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JAARVERGADERING
Hierbij worden alle VVOF leden uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene
ledenvergadering die, voorafgaand aan de ruilbeurs, plaats zal vinden op zaterdag 27 april
2002 om 11.00 uur in het Delta Zalencentrum te Den Dolder.
Na afloop van de vergadering zal met de ruilbeurs worden begonnen, terwijl vanaf 13.00 uur
de Clubveiling plaats zal vinden.
Agenda voor de jaarvergadering
1. Opening en mededelingen door de voorzitter
2. Notulen ledenvergadering 21 april2001 (zie mededelingenbladjuni 2001)
3. Binnengekomen stukken
4. V erslag secretaris
5. V erslag penningmeester
6. Verslag kascommissie (Heren T. Verkerk en P. Rotteveel)
7. Décharge leden kascommissie
8. Benoeming nieuwe kascommissie
9. Begroting voor het jaar 2002
10. Bestuursverkiezing
11. Rondvraag
12. Sluiting
ad. 10. Volgens schema zijn de herenR.Oosten en M. Gieling aan de beurt voor aftreden.
Beiden stellen zich herkiesbaar. Voor de overige leden geldt het volgende schema van aftreden:
in het jaar 2003 P.E. Baas, in het jaar 2004 L. Witte en in het jaar 2005 J. Viskeren F. Schaaf
Door de leden van de vereniging kunnen kandidaten voor het bestuur worden voorgedragen.
Conform art. 13 lid 3 van de statuten dient daartoe 10% van de leden (=20 leden) schriftelijk
een voorstel in te dienen bij het bestuur, uiterlijk 3 dagen voor de vergadering.
JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 2001
Het jaar 2001 heeft voor de vereniging wat onverwachte veranderingen gebracht. Tijdens de
vorige ledenvergadering, in het Van der V alk Hotel te Breukelen, werd met meerderheid van
stemmen besloten, om ondanks de niet geringe kosten, in de toekomst de
verenigingsbijeenkomsten daar te houden. Toen kort na de ledenvergadering contact met Van
der V alk werd opgenomen om de zaal te reserveren kreeg de vereniging te verstaan dat het
type arrangement dat wij wensten niet meer mogelijk was. Jammer van de uitgebreide
gedachten wisseling tijdens de afgelopen ledenvergadering, maar zo werd het bestuur dus
genoodzaakt om op korte termijn uit te wijken naar weer een andere plaats. Terug bij at: en
daarmee terug bij ons uitgangspunt van begin 2000: zoeken naar een locatie centraal in
Nederland die zowel per trein als per auto goed te bereiken is. Het Delta Zalencentrum in Den
Dolder blijkt aan deze voorwaarden te voldoen, en we zijn dan ook gelukkig dat we hier op de
toen reeds voor de tweede helft van 2001 geplande data terecht konden. Het totaal aantal
bijeenkomsten in 2001 kwam, met de twee die in Breukelen werden gehouden, op vier, het
gebruikelijke aantal De opkomst bij de bijeenkomsten wordt sinds 2000 bijgehouden en er
moet helaas worden geconstateerd dat hierin een neerwaartse trend valt waar te nemen. Dat zal
zeker samen hangen met de wisseling van locatie en het valt te hopen dat juist veel van de
leden die indertijd Amsterdam te ver vonden de weg naar Den Dolder zullen weten te vinden.
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Kennelijk is toch een groot aantal leden er onvoldoende van op de hoogte dat op de
ruilbeurzen bij uitstek de gelegenheid zich voordoet om voor weinig geld de vcrzameling uit te
breiden met leuke, nieuwe aanwinsten. En de kans op buitengewone aankopen is sinds de
herintroductie van de Clubveiling alleen maar groter geworden! Ondanks de beperkte leden
opkomst waren alle vier de vorig jaar gehouden veilingen een groot succes.
Door de niet aflatende inzet van Hugo van der Molen zijn ook in 2001 weer bijna maandelijks
bijeenkomsten in Groningen gehouden. Omdat ook hier vaak weinig mensen aanwezig zijn zal
in 2002 voor een andere opzet worden gekozen: vier bijeenkomsten per jaar, waar dan hopelijk
meer mensen op afkomen.
Op de eerder genoemde jaarvergadering, die plaatsvond op zaterdag 21 april, kwam de
suggestie naar voren om ons als vereniging op één van de landelijke verzamelaarsbeurzen
nadrukkelijk te presenteren. Eind 2001 kregen we het heugelijke bericht dat op de
Internationale Verzamelbeurs in de Veemarkthallen te Utrecht vier tafels aan de VVOF waren
toegewezen, zodat in ieder geval dit initiatief van de afgelopen jaarvergadering tot resultaat
heeft geleid.
Het aantal opzeggingen was afgelopen jaar iets groter dan het aantal nieuwe aanmeldingen,
wat tot gevolg heeft dat het aantalleden op 1 januari 2002 formeel203 bedroeg. Zoals bekend
schommelt het aantal onzer leden al jaren rond de 200.
Er is een aantal malen contact geweest met IBNS-NL, de Nederlandse Vereniging van
Verzamelaars van Bankbiljetten. Er zijn afspraken gemaakt om in de toekomst gezamenlijke
activiteiten te gaan organiseren, met name ruilbeurzen. Afgelopen jaar heeft dit nog niet tot
resultaten geleid, wat vooral een gevolg is van de perikelen rondom onze locatie en reeds
eerder vastgelegde beursdata. We verwachten in de tweede helft van volgend jaar een eerste
gezamenlijke beurs.

HET FINANCIEEL VERSLAG wordt voor de vergadering verstrekt aan de leden
KORT OVERZICHT VAN PR- ACTMTEITEN IN HET JAAR 2001
De eerste twee maanden van 2001: continuering van tentoonstelling "Oud, maar nog steeds
een stuk" in het Munt en Penningkabinet te Surhuisterveen. Volgens het musewn waren de
bezoekersaantallen hoog te noemen tijdens deze expositie. Bekende bezoekers o.a.: Erica
Terpstra, Ed Nijpels en Gerrie Kneteman met hun gezinnen of soms met collega's. De
museumdirectie zeer content met de gehele opzet en aankleding van de V.V.O.F. presentatie.
Leuke fotoserie van de gehele tentoonstelling op afspraak tijdens de ruilbeurs ter inzage. Er
wordt aan gewerkt om binnen afzienbare tijd een vervolgaanbod uit museale hoek te realiseren
Er werd een nieuwe lokatie voor de regehnatige "eigen" ruilbeurzen met veiling gevonden, in
Den Dolder. Deze lokatie is goed bereikbaar en qua ruimte en voorzieningen (tafels/koffie)
goed te noemen.
De nieuwe huisstijl (logo op alle briefpapier en documenten) is nu geheel doorgevoerd.
Wederom werden 25 bedrijven en instellingen aangeschreven om belangstelling op te wekken
voor exposities. Wel enige respons ontvangen, maar exposities te klein voor het vele ermee
verbonden werk. In 2002 worden er weer 25 bedrijven geselecteerd. Heeft u nadere suggesties
(mogelijke belangstellenden): laat het mij weten!
Tevens vond een aandelen-expositie plaats tijdens een van de grotere en mooiste
boekenbeurzen van Nederland te Alkmaar.
We vermoeden een potentieel aan verzamelaars in de groep van papiergeldverzamelaars en aan
aktiviteiten in die richting werd en wordt gewerkt.
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Ook hebben we onze vleugels uitgeslagen naar de verzamelaar in het algemeen met een
presentatie op de grote verzamelaarsbeurs in de Veemarkthallen te Utrecht. U zul hier nadere
berichtgeving over krijgen.
Michel Gieling

16 FEBRUARI RUILBEURS DEN DOLDER
Voor mij was het de eerste keer dat ik naar Den Dolder ben geweest, daar ik door
omstandigheden maar liefst twee ruilbeurzen achtereikaar heb moeten laten voorbijgaan.
Met een waar ligt het precies en hoe kom ik daar het snelst samen er naar toe gereden. Het was
zogezegd een makkie. Prachtig gelegen en een mooie zaal troffen wij daar aan. En daarbij ook
weer de bekende "bende van 20", de harde kern van ruilbeursbezoekers. Tot mijn stomme
verbazing verder geen "onbekenden", terwijl toch iedereen mag komen, zonder doktersverklaring etc. Helaas wordt bij de gratis koffie geen vet gebak gepresenteerd. De ruilbeurs was
voorts erg gezellig, veel wetenswaardigheden werden weer uitgewisseld en uiteraard ook vele
beleggingstips voor het hedendaags effect. Heb weer wat geleerd. De heer Ton Verkerk had
een hele mooie presentatie van zijn collectie Alphen en omgeving meegenomen. De clubveiling
bestond deze keer uit ruim 40 kavels. Toch was het weer ouderwets gezellig. Het gratis voor
de deur kunnen parkeren is een uitkomst!
12 EN 13 JANUARI VEEMARKT HALLEN TE UTRECHT
De VVOF heeft zich voor het eerst gemanifesteerd op deze twee algemene ruilbeursdagen in
Utrecht. Een beurs waar je werkelijk van alles kan weg slepen en waar een enorme toeloop van
verzamelaars van allerlei hobby's is. Poppen, kranten, boeken, kaarten, speelgoed etc.Bij onze
opstelling kwamen vele interessante vragen binnen. Meestal betrekking hebbende op specifieke
bedrijven/bedrijfstakken. Maar met verbazing kunnen we opmerken dat de verbazing van vele
bezoekers op het kunnen verzamelen van het oude effect ons zeer verbaasd beeft. In de bijna
25 jaar dat de vereniging bestaat zijn er toch zoveel artikelen verschenen in allerlei kranten en
tijdschriften dat je toch bij wijze van spreken duidelijk laat blijken dat je wel kijkt maar niet
leest. Toch gaan we 23 en 24 maart weer naar Utrecht.
P.E. Baas

VEILING COLLECTWEB 24 NOVEMBER 2001
Het eeuwenoude aan De Lek gelegen pittoreske stadje Culemborg was 24 november j.l. de
plek waar het veilinghuis "CoUect Web" voor de eerste maal een veiling van oude effecten
organiseerde. Het was meteen raak. Een groot aantal verzamelaars en handelaren zorgde voor
levendige biedingen meet daardoor hoog oplopende prijzen.

Banken/Financiën, zoals gebruikelijk in de belangstelling. Niet in het minst door de biedingen
van een "Groot verzamelaar/belegger". Een bekende onroerend Goed-Tycoon, die een
prominente plaats inneemt op de Quote Lijst van de 500 rijkste Nederlanders. Zijn optreden
deed denken aan het gedrag van een fanatieke bieder op de Duitse Veilingen, die we destijds de
bijnaam "Oom Dagobert" (uit de Donald Duck strips) gaven. Welnu, deze Oom Dagobert heeft
in Nederland een waardige plaatsvervanger gevonden. Enige prijzen; "AJgemeene Bank voor
Zakelijk Onderpand" 1909 f70,- (50). Voor het vrij veel aangeboden papier "Haarlemmer
Hulpbank", 1856 werd de goede prijs van f 80,- geboden. Voor het Opr. Bew. "HollandNoord Amerika Hypotheekbank" Gorinchem 1912, beslist geen zeldzaam papier moest de
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liefhebber diep in de beurs tasten: f 140,- (120). "Hypotheekbank van Amerika" 'sGravenhage 1916, evenmin zeldzaam f90,- (50). Het vrij nieuwe papier uit 1956, aandeel
"Nederlands Oost Friese Hypotheekbank" te Haren bracht niet minder dan f230,- op. Het
betreft echter een nog niet eerder aangeboden papier. Nog hoger ging de prijs voor een aandeel
uit 1900 van de "Noord-Brabantsche Bank" uit 1900: f230,- (120). Recent nog te
verkrijgen voor ca f 100,-. Opvallende prijs voor een Bewijs van 40 Warrants "N.V. Bever
Beleggingen" uit 1985, bij een inzet van f35,- niet minder dan f260,-. Voor het eerst werd
aangeboden een obligatie van de "Rijnlandsche Disconto Bank" (nu deel uitmakend van
ABN/AMRO) , uit 1978, dus beslist niet oud: f70,-. "Kamper Bank", aandeel f20,- uit
1930: f 110,- (50), o.i. zeer bescheiden prijs voor een dergelijk interessant papier.
"Amsterdamsche Bank" Zet Opmars Voort! Hoewel aan de Amsterdamse Beurs de aandelen
ABN?AMRO maar zeer magertjes prestere~ gaat de opmars van het oude aandeel
onvenninderd voort. Voor het eerst kwamen deze papieren op de markt bij een veiling in
Wenen in 1989. Op zich niet zo vreemd, want de "Wiener Credit Anstalt" was in 1872 met nog
enige - Duitse - banken de oprichter. Het aandeel, in Duitse en Nederlandse tekst, bracht toen
op 3.400 Oostenrijkse Shilling (ca f560,-). Sedert dien ging de prijs stijlrecht omhoog, met als
toppunt op deze veiling: f2.600,- (f 1.250). Maar ja, voor Oom Dagobert gaat geen golf te
hoog. Mede door zijn biedingen en een andere bieder uit zijn ho:fuouding werden praktisch alle
kavels uit deze sector tegen prijzen ver boven de inzet verkocht.
Nogmaals, de z.g. "Non Valeurs"blijken waardebestendiger dan de meeste "Blue Chips".
Onroerend Goed Sector. Ook hier liet Oom Dagobert zich niet onbetuigd. Het betreft echter
over het algemeen vrij oninteressante papiere~ waarvoor doorgaans weinig belangstelling is.
17 I 18 Eeuw. Dankzij Oom Dagobert zeer goede prijzen. Een certificaat uit 1785 betrekking
hebbende op de V.O.C. (een magische klank in de verzamelwereld) f 1.300,- (400). Voor één
van de oudst bekende Nederlandse papieren, n.l. "Schuldbekentenis Staten van Holland en
West Friesland" uit 1655 ondertekend door Raadspensionaris Johan de Wit, een uniek papier,
moest O.D. f 5600 (5000) neertellen. O.i toch nog een koopje. Voor een soortgelijk papier
zou men in Duitsland zeker enige tienduizenden Marken betaald hebben. Een zeer goede
belegging en over een paar jaar zeker het dubbele waard.
Voor een ander hoogst interessant papier: Akte uit 1807 over transactie van f5000,ondertekend door Koning Ladewijk Napoleon moest Oom Dagobert f2.600,- (bijna 4x de
inzet van f750,-) betalen. Certificaat f 5,- "Provincie Holland" uit 1797 en een gelijk
exemplaar van f20,-, resp. f 1.500,- (450) en f2.000,- (450), eveneens naar O.D .. Vrij forse
prijzen. Recent hoogstens een paar honderd gulden.
Andere sectoren: "Mij. tot Droogmaking Legmcerplassen"onderaandeel van flOOO,-,
Nieuwer Amstel 1875, één van de meest decoratieve Nederlandse aandelen. Ofschoon de
kwaliteit te wensen overliet ging het na langdurig bieden bij een inzet van f360,- voor f 1.000,naar eerder genoemde bieder. Een ander opvallend papier: "Van de Bergh's Ltd" cert.i 325,uit 1929 (één van de voorlopers van Unilever) nog nimmer aangeboden, forse prijs van f
210,- (90). Het evenmin eerder aangeboden papier: "Dommelscbe Bierbrouwerij" uit 1930:
f260,- (200). Een ander brouwerij stuk n.l. "Ned. Indische Bierbrouwerij De Kroon" uit
1881 f250,-. Ook tabakswaren blijven gevraagd, "Tabaks Unie" aand. f250,- uit 1918
f 150,-. Bij Scriporama 15-9-2001 f 130,-.
Spoor en Tramwegen. Bij spoor en tramwegen viel op de vrij forse prijs van f350,- (270) voor
een obligatie van f 1000,-, Winschoten 1913 van de "Stoomtramweg Mij. Oostelijk
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Groningen". Een bijzonder fraai papier met de afbeelding van de stad en gemeente wapens
der verschillende plaatsen waar de lijn langs reed. Beslist niet te veel betaald.
Wij besluiten met het verslag van deze eerste doch succesvolle veiling van "Collect Web" met
een aandeel van f500,- "Holland Amerika Lijn" 1919, waarvoor de goede prijs van f220,(150) betaald werd (bij de veiling van scriporama van 15-9 j.L f130,-.
Amsterdam, november 2001
L. Rietveld, Be(Sdïgd Taxateur.

BERICHT UIT HET HOGE NOORDEN
Nu de herfststormen weer over ons razen, besef je weer eens te meer hoe prettig het is een
boeiende hobby binnenshuis te hebben. Gelukkig trotseren de Noordelijke scripofilisten steeds
vaker weer en wind om in Groningen hun hobby met anderen te delen, bij te praten, te ruilen,
te (ver)kopen en om elkaar hun laatste aanwinsten, aandelen en literatuur te tonen.
Dit seizoen hebben we al weer 3 nieuwe gezichten mogen begroeten en 14 november j.L was
een zeer levendige avond, waarin we de tijd tot 22.00 uur beslist nodig hadden en waarin heel
wat stukken van eigenaar verwisselden. Ook waren we weer actief met een regionale
specialiteit: het verzamelen van alle mogelijke combinaties van tennaamstelling en
ondertekening van aandelen in de NV Manufacturenhandel v/h D. Dröge Zonen.
In 1868 werd in Winschoten de firma D. Dröge Zonen opgericht door de zonen van Dirk
Dröge, Oerhard en Nicolaas. In 1870 werden zoons Theodor en Hermann als compagnon
opgenomen.. "We"hebben o.a. een nota van D. Dröge Zonen gevonden uit 1898, alsmede een
bijzonder fraaie nota uit 190 I met afbeelding van hun fabriek, een magazijn en een woonhuis,
onder vermelding van: D. Dröge Zonen, Stoomzuivering-Fabriek van Veeren en Kapok.
Magazijnen van Manufacturen, Bedden, Tijken, enz.. In 1896 richt Nicolaas de firma Nicolaas
Dröge op, waarvan we een schitterende bedrijfsnote uit 1914 hebben gevonden: Fabrieken tot
bereiding van Bedveeren, Dons en Kapok, Desinfectie-Inrichting. Stoommeubel en
Matrasenfabriek, Compleete Meubilering: met afbeelding van een groot fabriekscomplex en
hrm winkelpand in de Langestraat. De fabrieken stonden aan de Garst.
Op16-4-1910 vormden de drie zoons van Theodor, Reinhard Wilhelm, Theodor Wilhelm en
Oerhard Johannes een Vennootschap op onder de firma ''D. Dröge Zonen", ten doel hebbende
het drijven van handel in manufacturen en alle daarmee in verband staande artikelen. In 1914
trok hun vader zich uit de zaak terug.
Op 25-4-1928 volgde omzetting naar de N.V. Manufacturenhandel v!h D. Dröge Zonen. We
beschikken over archieffoto's van deze drie heren, Th.W., R. W. en G.J. De bewijzen van
aandeel uit 1928 bestaan op naam van elk der 3 directeuren. R. W. tekende zelf als directeur op
zijn eigen aandeel no 380; G.J. tekende voor Th.W. op no. 136; en Th.W. tekende voor G.J.
op no. 363. Hiermee hebben we 3 uit 9 mogelijke combinaties gevonden. Graag zouden we de
overige combinaties ook bemachtigen, desnoods in copie vorm, als ze al bestaan! Dus kijkt u
even voor ons in uw verzameling?
Het combineren van oude effecten met oude firmabrieven, nota's en ander archiefinateriaal is
bij de Noordelijke VVOF-bijeenkomsten steeds meer een trend aan het worden, juist omdat de
bezoekers afkomstig zijn uit deze 3 verzamelgebieden. Uniek is deze trend natuurlijk niet, zoals
onlangs op de landelijke verenigingsdag in Den Dolder wel bleek uit de verzameling "Zeist en
Omgeving" die door dhr. Oosten werd getoond.
Hugo van de Molen (met dank aan Eltjo Schipper, Winschoten)
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MAIL-BID I /1001 BIEDINGEN IN € !!
(Sluitingsdatum 23 april 2002)
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 €1 t/m €1 0 met € 0,50, daarboven met € 1,-.
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 de verrekening met de verkopers plaats.
Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aangetekend). Verkopers
wordt per kavel € 0,10 plus 15% van de opbrengst in rekening gebracht (leden € 0,10 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
als nieuw
EF
= als nieuw, met een enkele vouw ofte verwaarlozen vlakje
VF
= meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen
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OPGERICHT: 6-5-1909
GEVESTIGD: Amsterdä.ID
DIRECTEUR: 0. Richelsmann
COMMISSARISSEN: Mr. J. Kappeyne van de Coppello, C. Teves en C. van Gilse van der
Pais Hzn.
DOEL: De exploitatie van landbouwondernemingen in het district Malabar in EngelschVoor-Indië en elders, in de eerste plaats door cultuur vanrubber en verder handel in
producten.
MAATSCHAPPELIJK. KAPITAAL: f700.000,-, verdeeld in 700 aandeelen van flOOO,- elk.
In 1916 is een 7% oblleening geplaatst, die geheel is afgelost. Tevens zijn in 1916
uitgegeven 400 stuks Conunissiebons, welke recht gaven op 11400e gedeelte van 2%
van de opbrengst uit de verkoop van ondernemingen tot en met 1923.
cat.nr.
nominaal
NL H 0220a f 1000
NLH0220b

kleur
zwart/wit
zwart/wit

geplaatst
700
400

soort
aand.
commissiebon

Opgeheven in 1943 volgens Art. 18, lid 3 H.R.
Druk: B . van Mantgem, Amsterdam voor de aandelen en J.H. de Bussy, Amsterdam voor de
commissiebon's
Afinetingen: 28,4 cm x 18, 1 cm aand.
25,0 cm x 17,4 cm comm.bon
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ALBERTS DRUKKERIJEN, VlH LIMBURGSCHE BOEK- COURANT EN
HANDELSDRUKKERIJ( 1919)
OPGERICHT IN 1913 ALS NIEUWE SITTARDSCHE COURANT
IN 1915 NAAMSWIJZIGING: LIMBURGSCHE BOEK- COURANT- EN
HANDELSDRUKKERIJ
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'

OPGERICHT: 18-11-1919
GEVESTIGD: Sittard
DIRECTEUREN: J.H.J. America, J.H.A.A Alberts, L.M. Jutte, en J.H. Jutte
COMMISSARISSEN: Dr. H.J. Beckers, M.H.G. Tholen, J.H.J. Bcckers, J. Jutte,
G.J. Boumans, L.F. de Cortenbach en H. Verheggen.
DOEL: Het exploiteereneener drukkers- en uitgeversa.ffaire, de boek- en paierhandel, het
uitgeven van couranten, periodieken, boeken en ander drukwerk, een en ander in
overeenstemming met en naar de Roomseh-Katholieke beginselen
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: In 1920 gebracht op f300.000,-, verdeeld in aand. op
naam ieder groot f 500,-. In 1922 teruggebracht op f75.000,- verdeeld in 600 gewone
en 150 cum. pref. winstd. aand. elk groot f 100,-. Geplaatst f 47.500,- gew. en f7600,c.p.wd. aand.
cat.nr.
nominaal
NL H 0221a f500
NL H 0221b flOO

kleur
bruin/groen

geplaatst
475
76

soort
aaand.
c.p.wd. aand

Het faillissement van de vennootschap is uitgesproken d.d. 26-6-1924.
Druk:
Afmetingen: 35,0 cm x 24,5 cm aand.
cm x
cm e.p. wd. aand.
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ALGEMEEN"E UITVINDING-EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ
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BEWIJS VRN J\RNDEEL
no. EJGiitM
OUIZENI> GULDEN.

