400.000. Een feli

citatie waard! 

L. Rietveld. 

Opbrengstlijst Mail-Bid 1~93-~I~. 

kavel o;p'b re·n·gs t kavel opbrengst 

1 f. 12,- 10 f. 12,-
2 11 12,- 11 11 12,-
3 11 45,- 12 11 27,-
4 " 20,- 13 " 7,-
5 " 12,- 14 11 32,-
6 " 17,- 15 11 20,-
7 11 25,- 16 " 12,-
8 11 25,- 17 " 22,-
9 11 27,-

Mail-Bid 1993-IV. 

Op onderstaande kavels kan door leden schriftelijk geboden worden . 
Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens veilingsys
teern, 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.lOO, - met f.S,- en boven de f.!OO,- met f.10,
De hoogste bieder ontvangt zo spoedig mogelijk bericht, vergezeld 
van kostenopgave. Na ontvangst door de Ve reniging van het verschul
d i gde bedrag worden de fondsen aan de kopers toegestuurd en vindt 
afrekening met de verkopers pl aats . 
Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aangete
kend of met aangegeven waarde) . Verkopers wordt per kavel f.2,- plus 
15% in rekening gebracht (leden f . 2,- + lO%). 
Leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via de Mail-Bid 
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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 wor dt de kwaliteit van de stukken aangege
ven volgens onderstaand schema : 

Unc . = 
EF = 
VF = 
F = 

w = 
+ = 

als nieuw 
als nieuw met een enkele vouw of te verwaarlozen plekje 
meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt , kleine beschadigingen 
zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt , andere mankemen
ten 
waardel oos 
dekora t ief ++ = zeer dekorati ef 

Mail- Bid 1993- IV 

l. 1 obl. 4% f . 500 Nederland 1941 F 
VF+ 1 obl. 8% Stoomtrein Tilburg- Turnhout , Tilburg 1974 

2 . 1 obl. 5~% Fr.lOCO Caisse Central de Crêdit Hypbthêcaire 
Paris 1930 F+ 

1 aand . Fr . SOO L'Affichage Parisien, Paris 1891 VF 
1 cert. (frans) van obl . 4% Gulden 1000 Konikrijk Hongarije VF 
4 aand . La Niengêlé (Belgisch Congo) 2xF , 2xVF 

3 . 1 cert. (ned . )aand . $.100 Bank der Ver . St . . v .. \IAmerika 1842 VF 
1 renversaal (ned . ) idem, 1843 VF 

4 . 1 restant bewi js Gemeente Rotterdam, 1936 VF 
1 winstaand . Suikercultuur Mij . Amsterdam, 1909 VF 
1 aand . f.SOO Thee Cultuur Mij . Tjitarnboer, Amsterdam 1928 F 
1 premie obl . 3% Gulden 100 Oesterr. Boden Credit Anstal t, 

Wenen 1901 F 
1 aand . Tramways Electr . Pays de Charleroi et Extenslcms , 

Brussel 1956 F 

5 . 1 aand. f.lOOO Steur ' s Tabakshandel Mij . , Amsterdam 1926 VF 
1 obl. 6% f . lOOO Cacao- en Choc.fabriek v/h J.Pette Hz., War-

merveer 1925 . VF 

6. 1 aand. f.1000 Archipel Bank, 's-Gravenhage 1916 VF 
1 aand. f . SOO De Hollandsche. Voorschotbank, Haarlem 1928 VF 
1 obl . 5% f.1000 De Hollandsche Voorschotbank, Haarlem 1928 VF 
1 aand . f.1000 Industriëele Disconto Mij, Amster dam 1925 F 

7 . 1 aand . $ . 10 Compania Petrolera, Puebla 1917 VF 
1 aand . La Soledad , Leon 1948 VF 
1 aand . $ . 10 La Nacional Camp . Mexicana de Petroleo , 1916 VF 
1 aand . La Tampiquena , Tarnpico 1914 VF 
1 aand . Cornpania de Minas la Bianca y Anexas, Mexico 1936 VF 

8. l aand . Cornpania Minera la Descubridora, Mexico 1934 VF 
1 aal"l.d. $ .5000 Compania rnd . de Pachuca, Pachuca 1947 VF 
1 aand . $.100 Aquisrnon , Mexico 1916 VF 
1 aand . La Providencia y Anexas, Mexico 1920 VF 
1 aand . Minas dP. Bnrradon, C.r~pn7.1jr~ y Sant-a ElAna, MP.x.1943 VF' 
1 obl . . $ . 20 Mexicaanse Binnenlandse Schuld, 1933 VF 

