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JAARVERGADERING 
De jaarvergadering van de veren1g1ng zal worden gehouden op 
zaterdag 6 mel 1995 ln het Zal encentrum, Stationsrestauratie 
Amsterdam CS . De vergadering zal om 11 .00 uur stipt beginnen; 
na afloop wordt een ruilbeurs en een kleine veiling georganiseerd . 
De agenda voor de vergadering luidt als volgt: 

1. Opening 
2 . Binnen gekomen stukken 
3 . Notulen vorige vergadering (zie mededelingenblad juni 1994) 
4 . Jaarverslag 
5 . Financieel verslag 
6 . Verklaring kascommissie en decharge 
7 . Begroting 
8. Samenstelling nieuwe kascommissie 
9 . Samenstelling bestuur 

10 . Rondvraag 
11. Sluiting 

FINANCIEEL VERSLAG 1994 
BALANS PER 31 - 12 

----------·--·---------·- ·----------------·------- --- ----·------
Debet 1994 1993 Credit 1994 1993 

Bank/Giro 6359,65 5509,87 Vooruitbet . 290 , 00 200,00 
Effectenalb. 1040,00 1040,00 contrib. 
Boeken/Cat . 110 , 00 110,00 Te betalen : 
Beleggingen 10000,00 10000,00 - Periodiek 1521 , 63 1521,70 
Te ontvangen 225,50 140,50 - Mail-Bid 0 , 00 0,00 

(Mail-Bid) Reserve 15923 , 52 15078,67 

Totaal 17735,15 16800,37 Totaal 17735, 15 16800,37 

LASTEN EN BATEN REKENING 

Debet - 1994 1993 Credit 1994 1993 
-------------------------------------------------------------
Periodiek 7102 ,97 6721,30 Contributies 9037,50 6450,00 
Onkosten 2011 , 87 1949,07 Rente 811 , 89 530.,'0~ 
Ruilbeurzen 444 , 50 712 , 50 Mail-Bid 554 , 80 705 , 75 
Saldo (pos . ) 844,85 Albums 162~.QO 

Saldo (neg . ) - 1535 , 07 

Totaal 10404,19 9382 , 87 Totaal 10404,19 9382 , 87 
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Lasten 

Periodiek 
Onkosten 
Ruilbeurzen 

Totaal 

BEGROTING 1995 

Bedrag Baten 

6 .700 
2.000 

700 

Contributies 
Verkoop materiaal 
Rente 
Mail-Bid 
Tekort 

9.400 Totaal 

Toelichting op het financieel verslag 

Bedrag 

7 . 500 
100 
800 
600 
400 

9.400 

De post beleggingen uit de balans bestaat uit nominaal f 10.000 
7,75% bankbrieven ABN-AMRO 1989-1995 en wordt gewaardeerd tegen 
pari of lagere beurskoers. De Reserve is nog altijd bestemd voor 
een door de V. V. 0. F. uit te geven catalogus Neder land. 
Op de lasten en baten rekening is de post contributies over 1994 
belangrijk hoger uitgevall en dan in het jaar 1993. De reden 
hiervoor is voornamelijk dat i n 1994 een groot aantal achterstallige 
contributies werd geïnd . Dit verklaart ook dat 1994 met een 
positief saldo kon worden afgesloten, terwijl zich in 1993 een 
tekort voordeed. Een negatief punt blijft wel dat het positieve 
saldo van 1994 kleiner was dan het tekort in 1993. In feite is 
het aantal leden derhalve t e klein. Zodoende is op de begroting 
voor 1995 een tekort getaxeerd. 

OPROEP 
Er is nog steeds grote behoefte aan versterking van het bestuur. 
Leden die bereid zijn binnen het bestuur een nader overeen te 
komen functie te vervullen, worden verzocht zich, al dan niet 
op de vergadering, hiervoor aan te melden. 

UNIEKE EENMALIGE AANBIEDING 
De vereniging is gevraagd te bemiddelen bij de verkoop van een 
pakket oude effecten. In het algemeen wordt bij dit soort 
verzoeken verwezen naar de Mail-Bid of ruilbeurs . Gezien de 
omvang van het pakket en het bijzondere karakter van de stukken, 
deze zijn nog nooit eerder aangeboden en kunnen ook niet meer 
aangeboden worden aangezien deze aanbieding het gehele kapitaal 
betreft (de paar ontbrekende stukken waren in dermate slechte 
staat dat ze niet geschikt waren voor verkoop), hebben wij 
besloten een uitzondering te maken . 
Het betreft de volgende stukken: 
a) aandelen f 1.000, - N.V. STOOMTRAMWEG TILBURG-WAALWIJK, 
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Nijmegen 1893; 
b) 4,5% obligatie f 1.000,- idem, Nijmegen 1894; 
c) 4% obligatie f 1.000,- idem, Nijmegen 1896; 
d) 4% obligatie f 1 . 000 ,- HOLLANDSCHE ELECTRISCHE-SPOORWEG 

MAATSCHAPPIJ , Amsterdam 1898. 

Er zijn in totaal 67 kavels, bestaande uit één of meer van boven
genoemde stukken, welke tegen een vaste prijs worden aangeboden, 
namelijk: 
35 kavels met één van elk der stukken a, b, 

c en d (type 1) à f 90,-
12 kavels met één van elk der stukken a, b, 

en c (type 2) à f 70,-
1 kavel met één van elk der stukken a en c (type 3) à f 50,-

19 kavels met één stuk a (type 4) à f 30,-

De kwaliteit van de stukken is VF met uitzondering van c), die 
allemaal gevlekt zijn (F) . 
Het aandelenkapitaal van a) is f 75 . 000 ,- verdeeld in 75 stukken 
van f 1.000,-. Het bedrag van de leningen b) en c) is beide 
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f 50.000,- (50 obligaties à f 1.000,-) en voor d) f 1.500.000,-
0500 obligaties à f 1.000,-) waarvan thans 35 stuks bekend 
zijn. 

Op de verkoop Z1Jn de volgende voorwaarden van toepassing: 
alleen leden die hun contributie 1995 hebben betaald komen 
in aanmerking; 
op elk type kavel mag afzonderlijk ingeschreven worden. Elk 
lid zal echter bij overtekening niet meer dan één van elk 
type kavel toegewezen krijgen; 
alleen schriftelijke aanmeldingen, binnengekomen voor 21.04.1995, 
zullen in behandeling worden genomen; 
indien er voor een bepaald type kavel meer inschrijvingen 
binnen komen dan er kavels voorhanden zijn, zal onder de 
inschrijvers worden geloot; 
er zal naar gestreefd worden, zoveel mogelijk leden van 
bovenstaand aanbod te laten profiteren. Indien b.v. alle 
kavels van type 1 zijn toegewezen, zullen voor toewijzing 
van een kavel type 2 eerst die leden in aanmerking die voor 
type 1 zijn uitgeloot; 
u ontvangt schriftelijk bericht van uw toewijzing; 
de toegewezen kavels dienen bij voorkeur afgehaald en betaald 
te worden op onze ledenvergadering/ruilbeurs in het Amsterdam 
CS op zaterdag 6 mei 1995. 

Indien de stukken toegestuurd moeten worden, zullen deze na 
ontvangst van het bedrag van de not a (kosten aankoop kavel (s) 
verhoogd met f 15,- voor portokosten etc.) aangetekend worden 
verzonden. 
Tot ziens op 6 mei a.s. 

Het Bestuur. 

LOGISCH hè ?! 
Toen ik als verzamelaar van oud-Groninger waardepapieren de 
veiling-catalogus van Scriporama & First Dutch onder ogen kreeg, 
inzake de op 5 november 1994 in Amsterdam te houden veiling, 
viel mijn verbaasde oog op lotnummer 178: Nederlandsch-Amerikaansche 
Hypotheekbank, Uithuizen 1893, oprichtersbewijs, inschrijfprijs 
f 20,-. 
Direkt mijn goede vriend Kees Moonen opgebeld of dit geen drukfout 
was, een hypotheekbank in het noord-Groninger Uithuizen. De 
gemeente Uithuizen telde zo_n 100 jaar geleden slechts 3000 
inwoners, verspreid over 2851 bunder land (één bunder is 10.000 
m_). Onder deze 3000 inwoners viel ook slotheer Alberda, de 
laatste bewoner van de nu bij toeristen drukbezochte Menkemaborg, 
een fraai staaltje eeuwenoude Groninger bouwkunst (een kruising 
tussen kasteel en landhuis) . 

De naburige gemeente Uithuizermeeden telde 3850 inwoners, levende 
op een oppervl akte van 4.766 bunder land. Een druk bevol kte 
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l andstreek was (en is) Noord
Groningen dus niet en j e vraagt 
je af waarom uitgerekend juist 
in zo_n uithoek een Hypo
theekbank opgericht werd. 

Toen liet ik mijn gedachten 
gaan over de datum : 1893. 
Aan het einde van de negen
tiende eeuw en het begin van 
de twintigste eeuw , kwam er 
een gigantische immigratiegolf 
in Amerika op gang. Hal f Europa 
verhuisde naar . de weidse 
prairies van de Verenigde 
Staten . Voorlopers waren 
(uiteraard) de Groningers, 
die massaal emigreerden naar 
het nieuwe land om daar aan 
een nieuwe toekomst te be
ginnen. 
De rijke boeren (groot
grondbezitters) in Noord
Nederland staken de "koppen" 
bij elkaar en richtten de 

Nederlandsch-Amerikaansche Hypo-theekbank op . Deze bank maakte 
het voor de landgenoten in den vreemde mogelijk om land en huizen 
te kopen tegen gunstige voorwaarden. 
Om een maatschappelijk kapitaal van f 1 miljoen bij elkaar te 
krijgen, zal voor de Noord-Groninger boeren niet zo n groot 
probleem geweest zijn. 

Natuurlijk werd de oprichtingsakte gepasseerd bij Jhr . Mr . Tjarda 
van Starkenborgh , want adel zoekt adel op en de invloedrijke 
Jhr. Alberda, Heer van de Menkemaborg, zal wel een werkzaam 
aandeel gehad hebben bij de realisatie van de Nederlandsch
Amerikaansche Hypotheekbank . 

Het aandeel heeft op de veiling van Kees Moonen f 32,- opgebracht . 
Waarschijnlijk een "zaalbieder" die mij als schriftelijke bieder 
het stuk niet gunde . Toch heb ik u hopelijk mee kunnen laten 
genieten van een stukje bewogen vaderlandse geschiedenis. 

Willem J. Nieboer 

SCHAT DUITSE REICBSBANK BOVEN WATER 
In een officiële verklaring van het Duitse Bundesarot für Vermögens
fragen worden voormalige bezitters van waardepapieren, die 
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aangetroffen werden in de kluizen van de vroegere Reichsbank , 
.welke bank zich in de Oostzone van Berlijn bevond, opgeroepen 

hun aanspraken te doen gelden . 

Tot voor kort was een ieder van mening, dat tijdens het DDR
bewind praktisch alle waardepapieren, die t och als overblijfselen 
van het kapitalistische systeem beschouwd werden, vernietigd 
waren. Dit blijkt dus niet zo te zijn. Het gaat om astronomische 
aantallen. Zo terloops laat de desbetreffende instantie weten, 
dat het betrekking heeft op ca . 26 miljoen stuks Dui tse en ca. 
2,5 miljoen stuks buitenlandse papieren . 

Niet alleen met grote spanning, welke schatten boven water komen 
doch ook met een zekere bezorgdheid wacht men af welke gevolgen 
dit heeft voor de markt van Oud e Waar dep apie ren . 

L. Rietveld. 

STEMMING EN OMZETTEN 1994 
Regelmatig hebben wij u in deze rubriek geïnformeerd over de 
internationale veilingen en beurzen van Oude Effecten. Wij hopen 
met deze r ubriek in een behoefte te hebben voorzien en dat de 
lezers het op prijs gesteld hebben. 
In eerdere publikaties benadrukten wij, dat het prijsverloop 
van de Oude Effecten beslist niet parallel is met de stemmi ngen 
op de officiële Effectenbeurzen. Ook hier bepalen vraag en aanbod 
de koers. 

INDEX AAN TOP 
Eerdere publicaties in Duitse vakbladen wezen erop, dat van alle 
verzamelobjecten, hetzi j kunst , munten, postzegels etc. , de 
index van het prijsverloop van Oude Effecten , dit in tegenstelling 
tot die van de eerdergenoemde objecten, de laatste tien jaar 
een constante stijging heeft vertoond. 
Het ·zwaartepunt van de handel ligt immer nog in Duitsland en 
de Duitstalige landen , vervolgens België en dan op grote afstand 
ons land. Ofschoon de belangstelling wel steeds toeneemt , blijven 
de omzetten op de schaarse veilingen die hier gehouden worden, 
nogal magertjes . 

60.000 DM VOOR HANDTEKENING VAN CARL M. ROTSCHILD 
Hoe belangri jk de Duitse veilingen zijn , blijkt wel uit de medio 
november 1994 in München gehouden veiling . Een bekende Münchener 
(oud)effectenmakelaar, Herr Paul Berwein, liet daar zijn in vele 
jaren opgebouwde verzameling veilen . De opbrengst was bestemd 
voor chari tatieve doeleinden. De aangeboden 800 kavels werden 
alle verkocht met een totaal-opbrengst van DM 450 . 000,-. Etteli jke 
papi eren , de verzameling bestond hoofdzakelijk uit Duitse 
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LINNAEUS 
ZAAD- EN BLOEMBOLLENHANDEL, V/H GROENEWEGEN & CO . 
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OPGERICHT: 8-11- 1912 GEVESTIGD : ZANDPOORT 
DIRECTEUR : J . Gr oenewegen Hzn . 
COMMISSARISSEN: A.M. Wentink, A.B. Groenewegen en M.J. Groenewegen 
DOEL : De teelt van en de handel in zaden voor land- en tuinbouw, 

bol- , knol- en wortelgewassen en al wat daarmede in verband 
staat , speciaal tot voortzetting der zaken gedreven onder 
de firma Groenewegen & Co . 

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : f 150 . 000 , - , verdeeld in aandealen aan 
toonder van f 1000 , - . In 1913 is uitgegeven een 4% 
obligatieleening groot f 15 . 000 , - . 

cat.nr. 
NL H 0115a 
NL H 01 15b 

nominaal 
f 1000 
f 500 

kleur 

zwart/wit 

I n 1920 i n liquidatie getreden 

geplaatst 
55 
30 

Druk: Typ . Firma Ruijgrok & Co ., Haarlem 
Afmetingen: cm x cm aandeelen 

34,8 cm x 22,0 cm 4% obl igaties 

soort 
aandeel en 
4% obligaties 
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FERRUM 
PATENT-EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ 
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AAN TOONDER. 

OPGERICHT: 14-3-1908 GEVESTIGD : ' s-Gravenhage 
DIRECTEUR: A.L . Boelen en F.J . van Burkom 
COMMISSARISSEN: J.J . W.H. van der Toorn, J.J. Loke, J.A. van der . 

Star, Haro C. Ypey, Mr . C.J. de Vries en J.R. van Musschenbroek 
DOEL: Het verkoopen, het exploiteeren en het utiliseeren van de 

patenten verleend of nog ·te verleenen aan den heer J.J.W . H. 
van der Toorn , wonende te ' s-Gravenhage, of aan de Maatschappij 
te verleenen patenten, voor het bereiden van ijzer en staal 
uit fijn verdeelde ijzerertsen of ijzerhoudende zandsoorten, 
langs electrochemischen weg. 

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : f 1 . 600 . 000,- , verdeeld in 1600 aandeelen 
van f 1000 ,- ieder . Uilgegeven zijn voorts 300 
Oprichtersaandeelen . 

cat . nr . 
NL H 0116a 
NL H 0116b 

nomi naal 
f 1000 

kleur 
blauw/grijs 

geplaatst soort 
1600 aandeelen 
300 oprichtersaandeelen 

Ontbonden bij besluit der Alg . Verg . d.d . 7-8-1930 
Druk : Typ . Belinfante Schinkel 
Afmetingen : 32 ,2 cm x 20 , 2 cm aandeelen 

cm x cm oprichtersaandeelen 
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GELDERLAND 
TUINBOUWMAATSCHAPPIJ 
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OPGERICHT : 9-1 2-1898 GEVESTI GD : Neede 
DIRECTEUR: D. Tensen 
COMMISSARISSEN : C.H.F.A . Corbelijn Battaerd, M. Dolman , J. Baron , 

W. Heunder Jr . en A. J . van Laar · 
DOEL: Voor de vruchten- en groententeelt geschikte terreinen en 

daarbi j benoodi gde gebouwen te hur en of t e koopen , die in 
exploitatie te brengen en de product en te verkoopen , hetzij 
in natura, hetzi j verwerkt . 

MAATSCHAPPELIJKKAPITAAL : f 125 . 000 , -, ver deeld in 4 serieën , elk 
van 125 aandeelen op naam van f 100 , - . In 1903 gebracht op 
f 250.000 , - , in 1914 teruggebracht tot f 125 . 000 , - , de 
aandeelen werden afgestempeld tot f 50 , - . In 1921 werd het 
M. K. gebracht op f 250 . 000 , - , nominaal f 50 ,- voor de 
aandeelen, op naam of aan toonder . Geplaatst f 125 . 000 , - . 

cat . nr . 
NL H 0117a 
NL H 0117b 
NL H 0117c 

nominaal 
f 100 
f 100 
f 50 

kleur 

rood/zwart 
bruin/groen 

geplaatst 
500 
750 
1250 

In liquidatie getreden 7-9- 1931 
Druk: Typ Bli kman & Sartorius , Amsterdam 
Afmetingen : cm x cm aand . v .a . 1898 

32 , 3 cm x 21 , 1 cm aand . v . a . 1903 
32 , 5 cm x 21 , 1 cm aand . v . a . 1914 

soort 
aand . v .a. 1898 
aand . v .a. 1903 
aand . v . a . 1914 
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BLEIJENBURG 
MEUBEL -MAATSCHAPPIJ GEBROEDERS 

MEUBEL-MAATSCHAPPIJ 
GEBROEDERS BLElJENBERG. 

~.dtf lklj uw La- l ~bH" t91'\. t.n ~ "_ 4oM '*'rls 
L. A. V/Ui JXJK \ e ~.c.~ttllt'Afpt-~
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ft1aatschappelijk Kapitaal f 100.000.-. 
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Groot iwtt fi~n~trb Vijftig Gul~tn 
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OPGERICHT: 1-9-1915 GEVESTIGD : 's-Gravenhage 
DIRECTEUR: D. J . Byleveld, adj.-dir . W. Bleijenberg 
COMMISSARISSEN: J . Bleijenberg en W. J. Bleijenberg 
DOEL : De handel i n meubelen en andere roerende lichamelijke zaken, 

het verhuren daarvan, alsmede het vervaardigen, repareeren 
en stoffeeren van meubelen, een en ander in den ruimsten 
zin des woords, en in het algemeen voortzetting der zaken 
welke door de Gebroeders Bleijenberg voor gemeenschappeli jke 
rekening werden gedreven. 

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 100 . 000 ,-, verdeeld in 400 aandeelen 
< van f 250, -. Geplaatst zijn tevens 10 oprichtersbewijzen . 

cat . nr . nominaal 
NL H 0118a f 250 
NL H 0118b 

kleur 
blauw/wit 

gepl aatst 
300 

10 

soort 
aandeel en 
oprichtersbewijzen 

Faillissement : arr. rechtbank 's-Gravenhage d.d. 2- 10-1922 
Druk: 
Afmetingen : 34,6 cm x 21 , 6 cm aandeelen 

cm x cm oprichtersbewi jzen 

118 



spoorwegen , banken en industrie, brachten pr1Jzen op van ver 
boven de DM 10 . 000. Topper was het laatste kavel , Gründer Aktie 
LUDWIG-DONAU-MAI N CANAL uit 1836 , met de ori ginele handtekening 
van genoemde Carl Rothschild . Ingezet voor DM 25 . 000 en na lange 
spannende biedingen geveild voor DM 60.000 (plus kosten ca. f 
80.000 !). 