OPGERICHT: 11-3-1910
GEVESTIGD: Amsterdam
DIRECTEUREN: Dr. W van der Heijden en W.E. Reeser
COMMISSARISSEN: Mr. Th. G . Dentz van Schaick en J.G. Jurgens
DOEL: Het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van rechten op uitvindingen
en van de tot bescherming dier uitvindingen verleende ofte verleene patenten, met
alles wat tot een en ander in den ruimsten zin des woords, kan gerekend worden te
behooren.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 125.000,-, verdeeld in aand. elk groot f 1000,- aan
toonder. Tevens geplaatst 25 oprichtersbewijzen. Geplaatst f 100.000,-.
cat.nr.
nominaal
NL H 0222a f 1000
NLH0222b

kleur
blauw/wit

geplaatst
100
25

soort
aand.
opr.bew.

De vennootschap zal zijn opgeheven vermoedelijk ca 1918.
Druk: Electrische Drukkerij De Gelderlander, Nijmegen.
Afinetingen: 34,2 cm x 21,0 cm aand.
cm x
cm opr.bew.
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ALGEMEENE ORIËNT-TABAK MAATSCHAPPIJ

OPGERICHT: 9-5-1919
GEVESTIGD: Amsterdam
DIRECTEUR: Th. van Traa
COMMISSARISSEN: G.H. Jiskoot, Th C. Dentz, MJ:. R. Egeler, Mr. A.G.W. Baron Bentinck
van Schoonheten en Mr. J.A. Philipse
DOEL: De invoer van en de handel in sigarettentabak, zoo voor eigen rekening als voor
rekening van of voor derden.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f3 .000.000,-, verdeeld in aand. aan toonder elk van
flOOO,-. Uitgegeven zijn 500 opr.bew.
cat.nr.
nominaal
NL H 0223a f 1000
NLH0223b

kleur
groen

geplaatst
1200
500

soort
aand.
opr.bew.

In 1924 werd er een liquidatie uitkering van f 100,- p.a. betaald. De vennootschap is in 1931
opgeheven.
Druk: Lith. Lankhout, 's-Gravenhage
Afinetingen: 32,4 cm x 22,3 cm aand.
cmx
cmop.bew.
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Kijkgelegenheid:
Vrijdagavond 19.00 - 22.00 uur
Zaterdagochtend 09.00- 11.30 uur.
In de week voorafgaand aan de veiling ten kantore na telefonische afspraak.

Voor deze veiling is o.a. al ontvangen:
De oudste stadslening ter wereld: Een losrentebrief van de Stad Leiden uit 1587.
Het betreft een gedwongen lening van twaalf gulden waarvan de eerste twee delen
binnen tweemaal 24 uur betaald dienden te worden.
Verder komt het eerste gedeelte van het archief van drukkerij De Bussy Ellerman
Harms onder de hamer. Dit archief omvat drukspecimen van uitgegeven leningen
tussen 1880 en 1960. Onder deze stukken bevinden zich talloze titels, die nog
nooit ter vei ling zijn gebracht. Ook omvat het een gedeelte van het Nederlandse
papiergeld wat voor het eerst op een veiling voor zal komen.

Denkt u erover uw collectie of een gedeelte ervan t e
verkopen. U kunt nog inleveren voor deze veiling tot 1
juli 2002.
(Contante verkoop behoort ook tot de mogelijkheden)

Door onze uitstekende veilingcatalogus en website krijgen uw stukken
de aandacht die ze verdienen.

CoHeetWeb
Bijenstraat 1

T: 0610 135145
F: 0345 531 670

Postbus468

E: info@collectweb.nl
W: www.colleetweb.nl

4100 AL Culemborg
KvK Rivierenland 11051514
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zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere mankementen
waardeloos
stukken op naam
decoratief
zeer decoratief

KAVELS-MA.a BID I I 2002
2

l oprichtersbewijs Societe pour I'Exportation de Produits Africains, Kinshasa 1928

F

1 action de jouïssance Societe Fonciere Belge-Argentine, Antwerpen 1910

F

Forges Usines & Fonderies de Guly, Guly 1963
1 st. 50 shares F.W. Woolwoth Co 1974
1 winstbewijs Koninklijke Hollandsche Lloyd, Amsterdam 1925
3
1 pref. aandeel Madoera Stoomtram Mij, Amsterdam 1904
4
1 aandeel 30 pesetas Minas y Plomos deSierrede Lunar, Granada 1914
1 aandeel f 1000 Nederlandsche Maatschappij voor Scheepvaart, Handel en Nijverheid,
Rotterdam 1920
1 obligatie 4% Rroebel 625 Rusland 1890 2e emissie
1 aandeel francs 5000 Plantations d'Heveas de Xuan-Loc, Parijs
5
1 aandeel Miniere & lndustrielle du Tamega, Brussel1931
1 aandeel Societe Belge-Egyptienne de lÉzbekieh, Brussel 1939
6
1 obligatie 4% 200 Kronen Budapester Strassen Eisenbahn Gesellscbaft, 1905
7
4 aandelen f 500 Holland Bank, Amsterdam 1896
8
idem als kavel 7
9
idem als kavel 7
10 idem als kavel 7
11 idem als kavel 7
12 idem als kavel 7
13 idem als kavel 7
14 idem als kave17
15 idem als kavel 7
16 idem als kavel 7
17 idem als kavel 7
18 idem als kavel 7
19 I aandeel f 500 Holland Bank, Amsterdam 1896 stempel f 100 terugbetaald
2 winst uitdelingsbewijzen Holland Bank , Amsterdam 1896
20 2 aandelen f 500 Cultuur Mij Pengadjaran, Den Haag 1934
1 aandeel f 1000 Nederlandsch-lndische Spoorweg Mij, Den Haag 1920
21 2 obligaties 4% Mark 2000 Moskou-Kiew- Woronesh 1895 SU E 1066d
22 1 obligatie 4 !la% francs 2500 Rusland 1909
2 obligaties 4 ~%francs 500 Rusland 1909
23 idem als kavel 22
24 idem als kavel 22

25

1 aandeel

idem als kavel 22

VF

F
VF
F
F
F
F
VF
F
F+

w

VFen F
VFen F
VFenF
VFenF

VFenF
VFenF
VFen F
VFen F
VF en F
VFenF
VFenF
VFenF
VF

F
F
F+
F
VI
VF
VF
VF
VF

1 obligatie 4 % Mark 600 Kursk - Charkov - Azov 1888 SU E 1032a
1 obligatie 4% Mark 2000 Wladikawkas 1897 SU E 1162c
27 1 aandeel f 1000 Unie Bank voor Nederland en kolonien, Amsterdam 1914
1 aandeel f 1000 Uniebank voor Nederland en kolonien, Amsterdam 1917
28 2 aandelen f 1000 Unie Bank voor Nederland en kolonien, Amsterdam 1914
1 aandeel f 1000 Unie Bank voor Nederland en kolonien, Amsterdam 1917
29 1 aandeel f 1000 Nederlandsche Mij van Zekerheidsstelling voor Ambtenaren en
Beambten,Amsterdam 1897 (N)
2 aandelen f 800Nederlandsche Mij voor Zekerheidsstelling voor Ambtenaren en
Beambten,Amsterdam 1911
30 1 obligatie 8% $ 1000 Confederate States 1861, terugbetaling July 1879 Criswell99
31 2 obligatie 8 % $ 1000 Confederale States 1863, terugbetaling July 1868, Crisweil 125

F+
F+

32

F+

26

Jen ing reis I00 Banco do Café 1890 blankette
1 Nederlands cert. Pond

14

~

The Associated Northern Blocks (W.A.) Ltd te Londen 1900

F
F
F
VF
F
F
F
VFenF

F

33

34

35
36
37

38

39
40

41
42

43
44

45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

I aandeel f50 De Nieuwe Baarnscbe School (N) 1910
1 Schuldverschreibung Kronen lO Gewerkschaftbeim der Tischlerarbeiter Oesterreichs in
Wien blankette
1 aandeel f 100 Koninklijke Hollandscbe Lloyd, Amsterdam 1932
I aandeel f 50 Koninklijke HoiJandsche Lloyd, Amsterdam 1932
1 aandeel f 1000 Koninklijke Hollandsche Lloyd, Amsterdam 1932
I aandeel f 1000 Diamanthandel (N) , Amsterdam 1920
1 aandeel francs 500 Chemin de Fer du Nord blankette
l aandeel (N) Co deChemins de Fer de Paris a Lyon et a la Mediterranee, Parijs 1857
1 aandeel f 1200 Swedisb Norwegian Railway Co, Londen 1886
1 aandeel francs 100 Tramways et IÉclairage Electriques de Saratov, Brussel 1907
I oprichtersbewijs Filatures de Dolhain, Brussel 1919
1 aandeel francs 500 Filatures de Dolbain, Brussel 1928
1 aandeellei 250 Concordia , Boekarest 1924
1 aandeel roebell25 Usines de Constructions de Machines, Kolomna (Rusland) 1871
1 Ned.certificaat van 10 bevoorrechte aandelen a$ 100 Denver & Rio Grande Spoor 1908
1 aandeel f 1000 Deli Spoorweg Mij, Amsterdam 1937
1 obligatie 5% gulden 100 Oostenrijk, Wenen 1868
1 aandeel f 120 Mij tot Exploitatie van Zilvermijnen, Amsterdam 1877
1 stuk 1/Se winstbewijs Cultuur Maatschappij, Den Haag 1910
1 oprichtersbewijs Javasche Bosch Exploitatie Mij, Amsterdam 1894
I aandeel f 1000 Javasche Bosch Exploitatie Mij, Amsterdam 1894
1 aandeel f 100 Belgisch-Nederlandsche Mij voor koloniale Bosch- en Landbouw
ondernemingen, Den Haag 1918
1 obligatie 6% f 1000 Nederlandsch-Indische Houtaankap Mij, R'dam 1917
1 obligatie 5% f 1000 Nederlandsch-Indische Houtaankap Mij, Rotterdam 1916
1 aandeel flOO N.V. De Woningmaatscbappij, Batavia 1908
1aandeel f 500 Suikerfabriek Tjoekir, Soerabaja 1924
1 aandeel f250 Cultuur Mij Watoetoepis Poppoh, Den Haag 1956
1 aandeel f 1000 Industrieele Bedrijven Djati Barroe, Batavia 1939
1 aandeel f 50 Mij tot Bevordering van de Nijverheid, Huisvlijt en Kunstnijverheid der
Inlandsche Bevolking in Oost- en West Indie, Den Haag 1903
1 aandeel f500 Grand Hotel Preaoger, Bandoeng 1920
1 obligatie 5% f 500 Grand Hotel Preanger, Bandoeng 1935
1 aandeel f 100 Het Reformatorisch Dagblad, Driebergen 1971
1 aandeel f5 DAF, Eindboven 1989
1 nrc van 10 gewone aandelen elk a flOO Rijn-Schelde-Verolme Machinefabrieken en
Scheepswerven, Rotterdam 1971
1 bewijs van 5 aandelen elk f20 Elsevier blankette
1 obligatie 6% f 1000 Provinciaal en Gemeentelijk Utrechts Stroomleveringsbedrijf, 1957
1 aandeel f 1000 INOX, Zandvoort, blankette
2 diploma's op naam, een van 1921, een van 1957
1 aandeel f 1000 Tricotagefabrieken vlb Frans Beeren & Zonen, Weert 1949
1 aandeel f 150 Drukkerij Mouton, Den Haag 1977
3 aandelen f 100 Petroleum Mij Rembang, Den Haag 1897
Soprichters-aandelen Petroleum Mij Moesi Ilir, Amsterdam I901
idem als kavel 5 I
idem als kavel 51
idem als kavel 51
5 obligaties 4% Roebel 125 Geconsolideerde Spoorwegen 1890 3c emissie SU E 1019 a
4 obligaties 4% Roebel 125 Wladikawkas Spoorweg 1895 SU E Il59a
3 obligaties 4% Roebell25 Wladikawkas Spoorweg 1895 SU E 1159a
I Optionsschein zum Erwerb $ 500 Ford Motor Credit Co, Michigan 1887
1 aandeel pesetas 500 Jopour, Barcelona 1946
I part sociale Societe Miniere & lndustrielle Tamega, Brussel 1923
I aandeel francs 100 Van Heupen en Co. Turnhout I951
1 obligatie 4 Y2% Auxiliaire d•Entreprises electriques, Brussel 1909

F
VF
VF
F
VF
VF
VF
F
VF
VF
F
F
F
F+
VF
VF
F+
VF
VF +
F
F
VF
F
F
VF +
VF
F
VF
F
F
F
VF
VF
VF
VF
VF
VF
VF
VF
F
VF
VF
VF
VF
F
F
F
VF
VF
VF
VF
F
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61

1 part sociale priviligee International Corporation for Trade and Industry, Nivelles
1 bewijs van 100 cumulatiefpreferente aandelen Verbeyt Gebroeders & Co, Sint Niklaas
1965
3 Neder!. certificaten van 25 aandelen elk Pst 1 Phoenix Oil and Transport Co Limitedte
Londen, 1928
l st. l 00 shares Noramco Inc. 1965
l aandeel Pegard, Andenne (Belgie), 1977
3 aandelen f 100 Mijnbouw Mij Sim au, Batavia 1907
l aandeel f250 Nederlandsch-Indische Spoorweg Mij, Den Haag 1920
1 aandeel f 5 Tjikadoe Rubber Plantage , Den Haag 1934
1 aandeel f 1000 Cultuur Mij Modajac, Amsterdam 1927
1 aandeel Compagnie lndustrielle du Rupel, Brussel 1966
1 aandeellei 500 Steaua Romana, Boekarest 1923
1 obligatie 4 ~ % francs 500 Tramways et IÉclairage Electriques de Saratov, Brussel1927
1 aandeel francs 100 Probea, Verviers 1954
1 winstbewijs Comptoir Laniers Osterrieth, Antwerpen 1928
3 aandelen Manta, Waasmunster (Belgie) 1957
1 aandeel francs 250 Credit Foncier d'Extreme Orient, Brussel 1946
1 aandeel Tramways de Buenos Ayres, Brussel1907
l winstbewijs S.A.des Plantations de Deli -Moeda Den Haag 1910
1 cert. van 10 oprichtersbewijzen AMXLO, Brussell898
1 aandeel francs 250 Tambov, Brussel 1911
l aandeel f I000 Tjiboeni Tjipongpok Caoutchouc Mij, Amsterdam 1914
1 aandeel Usines Cotonnieres de Belgique, Gent 1956
1 aandeel Sopabel, Brussel 1949
1 cert. 10 aandelen Manta, Waasmunster 1957
1 aandeel francs 100 Compagnie de Mines et Minerais, Brussel 1928
1 winstbewijs Cultuur Maatschappij, Den Haag 1910

62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

VF
VF
F
VF
VF
F
F+
VF
F
EF
F

F
VF
VF
VF
VF
F
F
VF
VF
F
VF
VF
VF
VF
VF+

OPBRENGSTLIJST MAIL-BID IV 2001 (* na loting)
kavel

opbr.

kavel

opbr.

kavel

opbr.

kavel

opbr.

1
2
3
4
5
6
7
8

4
5,50
3,50
3,50
2,50
2,50
5,50*
5,50*
8
3,50
3,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3
3
2,50

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2,50
3
3
2,50
8,50
2,50
2,50
2,50
3
2,50
3,50
1,50
3,50
3*
2
2,50
2,50
2,50

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

2,50
1,50
3,50
5*
3,50
1,50
2,50
1,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3
2,50
5,50
5,50
5,,50

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

6,50
7,50
4 50
4*
4
5,50
5,50
16
16
15*
3*
3,50
10,50
10,50
10,50
10,50
12
12

9

10
11

12
13
14
15
16
17
18

16

VOORVVOF-LEDEN KLEINE "ZOEKERTJES"- GRATIS
De advertentie-rubriek kleine Zoekertjes is eenmaal per jaar gratis te gebruiken door leden die
oude effecten of daarmee verbandhoudende 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 opgaafvan redenen.
ZOEKERTJES 2002: Ben al jaren op zoek naar een aandeel en enige koersinformatie etc.
over het bekende Bankiershuis "De Doggersbank". Tevens zoek ik een fraaie messing/koperen
couponschaaL Peter Baas, 020 695 3559.
CONTRIBUTIE 2002
Zoals u weet bedraagt de huidige jaarlijkse contributie € 18,15. De penningmeester verzoekt u
de contributie 2002, voor zover nog niet aan hem overgemaakt, zo spoedig mogelijk te
voldoen.
Catalogus en aanvullingen
De huidige verkoopprijs van de Catalogus voor leden is € 11,60 (of € 17,00 inclusief
verzendkosten); deze bedragen vooruit te voldoen.
Voor niet-VVOF leden bedraagt de aanschafPrijs van de Catalogus momenteel € 18,15
(afgehaald) of€ 23,85 (per post); ook deze bedragen vooruit te voldoen.
Bij de komende ruilbeurzen zullen aanvullingsblaadjes van de catalogus ter beschikking komen
t.w. een bijgewerkte inde~ Ned-Indië en Nederland. De bladen zijn genummerd als
NL H 143 t/m 174
prijs € 2,NI C 37 t/m 64
prijs € 2,NI C 65 t/m 94
prijs € 2,De index
prijs € 1,-.
AGENDA - Ruilbeun;en, veilingen etc.
Noordelijke VVOF-bijeenkomsten, Emmastraat 5, Groningen-Helpman
In overleg met de betrokken verzamelaars is besloten de Noordelijke VVOFavondbijeenkomsten in Groningen voortaan te houden op woensdagavond en voortaan slechts
4 keer per jaar: de volgende bijeenkomst is: 13 maart '02, van 19.30-22.00 uur, Eromastraat 5,
Groningen Helpman (inlichtingen 050 534 87 95).
13 maart
16 maart
16 maart
23 en 24 maart
23 maart
24 maart
6 april
7 april
13 en 14 april
20 en 21 april
27 april

Bijeenkomst VVOF Groningen, zie boven
Veiling en Verzamelaarsbeurs Breukelen (Scriporama)
Veiling en Verzamelaarsbeurs Gelnhausen
Algemene Verzamelaarsbeurs Veemarkthallen te Utrecht
Veiling Antwerpen
Verzamelaarsbeurs Antwerpen
veiling Frankfurt/Mam
Verzamelaarsbeurs Frankfurt/Main
Verzamelaarsbeurs (Papermoney & Bond&Share)
Valkenburg
Algemene Verzamelaarsbeurs Jaarbeurs Utrecht
VVOF ruilbeurs/clubveiling Den Dolder
van 11.00 uur t/m 15.00 uur
en de jaarvergadering begint om 11 uur!!
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De VVOF bijeenkomsten worden gehouden van 11.00 uur t/m 15.00 uur met om 13.00 uur
een geplande clubveiling in Den Dolder, in zalencentrum 't Hoppie, in Sporthal De Delta, naast
het N.S. Station op de lijn Utrecht-Amersfoort.
Route voor autorijders; vanafknooppunt Oudenrijn volg borden Amersfoort A 28, bij
Knooppunt Rijnsweerd de A 28 op. Neem afslag Den Dolder (afrit 3), volg borden Den
Dolder. Neem niet de afslag Den Dolder/Bilthoven, maar volg Lage Vuursche/Baarn. Als u
onder het spoorwegviaduct bent: le afslag links (industrieterrein Den Dolder). Vervolgens
direct weer de 1e links, rij door tot vlak voor de spoorwegovergang aan uw linkerhand.
Vanuit Hilversum volg de A 27 naar Utrecht en neem afslag Bilthoven. Provinciale weg volgen
(nieuwe Wetering) richting Soest/Baarn. Voorbij Bi;thoven afslag Den Dolder nemen. Voor
het spoorwegviaduct rechtsaf(industrieterrein Den Dolder).
Vervolgens weer de eerste links, rij door tot vlak voor de spoorwegovergang. De Sporthal De
Delta ligt ca. 50m voor deze spoorwegovergang aan uw linker hand. Er is voldoende
parkeergelegenheid en ... het is gratis.
De Scriporama bijeenkomsten worden gebouden in het Van der Valk Botel te
Breukelen. Bereikbaar via de A2, afslag Breukelen of via de NS, station Breukelen
gelegen naast het hotel.
Sluitingsdatum kopij volgeode Mededelingenblad: 23 mei 2002.
advertentie

TRAM-, TREIN- EN AUTOBUSDIENSTEN
Vraag toesturing van lijsten of kijk op
www.scripopbitv.nl
Daar vindt u nog 2000 andere aandelen.
Zoeken kan ook op land, provincie, branche en illustratie
Dr. Bugo H. van de Molen
tel: 050 534 8795

verzamelaar zoekt
OUDE EFFECTENVERZAMELINGEN
Gratis taxatie, zonder enige verplichting!
Reacties aan: HENK NOORT, Zwolseweg 293, 7345 AA APELDOORN
Telefoon 055-52.15.970 I Fax 055-52.12.394
Afstand geen bezwaar
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(advertentie)

Op zoek naar een leuk venameiobject of relatiegeschenk?
Vraag vrijblijvend informatie aan over ons aanbod, dat bestaat uit:
? Oude effecten van Nederland en versebillende andere landen
? Oude documenten
? Rekeningen en Duits Noodgeld
Info: Jan Briggeman
Kantelenweg 70, 3233 RD OOSTVOORNE
Telefoon/Fax: (+31) (0}181 485 036

(advertentie)

www.hwp-info.com
HWP-INFO, P.O.BOX 295
NL -1110 AG AMSTERDAM-DIEMEN

(advertentie)

TE KOOP GEVRAAGD
OUDE EFFECTEN
met name het zgn Bulkmateriaal tot max. f 1,- per stuk
Grote en kleine partijen zijn welkom
Gaarne uw aanbieding aan:
Scriporama & First Dutch
KeesMonen
tel: 0181 630 662
fax: 0181 643 597
Parelgras 144
3206 RG SPIJKENISSE

BESTUUR
J.H.B. Visker
L. Witte
P.J.Schaaf
ROosten
M.Gieling
P.E.Baas

Voorzitter I Mail-Bid
Secretaris
Penningmeester
Vice Voorzitter/ 2e Penningmeester
Public Relations
Catalogus I Redactie
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Notulen Jaarvergadering 27 april 2002
23 en 24 maart 2002 I Veemarkthallen - Utrecht
Veiling Scriporama 16 maart 2002
SSSSSSSSSTTTTT !!!!!!, Niet Verder Vertellen!
Stichtsche Tramway-Maatschappij
W.C. van Amerongen (Kleedermakerij)
A.M.O.V.A.M.
Autogarage Archipel
Balkan Tabakshandel
Mail-Bid II I 2002 - kavels
Opbrengstlijst Mail-Bid 1 I 2002
Zoekertjes
Contributie
Catalogus
Agenda
Sluitingsdatwn kopij volgend Mededelingenblad
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•
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VERENIGING VAN VERZAMELAARSVAN OUDE FONDSEN (VVOF)
Redactie en secretariaat;
Postbus 17071, 1001 JB AMSTERDAM
Bankgiro nr. 42.10.19.689
Postgiro nr 50.07.774
KvK nr: 40531330
Telefoon 020 695 35 59 (uitsluitend na 20.30 uur)
Website: www.vvof.nl
Contributie: € 18,15 per kalenderjaar.

