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JAARVERGADERING. 

De jaarvergadering van de Vereniging zal worden gehouden op zater
dag 16 april 1994 in het Zalencentrum Stationsrestau~atie AMSTER
DAM 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 vergadering luidt als volgt: 

1. Opening 
2 . Binnengekomen stukl<en. 
3. Notulen vorige vergadering (zie Med edelingenblad juni 1993). 
4. Jaarverslag van de sekretaris. 
5. Financieel verslag van de penningmeester . 
6. Verklaring kascommissie e n décharge. 
7. Begroting. 
8. Samenstelling nieuwe kascownissie. 
9. Samenstelling bestuur. 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting. 

OPROEP. 
Zowel de sekretaris alo de redakteur ste llen per 16 apdl hun 
funktie ter beschikking, beiden zijn niet herkiesbaar. Voor de 
kontinuiteit van de vereniging is het uiteraard van het grootste 
belang dat deze twee funkties weer ingevuld word~n. Uw kandidaat
stelling zullen wij dan ook ten zeerste op prijs stellen. Mocht U 
vooraf inlichtingen over de funkties willen hebben dan kunt U kon
takt opnemen met de voorzitter, te l efoon 02946-1874. 
Voor de redakteur zal het een groot voordeel zijn indien hij in 
het bezit is van een DOS-computer en overweg kan met Word Perfect. 

TOELICHTING OP DE JAARCIJFERS EN BEGROTING (zie volgende eag·ina) . 

De post Beleggingen bestaat .uit nominaa l f.lO .OOO, - 7,75% bank
brieven ABN-AMRO Bank 1989/1995 en wordt ondanks dat de beurskoers 
per 31.12.1993 104.95 bedroeg traditionee l tegen 100% op de balans 
gewaardeerd. 
De reserve is nog altijd bestemd voor een door de V.V.O.F. uit te 
geven katalogus Nederland . 
De Lasten- en Baten- rekening moeten wij helaas met een negatief 
saldo van f. 1 .535,07 afslujten, dit bedrag wordt van de reserve 
afgeboekt. Het negatieve resultaat is ondermeer terug te vinden in 
de hogere bankkosten en vooral in een relatief grote achterstand 
van kontributiebetalingen. Door chronisch tijdgebrek is er in 1993 
geen gelegenheid geweest om behalve de normale nota voor de 
kontributie ook nog een herinnering voor de circa 40 vergeetachti
ge leden te sturen . Leden die hun kontributie 1993 nog niet 
hebben betaald, verzoeken wij dan ook dringend dit per omgaande 
alsnog te doen. Bij te lange achterstand loopt U het risico ge
royeerd te worden. 
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FINANCIEEL VERSLAG 1993. 

Bank en Giro 
Effectenalbums 
Boeken & Cat . 
Beleggingen 
Mail-Bid te 

ontvangen 

LASTEN 

Periodiek 
Onk osten 
Ruilbeurzen 

Saldo nacu· 
Reserve 

LASTEN 

Periodiel{ 
Onkosten 
Ruilbeurzen 

4 

1993 

5 .509,87 
1.0(1.0,- -

110,--
10 .000 , --

140,50 

BALANS PER 31-12-1993 

7.303,47 
1.320, - -

110,--
10 . 000, - -

531 - -

Vooruitontv. 
contrib . 

Periodiek te 
betalen 

Mail-Bid te 
betalen 

Reserve 

200 1- - 6 00, -· -

1.521170 1.~16,9J 

1 55 , 80 
15.078, 67 16.613 ,74 

16 . 800 , 37 18.786 ,47 16.800 137 1 8 . 186 147 
===:: ::.==-= 

6 . 721 , 30 
1 . 94.9 ,07 

712,50 

- --' 

------------------ ==== -::: =: ::::::: 

LASTEN EN BATEN REKENING 

BATEN 

6.332 147 ContTibuties 
1.503 18 5 Rent.e 

7 11, 60 Mail-Bid 
Eff . Albums 

2 .429,30 Saldo van 
Reserve 

Bijz. bate 

6.450,--
530,05 
705 ,75 
162, - -

1.535,07 
- --, 

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

8 .820,- -
7 lz2, '1'1 
750 ,4. 5 
140 1 - -

I 

524-,--

q,382 , 87 10 . 977 , 22 9 . 382 ,8 7 10 . 977,22 
======== ~==:~==~= 

BEGROTIN~ 1994 

M~ 

6.7001--
1.9001 --

9001--

9.500,--
=== =::: .::::== 

Contributies 
Verkoop materiaal 
Rente 
Mail-Bid 

7.900 , --
150 , --
750 ,- -
700 , --

9.500 , - -
-:::.:· ::::::=-== = 



ZUID-AMERIKALIJN te AMSTERDAM. 

Als gevolg van de opening van het Panamakanaal en de toenemende 
economische groei van de grote Zuid-Amerikaanse landen Argentinië 
en Brazilië, ontstond meer en meer de behoefte aan een geregelde 
scheepvaartverbinding onder Nederlandse vlag met Zuid-Amerika. 
In 1899 wordt daarom door een aantal vooraanstaande Nederlanders 
uit scheepva.art-, handels- en bankkringen de Zuid-Amerika! ijn 
(Z.A.L.) opgericht. Het geplaatste aandelenkapitaal van de onder
neming bedraagt f.2 millioen. 
Begin 1901 wordt de vrachtlijndienst op Argentinië officieel ge
start met afvaarten uit Amsterdam en Duinkerken. 

De financiëele resultaten van de Z.A.L. zijn van het begin af aan 
tegenvallend geweest. Tengevolge van een overschot aan vrachtruim
te waren de vrachtprijzen laag en daarbovenop kwam nog dat door 
het uitbreken van mond- en klauwzeer in Argentinië de meeste Euro
pese havens gesloten werden voor Argentijns vlees, een belangrijk 
export artikel. Het gevolg was dat jaarljjks een verlje~ werd ge
leden. Het gecumuleerde verlies van de maatschappij over de eerste 
vijf jaar (1901-1905) bedroeg f .654.700. 
Tot de oprichting van de Z.A.L. was de vrachtvaart op Zuid-Amerika 
voor een belangrijk deel in handen van een syndicaat onder leiding 
van de Hamburg-Amerika Lijn. Vanaf het begin heeft het syndicaat 
getracht de Z.A.L. ert oe te bewegen zich bij haar aan te sluiten. 
De Z.A.L. heeft dit echter steeds geweigerd omdat zij zelfstandig 
wilde bl~jven en er niets voor voelde om onder de invloed van de 
Hamburg- Amerika Lijn te komen. 
Nadat alle door het syndicaat ge~nitieerde onderhandelingen op 
niets zijn uitgelopen, heeft de Hnmh11rg-Amerik.a Lijn, via de Am
sterdamsche Bank (een oorspronkelijk grotendeels met Duits kapi
taal gefinancierde onderneming)getracht de Z.A . L. over te nemen 
door middel van een bod van 60% op 51% van de aandelen. 
Voornamelijk dankzij de Nederlandscha Handel Maatschappij werd de
ze overval afgewend. 

Pas in 1904, als uit de resultaten blijkt dat zelfstandig voortbe
staan onzeker wordt, neemt de Z .A.L. van haar kant het initiatief 
om zich alsnog bij het syndicaat aan te sluiten, dan wordt dit 
echter geweigerd. 

Inmiddels was een "Comité tot reorganisatie der Zuid- Amerikalijn", 
bestaande uit de heren C.J.K. van Aalst, R. van Hasselt, E. Hel
dring, jhr L.P.D. Op ten Noort, C.A. den Tex, B. Nierstraszen J. 
Wilmink, opgericht. Dit comité was in onderhandeling gegaan met de 
regering over overheidssteun waartegenover het zich verbond tot 
een geregelde dienst tussen Amsterdam of Rotterdam naar Argentinië 
en Brazilië . Op 28 november 1907 wordt door de Eerste Kamer het 
wetsontwerp goedgekeurd waarin ten behoeve van een stoomvaartver
binding tussen Nederland en Brazilië en Argentinië een subsidie 
van totaal f.3 millioen wordt toegekend (f.0,3 millioen per jaar 
gedurende de eerste 5 jaar, f.0,2 mill i oen per jaar gedurende de 
tweede 5 jaar en f.0,1 millioen p.j. gedurende de derde 5 jaar). 
De rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst 
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tussen het Comité en de Staat worden geheel en zonder enig 
voorbehoud overgedragen aan een nieuw daarvoor opgerich te onderne
ming, de N.V . Kon inkl i jke Hollandsche Lloyd . De akt i va van de 
Z.A.L . worden door de L loyd overgenomen voor f.l,2 millioen in 
aandelen . 
Krap 8 jaar na haar oprichting is de Z . A.L. daarmede aan het einde 
van haar bestaan g ekomen. 

Sche pen die onder de Z.A.L.-vlag hebben gevaren ZlJn: Amstelland 
(5400 ton ), Zaanland (5400 ton), Rijnland (5400 ton), Delfland 
(4300 ton), Eemland (3770 ton) en Maasland (4300 ton) . 

J.E . Wustenhoff 

Bronnen: AMSTERDAM 1876-1914 . Economisch herstel , ruimtelijke ex
pansie en de veranderende ordening van het stedelijk 
grondgebruik. M.F . Wagenaar, 1990 . Ams t erdamse Hi stori 
sche Reeks No. 16. 
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"DAG van het OUDE AANDEEL". VEILING en BEURS , Amsterdam 07. 03. 1994 

DE "DAG van het OUDE AANDEEL" , voor de 4de keer di t maal, is 
inmiddels traditie geworden. Zowe l de v e i l ing a l s de daarop aan
sluitende beurs trokken veel belangstelling, o.a. uit Duiteland, 
België, Frankrijk, Engeland, Luxemburg en Zwitser l and. 
De opzet was ditmaal omvangrijker dan de vorige keren. Praktisch 
het gehele zalencentrum van het Amsterdamse C.S. was in gebruik. 
Ook de pers was goed vertegenwoordigd en meerdere dag- en weekbla
den hadden, evenals de radio, voora f al a andacht aan het evenement 
besteed . 

De rijk geillustreerde katalogus verme l dde bijna 500 kavels . 
Nog niet eerder aangeboden papieren , ondervonden veel belangstel
ling. Enige prijzen: 
PARIS TRANSPORT-AUTOMOBILES: f . SO;-; "MARGIB", betrekkelijk 
onbekend Frans autumerk, 1927: f.50,-. Pakket met 15 verschillende 
luchtvaart papieren: f.75,-, koop j e. Pakket met 8 versch i l lende 
luchtvaart papieren, o.a. KLM, AIR HOLLAND e.d.: f .1 10, - (f.50) . 
Boven deze prijzen komen nog de veilingkosten van 15% en de BTW 
·daarover. 
Voor het overige viel deze sector wat tegen, noga l wat kavels 
gingen terug. 

BANKEN/VERZEKERINGEN. Hiervoor was veel belangstelling met oplo
pende prijzen en praktisch alles ver boven de inzet: ALG. GRONIN
GER SCHEEPSHYP.BANK, 1903: f.75.-; AMSTERDAMSCHE HANDELSBANK, 1917 
f.48 , - (40); HOLL. BANK UNIE, opr. bewijs 1952, zeldzaam papier : 
f.100,- (50); SLAVENBURG & CO., Schiedam 1921 : f.120,- . Voor het 
prachtige papier NED. TRUST/ADMIN . BANK, Den Haag 1914: f . 750 ,-. 
zeer hoge prijs doch ten volle waard. 
Het curieuze papier ROTTERD. HANDEL & LANDBOUW BANK, premie-obl. 
1920, een instelling omringd met de geur van zwende 1, bracht 
f.80,- (50) op . 
Bij de buiten l andse banken viel op het fraaie Belgische papier 
BANQUE d'ETUDES l ' ArRICAINE, ' 1898 : f.110,- (100) , het niet minder 
mooie BANQlJE INDUSTRIELLE de CHINE, 1898: f. 90,- en LA BANQUE des 
ETATS UNIS, Paris 1859, ondertekend door Rothsch i l d, f . 250,-. Het 
in Jugendstil uitgevoerde Bulgaarse papj,er BANQlJE DANUBIENNE etc . 
1917: f.300,-; COMP. d ' ASSURANCE MARITIME, Anvers 1821, in BB nr.7 
uitvoerig beschreven: f.1250,- . Mooie prijs . 

DRANKEN/GENOTSMIDDELEN/CASINO'S . COCA COLA, specimen : f . l50 , -, 
DRACHENQUELLE (exploiteerde mineraalwaterbron in Bad Honnef), aand 
f.250, Rotterdam 1918: f.65,-; HEINEKEN ' S NED . IND . BIERBROUWERIJ 
MI J ., Amsterdam 1949: f.230 , - (150). 
Tabal<:sondernemingen blijven gevraagd, bijv.: LANGKAT TABAK, opr. 
bewijs 1898: f.65,-; WEINTHAL & CO . 1942, aand. f.lOOO , Rotterdam 
1942 : f.95,- (60). Een topprijs was weggelegd voor DANZIGER TABAK 
MONOPOL, zert . 10 akt. 1928: f.300,- (200) . 
Het aand. f.200 CASINO s ' HERTOGENBOSCH, 1879 haa l de de inzet v a n 
f . 150,- ditmaal niet . 

GAS/OLIE/ENERGIE. Aand. f10 00 KON. NED. PETR . 19 11 : f .150 ,-, kavel 
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met 3 cert. (Amerikaanse uitgifte): f.80,- (40). Het zeldzame pa
pier SLIEDRECHTSCHE GASFABRIEK, aand. f.25 uit 1871: f.120,-, o.i. 
een zeer bescheiden prijs. 

CONFEDERATE STATBS of AMERICA. Opvallend dit keer de geringe 
belangstelling, praktisch alles terug Daarentegen nogal wat be
langstelling voor USA railways: LAKE ONTARIO SHORE RR, 1871: 
f.lOO,-; MARIETTA 7 CINCINATTI RR, 1864: f.70,-; WORCHESTER RR. 
1876 : f.120 . 

SCHEEPVAART etc.: goed in demarkt. AMSTEL JACHTHAVEN , a'dam 1886: 
f.120 (95); Zeilver. HET Y, 1919: f.85,- (55); ZEEMANSHUIS, A'dam 
1854: f.95,-; SCHEEPSWERF WELGELEGEN, aand. f.10.000, Harlingen 
1942, nog nimmer eerder aangeboden: f.150,- (90). Wm . H. KuLLER & 
Co., Spec . obl., R'dam 1901: f.50,- en ALG. SCHEEPVAART MIJ. FLEVO 
Lemmer 1917, opr. bewijs & aand.: f.120,-. Bij de buitenlandse 
scheepvaart mijen viel op de z . g . n. "evergreen" COMP. des INSTAL
LATIONS MARlTIMES de BRUGES (ook wel de Rubens onder de oude aan
delen genoemd), act. priv . 1904: f.300,- en COMP. MARlTIME de la 
SEINE, Paris 1899: f.60,- (50). Een topper was CONSTRUCTION PORT 
de VARNA, een bijzonder fraai Bulgaars papier , Sofia 1899 : f.l200. 

SPOOR- en TRAMWEGEN: willige stemming. 
NED. RHIJNSPOORWEG, Utrecht 1866: f.llO,- (90); NOORD BRABANTSCH 
DUITSCHE SPOORWEG MIJ. BOXTEL-WESEL, aand. f .250 Rotterdam 1869: 
f.300,- (250); NED. LOCAAL SP(OORWEG MIJ., het z.g.n. baronnen 
lijntje, opr. bewijs Apeldoorn 1880: f.150,- (120) en NOORD FRIESE 
LOCAAL SPOORW., aand. f.1000 Leeuwarden 1899: f.lOO,- (80). 
Bij de buitenlandse maatschappijen o.a .: AUSS I G-TEPLITZER EISENB. 
1874: f.260,- (175). Veel belangstelling voor BAGDAD BAHN, obl. 
500 Fr. Constantine pel 1909: f.340, - (100). 

RUSSISCHE SPOORWEGEN in hausse-stemming, dit althans voor de wat 
zeldzamere stukken. Ongekend hoge prijzen voor: KURSK-CHARKOW-AZOW 
obl.L500, 1888: f.575, - (120); MORSCHANSK-SYSRAN, akt.125o Rbl. 
1874: f.450,- (100) en SUD- WEST. EISENBAHN, div . akt. 1881: f.300,
(100) .Laat nu niet iedereen gaan denken dat alle Russische 
spoorweg stukken kapitalen waard zijn, niets is minder waar. 

GOLF/TENNIS. GOLF KLUB DARMSTADT, Ant. Sch. 500 M. 1912. Vele 
Duitse belangstellenden waren uitsluitend voor dit papier naar 
Amsterdam gekomen. Zij boden zo tegen elkaar op dat de prlJS opge
jaagd werd naar f.llOO,- (575). HILV. LAWN TENNIS CLUB (bel<end van 
het Melkhuisje tournooi): f.150,-. 
Bij de sector Nederland diversen viel op: Opr.aand. WONINGBOUW, 
'S-GRAVENHAGE 1921, DE Z.G.N. MONDRIAAN bij de Ned. aandelen. De 
opvallende tekening is i n de stijl van Piet Mondriaan. Deze asso
ciatie doet wonderen (Mondriaan jaar): f.170, - (120), tot voor 
kort te koop voor ca. f.50. Een ander curieus papier: NED. PANOP
TICUM, opr . aand. Amsterdam 1881: f.200, - (175). 

Wij zullen besluiten met de 18de eeuw. BANCO SAN CARLOS. 1782, een 
prachtig Spaans bankenpapier: f.1600, - (1200); KEIJZERLIJCKE IND. 
COMP., optiebwij s Antwerpen 1731 (het oudste optiebewijs ter we-
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met 3 cert. (Amerikaanse uitgifte): f.80,- (40). Het zeldzame pa
pier SLIEDRECHTSCHE GASFABRIEK, aand. f.25 uit 1871: f.120,-, o.i. 
een zeer bescheiden prijs. 

CONFEDERATE STATBS of AMERICA. Opvallend dit keer de gerinqe 
belangstelling, praktisch alles terug Daarentegen nogal wat be
langstelling voor USA railways: LAKE ONTARIO SHORE RR, 1871: 
f.100,-; MARIETTA 7 CINCINATTI RR, 1864: f.70,-; WORCHESTER RR . 
1876: f.120 . 

SCHEEPVAART etc.: goed in demarkt. AMSTEL JACHTHAVEN, a'dam 1886: 
f.120 (95); Zeilver. HET Y, 1919: f.85,- (55); ZEEMANSHUIS, A'dam 
1854: f.95,-; SCHEEPSWERF WELGELEGEN, aand. f.10.000, Harlingen 
1942, nog nimmer eerder aangeboden: f.150,- (90). Wm . H. KuLLER & 
Co., Spec. obl., R'dam 1901: f.50,- en ALG. SCHEEPVAART MIJ. FLEVO 
Lemmer 1917, opr. bewijs & aand.: f.120,-. Bij de buitenlandse 
scheepvaart mijen viel op de z .g.n. "evergreen" COMP. des INSTAL
LATIONS MARlTIMES de BRUGES (ook wel de Rubens onder de oude aan
delen genoemd), act. priv. 1904: f.300,- en COMP. MARlTIME de la 
SEINE, Paris 1899: f.60, - (50) . Een topper was CONSTRUCTION PORT 
de VARNA, een bijzonder fraai Bulgaars papier, Sofia 1899 : f.1200. 

SPOOR- en TRAMWEGEN: willige stemming. 
NED. RHIJNSPOORWEG, Utrecht 1866: f.110,- (90); NOORD BRABANTBCH 
DUITSCHE SPOORWEG MIJ. BOXTEL-WESEL , aand. f .250 Rotterdam 1869 : 
f.300,- (250); NED. LOCAAL SP(OORWEG MIJ., het z.g.n. baronnen 
lijntje, opr. bewijs Apeldoorn 1880: f.150,- (120) en NOORD FRIESE 
LOCAAL SPOORW . , aand. f.lOOO Leeuwarden 1899: f.lOO,- (80). 
Bij de buiten landse maatschappijen o.a.: AUSSIG-TEPLITZER EISENB. 
1874: f.260,- (175). Veel belangstelling voor BAGDl\D BAHN, obl. 
500 Fr. Constantinepel 1909: f.340, - (100). 