De Historische Waardepapieren , de verzamelnaam voor oude effecten 
etc . hebben inmiddels een vaste en prominente plaats verworven 
in het Europese veilingcircuit . Uiteraard gaat het in totaliteit 
om betrekkelijk bescheiden bedragen . Geschat wordt , dat de Lotale 
omzet van alle veilingen in de eerdergenoemde landen in 1994 
ca . f 12 , 5 miljoen bedragen heeft, een toename van ca . 107. ten 
opzichte van 1993 . Hierbij komen natuurli j k de omzetten van de 
hande laren en de beurzen , naar men aanneemt een veelvoud van 
de veilingomzetten. 
Inmiddels zijn er in genoemde landen vel e tientallen handelaren , 
die aan de ze handel een broodwinni ng hebben . In ogenschouw 
genomen dat het fenomeen van oude effect en van betrekkelijk 
recente datum is, nauweli jks 20 jaar geleden ontstaan (de eerste 
vei ling in Frankfurt bracht DM 15 . 000 op) , kan men spreken van 
een stormachtige ontwikkeling. 

NEDERLANDSE EFFECTEN 
Over het algemeen liggen de prijzen hiervoor aan de bescheiden 
kant, in de verst e verte niet te vergelijken met die van de 
Duitse papieren . De oor zaak is het ontbr eken van vol doende 
koopkrachtige verzamelaars in eigen land . Bij tijd en wijle is 
het soms wat genant als men het gepingel van Nederlanders op 
vei l ingen en beurzen gade slaat. Nog s teeds heerst hier de sfeer 
van ' voor e en dubbeltj e op de eerste rang willen zitten_. De" 
aantrekkelijke Nederlandse papieren verdwijnen daarom veelal 
naar het buitenland . Dit bleek ook weer bij de laatste veiling 
di e wij in 1994 bezochten , namelijk die va n Vladiroir Gut owski 
in Bonn, ultimo november . Daar werden ettelijke zeer decoratieve 
Nederlandse papieren geveild tegen aantrekkelijke prijzen . Indien 
het Duitse papier en van ongeveer dezelfde soort zouden zijn 
geweest, zouden de prijzen een veelvoud van de nu gereal iseerde 
hebben bedragen . 
Enige voorbeelden : "BOLDOOT" , zeldzaam papier uit 1899 , DM 250. 
"DROOGMAKING LEGMEERPLASSEN", 1875 , bi jzonder fraai papier, DM 
460 . NEDERLANDSCHE STAAT, 1918 , schuldbekentenis groot f 100 , 
één van de fraaiste Nederlandse papieren in Jugendstil , DM 280 
met een inzet van DM 120 . 
De belangstelling voor de eertijds z o gevraagde papier en uit 
de 18e eeuw , zoals b . v . Surinaamsche Plantages , is wat weggeëbd . 
Een i eder richt zich nu op de zogenaamde " HOCH-DEKO" papieren. 
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CONCLUSIE: internationaal verwachten wij voor 1995 voor het oude 
effect een jaar dat niet onder doet voor 1994. 

L. Rietveld. 

VEILING VLADIMIR GUTOWSKI, BONN 
26 NOVEMBER 1994 
Wegens plaatsgebrek was het niet mogelijk dit verslag nog in 
het decembernummer van het Mededelingenblad op te nemen. 

"MAMMOET-VEI::...ING", met recht zou men deze veiling zo kunnen 
noemen , aangezien niet minder dan ·1500 kavels werden aangeboden. 
De veil i ng, die toch al niet overmatig werd bezocht, ging 
eigenlijk als een nachtkaars uit. Bij aanvang van het tweede 
gedeelte waren nauwelijks nog 10 mensen in de zaal. Van het 
eerste deel haalden 4JO kavels - is 4J% - de inzet niet en van 
het tweede gedeelte, dat pas om 19.00 uur begon, niet minder 
dan 440 kavels -is 77%. 
De totale omzet bedroeg toch nog ca. DM 250.000. Cp zich geen 
slecht resultaat , doch gezien de omvang van de veiling 
teleurstell end. 
Er waren nogal wat Nederlandse papieren. Enige prijzen: EAU DE 
COLOGNE "BOLDOOT", aandeel f 1000, 1899, zeer zeldzaam papier: 
DM 250 . Het prachtige aandeel "DROOGMAKING LEGMEERPLASSEN", 
1875: DM 460 (in Amsterdam werd in 199J op de veiling f 600 
betaald, nu dus een koopje). HANZEBANK, aandeel f 200, Delft, 
1917: DM JO; ALGEMEENE ORIENT TABAK-MAATSCHAPPIJ, aandeel f 
1000, 1919: ~M 70 (DM 40); ANGLO DUTCH MINING COMPANY, aandeel 
f 1200 , 1880: DM JO . 
ZOUTWINNING ST. MAARTEN, 1859: DM 60 (DM 45), viel wat tegen; 
SCHULD-BEKENTENIS NEDERLANDSCHE STAAT, f 100, 1918, één van de 
mooiste Nederlandse papieren in zogenaamde "HOLLANDSE JUGENDSTIL": 
DM 280 (DM 120). Hoewel meer dan het dubbele van de in~et, toch 
nog een koopje. Nog een koopje: "DELI BROUWERIJ", aandeel f 250, 
Nieuwer- Amstel, 1890 : DM 55; "PARKSCHOUWBURG", obligatie f 1000 , 
Amsterdam 1884: DM 44 (DM JO); "MAURITS PRINS DIAMANTHANDEL, 
aandeel f 10.000 (zeer hoge coupure), 1922: DM 60 en "NED . TRUST 
MIJ . WILHELMINA", aandeel f 12, 1912, bijzonder fraai papier 
met portret van Koningin Wilhelmina: DM 140 (DM 120) , werkelijk 
een spotprijs voor een dergelijk mooi Nederlands papier. 

Wat het tweede gedeelt e betreft , werd van de 1J aangeboden 
Nederlandse kavels , waaronder verschillende Suri naamsche Plantages, 
slechts één kavel verkocht, n.l. NED. SPITSBERGEN COMP ., aandeel 
f 50, 1926: DM 48 (DM JO) . 
De Duitse papieren, zoals de laatste tijd steeds meer het geval 
is , trokken de meeste belangstelling . De hoogste prijs ging naar 
Prioriteits- obl. 100 Thaler KÖLNER MINDENER EISENBAHN uit 1855: 
DM 9500 (DM 6500) .Bij de Russische papieren t rok het prachtige 
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papier "A. G. DER OBEREN HANDELSREIHEN AM ROTENPLATZIN MOSKAU", 
Akt . Rbl 100 , 1911, grot e aandacht. Ingezet voor DM 280 werd 
het tenslotte geveild voor meer dan het tienvoudige: DM 3000. 
En dan te weten, dat de bieder tot DM 10 . 000 had willen gaan! 

L. Rietveld 

MAIL BID I 1995 
(sluitingsdatum 25 april 1995) 

Op onderstaande kavels kan door de leden schriftelijk worden 
geboden. Een kavel wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens 
het veilingsysteem, en wel als volgt : 
van f 1 t/m f 25 met f 1; van f 25 t/m f 50 met f 2 ; van f 50 
t /m 100 met f 5; boven de f 100 met f 10. De hoogst e bieder 
ontvangt zo spoedig mogeli jk bericht vergezeld van een kostenopgave . 
na ontvangst door de vereniging van het verschuldigde bedrag 
worden de fondsen aan de kopers toegezonden en vindt verrekening 
met de verkopers plaats . 
Kopers betal en naast de koopsom ui tsluitend verzendkosten 
(aangetekend) . Verkopers wordt per kavel f 2 ,- pl us 157. van de 
opbrengst i n rekening ge bracht (leden f 2,- plus 1 07.) • 
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 volgende periodiek worden de opbrengsten gepubliceerd. 
In de kavelomschri j ving wordt de kwaliteit van de stukken 
aangegeven volgens het onderstaande schema : 
Unc = als nieuw 
EF = als nieuw, met een enkele vouw of te verwaarlozen pl ekje 
VF meer dan eenmaal gevàuwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen 
F zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt , andere 

mankementen 
W = waardeloos 
+ = decorati ef 
++ zeer decoratief 

·Kavels Mail-Bid I - 1995 

1) 5 aand . Fr. 500 Comp. Franco-Holl ando-Americaine, 
Boulogne , 1905 VF 

2) idem als kavel 1 

3) 1 aand . f 100 Vel cdrome Soerabaya, 1937 VF 

4) 1 blanco recepis 37. Nederlandsch Indie 1937 Unc 
1 blanco recepis 3 , 5% Ned . Indie , 1935 F 

5) 1 blanco aand . f 1000 Viegbedri j f Meteor , A'dam 1952 Unc 
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6) 1 aand. f 1000 Noord Friesche Lokaal Spoorweg Mij, 
Leeuwarden, 1899 VF 

7) 1 aand. f 500 Holland-Amerika Lijn, R'dam 1917 VF+ 

8) 1 aand. f 600 Tagalsch Prauwenveer, Batavia 1902 VF 
1 aand. f 500 Cultuur Mij Soemberredjo, A'dam 1897 VF 
1 ink. obl. 6% f 100 Expl. Syndicaat Pagoeat, 
A'dam 1904 VF 
1 aand. f 500 Suikerfabr. Tjoekir, Soerabaya 1924 VF 

9) 1 obl. 2% Y 40 Canton-Hankou 1930 EF 

10) 1 obl. 4% RM 200 Deutscher Gemeinderi, Berlijn 1933 VF 

11) 

12) 

13) 

1 obl. 8% RM 500 Preussische Landesrentenbank, 
Berlijn 1930 VF 
1 obl. 4% RM 1000 Bayerische Handelsbank, Munchen 1941 VF 

1 aand. f 1000 Rimboen Tabak Syndicaat, A'dam 

1 aand. Wabash Railroad Co, 1908 
1 aand. Passaic Worsted Spinning Co, 1912 
1 aand. Phoenix Lumber Co, 1906 

1 obl. 6% $ 1000 Cuban Cane Products Co, 1930 

1906 VF 

VF+ 
VF+ 
VF+ 

VF+ 

14) 1 aand. Fr. 500 Panama kanaal Mij, Parijs 1880 VF+ 

15) 1 aand. Pes.150 SA Editorial Estrella, Madrid 1919 VF 
1 aand. Pes. 500 Combustibles Liquidos y sus Deriva
dossa, Madrid 1927 VF+ 
1 aand. Pes. 500 Hidroelectrica de Buenameson, 
Madrid 1913 
1 obl. 3% Fr. 500 Nord-Ouest de l'Espagne, 
1 premie obl. Lire 10 Italie, Rome 1888 

VF 
Madrid 1863 VF+ 

VF 

16) 14 stuks brieven 1935-1939 van Nederlandse reisbureaus 
met decoratieve briefhoofden 

17) 1 aand. f 1000 West Java Thee Cultuur Mij, A'dam 1911 F 
1 aand. f 200 Ned. Indische Escompto Mij, Batavia 1934 VF 
1 aand. f 400 idem, Batavia 1935 VF 

18) 1 aand. Miniere et Ind. du Tamega, Brussel 1925 VF 
1 opr. aand. Petroleum Mij Moesi Ilir, A'dam 1901 VF 
1 cert. 10 aand. American Natural Gas Corp,A'dam 1929 VF 
1 depos. receipt A Mexico, New York 1925 VF 
1 idem B VF 
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19) 1 aand. f 500 Noord-Zuidhollandsche Tramweg Mij, 
A'darn 1909 EF 
1 cert. Pond 20 Ver. obl. Transafrikaansche Spoorweg 
Mij, A'dam 1919 VF 

20) 1 ex. L' Industrie, Journal des Chernins de Fer du 
Crediet Foncier de France, 7 rnaart 1886 (16 pag.) 

21) 10 aand.f 1000 Waltering's Meubileering's Mij, 
A'darn 1954 

22) idem als kavel 21 

EF 

23) 10 obl. 47o f 1000 
Tilburg 1932 

Wollenstoffenfabrieken Thomas de Beer, 
VF 

24) idem als kavel 23 

25) 10 blanco aand. f 
A'darn 1954 

1000 Alg. Garage en Automobiel Mij, 
Unc 

26) idem als kavel 25 

27) 10 verschillende originele Amerikaanse aand. VF+ 

28) idem als kavel 27 

29) idem als kavel 27 

30) idem als kavel 27 

31) 5 aand. f 12 Guyana Goud Expl. Mij, Den Haag 1890 VF 

32) 1 cert.$ 100 Bank der Ver. Staten van Arnerica 1844 VF 

33) idem als vorige, maar van 1843 

34) 1 
1 
1 
1 

35) 1 
1 
1 
1 

aand. f 500 Landbouw Mij Moelia, Tjiandjoer 1912 VF 
aand. f 100 Ned. Indische Escornpto Mij, Batavia 1935 VF 
opr. bew. Javasche Cultuur Mij, A' darn 1890 VF 
aand. f 100 Ver. Majang Landen, A'dam 1925 VF 

aand. f 1000 Cultuur Mij Meerzorg, A'dam 1907 
winstaand. Rubber Cult. Mij Djernber, Parijs 1925 
winstaand. Suiker Ond. Poerworedjo, A'darn 1908 
winstaand. Ned. Indische Cultuur Mij, A'dam 1899 

VF 
VF 
VF 
VF 
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36) 1 aand. f 500 Mijnbouw Mij Paleleh, Batavia 1905 F 
1 aand. f 100 A Expl. en Explor . Mij Songkong, Den 
Haag 1901 
1 aand . f 500 Ned . Indische Ramee Cult. Mij, Batavia 
1 aand. f 1000 Cult. Mij Moormann, A'dam 1921 

VF 
1906 VF 

VF 

37) 1 aand . f 1000 Neder l. Indische Spoorweg Mij, Den 
Haag 1922 VF+ 
1 pref. aand. f 250 Modjokerto Stoomtram, den Haag 1906 VF 

38) 1 blanco aand. Virginia RR and Power Co VF+ 
1 blanco cert . Southern RR Co, A,dam EF 

39) 1 aand. Gulf, Mobile and Ohio RR, 1941 VF+ 
1 obl . $ 1000, 6 . 1257. Southern RR Eq. Trust 1968 VF+ 

40) 1 aand. Cuba RR, 1941 VF+ 
1 aand. Carolina, Clinchfield and Ohio RR, 1947 VF+ 

41) 1 aand. Buffalo, Roehester and Pittsburg RR, 1921 VF+ 
1 gold bond scrip $ 200 Atchison, Topeka and Santa Fe 
RR, 1894 VF+ 

42) 1 blanco obl.$ . • 5,57o Chicago, Rock Island and 
Pacific RR, 1957 VF+ 
1 obl.8,625% $ 1000 Louisville and Nashville RR, 1970 VF+ 

Opbrengstlijst Mail-Bid 1994-IV 
----------·-·------·---·----------------------------------
Kavel Opbr. Kavel Opbr. Kavel Opbr. Kavel Opbr. 
-------------------------------------------------------------
1 25 11 18 21 10 31 4 
2 23 12 18 22 4 32 5 
3 20 13 110 23 18 33 21 
4 10 14 5 24 13 34 5 
5 13 15 5 25 18 35 2 
6 16 16 6 26 15 36 6 
7 15 17 22 27 17 37 22 
8 35 18 26 28 13 38 13 
9 18 19 6 29 4 39 12 
10 18 20 6 30 10 40 5 
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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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NOTULEN JAARVERGADERING V.V.O.F. d.d. 6 mei 1995 
Om 11.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
Aanwezig zijn 15 gewone leden en 4 bestuursleden. De heer J.J. Jansen heeft bericht 
van verhindering gestuurd. 

De voorzitter gaat in op een van een lid enige tijd geleden ontvangen schrijven, waarin 
deze zijn verontrusting uitspreekt over enige 'affaires' die spelen bij leden van de 
vereniging. Schrijver vroeg zich af of het niet de taak van de vereniging was hierover 
een rondschrijven aan alle leden te sturen. De voorzitter deelt mee dat hij aan het 
desbetreffende lid geantwoord heeft dat de zaak waar hij op doelt, niets met de vereniging 
te maken heeft, maar een privé-zaak is tussen een lid en Justitie. Zeker zolang geen 
uitspraak is gedaan, zal de vereniging hierin geen standpunt innemen. Voorts werd 
ingegaan op het bezwaar, door hetzelfde lid geuit, terzake van de gevoerde procedure 
voor de verkiezing van bestuursleden, met name het niet vermelden van een schema 
van aftreden bij de agenda van de jaarvergadering. Aangezien genoemd lid hierin 
formeel gelijk had, is alsnog aan alle leden een dergelijk schema toegestuurd. 
Aangezien genoemd lid al eerder kritiek op het functioneren van het bestuur had geuit, 
had het bestuur hem een brief gestuurd met het verzoek zijn bezwaren tijdens de 
jaarvergadering mondeling te komen toelichten. Genoemd lid is echter niet aanwezig. 
Tenslotte wordt nog ingegaan op het rondsturen van een enquête door HWP naar 
aanleiding van de beëdiging tot taxateur oude waardepapieren van de heer Rietveld. 
Deze actie wordt als ongepast beschouwd. 

De notulen van de jaarvergadering van 16 april 1994 worden ongewijzigd goedgekeurd. 

Het jaarverslag over 1994 wordt kort besproken. Hierop zijn geen aanmerkingen. 

Bij afwezigheid van de penningmeester, wordt het Financieel Verslag behandeld door 
de heer Visker. Er wordt op gewezen dat het overschot op de lasten- en batenrekening 
wordt veroorzaakt door het innen van een groot aantal achterstallige contributies. Dit 
is dus een eenmalige zaak. 
Bij de Begroting van 1995 is rekening gehouden met een tekort van ca. f 400,-. Door 
enkele meevallers zal dit tekort hopelijk grotendeels weggewerkt kunnen worden. 
Hierna volgt een discussie over het verloop van het ledenbestand. Medegedeeld wordt, 
dat dit bestand al jarenlang op ongeveer hetzelfde niveau blijft. Er gaan jaarlijks 
ongeveer evenveelleden weg als er nieuwe bijkomen. De heer V.d. Brandt vraagt of 
publikaties over oude effecten in financiële bladen ertoe bijdragen nieuwe leden te 
verwerven. De heer Rietveld, die deze publikaties meestal verzorgt, deelt mee dat 
reacties hierop door de desbetreffende redacties aan hem worden doorgegeven. De 
desbetreffenden worden immer gewezen op het bestaan van de V. V.O.F. en hieruit zijn 
ook wel enige nieuwe leden voortgekomen. 

De Kascommissie stelt voor het bestuur te dcchargeren voor het gevoerd beleid, 
waarmee de vergadering akkoord gaat. De voorzitter dankt de leden van de Kascommissie 
voor hun werkzaamheden. Als leden van de Kascommissie 1995 worden benoemd de 
heren Van der Zee en Schoustra. · 
De Begroting voor 1995 wordt unaniem aangenomen. 

De heer Baas is aan de beurt om als bestuurslid af te treden. Aangezien zich niemand 
gemeld heeft om tot het bestuur toe te treden, wordt de heer Baas herbenoemd. 
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De heer Baron Sixma van Heemstra is bereid de reeds langere tijd vacant zijnde functie 
van redacteur op zich te nemen. Met hem zal op korte termijn overleg gepleegd worden 
hoe dit geëffectueerd kan worden. 
In 1996 is de heer Jansen, penningmeester, aan de beurt om afte treden. De heer Schaaf 
deelt mee dat hij bereid is te overwegen deze functie over te nemen. 