Dit blad verschijnt 4x per jaar.
<OCopyright V. V.O.F. 2002
Overname van artikelen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de redactie.
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I

Notulen van de Jaarvergadering van de VVOF gehouden op 27 april2002 te Den
Dolder.
1. Opening en mededelingen door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en wijst op de aanwezigheid van Dennis van Leuverden, ,
die de website van de VVOF heeft gemaakt en deze zal uitbreiden en onderhouden.
2. Notulen ledenvergadering van 21 april2001.
De notulen van de Ledenvergadering van juni 2001 werden goedgekeurd.
3. Binnengekomen stukken
Er zijn geen voor de vergadering bestemde stukken binnengekomen.
4. Verslag secretaris.
De secretaris geeft een korte toelichting bij het Jaarverslag dat in het Mededelingblad van
maart is verschenen. Een aantal suggesties uit de vorige ledenvergadering heeft tot acties
geleid. Met name geldt dat voor deelname aan Verzamelbeurzen en het opzetten van een
website (www.vvofnl).
5. Verslag Penningmeester
De penningmeester geeft een korte toelichting bij het financieel jaarverslag dat de aanwezigen
ter hand is gesteld. Opnieuw ontstond enige discussie over de omvang van de reserve (meer
dan €10.000). Er wordt door het bestuur op gewezen dat een reserve nodig is wanneer we in
hetjaar 2003, als de vereniging 25 jaar bestaat, daar enige aandacht aan zal worden besteed.op
enigerlei wijze festiviteiten willen organiseren. Er wordt door de aanwezigen een aantal
suggesties gedaan waar het bestuur nota van neemt.
Op voorstel va,n de heer H. van der Molen wordt door de vergadering besloten dat, met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2002, door nieuwe leden geen entreegeld meer betaald
hoeft te worden.
6. V erslag Kascommissie
Namens de Kascommissie, bestaande uit Ton Verkerk en Peter Rotteveel, wordt door
eerstgenoemde mondeling verslag uitgebracht. De controle is, als gevolg van
agendaproblemen, pas zeer onlangs uitgevoerd door Ton Verkerk. De gegevens zijn
steekproefsgewijs gecontroleerd en de boekhouding, waarbij gebruik wordt gemaakt van het
klassieke doorschrijfsysteem, is in orde bevonden.
Geconstateerd wordt dat de financiële gegevens nogal verspreid zijn over verschillende
nummers van de mededelingen en losse bijlagen, hetgeen de overzichtelijkheid niet ten goede
komt. De kascommissie stelt voor om de financiële ontwikkelingen inzichtelijker te maken
door de begrotingen van de afgelopen drie jaren in kolommen naast elkaar weer te geven.
7. Décharge
De Kascommissie bij monde door de heer T. Verkerk,uit haar tevredenheid over het gevoerde
beleid en stelt voor het Bestuur te déchargeren.
8. Benoeming nieuwe leden Kascommissie.
Peter Rotteveel is, naar wordt aangenomen, bereid ook het komend jaar deel van de
Kascommissie uit te maken. Sirnon de Vries stelt zich daarnaast beschikbaar. Theo de
Frankrijker is bereid om als reservelid op te treden. De ledenvergadering gaat met deze
samenstelling akkoord.
9. Begroting voor het jaar 2002.
In de begroting voor komend jaar is een opvallend lager bedrag voor de beurzen opgenomen
dan in 2001. Dit heeft te maken met de prijsverschillen tussen de zaal in Breukelen en de zaal
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in Den Dolder. Er moet ook rekening worden gehouden met de nog te maken kosten voor de
website.

10. Bestuursverkiezing
Volgens schema zijn de bestuursleden R. Oosten en M. Gieting aan de beurt om afte treden.
Beiden stellen zich herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend en de
Ledenvergadering gaat akkoord met herbenoeming.

11. Rondvraag.
De deelname aan de beurs in de Veemarkthal heeft nauwelijks nieuwe leden
opgeleverd. Wellicht kan de presentatie van de VVOF stand aantrekkelijker worden
gemaakt b.v met reclameborden. Helaas zijn deze nog niet beschikbaar. Daarnaast heeft
ons mededelingenblad weinig aantrekkingskracht op voorbijgangers, evenmin als het
informatiemateriaal. Mede daarom wordt besloten een aantrekkelijke promotiefolder te
maken. Deze kan ook meegezonden worden met de eerstvolgend veilingcatalogus van
de beide Veilinghuizen. Ook zal worden bekeken of er een mogelijkheid is om via de
financiële bladen deze te verspreiden.
Op 16 november zal Kees Monen een veiling houden in de Jaarbeurshal tijdens een
Algemene Ruilbeurs. Misschien is dat een goede gelegenheid om daar als VVOF bij aan
te sluiten. Het bestuur zal de mogelijkheden bezien.
Wederom wordt de suggestie gedaan aan het bestuur om te pogen meer redactionele
artikelen geplaatst te krijgen in tijdschriften/kranten die zich daar voor lenen, en dat
eventueel te ondersteunen met een annonce. Misschien dat het 25 jarig bestaan een
extra aanleiding kan zijn.
In de agenda voor de vergadering staat vermeld dat tegenkandidaten voor het bestuur
door de leden kunnen worden voorgedragen wanneer, conform art. 13 lid 3 van de
statuten, daartoe 10 % van de leden(= 20 leden) schriftelijk een voorstel indient bij het
bestuur, uiterlijk 3 dagen voor de vergadering. Het Bestuur heeft toegezegd de
kandidaatleden van leden die zich beschikbaar stellen zo veel mogelijk te zullen steunen
middels een voordracht aan de Algemene Ledenvergadering.
Voor beginnende verzamelaars is bij de vereniging niet veel informatie te verkrijgen
over bijvoorbeeld nuttige literatuur. Er is geen bibliotheek of een enigszins volledige
literatuurlijst. De secretaris zegt toe een begin te maken met een lijst die later via de
website kan worden geraadpleegd.
Nu de VVOF ook op het "Web " zit hebben verschillende leden aangeboden om via hun
Websites een link aan te leggen met die van de VVOF.

12. Sluiting
23 EN 24 MAART VEEMARKT HALLEN TE UTRECHT.
Er valt weinig te vertellen over deze twee dagen in Utrecht. Enige verzamelaars waren naar
Antwerpen afgereisd om de veiling van Mario Boone bij te wonen en de ruildag op zondag
mee te maken. Het beeld van deze bijeenkomst was nagenoeg het zelfde als die van januari.
Veel gerichte vragen over bekende bedrijven, en of daar oude effecten van zijn.

VEILING "SCRIPORAMA"16 MAART 2002 IN BREUKELEN.
Een goed gevulde zaal met opvallend veel nieuwe gezichten. Dit mede door een kort daarvoor
uitgezonden reportage op de TV door RTL Z, over oude effecten.
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Men zou zeggen succes verzekerd. Toch viel de daadwerkelijke belangstelling iets tegen. De
biedingen in de zaal bleven wat achter. Ook lieten enige ouwe getrouwen verstek gaan en
bleven de Duitse bieders achterwege vanwege een belangrijke veiling in Duitsland op dezelfde
dag.
Niet alles was echter droefenis. Er waren vele nog niet eerder aangeboden papieren waarvoor
behoorlijk veel belangstelling was.
"Banken!Financ. Instellingen en Verzekeringen". Vooral de kleine regionale banken waren
zeer gevraagd met oplopende prijzen. b.v.: "Friesch Hollandsche Levensverzekerings
Bank" aandeel f 1000,- Bolsward 1925: Euro 140 (11 0) zeer goede prijs. Enige jaren terug
ca. € 25,-. "Arnhemsche Bankvereeniging Pliester & Co.", een weinig voorkomend papier
bij een inzet van € 95 afgeslagen voor de vrij forse prijs van € 130; "Sticbtsche Bank"
aandeel f 1000,- Utrecht 1922 bracht € 65 (50) op. De hoogste prijs ooit betaald voor dit
beslist niet zeldzame papier. De toeslag van € 95 voor de "Noord Zuid Hollandsche Bank"
te Haarlem uit 1901 viel wat tegen. Op de vorige veiling bracht het nog € 130 op. Hevig was
het biedgevecht voor een aandeel van f 1000,- van de "Crediet-Bank voor Nederland"
Leiden 1903. Bij een inzet van € 130 niet minder dan € 160. Eveneens afkomstig uit Leiden
"Leidsche Levensverzekering Mij.", aandeel f1000,- 1914 werd voor de zeer goede prijs
van € 110 bij een inzet van slechts €42 afgeslagen. "Crediet Vereeniging de Hanze Bank"
Boxtel 1913: € 75,-, idem docb afkomstig uit Den Bosch 1917: € 120 (85) o.i. goede
prijzen. "Deposito en Effectenbank", aandeel f 1000,- Den Haag 1927: € 60 (40). Eveneens
Haags papier: "Provi.nciale Bankvereeniging", aandeel f 1000,- uit 1926: € 100 (95). Het is
opvallend boeveel banken er tot voor de 2e Wereldoorlog in Den Haag gevestigd waren.
Nogmaals blijkt hoe leerzaam het is dit soort veilingen te bezoeken voor het bestuderen van de
Financiële geschiedenis.
Wij besluiten deze sector met een "Certificaat" groot f 5,- uitgegeven door de "Provintie
Holland" in 1797. Door de muntschaarste in die tijd werden dit soort certificaten ook als
papiergeld gebruikt. Bij een inzet van € 250 afgeslagen voor € 400,-. Goede prijs.
Bij de sector "Spoor- en Tramwegen en Auto's" viel op het nog niet eerder aangeboden
papier "Gorsselscbe Paardentram" aandeel f 100,- uit 1889: € 140 (120), eigenlijk een
koopje. Aandeel f250,- "Tramweg "Zutphen-Emmerich" uit 1926 deed € 75,-. Apri12000
nog geveild voor f220,- (ca € 100). Hoewel op de veiling maart 2001 nog griff600,(ca € 270) betaald werd voor het vrij zeldzame aandeel f250,- uit 1869 van de "Noord
Brabantsch Duitsche Spoorweg Mij. Boxtei-Wesel" haalde het ditmaal zelfs de inzet van
€ 220,- niet. Teleurstellend! In het verre verleden zelfs tegen de f 1000,-. Aandeel uit 1893 van
de "Nederlandsche Zuid-Ooster Spoorweg Mij." bracht € 60,- op. Bij de automobielen viel
op de o .i. zeer goede prijs van € 110,- (60) voor aandeel f 1000,- van de "Koloniale
Automobiel Mij." uit 1913. In 2000 nog geveild voor f60,- (ca € 27).
Scheepvaart etc. De liefhebber van het aandeel van f300,- uit 1903 van de "Nijmeegsche
Stoombootreederij " die een geregelde vaart onderhield voor personen en goederen tussen
Nijmegen en Rotterdam, hoefde slechts € 80,- (75) neer te tellen voor dit interessante papier.
Het prijsverloop voor dit aandeel is nogal wisselend geweest. Begin 1980 ca f250,-. In de
negentiger jaren zakte de prijs tot ca f 100,- en nu weer in opwaartse richting. Eveneens een
Nijmeegse onderneming "Stoombootdienst Jan van der Heyden" uit 1853, aandeel f500,€ 95,-, bescheiden prijs voor een dergelijk oud papier. "Wacht en Visscherij op de Lutine"
uit 1874, aandeel f 100,- werd afgeslagen voor € 100,-. De eens in het vooruitzicht gestelde
gouden bergen bleven zoals bij alle ondernemingen, die zich met de berging van de goudschat
bezig hielden, achterwege.
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Goed in prijs blijven de aandelen "H.A.L" ., aandeel f500,- uit 1915: € 80,- (75); een recepis
(nr 1.) uit 1920 van "Visscherij Mij. Doggersbank" te Schiedam werd afgeslagen voor €
75,-. Bescheiden prijs voor een papier met een oplage van slechts 15 stuks.
Bij de sector Industrie viel op de forse prijs van € 120,- voor een aandeel van f250 van de
"Rotterdamsche Meelfabriek" uit 1866. Ruimschoots werd deze prijs nog overtroffen door
een pref. aandeel van de nog steeds bestaande fabriek "Gebr. van Thiel's Draad- Klinknagel
Fabriek" in Helmond uit 1924. Twee liefhebbers boden tegen elkaar en na lang bieden
afgeslagen voor € 170,-. (50). Er waren nogal wat papieren van de eens zo roemruchte
"Fokkerfabrieken". Een pref. aandeel uit 1951 werd voor de o.i forse prijs van € 500
afgeslagen. Een drietal kavels met aandelen uit 1985 werden afgeslagen voor € 75,-.
"Oude aandelen en kunst", al eerder schreven wij hierover. Aangeboden werd een aandeel
van "Bouw Mij De Lairesse" uit 1906, uitgevoerd in "Art Deco" stijl naar een ontwerp van
André van Vlaanderen. Bij een inzet van € 150 verkocht voor € 180,-. Een aandeel van
f 100,- uit 1863 van de "HoJiandsche Suiker Raffinaderij" bracht goede prijs op van € 100
(95). Een heveg biedgevecht vond plaats voor het nog niet eerder aangeboden aandeel f250
uit 1906 van "Homeopatische Ziekenhuis" in Utrecht. Bij een inzet van slechts € 20,uiteindelijk afgeslagen voor € 130,-. Dus bijna 7x over de kop.
De "V.O.C." heeft nog niets van zijn magische klank verloren. Voor een z.g. "AflossingsBiUet" behorende bij obligatiën, ongedateerd, doch waarschijnlijk uitgegeven ca 1785, werd
de forse prijs van € 520 betaald. De hoogste prijs voor een kavel op deze veiling. Een aantal
jaren geleden werd bovengenoemd papier verkocht voor ca. f 100,-.
Buitenland. Opvallend was de toegenomen belangstelling voor Amerikaanse Spoorwegen.
Bijna alle aangeboden kavels werden verkocht tegen prijzen niet zelden ver boven de inzet o.a.
"Chicago Roekisland & Pacific RR." Mortgage Bond$ 5000,- uit 1887, € 60,- (32);
"Pine Creek R.Way" Bond$ 1000,- uit 1855: € 55,- (32); "Beach Creek RR" Bond$
1000,- uit 1892: € 50 (32); "Saratoga and WbitehallRR", cert. uit 1856: € 60,- (50).
Bij België viel op een document uit 1823 van de "Soc. Gén. des Pays Bas-Alg. Ned. Mij. ter
Begunstiging van de Volksvlijt" waarin vermeld de eerste betaling voor aandelen in deze
Mij.: € 280 (250). Voor het fraaie papier "L'Ikelemba" uit 1898 werd op de veiling van 8
april2000 nog f275,- (€ 125) betaald. Nu hoefde de liefhebber slecht € 95 ,-neer te leggen.
China. Verrassend was de belangstelling voor de Bonds van f 20,- van: "Chinese
Government!Reorganisation Loans" uit 1913, tot € 36,-. Een Bond van f. 100 bracht zelfs
€ 150,- (75) op.
Effectenhoeken. Ook ditmaal was er voor dit soort onmisbare naslagwerken goede
belangstelling. Vooral de bekende "Van Oss" Effectenboeken lagen goed in de markt. Prijzen
van ca € 40 tot € 90,-. De even onmisbare naslagwerken "Nierop en Baak's Naamlooze
Vennootschappen" brachten eveneens goede prijzen op. Tot ca € 80,-.
Het was wederom een genoeglijke en leerzame veiling en zeker de moeite waard deze te
bezoeken.
Amsterdam, april 2002.
L. Rietveld, Beëdigd Taxateur.
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SSSSSSSSSTTTTTT !!!!!!, NIET VERDER VERTELLEN
(geheim bericht uit het Hoge Noorden)
Sechts fluisterend wil ik u- hiertoe gedwongen door het VVOF bestuur- iets vertellen over de
steeds succesvollere woensdagavond-bijeenkomsten in Groningen-Helpman. Met 7 bezoekers
in januari 2001 en 9 bezoekers in maart 2002 ging de Harense koek voor het eerst helemaal op:
het laatste ''kontje" ging in een zakje mee op reis met Jan van der Veen richting Akkrum (Fr.).
Jammer voor het bestuur van de Philatelisten Vereniging Groninge~ dat al 2 jaar gewend was
een flink deel van de koek te mogen verorberen op de dag na onze bijeenkomsten.
Beide avonden (in januari en maart) verwisselden zoals gewoonlijk vele tientallen stukken van
eigenaar, vaak via een "ruil" door de vraagprijzen losjes op te tellen en te "matchen". Soms
gaat er echter ook veel geld over tafel. Gelukkig wordt er ook wel eens iets weggegeven. Er
wordt aan deze stamtafel met veel plezier elke avond veel informatie uitgewisseld, waaronder
ook onlangs verworven boeken en documenten. De tijd (2,5 uur) blijkt altijd weer te kort.
2 personen, die mij hadden benaderd om hun stukken te kope~ had ik gevraagd ze bij opbod te
laten verkopen op de maart-bijeenkomst. Dat bleek voor iedereen een succes. Dhr. Flentge (lid
van de Philatelisten Vereniging) o:{ltving voor zijn 37 stukken (20 kavels) 205 Euro, terwijl
hem eerder slechts 50 was geboden door een handelaar. Zijn Russische spoorwegen brachten
meestal 1 Euro op, soms iets meer. Mexicaanse staatsleningen uit 1896 met mooie dame er op
deden 10 Euro per stuk (inzet 5); Oostenrijkse staatsleningen gingen voor 2 Euro en
Mexicaanse voor 1. Het klapstuk van de veiling bestond echter uit 10 aandelen (de enig
uitgegeven 10, verdeeld in 2 kavels) van het bedrijfvan dhr. Flentge's vader: VUMAGRO (=
Vuurvaste Materialen Groningen), een bedrijf dat in 1951 is opgericht onder de naam Krohne's
Fabrieksschoorsteen en oven-bouwbedrijf: welke naam in 1960 werd gewijzigd in
VUMAGRO. Zie de afbeelding. De nos. 1 t/m 5 staan op naam van de directeur B.A. Flentge.
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De andere 5 op naam van H. Gresel te Amsterdam, maar deze werden enkele jaren later al
overgeschreven op naam van dhr. Flentge. Ze maakten o.a. keramiek voor de binnenkant van
kachels. Beide kavels brachten 65 Euro op (inzet 25) en er was een VVOF-lid dat acheraf
grote spijt had dat hij niet had doorgeboden. Hij werd voor een ''zacht" prijsje echter alsnog
bediend met een stuk en ging dus ook gelukkig naar huis. De 2e verkoper (23 stukken in 8
kavels) ging met 107 Euro naar huis en was ro tevreden dat hij in september weer iets wil gaan
inbrengen (vooral Russen en ander buitenland).
Zijn aandelen Algemene Verzekeringsunie gingen voor 3 Euro I st.; aandelen f 500 uit I 921 in
de Grondexploitatie Maatschappij "Gelderland" voor 5 Euro I st.. Obligaties in deze Mij. uit
1921 deden respectievelijk 10 en 13 Euro. De Maatschappij tot Exploitatie van
Bouwterreinen te Doorwerth gingen voor 4 Euro I st. weg. Van der Eb & Dresselhuys'
Scheepvaart-Maatschappij te Rotterdam uit I917 deed 3 Euro I st. Dit alles wel in kavels van
1, 2 tot soms 8 stukken tegelijk.
Nou, u begrijpt zeker wel dat we deze kennis liever tot onze kleine kring van aanwezigen
hadden willen beperken. Kom dan dus ook vooral niet naar onze volgende woensdagavondbijeenkomsten op 11 september en 13 november 2002 en op 8 januari en 12 maart 2003.
Mocht u de verleiding toch niet kunnen weerstaan, dan zal ik u graag de weg wijzen, en
eventueel voor de rest van de avond een gezellig cafe en een goed hotel.
Hugo van der Molen

STICHTSCHE TRAMWAY-MAATSCHAPPIJ
Sedert 1827 werd de verbinding tussen Arnhem en Utrecht onderhouden door de diligence van
VanGend en Loos, de zgn "Arnhemsche Wagen". Deze verbinding liep via Zeist naar Utrecht.
Toen echter in 1845 de Rhijnspoorweg het traject Utrecht-Arnhem opende, was er geen
belangstelling meer voor de diligence en de "Arnhemsche Wagen" verdween al spoedig.
Hierdoor had Zeist geen verbinding meer met Utrecht.
Maar al snel, in datzelfde jaar, opende Pauw Dieges, die een diligencedienst onderhield van
Utrecht op Amersfoort, ook een dienst van Utrecht naar Zeist. In 1863 kreeg hij concurrentie
van stalhouder Jan van Wijk. Maar toen in 1879 de paardentram Utrecht-Zeist in gebruik
genomen werd, was het al snel met de diligence gedaan.
Er ging echter nogal wat vooraf: voor de tram kon rijden.
In I 877 krijgt ene heer Visser concessie voor het leggen vanrails voor een "tramway" van
Utrecht naar Zeist. In 1878 wordt de Stichtsche Tramway-Maatschappij opgericht en krijgt
ieder de gelegenheid deel te nemen in het kapitaal Aanvankelijk werd gerekend op f275.000,-,
maar in april1878 was nog maar voor f90.000,- ingeschreven. Door op het plan te bezuinigen
en een toenemend vertrouwen, lukte het voldoende kapitaal bijeen te brengen.
Werd eerst aan een paardentram gedacht, later voelde men meer voor een stoomtram. In maart
1879 zou een wedstrijd gehouden worden van tramway-lokomotieven, waarvoor zich al50,
meest buitenlandse, industrieelen aangemeld hebben. Er kwamen echter dermate veel bezwaren
om stoom als trekkracht te gebruiken , dat besloten werd voorlopig maar met paarden te
beginnen. De wedstrijd werd daarom uitgesteld.
Toch kon men nog niet beginnen, want eerst moest de Gildbrug in Utrecht nog vernieuwd
worden. Ook waren er problemen in de Bildt. De eigenaar van een brug weigerde toestemming
te verlenen tot het passeren van die brug.
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GEVESTIGD: Amsterdam
OPGERJCHT: 17-7-1908
DIRECTEUREN: J.C. van Amerongen en W.C. van Amerongen
DOEL: Het voortzetten van de kleedermakerij, voorheen uitgeoefend onder de finna W.C.
van Amerongen, de fabricage en verkoop van kleederen ten einde uit een en ander
winst te behalen.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f20.000,-, verdeeld in 40 aand. aan toonder elk groot
f 500,-. Allen geplaatst.
cat.nr.
NL H 0224

nominaal
f 500

kleur
zwart/wit

geplaatst
40

soort
aand.