RUSSISCHE SPOORWEGEN in hausse-stemming, dit althans voor de wat 
zeldzamere stukken. Ongekend hoge prijzen voor: KURSK-CHARKOW-AZOW 
obl.i500, 1888: f.575, - (120); MORSCHANSK-SYSRAN, akt.125o Rbl. 
1874: f.450,- (100) en SUD-wEST. EISENBAHN, div.akt. 1881: f.300,
(100) .Laat nu niet iedereen gaan denken dat alle Russische 
spoorweg stukken kapitalen waard zijn, niets is minder waar. 

GOLF/TENNIS. GOLF KLUB DARMSTADT, Ant. Sch. 500 M. 1912. Vele 
Duitse belangstellenden waren uitsluitend voor dit papier naar 
Amsterdam gekomen. Zij boden zo tegen elkaar op dat de priJS opge
jaagd werd naar f.llOO,- (575) . HILV. LAWN TENNIS CLUB (bel<end van 
het Melkhuisje tournooi): f.150,-. 
Bij de sector Nederland diversen viel op: Opr.aand. WONINGBOUW, 
'S-GRAVENHAGE 1921, DE Z.G.N. MONDRIAAN bij de Ned. aandelen. De 
opvallende tekening is in de stijl van Piet Mondriaan. Deze asso
ciatie doet wonderen (Mondriaan jaar): f.170, - (120), tot voor 
kort te koop voor ca. f.50. Een ander curieus papier: NED. PANOP
TICUM, opr. aand. Amsterdam 1881: f.200, - (175) . 

Wij zullen besluiten met de 18de eeuw. BANCO SAN CARLOS. 1782, een 
prachtig Spaans bankenpapier : f.1600, - (1200); KEIJZERLIJCKE IND. 
COMP., optiebwijs Antwerpen 1731 (het oudste optiebewijs ter we-
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JONGH 
MEUBELEN ENGROSHANDEL V/H GEBR. DE 

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 

Meubelen-Engroshandel voorheen Oebr. de Jongh, 
sevestigd te AMSTERDAM. ~)j. ,.. 

Ot•llelltlll bhjke" ilkl< 4 Ot""ni11111 190) lt:•l uverslun v~n Not.ri• J, C, 0. Pou.<>Nt> ', 
I• A1111tmlm, vorlcQ~Il, lwu·v~ kei ootwc•p is ((I>Cclackcul'd. bij ; • 

l<onlftklijk Beilnlt """ 1$ l'i•>V<~n~ét' 1003, No. -34. - ..., 

Maatechappelljk Kapitaal I 50,000.-> 
v~rdUid lö 50 luia4célèn • /' 1000. 

OPGERICHT : 4-12-1!J03 GEVEST IGD : Amsterdam 
DIRCCTEUR EN: J. de Jong1 en H. de Jongh 
COMMISSARISSEN : W. F. Hc:;::>elink en J . G. T. Broekmeijer 
DOEL : De engroshandel van allerlei soort meubelen en aanven<Jante urtikelen , 

het~jj voor eigen rekening dor vennootschap, hetzij in commissie, en 
l1et waarnRmon van agent ure n in meube l en en aanverwante ,."rt i ke l en . 

MAATSCHAPPELIJK KAPITM\L : f 50 .000,-, ·ve rdeeld i n 50 e~andee l~n op naam 
van f 1000 , - . 
Oprichtersaandeel: L,litgegeven is é811 oprichtersaandeel . 

cnt .nr . 
NL H 0103a 
NI H 0103b 

nominaal 
f 1000 

kleur 
zwart/wit 

In liquidatie getreden in 1908 
Druk : J . H. de Bussy , Amsterdam 
Afmeting : 23,6 cm x 15 ,3 cm aandeelen 

cm x cm opr. aand . 

gep l aatst 
42 

1 

soort 
aandeel en 
opr . aandeal 
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WALDEN 
DR. VAN EEDEN'S ELECTRISCHE BAKKERIJ 

.~ fl1 
I m 

Naamlooze V~nnootsd!ap ~ -

f>r. >Jan Eeden's Electrische Bakkerij 11 Walden" (I 
te BUSSUM. ~~ 

I -
I 

O,sc,... .,q 1cU "'• ~~Cl«..,.. tttl ,...._....;,.... .. •*''* S s...thiurta.u 
k a • ..- ., llfclrt! adt ~ ll -.et(""" "4 M...W.WIIl ............ "C.. tr.t, ,. .. "-

Maatschappelijk Kapitaal f120.000.-
verdeeld in drie Scrièn, elk groot f 40.000.· 

Bewijs van Aandeel 
No. ""_2__ , groot 

Vijfhonderd Gulden 
m SERIE A, groot f 40.000.-

BUSSUM, Januari 1912. 

<: h.. j' i!~~. 
.Dlrec1~ar'. 

OPCEIUCIIT : 0-12- 1011 GEVES TIGD : Bussum 
DIRECTEUR : K. van ' t Veer 

I -
I 

I _, 
I -
I -
I 

CO MMISSARISSEN : Dr . F . W. van Eeden, Mr . J . M. Jolles , H . ~l/ . Meerman , Ph. 
van Nisrop , J.G. Roering Warmelts en H.C . A. Elink Schuurman 

DOEL : Hat Exploiteeren der t ot dusverre door Dr. F.W. van Fod~n gedreven 
electrische bakkerij "Walden" en het uitoefenen van het bakkersbe
drijf in den meest uitgebreiden zin des woords, met inbegrip van het 
koopen, ver<.-Jerken en verkoepen der daartoe behoorende grondstoffen 
en producten . 

MAATSCHAPPfLIJK KAPITAAL : f 120 .000 , - , verdeeld in aandealen aan toon
der van f 500 , - . In 1914 is het MK teruggebracht tot f 30 . 000, -. 
verdeeld in 300 gew . aandealen en 300 5% pref . aandeelcn . 

Cat . nr . 
NL H 0104a 
NL H 01041.J 

nominaal 
f 500 
f 50 

kleur 
zwart/wit 

In liquidatie getreden 1915 
Druk : 
Afmeti ng : 34, 8 cm x 21 ,6 cm aandealen 

cm x cm 5% pref . aand . 
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geplaatst 
42 

140 

soort 
aandealen 
5% pref . aand . 



NEDERLANDSCH-ZUID-AMERIKAANSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ 

iianbrrl aan loonbrP 
Serie B, ~ '. 072 

C,ROQT 

DUIZEND GULDEN. 

Albrtl<I>A>.~. juli 1 688. 

lilerbij afgoseven 15 llft idelldbewljzen 111et Talon. 

DPGERICf-IT : 30-6-1888 GEVESTIGD: Amsterdam 
DIR 1: C I f: lJ H : llleodor Schröder 
COMMISSARISSEN : Mr . J . D. Veegens , J . V. vJierdsmo en M. J. van de \~aal 

DOEL : Het drijven van handel voornamelijk op Zuid-Amerika, in het bijzonder 
op de Argentijnscha Republiek , zoowel voor eigen rekening als in 
commissie ; zoomede alles wat daaraan bevorderlijk kon zijn . 

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : f 500 . 000 , - , verdeeld in 5 seriën : At/mE . 
Iedere serie bestaat uit 100 aandeel en aan tnoncler Vëm f 1DOO , - . 
Uitgegeven zijn 50 oprichtersbewijzen 

cat . nr . 
NL H 010Sa 
NL H 0105b 

nominaal 
f 1000 

kle1,1r 
groen/Z\olart 

geplüatst 
220 

50 

:mort 
uandeelen 
apr . aand . 

Besluit tot liquidatie genomen in de algm . verg . d . d . 25-7-1894 
Druk : Typ . Th. A. van Zegge l en , Ams terdam 
Afmeting : 25 , 2 cm x 17 , 0 ~n aandealen 

cm x cm opr. bew. 
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NIEUW-UTRECHT 
MAATSCHAPPIJ, tot het verkrijgen, stichten, exploiteerenen weder van de hand zetten 
van in Nederland liggende Onroerende Goederen 

K aamloozf> v~ f-uuoot~c-hup 

IIITSCHlPPIJ "KIEUW UTRECHT," 
tot het verkrijgen. stichten. exploiteeren en weder van de hand zetten 

van in Nederland liggende Onroerende Goederen. 
GEVESTIGD TE UTRlCOHT 

...,_. ... ~tt+-

Bewijs van Aandeel 
A .. Dl 1'0 0 ~ OF:l: 

~7§ 

TWEE HONDERD VIJFriG GULDEN. 

Jl<milt·r t)~~l'-• L.- ,_.n!<.~h titrcf 1ut nor• -\tuut .... t _p't)t)t. TWtE HO~DEAD VUrtlG GULOO 

iu bo\t-ug:t .. uo ·• u!1• Nh&ml·,-.):..; ,~_.niUl·nt.·• h p 

,_ 

OPGERICHT : 3-6-1898 GEV ESTIGD : Utrecht 
DI RECTEUR : P . J . Schenustok 
COMMISSARIS!::iEN : W.N. Pronk on C. van Dij k 
DOEL : liet verkrijgen , stichten, exploiteeren en weder Vdll de hand zetten 

van in Nederland liggende onroerende goederen 
MAATSCH APPELIJK KA PI TAAL : f 50 . :)00 , - , vcrdl:!eld in 200 aandee lon öan 

toonder vRn f 25G,-. 
In 1905 is het MK verhoogd naar f 110 .000 ,-, verdeeld i n 200 aandea
len aan toonder van f 250 , - en 240 4~% pref . ·aanueelen van f 250 , - . 

cat . nr . 
NL H 106a 
NL H 106b 

nominaa l 
f 250 
f 250 

kleur 
zwart/wit 

In lll.l uidätle getreden 1910 
Druk: Typ . Dlikman & Sartorius, Amsteruam 
Afmeting : 32 , G cm x 21,0 cm aandealen 

cm x cm 4~% pref . aand . 

106 

geplaatst soort 
aandeel en 
4 ~ % p r e'f . aand . 



reld, ook in die tijd werd op de Antwerpse beurs al in opties 
gehandeld): f.1800,- (1000); STAD VEERE, 1788: f.1500,- (1200) en 
PLANTAGE DE WITTE ZWAAN, een Surinaamse koffieplantage , Middelburg 
1775: f.900,-. 

De totale opbrengst, inklusief na-verkopen, bedroeg ca. f.45.000. 
Vergeleken met vorig jaar een stijging van ongeveer 25%. Ofschoon 
het aantal onverkochte kavels aan de ruime kant was. toch een 
bevredigende opbrengst. De organisator "SCRIPORAMA & FIRST DUTCH" 
kan terugzien op een uiterst suksesvolle veiling, n i et i n het 
minst door de grote belangstelling. 
De na de veiling gehouden beurs, met vele buitenlandse standhou
ders, werd zeer druk bezocht. 

L. Rietveld 
Amsterdam, maart 1994. 

EERSTE NEDERLANDSCHE OUDE EFFECTEN ANTIQUARIAAT. 

In januari kregen wij bericht dat de heer Rietveld ZlJn antiqua
riaat heeft overgedaan aan de heer Kees Monen. Met ingang van 1 
januari 1994 is de naam van de heer Monen's onderneming daarom ge
wijzigd in SCRIPORAMA & FIRST DUTCH. 

De heer Rietveld heeft 15 jaar lang zijn antiquariaat gedreven en 
was in de wereld van het oude effect een zeer bekende persoonlijk
heid, niet alleen in Nederland maar in praktisch de gehele wereld. 
Hij heeft de be l angstelling voor de oude waardepapieren zeer ge
stimuleerd, zonder zijn inspanningen en inzet zou deze hobby zeker 
op een veel lager niveau hebben gestaan. Wij l<unnen hem niet dank
baar genoeg daarvoor zijn. 
Ook voor ons Mededelingenblad was de heer Rietveld een trouwe in
zender van kopij. Zijn veilingverslagen waren immer zeer gedegen 
en de moeite waard om te lezen. Gelukkig heeft hij toegezegd ook 
in de toekomst nog veilingen te blijven bezoeken en ons hiervan 
verslagen toe te sturen. 

Wij wensen de heer Rietveld nog een goede gezondheid en vele ple
zierige jaren toe. Hopelijk zal hij nog lang lid van onze vereni
ging blijven en onze bijeenkomsten blijven bezoeken. 

Het bestuur. 
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Opbrengstlij st Mai l-Bid 1993-IV . 

kavel oEbrenl:!st kavel OEbrenl:!St kavel OEbreng:st 
1 f . 13,- 13 f. 22,- 25 f . 18,-
2 " 16, - 14 " 9,- 26 11 45,-
3 " 34,- 15 11 8,- 27 11 45, -
4 11 12,- 16 11 15,- 28 11 45' ~-
5 11 37,- 17 " 14,- 29 11 28,-
6 

,, 31_ - 18 " 7,- 30 11 25 , -
7 11 27,- 19 11 14 , - 31 11 42, -
8 " 30,-*> 20 " 35,- 32 " 36,-
9 " 22,- 2 1 42, - 33 40, -

10 11 20,- 22 " 12,- 34 " 34, -
11 " 16, - 23 11 12,- 35 " 23, -
12 " 16,- 24 " 12,- 36 11 22, -

*> ". na loting. 

Mail Bid 1994-I, sluiting:sdatum 30 aEril 1994. 

Op onderstaande kavels kan door leden schriftelijk geboden worden . 
Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens veiling
systeem, a.v . : f.1, - t/m f.25,- met f . l,-, van f.25, - t/m f.50, 
met f .2,- , van f.50,- t/m f.lOO,- met f.5,- en boven de f . lOO,
met f.lO, -. De hoogste bieder ontvangt zo spoedig mogelijk bericht 
vergezeld van kostenopgave. Na ontvangst doo~ de Vereniging van 
het verschuldigde bedrag worden de fondsen aan de kopers toege
stuurd en vindt afrekening met de verkopers plaats. 
Kopers beta l en naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aange
tekend of met aangegeven waarde). Verkopers wordt per kavel f.2,
plus 15% in rekening gebracht ( leden f.2,- plus 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 gepubli
ceerd. 
Ten behoeve van onze leden wordt de kwaliteit van de stukken aan
gegeven volgens onderstaand ~chema: 

Unc . 
EF 
VF 

F 

w 
+ 

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

=meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt. kleine beschadi
gingen 
zwaar gevouwen, 
menten 
waardeloos 
dekoratief 

scheuren wel of niet geplakt, andere manke-

++ zeer dekoratief 

Mail-Bid 1994-I. 
1) 2 titres provisoires Panama Kanaal Mij, Parisj 1888 

1 obl. 4% Kronen 1000 Koninkrijk Hongarije 1892 
1 obl. idem 1903 
1 obl. Gulden 100 Oostenrijk 1868 
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2) 3 obl. 4% RM 500 Moskou-Kursk 1886 . SU e 1078a F 
1 obl. 4% Rbl 625 Riazan- Ouralsk 1894, SU E 1108b F 
2 obl. 4% Rbl 125 Donetz Spoor 1893, SU E 1012 F 
3 obl. 4% Rbl 125 Orel-Witebsk 1894, SU E 1099a F 
2 obl . 4% gecons. Russ. Spoorw 1889, serie 2, SU E 1009a F 
1 obl . 4% Rbl 125 Wladikawkas 1885, SU E 1159a VF 

3) 2 obl . 4% Rbl 125 Wladikawkas 1885 . SU E 1159a 
5 obl. 4% Rbl 125 Kursk-Kharkof - Azof 1894, SU E 1034 
1 obl. 4% Rbl 125 Rusland 1894, 6e emissie 
2 obl. 4% Rbl 125 Rusland 1893, 5e emissie 

F 
3xVF ~2xF 

F 
1xW,lxVF 

4) idem als kavel 3 

5) 7 obl. 6% Binnenl. schuld Mexico, zeven versch. nominale 
waarden van Pesos 18 tot 400, ca. 1860 F 

6) 1 aand . Pesos 5 Petro lera del Panuco, Mexico 1914 VF 
2 aand. Pesos 125 Chontalpan y Anexas, Mexico 1928 VF 
3 aand. Las dos Estrel las, Mexico 1906 VF 
2 aand. $ 100 The United States Banking Cy, Mexico 1904 VF 
2 aand . Sindicato del Mamey, Mexico 1915 VF 

7) 1 aand. Pesos 20 Comp. Petrolera Mexicana Faros de Aztlan, 
1916 VF+ 

8) 1 aand . $ 25 Cia Agricola y Colonizadora de Tabasco y Chia-
pas, Mexico 1912 VF+ 

9) idem als kavel 8 

10) idem als kavel 8 

11) 3 aand. Comp. Minera San Luis del Ora, Mexico 1899 VF+ 

12) 5 obl. 3% Nat. Schuld Mexico, 5 versch. nom .waarden, 1851 F 

13) 5 aand . Fr 500 Comp. Fra~co-Hollando-Améric . , Boulogne 1905 VF 

14) idem a ls kavel 13 

15) 1 ob 1. 7% Fr 500 La Foncière Immobi 1 ière Co 1., Brusse 1 1931 VF 
1 aand . Sucreries et Raffineries en Roumanie, Brussel 1899 F 
1 oprichtersbew. UMAFO, Hérent 1928 F 
1 aand. Syndicat Minier d'Orient, Brussel 1928 VF 
1 aand. Soc. Foncière Belge-Argentjne , Antwerpen 1910 F 

16) l aand. f.1000 Gebrs. Prins Optische Mag., Amsterdam 1965 EF 
1 aand. Fr 500 Antwerpse Rijstpellerijen~ 1941 VF 
1 aand . f . 50 Alg. Mij van Ondernemingen in Oost-Indiä, Den 

Haag 1924 F 
1 aand. Fr 50 Tramways de Tiflis .. Brusse l 1901 VF 
1 eert . (Ned) 5% .t20 Eerste Hypotheek obl. Trans-Afrikaan-

se Spoorweg 1919 F 
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17) 3 conv . pref. aand. $4 (à lOo shares) AT&T, 1971 VF 

18) 1 aand. Fr 100 Bandama, Lyon 1909 F 
1 aand. Fr 100 Cinema Majestic, Lyon ca. 1960 VF 
1 aand. Fr 100 Station Climatérique et Immobilière de 

Thorenc, Parijs 1928 VF 
1 aand Fr 100 Treillage Céramique Francais, Parijs 1928 VF 

19) 2 obl. 8% Fr 500 Lung-Tsing-Hai, 1923 VF 
2 obl. 8% Fr 500 Lung-Tsing-Hai, 1925 VF 

20) 1 aand. M 1000 Betonbau AG Rautenberg & Co, Wilmersdorf-
Berlin 1910 VF 

21) idem als kavel 20 VF 

22) 5 ob 1. 4~% f. 1000 Antil l en (ongeldig gemaakt) , Willemstad .. 
1959 VF 

10 aand. f.lOO Ver. Bedr. Nederhorst , Gouda 1969 VF 

23) 1 winstaand. Suikercultuur Mij, A.meterdarn 1909 F 
1xF, 1xVF 2 aand . f.1000 Rotterdam-Tapanceli Cultuur Mij. 1925 

1 aand. f.1000 Sumatra Koffie- en Rubber Cultuur Mij. 
De Westkust, Amsterdam 1925 

1 obl. 6% Ned. Indische Houtaankap, Rotterdam 1917 
F 

VF 

24) idem als kavel 23 

25) 2 obl. 4~% f.500 Mij Hotel des Indes, Batavia 1937 VF 
1 aand. Semarang- Cheribon Stoomtram Mij. Den Haag 1911 F 
1 aand. f.lOOO Sumatra Koffie- en Rubber Cultuur Mij. De 

Westkust, Amsterdam 1925 F 

26) 5 aand. f.100 Mijnbouwmij. Boeton, Den Haag 1934 VF 
1xW, 1xF 2 aand. f.1000 Rotterdam-Tapanceli Cultuur Mij, 1925 

5 pref.aand. f.lOOO Crediet- en Handelsver. Banda, Am
sterdam 1925 F 

27) 4 aand. f.400 Ned. Indische Escompto Mij, Batavia 1935 VF 
1 aand. f.400 Escomptobank, Djakarta 1950 VF 
2 aand. Holland Bank, Amsterdam 1911 VF 
1 aand. f.1000 Hypotheekbank voor Amerika, Den Haag 1912 VF+ 

28) 5 aand. f.lOO Cultures Sambawa, Bandeeng 1914 VF 
2 aand. f.500 Het Java Veem, Batavia 1920 F 

29) 1 opr. bewijs (no.1) Nieuw Ned. Trustee's Kantoor, Amster
dam 1910, met bijbehorende notariële acte, bijvoegsel 
Staatscourant en advertentie. VF 

30) 1 bewijs winstparticipatie f.100 Hollandsch-Engelsche Duik-
en Bergingamij ., Den Haag 1941 VF 