Bij de rondvraag stelt de heer Mulder voor in een komend nummer van het Medede
lingenblad de volledige ledenlijst te publiceren. Aangezien in het verleden enkele leden 
hiertegen bezwaar gemaakt hebben, zal aan alle leden een mededeling hierover gestuurd 
worden met het verzoek schriftelijk mee te delen indien men bezwaar maakt tegen 
vermelding van zijn/haar gegevens. 
De heer Monen stelt voor op de jaarlijkse Nationale Verzamelaarsbeurs te Utrecht een 
stand in te richten voor presentatie van de vereniging. Dit zal worden overwogen. 
De heer Schaaf stelt voor de op de balans voorkomende effectenalbums tot f 0,00 af 
te waarderen. Het bestuur wil op dit moment nog niet hiertoe overgaan. 
De heer V.d. Zee stelt voor in het Mededelingenblad een lijst te publiceren van alle 
boeken die men bij de vereniging verkrijgen kan. Dit zal worden gedaan. 
De heer Schaaf wil weten wat de bedoeling is van de binnenkort vrijkomende gelden. 
De heer Baas deelt mee dat deze bestemd zijn voor de binnen afzienbare tijd te 
publiceren catalogus, waarvan enige voorbeelden getoond worden. Zodra de catalogus 
klaar is, zal deze - al dan niet tegen een geringe vergoeding - aan de leden ter 
beschikking staan. 
De heer Morren stelt voor meer aandacht te schenken aan de mogelijkheid voor de 
leden om gratis kleine annonces in het Mededelingenblad te laten opnemen. Dit zal 
gebeuren. 
De heer Grunt stelt voor de contributie met f 2,50 per jaar te verhogen. Hierdoor zal 
de vereniging, zeker als de reserve voor de catalogus verbruikt is, iets meer armslag 
krijgen. Voor dit jaar wil het bestuur hiertoe nog niet overgaan, maar het bestuur zal 
overwegen voor te stellen dit per 1.1.1996 wel te doen. 
De heer Oosten vraagt of de in het bezit van de vereniging zijnde wissellijsten ook 
door leden gebruikt kunnen worden voor het eventueel opzetten van tentoonstellingen 
bij derden. Het antwoord is bevestigend met de opmerking dat eventuele breuk of 
verlies vergoed dient te worden. 

De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur en dankt de leden voor hun inbreng. 

CHEMISCHE INDUSTRIE IN OUDER-AMSTEL 
Op 28 maart 1895 is opgericht de N.V. Industriëele- en Handels-Onderneming te Ouder
AmsteL De oprichters waren de heren F.Th.J.H. Dobbelman, koopman en fabrikant, 
lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, wonende te Nijmegen en E.P.M. van 
Veen, koopman, wonende te Amsterdam. 
De vennootschap heeft ten doel "het uitoefenen van de chemische industrie en het 
handel drijven in de door haar geproduceerde artikelen". 
Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op f 180.000,-, verdeeld in 100 
preferente en 200 gewone aandelen van f 600,- elk. In het kapitaal wordt deelgenomen 
door de heer Dobbelman voor 20 preferente aandelen en door de heer Van Veen voor 
200 gewone aandelen. Volstorting mag ook geschieden door inbreng in de vennootschap 
van onroerend goed. Dit laatste, alsmede het feit dat de heer Van Veen wordt benoemd 
tot Directeur, wijzen erop dat de onderneming reeds langer bestond - en eigendom was 
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van de heer Van Veen - en in 1895 werd omgezet in een naamloze vennootschap. 
De oprichtingsakte op 28 maart 1895 gepasseerd ten overstaan van notaris J. Wiegman 
te Amsterdam, bevat verder nog een groot aantal administratieve bepalingen alsmede 
één waarbij de winstverdeling wordt vastgesteld. Aangezien alle djvidendbewijzen 
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nog bij het aandeel aanwezig zijn, is het kennelijk nooit tot een dividenduitkering 
gekomen. 
De oprichtingsakte is goedgekeurd bij Konjuklijk Besluit "in naam van Hare Majesteit 
Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, 
enz., enz." maar is ondertekend door Emma, als Regentes van het Koninkrijk. 
Tot commissarissen van de vennootschap werden benoemd de eerder genoemde heer 
Dobbelman alsmede de heren F.Th. Bensdorp en H.C.J.M. Fock. Zoals reeds vermeld, 
wordt de heer Van Veen benoemd tot Directeur- tegen een salaris van f 5.000,- per 
jaar - terwijl de heer F. Daub, tegen een salaris van f 2.500.- per jaar, wordt aangesteld 
als scheikundige. 

De fabriek was gevestigd in de voormalige Stoomhoutzagerij "De Onrust" aan de 
Omval. Voor de annexatie door Amsterdam in 1921 behoorde de Omval tot het 
grondgebied van de gemeente Ouder-AmsteL 
Volgens de in 1895 verstrekte Hinderwetvergunning werd door de fabtiek geelbloed
loogzout in kristallen vervaardigd. Dit produkt werd gebruikt door ververijen. Als 
bijprodukten produceerde men nog ammoniakzout (gebruikt voor bemesting) en 
dubbelzwavelige soda (t.b.v. de papierfabricage). 
Voordat de Hinderwetvergunning werd verleend, zijn nogal wat bezwaarschriften 
ingediend, o.a. van het Hoogheemraadschap "Watergraafsmeer" en de Polder "Groot 
Duivendrecht" alsmede door Heymans Wolff c.s., eigenaren c.q. pachters van nabij 
gelegen land- en tuinbouwgronden, en door J.G.M. Grijseels te Abcoude- Proosdij als 
eigenaar van de in de nabijheid gelegen warmoessierderij "Meerrust". 
De eerste twee klagers waren met name bezorgd over de mogelijkheid van vervuiling 
van het oppervlaktewater door lozingen hierop door de fabriek en de twee andere 
klagers tevens over de mogelijkheid van vergiftiging van hun produkten door de uitstoot 
van vergiftigde gassen alsmede door de waardevermindering hierdoor van de hun 
toebehorende gronden. 
Zoals u ziet is er wat dit betreft niets nieuws onder de zon! 

Op de vergadering van B & W van Ouder-Amstel op 29 mei 1895 wordt de aanvraag 
tot verlening van de Hinderwetvergunning tesamen met de bovengenoemde bezwaar
schriften besproken. Na discussie en een uitleg over het produktieproces wordt besloten 
de vergunning te verlenen onder de volgende voorwaarden: 

• het bloedloogzout mag alleen vervaardigd worden uit van de gasfabriek verkregen 
afgewerkte ijzeraarde, niet uit dierlijke afvalprodukten; 

• als bijprodukten mogen uitsluitend ammoniak, salpeter en dergelijke vervaardigd 
worden; 

• er dient een hermetisch gesloten produktieproces gebruikt te worden; 
• er mag geen afval of water in openbare wateren geloosd worden. 

Uit een rapport gedateerd 8.1 1.1895 van een door het Geneeskundig Staatstoezicht 
voor Noord-Holland gedaan onderzoek, blijkt dat de fabriek het niet zo nauw neemt 
met bovengenoemde voorwaarden. Aanbevolen wordt dan ook enkele verbeteringen 
op het produktieproces voor te schrijven en een scherpere controle op nal~ving van 
de in de Hinderwetvergunning opgenomen voorwaarden. 
Omdat in 1899, Directeur is dan de heer Jan Mjjs, uit een onderzoek blijkt dat de 
oorspronkelijke N.V. inmiddels is geliquideerd, de machines door andere zijn vervangen 
en een ander produktieproces wordt gevolgd, wordt de lopende aanvraag tot verlenging 
van de Hinderwetvergunning geweigerd. Deze weigering geschiedt op grond van de 
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volgende door de Arbeidsinspectie naar voren gebrachten punten: 
• het produktieproces is zeer gevaarlijk; 
• er bestaat ontploffingsgevaar; 
• de vrijkomende gassen zijn schadel ijk voor de gezondheid van de arbeiders. 

Het aktieve leven van de fabriek is hiermede geëindigd. In 1903 worden de fabrieks
gebouwen gesloopt en in 1913 het bijbehorende kantoor en magazijn en de woning. 

J.E. Wustenhoff 
Bron: Gemeentearchief Ouder-Arnstel, nieuw archief nr. 156. 

VEILING FRANKFURT, 8 april1995 

Op deze goed bezochte en succesvolle veiling kwam Nederland praktisch niet aan bod. 
De enige kavel, die betrekking had op een Nederlands papier was die van een aantal 
prenten uit de bekende serie "HET GROOTE TAFEREEL DER DWAASHEID". Liefst 
negen bladzijden uit een oorspronkel ijk boek. De etsen dateren uit 1720 en hadden 
betrekking op de zwendelpraetijken met beurstransacties in die periode. Overigens 
niets nieuws onder de zon. Bij een inzet van DM 200 werden de prenten verkocht voor 
DM 280. Een tweede papier, dat -zijdelings- betrekking had op ons land was een 
aandeel van f 500 van de RUSSIAN CANADlAN PASSENGERS COMP. uitgegeven 
in 1924 te Moskou, met een oplage van slechts 400 stuks. Een zeer curieus papier met 
een interessante geschiedenis. De H.A.L. was nl. de grootste aandeelhouder met verdere 
aandeelhouders de Britse Cunard STEAM SHIP COMP., de CANADIAN PACIFIC 
en een Russische Staatsondemem ing. De bedoeling was met deze scheepvaartverbinding 
de economische blokkade, die nog steeds door het Westen tegen de toenmalige 
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Sovjetrepubliek werd toegepast te doorbreken. Ca. 20 jaar geleden werden deze aandelen 
praktisch allemaal aangeboden bij het veilinghuis De Zon in Amsterdam. Enige bekende 
handelaren kochten het gehele aanbod op tegen prijzen van ca f 35 tot f 40,- per stuk. 
In Frankfort verlangde men DM 200,- overigens zonder resultaat. 

Duitse aangelegenheid 
Nog steeds blijft Duitsland verreweg koploper bij de belangstelling voor oude effecten 
en deze belangstelling houdt onverminderd aan. Van de ruim 1100 kavels had ca 60% 
betrekking op Duitse papieren, die praktisch allemaal, dikwijls tegen oplopende en 
zeer hoge prijzen verkocht werden. Enige prijzen: SACHSISCHE MACH. FABRIK, 
Chemnitz, 1870: DM 6500 (6000), ZUCKERFABRIK EICHTAL, 1865 : 8500 (8000); 
HESSISCH-WALDECKISCHE COMP zur GEWINNUNG GOLD, Cassel 1832: 
18000 (17.500); VEREIN zum SCHUTZ AUSWANDERER nach TEXAS, Mainz 
1844 : 15.400 (15.000) en als topper met de hoogste opbrengst voor één papier van 
deze veiling: DISCONTO-GESELLSCHAFT, Anth. 200 Thaler, Berlin 1856; een 
bijzonder interessant papier, voorloper van de huidige DEUTSCHE BANK, Duitslands 
grootste bank: DM 25000. 
Uit deze cijfers blijkt wel, dat men bij onze oosterburen diep in de buidel tast indien 
men zijn zinnen op een bijzonder papier heeft gezet. In ons vorig verslag maakten wij 
melding van de boven water gekomen schat van ca 28 millioen stuks effecten in de 
kluizen van de voormalige Rijksbank in Oost-Berlijn. De papieren wachten op de 
eigenaren, die zich voor einde Mei 1995 dienen te melden. Deze astronomische 
hoeveelheid hangt als het ware als een tijdbom boven de markt. Velen vreesden dan 
ook, dat dit de prijsstelling negatief zou kunnen beïnvloeden. Evenwel op de veiling 
was hiervan niets te bespeuren. "Business as usual". 

U.S.A., Willige stemming voor Railroads e.a .. 
Gedurende vrij lange tijd nogal verwaarloosd. Thans plotseling weer in de belangsteJling. 
Overigens terecht. Wie kent ze niet, die bijzonder fraaie en decoratieve afgebeelde 
nostalgische tTeinen op hun weg door de romantische landschappen waar niet zelden 
de reizigers belaagd werden door z.g."wilde en krijgshaftige Indianen". 
Er waren ditmaal vele prachtige en nog niet eerder aangeboden papieren b.v. MIAMl 
VALLEY RR 1876: DM 650; SOUTH MOUNTAIN RR 1875 
DM 750; PITTSBURG, VIRGINIA & CHARLESTON RR 1880: 520 (500) . 
Overige sectoren: BANQUE des ETATS UNIS, uitgegeven door Messrs ROTHSCHILD, 
in 1859 uitgegeven obl. flOO of Fr 2530,- DM 500. Nog niet zo lang geleden geveild 
in Duitsland voor DM 295,-. ANDERSON MOTOR Comp. 1919: DM 650. Voor het 
werkelijk prachtige papier MORGENTHALER LINOTYPE Comp. 1895, werd DM 
400 betaald. 

Overige landen: Kavels met Franse papieren, bijna allemaal terug. Uitzonderingen: 
BANQUE de COCHINCHINE, Parijs 1908, z.g. "HOCHE DEKO": DM 450,- (400); 
PARIS FRANCE, obl. 1920, het beroemde papier in z.g. "JUGEND STIL" van 
Alphonse Mucha,: DM 650 (400). In het verleden meestal zo tegen de DM 2000. In 
de oudere papieren; 18e eeuw, Comp. d_ASSURANCE d_ANVERS, 1756 DM 550 
(4000) 
Rusland: MOSKOWISCHE FEUERASSEKURANZ, 1898: DM 2000,-. 

De totale opbrengst was DM 407.000,- voor de ca 820 geveilde kavels, teruggegaan 
zijn ca 300 kavels. Voor de huidige omstandigheden is een verkoop van 73% een zeer 
goed resultaat. 
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AMSTERDAM 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
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OPGERICHT: 15-2-1912 GEVESTIGD: Amsterdam 
DIRECTEUR: S.C.L. Reygersberg 
COMMISSARISSEN: Dr. R. Adler, A. Brünner, Dr. G. Burian, R. Mendl, 

Johs. G. Jurgens, Mr. W.H.J.Th. van Basten Batenburg, Mr. Th.G. 
Dentz van Schaick, J. Conradi en W.E. Reeser 

DOEL: Het fabriekrnatig vervaardigen van caoutchouc en andere producten 
uit visch, en het verkoopen dier producten met alles wat tot een 
en ander in den ruimsten zin des woords kan gerekend worden te 
behooren. 

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 500.000,- verdeeld in 330 5% e.p. 
aandeelenen 670 gewone aandeelen allen van f 500,- aan toonder. 

cat.m·. 
NLH 0119a 
NLH 0119b 

nominaal 
f500 
f500 

kleur 
lila/wit 

geplaatst 
670 
330 

Ontbonden bij besluit der Alg. Verg. d.d. 27-11-1915 
Dmk: Electrische Drukkerij, Gravenstraat 10, Amsterdam 
Afmetingen: 35,5 cm x 22,2 cm aandeelen 

cm x cm 5% e.p. aand. 

soort 
aandeel en 
5% e.p. aand. 
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AMSTERDAM 
EXPLOITATIE MIJ. DER CHEM ISCHE INDUSTRIE 
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BEWIJS VAN AANDEEL 
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OPGERICHT: 4-12-1915 GEVESTIGD: Amsterdam 
DIRECTEUR: C.W. Delfgou 
COMMISSARISSEN: C.W. Crone, J.G. Jurgens en Mr. Th.G. Dentz van Schaick 
DOEL: Het fabrieksmatig winnen van guano uit visch en vischafval, 

alsmede van alle daarbij voorkomende tusschen- en bijproducten en 
het verkoepen dier producten, met alles wat tot een en ander in 
den ruimsten zin des woords kan gerekend worden te behooren. 

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 500.000,- verdeeld in aandeelen aan 
toonder groot f I 000,-. 

cat.nr. 
NLH0l20 

nominaal 
f 1000 

kleur 
blauw/wit 

Rond het jaar 1920 geliquideerd 

geplaatst 
350 

Druk: Electrischc Drukkerij, Gravenstraat 10, Amsterdam 
Afmetingen: 35,1 cm x 22,0 cm aandeelen 
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EERSTE NEDERLANDSCHE BIERVATEN-INDUSTRIE 
V/HW. OCKHORST EN COMPAGNIE 
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BEW IJS V.AN AAND·EEL 
I>Ut~E:Nll G'(1.Ll.}EN 

OPGERICHT: 8-2-1900 GEVESTIGD: Bodegraven 
DIRECTEUR: W. Ockhorst 
COMMISSARISSEN: Mr. J.C. von Briel Sasse, H. le Coultre, G.J. Harmsen, 

Bn. Batelaan Czn. en J. Groenhuyse 
DOEL: Winst te behalen: a. door uit daartoe aangekochte materialen, 

gereedschappen, werktuigen, fusten en tonnen tot de bierfabrica
ge, zuivelbereiding en dergelijke industrieën betrekkelijk, te 
vervaardigen eh te verkoopen; b. door het veiTichten van 
herstellingen aan de evengenoemde artikelen; c. door aankoop en 
verkoop van materialen en onbewerkte artikelen, voor de 
uitoefening van het onder a. vermelde bedrijf benoodigd. 

DUUR: 30 jaar, ingegaan den 8 Februari 1900 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 200.000,- verdeeld in 200 aandeel en aan 

toonder van f 1000,-, splitsbaar in onderaandeelen van f 500,-. 
Geplaatst> f 139.000,-. 

cat.nr. 
NLH0121a 
NL H 012lb 

nominaal 
f 1000 
f 500 

kleur 
blauw/wit 

geplaatst 

Failissement: Arr. Rechtbank Utrecht d.d. 20-1 - 1904 
Druk: Typ. en Lith. J.H. de Bussy, Amsterdam 
Afmetingen: 27 ,3 cm x 19,5 cm aandeelen f 1000,-. 

cm x cm aandeelen f 500,-. 

soort 
aandeelen f 1000 
aandeelen f 500 
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EERSTE VLAARDINGSCHE STOOMKUIPERIJ 
V/H/ A DE NEEFF 
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EERSU YLAABOINGSCHE STOOMKUIPERIJ 
VUBRHEEK l. DE IEEFF. 
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Maatschappelijk Kapttaalj'3DO.ooo.
BEWIJS VAN AANDEEL N°. . S 

ONDEkAANDEEL B 
C.ROO'I 

Vijfhonderd Gulden 
AAN TOONDl!R. 

OPGERICHT: 28-9-191 1 GEVESTIGD: Vlaardingen 
DIRECTEUR: A. de Neefr 
COMMISSARISSEN: Jhr. Mr. C.G.A. van Asch van Wijck, P. van Bijsterveld, 

G.M. den Hartogh en H.C. Vegtel 
DOEL: Het fabriceeren van en de handel in kisten, fustwerk en ander houten 

vcrpakkingsmateriaal en alles wat daanncdc in verband slaat. 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 300.000,-, verdeeld in aandccJen aan 

toonder elk groot f 1000,-, splitsbaar in ondcraandcclcn van 

cal. nr. 
NLH Ol22a 
NLH 0122b 

[ 500,-. 

nominaal 
f 1000 
f 500 

kleur geplaatst 

zwart/witonderaandeelen 

Ontbonden bij besluit der Alg. Verg. d.d. 29-8-1913 
Druk: 
Afmetingen: cm x cm aandeelen 

26,3 cm x 17,1 cm onderaandeelen 

1?? 

SOOrl 
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De daags daarna gehouden beurs was ofschoon niet slecht, toch wat minder druk 
bezocht dan gewoonlijk. 

Amsterdam, april 1995 
L. Rietveld. 

VEILING ANTWERPEN 

Voor deze op 29 april gehouden veiling, georganiseerd door dhr Erik Boone (Centrum 
voor Scriptophilie) in Deinze, was de belangstelling wat geringer dan gebruikelijk, 
terwijl de opbrengst -hoewel niet slecht- aanmerkelijk lager was dan op voorgaande 
veilingen. Deels veroorzaakt doordat een 4-tal v1ij prijzige 18e eeuwse papieren niet 
geveild konden worden vooral door het feit dat praktisch geen enkel hooggeprijsd 
papier verkocht werd. Was het op voorgaande veilingen geen uitzondering dat kavels 
voor prijzen boven de 100.000 Fr. geveild werden, de hoogste prijs voor één kavel was 
ditmaal Bfr. 32.000 voor 2 obligaties van bet Duitse papier "PALMENGARTEN
GESELLSCHAFT_ Frankfurt, één uit 1898 en de tweede uit 1910. 