9 . 1 aand. f . 1000 Hollandsche Expl . Mij Alcalai ' s Pa tent , Steen-
wijk 193 1 VF 

1 aand . f.1000 Ned. Petroleum en Asphalt Mij, Ro tterdam 1914 W 
1 aand . f.SOO Tewntsche Courant- en Handelsdruk.,Zwolle 1920 VF 

10 . 1 cert . van 1 aand . à f . O, SO en 1 pref.obl . à f . O,SO Holl . -
Hongaarse Bad en Terreinexpl. Mij, Budapest VF 

1 cert . van 5 aand . à f . O, SO en 5 pref. obl . à f . O, SO idem VF 
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1 cert. van 10 aand. à f.0,50 en 10 pref.obl.à f.0,50 idem VF 
1 aand. La Zibeline, Gent 1933 VF 

11. 1 obl . 7% f.1000 Bisdom Ermland, Frauenburg 1927 VF 
1 obl. 7% f.500 idem F 

12. 1 obl. 7% f.1000 Deutscher Verein vom Heiligen Lande, 
Keulen 1927 

1 obl. 7% f.lOO idem 
VF 
F 

13. 1 obl. 8% f.1000 Inst. der Engelsche zusters Beatae Mariae 
Virginis, Asehaffenburg 1929 VF 

1 obl. 8% f.100 idem F 

14. 1 obl. 3% Rbl . l25 Morschanks Sysran Spoorweg 1889, SU~ 1039 VF 
1 obl. 3% Rbl . 125 Riaschsk Wiasma Spoorweg 1889, SUE 1120 VF 

15. 1 aand. Secli, Wendji (Belgisch Congo) 1949 VF 
l aand. Virginia Land Company, 1891 VF 
1 aand. Gratry, Brussel 1955 VF 

16. 10 aand. Fr.250 Crédit Foncier d"Etreme- Orient , Brussel 1946 VF 
4 aand . Soc.Foncière Belge-Argentine , Antwerpen 1910 F 

17. 3 obl. 8% Fr.SOO Lung-Tsing-U-Hai 1925 lxW,lxF,lxVF 
1 obl. 8% Fr . SOO idem 1920 F 
1 obl. 5~% E . 20 Provincie Petchili 1913 W 

18. 1 aand. Reading Company, 1967 W 
1 aand. Les Nouvelles usines Bollinckx, Brussel 1926 VF 
1 pref.aand. Huileries et Raffineries de la Lys, Bruss~1924 VF 
1 aand. Fr.500 Forfina, Brussel 1926 F 
1 aand. Gatry, Brussel 1955 VF 

19. 1 cum.pref. wd aandeel E.Moormann & Co., Amsterdarn1921 F 
2 obl. 7% Pesetas 500 Betica, Sevilla 1931 F 
2 obl. 3 1/8% $.1000 Erie Railroad Company 1945 VF 

20. 5 obl. 4~% f.1000 Groninger Indust. Crediet Bank,1944 4XF,lxVF 
10 aand . f.lOO Nederhorst, Gouda 1969 VF 

21 . 5 aand . f.1000 Groninger Industrieele Credit Bank , 1944 VF 
5 recepissen Groninger Industrieele Crediet Bank, 1952 VF 

22. 1 cert. (Ned.) aand . $.100 Bank der V.S. van America, 1944 VF 

23. idem als kavel 22 VF 

VF 24 . idem als kavel 22 

25. 3 obl. 4% f.1000 Stichting Montessori Onderwijs, A ' dam 1966 VF 

26. 1 aand. Mark 1000 Betonbau AG Rautenberg & Co., Berlin 1910 VF 

27 . idem als kavel 26 VF 

28. idem als kavel 26 VF 

29 . 18 aand . f.100 

30. 4 cert. (Ned.) 
and Pacific RR 
4 eert. (Ned.) 
4 cert. (Ned . ) 
2 eert. (Ned. ) 
1 cert. (Ned.) 