31) 1 polis tegen brandschade uit 1916 van De Nederlanden van 1845 
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32) 1 aand. f.500 Comp. Fromagerie Hollandaise, Den Haag 1914 VF 

33) 1 aand. f.600 Soerabaiasche Incasso-, Spaar- en Hulpbank, 
Soerabaia 1921 VF 

3~) 1 aand. f.60 Mijnbouw Mij. Odin, Amsterdam 1890 VF 

35) 1 aand. f.lOOO Hollandscha Vrachtvaart Mij, Rotterdam 1918 VF 
1 aand. f.lOOO Bestevaar, Amsterdam 1917 F 

36) 1 obl. 3~% f.500 Ver. van den H. Vincentius van Paulo, Den 
Haag 1890 F 

37) 1 aand. f.5 Tjikadoe Rubber Plantage, Den Haag 1934 
1 winstbew. Bantamschen Plantagen, Den Haag 1907 
1 winstaand. Cultuur Mij Bajabang, Amsterdam 1923 

38) 1 obl. $100 en 1 aand . (gecombineerd) Ga l veston, Heuston & 

VF 
F 
F 

Hendereon RR, New York 1857 VF 

39) 1 eert. (Ned.) BanJ< der Ver. Staten van Amerika, 1844 F 

40) 1 pref. aand Linière Saint Sauveur, Gent 1938 VF 
1 pref. aand. Chemins de Fer en Colombia, Brussel 1927 VF 
1 scrip Ferrocarrilles Nacionales de Mexico, A'dam 1914 F 
1 aand. Coofolacs, Brussel 1956 VF 

41) 1 cert. f . 1000 aand. Ver. Lawoe Ondern., Den Haag 1931 VF 
1 aand. f.1000 Sumatra Plantage Mij, Amsterdam 1910 VF 

42) 1 aand. Fr 100 Goldenberg & Cie, Parijs 1927 VF 
1 aand. Fr 1000 Cie Francaise de Placement, Parijs 1928 VF 
1 aand. Fr 55 Sculfort, Parijs 1969 VF 
1 aand. Fonderies de Saint-Nazaire, Parijs 1963 VF 
1 aand . Soc. Belge d'Armement Maritime, Antwerpen 1922 VF 

43) 1 aand. Fr 100 Tramways d'Odessa, Brussel 1912 VF 
1 aand . Fr 50 Tramways de Tiflis, Brussel 1901 VF 
1 aand . Fr 100 Autobus Bèlges, Antwerpen 1924 F 
1 aand. Soc. Belge d'Armement Maritime, Antwerpen 1922 F 

44) 1 aand. f.500 Mij DUO, Amsterdam 1908 F 
1 cert. (Ned . ) $1000 pref. 7% winstd. aand. Tecolote Copper 

Mines , 1929 VF 
1 pref. aand. à 5000 shares Tecolote Copper, Delaware 1929 VF 
1 aand. à 1000 shares Tecolote Copper, Delaware 1921 F 

45) 1 obl. 4% f.250 R.K.Parochiekerk van den H. Jeannes den 
Dooper, Grootsbroek 1906 F 

46) 1 aand. Phaiton & Olean, Rotterdam 1939 VF 
1 aand. f. 400 Ned. Indische Escompto Mij. , Batavia 1935 VF 
1 aand. Javascha Bosch Exploitatie Mij, Amsterdam 1917 F 
1 aand. Rupiahs 125 Bandoengsche Kininefabr . , Semarang 1955 F 
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47) 1 aand. f . 50 BRIKO, Den Haag 1954 VF 
1 winstaand. Houthandel v/h Altius, Amsterdam 1925 VF 
1 aand. f.500 Expl. Mij Scheveningen (EMS), Den Haag 1966 VF 
1 aand. f.lOOO Gebr. Prins Optische Magazijnen, A'dam 1965 VF 

48) 1 aand. a 100 shares Clara Swansea Mining, 1929 VF 
1 cert. (Ned.} $100 aand. Clara Swansea Mining, 1930 VF 
1 aand. f.50 W.J.Kalis Baggermij . , Den Haag 1924 VF 
1 cert. (Ned.) f.100 Compania Mercantil Argentina, 1920 F 
1 aand. f.1000 Kon. Hollandsche Lloyd, Amsterdam 1913 F 

49) 1 aand. Usines Bollinckx, Brussel 1926 VF 
1 aand. Fr 1000 Cartonnerie de l'EsGaut, Termonde 1960 VF 
1 winstbew. Kilo- Moto, Brussel 1914 VF 
1 aand. Lei 250 Concordia, Boekarest 1922 VF 
1 opr . bew. Crédit Foncier d'Extreme- Orient, Brussel 1946 VF 
1 aand. Fr 125 Servo- Fre i n Dewandre, Luik 1944 VF 
1 aand. Fr 100 Cie Francaise du Zinc, Parijs 1920 VF 

50) 1 ob l . 3% Fr 500 Canal de Blaten à Ath et de la Dendre Ca-
nalisé , 1863 F 

1 opr.bew .Canal des Deux Mers (de l ' Ocean à la Méditer-
ranée) , Parijs 1894 VP 

51) 1 coupon de jouïssance S.A.per la Vendita di Beni del Reg-
no d'Italia, Turijn 1865 VF 

52) 1 aand. f.1000 Semarang- Cheribon Stoomtram Mij., Den 
Haag 1910 F 

1 cert. CNed) ~100 The New Schibaieff Petro l eum Cy., 1913 VF 
1 cert. ~20 Ver . Comité voor de Obligatiën der Trans-Afri-

kaansche Spoorweg Mij., Amsterdam 1919 VF 

53) 1 aand . Fr 100 Stadium de Paris, Parijs 1934 VF 

54) 1 aand. f.10 . 000 Vleeschhouwerij v/h J.C.van Streng, Den 
Haag 1917 (slechts 15 stuks uitgegeven) VF 

55) 1 aand. f.250 De Groningse Steenhandel, 1919 VF 

56) 1 obl. 6% Pesos 100 Canal de Urgel, Barcelona 1860 F 

57) 1 aand. Lire 500 Canale Cavour, Turijn 1862 VF 

58) 1 polis De Eerste Nederlandsche Mij. tot Verzekering van 
Risico in Loterijen, Den Haag 1902 VF 

Zaterdag 16 april 1994 Jaarvergadering en ruilbeurs. 
Zalencentrum Amsterdam C.S . , 11.00 uur. 
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TE KOOP 

Een partij van 60 fraaie aandelen, merendeels Amerikaanse 
Spoorwegen, in map. Vraagprijs f 1400,-. 

Alsmede ca. 90 aandelen, diverse landen, f 1, per stuk. 
Alles in één koop. 

Ron Bakker, telo1oon 0?0 6914867. 

TE KOOP 

OUDE AANDELEN VAN VELE LANDEN 
Schrijf mij van wolk land of tl1ot't1a u vo11nmelt, 

ik stuur u gratis mijn prijslijst. 

Mevr. A. N. Briggeman-v. d Sc !lelde 
Kantelenweg 70- 3223 RD Oostvoorne Telefoon 0181 ó 5036 

HISTORISCHE WAARDEPAPIEREN 

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

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

BESTUUR 

J. E. Wustenhoff 
J . C. H. Stoop 
J. H. B. Visker 
J.J.Jansen 
P.E. Baas 

Hoofdstraat 35, NL-8162 AB Epe 
Telefoon 05780-13969- Fax 05780-21661 

Voorzitter 
Secretaris 
Mail-Bid 
Penningmeester 
Katalogus 
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Notulen Jaarverg~d~ring V.V.O.F. dd.1b.04.1994. 

Om 11.10 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de 11 aan
wezigen welkom. 
Hij biedt zijn excuses aan voor het late verschijnen van het vere
nigingsblad, daar wat fout kon gaan bij de drukker ook fout ging, 
Binnengekomen stukken: een brief van de heer Stoop, dat hij om 
voor hem moverende redenen uit het bestuur treedt. Bij de voorzit
ter heeft de heer Visker, bestuurslid van de vereniging, gemeld 
dat hij tot zijn spijt verhinderd is de vergadering bij te wonen. 
De heer van As ligt helaas in het ziekenhuis. 
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 

Het jaar 1993 was een jaar met verhoudingsgewijs weinig bijzondere 
aktiviteiten. Er zijn slechts drie ruilbeurzen gehouden waarbij, 
gemiddeld gezien, de opkomst matig was . 
In financieel opzicht was 1993 ogenschijnlijk een slecht Jaar: we 
moesten ruim f.1500 van de reserves afboeken door grote achter
stand in de kontributie-betalingen. Op het moment van ·de 
vergadering was echter ruim f.l2 00 hiervan ingelopen. Daarnaast 
ZlJn de bankkos ten door de ingevoerde tarieven flink toegenomen 
(gemiddeld ruim f.l per lid) . 
Uit de vergadering komt het voorstel om leden met meer dan twee 
jaar kontributie-achterstand, automatisch te royeren. 

De kaskommissie stelt voor het bestuur te déchargeren voor het 
gevoerde beleid, waarmee de vergadering akkoord gaat. 
De begroting voor 1994 wordt unaniem aangenomen. 

Sru~enstel ling nieuwe kaskommissie; voor het jadr 1994 zijn benoemd 
de heren Van der Zee en John Haan. 

Samenste 11 ing bestuur: de heer J. Stoop, sekretaris.. treedt terug 
en is niet herkiesbaar. De heer J .E. Wustenhoff stelt zijn redak
teursfunktie beschikbaar. 
De heer P. Baas za l het sekretariaat a.i. op zich nemen. Uit de 
vergadering stelt de heer L. Rietveld zich in beginsel beschikbaar 
voor een bestuursfunktie voor één jaar, doch meldt dat hij liever 
een jonger iemand een funktie zou zien vervu llen . 
De huidige redakteur .. de heer Wustenhoff, die naast zijn voorzit
tersschap 5 jaar lang de zorg voor het verenigingsblad heeft ge
had, moet door tijdgebrek het redakteursschap uit handen geven . In 
het algemeen wordt vanuit de leden zeer weinig kopij aangeleverd. 
Slechts enkele leden, waaronder de heer Nieboer, hebben de afgelo
pen tijd enige kopij aangedragen. Gelukkig heeft de heer Rietveld 
onvermoeibaar zijn veilingverslagen voor ieder blad ingeleverd. 
Voor de funktie van redakteur was ter vergadering geen animo . De 
heer L.L. van den Brandt verklaarde zich wel bereid waar mogelijk 
te helpen, vooral op computer-technisch gebi ed . 

verzoek om de 
Dit is volgens 

niet mogelijk 
bijeenkomsten 

Bij de rondvraag doet de heer P. van der Zee het 
l:"'Ui !beurzen een jaar van te voren bekend. te maken . 
het bestuur , met ruggesteun van de heer Rietveld .. 
in verband met de grote buitenlandse veilingen en 
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die ook slechts een halfjaar van te voren bekend gemaakt worden. 
Het bestuur stelt voor om in het komende blad een halfjaar ruil
beurzen bekend te maken. 

De voorzitter sluit de vergadering om 11 .40 uur en dankt de leden 
voor hun inbren~-

In een onlangs gehouden bestuursvergadering is af gesproken dat de 
heer Rietveld voorlopig het sekretariaat op zich zal nemen _ Naar 
een kandidaat voor de funktie van redakteur zal door het bestuur 
verder worden uit~ekeken, voorlopig zal de heer Wustenhoff dit 
bli j ven doen. 

Het bestuur. 
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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 



ZWENDEL El\1 DéSAC:LES. 

Zwendel en débacles , dit ZlJn de e lementen, die de waarde van vele 
papieren mede beïnvloeden, bij die van bestaande maat6chappijen in 
negatieve en bij de oude papieren in positieve ~in. 
Bij de OP 9 en 10 april 1994 in Frankfurt gehóuden veiling van 
oude waardepapieren. waren twee voorbeelden van stukken waar van 
pos itieve beïnvloeding sprake was. 
Het eerste was een Ant. Sch. 200 Thaler van "BAU GESELLSCHAFT FU~ 
EISENBAHN UNTER. F.PLESSNER", Berlin 1872, een stuk uit de z . g .n. 
"GRUNDERZE IT". 
Deze z.g.n. GRUNDER?.F.IT, de periode om~treek~ 1870/75, is in do 
geschiedenis van de handel en speculatie in aandelen in Duitsland 
één van de meest besprokene geweest. Het uiterst fascinerende 
boek over de z.g.n. "Eisenbahnkönig" STRAIJSZBERG, geeft een in
dringend beeld van deze opwindende periode. Een beruchte aff~ire 
was o.a. de mani pulatie met bovengenoemde EISENBARN PLESSNER. De 
geschiedenis van deze onderneming laat zich lezen als een KRIMI. 
vooral omdat personen uit de Berlijnse "Haute Finance" er nauw bij 
betrokken waren. zoals de befaonille bnnkier Paul Mendel5ohn BÄRTOL
DY (van dezelfde familie als de componist Felix), Albert BORSIG 
van de bekende machine- en locomotievenfahrjek BORSIG en Adalbert 
DELBRUCK, destijds vooraanstaand bankier, thans nog bestaand ban
kiershuis . 
De Duitse Gründerzeit volgde na de overwinning van Duitsland in de 
oorlog met Frankrijk. Door de enorme herstelbetalingen van dit 
laatste land. zat men in Duitsland ruim in de middelen. De euforie 
kende geen grenzen. Honderden A.G. ' s werden in die jaren opgericht 
waaronder bovengenoemde Bau Gesellschaft . Het oude waardeloze 
aandeel van deze onderneming bracht thans DM.3500 (2750) op . 

Een veel recenter débacle betrof het BANKRAUS HERSTATT. Iwan Her
statt, ook wel "!wan de Verschikkelijke" of do "Koning van Keulen" 
genoemd, was oprichter van deze bekende Keulse Privatbank, 
destijds één van de grootste van deze soort in Duitsland. Door 
grootschalige, verkeerd ingeschatte, deviezenhandel werd in de 
zestiger jaren een verlies van vele honderden millioenen Mark ge
leden. Groot-aandeelhouder -was het Verzekeringaconcern GERLING . 
Alleen dank zij de enorme reserves van dit superrijke concern, kon 
het de krach doorstaan. 
Zoals praktisch alle belangrijke Keulse ingezetenen en bedrijven, 
had ook het Aartsbisdom Keulen het overgrote deel van haar deposi
to's bij Herstatt ondergebracht. Naar verluidt voor dit bisdom een 
verlies van een paar honderd millioen DM. 
Nu is het een begeerd papier voor verzamelaars: aand. van DM.lOOO, 
1962: DM.240 (180). 

L.Rietveld 
Amsterdam, mei 1994. 

5 



VElLINGNIEUWS. 

Veiling Antwerpen 23 ap~il 1994. 
Inmiddels de 22e veiling die door Erik Boone georganiseerd werd on 
tot dusver de meest suksesvolle. Voor vele k avels ongekend hoge 
PrlJZen en -dit in tegenstelling tot vellingen elders zeer 
weinig teruggegaan. 

GROOT AANBOD NEDERLAND met goede t o t zeer goede prlJzen. Er w~r~n 
niet minder dan 50 kavels met papieren van Nederlandse ondernemin
gen. Enige prijzen: EXPL. BUURTSPOORWEGEN in NEDERLAND: Bfr.900 
(800), KLM, specimen van 1n 1989 in USA uitgegeven cert .. vrij on
bekend papier: Bfr.4700 (4000); NED. STAATSLENING 1938, 2 st. 
f.1000,-, zeer fraaie papieren met afbeelding van Schiphol ~n DC~ 
vliegtuigen, zeer goede prijs van Bfr.7000 (6000); NIJMEEGSCHE 
STOOMBOOT-REEDERIJ, aand . f .300. - uit 1903. z . g . n. "Jugendstil" . 
Bfr . 2500 (1800) ; HOLLAND CANADA HYP. BANK, 2 st . 1924: Bfr.2500; 
NED.SPAAR/VOORSCHOT KAS, aand. f.500,- Amsterdam 1899: Bfr.lOOO: 
KINGMA'S BANK, aand. f.1000, - Leeuwarden 1919: Bfr.1500 en als 
laatste bank de verassend hoge prijs van Bfr.3000 (2000) voor ARN
HEMSCrffi BANK VER. BOON HARTSINCK & HELDRING, 1872. 

GOEDE VRAAG naar GOLFCLUBS. Dit betrof niet alleen Nederlandse 
golfpapieren maar ook stukken uit andere landen: ROTTERDAMSCHE 
GOLFCLUB, obl. f . 500 ,-, 1962: Bfr.3000 (2500); VELUWSCHE GOLFCLUB, 
obl. f.500,- Apeldoorn 1962: Bfr.3000 (2500), zeer goede prijs. 
recent hier nog te krijgen voor f.50. 
Gevraagd waren ook FILMpapieren: FILMFABR. HOLLAND IA , obl. f.lOOO, 
Haarlem 1916: Bfr.2000 (1400) en NAT. FILMfABR ., aand. f.lOOO, 
Bloemendaal 1921: Bfr.1400. 

TABAKSpapieren, willige stemming . EERSTE ~ffiD. ST. SIGARENVORMEN en 
KISTENPABR., aand. f .400,-, Dordrecht 1886: Bfr.3000 (2400); SIGA
RENPABR. v.h. BERGMAN CARELS , aand . f.5000 ,-, Amsterdam 1900: Bfr . 
4000 (3500), TABAK MIJ. SALINDA , aand. f .500,-, Amsterdam 1890 : 
Bfr .1850 (1600) en NIEUWE N.BORNEO TABAKS MIJ., A'dam 1891: Bfr. 
2000 ( 1800) . 
Een zeer hoge prijs werd bij de sectie BEGRAAPPLAATSEN betaald 
voor aand. vn· f . lOO,- FAMILIEBEGRAAFPLAATS MUIDERBERG uit 1879, 
nog nimmer aangeboden, :Bfr.6500 (2500). 
Overige sectoren: REMONSTR, GEREF. KERK, Haarlem, schuldbew. f . lOO 
uit 1886: Bfr.1800. Voor het uiterst curieuze KON. HOLL. LOTERIJE 
uit 1809, een loterijlot: Bfr.3000; ZOUTWINNING EILAND ST.MAARTEN, 
1859: Bfr.2400 (2000). Een goede prijs van Bfr.l2.000 (9000) werd 
betaald voor het dekoratieve papier INTERN.TENTOONSTELLING AMSTER
DAM 1881, waarbij de kwaliteit van het papier minder dan F was . 
Voor de Surinaamse plantage PASSALAIGE uit 1772 werd Bfr.7500 be
taald; het zeer zeldzame papier AMSTERDAMSE HANDEL met MOSKOU , 
obl. f.lOOO,-, 1786 bracht de inzet van Bfr.75 . 000 niet op. 
ZILVER- GOUD en DIAMANTHANDEL v.h. HOEKER & Zn. and . f . lOOO,-, 
A'dam 1903: Bfr . 2500 (2000), zeer goede prijs. ARNHEMSCHE WATER
LEIDING, aand. f.125,- 1904: Bfr.4000; 3% Premie Lening AMSTERDAM 
1933. z.g.n. Concertgebouw-Artislening: Bfr.1750 (1200); GEM APEL
DOORN. 1895 de zeer hoge prijs van Bfr.2000 (1800) en STOOM- ZUl -
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VELFABR. "DE TOEKOMST", aand. f .10,- Glimmen 1914: Bfr .1900 (1500) . 
Zoals uit het bovens·taande blijkt, was Nederland goed vetrtegen
woordigd. 

Nog enige andere opvallende prijzen: VIRGINIA AIRSHIP. 1935 : Bfr. 
23.000 {22.000); MONTPELLIER AUTOMOBlLE, 1920; Bfr.11.000 {9000); 
USINES BRAUHOT, 1906~ Bfr.6000 (5500) : DAIMLER-BENZ, z,g,n. 
"Starnmaktie" .. Berlin 1927: Bfr.55.000!! (me·t kosten ca. f.3600,-), 
GENERAL MOTORS. 1916: Bfr.25.000 en "last but nat least": ROLLS
ROYCE, 1926: Bfr. 75. 000!! . 
"SCHALDIS'' Soc. BELGE NAVIG. a VAPEUR .. 1892: Bfr.l2.000; ALMACENES 
SANTA CATALINA de SENA, een Cubaans scheepvaart papier uit 1866 : 
Bfr.ll.OOO (9000) en voor het prachtige ASTILLEROS DEL CADAGUA, 
Bilbao 1918 werd Bfr.6000 (4800) betaald. 