Nederlandse papieren. Goede prijzen. 
Nederland wederom goed vertegenwoordigd. Enige opbrengsten: 
NEDERL.RHIJNSPOORWEGMIJ, Utrecht 1976: Bfr 2.250 (2.000); "HERNODIA" 
Scheepv.Mij, Rotterdam 1918 -nog nimmer aangeboden-: Bfr 1.400 (1.300); W.EURO
PEESCHE BELEGGINGSBANK, Amsterdam 1928: Bfr 1.750 (1.200); ROYAL 
DUTCH Koninkl.Ned.Petro.Mij, O.Aand. f 100 1925: Bfr 1.750 (800): BA WANG 
PETR.Mij, 's-Gravenhage 1989, 2 st. Opr.Aand. en Aandeel: Bfr 1.500 (1.200); 
HAAGSCRB VOETBAL Ver. "V.U.C." 1948: Bfr 900; TEXT.GR.HANDEL. v.h. 
GOLDENBERG, Deventer 1927, aand. f 1.000, voor de o.i. zeer hoge prijs van Bfr 
1.400 (1.200) -tot voor kort hier te verkrijgen voor een tientje. 
Het fraaie papier KONINKL.BONTWEVERIJ "SOPHIA" Koningin der NEDER
LANDEN, Wierden 1867, aand. f 1.000, bracht Bfr 1.500 op. 
INTERN.TOBIS MIJ in Nederland, uitg. emissie van de destijds befaamde Duitse 
Film Mij, Winstbew. 1933: Bfr 1.400, o.i. zeer hoge prijs -werd in het verleden hier 
verkocht voor een paar tientjes. 
Het fraaie papier van de door een Belg.Mij opgerichte "TRAMW.NEERLANDAIS 
HARLEM et EXTENSIONS", 1895, met afbeelding van stadsgezicht Haarlem: Bfr 
3.750 (2.000). 
Als topper van de Nederl. papieren kan beschouwd worden "IJZERERTS-TERREINEN 
in NEDERL.IND., aand. f 480 I M 800,-, 's-Gravenhage 1910. Voor dit zeldzame en 
nog nimmer aangeboden papier, met afbeelding in dieprode kleur van een magneet, 
werkelijk een bijzonder mooi papier, werd heftig geboden. Bij een inzet van Bfr 2.500 
ging het voor niet minder dan Bfr 8.000 naar een bekende Duitse verzamelaar. Prijs 
incl. kosten ca. f 600. Men ziet, voor min of meer zeldzame papieren worden nog 
goede prijzen betaald. 

Surinaamse Plantages 
Hiervan waren 2 kavels. NEGOTIATIE VAN PLANTAGrEN in de COLONrEN van 
SURINAMEN, 1770: Bfr 7.500 (6.800) en PLANTAG IE ANNASBURG te SURINA
MEN, 1820: Bfr 3.600. 

Zoals boven vermeld was er weinig belangstelling voor 18e eeuwse papieren. Dit gold 
ook voor het o.i. uiterst zeldzame papier PLANTAGIE ARABI FELIZ, op het EYLAND 
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IBIZA, aand. f 1.000, uitgegeven in Amsterdam 1802. Een bijzonder curieus papier 
met een interessante geschiedenis. Tot dusver was nimmer bekend dat Nederl. bankiers 
ook geinteresseerd waren in investeringen op Spaanse eilanden. De verwachting was 
dat dit zeldzame papier zeker een koper zou vinden. De inzet was weliswaar fors op 
Bfr 45.000, echter geen koper. 

Wij laten het hierbij. 
De totale opbrengst was ca. 2,5 miljoen Belg.Francs (bij voorgaande veilingen niet 
zelden Bfr 4 miljoen). Van de 869 aangeboden kavels gingen er slechts 143 terug, wat 
voor de huidige omstandigheden op zich zelf uitermate gering is. 

Amsterdam, mei 1995 
L. Rietveld 

GEOGRAnSCHEAANDELEN 
Het is dat er zo weinig historische waardcpapieren gedrukt zijn, waarop landkaarten 
voorkomen, anders zou het een boeiend vcrzamelgebied kunnen zijn. 

Niet zeldzame, maar wel leerzame waardepapieren zijn de aandelen van de in 1886 
gestichte Crediet- en Handelsvereeniging "'BANDA" gevestigd te Amsterdam. 
In mijn bezit is het bewijs van preferent aandeel no. I 045 d.d. 28 juli t 925. Een zeer 
decoratief stuk waarop in de linker bovenhoek een complete landkaalt van het Banda
gebied staat afgebeeld. 
Een gebied dat men op de landkaart van Nederland tevergeefs zal zoeken. De naam 
"Banda" zegt al genoeg, men dient dit eilandenrijk te zoeken in Indones ië, ons 
voormalige Nederlands Indië, land van zon en zee! 
Alhoewel ei landenrijk ..... dat is eigenlijk een wat te grootse benaming voor een boven 
de zeespiegel uitstekende vulkanische rotspartij die in totaal niet veel groter is clan 
onze provincie Gelderland. 
De Banda-zee was gauw gevonden, maar voordat Banda zelf gevonden was, waren er 
minstens 15 minuten verstreken. De eilandengroep vindt men terug op ca. 130 graden 
oosterlengte en 5 graden zuiderbreedte, ca. 300 km westelijk van de noordelijke top 
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van Nieuw Guinea. 

Toch is het deCrediet-en Handelsvereeniging "BANDA" wel goed gegaan, want zij 
is blijven bestaan tot aan het einde van ons zo geliefde Nederlands Indië. Deze 
handelsvereniging heeft gedurende 50 jaar voor enige welvaart gezorgd in dit kleine, 
maar vredige stukje zonnig Nederland. 

Of het Groot Banda heden ten dage nog zo goed gaat als 70 jaar geleden ..... Ik denk 
niet dat we daar teveel over moeten nadenken. 

W.J. Nieboer, Groningen 

BAKU CONSOLIDATED OILFIELDS LTD. IN LIQUIDATIE 

Certificaten van preferente aandelen "A" en van gewone aandelen "B" 
Ondergetekende deelt mede, dat door haar per 21 april jl. zijn ontvangen liquidatie
uitkeringen groot f. 0.50 perf. 1 preferent A-aandeel en f. 1 per f.1 gewoonB-aandeel 
in de bovengenoemde maatschappij. 
Deze uitkeringen zijn onder aftrek van kosten vanaf 18 dezer(= mei 1995, red.) bij 
ondergetekende als volgt betaalbaar: 

Certificaat van preferent aandeel "A" met f 120,50 per certificaat van f: 100,
f 60,25 per certificaat van f: 50.

Vierde liquidatie-uitkering tegen afstempeling van de mantel 

Certificaat van gewoon aandeel "B" met f 241,-- per cettificaat van f: 100,-
f 120,50 per certificaat van f: 50,

Tweede liquidatie-uitkering tegen afstempeling van de mantel 

De certificaten met nummerlijst dienen te worden ingeleverd met een advies onder 
opgave van de bankrekening waarop de opbrengst wordt overgemaakt. 

12 mei 1995 
N.Z. Voorburgwal328G 
1012 RW Amsterdam 
ALGEMEEN KANTOOR VAN ADMINISTRATIE TE AMSTERDAM B.V. 

VOORVVOF-LEDEN KLEINE "ZOEKERTJES"- GRATIS 

De advertentie-rubriek kleine Zoekertjes is eenmaal jaarlijks gratis te gebruiken door 
leden die oude effecten of daarmee verband houdende zaken te koop aanbieden, te 
koop vragen of willen ruilen. 
Voor advertenties met een commercieel doel gelden speciale tarieven, opvraagbaar bij 
het Bestuur. 
De redactie heeft het recht advertenties te weigeren zonder opgaaf van redenen. 

Het eerste "Zoeke1t je" volgt nu: 

TER OVERNAME GEVRAAGD 
Boek "Confederate and Southem States Bonds", by Grover C. CrisweiL 
R. J. Mulder, telefoon 070-3237971. 
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MAIL BID 11 1995 

(SLUITINGSDATUM 23 JULI 1995) 

Op onderstaande kavels kan door de leden schriftelijk worden geboden. Een kavel 
wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens het veilingsysteem, en wel als volgt: 
van f 1 t/m f 25 met f 1 van f 26 t/m f 50 met f 2 
van f 51 t/m f 100 met f 5 boven de .f 100 met f 10 
De hoogste bieder ontvangt zo spoedig mogelijk bericht, vergezeld van een kostenopgave. 
Na ontvangst door de vereniging van het verschuldigde bedrag, worden de fondsen 
aan de kopers toegezonden en vindt verrekening met met verkopers plaats. 
Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aangetekend). 
Verkopers wordt per kavel f 2 plus 15% van de opbrengst in rekening gebracht (leden 
f 2 plus 10%). 
Aan leden die stukken w111en aanbieden voor verhandeling via de Mail Bid wordt 
verzocht de fondsen per post aan de V. V.O.F. te zenden. In het volgende periodiek 
worden de opbrengsten gepubliceerd. 
In de kavelomschrijving wordt de kwaliteit van de stukken aangegeven volgens het 
onderstaande schema: 

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

KAVELS MAIL BID II - 1995 
1 
2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 
9 
10 

11 
12 

16 

1 obl. 4% Rbl5000 Stad Moskou 1901 XXXIII, SU T 2077d 
1 obl. 4% Hf110ÖO Moskou-Smolensk 1869, SU E 1079d 
1 obl. 4% RM 2000 Wladikawkas 1895, SU E 116ld 
1 obl. 4% RM 1000 Moskou-Kiev-Woronesch 1895, SU E 1066c 
2 aand. f 1000 Ned.-Indische Spoorweg, Den Haag 1920 
1 aand. f 250 Ned.-Indische Spoorweg, Den Haag 1920 
1 obl. 4,5% f 1000 Volkshuisvesting te Soerabaja 1930 
1 obl. 4,5% f 500 Volkshuisvesting te Soerabaja 1930 
1 obl. 4% f 500 Credietbank voor Nederlandsch Indische Gemeenten en 
Ressorten, Batavia 1937 
1 aand. f 250 De Groningsche Steenhandel, 1919 
1 aand. f 10.000 Vleeschhouwerij v/h J.C. Streng & Co, 's-Gravenhage 
1917 
1 premie obl. Fr. 25 Exposition Universelle 1889, Parijs 
2 parts sociales Soc. Miniere et Industrielle du Tamega, Bntsse1 1925 
2 opr. aand. Petroleum Mij Moesi Ilir, A_dam 1901 
1 aand. f 20 (rood) DAF, Eindhoven 1989 
3 aand. (2x groen, 1x geel) General Motors, 1955/7 
3 cert.$ 100 Bank der Vereenigde Staten van America, 
uitgegeven 1842 te A_ dam door Hope & Co, etc. 
10 warrants Japan Synthetic Rubber Co. Tokyo 1989 
10 aand. Pts 500 La Maquinista Terrestre Y Maritima 

F 
VF 
VF 
VF 
VF+ 
VF+ 
F 
VF 

VF 
VF 

VF 
VF 
VF 
VF 
VF 
VF+ 
2xVF 
1xEF 
EF+ 



(locomotieven en scheepsmotoren), Barcelona 1952 VF/EF+ 
13 1 aand. Pst 250 Ferrocarriles de Montana a Grandes Pendientes, Barcelona 1891 

VF++ 
14 2 pref.aand. Fr. 250 Eclairage Electtique St. Petersbourg, Brussel 1897 VF++ 
15 .l restantbew. f 200 Ver. Javasche Houthandel, A_dam 1948 F 

1 aand. f 1000 Madeera Stoomtram, A_dam 1897 F 
16 1 pref. aand. f 400 Kon. Hollandsche Lloyd, A_dam 1925 F 

1 Tweede Hypoth. 4% Inkomsten obl. f 250 Kon. Hollandsche Lloyd, 
Amsterdam 1925 F 
1 (Ned). cert. $ 1000 obl. The Cuba Railroad, 1947 F 

17 1 aand. Neder!. Surinaamsche Goud Mij, A_dam 1907 F 
1 aand. f 400 A_dam-Tapanceli Rubber Cultuur, 1937 F 
1 bew. deeln. f 1000 Rimboen Tabak Syndicaat, A_dam 1906 F 
1 aand. f 1000 Sumatra Koffie- en Rubber Cultuur Mij "De Westkust", 
Amsterdam 1925 F 

18 1 (Ned.) cert. Pond 100 New SchibaieffPetroleum, 1913 F 
1 aand. f 125 Algemeene Petroleum Compagnie, A_dam 1913 F 
1 winstaand. Algemeene Petroleum Compagnie, A_dam 1913 F 

19 3 aand. f 1000 Nederhorst, Gouda 1969 2xVF 
lxVF 

1 obl. 4% Rbl625 Rusland 1890, 2e emissie F 
2 obl. 4% Rbl125 Zuidwest Spoorweg 1885, SU E 1143a F 

20 1 aand. f 1000 W.J. KalisWzn & Co. Baggermij, Den Haag 1917 F 
1 obl. 5% Ned.-Ind. Houtaankapmij, Rotterdam 1916 F 
1 aand. f 500 CultMij "Soerowinangoen", Batavia 1919 F 

21 2 winstbew. Kilo Moto (rood), Brussel 1944 VF 
2 aand. f 10 OGEM, Rotterdam 1973 EF 

22 5 cert. f 1000 Ver. Lawoe Ondernemingen, Den Haag 1930 VF 
23 2 recepissen (ongeldig gemaakt) WABO, Amsterdam 1946 F 

1 aand. f 500 CultMij Pengadjaran, Den Haag 1934 VF 
24 1 obl. (ongeldig gemaakt) 8% f 1000 Ned.Credietbank, A_dam 1975 F 

1 cum. 6% pref.aand. Kon. Stoomschoenenfabr. A.H. van Schijndel, 
Waalwijk 1917 F 
1 aand. f 500 Phaiton & Olean, Rotterdam 1939 VF 

25 1 aand. f 250 Eerste Haagsche Hulpbank, 1908 W + 
1 aand. f 1000 Rotterdam-Amsterdam Brand- en Inbraakverz.mij, 
Rotterdam 1940 W 
1 winstbew. Houthandel v /h Altius, Amsterdam 1925 VF 
1 aand. f 50 Alg.Mij. van Ondernemingen in Oost Indië, Den Haag 1924 F 

26 1 aand. f 100 Reformatorisch Dagblad, Driebergen-Rij senburg 1970 VF 
2 obl. f 1000 (ongeldig gemaakt) Wegener_s Couranten Concern, 
Apeldoorn 1936 F 

27 1 aand. f 500 (blankette) Handelmij. Ter Beek, Rotterdam VF 
2 aand. f 1000 Bouw- en Handelmij Noorder Amstel, A_dam 1927 VF 

28 1 aand. f 500 Lesser & Co_s Handelmij , Amsterdam 1922 EF 
1 aand. f 1000 Hollandsche Machinemij, Den Haag 1916 EF 
1 aand. f 500Ateliers voor Metaalbewerking Cuprera, Den Haag 1916 VF 
] aand. f 500 Constructiewerkplaats Limburg, Heerlen 1 912 VF 
1 aand. f 1000 Scheepsbouwmij en Machinefabriek Yselwerf, Utrecht 
1920 VF 

29 1 aand. f 1000 Bouwgrondmij Tuinkwartier II, Den Haag 1929 VF 
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30 

31 

32 

33 

34 

35 
36 
37 
38 
39 

1 aand. f 1000 Mij. tot Expl. van Handels- Industrie- en Bouw-terreinen 
Hoek van Holland, Wassenaar 1921 
1 cett. f 1000 Wassenaarsche Grond-Expl.Mij 
1 aand. f 50 Tuinbouwmij. Gelderland, Neede 1918 
1 aand. f 1000 Hotel De Oude Doelen, Den Haag 1917 
1 aand. f 1000 Hotel Stad Elberveld, Amsterdam 1898 
1 opr.bew. Café-Rest. Fisslthaler te Scheveningen, Den Haag 1917 
1 aand. f 1000 idem, Den Haag 1916 
1 pref. aand. f 1000 idem, Den Haag 1916 
1 aand. f 250 Intern. Gasmij, Den Haag 1919 
1 pref.aand. f 250 idem, Den Haag 1919 
1 warrant Kon.Ned.Mij. tot Expl. van Petroleumbronnen in Ned.-lnd., 
Den Haag 1937 
I (Ned.) cert. Associated Gas and Electric, 1937 
1 premie-obl. f 2,50 Paleis voor Volksvlijt, Amsterdam 1869 
1 premie-obl. f 1,50 Rotterdamsche Schouwburg, 1894 
1 premie-obl. f 2,50 idem, 1882 . 
1 aand. f 100 Passoeroean Stoomtrammij., Den Haag 1905 
1 aand. f 1000 Probolinga Stoomtrammij, Den Haag 1895 
1 aand. f 1000 Samarang Joana Stoomtrammij, Den Haag 1882 
1 aand. f 250 Ned.-Ind. Spoorweg, Den Haag 1920 
1 aand. f I 000 idem, Den Haag 1922 
1 aand. f 1000 Deli Spoorwegrnij, Amsterdam 1937 
15 obl. 4,5% f 1000 (ongeldig gemaakt) Ned. Antillen, Willemstad 1959 
idem als kavel 35 
10 obl. 4,5% verder als kavel 35 
5 aand. f 12 Guyana Goudexpl. Mij., Den Haag 1890 
5 aand. f 1000 Woltering_s Meubileeringsmij, Amsterdam 1954 

F 
VF 
VF 
VF 
F 
VF 
VF 
VF 
EF 
EF 

VF 
VF 
VF+ 
VF 
VF 
VF 
F 
VF 
VF+ 
VF+ 
F 
caVF 

VF 
EF 

Opbrengstlijst MAIL BID I - 1995 

Kavel Opbr. Kavel Opbr. 
1 6,- I2 25-

' 2 6-
' 

13 15,-
3 7-

' 
14 22-

' 4 8,- 15 30,-
5 3-

' 
16 25-

' 6 45 -
' 

17 8,-
7 35-

' 
18 2-

' 8 8-
' 

19 20-
' 9 20 -

' 
20 2-

' 10 26 -
' 

21 6-
' 11 15-

' 
22 6 -

' 
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Kavel 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

Opbr. 
6-, 
6,-

12,-
14,-
12-

' 12-
' 10,-

16,
I5-

' 

Kavel 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

Opbr. 
8 -, 
4-, 
9-, 
7-

' 8,-
11-

' 12,-
20,-
12-

' 



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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"ZOOLOGISCH-BOTANISCH GENOOTSCHAP 
van ACCLIMATIE te 's-GRAVENHAGE'' 
zo luidde de officiële naam van wat later bekend zou worden als de 

"HAAGSCHE DIERGAARDE". 

Het Genootschap werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 14 november 1861. 
Oprichtingskapitaal f 150.000,-, verdeeld in 3.000 aandelen van elk f 50,-. 
Doel, zo lezen wij in het verslag van de oprichtingsvergadering: "Het gewennen en 
aankweken van dieren en planten, voomarnelijk uit Neerlands buitenlandsche bezittingen, 
tot uitbreiding en veredeling der nuttige inlandsche dieren en planten". 
De plaats waar het Genootschap zijne verzameling verenigt, zijn gebouwen plaatst, 
etc. wordt genoemd: "Zoölogisch Botanische Thin". 
En zo werd de eerste stap gezet voor de oprichting van de eens zo populaire en befaamde 
Haagse Diergaarde. 
Verder kan men in het verslag lezen: "Het behaagde Zijne Majesteit den Koning 
(Willem ill) het aangeboden beschermheerschap op de meest heusche en wel willende 
wijze aan te nemen". 
Hierdoor mocht het Genootschap zich "Koninklijk" noemen en zoals wat verder in het 
verslag wordt vermeld, in de voor die tijd gebruikelijke doch voor ons wat gezwollen 
taal: "en zich verheugen in de bescherming van den beminden vorst". 

