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Gestolen Renversaal in zake de Onderneming op The Lutine 
 

  



Bovenstaand effect, een Renversaal in zake de Onderneming op The Lutine, stuk nr. 71, groot ƒ 1.080,-- is 
tussen zondag 2 maart en woensdag 5 maart ontvreemd bij veilinghuis De Zon aan het Singel in 
Amsterdam. 
Alfred Schröder, Lloyds agent in Amsterdam, verzoekt hen die in het bezit van één of meer renversalen zijn, 
deze bij hem te melden. 
Het adres is Alfred Schröder, Grote Bickerstraat 74, 1013 KS, Amsterdam, de heer W.A. de Clercq, telefoon 
20- 21 23 25. 
 
Uit V.V.O.F. Mededelingenblad Nr. 1 van maart 1980, blz. 17. 
 
 
Wie weet waar het gestolen aandeel is? 
 
De Renversaal Lutine, stuk nummer 71 nominaal ƒ 1080,—, welke tussen 2 en 5 maart ontvreemd werd bij 
veilinghuis De Zon in Amsterdam is nog altijd zoek. 
Wij verzoeken onze leden om wanneer een van hen weet waar bovengenoemd stuk zich bevindt de huidige 
bezitter te bewegen om het stuk anoniem te verzenden aan onze postbus, zodat wij als vereniging dit stuk, 
wat door de grote bekendheid toch niet meer te verhandelen is, terug kunnen bezorgen bij de wettige 
eigenaar. 
De Renversalen Lutine behoren momenteel tot die hele kleine groep oude fondsen, waarvan plotseling komt 
vast te staan dat er weer cq. nog een economische binding aan vast blijkt te zitten. 
Deze stukken waren een half jaar geleden alleen maar interessant voor verzamelaars, maar nu men ziet, dat 
er weer pogingen worden ondernomen om het goud van de Lutine weer boven water te halen springen de 
goud speculanten er boven op, wat heeft geresulteerd in de verhandeling van een aantal stukken gedurende 
de laatste maanden. 
 
Prijs in december ƒ 85,— 
 18 mei ƒ 12.500,— 
 16 juni ƒ 13.500,— 
 18 juni ƒ 15.000,— 
 
Dit zijn verrassingen die zelden voorkomen, maar de mogelijkheden kunnen toch aanwezig zijn. Verzamelen 
kan dus goud betekenen. 
 
Uit V.V.O.F. Mededelingenblad Nr. 2 van juli-aug. 1980, blz. 17. 
 
 
Nieuw Boek 
 
Net op de markt gekomen is een nieuw boek over het goudschip Lutine. 
Een boek met ruim 130 pagina's en evenzovele afbeeldingen over het scheepvaartleven in die tijd tot de 
pogingen tot berging van de lading. Het boek is uitgebracht onder de titel "DE LUTINE 1799-1999", door 
uitgeverij Thoth in Bussum. 
ISBN 90 6868 223 7 / NUG1645. 
 
Uit V.V.O.F. Mededelingenblad Nr. 3 van september 1999, blz. 18. 
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