Sector BANKEN etc. zoals altijd goed vertegenwoordigd en over net 
algemeen goede prij zen. Dit keer echter geen echte topper·s. 
Voor het vrij veel voorkomende, echter zeer dekoratieve, pap~er 
LLOYD BANK, Budapest 1923 werd Bfr.4750 (4500) betaald. Toen dit 
aandeel voor het eerst op de markt kwam, werd er grif f.500/600 
voor betaald. 
Er waren ditmaal veel kavels met banken uit de Balkanlanden. 
Meestal zijn deze zeer dekoratief, zoals bijv. BANCA TRANSSYLVANIA 
uit Cluij, act. 1000 Lei, 1928: Bfr.4000 (2800) , BANCA AGRARA~ 
eveneens Cluij, 1921: Bfr.9000 {6000). Curieus was een share cert. 
100 Common shares of $.1 van DOW JONES & Co. uit 1973: Bfr.2000. 

IJSLAND, voor het eerst werd een oud aandeel uit dit land aangebo
den en- hoe kan het ook anders- een visseri j mij. voor walvi$
vangst uit ReYkJavic, zeer dekoratief: Btr.30.000 {9000). 

Wij zullen dit verslag besluiten met enige topprijzen. 18de eeuw: 
REAL COMP. de SAN FERNANDO de SEV I LLA. oude Spaanse Ha.nde 1 Mij uit 
1748: Bfr.180.000 en MINAS de GUADALCANAL VOTRAS, een Aceion van 
de in 1725 opgerichte Mijnbouw Mij.: liefst Bfr.265.000 (180.000), 
plus kosten ca. f.17.500,- en daarmee de hoogste prijs voor een 
papier op deze veiling. Als laatste topprijs het werkelijk 
prachtige aandeel van SUCRERIE de MEINAU, Strasbourg, 1839: Bfr. 
190.000 (140.000). 

De opbrengst van de daadwerkelijk ruim 750 verkochte kavels be
droeg niet minder dan Bfr.4.200.000, een nieuw rekord. Slechts 104 
kavels gingen terug, z i jnde ca, 12%, vergeleken met andere 
veilingen een zeer gering percentage. 
Ofschoon het aantal bezoekers betrekkelijk gering was, naar 
schatting nog geen 50, is het verbazingwekkend dat toch een derge
lijke hoge opbrengst gerealiseerd werd. Het grote aantal schrifte
lijke biedingen heeft hier in niet geringe mate toe bijgedragen. 

L.Rietveld 
Amsterdam, mei 1994. 
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TE KOOP: 

OUDE AANDELEN VAN VELE LANDEN 

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

Mevr. A. N. Briggeman-v. d. Schelde 
Kantelenweg 70, 3223 RD Oostvoorne, Telefoon 01815-5036 

TE KOOP: 

PAKKETTEN 
VAN 100 VERSCHILLENDE AANDELEN 

Alle landen maar voornamelijk België. 

f 85,- per pakket, verzendkosten inbegrepen. 

Over te maken op rek. nr. 46.98.25.537 bij ABN-Amro, 

t.n.v. J . Moskala, Mimosalaan 12, 8-8210 Zedelgem 

Telefoon 09-32-50-200876 



TOEVAL 
MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJ 

-~1\lL<O.OZ.c<. v:itNNQOT.SCHAP 

~·"·~' :v~~ ·"'-lklTSIII!PfiJ ,,TOEVAL",,,. 
O~>tutd!t b!j Al~t :81f, IS J4n~~ :J-903 141i • ~·~'*a.n 'I~" .Ua 1\IMa!lt c. W. )'!, C. VAN LIDTH ;DE :J&foF. 

ti •,._ct•v~llbÁf• YetUd«f, •11 rodt•f:~r<i bij· k:on!lli;jljJc ~ealult van 7 Augualu• JWZ. l'lo. 75, 

Ataatscb•ppeliik Kapitaal f 2,400,000:- · 
verdeeld in 4$00 aao.da8Illn. YHII I rmo,, splUsliaar 11! O.lld61'3&ndeeltm van f äO.-. 

A.ANJ)EB,L Jroot f 500.-
aéJn TOONDeR. 

OPG ERICHT: 15- 1-1903 GE VESTIGD : 's-Gravenhage 
DIREC TEUREN : R. N. G.M. Bär en W.K . Brevet 
COMMISSARI'SSEN: Jhr. H.D. \11 . Hooft , M. Edsrshei m. A. Boissevain Ezn en 

Jh r . H. D.W. van den Bosch 
DO EL: Het aanvragen of overnemen van concessiën tot het wi nnen van alle 

soorten delfstoffen; het exploiteeren van zoodanige concessiën en 
het drijven ven daarmede. in ver bandstaande handel. Het geven van 
voorschotten. of op andere wijze verstrekken van kapi taa l aan per
sonen, ondernemingen en· maatschappij en , die hetzelfde doel beooge n 
alles ~oo in de ·Nederlandsche koloniën en be4ittingen gl5 elders . 

DUU R: 99 j aren , ingegaan den 15 J anuari 1903 
MAA TSCHAPPEL I JK KAPI TAAL: f 2 . 400 . 00J ,-, .ver deeld i n aandee l en aan 

toonder van f 500, - , spli tsbaar in onderaandeelen van 7 50,-. 
In 19û3 is uitgebrácht een 5% ·cum. hypothecaire inkomstenobligatie 
leening van f 500 . 000, -, nomi naal f 500,-, spl i tsbaar i n f 100 . -. 

cat .nr . nomi naal kJ.eur geplaatst soort 
NL H 107a f 500 zwart/wit aand . f 500 , -
NL H 107b ..c 

• 50 zwarthvi t aand . f 50 , -
NL H 107c f 500 zwart/wit 5% obl. f 500 
NL h 107d f 50 zwart/wi t 5% obl. f 50 

Van het aandelenkapitaal is geplaatst f 1 . 400 .000 , - , van de obligatie is 
geplaat5t f 150 . 000 , - . 

Ontbonden besluit der Alg . Verg . d . d . 2-5-1907 
Druk: J . H. de Bussy , Amsterdam 
Afme t i ng : 23, 2 cm x 14, 4 cm voor alle soorten 
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MAARSSEN PARK 
MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN ONROERENDE GOEDEREN 

NA.\~LOOZE VE~~OOTSCH.\P 

ntl.t'l H. l'1J .:dt"t' .. ~:é~~ !!;.Mr~~e.a. .~(;ai~~- lJ, U. V~\h l'>H·:IJWZ!Zi1HJJZKl4 ~ iltt~~ 
(.('n ''1"'f> \~"'1> (~pt;. {:;~lt.~1~~~~!Ä~l~ J<: \y~; h~.~~l l'\ttl ;u ~·t.Nt ;.,';...\l ~p, ::.'! 

liaatschappelijk Kapitaal f so.ooo,-

BEWIJS Y.:\N AAXDEEL 

VIJFHO~DERD GULDEN: 

f\•· .. :ar -.:::1 • Apdl lgQ:~ 

OPGERICHT : 29-4-1902 GEVESTIGD : Amsterdam 
DIREC TEU REN : H. Crouwel Jr . en Foeke kuipers 
COMMISSARISSEN : H. de tüt , G. G. de Groot e n C. E. Wo.lff 
DOEL : Het verl~rij BAn van bouwterreinen, het sttchten VEllî gebo~WBiî doerop 

en in het algemeen de handel in gemelde onroerende zaken en de ex
ploitatie deervan 

DUUR : 50 jaren, i ngegaan den 29 April 1902 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : f 50 . 000 , - , verdee l d i n 100 qandee l en aan 

toonder van f 500 , - . 

cat . nr . 
NL H 108 

nominaal 
f 500 

kleur 
groen/vJi t 

geplaatst 
20 

soort 
aandeel en 

Ontbonden bij besluit der alg . vergadering d .d . November 191 2 . 
Druk : Stoomdrukkerij "de Industrie" te Utrecht . 
Afmeti ng: 32, 9 cm x 20 , 6 cm 
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NOORD-HOLLAND 
MAATSCHAPPIJ TOT BEREIDING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN 

Wfaatschappij "J4oottd~f{ollandH 
rot beNidlnQ van Cb~misct>e Proauctent 

~·cflb$ ~~ ,io{f"'. ~c;~~ t..tm .J~o~M f!'W c•clt(vR, l t . u .. ,.t.f:• u~ 4~ ~t,;(• }11 . ; . 'C'Aa' t<t' li. llfAMlo'l:jf t. Atut.ttJat•• •l'l>f"•, ,Jt 
~-•'>fl itk• ~~lft!J;klrc '1' •"fJ'C1:4 ) 11' a.-..~ ·• v.r, 1 ~! :.,-:e>, ,..~ Jt. 

- ........... r,.--~.f,l-o--.3!'-'""' ' ' 

> ç • MAA'l'SCHAPP.El.IJK KAPITAAl. G ,. •' n <> ' ·• " .> 

;E E fi ti 0 tt 0 E :R D 0 U I Z E N D 0 U L D E fi. 
' .. .OC·'>'I.'}o~·-,.. ..... - .. . 

:8(\\'ijs "an Jfand~tl No. ~lP 
i \ t\:\ TOCJ?\ DI:<~k ~---

groot · Vijf Honderd G~Jde~ ... 
A.\\STF.Rf>AM, I Al'&t.>li:> 1900. " ,:,: .· • _ ___., 

!/f 

OPGERI CHT: 12- 6-1900 GEVE STIGD : Amstgr dam 
0 I RECTE UR : J. de Brui ne 
C0f1 11ISSARISSEN : C.E. ter l"leulen , Mr. F.C. N. Darrme rs en Mr . Th . G. 

Dentz van Schaic~ 
DO EL : Het vervaardigen van en handal drijven in geelbloedloogzout en an

dere chemische voort brengselen 
DU UR: 25 jaren, i ngegaan den 7 Juli 1900 
MAATSC HAP PE LIJK KAP ITAAL : . f 100 . 000 , - , verdeeld j_n aandeelen aan 

toonder van f 500 . - . In 1902 veranderd in 48 aandeelen aan toonder 
van f 500 ,-, en 152 pref . aand . aan toonder van f 500, - . 
In 1904 werd het maetachappeli j k kapitaal afgest empeld tot f 63 . 000 , 
verdeeld in 48 gewoons aandealen van f 125 , - en 152 pref . aandealen 
van f 375 , - . 
Een 10% ob ligatie leeni ng groot f 30 . 000 , - is geplaatst in 1905 
He1; nomina le bedr ag de r stukken is f 1000 , -. 

cat . nr. 
NL H 109a 
NL H 109b 
NL H 109c 

nomi naal 
f 500 
f 500 
f 1000 

kleur 
olijfbr uin/beige 
paars/beige 
bruin/beige 

Oe ~ij . is i n 191 0 geliquideerd . 

gep l aatst 
48 

152 

soort 
aandeelen 
pref . aand. 
10% obligatie 

Druk : Stoomdrukkeri j "de Fakkel", v/h B. van Mantgem, Amste rdam 
Afmeting : 29 , 6 cm x 20 ,5 cm aandeelen 

29 , 5 cm x 20 , 3 cm pr ef. aandee len 
28 , 3 cm x 20 ,5 cm 10% obl i gat i e s 
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DOORNLAAGTE 
DIAMANT MAATSCHAPPIJ 

NAA.MJ,.OOZf:! Vf!NN001'SCNAP: 

Doornlaagte Diamant Maatschappjj, 
GtwF.-ST1ï3l) Tl:: AMHE)fDAM, 

Op&"''~' hij .~t< "" 6 juli ·~•1 , •• , d<n Notnló HUNl>nJK Wl~Ri'tfi; IM, ~• g<>r.dg•k.•"•d ~I) J<oofnkft)k 
Dufuit ••• w juli '!>"7• N<>. H· - ---· 

Maatschappelijk Kapitàal f600.;00(L-, 
verdeeld in 6oo A:~Jicl~elen, iedu groot /' 1ooo.-. 

.. .. -··-+•..,+-··-' " ... 
BEWIJS VAN ÀANDEEL 

AA.N TOONCBR 

Q'R C>OT 

EEN DUIZEND GULDEN. 

OPGERICJ-IT: 20-8-1907 GEVES TI GD : Amsterdam 
DIRECTEUR: R. Berkelbach van der Sprenkel 
COP'IMISS'ARISSEN : 1'1r. H.A. va n den Wal~ Bake , Mr . G. Hijmans, J. Berkel

bach van der Sprenkel, H.J. Middendorp, Chr . A. La8esen en 
N. Richardson 

DOEL: Het exploreersn en exploitssren van diamant - . goud- of andere delf
stofhoudende terreinen i n Zuid-Afrika of elders, waartoe concessi~n 
of vergunni ngen ,. eigendoms- , hum·- , pecht - n-F andere :rechten donr 
de vennootschap worden verkregen, of het deelnemen in zoodanige 
ondernemingen van anderen. 

f1AATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 600 .000 , - , verdeeld i n AandesJen aan 
toonder van f 1000 . - , splitsbaar i n onderaandeal en van zoodanig 
bedrag a l s het bestuur wensèhelijk acht. 

ct1t . 1 1r . 
NL H 11 Ga 
NL H 11 0b 

nominaal 
f 1000 
f 

kleur 
olijfbruin/groen 

Geplaatst is een totaalbedrag van f 600.000.- . 

geplaatst soort 
aandeel en 
onder aand. 

Ontbonden bij besluit der a l g. verg . van aandeelhouders d. d. 20- 1-1909 
Druk: Holdart & Ca . • Amsterdam 
Afmeting : 28.8 cm x 22 , 6 ~n aandea l en f 1000,- . 
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Veiling ~ bèurs Frankfurt a/M. 9 ~ 10 ~pril 1994. 

De veiling in Frankfurt, inmiddels voor de 34ste keer, zorgt dl
tijd voor spanning en verbazing. Het is het belangrijkste evene
ment op het gebied van oude waardepapieren en trekt bezoekers uit 
de gehele wereld. 
Overweldigend aanbod, de katalogus telde niet minder dan 1065 ka
vels en daarbij kwam nog een katalogus met 270 kavels voor een 
veiling speciaal voor handelaren welke op 8 april werd gehouden. 

NEDERLAND, zijn wij snel over uitgepraat. Slechts 4 kavels waarvan 
alleen SPOORWEGMIJ. ROTTERDAM MUNSTER, obl . uit 1876, werd ver
kocht: DM.150. Zeer hoge priJs! De 3 andere kavels, een Surinaamse 
Plantage uit 1771 (400), STADT VLISSINGEN, obl, ~.1000 qii.; 18:20 en 
nog geldig (1000) en een CER1'IFICAAT BANK (100) gingen terug . 

DUITSLAND, zeer vast, soms willig, Ruim de helft v~n de aangeboden 
stukken wa.ren Duits, hiervan ca. 85% verkocht. Enige opvallende 
Prijzen: EISENBAHN- & ALLG. RUCKVERS . GES. "THURINGIA" , Act. 1000 
Th . , Erfurt 1853, vo lgens d.e beschri,jving slechts één stuk bekend: 
DM.ló.OOO {15.000), tevens de hoogste opbrengst op deze veiling 
voor één papier. SAAR- &. MOSEL BERGWERK, 1901, met originele hand
tekening van de bekende industrieel Fritz THYSSEN: DM.3500 (2750); 
SÄCHSISCHE MASCH. FABR., Chemnitz 1870: DM.4500; SIEMENS ELEKTR ~ 
Betriebe, Akt. 1000 M. Berlin 1900 : DM _ll.OOO. biJna 4~x de inzet 
van DM. 2500. Werke 1 Uk onvoorstelbaar, de zaal was dan ook sprake
loos. SYLTER DAMPFSCHIFF 1896 : DM.8000 (7500); TIVOLI Vergnügungs
ort in Bad Kissingen. 1835: DM.6000. 
Zoals WlJ al eerder schreven: voor goede nog niet aangeboden 
papieren is men bereid hoge tot zeer hoge priJzen te betalen. 

SCHUTZ VEREIN KLEINE AKTIONÄRE, te vergelijken met onze VEB. 
Grote verbazing wekte het optreden van een onbekende zeer aktieve 
koper, die alleen voor meer dam DM.lOO.OOO aan Duitse papieren 
kocht . Op a lles, rijp en groen, bood hij. Naar veler mening dik
wijls tot veel te hoge prijzen. Bij nadere informatie bleek de ge
heimzinnige koper de voorzitter van bovengenoemde veren1g1ng te 
zijn! Als het in de bedoeling lag met deze aankopen een goede in
vestering te doen, kan achter de deskundigheid van deze voorzitter 
wel een vraagteken worden gezet . In elk geval heeft hij wel 
bij gedragen tot het sukses van de vei 1 ing. De totale omzet bedroeg 
DM.420.000, het aantal niet verkochte kavels ca. 25%, naar huidige 
maatstaven gering. 
De z.g.n. "Händler Auktion" OP de dag ervoor bracht DM . 70.000 op . 

HET OUDE AANDEEL BLIJFT IN DE LIFT. 

De daags na de veiling gehouden beurs werd eveneens druk bezocht. 
Zeer groot aanbod, gunstig voor de kopers. 

L. Rietveld 
Amsterdam, mei 1994. 
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Mail Bid 1994-It, sluitingsdatum 29 juli 1994. 

Op onderstaande kavels kan door leden schriftelijk geboden worden. 
Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens veiling
systeem, a . v.: f.l ,- t/m f.25,- met f.l,-, van f.25,- t;m f.50, 
met f.2.-, van f.SO,- t/m f.lOO, - met f . 5, - en boven de f.lOO,
met f . lO,-. De hoogste bieder ontvangt zo spoedig mogelijk he
richt vergezeld van kostenopgave . Na ontvangst door de Vereniging 
van het verschuldigde bedrag worden de fondsen aan de kopers toe
gestuurd en vindt afrekening met de verkopers plaats. 
Kvpers betalen naast de koopson uitsluitend verzendkosten (aange
tekend of met aangegeven waarde). Verkopers wordt per kavel f.2,
plus 15% in rekening gebracht (leden f.2,- plus 10%). 
Leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via de Ma1l 
Bid worden verzooht 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 aan
gegeven 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 beschadi
gingen 
zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere manke
menten 
waardeloos 
dekoratief ++ zeer dekoratief 

Mail Bid 1994-II 
1) 1 aand. f.200 Ned.-Indi~che Escompto Mij, Batavia 1934 VF 

1 aand. f.400 Idem VF 
1 onderaand. f.100 Idem, Batavia 1935 VF 
1 aand. f.lOO Mijnbouw M1j Totok, Batavia 1897 F 

2) 1 cert. f.100 Kuchenmei~ter's Internationale M1j voor Ac-
coustiek, Amsterdam 1929 VF 

1 aand. f.500 Guyana Goud Placer Mij, Den Haag 1906 VF 
1 pref . aand. f . lOOO Idem F 
1 aand. f.lOOO Eerste Ned . Fabr . van Asbest-Cementplaten 

Martinit, Amsterdam 1920 W 

3) 2 aand. f.500 (blanquettes) N.V.voor Handel in Scheepsbe
nodigdh . "De Vl-ijheid" (Libe:rty Shipstores); opgericht 
1950, Rotterdam VF 

4) 1 opr. bew. Fransch Hollandsche Caoutchouc Mij van de 
Boven Amazone, Amsterdam 1910 VF 

1 aand. f.250 Idem VF 

5) 6 aand f.250 Fransch Hollandscha Caoutchouc Mij van de 
Boven Amazone, Amsterdam 1910. VF 

6) Idem als kavel 5 VF 
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7) Idem als kavel 5 VF 

8} Idem als kavel 5 Vf' 

9) 2 aand. Sindicato del Mamey, Mexico 1915 VF 
1 aand. pesos 5 Petrolera del Panuco. Mexico 1914 VF 
2 aand. $.100 The Vnited States Banking CY. Mexico 1904 VF 
3 aand, Las dos Estrellas, Mexico 190ó VF 
2 aand. Pesos 125 Chontalpan y nexas, Mexico 1928 VF 

10} 1 obl. Pesos 18 Republica Mexicana, 1860 
1 obl. Pesos 50 Republica Mexicana, 1859 
1 obl. Pesos 64 Republica Mexicana, 1869 

VF 
VF 
VY 

11} 1 obl. Pesos 70 Republica Mexicana, 1860 
1 obl. Pesos 100 Repub lica Mexicana. 1860 

VF 
VF 

12) 1 obl . Pesos 300 Repub lica Mexicana. 1859 
1 obl. Pesos 400 Republica Mexicana, 1859 