Baron Van Brienen 
Als men dit nu leest, lijkt het eigenlijk een eenvoudige zaak: we richten even een 
dierentuin op. Maar zo eenvoudig was het natuurlijk niet. Jaren van voorbereiding, 
strubbelingen en onenigheden zijn eraan voorafgegaan. Dank zij de niet aflatende 
bemoeienissen en het doorzettingsvermogen van Baron Van Brienen kwam de oprichting 
van het Genootschap tot stand. 

Wie was deze Baron Van Brienen? 
Baron Willem D.A.M. Van Brienen van de Groote Lindt werd geboren in 1814. Hij 
was de bewoner van het befaamde landgoed "CLINGENDAEL" in Wassenaar. Een 
puissant rijke familie. Baron Van Brienen speelde een belangrijke rol in de toenmalige 
Haagse 'beau monde". Het zou echter te ver voeren uitgebreid in te gaan op de betekenis 
van de persoon Baron Van Brienen, hoe interessant en boeiend de geschiedenis van 
de Van Brieneus en het met deze familie verbonden landgoed "Clingendael" ook moge 
Zljll. 

In elk geval is zeker dat 's-Gravenhage het aan de Baron te danken had, dat de 
Diergaarde tot stand kwam. Hij wist om zich heen te verzamelen een grote groep 
notabelen, meest afkomstig uit de aristocratie. Met deze machtige groep was hij in 
staat alle moeilijkheden te overwinnen en zich zelfs van de steun van de Koning te 
verzekeren. Dit gold b.v. bij het verkrijgen van het terrein. Oorspronkelijk had men 
het oog laten vallen op een locatie in de Scheveningse bosjes. Toen dit niet doorging, 
op de z.g. '"KOEKAMP", een nu nog bestaand gebeid tegenover het Centraal Station 
en in gebruik als hertenkamp. Ook dit mislukte. Tenslotte mede door de relaties van 
Baron Van Brieoen met de beheerders van het "Familiehofje" in Leerdam, welk hofje 
medeëigenares was van de gronden, verkreeg men uiteindelijk een 6 ha groot gebied 
gelegen aan het kanaal in de Westbenoordenhoutsche Polder. 
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"RENDEZ VOUS" voor Haagse "Society" en "RANGEN en STANDEN" 
Zoals eerder vermeld, waren het hoofdzakelijk leden uit de hogere kringen van 's
Gravenhage die tot de oprichter van de Diergaarde behoorden. Dit was eveneens het 
geval met intekenaars voor het aandelenkapitaal. 
De Diergaarde vervulde daarom een belangrijke functie in het Haagse "Society" leven. 
Men kon zich ook opgeven als lid van het Genootschap. De contributie bedroeg f 25,-
per jaar. Men had dammede het recht op onbeperkt bezoek aan de tuin. Mits onder 

geleide, ook voor de echtgenotes en kinderen behorende tot het gezin, alsmede 
huisonderwijzeressen. Dit gold tevens voor alle muziek- en andere uitvoeringen. Nu 
komt het: "DIENSTBODEN" werden echter hierbij niet toegelaten. 

Interesse van Koninklijk Huis 
Dit blijkt o.a. uit de regelmatige schenkingen. zo kan men lizen in het verslag van 
1875, dat van H.M. de Koningin ontvangen mocht worden een "PSIRTACUS ACCI
PITRI-NUS (sperwer papagaai) alsmede een wit kwakerseendje. Z.M. de Koning 
schonk in 1868 een "CERVUS ELAPHUS" (edelhert) en Z.K.H. Prins Alexander 4 
stuks "ANSER DOMESTICUS" (ganzen) alsmede een "GALLUS DOMESTICUS 
BANTAMENSIS" (zilveren Bantam haan). 

Vele rijke Hagenaars wilden niet achterblijven en schonken regelmatig min of meer 
zeldzame dieren. Al deze schenkingen werden nauwkeurig met naam en toenaam van 
de·schenker, in de jaarverslagen ve1meld. Op 1 januari 1874, dus 10 jaar na de oplichting, 
bedroeg het aantal dieren 1.400 stuks, met een waarde van ca. f 19.000,-. 
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10-jarig bestaan 
Hoe belangrijk de Diergaarde was 
voor het sociale leven van de hofstad 
moge blijken uit een speciale bijlage 
gevoegd bij het jaarverslag over 
1873, waarin het 10-jarig bestaan 
werd herdacht. Gaarne willen wij u 
deelgenoot maken van dit interes
sante geschrift, waarin, in een bijna 
ly1isch proza, het reilen en zeilen en 
vooral de voordelen van de Dier
gaarde voor de stad 's-Gravenhage 
werden beschreven: 

Koninklijke Zoölogische Botanische 
Genootschap te 
's-Gravenhage 
Deze instelling die in het afgeloopen 
jaar den 16 Juni door een schitterend 
feestconcert en illuminatie van den 
Tuin zijn tienjarig bestaan mogt 
herdenken, is langzamerhand een 
even aangenaam als onmisbaar 
uitspanningsoord voor de Haagsche 
burgerij en den de residentie be
zoekenden vreemdeling geworden. 
Mogten zooals bij vele diergelijke 



inrigtingen de eerste jaren van bestaan de moeijelijkste gewest zijn en heeft ook dit 
Genootschap met stormen te kampen gehad die den donker ziende somtijds aan zijn 
voortbestaan hebben doen wanhopen; de finantieele maatregelen voor twee jaren 
genomen, waarvan de uitkomsten nu kunnen worden gade geslagen, hebben de daarvan 
gekoesterde verwachtingen niet teleurgesteld. De finantieele toestand is van dien aard 
dat wanneer met zuinigheid en beleid het beheer gedreven wordt, het Genootschap 
ongetwijfeld zal blijven vooruitgaan. Aflossingen, zoowel van de leening als van het 
kapitaal der Aandeelhouders hebben geregeld plaats. Op 1 Januari) waren in de 
Diergaarde aanwezig ongeveer 1400 dieren ter waarde van + f 19100. 
Plantsoen, gebouwen, hokken enz. enz. zijn in goeden staat. Het onlangs verrezen 
gebouw voor magazijn, Directie en bureau ingerigt, voldoet aan zijn bestemming en 
mag een sieraad genoemd worden. 
De ten vorige jare daargestelde fraaije en doelmatige beerenkuil verschaft met de 
daarin aanwezige 3 beeren den leden en bezoekers menig aangenaam oogenblik. 
Het getal der Aandeelhouders bedraagt 1813 verdeeld over 2940 aandeelen; het getal 
leden bedroeg op 1 Januari) 1874, 2101 tegen 1968 in het vorige jaar. Het getal 
personen dat in het afgeloopen jaar den Tuin tegen entrée bezocht, bedroeg 13,243. 
Tentoonstellingen van honden en pluimgedierte werden in Mei en September met 
goeden uitslag gehouden. 
De hooggewaardeerde concerten van de kapel van het re gement grenadiers en jagers 
onder leiding van kapitein DUNKLER, die ook dezen zomer wederzullen gegeven 
worden, zullen bij vernieuwing vele vreemdelingen en bezoekers trekken, die zich in 
onze dreven komen verlustingen onder de aanschouwing van de met veel smaak 
gearrangeerde bloemvakken. . 
Moge het Genootschap na het t we·ede tiental jaren van zijn bestaan doorleefd te 
hebben met evenveel voldoening daarop terugzien als nu mag gebeuren na het verstrijken 
van het eerste tiental, dan zal zeker alle reden zijn om zich over deszelfs toestand te 
verheugen. 
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Droevig einde 
Zo opgewekt en florissant de beginjaren van de Diergaarde geweest mogen zijn, zo 
triest en ontluisteren was het einde. 

In het donkerste jaar van de laatste omlog, 1944, kwam een droevig einde aan deze 
toen ruim 80 jaar oude instelling. Den Haag lag inmiddels in de frontlinie. Na de 
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invasie in Normandië, juni 1944, hadden de Duitsers langs de gehele Nederlandse 
Noordzeekust versterkingen aangebracht. Ook het terrein van de Diergaarde werd door 
de Duitse bezetting in beslag genomen. De exploitatie moest worden gestaakt. De 
dieren, voor zover deze na ruim vier jaar oorlog en ellende nog niet van honger waren 
gestorven, werden overgebracht naar de dierentuin in Wassenaar. 

Na de oorlog kwam het terrein in het bezit van de Heineken brouwerij, welke 
onderneming het een aantal jaren later weer verkocht aan de Gemeente Den Haag. In 
de zestiger jaren liet de Provincie Zuid Holland hier het Provinciehuis bouwen. Ook 
dit gebouw was geen lang leven beschoren. Het is dit jaar afgebroken. 

Grote beuk - laatste herinnering 
Niets herinnert meer aan wat eens de zo popula:iJ:e en befaamde Diergaarde was van 
de eertijds zo elegante hof- en regeringsstact 's-Gravenhage. Met uitzondering van een 
grote boom, een enorme beuk, die 125 jaar geleden geplant werd en alle stormen der 
tijden heeft doorstaan. Helaas, ook deze "groene herinnering" ontkomt niet aa:n de 
uitroeing. Op het moment dat dit artikel geschreven is (oktober 1994) , is ook deze 
boom gekapt en zal het geritsel van de duizenden bladeren, die ruim driekwart eeuw 
het gezang van de vogels, het gesnater van de ganzen en het gebrul van leeuwen en 
tijgers vergezelden, nimmer meer gehoord worden. 

Toch nog enige herinneringen en wel een aantal zorgvuldig bewaarde oude aandelen 
en obligaties, die thans op de veilingen van oudewaardepapieren niet zelden een 
veelvoud opbrengen va:n wat men vroeger betaald heeft. 

L. Rietveld, Amsterdam 

VEILING "SCRIPORAMA & FIRST DUTCH" 
Amsterdam, 20 mei 1995 
Aangezien het verslag over deze veiling wat laat in ons bezit kwam, was het niet 
mogelijk deze in het juni-nummer op te nemen. Hoewel wat verlaat, achten wij het 
toch gewenst onze lezers op de hoogte te stellen van het verloop van deze veiling van 
oude effecten, de enige in Nederland. 
Bescheiden van karakter, zo kan men deze veilingen omschrijven. Dit in tegenstelling 
met die in Duitsland en dan met name in Frankfurt. 

Koopjes 
Bevestigd werd dit op bovengenoemde veiling in Amsterdam. Koopjes waren er zeker 
te halen, b.v. met het fraaie paier "Compagnie des Installations Marltimes de Bruges", 
inzet slechts f 200 en voor een tientje meer werd het geveild: spotprijs! Wat het curieuze 
papier "Fleisch & Wurst Fabrik Heiliger Erzengel Michael" werd de inzet van f 60 
betaald; koopje voor een dergelijk papier, uitgevoerd in Jugendstil. Eveneens in 
Jugendstil "Tramways Electr. de Sofia" 1899, bracht f 65 (inzet .f 50) op. Over het 
algemeen was er voor de meestal zeer decoratieve papieren uit diverse Balka:nlanden, 
die anders toch zeer gevraagd zijn, duidelijk minder belangstellingen. Echter toch enige 
uitzonderingen, zoals b.v. het werkelijk prachtige papier "Naroden Troud"-Jüdische 
Volkshilfe- Sofia, 1938, een z.g. 'Judaika', bij een inzet van f 300 verkocht voor f 350. 

Duitse inbreng doorslaggevend 
Dank zij het Duitse bezoek (meerdere vooraanstaande verzamelaars/handelaren uit 
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ARGENTINA COMPANIA MERCANTIL 
(ARGENTIJNSE HANDELMAATSCHAPPIJ) 
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Bewijs van Aandeel 
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OPGERICHT: 1-7-1915 GEVESTIGD: 's-Gravenhage 
RAAD VAN BESTUUR: Mr. J.P. van Tienhoven, S. van Deventer, A.G. Kröller, 

W. Westerman, F. Smidt en A.I. Zeiler 
DOEL: De uitvoer van en handel in granen en zaden uit Zuid-Amerika. De 

vennootschap kan, wanneer de Raad van Bestuur zulks wenschelijk 
oordeelt, haren werkkring ook uitbreiden tot het importeeren en 
exporteeren van andere handelsartikelen, waarbij echter uitsluitend 
stapelartikelen in aanmerking mogen komen. 

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 6.000.000,-, in 1917 gebracht op 
f 10.050.000,-, verdeeld in aandeelen aan toonder van f 1000 en voor 
f 50.000,-, preferente aandeelengroot f 1000,-. In 1919 is het MK 
gebracht op f 20.050.000,-. 
Vanaf 1917 zijn door her Ned. Adm.- en Trustkantoor certificaten groot 
f 100,- in omloop gebracht. Bij de oprichting zijn tevens 100 oprichters
bewijzen uitgereikt. 

cat.m·. nominaal kleur geplaatst soort 
NLH0123a. f1000 blauw/wit 6000 aand. 1915 
NLH0123b f 1000 4000 aand. 1917 
NLH 0123c f 1000 10000 aand. 1919 
NLH0123d 100 opr. bew. 
NLH 0123e f 100 bruin/oranje cert. van flOO 

De Mij. is in 1927 in liquidatie getreden 
Druk: J.H. de Bussy, Amsterdamaandeelenen Blikman & Sartorius, Amsterdam 
voor de certificaten. 
Afmetingen: 35,1 cm x 25,8 cm aandeelen 

cm x cm opr. bew. 
25,0 cm x 17,8 cm cert. van aand. 
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BANSART 
COKES OVEN MAATSCHAPPIJ, SYSTEEM LOUIS 
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OPGERICHT: 29-3-1909 GEVESTIGD: Amsterdam 
DIRECTEUR: Lucien Pourbaix (Schaerbeek), Louis Bansart (Haine Saint Paul) 

en AJ1hur Delhaye (Haine Saint Pierre) 
COMMISSARISSEN: J.F. van Essen, I.L. Salomonson Mzn., W. Veldhuizen, 

Ferdinand Bette, Chas. E. Cleeves, Eugène Delplace, Charles de 
Paul de Barchifontaine en Leon Pourbaix 

DOEL: a. Het verkrijgen van de exploitatie in geheel Europa der twee Belgische 
brevetten nos. 200.041 van 15 Mei 1907 en 205.508 van 28 Januari 
1908, beide ten name van den heer Louis Bansart; b. de verkoop van 
licencies voor den bouw van cokesovens volgens het in bovengenoemde 
brevetten omschreven systeem Louis Bansart; c. het bouwen en inJichten, 
zoowel voor rekening van derden als anderszins, van cokesovens 
systeem Louis Bansart, briketfabrieken, wasch- en zeefinrichtingen 
voor kolen en dergelijke, en de exploitatie hiervan voor zoover zij voor 
eigen rekening of in combinatie met derden zullen zijn gebouwd of 
ingericht. 

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 1.250.000,-, verdeeld in 2000 gewone 
aandeelen aan toonder van f 500,- of Bfr. 1000,-, splitsbaar in 
onderaandeelen van f 50,- of Bfr. 100,-, en 5000 preferente aand. van 
f 50,- of Bfr 100,-. Oprichtersaandeel en, uitgegeven 3000 stuks. 

cat.nr. 
NL H 0124a 
NLH 0124b 
NLH OL24c 
NLH 0124d 

nominaal 
f 500 
f 50 
f 50 

kleur 
blauw/wit 

geplaatst 

5000 
3000 

Ontbonden bij besluit der verg. van aandh. d.d. 9- L 0-191 1 
Druk: 
Afmclingen: 35,1 cm x 22,5 cm aandeelen f 500 

cm x cm aandeelen f 50 
cm x cm pref. aand. 
cm x cm opr. aand. 
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soort 
aandeel en 
onderaand. 
pref. aand. 
opr. aand. 



DUINOORD 
HAAGSCHE BOUWGROND-MAATSCHAPPIJ 

OPGERICHT: 29-12-1891 GEVESTIGD: 's-Gravenhage 
DIRECTEUR: P. du Rieu Fzn. 
RAAD VAN BESTUUR: J. van der Vegt, W.R. de Greve, W.A.Th.C. van Lith 

de Jeude, J.F.H. Meijer en Dr. W.F. Unia Steyn Parvé 
DOEL: Het verkrijgen, verkoopen, ruilen, hmen en verhuren van gronden, 

gelegen in de gemeente 's-Gravenhage, tusschen den Ouden 
Scheveningschen weg, de Laan van Meerdervoort, het 
waterververschings-kanaal en de Noordzee, en al hetgeen noodig of 
nuttig kan zijn om die gronden tot bebouwing met huizen of andere 
gebouwen geschikt te maken en den verkoop dier gronden te bevorderen. 

DUUR: Tot den 31 December 1916 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f700.000,-, verdeeld in 700 aandeelen op 

naam of aan toonder. Geplaatst zijn tevens 160 opr. bewijzen. 

cat.nr. 
NLH 0125a 
NLH OL25b 

nominaal 
f 1000 

kleur 
roodbruin 

geplaatst 
700 
160 

soort 
aandeel en 
opr. bew. 

Terugbetalingen: In 1903 heeft er een kapitaalsteruggave plaats gehad van 
f 400,-. De eerste terugbetaling vond plaats in 1904, groot f 100,- vervolgens; 
2 de, 1905 groot f 100,-; 3 de, 1905 groot f 100,-; 4 de, 1909 groot 100,-; 5 de, 
1910 groot f70,-; 6 de, 1911 groot f 40,-; 7 de, 1912 groot f 40,-; 8 ste, 1913 
groot f 40,-; 9 de, 1914 groot f 10. 
De Maatschappij is in 1916 in liquidatie getreden. Per aandeel en per 
oprichters-bewijs is nog een uitkeering van f 1,401/2 gedaan. 
Druk: Typ. Mouton & Co. , 's-Gravenhage 
Afmetingen: 32,4 cm x 20,6 cm aandeelen f 1000 

cm x cm opr. bew 
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KAMPEN 
CHEMISCHE FABRIEK 

NAAMLOOZE VHmOOTSCHAP 

CHEMISCHE FABR1EK "KAMPEN''· 
geve>S:t!gd te KAMPEN. 

MAATSCHAPPELhJJi. . KAPI 'rAAL f 200,000.w-: 
v.erduld ill Honderd Aanäeef•n. ieder ar<>ot /100Q ..... Praferent . 

., .. •• 1000.- Gewoon, 

OPGERICHT: 17-3-1905 GEVESTIGD: Kampen 
DIRECTEUR: B. J. Roelofsz 
COMMISSARISSEN: A. J. Korthals Altes, P. Ferman en N.M. Bosch 
DOEL: Het bereiden van chemische producten en in de eerste plaats van 

magnesia-alba en magnesia-usta en de vcrkoop van hel product. 
DUUR: Tot den 31 December 1930 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f200.000,-, verdeeld in 100 10% preferente 

en 100 gewone aandeelen op naam van f 1000,-. 

cat.nr. 
NLH 0126a 
NLH 0126b 

nominaal 
flOOO 
f 1000 

kleur 
blauw/wit 

In 1926 is de Mij. in liquidatie getreden 
Druk: J. H. de Bussy, Amsterdam 

geplaatst 
100 
100 

Afmetingen: 24,7 cm x 17,1 cm 10% pref aand. 
cm x cm gew. aandeelen 
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soort 
10% pref. aand. 
gew. aandeelen 



NAAMLOO ZE VENNOO TSCHAP 

SCHILLEMANS' TABAKSHANDEL 
Gevestigd te AMSTERDAM. 

Opf1.11,tû:Jif 1>1/ l.l<f~ f:i4. #i ,f!Jtarl rg:u. fe.n o~•er.stl.lln vltn derr Notarts 
11. ]. A. UI.ENN!!J<l!'RS, 11 4"'1/etdam r~itrll!dtn. O~gekeutll 

blfl<onl nf<li/k 8~~o/uflv.an ~t April 11m, N11. ut. 