De vennootschap is ca 1918 opgeheven?
Druk: Typ. M.J. Portielje, Amsterdam
Afinetingen: 29,8 cm x 19,4 cm aand.
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ALGEMEENE MOTOR-OMNIBUS EN VRACHT-AUTO MAATSCHAPPIJ
A.M.O. V .A.M.

OPGERJCHT: 22-5-1 9 17
GEVESTIGD: 's-Gravenhage
DIRECTEUR: P. Judell
COMMISSARISSEN: J.J. Doffegnies, H.J.D . de Fremery en C.R.F. Baron Krayenhoff
DOEL: De uitoefening van het bedrijfvan ondernemer van personenvervoer en
vrachtvervoer; de handel in automobielen, motoren, onderdeelen en benoodigdheden;
het deelnemen in vennootschappen, welke een soortgelijk doel hebben.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f525.000,-, verdeeld in 25 pref aand. op naam en 500
gew.aand.. op naam of aan toonder. In 1920 gebracht op f2.025.000,- en in 1922 op
f 1.300.000,-, verdeeld in 1000 l e pref en 1000 2e pref. aand. groot fSOO,- en
f300.000,- gewone aand. elk groot f300,- Tevens zijn geplaatst 25 opr.bew.

cat.m .
NLH0225a
NLH 0025b
NL H 0225c
NLH 0225d
NLH0225e

nominaal
f1000
f1000

kleur

geplaatst
300
25
25

f500
f500

De vennootschap is in 1924 in liquidatie getreden.
Druk: Drukkerij Ten Hagen.
A:finetingen: 29,4 cm x 21 ,9 cmaand.
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soort
aand.
pref 1917
opr.bew.
1e pref. aand
2e pref aand.
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NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

"ARCHIPEL"

.AUTOGARAGE
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Maatschappelijk Kapitaal

f
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Bewijs van Aandeel
M '$ '8 Serie _/;1

groot DUIZEND GULDEN
VOLGESTORT.
·· -GRAVENHAGE. - -- ..
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Oedt.lqurd Contmiu4rü:

/

~

D judk :

OPGERICHT: 30-8-1920
GEVESTIGD: 's-Gravenhage
DIRECTEUR: F. Boom
COMMISSARISSEN: Joh. J. Moret, P.A.A. vanLoonenP. Kerkhoven
DO~L: Het verhuren, stallen en herstellen van automobielen en motoren, het drijven van
handel daarin en de handel in onderdeelen daarvan, alsmede de handel in alles wat
rechtstreeks of zijdelings in verband mèt het hiervoor genoemde staat.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 1.000.000,-, verdeeld in 500 gewone en 500 pref
aand. aan toonder elk van f 1000,-. Uitgegeven zijn 10 opr.bew. Geplaatst is aan aandelen en
pref aand. een totaal bedrag van f263.000,-.
cat.nr.
nominaal
NLH0226a f1000
NLH0226b f1000
NLH0226c

kleur
roodbruin

geplaatst
10

soort
aand.
prefaand.
opr.bew.

De vennootschap is in 1927 in liquidatie getreden en begin 1928 opgeheven.
Druk: Typ. Atlas- Den Haag
Afmetingen: 26,4 cm x 18,8 cm aand.
cm x
cm pref aand.
cm x
cm opr.bew.
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OPGERICHT: 30-5-1917
GEVESTIGD: Amsterdam
DIRECTEUR: Jan van Hees
COMMISSARISSEN: E.H. Crooe, Mr. P.H. Haaoebriok, Mr. H.B. Verloren vanThemaaten
D.P. Scbrikker
DOEL: De handel in tabak met name in orientale-tabakken, zoomede alles wat, in den
ruimsten zin des woordt, geacht kan worden met dien handel in verband te staan.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 500.000,-, verdeeld in aand. groot f 1000,- op naam of
aan toonder. Uitgegeven zijn 500 opr.bew. Allen geplaatst.

cat.nr.
nominaal
NL H 0227a f 1000
NLH0227b

kleur
lilabruin/grijs
lila/geel

geplaatst
500
500

Het faillissement is uitgesproken d.d. 4-10-1922
Druk:
Afmetingen: 34,7 cm x 23,5 cm aaod.
30,7 cm x 22,8 cm opr.bew.
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soort
aand.
opr.bew.
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' en 25 der Statnteu, goedgekeurd b!j ~oninldjjk besluit ..-an 3 September 1878.
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Imniddels was besloten om maar van stoom af te zien. En toen kwam er meer vaart in. Eind
maart/begin april 1879 werd een aantal proefritten gehouden, waarbij nogal wat ontsporingen
voorkwamen. Maar ook dat probleem werd overwonnen, zodat eind april de lijn kon worden
geopend vanafUtrecht Station tot aan de Gildbrug.
En dan eindelijk, op 19 mei 1879, is de grote dag aangebroken dat de lijn naar Zeist geopend
werd. De "Weekbode" meldt dat het wemelde van toeschouwers in afwachting van de
feesttram. Naast grote blijdschap was er ook ontevredenheid, want men vond de prijzen veel te
hoog. Een enkele reis van Utrecht naar Zeist kostte wel30 cent! Maar al snel werden de
prijzen verlaagd, mede door de grote belangstelling. Tot eindjuli waren al123.193 passagiers
vervoerd en tot eind oktober a1225.632.
De storting op de in 1878 uitgegeven aandelen kon in vier termijnen plaatsvinden, de laatste op
1 maart 1879, oa. bij de commissionair W. van Oosterwijk Bruijn. In augustus werd
gewaarschuwd voor een advertentie, waarin de aandelen vor 90% werden aangeboden, terwijl
ze in Amsterdam werden verhandeld voor 83 à 85%.
De Stichtsche Tramway-Maatschappij had inmiddels ook een concessie voor een
paardentramlijn van Zeist naar Driebergen Station. Hier kon worden overgestapt op de
stoomtram naar Arnhem. Deze concessie werd in 1882 overgedaan aan de in dat jaar
opgerichte Ooster Stoomtram Maatschappij. De samenwerking tussen de STM en de OSM
was goed. Zelfs zo goed dat per 1-1-190I alles in handen komt van de OSM en de STM
geliquideerd wordt. De OSM was eigendom van de in 1900 opgerichte Nederlandsche
Buurtspoorweg Maatschappij.
Op 19 augustus 1909 deed de electrischte tram zijn intrede en op 24 augustus werden in Zeist
de paarden verkocht. Dertig jaar lang had de paardentram zijn diensten bewezen. Nu brak een
nieuwe periode aan.
R..A. Oosten.
Bronnen: Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken, div. nummers 1879.
L. Visser: Het Dorp Zeist.
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MAIL-BID ll /2002 BIEDINGEN IN € !!
(Sluitingsdatum 23 juli 2002)
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 € 1 t/m €10 met € 0,50, daarboven met € 1,-.
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 de verrekening met de verkopers plaats.
Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aangetekend). V erkopers
wordt per kavel € 0,10 plus 15% van de opbrengst in rekening gebracht (leden € 0, 10 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 = als nieuw
EF
= als nieuw, met een enkele vouw ofte verwaarlozen vlakje
VF
= meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen
F
= zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere mankementen
W
= waardeloos
N
= stukken op naam
+
= decoratief
++
= zeer decoratief

KAVELS-MAlL BID ll / 2002
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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4 aand.
4 aand.
3 aand.
2 aand.

f200 Nederlandsch-Indische Escompto Mij, Batavia 1934
f 200 Nederlandsch-Indische Escompto Mij, Batavia 1934
f 200 Nederlandsch-Indische Escompto Mij, Batavia 1934
f 1000 Amstelklei, A'dam 1924
2 aand. f 1000 Amstelklei, A'dam 1924
2 aand. f 1000 Amstelklei, A'dam 1924
I aand. f 1000 Algeroeene Landexdploitatie Mij, A 'dam 19 16
1 winstaandeel Nationale Mij der Belgische Spoorwegen, Brussel I949
I obl. 5% Pond 20 Imperia! Chjnese Government 1908, Banque de I'Indochine
1 obl. 5% Pond 20 Imperia! Chinese Government 1908, Banque de l'Indochine
1 obl. 5% Pond 20 Imperia! Chinese Government 1908, Banque de Plndochine
1 obl. 5% Pond 20 Imperia! Chinese Government 1908, Banque de I'Indochine
1 obl. 5% Pond 20 Imperia! Crunese Government 1908, Banque de l'Indochine
I obl. 5% Pond 20 Imperia! Chinese Government 1908, Banque de l' lndochine
1 obl. 5% Pond 20 Imperia! Chinese Government 1908, Banque de l' lndochine
1 obl. 5% Pond 20 Imperia! Chinese Government 1908, Banque de 1'Indochine
1 obl. 5 %Pond 20 Imperia! Chinese Government 1908, Banque de I'Indochine
1 aand. f I 000 Suikerfabriek Bodjong, A'dam 1911
I aand. f 1000 Suikerfabriek Bodjong, A'dam 1912
1 aand. f 1000 Suikerfabriek Bodjong, A' dam 1911
I aand. f 1000 Suikerfabriek Bodjong, A' dam 1912
I aand. f 1000 Suikerfabriek Bodjong, A'dam 1911
1 aand. f I 000 Suikerfabriek Bodjong, A' dam I911
2 aan d f 1000 Suikerfabriek Bodjong, A'dam 191 1
2 aand. f 1000 Suikerfabriek Bodjong, A'dam 1911

VF
VF

VF
VF
VF

VF
VF
VF
VF ++
VF++

VF++
VF++
VF++
VF++
F++

F++
VF++

F
F
F

F
F

F
F
F

22. 1 obl. 4% f 1000 No 0976 Samarang Joanna Stoomtram Mij, 's-Gravenhage 1895
1 obl. 4% pro resto f900 No 0976 Samarang Joanna Stoomtram Mij 1951
23 I obl. 4 Yz% Hitelbank, Budapest 1910
1 obl. 4 Yz% Hitelbank, Budapest 1910
24 1 obl. 4% Gulden 1000 Ungarischen Hypothekenbank, Budapest 1893
I Theisslot Gulden 100, Budapest 1880
25 2 pandbr. 4 Yz% Kronen 2000 Ungarischen Escompte und Wechsler Bank, Budapest 1910
26 3 pandbr. 4 Yz % Kronen 2000 Ungarischen Escompte und Wechsler Bank, Budapest 1910
27 1 premielening Gulden 100 Oesterreichische Boden Credit Ansta1y, Wenen 1880
28 l premielening Italiaanse Rode Kruis 1886
29 3 optiebewijzen Unilever, Rotterdam 1937
30 I bewijs van 10 gewone aand. van elk f 100 Koninklijke Ned. Texrtiel Unie, Enschede
I962
2 bweijzen van gewoon aandeel f100 Koninklijke Ned. Textiel Unie, Enschede 1962
31 4 bewijzen van gewoon aandeel f I 00 Koninklijke Ned. Texrtiel Unie, Enschede 1962
32 I warrant voor 10 aandelen Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Huetten AG 1926
33 2loten Weerbaarheid f2,50, Rotterdam 1870
34 1 lot Weerbaarheid f2,50, Rotterdam 1870
I lot Weerbaarheid f2,50, Rotterdam 187I
35 2 loten Weerbaarheid f2,50 Rotterdam 1871
36 2 loten Weerbaarheid f2,50 Rotterdam 187I
37 2 loten Weerbaarheid f2,50 Rotterdam 1871
38 21oten Weerbaarheid f2,50 Rotterdam I871
39 2 oprichtersbewijzen DeCrediet Hypotheekbank, 's-Gravenhage I914
40 idem als kavel 39
41 idem als kavel 39
42 idem als kavel 39
43 idem als kavel 39
44 idem als kavel 39
45 idem als kavel 39
46 idem als kavel 39
47 1 oprichtersbewijs DeCrediet Hypotheekbank, 's-Gravenhage 1914
48 1 cert. 48 aandelen van elk HK$ 5 EVO Cotton Mills Ltd, Hongkong 1952
49 2 obl. 4 % Roebel 625 Grand Russian Railroad Co 1890, SU E 1023
50 1 obl. 4% Roebel 125 Nicolaibahn 1869, SU E 1020a
51 1 aandeel f 100 Mij tot Zoutwinning op het eiland St. Martin, Amsterdam 1869
52 2 deposit certificates 5 % $ 2000 State ofMississippi U.S.A. 1925
53 2 deposit certificates 5% $ 2000 State ofMississippi U.S.A. 1925
54 1 aand. f 1000, La Holandesa, Mij. voor Groeven-Exploit. en Marmerbewerking in Spanje
Amsterdam 1889
55 I aand. flOOO, Dordtsche Cultuur Mij, Dordrecht 1922
I aand. f 1000, idem, duplicaat voor nummer 754, Dubbeldam 1957
56 1 pref/gew. aandeel f500, Batjan Archipel Mij., Rotterdam I911
1 aand. f 100, Tjoeroeg Beheer, Rotterdam 1991
57 2 aand. f 1000, Soerabayasche Machinenhandel v/h Becker & Co., Hilversum 1895
58 1 aand. f 1000, Bolang Mongondou, aand. A
I aand. f 1000, Bolang Mongondou, aand. B
59 1 aand. f 1000, Mij. voor Moderne Kantoor-Inrichting v/h Fles & Co A'dam 1919
60 3 6% obl. f l OO, Exploit. Mij. Noembing, Den Haag 1931
61 10 aand. f 100, Technische Handel Mij. De Nijs, Den Bosch 1963, niet uitgegeven
62 10 warrants Naardeo Iuternational, Naarden 1977
63 1 cert. f 1000, Vergde Lawoe Ondernemingen, Den Haag 1929
1 cert. f 1000, Admin.kant. Mataram, inz Cult. Mij. Tjokro Toeloong, Adam 1930
64 1 aand. B. f 1000, Kodowa Koelapparatenfabr. den Haag 1928
1 aand. f500, Radjamandala, Landbouw Mij., Batavia 1951
65 2 cert. A'dam $20 ofFrs. 100 Buick Oil Comp. Amsterdam 1912
66 2 aand. f 100, Dikkers & Co., Hengelo 1973
67 1 6% obl. f 1000, Internationaal Verkeersbureau, Amsterdam 1922

F
VF
VF
VF
F
F

F+
F+
VF
F
F
F
F
F
F
VFen W++
F ++
W+
Fen W+
Fen W +
FenW+
W+
F
F
F
F
F
F
F
F
F
W+
F
F
VF
VF
VF

w

VF
VF
VF
VF
2xW
VF
F

w
3xW
10 x VF
10xVF
VF
VF
VF
VF
2xVF
2 x VF
VF
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2xF
2xVF
2xVF

2 aand. f 100, Soembawa, Cult. Mij., Bandoeng 1914
2 bew. van 5 aand. van f20, Vergde Bedrijven Nederhorst, Gouda 1969
2 act. ord. fr 250, Credit foncier d'Extrême-Orient, Brussel 1946
1 5% obl. Chemin de Fer Lung-Tsing-U-Hai, Brussell921
I 4% obl. Rbll25, W1adikawkas Spoor, St. Petersburg 1894, SU E 1160a
2 41/2% obl. Rbll25 Iwangorod-Dombrowa Spoor, Warschau 1881, SU E l026a
I 4% obl. M 500, Kursk-Charkow-Asow, St. Petersburg 1889 SU E 1033a
I 4% obl. M 1000 idem
SU E 1033b
l 4% obl. M 2000 idem
SU E 1033c

68
69
70
71
72

w

VF
2xF

F
F
F

OPBRENGSTLIJST MAIL-BID I 2002(* na loting)
kavel
1
2
3
4

s
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

opbr.
1,50
1,00
1,50
2,00
1,00
1,50
6,00
5,50
5 50
6,SO

s,so
6,SO
S,50
S,50
6,SO
5,50
6,00
5 50

kavel
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

opbr.
8,50
8,50
2,SO
2,50
2,00
2,50
2,50
2,00
3,00
6,50
6,50
4,00
3,50
3,SO
6,SO
3,50
8,50
6,SO

kavel
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

so
51
52
53
S4

opbr.
6,SO
3,00
3,00
3,SO
5 50
11,00
10,50
10,50
3,00
6,50
3,00*
12,00
5,50
8,00
6,00*
6,00
6 50
6,SO

kavel

ss
S6
S7
S8
59
60
61
62
63
64
6S
66
67
68
69
70
71
72

opbr.
4,00
3,SO
2,50
1,00
2,00
2,00
2,00
3,50
1,00
2,00
4,00
1,00
3,00
1,00
1,00
4,00*
3,00
3,00

VOORVVOF-LEDEN KLEINE "ZOEKERTJES"- GRATIS
De advertentie-rubriek kleine Zoekertjes is eenmaal per jaar gratis te gebruiken door leden die
oude effecten of daarmee verbandhoudende zaken te koop aanbieden, te koop vragen ofwillen
ruilen. Voor advertenties met een commercieel doel gelden speciale tarieven, opvraagbaar bij
het Bestuur. De redactie heeft het recht advertenties te weigeren zonder opgaafvan redenen.

ZOEKERTJES 2002: Ik zoek aandelen uit Nijmegen. Ruilmateriaal staat op www.oudeaandelen.mvweb.nl. Paul van der Zee, tel. 024-323 36 87.
CONTRIBUTIE 2002
Zoals u weet bedraagt de huidige jaarlijkse contnbutie € 18,15. De penningmeester verzoekt u
de contributie 2002, voor zover nog niet aan hem overgemaakt, zo spoedig mogelijk te
voldoen.

Catalogus en aanvullingen
De basiscatalogus bestaat nu uit de pagina's NL H 1 t/m 174, NI C 1 t/m 36 en NL V 1 t/m 24.
Door de uitbreiding van de basiscatalogus is de verkoopprijs aangepast.
De verkoopprijs van de Catalogus voor leden is nu € 13,35 (of € 19,00 inclusiefverzendkosten); deze bedragen vooruit te voldoen.
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Voor niet-VVOF leden bedraagt de aanschafPrijs van de Catalogus € 20,15 (afgehaald) of
€ 25,80 (per post); ook deze bedragen vooruit te voldoen.
Bij de komende ruilbeurzen zullen aanvullingsbladen van de catalogus ter beschikking komen
t.w. een bijgewerkte index, Ned-Indië en Nederland. De bladen zijn genummerd als
NL H 143 t/m 174
prijs € 2,NI C 37 t/m 64
prijs € 2,NI C 65 t/m 94
prijs € 2,De index
prijs € 1,-.

AGENDA - Ruilbeurzen, veilingen etc.
Woensdag 11 september 2002 en 13 november 2002
Woensdagavondbijeenkomst van de VVOF Afdeling Noord, in Groningen, van 19.30 tot 22.00
uur in de bibliotheek van de filatelistenvereniging, Emmastraat 5, Groningen-Helpman.
Inlichtingen: Hugo van der Molen (tel: 050 5348795).
Zaterdag 7 september 2002
VVOF ruilbeurs en clubveiling, van 11.00 tot 15.00 uur, in zalencentrum 't Hoppie in Den
Dolder.
Zaterdag 28 september 2002
Ruilbeurs van 10.00 tot 16.00 uur in Huize Patrimoni~ Berkenlaan, Groningen-Selwert
(samen met de filatelistenvereniging Groningen). Telefonische inlichtingen en reservering van
tafels à€ 7,- bij Hugo van der Molen, 050-5348795.
Zaterdag en zondag 12 /13 oktober 2002
Algemene verzamelaarsbeurs in de Veemarkthallen te Utrecht. Ook de VVOF-leden staan hier
weer met 4 kramen. U kunt daar ook staan en bent ook van harte welkom om de stand te
bezoeken! Inlichtingen bij: L. Witte, p/a VVOF Postbus 17071, 1001 JB Amsterdam
Zaterdag 9 november 2002
Veiling van COLLECTWEB (Comé Akkermans), Papermoney and old Stocks, in "Het Oude
Stadhuis", Markt 1 te Culemborg van 12.30 tot 1'8.00 uur. Informatie: telefonisch 034
5531670, e-mail c.akkermans@collectweb.nl, website: www.collectweb.nl
Zaterdag en zondag 16 /17 november 2002
Algemene verzamelaarsbeurs, Jaarbeurs Utrecht, met op zaterdag een veiling van Scriporama
(Kees Monen). Informatie: telefonisch 0181 630662, e-mail hcmonen@chello.nl
Zaterdag 30 november 2002
VVOF ruilbeurs en Clubveiling, van 11.00 uur tot 15.00 uur, in Zalencentrum 't Hoppie in Den
Dolder.
De VVOF bijeenkomsten worden gehouden van 11.00 uur t/m 15.00 uur met om 13.00 uur
een geplande clubveiling in Den Dolder, in zalencentrum 't Hoppie, in Sporthal De Delta, naast
het N.S. Station op de lijn Utrecht-Amersfoort.
Route voor autorijders; vanafknooppunt Oudenrijn volg borden Amersfoort A 28, bij
Knooppunt Rijnsweerd de A 28 op. Neem afslag Den Dolder (afrit 3), volg borden Den
Dolder. Neem niet de afslag Den Dolder/Bilthoven, maar volg Lage Vuursche/Baam. Als u
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onder het spoorwegviaduct bent: le afslag links (industrieterrein Den Dolder). Vervolgens
elireet weer de 1e links, rij door tot vlak voor de spoorwegovergang aan uw linkerhand.
Vanuit Hilversum volg de A 27 naar Utrecht en neem afslag Bilthoven. Provinciale weg volgen
(nieuwe Wetering) richting Soest/Baarn. Voorbij Biltboven afslag Den Dolder nemen. Voor
het spoorwegviaduct rechtsaf (industrieterrein Den Dolder).
Vervolgens weer de eerste links, rij door tot vlak voor de spoorwegovergang. De Sporthal De
Delta ligt ca. SOm voor deze spoorwegovergang aan uw linker hand. Er is voldoende
parkeergelegenbeid en ... bet is gratis.