VF 
VF 

13) 1 aand. $.25 Cia Agricola y Colonizadora de Tabasco y 
Chiapas, Mexico 1912 VF+ 

1 aand. $.125 Idem VF+ 
1 aand. $. 1250 Idem VF+, 

14) Idem als kavel 13 VF+ 

15) Idem als kavel 13 VF+ 

16) 1 aand. f.lOOO Ned.-Indische Spoorweg Mij, Den Haag 1920 VF 
1 aand. f.1000 Deli Spoorwe g Mij, Amsterdam 1919 VF 
1 aand. f.1000 Semarang Cheribon Stoomlr-éll1l, Den Ho.o.g 1911 F 
1 pref. aand. f.lOOO Cresdiet- en Handelsver. Banda, 

Amsterdam 1925 F 
2 aand. f.100 Mijnvbouw Mij Boeten, Den Haag 1934 VF 

17) Idem als kavel 16 

18) 2 aand . f.400 Holland Bank, Amsterdam 19 11 VF 
1 aand. f.lOOO Hyp . Bank v oor Amerika, Den Haag 1912 VF+ 
3 pref. aand . f.1000 Crediet- en Handelsver. Banda, Am-

sterdam 1925 F 

19) 1 aand . Berging Goud- en Zilverlading "Lutine", A'dam 1933 VF 

20) Idem als kavel 19 

21) 1 aand. f.1000 Samarang-Joana Stoomtram, Den Haag 1882 VF 
1 aand. f.lOOO Idem 1899 VF 
1 aand. f.1000 Idem 1912 VF 
1 aand. f.lOOO Idem 1922 VF 

22) 2 aand. f.lOOO Semarang- Cheribon Stoomtram, dH 1911 lxF, lxVF 
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3 aand. f.1000 Ned. Indische Spoorweg Mij, dH 1920 2:x:F, l:x:VF 
1 aand. f.1000 Del i Spoorweg Mlj, Amsterdam 1917 VF 
1 aand. f.1000 Idem 1919 VF 

23} 1 aand. f.1000 Rotterdam-Tapanceli Cultuur Mij, 1916 F 
1 aand. f.lOOO Idem 1917 F 
1 aand. f.100 Cultuur Mij Sambawa, Bandeeng 1914 Vf' 
1 aand. f.lOO Soc. Cultures Sambawa, Bandeeng 1914 VF 
2 aand. Mijnbouw Mij Boeton. Den Haag 1934 VF 

24} 1 9-and. f.lOO Soc. Cultures Sambawa, Bandeeng 1914 VF 
2 a.and. f.100 Cultuur Mij Sambawa, Bandeeng 1914 VF' 
2 aand. Mijnbouw Mij Boet on, Den Ha.ä.g 1934 VP 

25) 1 cert. f.500 Vereniging tot behartiging der belangen van 
houders vä.n Obligatiën ~ank voor Onroerende Zaken, lun-
sterdam 1948 VF 

1 cert. f.1000 Idem v-r 

Opbrengstlijst Mail-Bid 1994 - I 

Kavel Opbrengst Kavel Opbrengst Kavel Opbrengst 

1 8 21 23 41 12 
2 10 22 13 42 2 
3 5 23 16 43 2 
4 5 24 15 44 15 
5 - 25 14 45 6 
6 - 26 13 46 6 
7 25 27 27 47 12 
8 "' 28 17 48 8 
9 * 29 15 49 4 
10 "' 30 10 50 22 
11 18 31 5 51 20 
12 30 32 11 52 12 
13 15 33 13 53 -
14 15 34 1 54 15 
15 - 35 8 55 10 
16 17 36 10 56 8 
17 - 37 15 57 15 
18 - 38 5 58 17 
19 - 39 8 
20 23 40 6 

* teruggenomen wegens foutieve omschrijving 
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RUILBEURS. 

De eerstkomende ruilbeurs vindt plaats op zaterdag 15 oktober a.9. 
vanaf 11.00 ~ur in het Vergadercentrum Stationsrestaurati• AMSTER
DAM C.S. 
De eerste ruilbeurs in 1995 is georganiseerd voor ~aterdag 28 ja
nuari eveneens vanaf 11.00 uur in het Vergadercentrum St~tionsre•
tauratie AMSTERDAM C.S. 

VEILING SCRIPDRAMA ~ FIRST DUTCH. 

Op zaterdag 7 november 1994 organiseert de heer Kees Monen van 
Scriporama & First Dutch weer een v&iling met aansluitend beurs in 
het Vergadercentrum Statiensrestauratie AMSTERDAM C.S., Spoor 2A, 
Stationsplein 13~ Amsterdam . Bezichtiging der kavels vanaf 11.00 
uur . 
Inlichtingen over tafelhuur e.d. bij de heer Kees Menen, Parelgras 
144, 3206 RG Spijkenisse, telefoon 01880-30662, fax 01880- 43597. 

MUTATIES 9ËSTUUR. 

Tijdens de jaarvergadering van 16 april j.l. 
leden gedaan zich beschikbaar te stellen voor 
Zowel de sekretaris als de redakteur stelden 
schikking. 

is een oproep aan de 
een bestuursfunktie . 
hun funktie ter be-

Het bestuur is zeer verheugd dat de heer L.Rietveld zich bereid 
verklaard heeft de funktie van sekretaris op zich te nemen, welke 
funktie hij inmiddels reeds aktief is gaan uitoefenen. 
Voor de funktie van redakteur heeft zich tot op heden nog niemand 
gemeld; voor de liefhebber is deze d erhalve nog beschikbaar. 

HERHAALDE OPROEP. 

De redaktie zit nog steeds - dringend verlegen om kopij voor· de 
komende nummers van het Mededelingenblad. Ondanks onze diverse - op
roepen hiervoor gedurende de laatste twee jaar, heeft slechts één 
lid, de heer Nieboer te Groningen. hierop gereageerd en diverse 
artikeltjes ingestuurd. Laat U ook eens iets van U horen! 

AMSTERDAM c.s. 

Zaterdag 15 oktober 1994 
Zaterdag 7 november 1994 
Zaterdag 28 januari 1995 

Komt allen! 

V.V.O.F.-ruilbeurs. 
Scriporama & Old Dutch veiling/beurs. 
V.V.O.F.-ruilbeurs. 
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Van 11SPIT2F::NFRAU" tot "KRIMINELLE". 

Wie · hoog te paard -zit kan diep vallen . Dit adagium is z~ker van 
toépassing op de levensloop van de eertijds zo gevierde Duitse za
kenvrouw BARBEL RUSKE. 
Voor de niet-ingewijden zal deze naam niets betekenen. voor de r e
gelmatige bezoekers van veilingen/beurzen van oude waardepapieren 
des te meer. 
Wie is Barbel Ruske en waarom zoveel aandacht voor deze - hier on~ 
bekende - doch in Duitsland gevierde persoonlijkheid? 

Enige jaren geleden werd in Duitsland een boek uitgegeven onder de 
titel: 

"FRAUEN die SPITZEN SIND " 

In dit boek werd de levensloop van een aantal leidinggevende 
vrouwen beschreven .. vrouwen waarvan men h ier zou zegt. "~ij hebben 
het gemaakt". Niemand minder dan Rita Sussmuth, voorzitter van de 
Deutsche Bundestag, schreef het voorwoord. Onder het hoofd "EINE 
FRAU für ALLE RISIKEN" kwam de mateoerachti ge geschiedenis van me
vrouw Ruske aan bod. Van eenvoudig steno-typiste tot 
bedrijfsleider van een verzekerlngsmaatschappij . 

HOTEL Act. Ges . "HAMBURGER HOF" . 
Een stap terug in de geschiedenis. In 1881 werd in opdracht van 
Bermann Hugo Stinnes. telg van dè beroemde i ndustrie- en handels
dynastie, de bovengenoemde AG opgericht . Op dezelfde plek van het 
af te breken "Hotel de RUSSIE" zou aan de elegante Jungfernstieg, 
Hamburgs luxe-promenade, een nieuw z.g . n . "Nobel" hotel gebouwd 
worden. Binnen één j aar was de bouw reeds klaar en met het later 
door de pers als "EINE RAUSCHENDE BALLNACHT" omschreven feest, 
vierden Hamburgs prominenten de feestelijke opening . Ofschoon het 
hotel onderdak verschafte aan ettelijke hoogwaardigheidsbel<leders, 
zoals Keizer Wilhelm II, de Vice- koning van China etc., was het 
als hotel geen lang leven beschoren. Vanaf 1917 veranderde het in 
een kantoorgebouw. Een paar jaar later werd de AG omgezet in een 
verzekeringsmaatschappij. In 1955 werd de zetel verlegd naar Mull-
heim/Ruhr. · 

Als steno-typiste trad Barbe·l Ruske in 1964 in dienst bij deze 
onderneming. Van een bescheiden verzekeringsmakelaardij groeide 
het uit tot één van de grootste Duitse firmagebonden verzekerings
makelaars met een premieinkomen van ca. 150 millioen DM. Eigenaar 
was nog steeds de HUGO STINNUS GMBB . In 1969 evenwel werd deze on
derneming overgenomen door het VEBA- Concern en zo kwam ook "Ham
burger Hof 11 in haar bezit. Barber Ruske zwaaide inmiddels volledig 
de scepter bi j Hamburger Hof en haar posit ie wa s onaantastbaar. 

OUDE WAARDEPAPIEREN. 
Niet alleen in de v erzekeringsbranche had mevrouw Ruske een repu
tatie opgevbouwd ook op de markt voor de oude effecten had ZlJ 
haar sporen verdiend. ' In gezelschap van een vriend, Dr. Jakob 
Schmitz, die een hoge funktie bekleedde bij een andere grote Duit
se verzekeringsmij en een internationaal bekend auteur was van 

4 



 

standaardboeken over oude effecten, was ZlJ .een graag geziene be
zoekster op veilingen/beurzen van oude waardepapieren. Beide trok
ken zeer de aandacht. Zij door haar flamboyante verschijning, op
vallend gekleed en behangen met een vracht aan juwelen en hij de 
gedistingeerde persoonlijkheid . 
Zij waren aktieve doch kritische kopers en werden erkend als wer
kelijke vaJ<mensen op dit gebied. In de loop der jaren hadden ZlJ 

een omvangrijke kollektie opgebouwd van, meest zeldzame, stukken. 
De waarde werd geschat op vele honderdduizenden. wellicht millioe
nen DM. 

LUCHTBALLON . 
Een neerstortende meteoor had geen grotere ravage kunnen aanrich
ten in de kringen van de verzekeringswereld en die van de oude ef
fecten als in het bericht dat. in het dagblad "RHEINISCHE 
POPST" verscheen en waarin werd medegedeeld dat mevrouw Ruske door 
de direkt ie van VEB A op staande voet was onts lagen. Als een door
geprikte luchtballon spatte de schijnwereld van deze 11Spitzenfrau'' 
uit elkaar. In het uitgebreide artikel in genoemd blad werd uit
voerig op deze zaak ingegaan. Mevrouw Ruske zou zich hebben 
schuldig gemaakt aan verduisteringen van minstens ó mill. DM door 
het niet afdragen van verzekeringspremies a~n moeder VEEA . 
Het weekblad "Die Woche" had zich intussen ook op deze affaire ge
worpen. In een groot artikel in het nummer van 26 augustus j .1: 
werd ingegaan op de onregelmatigheden. Volgens ingewijden zou het 
niet alleen mevrouw Ruske zijn geweest die betrokken was bij de 
verduisteringen doch ook le idinggevende medewerkers van VEBA. In
tussen heef t - zoals Die Woche berichtte - Herr Ulrich Hartmann, 
voorzitter van de Raad van Co~~issarissen van VEBA, een grondig 
onderzoek aangekondigd waarbij alles tot op de bodem zal worden 
uitgezocht. 
Het schandaal groeide in Duitsland inmiddels uit tot een landelij 
ke affaire en werd al vergeleken met de "SCHNEIDER" zaak. De TV 
bleef niet achter en op 31 augustus j.l. besteedde het Duitse ZDF 
in een grote reportage grote aandacht aan het schandaal. Geme ld 
werd o.a. dat het verduisterde bedrag was opgelopen tot ruim DM . 12 
millioen. 

HOE ZAL DE MARKT REAGEREN 
Waarom publikatie van deze affaire in dit blad? Omdat de uitwer
king van deze zaak niet zonder gevolgen zal ZlJn op de markt voor 
oude effecten . Immers twee potentiële kopers vallen weg op deze 
betrekkelijk bescheiden markt. Tevens hangt d e verkoop van de gro
te in beslag genomen verzameling boven de markt. Daar moeten ko
pers voor gevonden worden. Dit b etreft niet alleen de Duitse markt 
doch ook die in Nederland . Beide verzdffielden ook Nederlandse pa
pieren en hun kollektie hiervan werd als één van de belangrijkste 
beschouwd . Tenslotte wordt door deze onverkwikkelijke affaire het 
aan?.ien van de gehele branche i n hoge mate beschadigd. 
Wat mevrouw Ruske betreft: opgevoerd werd zij als "Frau für alle 
Risiken" , afgevoerd als: "Frau mi t vi e len Risiken" . 
Met s panni ng worden de verdere ontwikkelingen afgewacht 

L.Rietveld 



 

<FRIS>DRANK UIT GRONINGEN. 

Terwijl ik deze woorden schrijf, jaagt de zon de temperatuur 
boven de 30~ Celsius (12.7.94} en staat er een heerliJk 
tweedrank binnen handbereik. 

tot 
glas 

Bij het doorbladeren van mijn bescheiden collectie historische 
waardepapieren was de keuze gauw gemaakt, we~.e~.r mijn volgend ver
haaJtje voor het VVOF-Mededelingenblad over zou gaan. (Fris)drank 
natuur 1 ijk! 
Uit de stapel wordt het aandeel van J.K.Hammingh's Vereenigde Fa~ 
brieken getrokken. Met een rood hoofd van de warmte tracht ik de
ze limonadefabriek in het telefoonboek te vinden; als aandeelhou
der heb je met deze hitte toch we1 recht op een verfrissing. 
Helaas .... nader onderzoek wees uit, dat ik met mijn zoekaktie zo'n 
60 jaar te laat ben. Hammingh is niet meer! 

Hammingh werd opgericht op 19 maart 1919. Het riante fabriekspand 
aan de Helperwestsingel 74 te Groningen/Helpman was overgenomen 
van "Noack Vleeswaren" en.. na enige aanpassing, in mei van dat 
jaar in gebru ik genomen . 
Denk niet. dat het allemaal met 'een houten vat t"!li een emrner water 
begon. Neen, zeker niet. Direkt bij de start begon men al met ruim 
100 man personeel en de fabrieJ< heeft zicht gedurende de 14 jaar 
van haar bestaan een zekere faam in Nederland verworven. 
Men handelde ondermeer onder de naam "De Oranjeboom" (zie de hier
bij afgebeelde advertentie). Déze Oranjeboom heeft. niets te maken 
met het bekende Oranj€boombier van de Brouweri j "Keizer Barbaros
sa" welke van 1903 t/m 1971 gevestigd was aan de Helper Kerkstraat 
te Gro·nongen/He lpman en la ter is overg·enomen en verhuisd naar Rot
terdam, alwaar men nog steeds een prima Oranjeboom-biertje tapt, 
een oud-Groninger drank met internationa l e faam . 

Groningen heeft altijd al bekend gestaan om zijn dranken. Denk ook 
maar aan de - inmiddels ter ziele zijnde - limonadefabriek van 
C.J.Polak en de nog steeds op topcapaciteit draaiende fabriek van 
Hooghoudt. 

We nemen er nog een slok op en schrijven: Tot een volgende keer. 

Willem J.Nieboer 
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Distilleerderij-Likeurstokerij 
"DE ORANJEBOOM" 

Wijnhandel]. K. Hammingh 

Limonade en Conservenfabriek 
"FRUCTUS" 

Vntchtenwij en sapfabriek 
"VINIFERA" 



7 



 

VEILINGNIEUWS. 

VEILI NG TSCHöPE. Düsseldorf 11 juni 1994. 

Een bescheiden ve iling, althans wat omvang betreft doch 
kwalitatief van bijzondere aard. Het is opmerkelijk dat dit 
veilinghuis steeds in staat blijkt te zijn zeer b ijzondere en nog 
nimmer aangeboden papieren aan te bieden. Zoals immer een 
voortreffelijke en rijk geïllustreerde catalogus met uitvoerige 
beschrijvingen van de te ve i len papieren. 

NEDERLANDSE papieren lage goed in d e markt. Een 3-tal obligaties 
van het CASINO in 's- Hertogenbosch bracht goede PrlJZe n op: 3% 
f.200 obl. 1854: DM.220(150); z .g. n. b lankette 1868: DM . lOO en 4~% 
t.200 obl. 1879: DM.l50. Voor het pra chtige papier NED. BAKKERIJ · 
CENTRALE uit 1917J waarvan de tekening vervaardigd werd door de 
beroemde kunstenaar BONNET , bracht DM .550(390) op. Het met veel 
bombari~ aangekondigde papier 6~% obl. V. O.C . 2500 Vlaamse Ponden 
van de Middelburgse Kamer van de V.O.C. bracht de wel zeer hoge 
inzet van f.27.000 niet op, 

CASINÖSPEL. 
Nier zelden zijn de affaires rondom de veilingen van Oude .Aandelen 
te vergelijken met e.en casinospel . Een aantal jaren geleden werd 
in Ams.terdam gev.eild een · Aktie van de OESTERR. UNG . BANK in Wenen, 
u it 1879, destijds de be l angrijkste bank vandeK & K Monarchie. 
Opbrengst ca. f.200. Vorig jaar bracht eenzelfde papier in 
Frankfurt DM.4500 op, thans in Düsseldorf werd de inzet van 
DM.2500 niet gehaald. 

DUITSE AANGELEGENHEDEN. 
Het merendeel der kavels had betrekking op Duitse papieren. Nie t 
zelden werden hiervoor hoge :prij zen betaald, voora 1 banken etc. 
waren zeer gevraagd. · 
Eri:i._ge prijzen; . AG für BODEN· & KOMMlJN.AL KREDIT 'in Elsas Loth, 
Strassburi 1872: DM.3800 ; C~DIT ' ~NSTALLT für HANDEL ' & INDUSTRIE, 
Dessau 1872: DM.2800; POMMERISCHE LANDSCH. Pr.Pf. 1871 liefst 
DM . 7500 en het rekordbedrag van DM. 9000 voor SCHLES. LANDSCH. uit 
1776. . . 
Goede vraag voor z.-g.n. ' 'IMMOBILIEN" uit de voormalige DDR bi.:lv·. ··= 
DEUTSCHE CENTRALE BAU VEREIN. Berlin 1872: DM .600 en Leipziger 
WESTEND BAU GESELL., 1888 : DIVL560(420). 
Wat de industriewaarden betreft vielen op vele ook thans nog klin
kende namen zoals AG für BERGEAU zu STOLBERG, 1854: DM . 3800 : Ver
meldenswaard is, dat deze onderneming destijds werd opgericht door 
de Brit JOHN COCKERIL. Een aandeel van de beroemde Belgisèhe 
Cockeri lf abriek in Seraing/Lu.ik uit 1846, eveneens door genoemde 
Brit opgericht, bracht ook DM.3800 op. Opval l e nd hoge prijs voor 
een Gruenderaktie OBERFROHNDORFER STEINKOHLEN BAU uit 1860: 7800 . 

. USA en GROOT BRITANNIE. 
De topprij zen en tevens de hoogs t e PrlJ s voor één kavel vielen 
ditmaal in deze sector. Voor een z.g.n. HORSE BOND van de Staat 
Pennsylvania, Philadelphia 1780 , met originele handtekening van 
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EERSTE NEDERLANDSCH-RUMEENSCHE STEENKOLENMAATSCHAPPIJ 

, ty.~~ili:~l:m<OQ:Q'Cfi>U' . 

· · • . -\;~-t&~be SIB8HiuleJÎJ · 
~~ ~ G6\'b~-~ ~U!ROAM. ~.~ 

", · :.•~,an J'oottder, 

groot\"JJ~ tfONDERO GULDEN • 
. ~:,:.M . {)777 

OPG ERICHT: 9-5-1903 GEVESTIGD: Amsterdam 
RAA D VAN BEHEER : B. van Buuren, J . C. de Gooijer . Dr . Leon SakHllary 8n 

W. F. H. Wevers 
DOEL : Het ontgi nnen en exploiteeren der steenkolenmijne n gelegen in het 

terrein "IJarmanesti ", dis t rict Bacau . in Rumenië, overeenkomst i g 
concessie door de n Koning van RumoniE , bij besluit ven 25 Juni 1902 
verleend, en van zodanige andre kolenmi jnen i n Rumeniä als in het 
vervolg door de vennootschap nog in ei gendom of gebruik mochten 
worden verkregen , het aanleggen en exploiteeren van alle daartoe 
benoodigde inrichtingen, daaronder begrepe n van spoor- en tramwegen 
tot het vr.rvoer van kolen , en de handel in . en verkoop van Eewon
nen steenkolen . 