Maatschappeb}k Kapitaal J 500.000.-, 

BEWilS VAN AANDEEL 
~~"W~ 

No. l~~~Wi;l~. 

Groot PUIZEND GULDEN 
AAN TOONDER. 

Directeur. 

Duitsland gavenactede présence) werd er vaak levendig geboden voor min of meer 
zeldzame papieren. Dit was b.v. ook het geval bij enige bijzondere Nederlandse papieren, 
die alle in Duitse handen terecht kwamen: 
Amsterdamsche Bank, aandeel f 250, 1872: f 575 (350). West-Indische Cultuurbank, 
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aandeel f 1.000, Amsterdam 1919, een werkelijk prachtig papier: f 600 (400). Het 
fraaie papier van Lotisico (zie BB 19 mei) bracht f 325 (150) op. Voor het zeldzame 
papier Nederlandsche Bakkerij Centrale, aandeel f 500, Amsterdam 1917 met Art 
Deco tekening van de bekende schilder J.R. Bonnet, werd f 350 (300) betaald. Eigenlijk 
een schertsprijs. Voor een overeenkomstig papier zou in Duitsland zeker het 5-
voudigebetaald worden.En al deze fraaie papieren gingen de grens over. Dit was ook 
het geval met de twee kavels van de z.g. Mondriaanpapieren, aandeel en oprichtersaandeel 
van Woningbouw 's-Gravenhage 1921 , resp. f 130 en f 150. 

Nederlandse Effecten 
Uiteraard had een groot aantal kavels betrekking op papieren van Nederlandse onderne
mingen en instellingen . De belangstelling hiervoor -afgezien van bovengenoemde 
topstukken- was behoorlijk. Niet zelden tegen oplopende prijzen. Enige prijzen: 
Meelfabriek Nederl. Bakkerij (vroegere Meneba), aandeel f 50, Rotterdam 1939: .f 55 
(30). Speelgoedfabriek Olanda, Amsterdam 1916: f 130 (75) . Manege Rotterdam, 
Renversaalf 100, 1857: f 70 (50). Holland Ametika Lijn, aandeel f 500, Rotterdam 
1917: f 65 (30). Exped.bedrijs Salomons & Stevens, aandeel f 10.000, Rotterdam 
1924, zeer zeldzaam-slechts 10 stuks uitgegeven: f 100 (65). Zevaart Mij Groningen, 
aandeel.f 1.000, 1917: f 110 (90). Nederl. Scheepv.Mij, aandeel f 1.000, Rotterdam: 
.f 70 (50). Woldjer Spoorweg Mij. aandeel f 250, Groningen 1926, een zeer zeldzaam 
en curieus papier. Het betreft de spoorweg van Groningen naar Delfzijl. Voor f 200 
ging het naar een bekende Nederlandse verzamelaar. Een opvallend verloop gaf de 
bieding voor een aandeel van f 1.000 Schilleman' s Tabakshandel, Amsterdam 192 1; 
bij een inzet van .f 25 ging het voor liefst f 110 in andere handen over. 

Gemeenteleningen in trek 
Opvallend was de belangstelling voor deze meestal nogal verwaarloosde sector. Enige 
prijzen: Gemeente Breda, 1863: f 120 (95). Gemeente Edam, I 883: f 95 (50). 

De hoogste prijs voor 1 papier ging naar "Szegcdiner Fabrikshof' een Hongaars papier 
ui t 187 1: f 650 (475); de bieder had willen gaan tot ver over de f t.OOO. Bij gebrek 
aan tegenbieders voor dit spotprijsje. 

Wij zullen het lilerbij laten. 
Van de 548 aangeboden kavels werden er ca. 325 verkocht (ca. 60%). Opbrengst 
f 25.000. Een bescheiden bedrag vergeleken met de veilingen in onze buurlanden. Het 
was echter: "klein, maar fijn"! 

L. Rietveld, Amsterdam 

VERZAMELEN ... 
Dit keer niet een verhaaltje over een historisch aandeel, maar over iets geheel anders. 
Er wordt altijd met vcrlangen naar hel Mededelingenblad uitgekeken en nu er in het 
Mededelingenblad van juni 1995 gewag wordt gemaakt van de catalogus, ben ik 
helemaal niet meer bij de brievenbus weg te branden. 
Ook naar een ledenlijst wordt al langere tijd met verlangen uitgezien, want ik voel me 
hier in het Groninger Land zowel letterlijk als figuurlijk soms op eenzame hoogte omdat 
de meeste VVOF-ers toch in de randstad wonen. 
Het is voor mij jammer dat ik niet 'even' naar een medeverzamelaar kan gaan, ook al 
is het maar om iets te zien of te vergelijken, maar dure telefoongesprekken moet voeren 
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met of mijn goede vriend Kees Monen of de heer Wüstenhoff die ook ontzettend veel 
weet van (de achtergrond van) historische waardepapieren. Zo'n ledenlijst zou een 
uitkomst zijn, omdat je dan ook eens met andere mensen met een gemeenschappelijke 
interesse in contact komt. 
Zelf ben ik actief lid (en ook erelid) van meerdere verenigingen en ik verzamel dan 
ook al lang niet meer die zaken waarvoor de verenigingen waarvan ik lid ben, in leven 
zijn geroepen, maar meer de mensen achter deze zaken. 
Ledenlijsten zijn dan ook haast onontbeerlijk, want hoe vaak is het bij mij al niet 
voorge-komen dat ik clubleden heb kunnen helpen op een heel ander gebied dan 
bijvoorbeeld oude fondsen ... en natuurlijk omgekeerd. 
De volgende keer wellicht weer een artikeltje over oude fondsen, maar het verlangend 
uitzien naar catalogus en ledenlijst...ja, dat moest me even van het hart! 

W.J. N ieboer 

VoorVVOF-leden kleine "ZOEKERTJES" - Gratis 
De advertentie-rubriek kleine Zoekertjes is eenmaal jaarlijks gratis te gebruiken door 
leden die oude effecten of daarmee verband houdende zaken te koop aanbieden, te 
koop vragen of willen tuilen. 
Voor advertenties met een commercieel doel gelden speciale tarieven, opvraagbaar bij 
het Bestuur. 
De redactie heeft het recht advertenties te weigeren zonder opgaaf vanredenen. 

Zoekertje 2 
Bod gevraagd op: Amerikaanse Spoorwegen, Overzicht van de in Nederland 
verhandeld wordende Amerikaanse Spoorwegfondsen door J. D. Santilhano, Rotterdam, 
1884. 612 pagina's met kaarten waarop alle 87 genoemde spoorverbindingen in kleur 
zijn aangegeven. Zeldzame antiquarische uitgave! 
1. L. Pot, telefoon 013-5340132 

Zoekertje 3 
Te koop gevraagd: Aandelen Amerikaanse Spoorwegen van voor 1920. 
B. Kint, telefoon ('s avonds) 020-6900364 

Zoekertje 4 
Gevraagd: oude waardepapieren uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe; 
graag schriftelijke opgaaf+ prijs aan 
K. de Haan, Rozentuin 19, 7943 JZ Meppel. 

AGENDA- veilingen etc. 
16 september 95 

23 september 95 
30 september- I oktober 95 
21-22 oktober 95 
4 november 95 
11 november 95 

VVOF Ruilbeurs 

Freunde Rist. W.P. 
Handelsgesellschaft Wien 
Stadsparkasse 
VVOF Ruilbeurs 

Centraal Station, 
Amsterdam, 11 - 14 uur 
Berlijn 
Veiling en Beurs Frankfurt 
Veiling en Beurs Wenen 
Veiling Ludwigshafen 
Centraal Station, 
Amsterdam, 11- 14 uur 
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11 november 95 
18 november 95 

Weywoda 
Scriporama 

Veiling Wenen 
Veiling/beurs, Centraal 
Station Amsterdam 
Veiling Antwerpen 
Veiling Düsseldorf 

25 november 95 
2 december 95 

Erik Boone 
Tschöpe 

MAIL BID III - 1995 
(sluitingsdatum: 23 oktober 1995) 
Op onderstaande kavels kan door de leden schriftelijk worden geboden. Een kavel 
wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens het veilingsysteem, en wel als volgt: 
van f 1 t/m f 25 met f 1 van f 26 t/m f 50 met f 2 
van f 51 t/m f 100 met f 5van f 101 met f 10 · 
De hoogste bieder ontvangt zo spoedig mogelijk bericht, vergezeld van een kosten
opgave. Na ontvangst door de vereniging van het verschuldigde bedrag, worden de 
fondsen aan de kopers toegezonden en vindt verrekening met de verkopers plaats. 
Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aangetekend). Verkopers 
wordt per kavel f 2 plus 15% van de opbrengst in rekening gebracht (leden f 2 plus 
10%). 
Aan leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via de Mail Bid wordt 
verzocht de fondsen per post aan de VVOF te zenden. In het volgende periodiek worden 
de opbrengsten gepubliceerd. 
In de kavelomschrijving wordt de kwaliteit van de stukken aangegeven volgens het 
onderstaande schema: 

Unc 
EF 
VF 
F 
w 
+ 
++ 

-
-
-
= 
= 
-
-

als nieuw 
als nieuw, met een enkele vouw of te verwaarlozen vlekje 
meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen 
zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere mankementen 
waardeloos 
decoratief 
zeer decoratief 

KAVELS MAIL BID III - 1995 
1 10 aand.(Am.) Erie Railraad Company, ca 1950 VF 
2 1 aand. f 1000 Deli Spoorweg Mij, A'dam 1884 EF 

1 amortisatiebew. Bataviasche Verkeers Mij, Batavia 1930 VF 
1 opr.bew. kota Pinang Cultuur Mij, A'dam 1923 EF 
1 aand. f 1000 Exploratie Mij Bengkalis, den Haag 1935 VF 
1 aand. f 600 Tagalsch Prauwenveer, Batavia 1902 VF 
1 aand. f 250 Cultuur Mij Melangbong, A' dam 1926 VF 
1 pref. aand. f 100 Mijnbouw Mij Ketahoen, Batavia 1903 VF 

3 2 aand. f 1000 NederlandschAmerikaansche Land Mij, Amsterdam 
1906 VF 
2 aand. Pond Sterling 1 Transvalia, Pretoria 1889 VF 

4 5 cert. (Ned.) van 25 aand. Phoenix Oil and Transport Company Ltd 
te Londen, A' dam 1923 VF 

5 5 aand. Fr. 2500 Bois du nord & d' Amerique, Nantes 1950 EF 
6 1 obl. 7,5% Pond 20 Bohemian Mining Corp Ltd, 1907 VF 
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7 1 obl. 5% Gulden 50 Oostenrijk 1868 VF+ 
1 obl. 5% Gulden 100 Oostenrijk 1868 VF+ 

8 1 obl. 4% Rbl. 125 Rusland 1894, 6e emissie F 
1 obl. 4% Rbl. 625 Rusland 1894, 6e emissie F 
1 obl. 3% Rbl. 125 Riaschsk-Wiasma 1889, SU E 1120 VF 

9 1 aand. Ferrocarrilles Nacionales de Mexico, 1909 VF 
1 pref. aand. Fr. 200 Chemins de Fer en Colombie, 1927 VF+ 

10 1 obl. 6% $ 1000 City of Vero Beach (Florida) , 1930 VF 
1 conv. obl.$ 1000 United American Utilities, 1930 VF+ 
1 obl. 4,75% $ 1000 American Can Co, 1930 VF+ 

11 1 aand. The British & Commonwealth Shipping Co, 1957 VF+ 
12 1 premie obl. Arts Decoratifs et Industriels, Parijs 1925 VF 

1 aand. Fr. 300 Dyle et Bacalan, Parijs 1921 VF 
1 aand. J:<r. 500 Comptoir general des Entrepeneurs, Tourcoing 1920 VF 
1 aand. Fr. 100 La Soie de Compiegne, Parijs 1926 VF 
1 aand. Fr. 100 L 'Electrique des Bois et Ciments, Parijs 1928 VF 

13 1 part beneficiaire Hotel de l'Ocean a Ostende, 1942 VF 
1 part sociale Hotel de l 'Ocean a Ostende, 1942 VF 

14 1 aand. LeGrand Bazar de la Place Saint-Lambert, Luik 1962 VF+ 
1 obl. 4,5% Fr. 1000 Produits Chimiques de Tessenderloo, 1948 VF+ 
1 aand. fr. 250 Usines Ruelle, Brussel1909 F 
1 aand. Fr. 500 Banque Privee Franco-Belge,Brussel 1924 VF 

15 1 opr.bew. Les Fonderies Bruxelloises, 1950 VF+ 
1 pref.aand. Fr. 100 Banque Nouvelle de Placements Financiers, 
Brussel 1902 F 
1 part soc. Grands Magasins de la Bourse, Brusse11950 VF 
1 aand. Perfecta, Brussel 1924 VF+ 
1 opr. bew. La Belle Meuniere, Brussel1929 VF 

16 10 aand. f 1000 Waltering's Meubileerings Mij, Amsterdam 1954 EF 
17 idem als kavel 1618 

1 conv. obl. 7,25% f 1000 Kon. Scholten-Honig, Koog aan de Zaan 
1973 EF 
1 aand. f 500 Veneta, Hilversum 1954 VF 
1 aand. f 1000 Veneta, Hilversum 1954 VF 
1 aand. f 1000 Bottelmij Zuid Holland, Hillegom 1949 VF 

19 1 obl. 3,5% f 1000 Stichting de Michaelshoeve, Den Haag 1955 VF 
1 obl. 3,5% f 500 Stichting de Michaelshoeve, Den Haag 1957 VF 
1 cum. 6% pref. wd aand. f 1000 Techn.Handelmij , A 'dam 1919 VF 

20 1 pref. aand. f 100 Nederlandsche Stoomlederfabriek, Rijen 1906 VF+ 
21 10 obl. 4% f 1000 Wollenstoffenfabriek Thomas de Beer, Tilburg 1932 VF 
22 idem als kavel 21 
23 idem als kavel 21 
24 1 obl. 3% Fr. 500 Ferro Carrilles de Madrid a Zaragoza y a Alicante, 

Madrid 1860 F+ 
25 1 aand. Pesetas 250 Compania General del Corcho, Barcelona 1929 F+ 
26 1 aand. Pesetas 500 Compania General de Coches y Automoviles, 

Barcelona 1910 VF+ 
27 1 Teilgutschein f 10 Konversionskasse Für Deutsche Auslandsschulden, 

Berlijn 1935 ( ongeldig gemaakt) VF 
1 Teilgutschein f 5,- idem VF 
1 Teilgutschein f 1,92 idem VF 
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28 1Teilgutschein f 10,- idem VF 
1 Teilgutschein f 5,- VF 
1 Teilgutschein f 1,59 VF 

29 1 obl. f 1000 Vorst-Aartsbisdom van Krakau, 1929 blanco EF 
1 obl. f 500 idem, blanco EF 
1 obl. f 100 idem, blanco EF 

30 1 obl. f 1000 7% Deutscher Verein vom Heilingen Lande, Keulen 1927 
(afbetaald) F 
1 obl. f 100 8% Instituut der Engelsche Zusters Beatae Mariae Virginis, 
Asehaffenburg 1929 (betaald) VF 
1 obl. f 1000 8% idem 1929 (betaald) F 

31 1 obl. f 500 7% Bisdom Ermland, Frauenburg 1927 (betaald) F 
1 obl . f 1000 8% Eerwaarde Paters Redemptoristen, (Poolsche Provincie) 
Torun 1927 Blanco VF 

32 1 aandeel f 1000 Ho11. Expl. Mij Alca1ai's Patent, Steenwijk 1931 VF 
1 aandeel f 250 Ned-Rumeensche Petrol. Mij. A'dam 1909 VF 
1 bew. van 10 aand. Expl. en Mijnb. Mij. Kwandang-Soemalata, 
Amsterdam 1905 VF 

33 1 obl. fr 250 Union des Acheteurs, Brussel 1924 VF 
1 aand. fr 250 Soc. Nat. des Industries de Construction en Belgique, 
Brussel 1918 VF 
1 Part Soc. La Zibeline, Gent 1933 VF+ 
1 part de div. Laminoirs de Toula, Brussel1899 F 

34 l aand. f 1.000 Bouw- en Handelsver. "Aerbus", A'dam 1925 EF 
1 aand. f 1.000 Bouw- en Handelmij. Noorder Amstel, blanco VF 

35 1 aand. f 100 Verkooplocaal Frascati, A'dam 1954 VF 
1 obl. 5% f 1.000 De Hollandsche Voorschotbank, Haarlem 1928 VF 

36 lO aand. f 1.000 Mij. voor Industr. Ondernemingen Ambarawa, 
Den Haag 1928 VF 

37 idem als kavel 36 VF 
38 idem als kavel 36 VF 
39 2 aand. f 1000 Waterleiding Exploitatie Mij., R'dam 1889 (NL H 100) VF 
40 idem als kavel39 (NL H 100) VF 
41 idem als kavel 39 (NL H 1 00) VF 
42 1 aand. f 1000 Waterleiding Exploitatie Mij., R'dam 1889 (NL H 100) VF 
43 idem als kavel 42 (NL I-I 1 00) VF 

OPBRENGSTLIJST MAIL BID II - 1995 
kavel opbr. kavel opbr. kavel opbr. 
1 60 11 25 21 10 
2 15 12 30 22 10* 
3 8 13 37 23 9 
4 27 14 30 14 18 
5 15* 15 11 25 20 
6 35 16 10 26 15* 
7 18 17 20 27 18 
8 10 18 16 28 47 
9 12 19 16 29 47 
10 32 20 13 30 60 
*) na loting. 
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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 Mai l-Bid 
J. J. Jansen Penningmeester 
P. E. Baas Katalogus 
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-COMPANIA MERCANTIL ARGENTINA 
In het Mededelingenblad van september 1995 is een afbeelding opgenomen van de in 
1 9 15 uitgegeven aandelen van bovengenoemde onderneming . Daarbij is vermeld dat 
het kapitaal in 1919 werd verhoogd. 

Zoals uit bijgaande afbeelding blijkt, wijken de in 1920 uitgegeven aandelen sterk af 
van de vorige uitgifte. De stukken van 1920 werden gedrukt bij Geuze in Dordrecht, 
afmeting 34,5 x 26,0 cm. De tekst is gedrukt op een groene ondergrond met een 
blauwgrijze rand. 

De Compafiia had sterke banden met de bekende onderneming Wm.H. Müller & Co. 
Het lid van de raad van bestuur, Dr. A .G. Kröller was tevens firmant van Wm.H. Mül
ler & Co. Hij was gehuwd met mevrouw Müller, jawel, die van het Kröller Müller 
Museum. 

Op de ruilbeurs van onze vereniging in september, kocht ik een brochure (zie afbeel
ding) waarin geschreven wordt over wanbeleid en dubieuze investeringen van Müller 
& Co. In deze zeer interessant brochure wordt ook geschreven over de Compailia. Na 
een gedeelte waarin geschreven wordt over 'eerbiedwekkende verliezen' op de graan
zaken in Zuid-Amerika, lees ik: "Dank zij Uwe intieme relaties met de Duitsche re
geering werden Uwe reeds lang overleden graanzaken in Argentinië, bestaande uit 
eenige dubieuse activa tegen zeer hoogen prijs in 1915 in de sedert zeer berucht ge
worden Compania Mercontil Argentina ingebracht, welke binnen een paar jaar het 
peulschilletje van ruimf 38.850.000 uit de zakken van het Hollandsche Publiek wist 
te kloppen. 

Het zeer misleidende prospectus sprak van 'goede' graanzaken der Firma. Met kwis
tige hand werden aan Uw firma oprichtersbewijzen uitgereikt. Hoewel de Compania 
normaal geen levensvatbaarheid had, de zaken met Europa bijna stil stonden, de lei
ders beneden alle peil waren, heeft de Compania in de oorlogsjaren geweldige win
sten gemaakt (in de jaren 191511920 werd 25 mln. winst gemaakt en werden dividen
den uitgekeerd van 15 tot 50%. /n 192111923 werd een verlies geleden ter grootte van 
de eerder gemaakte winsten. Bij liquidatie blijkt het gehele kapitaal te zijn verloren) . 

