Confederate Loans
Wegens een meningsverschil over de afschaffing van de slavernij scheidden zich in 1861 elf zuidelijke
staten van de USA van de Unie af. Deze elf z.g. Geconfedereerde Staten wensten in tegenstelling tot
de noordelijke staten, die rond 1800 hiertoe al hadden besloten, de slavernij niet af te schaffen.
Dit was de aanleiding tot de rampzalige burgeroorlog die in 1861 uitbrak en eerst in 1865 in het
voordeel van de noordelijke staten beëindigd werd.
Om de strijd te bekostigen gaven de zuidelijke staten leningen uit, de later zo bekend geworden
Confederate Loans. Vanaf 1861 t/m 1864 werden er ca. 150 verschillende leningen uitgegeven. Er
waren leningen met een oplage van ca. 50.000 obligaties en anderzijds waren er leningen met een
oplage van slechts een paar honderd stuks.
De Confederate Loans vonden ook hun weg naar Europa. Aangemoedigd door de vrij hoge rente,
meestal rond de 8 %, waren er in Nederland ook nogal wat speculatieve beleggers die hun
spaarcentjes in deze dubieuze papieren belegden. Dat ze dubieus waren bleek al vrij spoedig. Na het
beëindigen van de burgeroorlog was de nieuw ontstane Unie niet van plan deze leningen te erkennen.
De vele honderdduizenden Loans waren ineens waardeloos. Om alsnog uitbetaling te verkrijgen zijn
er in de loop der tijden nogal wat processen gevoerd. Voor de bezitters zonder resultaat. Zoals met de
Oude Russen na 1917 het geval was, waren er altijd mensen die de hoop niet opgaven en zo was er
regelmatig wat handel in de Loans.
Opleving bij het ontstaan van de “hausse” in oude effecten
Deze hausse liet de Confederate Loans ook niet onberoerd. Tenslotte ging het om vrij oude en
curieuze papieren.
In de USA was er al eerder belangstelling. In 1961 werd door de Amerikaan Grover Criswell een
catalogus uitgegeven waarin alle Loans vermeld waren, gerangschikt naar hun vermoedelijke waarde.
In 1980 verscheen er een tweede druk. De vermoedelijke waarden varieerden van $ 30 voor de veel
voorkomende papieren tot enige duizenden dollars voor de zeldzame Loans.

Evenwel, zoals ook bij de catalogi van b.v. postzegels, waren de prijzen in de handel stukken lager
dan deze vermoedelijke waarden.
Bij het destijds zo populaire Amsterdamse veilinghuis De Zon werden eind zeventiger / begin tachtiger
jaren bij boekenveilingen ook wel oude effecten geveild, waaronder Confederate Loans. Niet zelden

kon men deze papieren voor een paar gulden per stuk verkrijgen. Later trokken de prijzen wat op tot
ca. ƒ 10 - ƒ 15 per stuk, afhankelijk van de zeldzaamheid. Met het verdwijnen van De Zon verdwenen
ook deze Loans uit het zicht. In Duitsland daarentegen werden op de grote veilingen in Frankfurt
regelmatig Confederate Loans geveild tegen wisselende prijzen.

Hausse in Confederate Loans in Amerika
Op de eerder in dit artikel genoemde veiling van R.M. Smythe in Memphis van o.a. bankpapier, oude
effecten etc. kwam ook onder de hamer de wereldvermaarde verzameling van Confederate Loans van
John J. Ford (niets te maken met de autofabrikant). Deze heer Ford was onder meer verzamelaar van
oude munten en op dit gebied de grote expert. Tevens was hij de oprichter van het huismuseum van
de Chase Manhattan Bank in New York.
De veiling van deze verzameling Confederate Loans veroorzaakte een regelrechte sensatie. Vele
papieren werden verkocht tegen prijzen die een veelvoud waren van de inzet en ook een veelvoud
van de waarden vermeld in de Criswell catalogus. Als voorbeeld: Criswell nr. 113 $ 3.500 - inzet $
4.000 - opbrengst niet minder dan $ 11.500. Topprijs kreeg de niet in de Criswell voorkomende Loan
B. 148; bij een inzet van $ 6.000 werd dit papier afgehamerd voor niet minder dan $ 20.250.
De gehele verzameling, bestaande uit meerdere honderden stuks, werd verkocht waarbij alle prijzen
boven de inzet en de Criswell catalogus lagen.
Uit alles blijkt dat niets zo betrekkelijk en wisselvallig is als de handel in waardepapieren - hetzij
beursgenoteerde effecten, hetzij papieren die een nostalgische herinnering opwekken aan lang
vervlogen doch bewogen tijden.

Veiling Top 15 - eerste helft 1997
In het Duits/Zwitserse maandblad voor de verzamelaar van oude effecten “HP Magazin” werd in het
nummer van juli 1997 een lijst gepubliceerd van de 15 topprijzen voor oude waardepapieren op
veilingen, gehouden in het eerste halfjaar van 1997. Wij geven u enige prijzen:
1. DM 39.000 ($ 20.250), veiling Memphis 20.06.97, Confederate Loan $500 - 1862
2. DM 30.500, veiling Tschope Düsseldorf 07.06.97, Action Compagnie des Indes - 1770
3. DM 29.300, veiling Freunde Historische Wertpapiere Goslar 24.05.97, Aktie der Bergbau und
Hutten A.G. zu Stolberg am Harz - 1861
Verder prijzen van DM 23.000 voor nr. 4. tot DM 8.800 voor nr. 15.
Het oude aandeel blijft in de belangstelling !
Bert Rietveld - beëdigd taxateur oude effecten
Amsterdam, augustus 1997
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