Sluitingsdatum kopij volgende Mededelingenblad: 23 augustus 2002.
advertentie

www.scripophily.nl

> 2000 stukken

zoeken kan op land, provincie, activiteit of illustratie
Dr. Hugo H. van der Molen, Wederikweg 114,9753 AE Haren
Tel: 050-534 8795 Fax: 050-534 0852
email: molen@worldonline.nl

verzamelaar zoekt
OUDE EFFECTENVERZAMELINGEN
Gratis taxatie, zonder enige verplichting!
Reacties aan: HENK NOORT, Zwolseweg 293, 7345 AA APELDOORN
Telefoon 055-52.15.970 I Fax 055-52.12.394
Afstand geen bezwaar

Bezoekt de VVOF website
www. vvof.nl
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(advertentie)

Op zoek naar een leuk venameiobject of relatiegeschenk?
Vraag vrijblijvend infonnatie aan over ons aanbod, dat bestaat uit:
• Oude effecten van Nederland en verschillende andere landen
• Oude documenten
• Rekeningen en Duits Noodgeld
Info: Jan Briggeman
Kantelenweg 70, 3233 RD OOSTVOORNE
Telefoon/Fax: (+31) (0) 181 485 036
( adveneolie)

www.hwp-info.com
HWP-INFO, P.O.BOX 295
NL- 1110 AG AMSTERDAM-DIEMEN
. {advertentie)

Oude waardepapieren te koop gevraagd
grote en kleine partijen zijn welkom
gratis taxatie-afstand geen bezwaar
goede prijzen voor 18e eeuwse waardepapieren
inzenden voor de veiling is iedere dag mogelijk
aanvraag van veilingcatalogus of info

Scriporama & First Dutch
email: scriporama@chello.nl

Kees Monen
www .scriporama.info
Parelgras 144
3206 RG SPIJKENISSE
BESTUUR
J.H.B. Visker
R. Oosten
L. Witte
F.J.Schaaf
M. Gieting
P.E.Baas

Voorzitter I Mail-Bid
Vice Voorzitter1 2e Penningmeester
Secretaris
Penningmeester
Pubtic Relations
Catalogus I Redactie

tel: 0181 630 662
fax: 0181 643 597
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De Vereenigde Sportfondsenbaden NV
Om zich in hun sport beter te kunnen ontplooien dan mogelijk was in het Zuiderbad, streefden
in de beginjaren 1920 enkele leden van de Arnsterdamsche zwemclub - het IJ - naar de
oprichting van een eigen overdekt zwembad. De eerste initiatieven kwamen van rechtenstudent
J.A.C. (Han) Bierenbroodspot Eerst deed hij een verzoek bij de gemeente, dat werd
afgewezen. Vervolgens probeerde hij aandelen uit te geven, maar die vonden slechts geringe
afuame. In 1923 kwam de nog in militaire dienst zittende P .B. Ed van Es op het idee om
spaarders te werven voor spaarkassen, middels de door hen (op 14-6-1923) op te richten N.V.
"De Sport-Fondsen", waarvan de beide jonge mannen (samen 46 jaar) directeur werden. Het
eerste blad van de oprichtingsakte is afgebeeld in Planjer (1962, p. 11 ).
In 1927 was genoeg gespaard ( flOO.OOO) om de Gemeente Amsterdam te bewegen tot het
geven van een garantie op een leening van f260.000 bij de Rijksverzekeringsbank. Architect
van Amstel zou het eerste sportfondsenbad "Amsterdam-Oost" ontwerpen en het werk werd
voor f268.550 aangenomen door de aannemers Poldervaart (voor het betonwerk) en de fa.
Begram van Beten & De Bruijne. Locatie werd die van het oude retortengebouw van de
voormalige Ooster gasfabriek. Eerste directeur werd van Es. Bierenbroodspot werd
gedelegeerd commissaris. Het bad werd geopend op 22-6-1929.
Het succes in Amsterdam werkte aanstekelijk; er werden in diverse plaatsen spaarkassen
opgericht, die geheel overeenkomstig het Amsterdamsche voorbeeld werden
geregelementeerd. Planjer (1962, p. 21-25) geeft het volledige Regelement der Spaarkassen
van de N.V. ''De Sportfondsen"- Afdeeling Rotterdam, zoals het voor alle voor-oorlogse
sportfondsenbaden werd gehanteerd.
Ieder jaar werd een 12 jaar lopende Spaarkas geopend met als naam "Spaarkas Rotterdam
19.. ".
De spaaraandeelhouders betaalden minimaal f 30 als eerste jaarstorting, zonder verplichting tot
nastorting. Echter, een volldeige inschrijving voor de duur van 12 jaren bedroeg f360, te
betalen, hetzij ineens f 300 (dus een korting van f 60), 11 jaarlijkse stortingen van f 30 (dus
f30 korting, zijnde een gratis 12ejaar), maar betalingen konden ook per halfjaar, kwartaal of
per maand. De inhoud van zo'n Spaarkas was gemeenschappelijk eigendom van die
deelgerechtigden, die minstens drie jaarstortingen hadden volbracht. Deze droegen het beheer
ervan over aan de N.V. "De Sportfondsen", welke N.V. het centrale beheer en de centrale
administratie deed. De gelden werden belegd in de N.V. "de Vereenigde Sportfondsen-Baden",
onder voorwaarde, dat deze N.V.de ontvangen gelden der Spaarkasssen zou aanwenden tot
oprichting van ofbelegging in overdekte bad- en zweminrichtingen. Zolang de N.V. Overdekte
Bad- en Zweminrichting te Rotterdam nog niet was opgericht, moest het geld van de
Spaarkassen der "Afdeeling Rotterdam" gereserveerd worden voor deze nog op te richten
N.V.
In het 13e jaar van een Spaarkas werd de inhoud onder de deelnemers verdeeld: een gedeelte
in geld en een gedeelte in aandelen en I of obligaties in de N.V. "De Vereenigde SportfondsenBaden", waarbij de uitkering in effecten niet groter mocht zijn dan in geld. Landelijk zijn er ca.
25.000 spaarders geweest in vele plaatsen. Ze kregen kortingen, die opliepen naarmate men
meer had gepaard en er waren ook speciale spaarders-zwemuren.

Het tijdperk van de spaarders was na de oorlog bijna geheel voorbij; er werden andere vormen
vankapitaalverschaffing aangewend. De na-oorlogse baden uwassenaar" en Rotterdam-Zuid"
kenden het spaarsysteem maar nauweliJKs. Alleen Wageningen had nog een ouderwetse
spaarkas gevormd.
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In 1962 heeft men een oplossing gevonden om voor de nog bestaande spaaraandelen te komen
tot een redelijke rentevergoeding: er werd een 3,5% obligatielening van 3 miljoen gulden
uitgegeven, deels ter financiering van nieuwe projecten, deels om oud-spaarders de
gelegenheid te geven hun aandelen om te wisselen in deze rer>t.•oraoentie obligaties.
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In 1937 werd ''Rotterdam-Noord" pas geopend. In Arnhem werd in 1933 het 2e
Sportfondsenbad geopend en in hetzelfde jaar in Zwolle het 3e. In 1934 volgden
achtereenvolgens Breda en Maastricht. Verdere Sportfondsenbaden kwamen er t/m 1961 in
Amsterdam-West (1939), Amersfoort (1937), Apeldoom(1935), Delft (1936), Dordrecht
(1938), Eindhoven (1935), Haarlem (1935), Heerlen (1935), Nijmegen (1937), RoterdamZuid (1961), Schiedam (1934), Venlo (1935), Wageningen (1957), Wassenaar (1956) en
Zaanland (1940).
Maar lang niet alle initiatieven leidden tot een succesvolle stichting van een zwembad. In
Alkmaar, Den Haag, V elzen, Hilversum en Leiden, b.v., werden wel spaarkassen gevormd,
maar kwamen geen sportfondsenbaden. Soms door te trage ambtelijke molens, soms ook door
initiatieven van het bedrijfsleven, zoals bv. in Leiden. Daar was in 1935 een afdeling van De
Sportfondsen opgericht en na 3 jaar sparen werd het kapitaal (f30.000) voldoende geacht om
de gemeente om de gebruikelijke garantie te verzoeken. Maar.... toen kwam de Koster-groep
om op haar wijze te komen tot de stichting van een overdekt zwembad, en met succes (Planjer,
p. 36). Ik weet verder niets over de Koster-groep (wie kan me inlichten ?) maar de naam
Koster komen we ook tegen op de aandelen van de N.V. Noorder Zwembad in Groningen (zie
het artikel van W.J. Nieboer in het mededelingenblad vanjuni 1993). De stukken daarvan zijn
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ondertekend door directeur H. Koster en commissaris A Koster. Ook veel van de aandelen
staan op naam van A. Koster.
Sinds het gedenkboek in 1962 uitkwam zijn er veel ontwikkelingen geweest. Het huidige
Sportfondsen Nederland N.V. heeft een veelomvattender werkterrein gekregen. Ze speelt
(anno 1989) een actieve rol in de meest uiteenlopende sport-, rekreatie-, en
welzijnsvoorzieningen, Van sporthallen tot sauna's, van tennisparken tot bowlingbanen, van
campings tot sporthotels, van kulturele centra tot multifunctionele accomodaties in meer dan
80 gemeenten. Ze houdt zich bezig met bouw en renovatie, exploitatie, technisch advies,
bedrijfskundig advies alsmede opleiding en training.
De bekende artiest D.A. Bueno de Mesquita (bij scripo:filisten wel bekend van het door hem
getekende aandeel uit 1920 van "Vereeniging tr Honk"), tekende met zijn uitbundige pen veel
in "Het Sportfondsenblad" en maakte veel andere reclames voor de zwemsport, waarvan
Planjer diverse fraaie voorbeelden heeft opgenomen
Ik ken 2 effecten van het bedrijf: bewijzen van gewoon aandeel uit 1944 van respectievelijk
f 10 en f 12,50. Decoratieve stukken, met een duikster in de onderdruk. Ze zijn namens de
directie o.a. ondertekend (in facsimile) door oprichter Mr. J.A.C. Bierenbroodspot.
Literatuur:
Planjer, B., I 962, Sportfondsen-spiegel, Jubileumuitgave van de N.V. "Sportfondsenbad
Rotterdam-Noord", ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. 175 blzn., met veel foto's en
tabellen.
Sportfondsen Nederland N.V., brochure 1989;
Singel42, 1015 AB Amsterdam.
Dr. Hugo H. van der Molen
De getoonde afbeelding is niet van Amsterdam maar van Rotterdam, 17 juni 1929, getekend
Bierenbroodspot, met stempel en F.J.A Verschoor? en de andere is niet te ontcijferen.
Het stuk zelf staat op naam van de heer D. Hudig Pzn. te Rotterdam en is in een keer
volgestort.

NIEUWBOEK
Wij ontvingen het boek "De geschiedenis van de Delftse Tabaksnijverheid en de historie van de
oudste sigarenfabriek A. Hillen". Samengesteld door Louis Bracco Gartner.
Uit dit boek blijkt dat de tabaksindustrie in Delft in zijn totaal een enorme omvang heeft gehad,
die je als oppervlakkige beschouwer niet voor mogelijk zou houden. Maar allereerst wordt
ingegaan op de oorsprong en de "vondst" van de mogelijkheden die de plant en het product
met zich meebracht. De sigarenindustrie is de oudste vorm zoals wij nu tabak kennen. Ook
daarvan wordt een duidelijke uiteenzetting gegeven.
Zoals wij de stukken van A. Hillen's Sigaren - en tabaksfabriek kennen zou de maatschappij
zijn opgericht in 1908. Dat jaar 1908 is de omzetting tot N.V. geweest, doch A. Hillen bestond
al in 1770!
De schrijver geeft een compleet overzicht van alle in de tabaksnijverheid geweest zijnde
bedrijven en natuurlijk een uitgebreid verslag van het wel en wee van A Hillen's.
Voorts een namenlijst, 20 pagina's, van werkers in die branche.
Alles is gelardeerd met vele illustraties van bedrijfsgebouwen, briefhoofden, tabaksverpakkingen en personen.
Een aanwinst voor de kennis van deze zeer onder maatschappelijke druk verkerende industrie.
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Het boek is te bestellen bij de heer L.F.J.R Bracco Gartner, Van Bossestraat 2-4, 2613 CR
Delft. Tel: 015 212 2411. De kosten, franco thuis, bedragen € 15,-.

VER.ING "MARIO BOONE", ANTWERPEN 23 MAART 2002.
Van alle recente veilingen was deze wel de meest succesvolle. Is het aantal verkochte kavels op
b.v. de Duitse veilingen doorgaans onder de 50%, bij Boone was dit ca 57% en de opbrengst
niet minder dan € 145.000,-.
Wederom opvallend was het grote aanbod Nederlandse papieren, die doorgaans tegen goede
prijzen verkocht werden. Enige prijzen:
BankeoNerzekeringen e.a. Fin. Instellingen:
"Marx & Co's Bank", aand. f 1000,-, R'dam 1916, de goede prijs van € 60 (25), bij de
veiling van Collectweb, nov. 2001 nog te verkrijgen voor f70,- (50).; "Bank Ass. Wertheim
& Gompertz" aandeel f 300, A'dam 1922, bij Collectweb recent verkocht voor f 150,- en hier
hoefde de koper slechts € 35 neer te leggen. Bij Hypotheekbanken komt men meestal
pandbrieven tegen. Het hier aangeboden papier van de "Holland-Noord Amerika Hyp.
Bank" te Gorinchem uit 1912 was een aandeel van f 1000,- waar doorgaans meer voor wordt
betaald: € 30 (25). Bij Collectweb werd recent voor een opr. aand. zelfs nog f 140,- betaald.
"Deposito en Effectenbank" aandeel f 1000,-, 's Gravenhage 1927: € 60 (50), gelijk aan de
prijs bij recente veiling Scriporama. "Nat. Adm. Bank voor Onr. Goed.", aandeel f500,A'dam 1923: € 60. Bij Scriporama in 2002 aangeboden voor € 11 0,-, ging echter terug. Voor
het o.i nog niet eerder aangeboden papier-vrij nieuw- aandeel f500,- "Spaarstroom Tuscha"
te Goes 1951 was de toeslag slechts € 28 (20) o.i. koopje voor een dergelijk zeldzaam papier.
Een obligatie f 100,- uit 1925 van de te Baarle Nassau gevestigde "Volkswelvaart, Crediet
en Handelsverg." ging vooe € 20 (15) weg. Het nogal eens aangeboden papier: aand. f 12,-,
MK 20, Frs 25 van "Wilhelmina, Ned. Trust Mij. voor Mijnwaarden", A'dam 1902 bracht
dit keer slechts € 90 (70) op. Bij Scriporama in 2000 nog f275,-.
Voor een aandeel "Lotichius Bank". Helmond 1921, inzet € 40 en "Hyp. Bank v.
Amerika", s-Gravenhage 1916, inzet € 25 was geen koper te vinden. Resp. bij Scriporama
2001 en Collectweb 2001 werd nog betaald f95,- en f90,-.
Voor het o.i. unieke papier, aandeel f 1000,- van "Ned. Alg. Levensverz. Mij.", A' dam 1830
werd € 450,- betaald (300), hoewel een forse prijs, o.i. toch nog een koopje. Voor een cert.
flOOO,-, "Grootboek Nationale Schuld" uit 1815, uitgegeven door de fameuze Weduwe
Barski bracht op de goede prijs van € 120.
Spoorfframwegen e.a. Transportmiddelen/Scheepvaart
Al eerder schreven wij hoe in de 19e eeuw Belgische Ondernemingen het voortouw namen bij
het aanleggen van Spoorwegen. In 1854 werd o.a aangelegd "Chemin de Fer D'Anvers à
Rotterdam". Van deze Mij. werd nu aangeboden een obL van fr 500 uit 1929, een bijzonder
fraai papier. Voor de vrij hoge prijs van € 240 (160) werd het toegeslagen. Voor het niet
minder decoratieve aandeel uit 1854 hoefde de koper in april2000 bij Scriporama slechts
f200,- (95) te betalen. Het bijna even oude decoratieve papier "C.D.F. de Liege à
Maestricht" uit 1861 ging voor € 180 (80) weg. Een aantal jaren geleden eens verhandeld
voor ca. f 50,-, later op een veiling bij Gutowsk.i in Bonn geveild voor DM 160,-. Wat
tegenvallend was de opbrengst voor het fraaie papier "Tramways Neerlandais Harlem et
Extensions" uit 1895, opbrengst € 60,-. Bij Scriporama april2000 nog f 150,-. Een
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oprichtersbewijs "IJsel Stoomtram Mij." 's-Gravenhage € 55,- (50). Een "C.D.F. Malines
(Mechelen)-Temenzen" obL fr 500uit 1900, curieus papier van Belg. onderneming, opgericht
in 1869. De verbinding was hoofdzakelijk bestemd voor het vrachtvervoer van en naar de
haven van Terneuzen. Verrassend hoge prijs: € 180 (150). Een paar jaar geleden hoogstens
f 100,-. Aandelen van Spoorwegondernemingen uit het voormalig Ned-Indië, hier practisch
onverkoopbaar werden in Antwerpen toch nog tegen redelijke prijzen verkocht: "Modjokerto
Stoomtram Mij." uit 1906 € 22 (15) en "Deli Spoorweg Mij.n uit 1884 € 15,-. Hoewel geen
Nederlands papier, maar wel betrekking hebbend op spoorwegen het interessante papier Bond
ofL 100 "Wagon Lits et des Grands Expresss Europeen" uit 1931 bracht € 130 (100) op.
O.i. overigens ten volle waard.
Bij de scheepvaart ging een aandeel van f500,- uit 1922 van "Defais & Verschore's
Scheepvrt Bedr." 's-Hertogenbosch voor slechts € 18 (15) weg en het Opr. Bew. uit 1922
van "HoU. Belg. Pakketvaart" te Bergen op Zoom voor € 46 (25). In april201 bij Boone
geveild voor B.fr. 1800 (1200).
lndustrie!Handelfl'abak
Niet alleen op de off. effectenbeurzen behoort Kon. Petroleum tot de "Blue Chips" ook op de
veilingen van oude effecten. Voor een onder-aand. f 100,- uit 1920 was de toeslag niet minder
dan € 120. Bij Scriporama in 2001 nog geveild voor slechts f100,-. Voor de andere "Blue
Chip" "Philips Gloeilampenfabriek" een kavel met een aand. van f 10,- uit 1983 en een
sh.cert. off25,- uit 1964: € 70. "Hermine Mijnbouw Mij." prefaand., Den Haag 1904: de
goede prijs van € 50 (40). "Eerste Ned. Co-op Beetwortel Suikerfabriek", Sas van Gent
1900: € 32 (15). Een aandeel van flOOO,- van de in A'dam gevestigde Diamanthandel "Davids
& Rooselaars" uit 1920 de hoge prijs van € 80 (50), recent nog tussen de f 40/f70,-. Niet zo
goed in de markt lag een aandeel van "Waterleiding Mij." Rotterdam 1893: € 22 (20). Bij
Scriporama werd in 2000 nog f65,- betaald.
In 1926 was er in Den Haag een tabaksiàbriekant, die zo in de ban was van de muziek van
Ludwich van Beethoven, dat hij zijn fabriek, die hij dat jaar oprichtte de naam gaf van
"Sigaren- en Tabaksfabriek L. van Beethoven". Voor dit curieuze papier moest de
liefhebber niet minder dan € 220 (200) neertellen. Het papier heeft een bewogen geschiedenis.
Voor het eerst kwam het op de markt in 1980 bij .MIRA in Rotterdam,, waar het werd
.toegeslagen voor f72,-. Al ras steeg de prijs daarna tot ca f 150,-. Een slimme Ned. handelaar,
die veel zaken deed met Duitsland promootte het papier in zijn verkoopcatalogus met de
volgende wervelende tekst: "Ludwich von Beethoven hat nicht nur Komponiert batjedoch
auch eine Tabaksfabriek getrieben" of men het wel ofniet geloofde vermeldt de historie niet,
doch de stukken vlogen weg tot ver boven de DM 200 en nu nog hoger. Een goede belegging.
"Tamiang Tabak Mij"., één van de fraaiste Ned. Tabakspapieren Wordt regelmatig op
veilingen aangeboden, dus niet zo zeldzaam. Voor het laatst bij Scriporama in 1998 geveild
voor f210,-. Bij Boone moest de liefhebber nu niet minder dan € 260 neertellen. Ook een
goede belegging.
18e Eeuws e.a. Bijzondere Papieren.
"Commerce Compagnie van Middelburg" van deze in 1720 opgerichte onderneming zijn in
het verleden meerdere stukken geveild tegen soms enige duizenden guldens. Nu werd
aangeboden een verkoop contract voor een aandeel van 250 Vlaamsche Ponden, bij een inzet
van € 500 toegeslagen voor € 650. Een Surinaamse Plantage "Rio Essequebo" uit 1771
bracht € 225 op. Wat tegenvallend. "Prinsen van Waldeck" . Obligatie f 1000,-, uit een door
het Haagse Bankiershuis Abraham & Simeon in 1786 verstrekte lening ging voor de
bescheiden prijs van € 250 (175) weg. Op 16 maart bij Scriporama nog geveild voor € 480.
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Aangeboden werd ook een aand. van f 1000,- van de "Keyserlycke Bank te St. Petersburg".
Dit wonderlijke papier~ uitgegeven te Haarlem in 1809 heeft een inmiddels bewogen
veilingsverleden met steeds weer nieuwe hoogtepunten. C.a. 20 jaar geleden kwamen deze
stukken voor het eerst op de markt tegen een koopje van ca f 50,-. Daarna liep de prijs op tot
ca f2500,- en in 1999 op de veiling van Scriporama tot zelfs f 4050,-, (plus kosten ca f 4800).
Welnu, deze hoge prijs werd nu bij Boone ruimschoots overtroffen. Bij een inzet van € 1000,
na langdurig en heftig bieden toegeslagen voor € 2000,- (plus kosten ca f 5200,-).
Men zal zich afvragen is deze prijs te hoog . O.I. geenszins. Gezien het geringe aantal stukken
dat bekend is en de fàcinerende naam is het een goede belegging en o.i. kan de prijs alleen nog
maar stijgen.
Nog een ander curieus papier liet van zich spreken. n.l "Optie bewijs van de "Keyserlycke
Indische Compagnie" uit 1730. Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon. Bijna 3 eeuwen
geleden werd er op de Antwerpse Beurs al in opties gehandeld en wel opties op de K.I.C.. In
1983 kwamen deze optiebewijzen voor het eerst op de oude aandelen markt en werden toen
verhandeld voor ca f750,- per stuk. Al spoedig steeg de prijs tot ca f2500,- .. In 1989 werden
de stukken zelfs verhandeld tot ca f3500,-. Daarna zakt de prijs tot ver onder de f2000,-. Bij
Scriporama in april 1999 steeg de prijs weer tot ca f2750,- en vervolgens weer lager op de
veiling van Tschöpe in 2001 DM 1450. De opgaande lijn volgde echter nu weer bij Boone. De
belangstelling voor het stuk was zo groot. dat na een lang en heftig biedingsgevecht de koper
bij een inzet van € 900 niet minder dan € 1800 moest neertellen. Plus kosten, in guldens ca f
4300,-.
Wat wij neerschreven bij de Keyserlycke Bank geldt in niet mindere mate voor dit papier. De
prijs ten volle waard. Denk eens aan: Het oudste optiebewijs ter wereld.
Wij besluiten dit verslag met de hoogste prijs voor een kavel: n.L een verzameling van 173
stuks Amerikaanse Filmpapieren: € 5500,-.
Amsterdam, juli 2002.
L. Rietveld, Beëdigd Taxateur.
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MAIL-BID
/2002 BIEDINGEN IN € !!
(Sluitingsdatum 23 oktober 2002)
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 € 1 t/m €1 0 met € 0,50, daarboven met € 1,-.
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 de verrekening met de verkopers plaats.
Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aangetekend). Verkopers
wordt per kavel € 0,10 plus 15% van de opbrengst in rekening gebracht (leden € 0,10 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
als nieuw
EF
als nieuw, met een enkele vouw ofte verwaarlozen vlakje
VF
= meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen
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BATAAFSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ

GROOT

EEl\l .DUlZEND GULDEN

NI-.45

OPGERICHT: 17-12-1920
GEVESTIGD: Rotterdam
DIRECTEUREN: A.W. Engelen en E.Th Büchner
COMMISSARIS: J.A. Büchner
DOEL: Het koopen en verkoopen van handelswarerun den uitgebreidsten zin en het zich
interesseeren in ondernemingen, welke gelijk doel beoogen.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: flOO.OOO,- verdeeld in 100 aand. aan toonder elk groot
f1000,-. Geplaatst is f60.000.
cat.nr.
NLH0228

nominaal
flOOO

kleur
blauw/zwart

geplaatst
60

soort
aand.