Het motief tot oprichting der Compania is geweest, dat Gij voor de Duitsche regee
ringaan de termijnmarkt te Buenos Aires zoodanig zoudt manipuleeren, dat Gij aan 
de geallieerden :ooal niet de oorlog onmogelijk :oudt maken in ieder geval :oudt 
bemoeilijken. De Duitsche regeering kon dit in de oorlogsjaren niet door Duitsche 
zaken doen en moest zich van neutrale personen bedienen, waartoe GU die vertrou
wenman der Nederlandsche regeering waart, U hebt geleend. Ook in andere zaken 
hebt Gij aan de Duitsche regeering belangnjke diensten bewezen, zoo gevaarlijk, dat 
zelfs geheele boekhoudingen moesten worden ver11alscht. 

U hebt gedurende een paar jaar dit twijfelachtig =a kendoen kunnen Po/voeren, doch 
ten slotte heeft de geallieerde inkoop commissie in Buenos Aires de lucht gekregen 
van Uwe lzandelingen, :e echter niet kunnen bewij=en. Ongeveer 1917 is toen de Com
pania op de nvarte ltjst gekomen. 

U hadt de geheime afspraak, dat Gij de winsten na aftrek van een flinke commissie en 
na controle door den Duitsehen gezant te Buenos Aires, aan de Duitsche regeering 
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zoudt afdragen. Aan die al 
spraak hebt G~j u niet gehou
den. Gij hebt de winsten ge
deeltelijk aan aandeelhouders, 
voor een zeer groot deel aan de 
firma M üller ten goede doen 
komen . 

Na jarenlangen strijd hebt Gij 
tenslotte met Duitschland een 
accoord getroffen, waarbij U 
haar i 20.000 door de firma 
Müller liet uitkeeren. Een hoo
ger bedrag was niet mogelijk, 
omdat inmiddels de Compania 
ter ziele was en de firma Müller 
eveneens zieltogend neder Lag. 

De instorting der Compania 
was geheel natuurlijk. Toen na 
den oorlog de graanhonger der 
Europeesche landen was ge
stild, overleed de Compania na 
een kortstondig lijden op den 
aanvalligen Leeftijd van slechts 
vijf jaar". 

Het voert te ver de gehele bro
chure te citeren. Er moet over 
deze ~aken ook een Open Brief 
no. 1 geweest zijn en waar
schijnlijk ook een no. 3. Mocht 
één van de lezers die bezitten, 
dan zou ik die graag overnemen 

of kopiëren. Zou u dan even contact met mij willen opnemen? Adres: Lommerlust 7, 
3702 BT ZEIST, telefoon 030 6919587. 
Namens de redactie dank aan de heer R.A. Oosten voor deze bijdrage. 

VEILING "SCRIPORAMA/FIRST DUTCH" 
18 november 1995 in Amsterdam 
Gelijktijdig met deze veiling was de intocht van St Nicolaas. Vanuit de vensters van 
de gezellige ruimte in het zalencentrum van het Amsterdamse Centraal Station kon 
men de stoet gadeslaan. Het leek erop dat de goede Sint het één na het andere present
je uitdeelde aan de bieders op deze veiling. Heel veel buitenkansjes voor werkelijke 
vriend-schapsprijzen waren er te krijgen. 
"Holland Veiling", zo werd in de catalogus met ruim 460 kavels deze veiling om
schreven. Het moest in dit geval van de Nederlandse bieders komen. Met uitzondering 
van één bezoeker uit Duitsland waren er geen buitenlanders. De zaal was redelijk ge
vuld, waarbij nogal wat nieuwe gezichten. 
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Banken/verzekeringen: goede vraag met af en toe oplopende ptijzen. West
Europeesche Beleggingsbank, Amsterdam 1928: f 90. Amsterdamsche Handelsbank, 
1912: f 48 (40)- koopje. Mesdag & Zn Effectenkantoor, Groningen 1907: f 80 (50). 
Kingma's Bank, Leeuwarden 1919, aandeel f 1000: f 60 en idem stuk van vijf aande
len ieder f 1000: f 60. Het weinig voorkomende papier Hollandsche Bank Unie, op
richters-bewijs Amsterdam 1952: f 95. Lotichius & Co. Bank, Helmond 1917: f 42 
( 40). Idem 1921: f 60 ( 40). Een goede prijs werd betaald voor het oprichtersbewijs uit 
1902 van Beurskluizen en Safes onder de Nieuwe Koopmansbeurs in Amsterdam: f 
100 (75). Dit was eveneens het geval met het weinig voorkomende papier Rotter
damsch Effecten Kantoor, in l 929 opgericht door Th. Gilissen: f 130 (75). Wij beslui
ten deze sector met Bank.Kant. "Lissa & Kann", 's-Gravenhage 1906, aandeel van 
niet minder dan f 10.000: f 150. In de catalogus was een uitvoerige beschrijving van 
dit eens zo befaamde Haagse bankiershuis opgenomen, later overgenomen door Hope 
&Co. 

Bij de sectoren Bad- en Zweminrichtingen alsmede de Industrie in het algemeen 
waren vele koopjes te halen. Wij beperken ons tot enige prijzen. Brummensche Bad
en Zweminrichting, 1911: slechts f 16 (10). Bad- en Zweminrichting aan het Ab
couder Meer, 1912: f 32 (20). Voor Zeebad Vlieland, 1896, werd echterf 50 betaald. 
Dat het met P & C niet zo goed gaat, was zelfs merkbaar op deze veiling: f 11 voor 
een obligatie uit 1972. Voor het fraaie papier Kon.St.Bontweverij Sophia, Koningin 
der Nederlanden, Wierden 1867, werd echter f 90 betaald - o.i. voor een dergelijk 
zeldzaam papier een koopje. Opvallend was de prijs van f 60 (50) voor een aandeel 
uit 1939 van Meel-fabrieken der Nederl. Bakkerij, Rotterdam: f 60 (50)- tot voor kort 
overal te verkrijgen voor ca. f 25. Voor het zeldzame papier Amsterdamsche Kristal 
Ijsfabriek, 1887, obligatie f 1000, werd f 75 betaald. In trek was dit keer Glasfabriek 
Leerdam, 3 verschil-lende aandelen uit 1933 brachten op f 100 (75). Voor het mooie 
papier De Rijnsteen-handel", Woerden 1915, werd f 60 (40) betaald. 

Overige sectoren I overheidsleningen: de stemming hiervoor was wisselend. Meer
dere stadsleningen gingen terug. Doch anderzijds werden er goede prijzen betaald, 
b.v. City of Rotterdam, dollarlening uit 1924, $ 1000: f 120. Stad Sneek, 1844: f 75. 
Gemeente Wassenaar, 1918: f 60 ( 40) met als topper, tevens de hoogste prijs, voor één 
kavel van deze veiling: Bataafsche Republiek, z.g. "Losrente", f 500, Den Haag 1801: 
f400. 

Bij onroerend goed viel op het z.g. 'Mondriaanpapier' van Woningbouw, aandeel f 
1000, 's-Gravenhage 1921: f 130 (120). Het papier Interfund, participatiebewijs, Rot
terdam 1976, profiteerde van de stroom van publicaties over de z.g. Nieuwe Kop van 
Zuid - het voormalig hoofdgebouw van de H.A.L. aan de Wilhelminakade is op het 
stuk afgebeeld - een nostalgische herinnering aan vervlogen tijden: f 120. Nog niet zo 
lang geleden nauwelijks te slijten. 

Bij diversen viel op het curieuze papier Stichting Eendenkooi Breukelerveen, 1949, 
oplage 7 stuks: f 75. 

Bij de sector boeken werden de aangeboden naslagwerken Van Oss effectenboeken 
alle verkocht tegen oplopende prijzen van f 30 tot f 55 per stuk. 

Teleurstellend was 18e eeuw, met uitzondering van Certificaat f 25 Provintiaal Be
stuur van Holland, 1797: f 120. 
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De totale opbrengst van de veiling was ca. f 15.000. Van de ruim 460 kavels gingen 
er ca. 140 terug. Vergeleken met de Duitse veilingen een bescheiden bedrag. 

Amsterdam, november 1995, L. Rietveld 

VERDER VEILINGNIEUWS 
September is een drukke veilingmaand. Twee belangrijke veilingen, n.l. 23 september 
in Berlijn en 30 september in Frankfurt. 

BERLIJN 
Met een groots opgezet speetakei werd het veilingseizoen op 23 september in Berlijn 
geopend. Voor de bezoekers was een aantrekkelijk programma in elkaar gezet met 
bezoeken aan diverse bezienswaardigheden etc .. De veiling zelf vond plaats in het 
z.g. "Kronprinzenpalais". 

Groot aanbod van Nederlandse papieren 
Dit in tegenstelling tot Frankfurt. Wat de Berlijnse veiling betreft zullen wij ons be
perken tot berichtgeving over de kavels met Nederlandse papieren. 
Donau Hypotheek Bank, pandbrieff 1000,- 1914, inzet Dm 60,- werd teruggenomen; 
Roermondsche Spaarbank Verg. aandeel f 1000,- 1930, nog nimmer aangeboden: DM 
120 bij een inzet van DM 45,-.; West Indische Cultuurbank, aandeel f 1000,- uit 1919, 
één van de fraaiste Nederlandsche bankpapieren DM 410,- bij een uitroepprijs van 
DM 360, een bescheiden prijs voor een dergelijk mooi papier; "Lotisico" aandeel 
f 100 uit 1903, een pracht papier uitgevoerd in de stijl van de Jugendstil, met een 
inzet van maar liefst DM 750,- ging het stuk terug; een obligatie van de KLM groot f 
1000,- uit 1953 bij een inzet van DM 50 werd het verkocht voor DM 110,-. Een uit 
1937 daterend stuk van de vliegtuigfabriek Fokker, cert. van aandeel groot f 100,
werd bij deze veiling voor het eerst aangeboden, ofschoon nog geen practisch waar
deloos papier zoals op de Amsterdamse beurs voor genoteerde aandelen, was men niet 
bereid de inzet van DM 1.100,- te betalen. Met recht een hoogvlieger. 

Tabakspapieren lagen gevraagd 
"Victoria" Egyptische cigaretten, een aandeel groot f 200,- uit 1926 inzet DM 90,
geveild voor DM 165,-, een aandeel groot f 1000 uit 1918 van deze Mij., inzet DM 
160 naar DM 200,-; Algeroeene OriëntTabak Mij., aandeel f 1000,- 1919 en een aan
deel van Tabakshandel Lub groot f 1000,- uit 1929 brachten beide DM 70 op. 
Het zeer decoratieve papier "Artisschouwburg", met prachtige afbeelding van het ge
schiedenisrijke Theatergebouw aan de Amste'rdamsche Plantage Middenlaan, obliga
tie f 10,- haalde de inzet van DM 750 niet. Eveneens ging terug een Action de Jouis
sanee van bet Kon. Zoölogisch Botanisch Genootschap uit 1932. 
Bij de sector "diversen" viel op de prijs van DM 280 (DM 250) voor een fraai pas
poort, uitgegeven in Haarlem in 1816 en ondertekend door Baron van Nagell, in zijn 
kwaliteit als Staatssecretaris onder Willem I. 
Besluiten wij met het aandeel van de Int. Film Expl. Mij uit 192 1, DM 60,-. 
De totale opbrengst van deze veiling, waarvan 886 kavels van de 1276 vcrkocht wer
den was ruim DM 420.000,-. 

VEILING FRANKFURT 
Groot aanbod van Duitse papieren. 
Van de ruim 1100 kavels hadden er niet minder dan ca. 800 betrekking op Duitse 
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Mijnbouw-Maatschappij 1,Aeqnator· 
'&·GRAVENHAG E 

-Duizend Gulden Eintansend hL Gld. 

ToondQr Inha-ber 

AEQUATOR 
MIJNBOUW MAATSCHAPPIJ 

OPGERICHT: 9-3-1911 GEVESTIGD: 's-Gravenhage 
DIRECTEUREN: Z.W. Dekkers Jr. , P. Grammei en E.P. Young 
COMMISSARISSEN: G. Hirsch, E. Ruckdeschel, Jhr. C.H.A. van der Wijck, 

Jhr. Mr. L.H. Ruijssenaers, Mr. W.K.F.P. Graaf van Bijlandt, Ph. van 
Ornmeren Jr., Mr. J. Gerri tzen, W. Ruijs, A. von Magirus, H. von 
Nimptsch en C.A. Erhardt 

DOEL: De opsporing en ontginning van delfstoffen van alle soorten in 
Nederlandsch-Indië, de verkrijging van opsporingsvergunningen en 
mijnconcessies door aankoop of op andere wijze, het opsporings- en 
rnijnbedrijf, den handel in de producten daarvan en hunne bewerking. 

MAATSCHAPPELliK KAPITAAL: f 2.500.000,-, verdeeld in aandeelen van 
f 1000,-, splitsbaar in stukken van f 100,-, alle geplaatst. 

cat.nr. 
NI C 0033a 
NI C 0033b 

nominaal 
f 1000 
f 100 

kleur 
blauw/wit 

In liquidatie getreden in 1936 
Druk: M. Wijt & Zonen, Rotterdam 

geplaatst 

Afmetingen: 34,4 cm x 2 1,5 cm aandeelen f 1000,-
cm x cm aandeelen f 100,-

soort 
aandeel en f 1000 
aandeel en f l 00 

33 



ALGEMEENE PETROLEUM COMPAGNIE 

e ' 
~ . _v,-., 

Algemsani Petroleum Compagnie, 
~wA>ec ,. AMSTERDAM. 
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Maatschap.;~eh;k Kajlilaal f1,QOO,OOO:·· . 

BEWIJS VAN AANDEEL 

BID1 

HON.OERO VIJFEN1WINTIG GULDEN, 
AAN TOONDER. 

---,...,~ " . ." 

t·,:0~·~ ~ :--_ ~ 
' ,.:- ----:?'~ .... ~ 

Yr.::::o . 

-- -
OPGERICHT: 9-6-1913 GEVESTIGD: AMSTERDAM 
RAAD VAN BEHEER: Ch. Blatt, A. Schouten en P. Berendsen 
DOEL: Het verkrijgen zoowel in Nederlandsch-Indië als elders van bezittingen, 

vergunningen en concessiën met betrekking tot petroleum en andere 
delfstoffen of van de exploitatie derzelve, het ex ploreeren en exploiteeren 
der betrokken gronden, hetzij voor eigen rekening, hetzij door, voor 
of in vereeniging met derden, het verhuuren of op andere wijze in 
beheer geven der terreinen, het winnen en bereiden van en den handel 
in producten. 

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 1.000.000,-, verdeeld in 8000 aandeelen 
van f 125,-. Tevens zijn geplaatst 2000 winstaandeelen. In 1921 is het 
kapitaal gebracht op f 1.010.000,-, deze verhoging hield in een plaatsing 
van 80 preferente aandeelengroot f 125,-. 

cat.nr. 
NI C 0034a 
Nl C 0034b 
NI C 0034c 

nominaal 
f 125 
f 125 

kleur 
blauw/grijs 

blauw/grijs 

geplaatst 
2880 
80 
2000 

De Maatschappij is in liquidatie getreden op 12-12-1933 
Druk: J.H. de Bussy, Amsterdam 
Afmetingen: 30, I cm x 19,9 cm aandeelen 

cm x cm pref. aandeelen 
25,2 cm x 17,2 cm winstaandeelen 
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soort 
aandeel en 
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w instaandeelen 



ATLANTIC 
NEDERLANSCH-INDISCHE IM- EN EXPORT MAATSCHAPPIJ 

1920 naamswijziging: ATLANTIC 
HANDELSVEREENIGING 

Handelsvereeniging 
"Atlantic"7 
x•."..,-~d •• Amot..-.wn. 

___",__ __ 
Bewijs van AandeeL 

gr()Ol Viif Hondetd Gulden (!500) 

~ 

OPGERICHT: 7-7-1910 GEVESTIGD: Amsterdam 
DIRECTEUR: G. Larurners 
COMMISSARISSEN: CH. W. Matzen 
DOEL: Het drijven van handel in den meest uitgebreiden zin des wom·ds, 

daaronder begrepen het drijven van handel engros door invoering van 
Europeesche waren in Nederlandsch-Indië en uitvoer van koloniale 
producten naar de Europeesche markten 

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 200.000,-, verdeeld in 130 aandeel en 
"A" op naam en 270 aandeelen "B" aan toonder van f 500,-. In 1915 
verhoogd tot f 500.000,-, verdeeld in 130 aandeelen "A" en 870 
aandeelen " B" . In 1920 vergroot tot f 1.000.000,- verdeeld in aandeelen 
groot f 500,-. 

cat.nr. 
NI C 0035a 
NI C 0035b 
NI C 0035c 

nominaal 
f 500 
f 500 
f500 

kleur 

blauw 

De Maatschappij is ontbonden in 1924 
Druk: J.H. de Bussy, Amsterdam 

geplaatst 
130 
144 
424 

Afmetingen: cm x cm aandeelen "A" 
cm x cm aandeel en "B" 

32,6 cm x 20,8 cm aandeelen 1920 

soort 
aandeel en "A" 
aandeel en "B" 
aandeelen 1920 
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BAD AS 
MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE DER SUIKERFABRIEK 

OPGERICHT: 26-9-1893 GEVESTIGD: Amsterdam 
DIRECTEUR: Jhr W.H. Bicker 
COMMISSARISSEN: J. Campbell, C.W. Groskamp, Jhr J.C.A. van Haaeften, 

Jhr. W.H. Teding van Berkhout en E.J.J.H. Rombouts 
DOEL: De exploitatie der suikeronderneming Badas in de residentie Kediri, 

controle afdeling Pané, eiland Java, de verkoop van het product en 
verder al hetgeen met de exploitatie eener suikeronderneeming in 
verband staat. 

DUUR: Tot den 31 December 1933 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 800.000,-, verdeeld in 800 aandeelen 

van f J 000,-. In 1898 teruggebracht tot f 700.000,-, verdeeld in 400 
pref. aand. van f 500,-, splitsbaar in f 250,-, terwijl de oude aandeelen 
werden teruggebracht van f 1000,- naar f 400,-. Voorts werden 450 
nieuwe stukken van f 400,- uitgegeven. 

cat.nr. 
NI C 0036a 
NI C 0036b 
NI C 0036c 
NI C 0036d 

nominaal 
f 1000 
f 400 
f 500 
f 250 

kleur 
bruin/groen 

geplaatst 
800 
450 

soort 
aandee1en 1893 
aandeelcn 1898 
pref. aand. 1898 
pref. onder aand. 

Liquidatie: ontbonden bij besluit der alg. verg. d.d. 4-3-1915. 
In maart 1915 is per gewoon aandeel terugbetaald f 456,- en per 
preferent aandeel f 570,-. In 1916 is terugbetaald per gewoon aandeel 
f 7,20 en per preferent aandeel f ... 

Druk: Typ. J.H. de Bussy, Amsterdam 
Afmetingen: 34,4 cm x 22, L cm aandeelen 1893 

cm x cm aandeelen 1898 
cm x cm pref. aandeelen 
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papieren en de voormalige K.K. Monarchie. Hiervoor was veel belangstelling met 
dikwijls heftige biedingen en recordprijzen. Vooral Onroerendgoed ondernemingen 
uit de voormalige DDR deden het goed alsmede min of meer zeldzame Banken
Spoorwegen-Automobielen en Scheepvaar1. 