MAATSCHAPP ELIJK KAPITAA L : f 2 . 500 . 000 ,-, ver deeld in 2000 gewone aan
dealen aan toonder en 3000 éumulatief preferente aandealen aan 
toonder van f 500 , - . Oe pref . aand. 7ij n s plitsbaar in onderaan
dealen vAn f 100 ,-. 

cat . nr . 
NL H 01 11a 
NL 11 01 11b 
NL H 0111c 

nomi naal 
f 500 
f 500 
f 100 

kleur 
groen/rood/zwart 

In 1908 i n liquidatie getreden . 
Druk : 
Afmeting : 21 , 2 cm x 34 , 6 cm aandea len 

cm x cm pref . aann . 
cm x cm pr ef . ond . aand . 

geplaat st 
2000 

soort 
aandealen 
pref . aand . 
pr . ond . aand . 
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NEDERLANDSCH-ZUID-AFRIKAANSCHE DIAMANTMIJN MIJ. 

DPGERI CI-IT: 27- 10-1 894 GEVESTIGD : AMSTERDAM 
DIREC TEURE N: Alex . Danie l s e n .Mr . J . B. Lornan 
CO M1'1ISSAR I SSEN : Jhr. Mr. A. P. C. van Karnebeek, Mr. A. F . K. Hartogh, 

J .H •. van Eeghen en A.D . . de Marez Dijsns 
DOE L: Het verkrij gen en exploit eeren van di amanthoudende gronden in Zui d

Afrika, het handeldrijven in di amant, het geven van voorschotten op 
diamant en alles wat in den r ui msten zin met het doel deL.er ven
nootschap i n verband staat . 

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 1 . 200 . 000,- of~ 100 .000, - , verdeeld i n 
100 .000 aandeelen op naam of aan toonder van f 12,- of i1 . - . 

cat.nr nomi naa l kleur 
NL H 011 2a f 12,-
NL H 0112b 10 x f 12 , -
NL H 011 2c 20 x f 12,- groen/zwart 

He~ ge he le kap itaa l is geplaatst 

Gel iquideerd in 1906 
Druk : Typ . de Brakke Grond, Amsterdam 
Afmeting : 25 , 5cm x 18 , 0cm ·aandeelen 
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geplaatst soort 
aandeelen 
aandealen 
aandeGlcn 



 

HANDELS- EN FABRIEKSTERREINEN 
EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ VAN 

OPGERICHT : 16-9-1901 GEVESTIGD : 's- Gravenhage 
DIRECT EUR : C. f1 . G. Nieraad 
COMMISSARISSEN : H. Gerl ings, P. J . van Houten , E.L. A. Penn , G. de Wijs , 

en H. J . Egelie 
DOEL : Het koopen , verkoopen, huren , verhuren, in erfpacht geven of nAmen , 

ruilen en overdragen van onroerende goederen , a lsmede alle hande
lingen , die met de exploitatie , in den ruimsten zin genomer , in 
verband staan . 

MAATS CHAPPELIJK KAPITAAL : f 600 . 000 ,-, verdeeld in 600 aandoel en , op 
naam of aan toonder. van f 1000 , -. Tn October 1901 is uitgagevAn 
eene 5% eerste hyp . leening , groot f 900 .000, -, verdeeld i n ob li
gatiën van f 1000,-. Coupons 1 April/ 1 October . 

cat . nr . 
NL H 0113a 
NL I I 0113b 

nominaa l 
f 1000 
f 1000 

Geliquideerd 1916 

kleur 
zwar t/wit 

Druk : Typ . J . van Boekhoven , Utrecht 
Afmeting: 22 , 9 cm x ·29 , 7 cm aandealen 

cm x cm 5% obli gat iën 

geplaatst 
600 
900 

soort 
aandeel en 
5% obligatiën 
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HOLLANDSCHE TRANSATLANTISCHE HANDELSVEREENIGING 

OPGERIC HT : 30-10-1912 GEVES TIGD : Amsterdam 
DIRECTE UR : J .H. SchsltemcJ 
COMMISSARISSE N: E. O. van ~~alree, G. Rebel, C. M. J .H . Tilman , Mr . A. F. 

van Hal l en A.C. de Kanter 
DOI:L : Het drijven van alJ.u hërl t.lu l u:r..ëkt3rr, Wëarondcr· ln t.lu . em·u Lu ~lst~L!1 

i mportza ken en .expdrtzaken· van en rraar overzeeseiJs gewesten, het 
hRvordRren van den commissiehandel dbor het verstrekken van voor
schotten, en het opricl1ten van of cleolnernen in or·ruernerrrj.ngen van 
hande l, landbouw of ni jverheid, alles in den meest uitgebreiden 
zin . 

MAATSCA PPEL IJK KAPITAA L: f 1 . 000 .000 , -, verdee l d i n aandeelen aan 
toonder van f 1000,- . In 1817 verhoogd tot f 5 .000. 000 , -. 
De eerste serie is verdee ld j,n letters "A" t/m "0" . Tevens werd 
bij de oprichting een 200 ta l oprichtersbewij zen geplaatst . 

cat . nr. nomi.nëlAJ Ueur geplaatst soort 
NL H 0114a f 1000 blauw/zwart 250 aand . 1-1 1-1 912 
NL H 0114b f 1oon h 1 f-I LIW/ 7WArt r;oo Ot.Hlcl, 5- S- 181R 
Nl H 011 4c f 1000 b l auw/ zwart 250 aand. 12- 10- '19'16 
NL H 0114d f 1000 uläuw/zwart 500 aand. 28-6-1817 
NL H 01148 f 1000 blauw/zwart 1000 aand . 8- 11- 1817 
NL H 01111f f 1000 blauw/zwart 1250 aand.. ::l- 12- 1918 
NL H 0114g f 1000 blauw/ zwart 1250 aand. 8-10-1 818 
NL H 0114h bruJn/ zwart 200 opr . bcw . 

In l iquidatie getreden, Besluit Al g . Verg . d .d . 20- 8- 1923 
Druk : Arrrst . Boek- en Steendrukkeri~, v/h Ellerman, Harms & Co . . 
Afmeting : alle stul~ l~en 20 , Ocm x 29 , 8cm 
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BENJAMIN FRANKLIN, werd DM.19.500 betaald.Het merkwaardige van 
deze lening was, dat de houder in plaats van ge ld met een paard 
diende te betalen . Stelt U zich eens voor dat dit navolging zou 
vinden op Beursplein 5, de FLOOR vol met paardrijdende dealers .. . . 
Wij eindigen me t de opbrengst voor het zeldzame en prachtige pa
Pier Opr. Aand. van THE LIVERPOOL & MANCHESTER RW uit 1826. Eén 
van 's-were lds ot~dste spoorweg po.pieren, de 1 ieve prijs van 
l)M. 15 . 000 . 

tiet was een suksesvolle veiling, klein maar fijn. Van de 3 71 aan
geboden kavels gingen er 93 ( =25%) terug. Totale opbrengst ca. 
OM.196 . 000 =gemiddeld ca. DM.700 per kavel. Een rekord bij dit 
soort veilingen. 

:L .Rietveld 

~EN NON-VALUER VAN GROTE WAARDE. 

J heeft waarschijnlijk wel eens gehoord van de I . B.~ - - de Interna
:ionale Biggles Association, een v ereniging die zich bezig höud.t 
net het werk van de oorlogsvlieger en schrijver W·.E.Johns. Heef t U 
niet van Johns gehoord, dan toch zeker wel van zij n held oorlogs
vlieger en- avonturier James Bigglesworth, afgekort "Biggles". Ook 
nooit van Biggles of. de I .B.A. gehoord, dan bij deze .... de I .B.A. 
is een net zo gezellige vereni~ing als de V.V~O.F. 

We schrijven begin 1993, er moet wat gebeuren want 1993 is in 
"Bigg les-kringen " een bijzonder jaar. 
Een . schrijnwerker werd benaderd om een plaquette te màken . Deze 
plaquette zou een permanente plaats krijgen in het Aviodome, 
$.qh~~·l)çil, ons nationale luchj:.v~artmuseum . 
Df··:p~annen waren gauw gémaalrl··; · máar het geld hè.... waar haal je 

. .... ~ . / . . . 
da-t . vandaan . . " ··· . 
Financiële gen:teen binne:n de I .E. A. bedachten een plan. Erg 
origineel was het niet, dit plan tot uitgifte van certificaten van 
aandele.n en rendabel voor de· investeerders is het ook niet, maar 
het ge ld_:·i .. S.' er gekomen_. 

in eerste instantie zouden er twee types aandeel uitgegeven wor
ct·en;' een o.andee l van f . 18,93 en een aandee 1 van f . 19,93. Royaa 1 
als de leden van de I.B.A. zijn, ze hebben allemaal op een aandeel 
van f.19,93 ingeschreven en .... de p laquette is er gekomen. 
" ll::! "B:iggles" verzamelaar en als verzamelaar van historische waar
de · papieren was ik uiteraard ~én van de eersten die inschreef op 
een dergelijk aandeel en· tegen betaling van f . 19,93 is mlJ het 
certificaat plechtig overhandigd. 
Een go~de plaats heb ik voor het stuk echter nog niet weten te 
vinden want zeg nu zelf, waar moet je het opbergen, bij je verza
me·l i ng historische waardepap i eren of bij de Bigg lesverzamel ing? 
Wl e t)et weet mag het ze\ggen. 

Willem J. Nieboer 
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CERTIFICAAT VAN AANDEEL 
PLAQUETTE 

100 JAAR .W.E. JOHNS 

03-07 
1883 

NUMMER 5 

IN 

28M08 
1883 

1893 CAPTAIN W.E. JOHNS 1993 

INTERNATIONAL BlOGLES ASSOCIATION 

WILLEM J. NIESOER 

GRONINGEN 

Aviodome, Schiphol 
25 september 1993 

Henk P. Meeuwis 
Voorzitter I.B.A. 



Opbrengst 1 ij st Mail-Bid 1994-II. 

kavel opbrengst kavel o~brens:st 
1 f . 5, - 14 f. 25, -
2 .. 13,- 15 11 25,-
3 11 7,- 16 " 25,-
4 )) 15 ,...: 17 " 25,-
5 tl 12,- 18 " 27,-
6 (I 14,- 19 11 75, -
7 I) 14,- 20 I) 75,-
8 11 14,- 21. 11 22 .. ~ 
9 (I 25,- 22 (I 21, -

10 23,- 23 11 17,-
11 11 13 ,- 24 11 15,-
12 " 13,- 25 " 8,-
13 " 25,-

Mail-Bid 1994-III, sluitingsdatum 29 oktober 1994. 

Op onderstaande kavels kan door leden schrifte lijk geboden worden. 
Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens veiling
systeem, a .v .: f.l,- t /m f.25,- met f .1,-, van f . 25,- t/m f.50,
met f.2,-, van f.50,- t/m f.100,- met f.5,- en boven de f.lOU,
met f.lO,-. De hoogste bieder ontvangt zo spoedig mogelijk bericht 
vergezeld van kostenopgave. Na ontvangst door de Verenigign v~n 
het verschuldigde bedrag worden de fondsen aan de kopers toege
stuurd en vindt afrekening met de verkopers plaats. 
Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aange
tekend of met aangegeven waarde). Verkopers wordt per kavel f.2,
Plus 15% in rekening gebracht (leden f . 2, - plus 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 gepubli
ceerd. 

Ten behoeve van onze leden wordt de kwaliteit van de stukken aan
gegeven volgens onderstaand schema: 

Unc . 
EP 
VP 

F 

w 
+ 
++ 

als nieuw 
als nieuw met een enkele vouw of te verwaarlozen plekje 
meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadi
gingen 

"" zwaar gevouwen , scheu,....,.l'\ •-7 '"' 1 ,..,f niet geplakt, andere tnanke
menten 

= waardeloos 
dekoratief 
zeer dekoratief 
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Mail-Bid 1994-III. 

1) 1 aand. f 2500 Herverzekering Mij ncosmopol:isu, A'dam 1909 

2) 1 aand. f 1000 Tabaks Unie, A'dam 1920 

3) 5 (Ned.) cert. f 25 Phoenix Oil and Transport Co te Londen, A' dam 1923 

4) 1 aand. f 20 DAF, Eindhoven 1989 

5) 1 aand. f 10.000 Expeditiebedrijf Salomons & Stevens, Rotterdam 1924 

6) 1 aand. f 500 Schoolvereniging Hagedoorn, A'dam 1919 
1 aaod. f 500 Technische Handel Mij, A' dam 1920 

7) 1 aaud. f 7500 Kota Pinang Cultuur Mij, A'dam 1925 
1 aand. f 500 Cultuu Mij Soemberredjü, A'dam 1897 
1 obl. 5% f 100 Mijnbouw Mij Bwool, A'dam 1898 
1 aand. f 500 Suikerfabriek 1joekir, Süerabaja 1934 
1 share warrant/bewijs v. deelneming f 1000 Rimboen Tabak Syndicaat, A' dam 1906 
1 aand. f 600 Tagalsch Prauwenveer, Batavia 1927 
1 amortisatiebewijs Bataviasche Ver!reers Maatschappij, Batavia 1930 

8) 1 obl. 5% Gld 1000 Oostenrijk-Hongarijë, Wenen 1868 
1 premie obl. GJd 100 Theiss, Bodapest 1880 
1 aand. Kronen 200 Hongaarse Zekerheids Springstof M~j Titanit, Budapest 1913 
1 premie obl. f 10 Servië, Belgrado 1888 

9) 1 aand. Fr. 100 Tramways Unis de Bucarest, Brussel 1899 

lü) i aand. KM lUUU Uayerische Handelsbank, Muncben lY4l 
1 obl. RM 400 J.G. Parbenindustrie A.G., Frankfurt 1928 
1 pandbrief 4% RM 1000 Bayeriscbe Vere3nsbank, Munchen 1942 

11) 5 aand. Fr. 2500 Bois du Nord & d' Amérique, Nantes 1950 
5 obl. i 100 South American Proprietary Ltd, 1933 

12) 5 aan.d. f 1 Transvalia Land Exploration and Ming Co, Pretoria 1889 

13) 3 aand. f 600 Tagalsch Prauwenveer, Batavia 1927 

14) 1 aand. f 1000 Solleveld, Van der Meer & T.H. van Hattum's Stoomvaart Mij, R'dam 1917 

EF 

EF+ 

VF 

BF 

EF 

VF 
VF 

VF 
VF 
VF 
VF 
VF 
VF 
VF 

VF+ 
VF 
VF 
VF 

F++ 

EF 
EF 
EF 

EF 
VFàEF 

VF 

VF 

VF 

15) 1 bewijs van zes wînstaand. Nederlandsche Tramwegmij, Heerenveen 1912 VF 
1 renteloze obl. f 2,50 Halfwegsche Zwemvereenig. en Reddingsbrigade, 1926 (klein formaat) VF 
2 obligaties Sovjet Unie (klein formaat) F 

16) 1 opr. aand. Les Mines d'or de Porcecito, Brusse11928 VF 
1 aand. f 25 Kon. Scholten Honig, Amersfoort 1966 VF 
1 achtergestelde obl. 7,25% Kon. Scholten Honig, Küog a/d Zaan 1973 EF 

11) 4 aand. f 100 Mijnbouw Mij Simau, Batavia 1907 F 
2 aand. f 100 Nederlandsch Indische Escompto Mij, Batavia 1935 VF 
3 aand. .f 400 Nederl. Indische Escompto Mii, Batavia 1936 VF 
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18) 1 bewijs zes winstaand. Nederlandsche Tramwegmij, Heerenveen 1912 
. 1 cert. (Ned.) Peruvian Transport Corporation Ud, 1956 

19) 1 aand. Gld 200 K.K. Priv. Kaiserin Elisabeth Bahn. Wenen 1873 

20) 1 cert. f 1000 Cultuur Mij Mcdarie, Amsterdam 1912 
1 aand. Cultuur Mij Pangloengan, Soerabaja 1927 
6 amortisatiebewijzen Bataviasche Verkeers Mjj, .Batavia 1930 
5 winstaand. Nationale Mij der Belgische Spoorwegen (groen), 1~37 

21) 1 obl. 5% f.. 100 Chemin de Fer Ottoman d' Anatolie, Constantinopel 1893 

22) 1 aand. f 1000 Mij Noordzee-Bad Zandvoort, Amsterdam 1906 

23) idem aJs kavel 22 

24) idem als kavel 22 

25) idem als kavel 22 

26) idem als kavel 22 

27) 3 aand. f 1000 Mij Noordzee-Bad Zandvoort, 1\"...<>terrlam 1906 

VF 
VF 

VF 

F 
VF 

5 x VF, 1 x F 
VF 

w 

F 

F 

F 

F 

F 

17 



TE KOOP: 

OUDE AANDELEN VAN VELE LANDEN 

Schrijf mij 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. 

GEVRAAGD: 

Oude aand~len van bedrijven van (lekker) eten en drinken 
zoals voedingsmiddelen, dranken, etc. 

Bob van Gent 
Papaverhof 13, 2565 CA Den Haag, Telefoon 070-3606130 

GEVRAAGD: 

Oude (betaalbare) aandelen uit de stad Groningen of dirakte 
omgevmg 

(Haren, Helpman, Hoogkerk, Ruischerbrug, Noorddijk, etc.). 

Aanbiedingen bij: 
W. J. Nieboer 

Helperzoom 89, 9722 BH Groningen, Telefoon 050-261682 
(niet bellen op zondag). · 

18 



BESTUUR 

J. E. Wustenhoff 
L. Rietveld 
J. H. B. Visker 
J.J.Jansen 
P.E. Baas 

Voorzitter 
Secretaris 
Mail-Bid 
Penningmeester 
Katalogus 



 
DRUKKERIJ DE MEER - MIDDENMEER 



SINDS 1978 

\YIElliiifJIJCB IlfJCB 

\Y&FJ 

\YIIill~&JOOIII1M&lli~ 

\Y&FJ 

C]) TlJIDII IFC])FJID~IIJRJ 

Zestiende jaargang nr. 4 december 1994 



INHOUD 

Bestuursmededeling 

I. G. Farben 

Van KdF windhandel naar degelijke VW belegging 

Vei ling Erik Boone 

Cataloguspagina's 

Ngrowo-Seneng-Radjoet Koffie- en Indigo Cultuur Mij. 

Djae Cu ltuur Maatschappij 

Indische Cultuur-Exploitatie-Maatschappij 

Senembah Cultuur Maatschappij 

Veil ing Scriporama & First Dutch 

125 jaar Kingma's Bank 

Opbrengstlijst Mail-Bid 1994-111 

Mail-Bid 1994-IV 

Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen 

Redaktie en sekretariaat: 
Postbus 17071 - 1001 JB Amsterdam 
Telefoon 020-6953559 (uitsluitend na 20.00 uur) 
Kontributie: f 35,- per kalenderjaar (entreegeld f 1 0,-) 
Bankgiro nr. 42.10.19.689 
Postgiro nr. 50.07.774 

Dit blad verschijnt 4 x per jaar. 

© Copyright V.V.O.F. 1994 
Overname van artikelen uitslu itend na schriftelijke toestemming van de redaktie. 

BLZ. 

3 

3 

4 

8 

29 

30 

31 

32 

13 

14 

15 

15 



BESTUURSMEDEDELING. OPROEP! 

De voorzitter/ redakteur beëindigt per 1 april 1995. na 6 jaar re
dakteurschap, in verband met andere drukke bezigheden, zijn werk
zaamheden als redakteur. De huidige overige bestuursleden hebben 
geen tijd deze werkzaamheden er bij te gaan doen. 
Voor de kontinuïteit van het Mededelingenblad, één van de levens
aders van onze vereniging, is het van het grootste belang dat op 
korte termijn vanuit het ledenbestand een nieuwe redakteur gevon
den wordt. Mocht op 1 april a.s. zich geen nieuwe redakteur gemeld 
hebben, dan is de kans groot dat het Mededelingenblad voorlopig 
niet meer zal verschijnen. Wij hopen en vertrouwen erop dat u het 
zover niet zult laten komen. Laat de nieuwe redakteur zich zo 
spoedig mogelijk melden. Denk niet: een ander zal dit wel doen . 
Wanneer alle leden zo denken, komt er nooit iemand. Mochten meer
dere leden zich melden, des te beter, een co-redakteurschap is dan 
wellicht mogelijk. 
Het bestuur is te allen tijde bereid inlichtingen te verschaffen. 
MELDT U! 