Het faillissement is uitgesproken d.d. 9-7-1924. De vennootschap is in 1925 opgeheven.
Druk:
.Annetingen: 33,0 cm x 20,1 cm aand.
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BAURG
ELECTROTECHNISCH BUREAU
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OPGERICHT: 16-11-1916
GEVESTIGD: Bergen op Zoom
DIRECTEUR: A.M Peeters
COMMISSARISSEN: Alex A. Nerincx, AJ.L. Juten, P.J. Piscaer, Jacq Smout en Jan
Verheijen
DOEL: Het uitbrengen van adviezen op industrieel en electrotechnisch gebied; het ontwerpen,
vervaardigen, leveren en herstellen van electrische leidingnetten, kracht- en
lichtinstallatiën; de handel in en het verhuren van motoren en locomobielen; de
uitoefening van agenturen en de handel in technische en electrotechnische artikelen in
den uitgebreidsten zin.
MAATSCHAPPEtiJK KAPITAAL: f 50.000,- verdeeld in 2 seriën, serie A 40 aand. en serie
B 60 aand. groot f500,- op naam of aan toonder. In 1919 gebracht op flOO.OOO,-.
Uitgegeven zijn 40 opr.aand.
cat.nr.
NLH0229a
NLH0229b
NLH0229c
NLH0229d

nominaal
f500
f500
f500

kleur
zwart/geelbruin

geplaatst
40
60
100
40

Het faillissement is uitgesproken d.d. 29-2-1924
Druk: Stoomboekdrukkerij van Gebr. Juten, Bergen op Zoom
Afinetingen: 35,8 cmx22,1 cmaand. 1917
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soort
aand. serie A 1917
aand. serie B 1917
aand. 1919
opr.aand.

BEEN'S WONINGINRICHTING MAATSCHAPPIJ
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OPGERICHT: 11-5-1918
GEVESTIGD: Rotterdam
DIRECTEUR: H.P. Beens
COMMISSARISSEN: A Henkelmans, Mr. W.F.C. Baars en J.P.J. Asselbergs Czn.
DOEL: Het bandeldrijven in meubele~ stoffeering en alle aanverwante artikelen. hetzij voor
zich zelf: hetzij als tusscbenpersoon. hetzij in samenwerking met derden, alsook het
inrichten van woningen en kantoren en alles wat in den ruimsten zin geacht kan
worden te behooren.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f500.000,-,verdeeld in aand. aan toonder elk groot
f 1000,-. Uitgegeven zijn tevens 40 opr.bew. Geplaatst f250.000,- aandelen.
cat.nr.
nominaal
NL H 0230a f 1000
NLH0230b

kleur
bruin/geel

geplaatst
250
40

soort
aand.
opr.bew.

In februari 1927 is de vennootschap in liquidatie getreden en in december 1927 opgeheven.
Druk: M. Wyt en Zonen, Rotterdam34,0 cm x
Afmetingen: 34,0 cm x 21,0 cm aand.

cm x

cm opr.bew.

230

BERGEN OP ZOOM, MACIDNEFABRIEK, IJZER- EN METAALGIETERIJ,
CONSTRUCTIE WERKPLAATSEN V/H ALEXNERINCX (1916)
IN 1915 OPGERICHT ALS; BERGEN OP ZOOM, CONSTRUCTIE WERKPLAATS
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OPGERICHT: 23-10-1915
GEVESTIGD: Bergen op Zoom
RAADVAN BEHEER: A.A. Nerincx, P.J. Piscaer enJ. Verheijen
DOEL: Het maken van ijzerconstructies, den handel daarin. handel in ruw en geconstrueerd
ijzer, en alles wat in den ruimsten zin daartoe bevorderlijk kan zijn. Voorts de
overname van soortgelijke of aanverwante bedrijven, alsmede het ontwerpen en
maken van machinerieën, machineonderdeelen en gietijzeren werken.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f500.000,-, verdeeld in aandeelen op naam elk groot
f 1000,-. Geplaatst is f250.000,-. Uitgegeven zijn 20 oprichtersaandeelen
cat.nr.
nominaal
NL H 0231a f 1000
NLH0231b

kleur
lila/zwart
roodbruin/zwart

geplaatst
250
20

soort
aand.
opr.aand.

De vennootschap is in 1920 geliquideerd en is overgegaan in de N.V. Holland, te Bergen op
Zoom.
Druk: Stoomboekdrukkerij van Gebr. Juten, Bergen op Zoom
Afmetingen: ca 36,0 cm x 22,0 cm beide stukken (geschept papier)
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= zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere mankementen
waardeloos
stukken op naam
decoratief
zeer decoratief

KAVELS-MAlL BW lll/ 2002
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

4 certificaten aandelen B Banca Unione, Milaan 1974
2 cert. van lOOaandelen elk Lire 50 la Rinascente, 1965
I cert. van 100 aandelen elkLire 50 la Rinascente 1965
1 cert. van 48 aand. elk Lire 50 la Rinascente 1965
I cert.van 34 aand. elk Lire 50 la Rinascente 1965
1 Inhaber Optionsschein voor 10 aandelen SIP, afgegeven door Mediobanca, Milaan 1986
3 Inhaber Optionsschein voor 79 aandelen Pirelli S.A. in Milaan, Frankfurtt 1986
2 Inhaber Optionsschein voor 4 aandelen NixdorfComputer A.G., Faderbom 1987
5 cert. van 50aandelen van Lire elk 200Liguia. Milaan 1960
1 obl. 4% RM 1000 Warschau-Wiener 1901 XI e serie SU E 1157b
I obl. 4 ~% RM 500 Wladikawkas 1912 SU E 1172a
1 obl. 4 % RM 500 Moskou-Kursk 1886 SU E I 078a
I obL 4% RM 1000 Moskou-Kursk 1886 SU E 1078b
3 obl. 4% RM 2000 Moskou-Kiew-Woronesch 1895 SU E l066d
3 aandelen f 1000 Motorenfabriek Pluvier, Rotterdam 1960
l pandbrief: 4 ~%Kronen 2000 Ungarischen Landes Central Sparcassa, Budapest 1910
1 cert. van 10 aandelen Baltische Eisenbahn 1868
1 aandeel f 100 Mijnbouw Mij Totok, Batavia 1906
2 aandelen f 100 Mijnbouw Mij Totok, Batavia 1897
2 aandelen f 100 Mijnbouw Mij Totok, Batavia 1909
1 aandeel f 100 Mijnbouw Mij Totok, Batavia 1906
2 aandelen f 100 Mijnbouw Mij Totok, Batavia 1897
2 aandelen f 100 Mijnbouw Mij Totok, Batavia 1909
2 aandelen flOO Mijnbouw Mij Totok, Batavia 1897
2 aandelen f 100 Mijnbouw Mij Totok, Batavia 1909
3 aandelen f 100 Mijnbouw Mij Totok, Batavia 1897
3 aandelen f 100 Mijnbouw Mij Totok, Batavia 1909
1 aandeel f500 Cafe en Bioscoopbedrijf "Het slot Ostende'"', Goes 1928
2 aandelen flOOO Samarang-Joanna Stoomtram Mij, 's_gravenhage 1882
1 aandeel f 100 Oost Java Stoomtram Mij, "s-Gravenhage 1949
1 aandeel f250 Zeeuwse Appelstroopfabriek en Drogerij, Goes 1916
1 aand. f500 afgestempeld op f50 Technische Handel Mij vlh Jan Mulder, A'dam 1918
1 6% cum. pref. wd aand. flOOO afgestempeld op f 100 Technische Handel Mij voorheen
Jan Mulder, Amsterdam 1919
1 bewijs van uitgestelde schuld f 120 Technische Handel Mij vlh Jan Mulder, A 'dam 1926
idem als kavel 20
idem als kavel 20
idem als kavel 20
idem als kavel 20
idem als kavel 20
idem als kavel 20
idem als kavel 20
idem als kavel 20
idem als kavel 20
2 6% cum. Pref. Wd. Aandelen f 1000 afgestempeld tot f 100 Technische Handel Mij
voorheen Jan Mulder, Amsterdam 1919
1 bewijs van uitgestelde schuld f 120 Technische Handel Mij vlh Jan Mulder, A ' dam 1926
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MEGA PLATEN EN CO BEURS
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Dutch Financial Bistory
21e Veiling

zaterdag 16 november 2002
Internationale Ruilbeurs Oude Waardepapieren
zondag 17 november 2002
Scriporama & First Dotch
veiling van oude waardepapieren - documenten - prenten papiergeld - landkaarten - varia
welke beide gehouden zuUen worden tijdens de grote
verzamelaarsjaarbeurs in de JaarbeursbaDen te Utrecht,
het grootste evenement op het gebied van verzamelen in Europa met
duizenden standhouders en 42.000 bezoekers in 2001
kataJogus 7.50 euro met gratis toegangskaart voor de
jaarbeurs op zaterdag 16 november 2002 ( normaal8.00 euro)
info tafelhuur en katalogos

Scriporama & First Dutch
KeesMonen
Parelgras 144 - 3206 RG Spijkenisse
Tel: 0181-630662- fax: 0181-643597
Email: scriporama@cbello.nl
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OPBRENGSTLIJST MA.fi.r.BID D
opbr.
kavel
kavel
1,50
1
19
2
1,50
20
1,50
3
21
4
12,00
22
5
12,00
23
12,00
6
24
11,00
7
25
11,00
8
26
11,00
27
9
11,00
10
28
11
11,00
29
12
11,00
30
11,00
13
31
18,00
14
32
15
7,50
33
11,00
16
34
17
6,50
35
18
6,50
36

2002 (*na loting)
opbr.
kavel
6,50
37
5,50
38
5,50
39
16,00
40
1,50
41
1,50
42
2,00
43
3,00
44
5,50
45
6,50
46
3,50*
47
6,00
48
5,50
49
1,50
50
2,50
51
1,50
52
1,50
53
1,50
54

opbr.

kavel

O]J_br.

1,50
1,50
13,00
13,00
13,00
11,00
11,00
13,00
13 00
13,00
3,00
2,50
2,00
1,00
30 00
9,00
11,00
10,00

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

5,50
6,00*
5,50
5,50
6,50
1,50
6,50
5,50
6,50
5,00*
11,00
1,50
4,50
1,50
3,00
1,50

71

~50

72

3,50

VOORVVOF-LEDEN KLEINE "ZOEKERTJES"- GRATIS
De advertentie-rubriek kleine Zoekertjes is eenmaal per jaar gratis te gebruiken door leden die
oude effecten of daannee verbandhoudende 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 opgaafvan redenen.
ZOEKERTJES 2002: Ik zoek aandelen uit Nijmegen. Ruilmateriaal staat op www.oudeaandelen.mvweb.nl. Paul van der Zee, tel. 024-323 36 87.
CONTRIBUTIE 2002
Zoals u weet bedraagt de huidige jaarlijkse contributie € 18,15. De penningmeester verzoekt u
de contnbutie 2002, voor zover nog niet aan hem overgemaakt, zo spoedig mogelijk te
voldoen.
Catalogus en aanvullingen
De basiscatalogus bestaat nu uit de pagina's NL H 1 t/m 174, NI C 1 t/m 36 en NL V 1 t/m 24.
Door de uitbreiding van de basiscatalogus is de verkoopprijs aangepast.
De verkoopprijs van de Catalogus voor leden is nu € 13,35 (of € 19,00 inclusiefverzendkosten); deze bedragen vooruit te voldoen.
Voor niet-VVOF leden bedraagt de aanschafprijs van de Catalogus € 20,15 (afgehaald) of
€ 25,80 (per post); ook deze bedragen vooruit te voldoen.
Bij de komende ruilbeurzen zullen aanvullingsbladen van de catalogus ter beschikking komen
t.w. een bijgewerkte index, Ned-Indië en Nederland. De bladen zijn genummerd als
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NL H 143 t/m 174
NI C37t/m64
NI C 65 t/m94
De index

prijs € 2,prijs € 2,prijs € 2,prijs € 1,-.

AGENDA - Ruübeunen, veilingen etc.
Woensdag 11 september 2002 en 13 november 2002
Woensdagavondbijeenkomst van de VVOF Afdeling Noord, in Groningen, van 19.30 tot 22.00
uur in de bibliotheek van de filatelistenvereniging, Emmastraat 5, Groningen-Helpman.
Inlichtingen: Hugo van der Molen (tel: 050 5348795).

Zaterdag 7 september 2002
VVOF ruilbeurs en clubveiling, van 11.00 tot 15.00 uur, in zalencentrum 't Hoppie in Den
Dolder.

Zaterdag 5 oktober 2002
Ruilbeurs van 10.00 tot 16.00 uur in Huize Patrimonium.. Berkenlaan, Groningen-Selwert
(samen met de filatelistenvereniging Groningen). Telefonische inlichtingen en reservering van
tafels à € 7,- bij Hugo van der Molen, 050-5348795.

Zaterdag en zondag 12 I 13 oktober 2002
Algemene verzamelaarsbeurs in de Veemarkthallen te Utrecht. Ook de VVOF-leden staan hier
weer met 4 kramen. U kunt daar ook staan en bent ook van harte welkom om de stand te
bezoeken! Inlichtingen bij: L. Wrtte, p/a VVOF Postbus 17071, 1001 JB Amsterdam

Zaterdag 9 november 2002
Veiling van COLLECTWEB (Comé Akkermans), Papermoney and old Stocks, in "Het Oude
Stadhuis", Markt 1 te Culemborg van 12.30 tot 18.00 uur. Informatie: telefonisch 034
5531670, e-mail c.akkermans@collectweb.nl, website: www.collectweb.nl

Zaterdag en zondag 16 I 17 november 2002
Veiling Scriporama 16 november 2002 tijdens de grote verzamelaarsjaarbeurs in de
jaarbeurshallen te Utrecht. Bij de catalogus is een gratis toegangskaart ingesloten.
Ruilbeurs Scriporama 17 november, zelfde adres. Voor tafelreserveringen info bij Scriporama
(Kees Monen): telefonisch 0181 630662, e-mail hcmonen@chello.nl

Zaterdag 30 november 2002
VVOF ruilbeurs en Clubveiling, van 11.00 uur tot 15.00 uur, in Zalencentrwn 't Hoppie in Den
Dolder.
De VVOF bijeenkomsten worden gehouden van 11.00 uur t/m 15.00 uur met om 13.00 uur
een geplande clubveiling in Den Dolder, in zalencentrum 't Hoppie, in Sporthal De Delta, naast
het N.S. Station op de lijn Utrecht-Amersfoort.
Route voor autorijders; vanafknooppunt Oudenrijn volg borden Amersfoort A 28, bij
Knooppunt Rijnsweerd de A 28 op. Neem afslag Den Dolder (afrit 3), volg borden Den
Dolder. Neem niet de afslag Den Dolder/Bilthoven, maar volg Lage Vuursche/Baarn. Als u
onder het spoorwegviaduct bent: le afslag links (industrieterrein Den Dolder). Vervolgens
direct weer de 1e links, rij door tot vlak voor de spoorwegovergang aan uw linkerhand.
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Vanuit Hilversum volg de A 27 naar Utrecht en neem afSlag Bilthoven. Provinciale weg volgen
(nieuwe Wetering) richting Soest/Baarn. Voorbij Bilthoven afSlag Den Dolder nemen. Voor
het spoorwegviaduct rechtsaf (industrieterrein Den Dolder).
Vervolgens weer de eerste links, rij door tot vlak voor de spoorwegovergang. De Sporthal De
Delta ligt ca SOm voor deze spoorwegovergang aan uw linker hand. Er is voldoende
parkeergelegenheid en ... het is gratis.

Sluitingsdatum kopij volgende Mededelingenblad: 23 november 2002.
advertentie

www.scripopbily.ol

> 2000 stukken

zoeken kan op land, provincie, activiteit of mostratie
Dr. Bugo H. van der Molen, Wederikweg 114,9753 AE Haren
Tel: 050-534 8795 Fax: 050-534 0852
email: moleo@worldooline.nl

advertentie

verzamelaar zoekt
OUDE EFFECTENVERZAMELINGEN
Gratis taxatie, zonder enige verplichting!

Reacties aan: HENK NOORT, Zwolseweg 293, 7345 AA APELDOORN
Telefoon 055-52.15.970 I Fax 055-52.12.394
Afstand geen bezwaar

,

....
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mededeling

Bezoekt de VVOF website
www.vvof.nl

(advertentie)

Op zoek naar een leuk venameiobject of relatiegeschenk?
Vraag vrijblijvend informatie aan over ons aanbod, dat bestaat uit:
• Oude effecten van Nederland en versehitlende andere landen
• Oude documenten
• Rekeningen en Duits Noodgeld
Info: Jan Briggeman
Kantelenweg 70, 3233 RD OOSTVOORNE
Telefoon/Fax: (+31) (0)181 485 036
(advertentie)

www.hwp-info.com
RWP-INFO, P.O.BOX 295
NL- 1110 AG AMSTERDAM-DIEMEN
(advertentie)

Oude waardepapieren te koop gevraagd
grote en kleine partijen zijn welkom
gratis taxatie-afstand geen bezwaar
goede prijzen voor 18e eeuwse waardepapieren
inzenden voor de veiling is iedere dag mogelijk
aanvraag van veilingcatalogus of info

Scriporama & First Dutch
email: scriporama@chello.nl

KeesMonen
www.scriporama.info
Parelgras 144
3206 RG SPUKENISSE
BESTUUR
J.H.B. Visker
R. Oosten
L. Witte
F.J.Schaaf
M . Gieling
P.E.Baas

Voorzitter I Mail-Bid
Vice Voorzitter/ 2e Penningmeester
Secretaris
Penningmeester
Public Relations
Catalogus I Redactie

tel: 0181 630 662
fax: 0181 643 597
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Kijkgelegenheid:
Vrijdagavond 19.00-22.00 uur
Zaterdagochtend 09.00- 11 .30 uur.
In de week voorafgaand aan de veiling ter kantore na telefonische afspraak.

Voor deze veiling hebben o.a. al ontvangen:
De oudste stadslening ter wereld: Een losrentebrief van de Stad
Leiden uit 1587.
Verder komt het eerste gedeelte van het archief van drukkerij De
Bussy Ellerman Harms onder de hamer. Dit archief omvat
drukspecimen van uitgegeven ~ningen tussen 1880 en 1960.
Onder deze stukken bevinden zich grote namen uit de financiele
historie en talloze titels, die nog nooit ter veiling zijn gebracht. Ook
omvat het een gedeelte van het Nederlandse papiergeld wat voor
het eerst op een veiling voor zal komen.
Bel voor informatie of de aanvraag van een veilingcatalogus!

Wij zijn altijd geïnteresseerd in inlevering van (een
gedeelte van) uw collectie.
(Contante verkoop behoort ook tot de mogelijkheden)

Door onze uitstekende veilingcatalogus en website krijgen
uw stukken de aandacht die ze verdienen.
CoflectWeb
Bijenstraat 1
Postbus 468
4100 AL Culemborg
KvK Rivierenland 11051514

T: 0610 135 145
F: 0345 531 670
E: info@colleçtweb.nl

W: www.collectweb.nl
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Postzegels
VVOF 25 jaar
Fie Carelsen en "Het Toneel"
Ruilbeurs van 29 november
Veiling Frankfurt
Veiling CollectWeb
Veiling Scriporama!First Dutch
Mail-Bid IV
Bommelerwaard, Stoomzuivelfabriek
Boolemans Postzegelhandel
Burkson, Centrale Verwarming
Centrale Guano Fabrieken
Opbrengstlijst Mail-Bid UI
Catalogus
Agenda

•

Advertenties

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

blz.

3
3
3-4
5
5
5-8
8
8-16
232
233
234
235
16-17
17
17-18
6
14
18

3e Cover
4e Cover

VERENIGING VAN VERZAMELAARS VAN OUDE FONDSEN (VVOF)
Redactie en secretariaat;
Postbus 17071, lOOI JB AMSTERDAM
Bankgiro nr. 42.10. 19.689
Postgiro nr 50.07.774
KvK nr: 40531330
Telefoon 020 695 35 59 (uitsluitend na 20.30 uur)
Website: www.vvof.nl
Contributie: € 18,15 per kalenderjaar.

Dit blad verschijnt 4x per jaar.
«:>Copyright V.V.O.F. 2002
Overname van artikelen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de redactie.
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POSTZEGELS
Het gaat deze keer niet om de inhoud maar over de enveloppe. In september heeft TPGPostgroep een velletje zegels het licht laten zien dat als onderwerp heeft industrieel erfgoed.
Het leek ons toepasselijk om deze zegels, die ook op ons verzamelgebied slaan, eens te gaan
gebruiken voor frankering.