Enige prijzen: "Berliner Neustadt" Berlijn 1873 (onr. goed.) DM 4000 tegen een inzet 
van DM 1800; Alg. Lokal-und Strassenbahn, Berlijn 1896 DM 5000 tegen DM 3500; 
"Visurgis" Oldenburg, Gründer aktie uit 1858, zeer decoratief scheepvaartpapier DM 
6000 bij een afroep van DM 3500; Hamburg Amerikanische Packetfahrt (thans HA
PAO) Hamburg 1888 bracht maar liefst DM 12000 op bij een inzet van al DM 
10.000,-. Maar een stuk van de "Berlin Dresdner Eisenbahn>' een z.g. Stamm-Aktie 
groot Thaler 100 uit 1872 bracht het tot DM 20.000 bij een inzet van DM 16.000,-. 
Maar de topper werd een Teilsch. Verschr RM] 000 uit 1909 van "Benz & Co., Rhei
nische Gasmotorenfabriek" Mannheim ( de voorloper van de huidige Daimier Benz) 
bij een inzet van DM 20.000 bracht het bicden het eindresultaat op DM 22.000,-. 
Opvallend waren de biedingen, hoewel niet behorend tot de toppers, voor enige pa
pieren, die voor enige jaren veelvuldig werden aangeboden bij de z.g. Mail-Bid van 
onze vereniging n.l. "Berliner Grundbesitz" uit 1881 DM 150,- en Betonbau Rauten
berg, Berlin 1910 DM 170, destijds bij de genoemde Mail-Bid te verkrijgen voor een 
paar tientjes. 
Nederland ontbrak totaal met uitzondering van een drietal kavels met prenten uit de 
bekende serie "het Groote Tafereel der Dwaasheid", beroemde spotprenten over de 
tomeloze beursspeculatie in die tijd. Een kavel met twee prenten, voorstellende o.a. 
teleurgestelde en rade! oze aandeelhouders, uit 1720 bracht DM 250 op. Een tweede 
kavel inhoudende een prent met als afbeelding een "Kermiskraam van de 
Actieknaapen" kwam op DM 200,-, terwijl de 3e kavel met afbeelding van de "z.g. 
ziekgeworden aandeelhouders" de inzet van DM 250 niet haalde. 

'Oom Dagobert' temidden van oude aandelen. 
In het bekende stripverhaal Donald Duck wordt de schatrijke Oom Dagobert afge
beeld bijna verdrinkend in een berg goudstukken. Welnu, het stripverhaal herleeft, 
maar dan met een nieuwe Oom Dagobert verdrinkend in een berg oude aandelen. 
Hoezo? zult u zich afvragen. Welnu, sedert enige tijd opereert op alle grote Duitse 
veilingen van oude effecten een wat oudere heer, die alles op alles zet om in het mid
delpunt van de belangstelling te komen. Gezclen op de eerste rij is hij nagenoeg per
manent aan het bieden op alle kavels met Duitse papieren (niet de toppers) en uit de 
voormalige K.K. Monarchie. Met de nodige grappen en grollen worden zijn biedingen 
vergezeld. De man schijnt in werkelijkheid, althans dat moet wel, een soort Oom Da
gobert te zijn met onuitputtelijke middelen. Op deze veiling heeft hij, voor zover wij 
konden nagaan, zeker voor meer dan DM 150.000,- gekocht. Waar hij zijn zinnen op 
gezet heeft, dat koopt hij en niet zelden tegen exorbitante prijzen. Dit tot ergenis van 
vele serieuze verzamelaars. De prijzen stegen dikwijls tot belachelijke hoogten. Uiter
aard tot groot genoegen van de veilinghouder en de inleveraars. 

Kostbaar Trophee. 
Naar ons van betrouwbare zijde wordt meegedeeld, wordt de betreffende bieder (wij 
zullen hem Hen- X. noemen, zijn juiste naam en achtergronden zijn ons bekend ), als 
een soort trophee heel Duitsland doorgesleept. Op kosten van de veilinghouder wordt 
hij uitgenodigd naar de veiling te komen. Reis- en verblijfkosten worden voor hem 
betaald. Deze kosten komen er ruimschoots uit door de Fancy-prijzen, dikwijls een 
veelvoud van de werkelijke waarde, die hij betaalt voor de papieren. Het is zelfs voor-
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gekomen, dat veilingen de volgorde van de rubrieken veranderden, zodat het mogelijk 
was dat Herr X. 's morgens de veiling in "A" kon bezoeken en 's middags (met een 
snelle auto met chauffeur werd hij afgehaald) de veiling in HB ''kon bezoeken en daar 
de goudstukken wederom kon laten rollen. Ongezond is deze situatie natuurlijk wel. 

Overige landen: Over het algemeen niet veel belangstelling. Uitzondering natuurlijk 
USA. Oude Spoorwegen met fraaie afbeeldingen liepen goed. Enige prijzen: 
"Atlantic & Pacific RW New York 1854 DM 2000, enige andere sectoren: "Edison 
Portland Cement", gesteld op naam van Edison uit 1899 DM 1500: "The Coca Cola 
Comp." uit 1958 DM 820 bij een inzet van DM 750. Wij besluiten met een heel toe
passelijk papier, n.l. een share van "Dow-Jones", uit 1973 gesteld op naam van Merril 
Lynch. Bij een inzet van DM 100 toegeslagen aan de hoogste bieder voor DM 220,-. 
De totale opbrengst- dank o.a. Herr X. - was ca. DM 440.000,-, voor de ca. 825 ver
kochte kavels (ca 78% verkocht) een uitstekend resultaat. Per gemiddelde kavel was 
de opbrengst DM 533,-. 
De daags daarop gehouden beurs was goed bezocht, doch naar verluidde was de om
zet wat minder. 

Amsterdam, oktober 1995, L. Rietveld. 

Voor VVOF-leden kleine "ZOEKERTJES" - Gratis 
De advertentie-rubriek kleine Zoekertjes is eenmaal jaarlijks gratis te gebruiken door 
leden die oude effecten of daarmee verband houdende zaken te koop aanbieden, te 
koop vragen of willen ruilen. 
Voor advertenties met een commercieel doel gelden speciale tarieven, opvraagbaar bij 
het Bestuur. 
De redactie heeft het recht advertenties te weigeren zonder opgaaf van redenen. 

Zoekertje 5 
Gevraagd: een origineel exemplaar (geen facsimile) van het eerste nummer van de 
Prys-Courant der Effecten, d.d. 2 augustus 1796. 
Schriftelijke reacties aan: C. Berendsen, p/a Het Financieele Dagblad, Postbus 216, 
1000 AE Amsterdam 

Zoekertje 6 
Te koop gevraagd: CONFEDERATE STATE LOANS. Aanbiedingen aan Ir. P. Te
guh, Donker Curtiusstraat 9, 1051 JM Amsterdam. Tel./fax: 020-4003061. 

AGENDA- veilingen etc. 
27 januari 1996 

9 maart 1996 

23 maart 1996 

30 maart 1996 
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VVOF-ruilbeurs 

Scriporama/First Dutch 
veiling 

VVOF -ruilbeurs 

FHW veiling 

zalencentrum 
Centraal Station Amsterdam 
(Perron 1) 11.00-14.00 uur 
zalencentrum 
Centraal Station Amsterdam 
(PeiTon 1) 
zalencentrum 
Centraal Station Amsterdam 
(Perron 1) 11.00-14.00 uur 
Frankfurt 



MAIL BID IV - 1995 
(sluitingsdatum: 23 januari 1996) 
Op onderstaande kavels kan door de leden schriftelijk worden geboden. Een kavel 
wordt toegewezen aan de hoogste bieder volgens het veilingsysteem, en wel als volgt: 

van f 1 t/m f 25 met f 1 van f 26 t/m f 50 met f 2 
van f 51 t/m f 100 met f 5 van f lOl met f 10 
De hoogste bieder ontvangt zo spoedig mogelijk bericht, vergezeld van een kosten
opgave. Na ontvangst door de vereniging van het verschuldigde bedrag, worden de 
fondsen aan de kopers toegezonden en vindt verrekening met de verkopers plaats. 
Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aangetekend). Verkopers 
wordt per kavel .f 2 plus I 5% van de opbrengst in rekening gebracht (leden f 2 plus 
10%). 

Aan leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via de Mail Bid wordt 
verzocht de fondsen per post aan de VVOF te zenden. In het volgende periodiek wor
den de opbrengsten gepubliceerd. 
In de kavelomschrijving wordt de kwaliteit van de stukken aangegeven volgens het 
onderstaande schema: 

Unc 
EF 
VF 
F 
w 
+ 
++ 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

als nieuw 
als nieuw, met een enkele vouw of te verwaarlozen vlekje 
meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen 
zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere mankementen 
waardeloos 
decoratief 
zeer decoratief 

KAVELS MAIL BID IV - 1995 
l 4 aand. f 1000 Nederlandsch-Amerikaansche Land Mij, 

series 1, 2, 3, 4, Amsterdam 1884- 1893 VF 
2 1 aand. f 10.000 Vleeschouwerij voorheen J. C. Streng & Co, 

Den Haag 1917 EF 
3 1 polis County Fire Office, I 86 J VF 

1 polis The Scottish Provident lnstitution, Edingburgh 1875 VF 
4 1 aand. f 500 General Bulb Company, Vogelenzang 1903 VF 

1 aand. f 1000 C.V. Tieleman & Dros, Leiden 1944 VF 
J aand. Frank 100 Nederlandsche Spiegelglasfabrieken, Brussel1899 VF 

5 3 obl. 4,5% Kr. 2000 Hitelbank, series 1, 2 en 3, Budapest 1909-1915 VF 
6 1 aand. The Anglo & London Paris National Bank, San Fransisco 1909 VF 
7 3 aand. f 100 Het Reformatorisch Dagblad, D1;ebergen 1971 VF 
8 3 cert. (Ned.) van 50 aand. Peruvian Transport Corp. Ltd, 1956 VF 
9 1 aand. Fr. 100 Soc. Sucriere et Agi;cole de la Guyana Francaise, 

Parijs 1929 VF 
1 aand. Fr. 100 Soc. des Produits Coloniaux, Parijs 1913 VF 
1 aand. Fr. 100 Mines du Djebel Salrhef, Marrakech 1949 VF 
1 aand. Fr. 500 Soc. Beige d' Etudes et de Placements, Brussel1926 VF 
1 aand. L' Agricole et lndustrielle, Brussel 1928 
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10 1 aand. Fr. 100 Socouele, Titule (Belgisch Congo) 1927 VF 
1 aand. Fr. 100 saint Andre sur Mer, Kocke 1921 VF 
1 aand. Fr. 250 Le Tranchage des Bois, Ivry sur Seine, 1930 VF 
1 opr. bew. R. Raulin & Cie, Parijs 1914 VF 
1 aand. Fr. 500 Filature de Poix du Nord, Poid du Nord 1928 VF 

11 1 aand. Tuinbouw Flora, Mortsel (Relgie) 1950 VF 
2 aand. Piastres 10 Imprirnerie d' Extreme Orient, Saigon 1948 VF 
2 aand. Fr. 1000 Steenfabrieken De Beukelaar, Terhagen 1952 VF 
1 aand. Fr. 250 Le Tranchage des Boi s, Yvri sur Seine, 1930 VF 
2 aand. Fr. 500 Filature de Poix du Nord, 1928 VF 
1 aand. Fr. 250 Minieres de 1' Inini, Cayenne 1948 VF 
1 recepis 1' Eroprunt Ottoman des chemins de fer de la Turque 
d' Europe, 1933 F 
1 aand. Cie d' Eclairage de Bahia, Brussel 1901 F 
1 aand. Providenee Russe, Marebienne au Pont 1905 

12 l obl. 5% Fr. 500 Bulgarije, Sofia 1903 VF 
13 1 obl. 4% Pond 20 L' Empire Ottoman, Constantinopel 1906 VF 
14 1 obl. Pond 100 of Land Warrant Ecuador, 1855 F 
15 5 obl. 4% RM 2000 Wladikawkas, 1895 SU E 1161d VF 
16 6 obl. 4% Rbl. 625 Russische Geconsolideerde Spoorwegen 

1889 SU E 1009b VF 
4 obl. 4 % Rb1. 625 Russische Geconsolideerde Spoorwegen 
1889 SU E 1010b VF 

17 10 obl. 4% Rbl. 625 Rusland 1890 VF 
18 1 warrant ( 4 stuks) Bever Beleggingen, Den Haag 1985 VF 

1 aand. f 20 Veneta, Hilversum 1973 VF 
1 warrant A Naarden International, Naarden 1977 VF 
1 aand. f 1000 Dikkers & Co, Hengelo 1973 VF 
1 aand. f 1000 Kodowa Koelapparatenfabriek, Den Haag 1922 F 
1 aand. f 200 Du Croo en Brauns, Amsterdam 1925 VF 
1 aand. f 1000 Uniebank voor Nederland en Kolonien, 
Amsterdam 1914 VF 

19 1 aand. f 100 Koetei Exploratie Mij, Rotterdam 1897 VF 
1 aand. f 500 Moeria Tras Exploitatie Mij, Amsterdam 1901 VF 

20 2 cert. Bank der Vereenigde Staten van America, Hope & Co, 
Amsterdam 1842 VF 

21 2 aand. f 100 Waterleiding Exploitatie Mij, Rotterdam 1889 
NLHIOO VF 

22 idem als kavel21 VF 
23 idem als kavel 21 VF 
24 idem als kavel 21 VF 
25 10 aand f 1000 Ambarawa, Den Haag 1928 EF 
26 idem als kavel 25 EF 
27 1 winstbewijs Nieuwe Internationale Hypotheek Bank (betaald), 

Groningen 1929 F 
1 pandbrief 4,5% f 1000 Ned.-Amerikaansche Hypotheekbank, 
Uithuizen 1911 VF 
1 bew. vijf winstaand. Nederlandsche Tramwegmij, Heerenveen 1912 

28 1 aand. f 1000 Machinefabriek Brons, Zuidbroek 1916 VF 
1 aand. f 1000 W. J. Zwalve (blankette) Oude Pekela VF 
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29 1 aand. f 1000 Borstel en Kwastenfabriek v/h Fa J. M. Bos, 
Groningen 1935 VF 
1 aand. f 1000 Manufacturenhandel v/h D. Droge Zonen, 
Winschoten 1928 VF 

30 1 aand. f 500 De HoJiandsche Voorschotbank, Haarlem 1900 VF 
1 aand. f 250 Bank voor den Diamanthanclel, Amsterdam 1919 W 
1 aand. f 1000 De Friesche Bank (blankette), Leeuwarden 1920 VF 

3 1 l aand. f 500 Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Mij, A'dam 1909 VF 
1 obl. 8% f 25 Stichting Stoomtrammij Tilburg-Turnhout, Tilburg 1974 YF 

32 1 aand. f 1000 Kon. Hollandsche Lloyd, Amsterdam 1908 VF 
1 aand. f 1000 Ned. Mij voor Scheepvaart, Handel en Nijverheid, 
Rotterdam 1920 VF 

33 1 aand. f 1000 Eierhandel en Pluimveebedrijf Luctor, Landsmeer 1960 VF 
1 aand. f 100 Europese Pluimvee Unie, Hamersveld 1964 VF 
1 aand. f 100 Fin. Mij voor Kurkondernemingen, Amsterdam 1928 F 

34 14 aand.f 1000 Woltering's Meubileerings Mij, Amsterdam 1954 EF 
35 9 obl. 5% f 1000 Wollenstoffenfabrieken Thomas de Beer, 

Tilburg 1932 VF 
36 1 aand. f 500 Noordwijksche Stoomtram Mij, Noordwijk 1885 VF 
37 5 obl. 5%f 1000 Cult. Mij. Tjelung,A'dam 1893 VF 
38 11 aand. f 100 Mijnb. Mij. Madjau, Datavia 1910 VF 
39 5 aand. f 1000 Mij. tot Exploit. en Verkoop van Stöckels Patenten, 

A'dam 1911 VF 
40 1 opr. aand. Java Petrol. Mij ., A'dam 1896 VF 

l opr. aand. Mijnb. Mij. GranpJacer, 's-Hagc 1900 VF 
2 aand. f250 Ned. Rumeensche Petrol Mij., A'dam 1909 VF 
2 aand. f 1000 Rumeensche Petrol. Mij. Moldova, A'dam 1916 VF 

41 1 opr.bew. Tjenako Steenkolen Mij., A'dam 1898 NI C 0010 VF 
l aand f 500 Indische Teak- en Hardhouthande1, 's-Hage 1921 VF 
I aand f 1000 Mijnb. Mij . Boekit Pondok, A'dam 1899 VF 
4 opr. aancl. Java Petrol Mij, A'dam 1896 VF 

42 3 aand. f 1000 Cult- en Handel Mij. Siloewas, A'dam 1902 VF 
1 bew. v deelger. Nederlandsch-Tndische Landbouw Mij, A'dam 1884 F 
l aand f 1000 Alg. Ned.-Indjsche Thee Cult. Mij., A'dam 1911 F 
2 restantbew. Amsterdamsch Kantoor voor Indische Zaken, 1925 F 

43 16 premie obl. f 15 Hollandsche Grondkredietbank, A'dam 1904 VF 
44 2 aand. f 1000 Export Mij. B. v Leeuwen & Co., A'dam 1903 VF 

2 aand. f 1000 idem, 1919 VF 
l aand. Houthandel Altius, A'dam 1908 VF 
1 aand. idem, 1913 F 
1 aand. idem, 1 9 I 8 VF 
2 opr.bew. Nederl. Hout- en Heipalen Mij., R'dam 1900 F 

45 11 aand. f 1000 B.O. Stibbe ter Marsch & Co's Export en Import Mij. 
A'dam 1921 VF 

46 2 aand. f 500 Mijnb. Mij. Toeval, 's-Hage 1902 NL H 0107 F 
1 aand. f 100 Mijnbouw Mij. Totok, Batavia 1905 W 
3 aand. f 100 Mijnb. Mij. Totok, Batavia 1897 W 

47 l obl. 3% f 1200 Geconsolideerde Peninsular Koper Mij., A'dam 1891 F 
L aand. Mijnbouw Mij. Totok, Batavia 1909 F 
1 aand. f 1000 Holl. Transatlantische Handelsverg. A'dam 1917 F 
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I opr. aand. Tjiboeni Tjipongpok Caoutchouck Mij. A'dam 1910 F 
48 4 aand. Kr. 200 Hongaarsche Zekerheicts Springstof Mij. Titanit, 

Budapest 1913 VF 
11 obl. Kr 2000 Jelzalog Hitelbank, Budapest 1909 VF 

49 4 aand. Kr 200 Hongaarsche Zekerheicts Springstof Mij. Titanit, 
Budapest 191 3 VF 
2 premie obl. Magyar Jelzalog Hitelbank, Budapest 1915 VF 
2 obl. Fr 100 4% Magyar Jelzalog Hitelbank 1895 F 
l obl. Kr 500 4,5% idem, Budapest 1912 F 
2 obl. Kr 100 4,5% idem, Budapest 1914 F 
2 obl. Kr 200 4% Magyar Földhitelbank, Budapest 1895 F 
I obl. Kr 2000 idem, Budapest 1895 VF 

50 I bewijs van 200 Acres Poyaisian Land Grant Londen 1834 VF 
51 1 bewijs idem VF 
52 1 bewijs idem groot 250 Acres VF 
53 1 bewij s idem groot 400 Acres VF 

OPBRENGSTLIJST MAIL BID III- 1995 

kavel opbr. kavel opbr. kavel opb1·. kavel 
1 12 12 16 23 15 34 
2 27 13 9 24 12 35 
3 17 14 27 25 12 36 
4 10 15 27 26 30 37 
5 ] 1 16 7 27 11 38 
6 5 17 7 28 10 39 
7 20 18 9 29 13 40 
8 8 19 11 30 16 41 
9 16 20 15 31 12 42 
10 22 21 16 32 16 
11 17 22 15 33 10 

*)na loting 
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Het Bestuur 
wenst alle leden van de VVOF 

Prettige Kerstdagen 
en een 

Verzamelwaardig 1996 

opbr. 
11 
9 
13 
13 
13 
30 
30 
30 
15 



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 Mai l-Bid 
J. J. Jansen Penningmeester 
P. E. Baas Katalogus 
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