VVOF RUILBEURS. 

De eerstkomende ruilbeurs vindt plaats op zaterdag 28 Januari 1995 
in het Zalencentrum Amsterdam C.S., vanaf 11 . 00 uur . 
De ideale gelegenheid om uw verzameling aan te vullen en met ge
lijk gestemden over uw hobby te praten . Komt allen. 

I.G. FARBEN. 

Tijdens de jaren '30 was l.G . Parben het 
grootste chemische bedrijf ter wereld. 
Naast chemicaliën voor de industrie en 
de oorlogsinspanning, werd ook het be
ruchte Zyklon-B gas geproduceerd . 
Na de oorlog werd het conglomeraat op 
last van de geallieerden opgedeeld in 
verscheidene bedrijven, waaronder Bayer 
en Hoechst en BASF. 
In de jaren '50 werd de "I.G.Farben in 
liquidatie" gevormd, om lopende zaken 
af te wikkelen. 
In Nederland zijn in omloop certifica
ten van Liquidatiens Anteilscheine. De
ze stukken kome n nog al eens in verza
melingen voor . Volgens bijgaande adver
tentie is daarop nu een liquidatie-uit
kering verkrijgbaar. 

R.A . Oosten. 

Het Hollandsch Administra
tiekantoor voor Duitsche en 
Andere Waarden B.V. deelt 
mee dat i. v.m. opheffing van 
de administratie de Liquida
tions Anteilsche ine IG Par
benindustrie zijn verkocht. 
Aan houders van certificaten 
Liquidations Anteilscheine 
IG Farbenindustrie wordt 
tegen inlevering van 1 certi
ficaat RM 1000 de opbrengst
waarde f 206,34 beschikbaar 
gesteld. Inlevering kan vanaf 
heden plaatsvinden ten kan
tore van Barclays de Zoete 
Wedd Nederland N.V., We
teringschans 109 te Amster
dam. 

Amsterdam, 15 juli 1994 
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VAN KdF WINDHANDEL NAAR DEGELIJKE VW BELEGGING. 
(de geschiedenis van het VW aandeel) 

Het Volkswagenaandeel is heden ten dage een der peilers van de 
Duitse economie. Hoe dit zo gegroeid is, daarover is met g-emak een 
boek te vullen. Laten we ons beperken tot de hoofdzaken en gaan 
hiervoor terug naar de dertiger jaren van deze eeuw. 
Ferdinand Porsche, technicus in hart en nieren , was al geruime 
tijd bezig met het ontwerpen van een auto voor iedereen. 
In 1932 kreeg hij van Zündapp de opdracht om een Volksauto te con
strueren. Deze opdracht is niet verder gekomen dan de bouw van een 
prototype. Het ontwikkelen van een nieuwe automobiel werd voor roe
torfietsenfabrikant Zündapp te duur. 
Al spoedig daarna werd Porscha benaderd door de firma N.S.U. en in 
1934 bouwde Porsche voor deze klassieke . automobiel- en motorfiets
fabrikant uit Neckarsulm enkele prototypes waarin men al duidelijk 
het latere Volkswagenconcept kon herkennen. Echter ook deze N.S.U. 
opdracht werd teruggetrokken. Door toeval heeft één van deze pro
totypes de tweede wereldoorlog overleefd en is thans het eigendom 
van het Volkswagenmuseum in Wolfsburg. 

Inmiddels was in januari 1933 Hitler aan de macht gekomen. In de 
partij-ideologie paste het idee van een auto voor iedereen prima 
en al spoedig kreeg Porsche een telefoontje van Jacob Werlin, 
hoofdagent van Mercedes-Benz in München, die Hitler ooit een wagen 
had verkocht. 
Na een zware aanrijding, waar Hitler goed van afgekomen was, had 
de Führer Marcedes tot het gemotoriseerde paradepaard van Das 
Reich verheven en trouw partijlid Werlin zou het bij Mercedes-Benz 
nog ver schoppen. 
Porsche werd dus "uitgenodigd" in de Kaiserhof maar liet duidelijk 
doorschemeren dat hij geen enkele interesse had in de NAZI partij
ideologie. Hij begroette de voormalige Oostenrijkse vlugschriften
verkoper dan ook niet met "Heil Hitler" maar met Herr Hitler. 
De Führer, die absoluut geen verstand had van autotechniek, gaf 
Porsche de opdracht tot het ont.werpen van een volksauto die aan de 
volgende eisen moest voldoen: 
- kruissnelheid 100 km/uur, 
- benzineverbruik ten hoogste 7 liter per 100 km, 
- geschikt zijn voor het hele gezin, d.w.z. 5 personen, 

een luchtgekoelde motor, die volgens Hitlar veel betrouwbaarder 
was dan een watergekoelde en bovendien goedkoper in onderhoud. 

De prijs? Alles was goed zolang het maar niet duurder werd dan RM 
1000,-- destijds f.600,--. 
Op advies van Werlin stelde Porscha daarna een rapport samen waar
in de hoofdpunten werden omschreven van een volksauto, zoals deze 
er volgens Porscha uit zou kunnen komen te zien. 
Dit rapport werd op 17 januari 1934 aan het Reicbsverband -der 
Deutsche Automobilindustrie (RDA) verzonden. welke Porsche's idee 
bestudeerde. Op 22 juni 1934 sloot de RDA een contract af met het 
ontwerpbureau van Porsche. De verkoopprijs van de auto mocht niet 
hoger liggen dan RM 990,-- op basis van een produktie-aantal van 
minimaal 50.000 per jaar. 
Porsche had niet veel in te brengen en kon aan de slag. 
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In het kader van dit artikel laten we alle technische wetenswaar
digheden maar achterwege. Om de concurrentie uit te schakelen. be
sloot de NAZI-top een eigen automobielfabriek nabij het gehucht 
Fallersleben te bouwen en op 22 mei 1938 werd met veel vlagvertoon 
en blaasmuziek voor de genodigde partij-volge lingen de eerste 
steen gelegd van het latere Volkswagenwerk . 

Eén van de onderdelen van de KdF organisatie (de zogenaamde "Kraft 
durch Freude" organisatie) was het DAF, het "Deutsche Arbeiter 
Front". 
Bij de DAF kon men tegen betaling van RM 1 in het bezit komen van 
een spaarboekje (zie afb.) waarin men alke week verplicht een ze
geltje moest plakken van RM 5. De reclameslogan "Fünf Mark die 
Woche musst du sparen, willst Du im eigenen Wagen fahren" klonk 
mooi maar was bij nader inzien erg eenzijdig. 
Men kon een eenmaal aangegaan spaarcontract niet opzeggen en de 
spaarkaarten waren niet overdraagbaar. Het enige dat men vo-or een 
volgeplakte spaarkaart kreeg was een "Bestätigungsquittung11 en ·een 
vervolgkaart. Men diende door te sparen en kreeg als men een 
vierde kaart had volgeplakt een bevestiging dat men een auto kreeg 
toegewezen op de zoveelste Plaats, zoveel Jaar na het volstorten 
van het volledige bedrag (RM 990 voor een gesloten auto of RM 1040 
voor een auto met roldak terwijl men tevens diende te sparen voor 
twee jaar verzekering à raison van RM 100 p.j. plus RM 60 admini
stratiekosten, maakt in totaal maximaal RM 1310) . 
In totaal hebben ca. 337.000 spaarders zich laten inschrijven en 
bij het einde van de oorlog ontdekten de geallieerden een bedrag 
van 264 miljoen Reichsmarken op de DAF-rekening bij de Bank van de 
Duitse Arbeid in Berlijn. Auto's zijn er echter nooit aan de trou
we spaarders afgeleverd omdat kort na het uitbreken van de oorlog 
de produktie van de z . g.n. Kübelwagens en Schwimmwagens (militaire 
Volkswagens) rap ter hand werd genomen. Tevens produceerde het 
Volkswagenwerk kleine kacheltjes voor de noodlijdende soldaten aan 
het oostfront . 
De zegeltjesplakkerij was dus een lucratieve windhandel voor de 
heren bewindhebbers van het Dritte Reich . 

In 1949 bracht Volkswagenspaarder Karl Stolz uit Erlinghausen in 
het Sauerland de hele zaak weer aan het rollen door van de Volks
wagenfabriek de levering van een Volkswagen te eisen tegen geredu
ceerde prijs, Dit proces, dat veel leek op het proces van Michael 
Kohlhaas, vond plaats in 1961. Na 9 interlocuties, werd door het 
Hoge Gerechtshof de uitspraak gedaan, die inhield dat de VW
fabriek 17 miljoenD-Mark zou ontvangen van de Berlijnse "Bank van 
de Duitse Arbied in liquidatie". Dit zijn de spaargelden, ingeza
meld op bankrekening 21725, van in totaal 264 miljoen mark met 5% 
rente omgerekend in DM. 
De overmaking van deze 17 miljoen DM was de voorwaarde tot de di
rekte hervatting van de "spaardersaktie" van de VW-fabriek. In de 
eerste week van april 1962 verspreidde de fabriek onder alle VW
dealers in Oostenrijk en West-Duitsland 400.000 aanmeldingsformu
lieren . Op 16 april werden via radio en pers alle oud-Volkswagen
spaarders opgeroepen en al de volgende dag kwamen in Wolfsburg de 
eerste ingevulde formulieren binnen. 
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Men kon aan de administratieve afwikkel i ng beginnen . Spaard~rs die 
in 1938 hun eerste zegeltje plakten, bereikten na 24 jaar hun ein
delijk hun doel. Ze kregen de auto weliswaar niet voor 990 mark 
zoals indertijd was beloofd, maar men kreeg wel, al naar gelang de 
grootte van het gespaarde bedrag, een korting van 150 tot 600 mark 
op de geldende prijs van de VW. Ook kon men i.p.v. korting en be
drag van DM 100 cash ontvangen, een bedrag gelijk aan de nominale 
waarde van het aandeel van de inmiddels Volkswagenwerk AG hetende 
automobielfabrikant. 

In de eerste helft van 1960 besloot de Bondsdag op grond van een 
motie van de CDU/CSU de Volkswagenfabriek van een GmbH om te 
zetten in een AG en 60% van het geplaatste kapitaa l te koop dan te 
bieden aan kleine aandeelhouders. De wet op "de overdracht van de 
aandelen in Das Volkswagenwerk GmbH aan particulieren werd op 28 
juli 1960 van kracht. Deze wet was een stap in de richting van het 
doel dat de Bondsdag nastreefde: de bezitsvorming in alle lagen 
van de bevolking zoveel mogelijk te bevorderen. 
Naar de wens van de regering, geschiedde de bezitsoverdracht van 
de VW-fabriek als z.g.n. "sociale overdracht". Daarom werden de 
nieuwe uitgegeven aandelen bij voorkeur verkocht aan mensen met 
een laag of middelmatig inkomen . Alleen als deze groep van de 
bevolking niet alle aandelen zou nemen . zou de rest vrij verkocht 
worden. 
Personen uit de doelgroep kregen een gestaffelde reduktie op de 
koopsom van een VW-aandee 1 a 1 naarge 1 ang hun inkomen en de groot·te 
van hun gezin. Een faciliteit was verder nog dat de koopsom van de 
aandelen niet ineens betaald hoefde te worden maar in termijnen 
kon worden afbetaald. 
Het basiskapitaal van de VW-fabriek bedroeg ten tijde van de over
dracht 600 miljoen Mark. Daarvan bleef 20% in het bezit van de 
Bundesrepublik en 20% in het bezit van de provincie Niedersachsen. 
De overige 60%, met een nominale waarde van 360 miljoen Mark, werd 
in aandelen van nominaal DM 100 ter verkoop aangeboden. Iedere ge
gadigde kon maximaa l 5 aandelen kopen. Gezien de goede opbrengst 
en de u i tstekende vooruitzichten van de Volkswagenfabriek werd de 
uitgiftekoers van de aandelen vastgesteld op 350%. Deze koer s was 
vastgesteld op basis van berekeningen van onafhanke l ijke deskundi-
gen. 
In het eerste jaar na uitgifte steeg de koers van 
meer dan het drievoudige van de uitgifte koers. 
toentertijd de ronde deed was: Zeg, wat doe jij 
len? Ik? . . .. Ik koop er een Mercedes voor! 

W.J . Nieboer 

Geraadpleegde literatuur : Ein Auto zieht Kreise. 

de aandelen tot 
Een mopje dat 

met je VW-aande-

- Brochure Dein KdF Wagen . 
De VW Kever. 
Privé-archief W. J . Nie boer . 
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VEILING ERIK SOONE, 22 OKTOBER 1994. 

Toenemende belangstelling voor Nederlandse Oude Effecten. 
Zelden zijn er zoveel kavels met Nederlandse papieren aangeboden 
als op de veiling van Erik Boone op 22 oktober j . 1. in Antwerpen. 
Inklusief voormalig Ned. Indië en de Ned. Antillen niet minder dan 
75 stuks. 
Nog opvallender is, dat praktisch alle kavels verkocht werden 
tegen prijzen die dikwijls een veelvoud van de inzet waren. Enige 
voorbeelden: 
CHEMIN de FER D'ANVERS a ROITERD.AM, aand. f.250 uit 1854~ zeer cu
rieus papier met tekst in Frans, Nederlands en Engels. Van 
Antwerpen naar Rotterdam was destijds een ingewikkelde reis. Eerst 
per trein van Antwerpen naar de Moerdijk en vandaar met de boot 
naar Rotterdam, reisduur ongeveer een half etmaal. Eerst aan het 
einde van de zestiger jaren was de spoorbrug over het Hollands 
Diep gereed en kon men vanuit België rechtstreel<:s naar Rotterdam 
en verder. Dat de lijn profitabel was, blijkt uit het feit dat 
voor de investering van f.250 een aantal decennia later f.905 per 
aandeel werd terugbetaald. Bij een inzet van Bfrs.3800 werd nu 
Bfrs.4000 betaald. 
NED. RIJNREEDERIJ, aand.f . 1000 Rotterdam 1920: 1500(1200), STOOMV. 
MIJ . INSULINDE, opr. aand . Amsterdam 1881: 1500(1400); NED.SCHEEPV. 
MIJ. HOLLANDIA, aand. f.1000 Rotterdam 1917: 2750(2500). 
Zeer vaste stemming bij de sektor banken/verzekering. GRONINGER 
BANK, aand. van 100 pref. aand. van f.lOOO, dus nominale waarde 
niet minder dan f.100.000, Groningen 1922: 2000(1200); BANK voor 
de DIAMANTHANDEL, aand. f.250 Amsterdam 1919: 2250(2000); als uit
schieter de prijs van 11.000(3000) voor het bijzonder fraaie pa
pier WEST-INDISCHE CULTUURBANK, aand.f.lOOO Amsterdam 1919. 
Tabakspapieren blijven gevraagd. BORNEO TABAK MIJ. 1888: 2000 
(1600); SIGARENFABRIEK HOLLAND, 2 aand. Den Haag 1928: 2100(1400) 
en als topper TAMIANG TABAK MIJ., aand.f.50 Amsterdam 1903: 8500. 

Diverse sektoren. DOORNSCHE GOLFCLUB, 1913, aand. f . 1000: 4000; 
HILVERSUMSCHE LAWNTENNISCLUB, 2 st. 1914 en 1919: 1700(1400); HOL
LANDSCHE SCHOUWBURG MIJ. , Rotterdam 1917: 2750 ( 2500) en RIKA HOP
PER TONEELGEZELSCHAP, aand. f.lOOO Amsterdam 1927: 1200. 
NED. VER. tot BEREIDING van MELKPROD., aand.f500 Delftshaven 1894, 
nog niet zo lang geleden hier verkrijgbaar voor een paar tientjes, 
1700(1500); ALG. ZEEUWSCHE ELECTR. MtJ .. aand. f.500 Middelburg 
1918, bijzonder fraai papier in a.g.n. Jugendstil: 3250(1300). 
De meest opvallende prijs ging naar PHILIPS GLOEILAMPENFABR., 
sh.cert. uitgegeven in USA 1964: 5000(2000), nog niet zo lang 
geleden werden door Amerikaanse handelaren grote partijen 
aangeboden voor f.5 per stuk! Men ziet het geld ligt soms voor het 
oprapen. 

Ofschoon de totale opbrengst vergeleken met voorgaande veilingen 
wat aan de bescheiden kant was: ca. Bfrs.2.850.000 (ca. f.156.000) 
kan toch gesproken worden van een zeer suksesvolle veiling. Er 
waren wat minder zeer dure kavels, vandaar de wat lagere opbrengst 
dan voorheen. Van de 855 aangeboden kavels gingen er slechts 137 
(= 16%) terug. 
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NGROWO SENENG RADJOET 
KOFFIE- EN INDIGO-CULTUUR-MAATSCHAPPIJ 

OPGERICHT : 8 - 08-1892 
DIRECTEUR : Jos . L. Sa lomonsen 
COMMISSARISSEN : geen 

GEVESTIGD : Amsterdam 

DOEL : De voortzetting, uitbreiding en overname met baten en lasten 
van de koffieonderneming Ngr owo- Seneng , gelegen in de r esidentie 
Kedoe , afdeeling Temanggoeng, distric t So emowana, en van de 
indigo-onderneming Radjoe t , gelegen in de resi d entie Samarang, 
afdeel ing Kendal, district Welerie. Onder het doel is voorts 
begrepen de handel in d e aldus verk regen p roducten . 

DUUR : Tot den 30 October 1956 . 
MAATSCHAPPELIJK KAPI TAAL : f 250.000 , - , verdeeld i n 250 aandeelen 

op naam of aan toonder, elk groot f 1000,- . 
In 1903 is uitgegeven een 4% obligaciel eeni ng groot f 250 . 000,- . 

cat . nr . 
NI C 0029 

nominaal 
f 1 0 00 ,-

Opgeh ev e n in 1908 

k leur 
groen 

Druk: typ . J .H . de Bussy, F~sterdam 
Af met i ngen: 29, 6 cm x 22,9 cm aandeelen 

geplaatst 
250 

soort 
aandee l e n 
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DJAE 
CULTUUR-MAATSCHAPPIJ 

OPGERICHT : 25-07-189 0 
DIRECTEUR : A. J . van Delden 

GEVESTIGD: Amste~dam 

COMMISSARISSEN : C.W. Groskamp en A. F . S . van Delden 
DOEL : Het aankoepen en exploiteeren van reeds bestaande culluur

onderncmingen of het in cultuur brengen van zoogenaamde woeste 
gronden, waarvan het erfpachtsrecht door de vennootschap 
wordt verkregen, direcc van de Nederlandsch-Indische Regeering, 
dan wel van derden wordt overgenomen of gekocht . 

DUUR : 25 j aren , ingegaan 25 Augustus 1890 
MAA~SCHAPPELIJK KAPITAAL : f 300 . 000 , - , verdeeld in 300 aandeelen 

dan Loonder , elk groot f 1000 ,- . 

cat . nr . 
NI C 0030 

nominaal 
f 1000 

kleur gepl aatst 
groen/zwart 300 

soort 
aandeel en 

Ontbonden bi j beslui t der ver gadering van aandeelhouder s 
d . d . 17- 09- 1907 
Dr uk : Typ . J . I-1. de Bussy , Ams ter dam 
Afmetingen : 25 , 0 cm x 17 , 3 cm aandeel en 
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INDISCHE CULTUUR-EXPLORATIE MAATSCHAPPIJ 

ffi~Mll'Ml tl.!i~NU{IISOtW 

Jlitli~i~~ :~mnr:~orntia laats.nbàipij, 

OPGERICHT : 1-06-1904 
DIRECTEUR : H. P . W. Elias 

;[ gB~~~tl~t te)~~lfP~'ttAla(&, i' 

gr.uO't OUJZSNP (lUL,OE~tr 
aun "rO('!)'NOeP{. --; 

(~\. ... - - ' 

GEVESTIGD : 's-Gravenhage 

COHMISSARISSEN : J . Groen, Mr J . F . Di jkstra en H. Th . Baron Taets 
van Amerongen 

DOEL : Het nemen van cultuurproeven i n hoofdzaak voor den aanplant 
van katoensoorten uit Amerika en andere streken bui t en Oost
Indië en dat op de gronden door inbreng, . aankoop, erfpacht , 
huur , ruiling of op andere wi j ze te verkrijgen in de 
Neder l a ndsche koloniën, ten einde tijdens of na de proefnemingen 
de op voren omschreven bezittingen geheel of ten deel e te 
vervreemden o f te verpachten, zul l ende de vennootschap 
gedurende haar bestaan , welke onafhankel ijk is van landbezit, 
het karak ter van exploratie en adviserend lichaam behoudep . 