VVOF25JAAR
In het jaar 2003 bestaat onze vereniging 25 jaar. Het Bestuur heeft gemeend speciale aandacht
te moeten geven aan dit Se lustrum. De bezoekers van de afgelopen ruilbeurs zijn ingelicht wat
het Bestuur voor de leden in petto heeft. De bijzonderheden zult u ontvangen in januari 2003.
De nieuwe ruilbeursagenda zal dan ook zijn ingesloten.

HOE FIE CARELSEN VIA "HET TONEEL" OP HET TONEEL KW AM
Om de strekking van deze kop te kunnen vatten, moeten we·eerst naar het Rotterdam van
1888. In het gezin van Luppo Rijkens, margarinefabrikant, werd een zoon geboren, Paul.
-Paur Rijkens groeide op in het beschermde milieu van zijn tijd. Zijn vader was directeur van
Hagemann & Co. Ltd. ( Valkstraat .11 met als tel.nummer 165 in 1891) en derhalve was er
natuurlijk contact met b.v. Sam van den Bergh. Na de overname door Van den Bergh's bleef
zijn vader werken voor deze toen al gro~e margarinefabrikant.
·
Ondanks het feit dat hij zich zelfkwalificeerde als een middelmatige leerling had hij een grote
dadendrang, vaak tegen het zere been van zijn vader. (niet uniek want de meeste lezertjes
herkennen dit) Toch kwam hij zoals dat hoorde op de H.B.S. terecht. Door zijn polio had hij
een beperkte sportruimte, doch met fietsen kon hij behoorlijk meekomen. Zijn lidmaatschap
van de fietsclub, waarbij de leden zeker een zeer hechte band moeten hebben gehad, leidde tot
de oprichting van de amusementsclub "Laetitia". De leden van deze club bezochten als hobby
vele toneel en opera voorstellingen. Paul Rijkens had nog een hobby n.L boekhouden.
De groep "Laetitia" begon op school zich al in te spannen om toneelv.oorstellingen te gaan
houden. Eerst hadden zij al de beschikking over Henri Morrién van het Rotterdamsch
Toneelgezelschap als regiseur, later, na het eindexamen spande hij zich in om onder regie van
Willem Rooyaards, Hoofts Warenar op te voeren. Nu citeer ik "Voor een toneelgroep van
leerlingen en oud-leerlingen van een H.B.S. een bijna onmogelijke taak Maar wij beschikten
over Top Naeff, die een van de hoofdrollen zou vervullen, over Jo Zwartendijk, over Nell
Bronger, de kostuumontwerpster, over Frits Lensvelt, die toen voor architect studeerde en de
decors ontwierp. Later zijn Nell Brongeren Frits Lensvelt getrouwd, en samen naar de N.V.
"Het Toneel" gegaan - de vóortzettirig van Royaards werk voor de ontwikkeling van de
Nederlandsche toneelkunst - waar zij elk op hun eigen gebied groot artistiek succes
behaalden."
Paul Rijkens was toen 18 jaar en moest buiten deze organisatie ook nog een Staatsexamen
boekhouden Grieks en Latijn afleggen. Natuurlijk was zijn vader niet zijn grootste supporter.
Met een budget van f 10.000,- als garantiefonds, toegezegd door Sam van den Bergh, de reder
Van Es, de bankiers Dulith en Mees en de vader van Jo Zwartendijk.
Nu moest Willem Rooyaards nog overgehaald worden. Uiteindelijk is dat gelukt en de
opvoering van Hoofts Warenar werd een groot succes in Nederland en Vlaams België.
Door dit succes zag Rooyaards zijn kans om een eigen toneelgezelschap op te zetten en in
september 1908 opende "Het Toneel"het seizoen met een voorstelling in het Paleis voor
Volksvlijt.
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De N.V. 11Het Toneer•was door Rooyaards samen met zijn administratieve directeur W.
Stumpff Jr. opgezet. Na zes maanden kregen deze twee een groot meningsverschil en Stumpff
vertrok. Rooyaards zocht een sterke persoonlijkheid om deze plek op te vullen en benaderde
Paul Rijkens. Deze was 20 jaar en mocht na een duidelijke aanvaring met zijn vader, naar het
mekka, Amsterdam, vertrekken, waar hij voor de periode van drie maanden Rooyaards zou
bijstaan. Hij zou daar, de voor die tijd, het gigantische bedrag van f3000,- op jaarbasis gaan
verdienen. De organisatie was een waar bedrijf met 140 werknemers! Rooyaards werd midden
in die periode ziek en vertrok voor herstelling naar Italië. Paul Rijkeos kreeg de algehele
leiding. Ik citeer nu weer een passage uit het boek; "Wij speelden 11De vrouw in het spel", met
Carotine van Dommelen in de hoofdroL Op een zondagmorgen kreeg ik bericht, dat Caroline
van Dommelen ziek was geworden. Maar, "the show must go on"- de voorstelling moet
doorgaan. Toen werd mijn aandacht gevestigd op Fie Carelsen, die ook aan ons gezelschap
was verbonden, en ik ging nog voor de lunch met een "apie 11 naar haar huis. Ik vroeg haar 110p
de vrouw af'' of zij de rol van Carotine van Dommelen dezelfde dag wilde overnemen. Fie
Carelsen antwoordde bevestigend. Ik moest op het toneel komen en aan het publiek mededelen
wat er gebeurt was. Het werd een triomfvoor Fie Carelsen. Zij was toen. .. 19 jaar."
Toen Paul Rijkens de leeftijd van 21 bereikt had boden de commissarissen hem direct het
salaris van f6.000,- per jaar aan. Het was gelijk aan dat van Stupfftoen hij vertrok. .
Maar aan al het tijdelijke komt een eind, en op 1-1-191 0 trad hij in dienst van Van den Bergh
in Rotterdam. Het salaris? f 1.300,- per jaar!!
·
Maar deze Paul Rijkens heeft het ver geschopt. Weinigen kunnen zeggen aan het einde van hun
werkkring. 11lk was President van Unilever".
Peter E. Baas
Deze bijdrage heb ik kunnen halen uit het boek Handel en Wandel, over het leven van Paul
Rijkens, nagelaten gedenkschriften 1888-1965. Verschenen bij A.D. Donker- Rotterdam.
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RmLBEURSVAN29NOVEMBER
Behoorlijk mistig en toch nog 16 bezoekers. De bekende "Bende van 20" was verre van
compleet maar er waren gelukkig een aantal nieuwe gezichten. Ook was er weer veel nieuw
aanbod, gezien de hoeveelheid stukken die van eigenaar verwisselde. Mistig of niet het was
toch een zeer geslaagde ruildag.

VEILING FRANKFURT I FREUNDE IDSTORISCHER WERTPAPIERE
Op 5 oktober 2002 vierde de Duitse instelling "Freunde Historischer Wertpapiere" haar 25
jarig bestaan met een speciale "Jubiläumsauktion". In elk opzicht een geslaagd feest en
daarbij een succesvolle veiling.
Een zeer verzorgde Catalogus, vele zeldzame papieren, waarbij meerdere stukken nog niet
eerder werden aangeboden.
Nederland was vrij goed vertegenwoordigd. Voor vele kavels zaten de prijzen in de lift. o.a.
"Billen Sigaren/Tabaksfabriek", Delft 1930: € 40,- (bij Scriporarna in 2001 2 stuks voor
f75,-) "Hollandscb-Turkscbe Tabak Mij." R'dam 1924: zeer gevraagd papier, niet minder
dan € 100,- (Scr. 2001 nog slechts f85,-) "Tabak Wijntbal" R'dam 1942 € 40,-.
Nederlandsche Scheepvaart Mij "Hollandia", R'dam 1917, zeer weinig aangeboden papier
ging weg voor de fraaie prijs van € 115,- (100). Evenzo fraaie prijs voor Visscherij "Holland"
Katwijk aan Zee uit 1908: € 80 (70) (Scr. 1999 f40,-.) Voor het z.g. "Mondriaan" papier
aandeel "Woningbouw Mij. 's-Gravanbage" 1921 werd niet minder dan € 120 (100)
geboden (Scr. 2001 nog slechts f 160,-).
Tenslotte een nog steeds geldige Stadslening van Vlissingen 2112% f 1.000,- uit 1820 werd
bij een inzet van € 400,- afgeslagen voor € 770,- (Scr. 2000 f 1.500,- inzet f950,-) ·
Keyserlycke Insiscbe Compagnie. De opmars van dit uit 1721 daterende aandeel van de
befaamde k.I.C. (Belgl.sche tegenhanger van de V.O.C.) zet zich voort. De laatste jaren nogal
wisselende prijzen. Toen het op de markt kwam, begin jaren 80 vorige eeuw, ca f750,-. Kort
daarna steeg het tot f3.000,-,- om vervolgens weer te zakken tot ca f 1.000,-. De laatste jaren
explodeerde de prijzen tot € 1.000,- in Frankfurt 2001 en nu tot niet minder dan € 1.900>.
(plus kosten ca fS.OOO,-.) Een goede belegging
Confederate States of America. Verassend was de plotselinge belangstelling voor deze
Amerikaanse Staatsleninge_n uit gegeven door de Zuidelijke Staten tijdens de Burgeroorlog
1860/65. Men noe_I?lt deze papieren ook wel eens de "Amerikaanse Russen" omdat zij destijds
even als de Russische Spoorwegleningen in grote getallen, ook in Nederland werden
uitgegeven. Alle kavels werden verkocht tegen prijzen van € 60,- tot zelfs € 900,-. In de
meeste gevallen ver boven de inzet.
De omzet bedroeg de fraaie som van € 333.500,-, terwijl56% van de kavels werd verkocht.
Wat Frankfurt betreft zullen wij het hierbij laten.
Amsterdam, november 2002. L. Rietveld, Beëdigd Taxateur.

VEll-ING "COLLECTWEB" VAN 9 NOVEMBER
Het leek erop, dat de belangstelling van vele beleggers zich verplaatst bad van het
"Grootstedelijke" Damrak naar het "Landelijke" Culemborg, waar op 9 november j.l. een
veiling van Oude Aandelen werd gehouden.
Ongekende prijzen. De malaise op de financiele markten schijnt de markt voor oude aandelen,
de z.g. "Non Valeurs" geheel voorbij te gaan. Nog nimmer sedert de belangstelling voor het
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Mario Boone organiseert 33ste

Internat. veiling & beurs oude aandelen
15 - 16 maart 2003 -Antwerpen
In 2003 viéren we ons 20-jarig bestaan. Op die tijd zijn we uitgegroeid tot
het leidend veilingshuis van oude effecten in de Benelux met een
wereldwijde reputatie van professionele service en met een ongeëvenaard
gevarieerd aanbod.

15 maart - veiling :
+/- 1300 kavels vanmeer dan 100 landen, vanaf€10
meer dan 100 Nederlandse stukken, o.a.
o VOC-obligatie, 1621 (absoluut topstuk dat voor de
eerste maal in de Benelux onder 4e hamer gaat)
o stichtersaandeel Elsevier (getekend J. Robbers)
·
o 18de eeuwse stadsleningen & plantages
o Amsterdamse Zoo (Artis) uit 1867
o vele leuke stukken met lage uitroep
-grote selectie van 's werelds meest decoratieve effecten
- gevarieerd aanbod USA-spoorwegen
- topselectie oude zeldzame Britse effecten
16 maart - iilternationale ,ruilbeurs : +80 meter tafels met
standhöuders uit heel Europa en honderden bezoekers.
Gratis toegang op beide dagen !
Plaats : Crowne Plaza Hotel; aan de ring .van Aritwerpen
Contacteer ons voor een gratis catalogus : Centrum voor Scripto:filie,
Mario Boone, Kouter 126, B-9800 Deinze, België. tel : 00329.386.90.91, fax: 0032-9.386.97.66, e.boone@glo.be.

WWW .BOONESHARES.COM
the most informative scripophily website aroundl
(in collaboration with the International Bond & Share Society- London)

Oude Effect een aanvang nam, nu ca 25 jaar geleden. werden er zulke hoge prijzen betaald als
op deze veiling.
In mei 2000 werd op de veiling van Scriporama voor een rentebrief van het
Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams uit 1638 de recordprijs van f39.000,- betaald, welke
prijs als uitzonderlijk hoog werd beschouwd. In Culemborg werd aangeboden een "Losrente
van vier gulden (een soort obligatie) van de Groote Leeninge" uit 1587 in Leiden.. Het
ow:iste tat dusver bekende Nederlandse waardepapier en tevens ook het oudste gedrukte
Nederlandse waardepapier. De inzet was € 25.0"00 (ca f55.000) hetgeen door de meeste
bezoekers als onhaalbaar werd beschouwd. Een vergissing! Na lang en heftig bieden, waaraan
door meerdere bieders uit verschillende landen, o.a. een Bibliotheek uit de U.S.A., werd
deelgenomen, was een sprakeloze zaal er getuige van dat het stuk uiteindelijk werd afgeslagen
voor niet minder dan € 54.000,- (plus kosten ca f 140.000,- ).1 De koper was deze1fde
omeerendgoed magnaat (met prominente plaàts in de Quote 500) die op de veiling van vorig
jaar eveneens zijn slag sloeg.
Overigens ging de belangstelling van deze koper niet alleen uit naar dit stuk. Nog tientallen
andere papieren kwamen in zijn bezit.
Enige opvatlende prijzen. Zoals gebruikelijk voor Banken/Fin. Mijen.. veel belangstelling.
"Amsterdamsche Bank" aandeel f200,-, 1916: € 700 (400), idem doch aand. f5000 ( 5 x
f 1000,-) de zeer hoge prijs van € 1.600,- (900). Kleine locale banken blijven gevraagd:
"Geerdinks Cr. Bank" aand. f 1000, Enschede 1928: € 120,- (50). "Groninger Scheeps
Hyp. Bank" opr.bew. 1903, € 110,- (70). "Hanze Bank" Delft 1917: € 65,-. Voor het o.i.
nog niet eerder aangeboden papier van de "Hulpbank Dordrecht", aandeel f 50,- 1925,
€ 85,- (50).
Andere Sectoren: "Lankhout Lithografie", aand. f 1000,-, 's-Gravenhage 1903, een
bijzonder decoratief papier: € 130,- (70). Nog niet zo lang geleden minder dan de helft.
Eveneens in prijs gestegen "Uitgeverij Mij. Elsevier", aandeel f 1000,-, R'dam 1882; € 70,-;
idemobligatie f1000,-, A'dam 1908 € 55,- (35). Voor het vrij veel voorkomende papier
"Mee1fabrieken der Nederlandsche Bakkerij" R'dam, werden twee kavels aangeboden en
gingen weg voor de zeer goede prijs van € 40,- per stuk. Ook bijna een verdubbeling.
Voor het zeer curieuze papier "Invoering Zijdeteelt in Noord Brabant" een aapdeel van
f 100,- uit St. Miebiels Geste11842 ontstond een waar biedgevecht. Bij een inzet van € 120,afgeslagen voor € 280,-. (in 1997 bij Scriporama nog voor f 160,- ). "Nederlandsche
Spitsbergen Comp." uit 1926 waren twee kavels resp. nom f50,- en een stuk van 20 x f50,is f 1000,-. Waar bij Scriporama in 2000 sle.c hts f75,- betaald werd, werd de opbrengst van de
kavels nu resp. € 75,- (20) en €.110,- (50). ·De opmars van de curieuze Certificaten van de
"Provintie Holland" zet zich voort. Hoewel deze papieren vrij veel voorkomen werd voor
een cert. van f 5,- nom. uit 1797 niet minder dan~ 460,- (220) geboden. Bij Scriporama laatst
€ 420,-. Voor een eert van f 500,- uit 1797 de verrassinde prijs van niet minder dan € 700 ·
(225). Nog niet zo lang geleden nog eens verkrijgbaar voor ca f25,-.
.
De Bussy Ellerman en Harms·B.V. Bij deze bekende drukkerij werden tientallenjaren lang
de meeste aandelen/obligaties van beursgenoteerde ondernemingen gedrukt. Het interessante
archiefvan deze onderneming, bestaande uit ca 20.000 stuks z.g. Specimen zal gedeeltelijk
geveild worden.. Op deze veiling waren.enige honderden kavels met Specimen van genoemde
waardepapieren in de aanbieding.
Nu waren tot voor kort de meeste verzamelaars nogal huiverig met de aankoop van
"Specimen en/ofBiankettes". Men ervoer het niet als echt. De stukken waren immers niet in
handen geweest ofverhandeld. De prijs was daarommeestal aanzienlijk lager dan de werkelijk
uitgegeven en gelopen stuken.. Tot verbazing van velen was .het op deze veiling precies het
omgekeerde. De stukken vlogen weg tegen prijzen soms 4 tot 5x de inzet. Tot b.v. € 300,-
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voor een "Specimen" voorlopig bewijs van aandeel "De Nederlandsche Bank" uit 1890.
Het zou te ver voeren om hier verder op in te gaan.
De omzet van deze veiling bedroeg niet minder dan ruim € 63.000,-, waarbij 86% van de
aangeboden kavels daadwerkelijk verkocht werden. Een wereldwijd record. Met deze veiling
heeft Nederland zich internationaal een belangriJlee plaats vez:worven op de markt voor het
oude aandeel.
Amsterdam november 2002, L. Rietveld, Beëdigd Taxateur Oude Aandelen.

VEILING SCRIPORAME/FIRST DUTCB
Na de verslagen van de veilingen te Frankfurt en Culemborg van resp. 5 oktober en 9
november j.l. zou een uitvoerig verslag van deze veiling gehouden op 16 november j.L te veel
ruimte in beslag nemen.
Een uitgebreid verslag bewaren wij voor de eerstvolgende uitgave van dit blad.
Amsterdam november 2002. L. Rietveld, Beëdigd Taxateur Oude Effecten.
MAIL-BID IV I 2002 BIEDINGEN IN € !!
(Sluitingsdatum 23 januari 2003)
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 €1 t/m €10 n;tet € 0,50, daarboven met € 1,-.
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 de verrekening met de verkopers plaats.
Kopers betalen naast de koopsom uitsluitend verzendkosten (aangetekend). Verkopers
wordt per kavel € 0,10 plus 15% van de opbrengst in rekening gebracht (leden € 0,10 plus
10%).Aan leden die stukken willen aanbieden voor verhandeling via de Mail-Bid wordt
verzocht de fondsen per post aan de WOF 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 ofte verwaarlozen vlakje
VF
:: meer dan eenmaal gevouwen, iets gevlekt, kleine beschadigingen
F
= zwaar gevouwen, scheuren wel of niet geplakt, andere mankementen
W
waardeloos
N
:: stukken op naam
+
= decoratief
++
= zeer decoratief
KAVELS-MAlL BID IV I 2002
1
2
3
4

5
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ca 35 bankbiljetten Mark 100 uit 1920
obl. 4% RbllOO Rusland 1902
2 obl. 41/2% Kronen 1000 Ungarischen Hypothekenbank, Budapest 1916
3 cert.$ 100 Bank der Vereenigde Staten van America, A'dam 1844
1 obl. 4% Kr. 2000 Ungarische Bodenkreditinstitutes, Budapest 1894
2 premieobligaties 3% flO,- Gebouw voor Kunsyen en Wetenschappen, A'dam 1921

F
2xF
lxF 2xW
F
lxF 2xW
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OPGERICHT: 27-2-1917
GEVESTIGD: Ammerzoden
DIRECTEUR: F. van Oeffen
CÖMMISSARISSEN: H.C. de Jonghen M.P. de Jongh
DOEL : Het bereiden en in de handel brengen van melkproducten en al wat daarmede in·
verband staat.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f 100.000,- verdeeld in 100 aandeelen aan toonder elk
groot f 1000,-.
cat.nr.
NLH0232

nominaal

flOOO

kleur
zwart/wit

geplaatst
80

soort
aand.

De vennootschap heeft in 1920 een terugbetaling van f500,- per aandeel gedaan en is per .....
geliqujdeerd.
Druk:
Afinetingen: 34,0 cm x 21,6 cm aand.
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OPGERICHT: 24-9-1918
GEVESTIGD: Amsterdam
DIRECTEUR: S.J. Weening
COMMISSARlSSEN: Mr. Dr. S. Zadoks en J. E. Joachimsthal
DOEL: Het voortzetten van den tot dusverre door de firma M.Z. Booleman te Amsterdam
gedreven handel in postzegels en poststukken, philatelistische benoodigdheden, het
houden van veilingen van deze artikelen, het expertiseeren en taxeeren van alles wat
met een en ander in verband staat of daartoe bevorderlijk is.
MAATSCHAPPELIJK. KAPITAAL: f2.000.000,-, verdeeld in vier serieën vanf500.000,elk in aandeelengroot f 1000,-. geplaatst is de eerste serie. Uitgegeven zijn 135
winstbewijzen.
cat.nr.
nominaal
NL H 0233a f1000 .
NL H0233b

kleur
groen/oker

geplaatst
500
135

De vennootschap is ca 1920 in liquidatie getreden.
Druk: H.G. van Dorssen, Amsterdam
Afmetingen: 34,7 cm x 24,4 cm aand.
cm winstbew.
cm x
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soort
aand.
winstbew.

BURKSON, NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR
CENTRALEVERWARMING EN VENTILATIE

OPGERICHT: 10-4-1906
GEVESTIGD: Amsterdam
DIRECTEUREN: F.J. van Burkom en H.J. Son
COMMISSARISSEN: Mr. E.P. de Monchy, W.J. Wisse enL. Simons
DOEL: De handel in en de exploitatie van alle toestellen met installaties voor. centrale
verwanning, alsmede van die der nieuwste hygiënische en ventilatietoestellen en
verder allerlei nieuwe toepassingen op dit gebied in den ruimsten zin, zulks ter
voortzetting der afdeeling centrale. verwarmingen enz. onder de firma Burkom en Son,
te Amsterdam, gedreven.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f60.000,-, aandeelen aan toonder van f500,-. In 1918
gebracht op f300.000,-, verdeeld in 20 seriën van 30 aandeelen van f500,-. Geplaatst
zijn 20 oprichtersaandeelen. (Vermoedelijk zijn in 1918 alle stukken vernieuwd.)
cat.nr.
nominaal
NL H 0234a f 500
NLH0234b

kleur
okerbruin

geplaatst
240
20

soort
aand.
opr.aand

De vennootschap is ca 1920 geliquideerd.
Druk: J.H. de Bussy, Amsterdam
Afinetingen: 35,2 cm x 22,1 cm aand
cm x
cm opr.aand.
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CENTRALE GUANO FABRIEKEN

Fabrieken te Ca.ppelle op d'l]ssel, opgericht bij act" van 24 JunÎ •89s, goedrekeurd bij Koninklijlé Besluit van
os Juli o89s. No. 42 , ge,.;jzigd bij Koninklijk· liesluit van 29 October •89?• No. 47
en bij Koninklijk Besluit van •· Pebruari ·~· No. s•·

.M.oatsc/Jopf)elfjk Kopitoolf 700,000.verc~.,cld

.

iA veertienhonderd aandcoelen, leder groot

.

f

soo~

.