31 . 9 eert. (Ned . ) 
9 cert. (Ned . ) 
9 cert. (Ned.) 
5 cert. (Ned . ) 

Mijnbouw Mij Zuid Bantam , Batavia 1938 5xF,13xVF 

pref . aand.$ .1000 Chicago , Milwaukee , St .Paul 
Co, 1928 2xF,2xVF 
aand. American Natural Gas Corp, 1929 
aand . Associated Gas and Electric, 1930 
aand. Central Public Utilities, 1923 
cum.pref .aand .Central Public Service Corp,1928 

VF 
VF 
VF 
VF 

aand. Peruvian Transport Corp.Ltd, 
5% conv . obl. idem, 1956 
6% obl. idem, 1956 
5% obl . Cuba Railraad Cornp., 1948 

1956 VF 
w 
w 

2xF , 3xVF 
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32. 4 restantbewijzen Machinefabriek Reineveld, Delft 1937 VF 
4 restantbewijzen Necofa, Amsterdam 1926 VF 
4 conv.obl . 5 3/4% f.500 Mulder Vogem, Nieuw Vennep 1965 VF 
3 aand. f.700 Haarlemsche Scheepsbouw Mij., 1958 VF 
1 aand. f .lO O Kon. Tapijtfabrieken Bergoss, Oss 1968 F 

33. 4 obl . 6% f.1000 Cacao- en Choc.fabr.v/h Pette Hz ., wormer-
veer 1925 1xF , 3xVF 

34. l aand. f.lOOO Bemarang Cheribon Stoomtram .t-Uj., dHaag 1895 
1 aand . f.lOOO idem 1898 

F 
~~ 

VF 
VF 
VF 
F 
VF 
VF 
VF 
VF 
F 
VF 
VF 

35. 

1 aand. f.1000 idem 1910 
1 aand. f.lOOO Deli Spoorweg Mij , Amsterdam 1913 
1 aand. f.1000 idem 1914 
1 aand. f.1000 idem 1917 
1 aand. f . 1000 idem 1937 
1 aand. f.1000 Ned. Indische Spoorweg Mij , Den Haag 1920 
1 aand. f.500 idem 1920 
1 aand . f .250 idem 1920 
1 pref. aand . f.1000 Madeera Stoomtra m Mij , Amsterdam 1904 
1 aand. f.100 Oost- Java Stoomtram Mij. , Den Haag 1949 
1 aand. f . 300 Passoeroean Stoomtram Mij, Den Haag 1905 

2 aand. f.1000 Deli Spoorweg Mij, Amsterdam 1913 
3 aand. f.lOOO idem Amsterdam 1914 
7 aand. f.1000 idem Amsterdam 1937 

1xF, lxVF 
VF 

2XF,5XVF 

36. 1 
4 

aand. 
aand. 

1 aand . 
2 aand. 
2 pref . 

1920 VF f.250 Ned. Indische Spoorweg Mij, Den Haag 
Ned. Indische Spoorweg Mij, Den Haag 1920 
f . 300 Passoeroean Stoomtram Mij, Den Haag 1905 
f.100 Oost Java Stoomtram Mij, Den Haag 1949 
aand. f.1000 Madeera Stoomtram Mij, A'dam 1904 

1xW,3xF 
VF 

lxF 1 1xVF 
F 

Pn-tt~ tt~dl~l( 
el( eel( 

f/oP!f~PerJ{f 1991. 
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HISTORISCHE WAARDEPAPIEREN 

Taxatie voor successie, verdeling, vei lingen en verzekeringen. 
Krachtens Art. 275 Wetb. van Koophandel. 

W. Schenau, Beëdigd Taxateur (HWP) en Veilinghouder 
Hoofdstraat 35, NL-8162 AB Epe 

Tel. 05780-13969- Fax 05780-21661 

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 

AANGEBODEN: 
20 verschillende Amerikaanse spoorweg aandelen, bijna allemaal 

met een afbeelding; velen een trein of andere 
spoorwegafbeelding. 

Ondermeer: Beech Creek RR (stoomtrein), Boston and Albany RR (haven met 
zeilschepen en trein), Canadian National Rw (dieseltrein), Erie RR, New York Central 
RR, Pennsylvania RR (twee dieseltreinen), Pittsburgh and Lake Erie RR (stad, trein, 

schip), Reading Corp (dieseltrein), Pittsburgh, Fort Wayne and Chicago RR 
(stoomtrein), Canada Southern RR (stoomtrein), New York, Chicago and St. Louis RR 

(logo tussen man en vrouw), Pennsylvania RR (twee paarden, Cleveland-Pittsburgh RR 
(stoomtrein), Westshare RR (aanlegsteiger met raderboot, stoomtrein etc.). 

Prijs inclusief verzending: f 1 00,- (slechts f 5,- per stuk!) 
Tevredenheid gegarandeerd; u kunt binnen 8 dagen retourneren. 

P. N. M. van der Zee 
Wilhelminasingel 36, 6524 AN Nijmegen, Telefoon 080-233687 
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