DUUR : 25 jaren, ingegaan den 7 Nov . 1904 
MAATSCHAPPELIJK KA~IT~,L : f 100.000 , - , verdeeld in 100 aandee1en , 

bi j volstorting aan toonder , van f 1000, -. 

cat . nr . 
NI C 0031 

nominaal k leur 
f 1000 o l ijfg roen/bruin 

geplaatst 
100 

soort 
aandeel en 

Ontbonde n bi j beslui t der verg . van aand . houder s d .d. 17 Juni 1908 
Druk : J . H . de Bussy , Amsterdam 
Afmetingen: 26 , 7 cm x 18,6 cm aandee len 
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SENEMBAH CULTUUR MAATSCHAPPIJ 

• . . ·· Nn~mJQf!~e Y:tl)tl~ll\cbaJl . . 

SEÏÏIBA'K 'CUÜUÛR MAAtSCHAPP1J. 

•~:Wfd~~~-~"'-~ l~ u~ t•4i•u~ ••• . ". •1.-'• 
..1 '· tt. *-'Ui.,. tt fl-*~" ••·~~ tti4\'J' tJt lfAt*nt f 

"''"(,.,.,Hu ;~>••"m.t ••""' ~ n-.t*t ~~~ ·~· M-

·,"~--

AANDEB.L AAN TOONOER 
. ~lU11.. <MEDt ~ElltE!. 

groot OUIZENO GULDEN. 

OPGERICHT : 16-11-1897 GEVESTIGD : Amsterdam, Binnenkant 26 
DIRECTEUR : J . H. E. de Voogt 
COMMISSARISSEN : J .M. Pijnacker Hordi jk , W. Broese van Gronou , Ph. 

van Ormneren J r ., H. J . Laverge en Mr . G . Hijmans 
DOEL : Het telen en kweeken van tabak of andere producten , op 

zoodanige gronden , als door de vennootschap in eigendom , 
huur , erfpacht ofonder welken Litel ook , hetzij bij haar 
oprichting , hetzij later mochten worden verkregen ; het 
verwerken en ten vervoer en ten verkoop geschikt maken der 
te verkrijgen producten en het vervoeren en verkoepen van 
deze, daar waar zulks in het belang der vennootschap het 
meest wenschelijk wordt geacht . 
Het huren van gronden in de residentiën Soerakarta en 
Dj okjokarta is van den werkkring der vennootschap uitgesloten . 

DUUR : Tot den 31 December 1961 . 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : f 500 . 000 , - , verdeeld in 5 serieën van 

100 aandeclen aan toonder van f 1000, . 

cat .nr . 
NI C 0032 

nominaal 
f 1000 

kleur 
zware/wit 

geplaatst 
325 

Ontbonden bij besluit der alg . verg . d . d . 17-0 5- 1904 
Druk : Typ . en Li th . J .H. de Bussy , Amsterdam 
Afmetingen : 32 , 2 c m x 20,7 cm aandeelen 

32 

soort 
aandeel en 



VEILING SCRtPORAMA & FIRST DUTCH, 3 NOVEMBER 1994. 

Slechts twee weken na de suksesvolle veiling in Antwerpen vond in 
de gebruike 1 Uke ruimte van het Centraa 1 Station de 11 HO 1land Auk
tion" van Scriporama & First Dutch plaats. Er werden ditmaal uit
sluitend Nederlandse papieren geveild, waaronder vele curieuze en 
nog niet eerder aangeboden stukken. 
Hoewel het aantal bezoekers wat aan de matige kant was, werd er 
toch goed geboden. Ook de schriftelijke bieders lieten zich niet 
onbetuigd. 

Vooral voor scheepvaartpapieren bestond grote belangstelling. Eni
ge PrlJZen: AMSTERDAMSCHE RIJN STOOMB .MIJ, aand. f.1000 uit 1868 
f.75 ; STOOMV.MIJ. "LEONORA", aand . f.lOOO, R'dam 1901: f.l60(100); 
GELDERSCHE STOOMBOOT MIJ., Nijmegen 1868: f .65 (50); "URKS BELANG" 
1915: f . 100(90); "FLEV0 11

, Lemmer 1917: f.55(50) en ZEEVAART MIJ. 
"GRONINGEN", 1917: f.90. Voor het curieuze papier "RENATE LEON
HARDT", een maatschappij die zich ten doe l had gesteld de 
goudschat te bergen uit het in 1917 vergane gelijknamige Duitse 
schip, Wijde Worme2 1954: f.80(75). 

Auto's, spoorwegen en rijwielen waren eveneens gevraagd, echter 
betrekkelijk beschéiden prijzen. PIETERSEN & Co's AUTOMOBIELBEDR., 
R'dam 1957: f . 110(50); AUTOKOETSWERK v/h J.C.DOLK, R'dam 1919: 
f . 55(50); NOORDBRABANTBCH DUITSCHE SPOORW. MIJ, R'dam 1869, met 
afbeelding van een nostalgische lokomotief, f.210(200); FONGERS, 
Groningen 1954: f.28(20) en RIJWIELFJ\BR. "BATO": f.44(20). 

Van banken en verzekeringen was een groot aanbod waaronder enkele 
zeer curieuze papieren. MESDAG & Zn Effectenkant. Groningen 1907: 
f.55(50); KINGMA'S BANK, Leeuwarden: f . 55(50); LOTICHIUS, Helmond : 
f.44(40); ZUID-HOLL. CREDIET VER., Den Haag 1876: f.100(80); GRO
NINGER BANK, bewijs van 100 pref. aand. à f.1000 (dus f.lOO.OOO), 
1922: f.275(220); BANKIERSKANT. "LISSA &. KANN", Joods familieban
kierskantoor opgericht in 1800, aand. f.lO.OOO Den Haag 1906:f.150 
en Oprichtersbew. H.B.U., A'dam 1952: f.110(75). Tenslotte nog het 
bijzonder fraaie papier EERSTE NED. MIJ. tot VERZ. van RISICO'S in 
LOTERIJEN, de ,z,g.n, "LOTISICO", Den Haag 1915: f.150. 

De andere sectoren lagen er wat verwaarloosd bij met als uitschie
ter NATIONALE BRANDSTOF MIJ., Amsterdam 1864: f.200. 
Voor 3 verschillende Amerikaanse Certificaten van SHELL uit 1970-8 
werd de bescheiden som van f.50 betaald. 
Bij drukkerijen viel op KON. NED. STEENDRUKKERIJ, Den Haag 1869: 
f.90. 
Wij besluiten de opsomming met PARKSCHOUWBURG, Amsterdam, Oblig. 
1884: f.70(60) . 

CONCLUSIE: Het was . een gezellige en geanimeerde veiling . Voor hé
scheiden prijzen kon iedere liefhebber zijn kollektie met mooie en 
waardevolle stukken uitbreiden. Zoals we van Kees Monen gewend 
zijn, was ook het geheel weer goed verzorgd . 

L. Rietveld 
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12S Jaar KINGMA'S BANK. 

Op 4 november 1994 was het precies 125 jaar geleden dat in ~akkum 
door Tjeerd Herre Kingma en Jan Hylke Kingma de kassierszaak firma 
Gebr. Kingrna werd opgericht. 
In de Bolswarder Courant van 4 november 1869 lezen we in een ad
vertentie: "Gebr . Kingma te Makkum nemen gelden à depot, belasten 
zich met het koopen en verkoepen van effecten en coupons, en het 
incasseren van wissels". 
Al voor die tijd nam de vader van de gebroeders, die een oliemolen 
exploiteerde, gelden van zijn afnemers, boeren, in bewaring. 

De eerste jaren gaf het kassiersbedrijf weinig drukte, maar nadat 
in 1885 een nauwere relatie met de Nederlandse Bank werd aange
gaan , namen de zaken toe. 
In 1896 werd een bijkantoor geopend in Bolsward, dat al spoedig 
groter werd dan het hoofdkantoor in Makkum. Door toenemende eon
centratie van het bedrijfsleven in Leeuwarden, besloot men om zich 
ook daar te vestigen . Voor f.1,-- per week werd een kamer gehuurd 
in café "De Roskam". 
In 1917 doet de Nationale Bankvereeniging een vergeefse poging om 
Kingma over te nemen. 
Op 4 november 1919, precies 50 jaar na. de oprichting, wordt de 
firma Gebr. Kingma omgezet in Kingma's Bank N.V., met een aande
lenkapitaal van f.500 . 000 . 
Door toenemende concurrentie gaat men over tot aansluiting bij de 
Bank-Associatie. Dat duurde echter maar kort, want ten gevolge van 
de ineenstorting van de Bank-Associatie koopt de familie Kingma de 
bank in 1922 terug. 
In tegenstelling tot vele andere banken weet Kingma•s Bank zich te 
handhaven en in Friesland vele kantoren te openen. 
Om de continuïteit op lange termijn zeker te stellen, fuseert 
Kingma in 1971 met Bank Mees & Hope. In 1981 wordt de bank aan de 
Algemene Bank Nederland overgedragen . Na de fusie tussen de ABN 
~ank en de Amro Bank zijn de kantoren van Kingma geïntegreerd in 
het ABN AMRO kantorennet. 

Op bijgaande 
handtekeningen 
van Jan Hylke 
Herre) , die in 
deed. 

R.A.Oosten 

Bronnen: 

afbeelding van een aandeel Kingma ' s Bank komen de 
voor van de twee oprichtere in 1869 Tjeerd Herre en 
Kingma, en van Jan Marten Kingma (zoon van Tjeerd 
1993 op 12-jarige leeftijd zijn intrede in de firma 

-Ankertros, pers. erg . ABN, maart 1981. 
-De Historie, uitg. ABN AMRO Historisch Archief . 
-Fin. instellingen in Nederland 1900-1985, DNB stat. cahier nr.2. 

NOTEERT U EVEN! 
Komende ruilbeurs VVOF: 28 januari 1995, Amsterdam C.S., 11.00 uur 
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MAIL-BID 1994 IV sluitingsdatum 25 j a nuari 1995 

Op onders~aande kavels kan door de leden schriftelijk worden geboden . 
Een kavel wordc toegewezen aan de hoogste bieder volgens het ve~lingsysceem, 
en wel als volgt : van f 1 t/m f 25 met f 1; van f 25 t/m 50 mee f 2; 
van f 50 c/m f 100 met f 5 ; bàven de f 100 mee f 10 . De hoogste bieder 
ontvangt zo spoedig mogelijk bericht vergezeld van een kostenopgave . Na 
ontvangst door de Vereniging van het verschuldigde bedrag worde~ de 
fondsen aan de kopers toegezonden en vindt verrekening met de verkopers 
plaats . 
Kopers betalen naast de koop som uitsluitend verzendkosten (aangeteke nd) . 
Verkopers wordt per kavel f 2 plus 15% van de opbrengst in rekening 
gebracht (leden f 2 plus 10%} . 
Leden die scukken wille~ aa~bieden voor verhandeling via äe Mail-Bid 
worden verzocht de fondsen per post aan de V. V. O . F . te zenden . In het 
volgende periodiek worden de opbrengsten gepubliceera. 
In de kavelomschrijving wordt de kwaliteit van de stukken aangegeven 
volgens het onderstaande schema : 
Unc = als nieuw 
EF = als nieuw rneL een enkele vouw of te verwaarlozen plekje 
VF = meer dan eenmaal gevouwen , iets gevlekt , k l eine beschadiginge n 
W zwaar beschadigd, waardeloos 
+ = decoratief 
++ = zeer decoratief 

Kavels Mail-Bid 1994 IV 

1} 2 aand . f 1000 commandi taire vennootschap Tieleman & 

Leiden 1944 
1 aand . f 1000 idem, dup l icaac , Leiden 1951 

Dros, 
VF 
VF 
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2) 

3) 

1) 

5) 

1 aand . f 1000 Amsterdam Thee Cultuur Mij, A'dam 1911 
1 aand . f 1000 Banjoewangi Thee en Rubber Cultuur Mij, 
A'dam 1911 
2 opr .bew . Petroleum Mij "Moesi Ilir ", A' dam 1901 
2 aand . f 400 Ned . Ind . EscompLo Mij Batavia , 1935 
1 aand . f 200 Ned . Ind . Escompto Mij , Batavi a 1934 

5 r ecepissen Russko-Gol l a ndski Bank , A' dam 1915 
1 obl . 3% Rbl 125 Morschansk Sysran Spoor , l889, SU E 1039 
2 obl . 4 , 5% Rbl 125 Iwangorod - Dombrova 1882, SU E 1026a 
1 obl . 4% Fr. 1000 Villede Sofia, 1910 

1 pandbr 5% f 1000 Holland Noord Amerika Hypotheekbank, 
Gorinchem 1915 
1 pandbr 5% i 100 Holland Noord Amerika Hypotheekbank , 
Gorinchem 1914 

F 

F 
VF 
VF 
VF 

VF 
F 
F 
F 

F 

F 

1 obl . $ 100 Galveston , 
1860 

Ileuston & Hendersen RR , A' dam emissie, 
VF 

1 (Ned) cert . $ 1000 United Copper, 1909 VF 
1 aand . The Joseph Dixon Cruciblc Company , Jersey City, 1959 VF 
1 (Ned . ) cert . American Natural Gas, , 1928 VF 

6) 1 aand . (4 shares) Century Ribbon Mills (Ernest & Herman Levy ) , 
1934 , meL lwndtekening Levy VF + 

7) 1 aand . f 2 r;o ( 25% gestort) De q.rouingsche Steenhandel , L9l9 VF 
1 aand . idem, blankette VF 

B) 1 ex . speciaal Banknummer Alg . Handelsblad, juli 1937, 40 pagina's 
1 ex . Off The wall Street Journal, parody issue, 1 april 1982 24 
pag . 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

11} 

1 boekje Laagste en Hoogste Koersen 1919-1928 A. Gillissen Bank , 
115 pag . 

15 obl . 4 , 5% f 1000 (ongel d i g gemaakt) NederlandsC:> 
Antillen 1959 

idem als kavel 9 

idem als kavel 9 

idem als kavel 9 

1 aand . Berging Goud en Zilverl ading "Lut i ne ", A' dam 1933 

5 (Ned . ) cert . Peruvian Transport Corp ., 1956 
4 (Ned.) cert. Associated Gas and F.lccLric , ca 1930 
5 (Ned.) cerl: . Chicago , Milwaukee, St . Paul and 
Pacific RR, ca 1930 

VF 

VF 

VF 
VF 

VF 

15) 17 (Ned . ) cert . Peruvian Transport Corporatien Ltd, , 1956 VF 

16) 18 (Ned . ) cert . Peruvjan Transport Corporatien Ltd, 1956 VF 
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17) 1 aand . f 1000 Semarang Cheribon Stoomtram, Den-Haag , 191 9 VF 
2 aand . f 1000 Samarang Joana Stoomtram, Den- Haag 1881 F 
3 aand. f 1000 Ned . Indische Spoorweg Mij, Den-Haag 1922 2xVF lxF+ 
1 aand . c ::.000 Del i Spoon1eg Mij, A' dam 1919 VF 

18) 2 aand . f 1000 Samarang Joana Stoomtram, Den-Haag 1881 F 
2 aand. f 1000 Ned. Indische Spoorweg, Den-Haag 1922 ~xVF1xF + 

1 aand . f 1000 Semarang Cheribon Stoomtram, Den-Haag 1923 VF 
1 aand . f 1000 Semarang Cherioon Stoomtram, Den- Haag 1919 VF 
2 aanä . f 1000 Deli Spoorweg, A'dam 1919 1xVF , 1xF 

1 9) 7 aand . f 100 Cul tuur Mij Sambawa, Bandoeng , 1914 
1 aand . f 100 Cultuur Mij Samba\·Ja, Bandoeng , 1928 

VF tot F 

20) idem als kavel 19 

21) 10 aand . Lei 500 Petrol Block (Roemenie), div emissies 
ca 1919 

22) 1 aa!ld . .c 1000 Deli Spoorweg M:.j , A'dam 1919 
1 aand . f 1000 Deli Spoorweg Mij , A'dam 1914 

23) 1 a and . f 50 De nieuwe Baarnsche School, Baarn 1916 

24) 1 obl . 6% f 1000 Ned . R . K . Centrale Vereeniging eer 
bescherming van meisjes , Rotterdam , 1925 

25) 1 aand . f 2500 Holland- Zwitsersche Chocoladefabriek, 
A' dam 1924 

26) 1 obl . 6% f 100 Petroleum Mij Henderson, Den- Haag 1908 

27) 1 aand . f 500 Brand-Waarborg Mij "Nederl andsch Indie " , 
Batavia , 1863 

F 

VF 
VF 

VF 

F 

F 

VF 

F 

28) 1 aand . f 1000 Kampar Sumatra Goud Explorat i e , A'dam 1926 F 
1 aand . f 1000 Cultuur Hij Soeban Ajam, A'dam , 1924 F 
1 aand . f 100 Mij tot Expl . Vereenigde Majang-Landen , 
A'dam 1926 F 

29) 1 obl . 4,5% f 1000 (ongeldig gemaak~) Gem . Rotterdam , 1917 F 
1 aand . f 100 Ned. t-1ij Scheepvaart Handel en Ni j verheid, 
R 'dam 19 2 5 V VF 

30) 1 aand . f 100 Verkoopl okaal Frascati , A' dam 1954 VF 
1 aand . f 1000 Bouw- en Handelsvereeniging "AERBUS", 
A ' dam 1925 VF-
1 aand . f 1000 Bouw en handelmi j Noorder Amstel , blankette VF 

31} een pakket Russische talon kwitanties 

32) 2 aand . f 500 Suikerfabriek Tjoekir, Soerabaja, 1924 VF 

33) 1 aand . Indianapolis and Martinsvi l le Rapid Transit Co , 1 905 VF+ 
1 pref . aand . Kokomo, Marion and Western Tract ion Co , 1910 VF+ 
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34) 1 aand . Hydraulic Press Brick , 193 6 VF 
1 aand . National Alfa l fa Dehydrating and Milling Co , 1964 VF 
1 aand . Nevada Power Co , 1973 VF 
1 aand . Worthington Corporation ; specimen VF 

35) 1 winstdelende 5% personeelsobl. f 10 (geblokkeerd) Draka , 
A' dam 1948 VF 

36) 1 obl . 5% f 1000 De Hollandsche Voorschotbank , Haarlem 1928 VF 

37) 1 lot ' s Lands Weerbaarheid , 1871 ' VF+ 
1 cert . $ 100 Bank der Vereeni gde Staten, A' dam 1842 
(Hope&Co) VF 

38 ) 1 aand . f 1000 EGI , Groningen 1954 VF 
1 aand . f 800 Nederl . Mij van Zekerheidsstell ing voor 
Ambtenaren en Beambten , Amsterdam , 1910 VF 

39 ) 1 obl . 4% f 250 R.K. Parochiekerk van den H. Jeannes den 
Dooper , Grootebroek , 1907 

40) 1 aand . Container Corporalion of America , 1956 
1 aand . The Grand Union Company , 1963 
1 aand . National 'l'ea co , 1929 
1 aand . Na t ional Tea Co, 1932 
1 aand . Hydraulic Pre ss Brick Co , 1921 

Opbrengstlijst Mail-Bid 1994 III 

kavel 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

*) Na loting . 
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opbrengst kavel 
20. - 15 
30 . - 16 
6 . - *) 17 
8 . - 18 
25 . - 19 
15 . - 20 
34 . - 21 
55. - 22 
37 . - 23 
42 .- 24 
11 . 25 
20 . - 26 
12 . - 27 
12 . -

Prettige feestdagen 
en een 

Voorspoedig 19951 

opbrengst 
20 . -
10 . -
8 . -
7. -
28 . -
16 .-
6 . -
12 . -
l 2 . -
12 . -
12 . 
12 . -
22 . -

VF 

VF 
VF 
VF 
VF 
VF 



TE KOOP: 

OUDE AANDELEN VAN VELE LANDEN 

Schrijf mij 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 

BESTUUR 

J. E. Wustenhoff Voorzitter 
L. Rietveld Secretaris 
J. H. B. Visker Mail-Bid 
J. J. Jansen Penningmeester 
P.E. Baas Katalogus 
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