B-EWIJS.VAN·:ÄANDEEL_.
groot:

- ---

Vijfhonderd Gulden,
aan Toonder.

OPGERICHT: 24-6-1895
GEVESTIGD: Rotterdam
DIRECTEUR: H.D. Salomonson
COMMISSARISSEN: H.M Salomonson, G.V. van derKorsen A.C. Wertheim
DOEL: Het aank:oopen en in den handel brengen van guano en andere grondstoffen en de
daarvan verkregen producten, met inbegrip van alles wat in den ruimsten zin gerekend
kan worden daartoe te behooren.
DUUR: Tot den 31 December 1941.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: f700.000,- verdeeld in aand. groot f 1000,-. In 1897
gebracht op f420.000,- verdeeld in aand. (afgestempeld) groot f600,-. In 1905
gebracht op f700. 000,- verdeeld in aand. groot f 500,- (nieuwe stukken).
Per ... he.eft een terugbetaling van f250,- plaatsgevonden.
cat.nr.
NL H 0235

nominaal
f500

kleur
wijnrood/blauw

geplaatst
1400

soort
aand. getekend 1906

Door de op 13 december 1915 gehouden vergadering is besloten alle activa en passiva over te
dragen aan de N.V. Vergde Chemische Fabrieken.
Druk: Stefanus Mostert & Zonen, Rotterdam
Afinetingen: 24,5 cm x 22,3 cm aand.
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18
19

20

21

22
23

24
25
26

27
28

29
30

31

4 obl. 5% Rbl 100 Rusland Staat, Binnenlandsche Leening 1864
1 obl. 4% Rbl. 125 Rusland Staat 1890 2e emissie
I obl. 4% f. 100 Kursk-Charkow-Azov 1888 SU E 1032b
2 obl. 4% Rbl. 125 Nicolaibahn 1867 SU E 1019a
1 obl. 4% Rbl. 125 Nicolaibahn 1869 SU E l020a
2 obl. 4% Rbl. 125 Nicolaibahn 1867 SU E 1019a
2 obl. 4% Rbl. 125 Nicolaibahn 1869 SUE 1020a
7 aand. Cult. Mij. Melangbon resp 1923/1925 en 1926
idem kavel 10
idem kavel 10
idem kavel 10
7 cert. A'dam. 41/2% obl. f 1200,-. Rjasan-Uralsk Spoorweg Mij ., A'dam1903
idem kavel 14
1 premieobl. f 15,- Hollandsche Grondcredietbank, A'dam 1904
2 opr.bew. Petroleum Mij. Moesi-Tiir, Adam 1901
1 recepis voor 1 aand. Rbl. 250 Russko-Gollanski Bank, A'dam 1916
1 recepis voor 5 aand. Rbl. 250 idem, A'dam 1916
3 opr. bew. Petroleum Mij. Moesi-llir, A'dam 1901
1 5112% obl. f500 serie B Vergde Javasche Houthandel Mijen, A'dam 1930
1 recepis voor 5 aand. Rbl. 250 Russko Gollanski Bank, A'dam 1916
1 ond.aand serie A Rbl500 Hollandsche Mij. tot Zout-Exploit. in Rusland, Den Haag 1910
1 ond.aand serie B Rbl500 Hollandsche Mij. tot Zout-Exploit. in Rusland, Den Haag 1910
1 premieobl. Kr 200 Magyar Jelzalog-Hitelbank, Budapest 1894
2 4% pandbrieven Kr. 1000 Pester Vaterlandischen Sparcassa, Budapest 1894 en 1895
1 premieobl. 4% Magyar Jelzalog-Hitelbank, Budapest 1884
1 premieobl. idem, Budapest 1905
1 4% obl. Kr 100 Koninkrijk Hongarije, Budapest 1903
1 idem Kr 200
3 idem Kr 2000
I 4% pandbr. Kr 1000 Magyar Jelzalog-Hitelbank, Budapest 1895
1 41/2% pandbr. Kr. 2000 Ungarischen Escompte und Wechsler Bank, Budapest 1889
1 4% obl. Kr 2000, Hoofdstad Budapest, Budapest I897
2 31/2% pandbr. Kr 200 Magyar Földhitel Intézet Budapest 1895
3 4% papdbr. idem, Budapest 1894 en 2x 1905
1 4% obl. Fr 500 Koninkrijk Servië Belgrado 1895
I 4% obl. Kr 400 Hoofdstad Wenen, Wenen 1902
1 41/2% pandbr.. fit 1000 Temesvári Sparcassa, Ternesvar 1899
5 5% obl. Gulden I 000, Oostenrijk Staat 1868
1 4% obl. Kr IOOO, Oostenrijk Staat 1920
4 stuks van 1 founder sh . Anglo Egypt ian Land Allotment Comp. Cairo 1906
3 stuks van 5 founder sh. idem
1 41/2% pandbr.Rbl1000 Moskauer Agrar-Bank, Moskou I895
I action de div. d'Electricité d'Odessa, Brussel 191 0
3 premieobl. Rbl 100, Banque de la Noblesse, 1889
1 5% obi RbI. 1OOBinnenlandscbe Lening Rusland Staat, 1864
I 5% obl. Fr 300, Tramwas de Moscou et de Russie, Brussel 1887
3 premieobl. Rbl100, Banque de la Noblesse, 1889
1 4112% pandbr Rbl. 1000 Moskauer Agrar-Bank, Moskou 1896
I 4% obl. Stad Moskou 1901 serie XXX
3 premieobl. RbllOO, Banque de la Noblesse, 1889
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2 41/2% pandbr. Rbl 100 Moskauer Agrar-Bank, Moskou 1895 en 1896
3 premieobl. Rbl 100, Banque de la Noblesse 1889
1 4% obi Rbl 100 Rusland Staat 1902
1 4% obl. Rb I 1000 Rusland Staat 1902
t' 5% premieobl. Rb! 100 Rusland Binnenlansche Leening 1864
3 premieobl. Rbl. 100, Banque de Ja Noblesse 1889
I 4% obl. Rbl 100 Rusland Staat 1902
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Voor de 22e Veiling van
oude waardepapieren
voorjaar 2003
kunnen wij nog kavels aannemen
provisie voor inzenders
nu slechts

10%
Scriporama & First Dutch
Kees Monen
Parelgras 144
3206 RG Spijkenisse
tel: 0181- 630662- fax: 0181 - 643597
email: scriporama@chello.nl
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1 5% premieobl. Rbl 100 Rusland Binnenlandsche Leening 1864
1 idem 1866
4 premie obl. Rb! 100, Banque de la Noblesse 1889
3 4% obl. Rbl125 Wladikawkas Spoor 1885 SU E 1159a
1 4fo obl. Rbl. 625 idem SU E 1159b
· 1 4% obl. Rbl 125 Wladikawkas Spoor 1885 SU E 1159a
1 4% obl. RM 500 Wladikawkas Spoor 1895 SU E 1161b
1 4% obl. RM 1000 idem SU E 116lc
1 4% obl. RM 2000 idem SU E 116ld
1 4% obl. Rb!. 125 Wladikawkas Spoor 1885 SU E 1159a
1 4% obl. Rbl. 125 idem 1894 SU E 1160a
I 41/2% obl. RM 1000 idem 1912 SU E 1172b
1 41/2% obl. RM 2000 idem 1895 SU E 116ld
I 4% obl. Rbl. 125 Wladikawkas Spoor 1885 SU E 1159a
1 4% obl. Rbl. 125 idem 1894 SU E 1160a
1 4% obl. RM 500 idem 1897 SU E 1162a
1 41/2% obl. RM 1000 idem 19 12 SU E 1172b
1 4% obl. RM 500 Orel-Griasi Spoorweg 1889 SU E 1098a
1 4% obl. RM 1000 idem SU E 1098b
1 4% obl. RM 2000 idem SU E 1098c
3 4% obl. Rbl 125 Consolidierte 1860 6e emissie SU E 1007a
2 4% obl. Rb1 625 idein SU E I 007 b
1 4% obl. Rbll25 Nicolaibahn 1867 SU E 1019a
2 4% obl. Rbl625 idem 1869 SU E 1020b
1 4% obl. RM 2000 Kursk-Kiew 1887 SU E 1062d
1 4% obl. Rb I 625 Rjasan-Uralsk I 894 SU E 11 08b
1 4% obl. RM 2000 Warschau-Wiener 1901 SU E 1157c
idem kavel 39
idem kavel 39
1 4% obl. Rb1125 Consolidierte 1889 2e emissie SU E 1009a
1 4% obl. Rbl625 Consolidierte 18903e emissie SU E 1010b
2 4% obl. RM 2000 Rusland Staat 1092 herstelbetaling China
I 4% obl. Rbi 125 Consolidierte 1889 2e emissie SU E 1009a
I 4% obl. Rb1625 idem SU E 1009b
1 4% obl. Rbl. 500 Groot Russische Spoor 1859 D, Ie emissie SU E 1017
l 4% obl. RM 1000 Orei-Griasi Spoorweg 1889 SU E J098b
idem kavel 43
1 4% obl. RbI. 625 Nicolaibahn 1869 SU E 1020b
1 4% obl. Rb1500 Groot Russische Spoor 1859 I, Je emissie SU E 1016b
1 4% obl. RM 1000 Orel-Griasi 1889 SU E 1098b
1 4% obl. Rbl. 625 Nicolaibahn 1869 SU E 1020b
1 4% obl. Rb1500 Groot Russische Spoor 1859 SU E 1016a
1 4% obl. RM 1000 Orel-Griasi 1889 SU E 1098b
1 4% obl. Rbl 125 Orel-Witebsk 1894 SU E 1099a
I 4% obl. Rbl. 625 Rjasan-Uralsk 1894 SU E 1108b
1 4% obl. RM 1000 Sud-Ost Spoorweg 1898 SU E 1134b
1 4% obl. Rbl625 Warschau-Wiener Spoorweg 1890 SU E 1153b
idem kavel 47
1 4% obl. RM 2000 Moskau-Kiew-Woronesch 1895 SU E 1066d
1 4% obl. Rbl 625 Rjasan-Uralsk 1894 SU E 11 08b
1 4% obl. RM 1000 Sud-Ost Spoorweg 1898 SU E 1134b
1 4% obl. Rbl 625 Warschau-Wiener Spoorweg 1890 SU E ll53b
1 41/2% obl. RM 2000 Moskau-Kiew-Woronesch 1910 SU E 1075c
1 4% obl. RM 2000 Rjasan-Uralsk Spoorweg 1897 SU E 1109c
1 4% obl. RM 500 Rybinsk Spoorweg 1895 SU E 1080b
t' 4% obl. Rbl 625 Warschau-Wiener Spoorweg 1890 SU E 1153b
3 4% obl. Rbl 125 Rusland Staat 1894 6e emissie
2 4% obl. Rbl 625 idem

VF
VF
4xVF
3 xVF
F
VF
VF

F
VF
F

VF
F
VF
VF
VF
VF
VF
VF

VF
VF
F2xVF
F/VF
F
F I VF
VF
VF

VF
3xVF
3xVF
VF
VF
2xVF
VF
VF
VF+
VF

VF
VF
F
VF

VF
F
VF

VF
VF
F
4xVF
VF

VF
VF
VF
VF
VF
VF
VF
3 xVF

15

1 5% obi Rbl 187,50 Rusland Staat 1905
3 4% obl. Rbl. 125 Rusland Staat 1894 6e emissie
2 4% obl. Rbl 625 idem
1 5% obl. Rbl187,50 Rusland Staat 1906
3 4% obl. Rb! 125 Rusland Staat 1894 6e emissie
2 5% obl. Rb!. 187,50 Rusland Staat 1906
1 41/2% obl. Rbll87,50 Rusland Staat 1909
1 aand. Rbl 500 Kamyscbet, Eerste Siberische Portland Cement Fabriek, Warschau 1897
1 aand. f 1000, Machinefabriek Dapoean, Den Haag 1896
1 af}nd. f 100,-, Mij. van aankoop en Levering Ondelinge Hulp, Batavia 1892
1 3% premobl. f 5,- Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, A'dam 1921
I 3% premobl. f 10,- idem
I Bew. v Deelger. Bank voor den Diamantbandel, Adam 1920
1 aand. fiOOOTramweg Mij. Zutphen-Emmerik, Doetinchem 1901
1 8% obl. f25,-, Stichting Stoomtrein Tilburg-Turnhout, Tilburg 1971
1 warr. to bearer for 1 ord. sh. Port ofPara, Maine 1912
8 fractional eert for f 11.6.- State of Para 1915, Londen 1917
1 premieobl. f 1,50 Rotterdamsche Schouwburg, R'dam 1894
2 4% premieobl. f25,- Mij. voor Landontginning, Apeldoorn 1874
1 ord sh. cert. groot 200 sh. Boma (Nigeria) Tin Comp. Ltd., 1913
5 org. sh. groot resp. 2 x sh 25, 2 x sh 50 en 1 x sh 100, Ramboetan Ltd. ~ingapore resp.3
x 1907, 1 x 1908 en 1 x 1914
2 premie obl. !talie, reorganisatie Lire 10 Rome 1888
I action Priv. Fr. 500 S.A. Cannaveiras, ( Brazilie), Brussel I889
1 aand. fr 100, Uni on Cbimique Nord Africaine, Parijs 1931
1 action Priv. Fr 100 Tramways d'Athènes et du Pirée, Brussel 1900
2 stuks idem, Brussel 1907
1 premie obl. fr 100 Stad Madrid 1868
1 New Granada Waste Land Cert. groot 80 hectares, 1861
1 org.cert. groot 20 sh.à S 10, Phoenix Lumber Comp. (USA) 1906
1 obl. Empire Ottoman 1870, (opm. meer scheur dan stuk!)
1 cert. of deposit S 500 5% obl. Kreuger & Toll Comp., 1933
1 cert. of deposit $ 1000 idem 1933
2 6% Cum. pref. aand f 1000 Kon. Schoenfabr A.H. van Schijndel, Waalwijk 1917
1 prospectus voor deze uitgifte
1 aand. f 1000 Ned. Stoomvaart Mij Bestevaer, Adam 1917
1 bew. van deelger. in de winst idem, Adam, 1917
1 4112% obl. f 50 China Staat Deutsch-Aziatische Bank Berlijn 1898 KUhlm 83
16 stuks 2e pref. aand. stukken van 10 National Railways of Mexico 1909
1 6% 2 jarige goud obligatie f 100 idem 1913
3% obi$ 500 Mexico Staat 1885
2 5% obl.$ ioo Mexico Staat I-4-1896
1 5% obl. $ 500 idem
I aktie Mark 10.000 serie C Metallwerke Knodt, Frankfurt/Main 1923
1 aktie RM 1000 Gebr. Körting A.G. Linden bei Hannover 1903
3 4% Anleibe des Deutscben Reichs M 1000, Berlijn 1922
1 Scbuldverscbr/Auslosungsscbein M 50 des Deutscben Reichs, Berlijn 1925
1 41/2% Schuldverschr. M 100 des Deutschen Reichs 2e ausgabe 1938
1 aktie RM 1000 Gebr. Körting A.G. Linden bei Hannover 1903
1 aktie RM I 000 idem, Linden 1922
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OPBRENGSTLIJST MAIL-BID ID 2002 (* na loting)
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VOORVVOF-LEDEN KLEINE "ZOEKERTJES"- GRATIS
De advertentie-rubriek kleine Zoekertjes is eenmaal per jaar gratis te gebruiken door leden die
oude effecten of daarmee verbandhoudende zaken te koop aanbieden, te koop vrage~ 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 opgaafvan redenen.
ZOEKERTJES 2002: niets ontvangen
CONTRJBUTIE 2003
Ingesloten treft u aan de acceptgiro voor de contributiebetaling voor het jubileufi1iaar 2003.
Het is van het grootste belang dat deze betaling zo spoedig mogelijk wordt ontvangen!
Catalogus en aanvullingen
De basiscatalogus bestaat nu uit de pagina's NL H 1 t/m 174, NI C 1 t/m 36 en NL V 1 t/m 24.
Door de uitbreiding van de basiscatalogus is de verkoopprijs aangepast.
De verkoopprijs van de Catalogus voor leden is nu € 13,35 (of € 19,00 inclusiefverzendkosten); deze bedragen vooruit te voldoen.
Voor niet-VVOF leden bedraagt de aanschafprijs van de Catalogus € 20,15 (afgehaald) of
€ 25,80 (per post); ook deze bedragen vooruit te voldoen.
Bij de komende ruilbeurzen zullen aanvullingsbladen van de catalogus ter beschikking komen
t.w. een bijgewerkte index, Ned-Indië en Nederland. De bladen zijn genummerd als

NL H 143 t/m 174
NI C 37t/m 64
NI C 65 t/m 94
De index

prijs € 2,prijs € 2,prijs € 2,prijs € 1,-.

AGENDA - Ruilbeurzen, veilingen etc.
Woensdag 15 ianuaii 2003 en 12 maart 2003
Woensdagavondbijeenkomst van de VVOF Afdeling Noord, in Groningen, van 19.30 tot 22.00
uur ÎJ1 de bibliotheek van de filatelistenvereniging, Emmastraat 5, Groningen-Helpman.
Inlichtingen: Hugo van der Molen (tel: 050 5348795).
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Zaterdag zie brief die in januari ontvangen wordt
VVOF ruilbeurs en clubveiling, van 11.00 tot 14.00 uur, in zalencentrum 't Hoppie in Den
Dolder.
Zaterdag en zondag 11/12 januari 2003
Algemene verzamelaarsbeurs in de Veemarkthallen te Utrecht. Ook de YVOF-leden staan hier
weer met enige kramen. U kunt daar ook staan en bent ook van harte welkom om de stand te
bezoeken! Inlichtingen bij: L. Witte, p/a VVOF Postbus 17071, 1001 JB Amsterdam
De VVOF bijeenkomsten worden gehouden van 11.00 uur tlm 14.00 uur met om ca 13.00 uui'
een geplande clubveiling in Den Dolder, in zalencentrum 't Hoppie, in Sporthal De Delta, naast
bet N.S. Station op de lijn Utrecht-Amersfoort.
Route voor autorijders; vanafknooppunt Oudenrijn volg borden Amersfoort A 28, bij
Knooppunt Rijnsweerd de A 28 op. Neem afslag Den Dolder (afrit 3), volg borden Den
Dolder. Neem niet de afslag Den Dolder/Bilthoven, ma.ar volg Lage Vuursche/Baam. Als u
onder het spoorwegviaduct bent: Ie afslag links (industrieterrein Den Dolder). Vervolgens
direct weer de 1e links, rij door tot vlak voor de spoorwegovergang aan uw linkerhand.
Vanuit Hilversum volg de A 27 naar Utrecht en neem afslag Bilthoven. Provinciale weg volgen
(nieuwe Wetering) richting Soest/Baarn. Voorbij Biltboven afslag Den Dolder nemen. Voor
·het spoorwegviaduct rechtsaf(industrieterrein Den Dolder).
Vervolgens weer de eerste links, rij door tot vlak voor de spoorwegovergang. De Sporthal De
Deita ligt ca SOm voor deze spoorwegovergang aan uw linker hand. Er is voldoende
parkeergelegenheid en ... het is gratis.

Sluitingsdatum kopij volgende Mededelingenblad: 23 februari 2003.
advertentie

www.scripophily.nl
> 2000 stukken

zoeken kan op land, provincie, activiteit of mustratie
Dr. Hugo H. van der Molen, Wederikweg 114, 9753 AE Haren
Tel: 050-534 8795 Fax: 050-534 0852
email: molen@worldonline.nl
advertentie

verzamelaar zoekt
OUDE EFFECTENVERZAMELINGEN
Gratis taxatie, zonder enige verplichting!
Reacties aan: HENK NOORT, Zwolseweg 293, 7345 AA APELDOORN
Telefoon 055-52.15.970 I Fax 055-52.12.394
Afstand geen bezwaar
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mededeling

Bezoekt de VVOF website
www.
. vvof.nl
(advertentie)

·

Op zoek naar een leuk verzamelobject of relatiegeschenk?
Vraag vrijblijvend informatie aan over ons aanbod, dat bestaat uit:
• Oude effecten van Nederland en verschillende andere landen
• Oude documenten
• Rekeningen en Duits Noodgeld
Info: Jan Briggeman
Kantelenweg 70,3233 RD OOSTVOORNE
Telefoon/Fax: (+31) (0)181 485 036
(advertentie)

Oude waardepapieren te koop gevraagd
grote en kleine partijen zijn welkom
gratis taxatie-afstand geen bezwaar
goede prijzen voor 18c eeuwse waardepapieren
inzenden voor de veiling is iedere dag mogelijk
aanvraag van veilingcatalogus of info

Scriporama & First Dutch
email: scriporama@chello.nl

www .scriporama.info
Kees Manen
Parelgras 144
3206 RG SPIJKENISSE
BESTUUR
J.H.B. Visker
R. Oosten
L. Witte
F.J.Scbaaf
M. Gieling
P.E.Baas

Voorzitter I Mail-Bid
Vice Voorzitterl 2e Penningmeester
Secretaris
Penningmeester
Pubtic Relations
Catalogus I Redactie

tel: 0181 630 662
fax: 0181 643 597

~web·
~·~
•

a

•

Corné Akkermans Veilingen bv
Organiseert Internationale veilingen op het gebied van oude effecten, papiergeld,
historische documenten, munten, fotografica, fotografie en posters

(Papiergeld en Oude Effecten)

n Nf)l'I~}JJII~It 2002
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I<avel680, een losrente van de staten van Holland en Westvriesland uit
15 87, bracht een
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Dit is tevens de vierde hoogste .opbrengst wereldwijd.
(bron: Top 20 van de International Bonds and Shares Sociecy).
Corné Akkermans Veilingen bv dankt ee.niede"r die aan dit succes
heeft bijgedragen! Verder wensen we u alvast prettige
feestdagen en een goed begin van 2003.
Corné Akkerm·a ns
Eva Leguit

Voor onze komende veilingen zijn w-i j geïnteresseerd in
inlevering van (een gedeelte van) uw collectie.
Door onze uitstekende veilingcatalogus en website krijgen
uw stukken de aandacht die ze verdienen.
(Contante verkoop behoort ook tot de mogelijkheden,
wij bieden topprijzen voor zeldzame stukken)

Corné Akkermans Veilingen bv
Postbus 468
4100 AL Culemborg
KvK Rivierenland 11051514

T: 0345 531 670
F: 0345 548 523
E: info@collectweb.nl
W: www.collectwe~.nl

