NIEUWE NEDERLANDSCH AMERIKAANSCHE HYPOTHEEKBANK IN LIQUIDATIE
Op maandag 6 oktober 2008 togen twee bestuursleden van de VVOF (Fré Schaaf en Peter Baas)
naar het Amsterdamsch Trustee's Kantoor voor de vergadering van de Nieuwe Nederlandsch
Amerikaansche Hypotheekbank in liquidatie. Het aantal gedeponeerde aandelen door ons was 95.
Het administratiekantoor had er 4 gedeponeerd en zodoende waren 99 aandelen op deze vergadering
aanwezig want meer aandeelhouders waren er niet.
Het doel van de vergadering was het vaststellen van de jaarrekeningen over 2004 t/m 2007. Het
eerste wat opviel was de doorgevoerde naamswijziging in N.V. Continentel Land Company in
liquidatie. Op de vraag van onze kant waarom er een naamswijziging is doorgevoerd terwijl er in
principe nog miljoenen moeten worden uitgekeerd en extra onkosten uit den boze zijn werd
geantwoord dat dit op verzoek van de Nederlandse Bank heeft plaats gehad. De naam bank in de
naam, terwijl geen bankactiviteiten meer plaatsvinden, is verboden. Tevens heeft men met de
wijziging de zetel overgebracht van Groningen naar Amsterdam uit kostenoverweging. Het klinkt
misschien vreemd, maar het bestuur van de VVOF, met overmacht van stemmen, heeft alle
jaarstukken goedgekeurd.

Wat zijn nu nog de schulden van deze maatschappij. Er staan uit 36.864 amortisatiebewijzen, die nog
per stuk (ƒ 250,—) € 113,45 moeten ontvangen. Hoe genereert men dit bedrag; wel men heeft nog in
bezit de minerale rechten van de oude bezittingen.
Grofweg uitgelegd, men bezit in de VS een stuk grond en het eigendom is tot aan de aardkern. Men
kan dit splitsen in boven- en ondergrond. De bovengrond is verkocht, doch de ondergrond met de
minerale rechten kan men behouden.
In de ondergrond van de maatschappij is destijds olie aangeboord en die zorgt nu nog jaarlijks voor
inkomsten. Maar het vervelende van olie is dat de put kan opdrogen en nu ziet het er naar uit dat dat
bijna zover is. Maar hoop doet leven en elke concessie zorgt voor wat geld in de kas. Op een uitkering
hoeven de amortisatiebewijs houders voorlopig nog niet te rekenen. Laat staan dat de aandelen, die
zijn al wel geheel terugbetaald, nog eens in de “Poet” kunnen delen. De laatste uitkering op de
amortisatie bewijzen of in beursjargon de z.g. “lappen Nedam” was in 1996 ƒ 10,— of in deze tijd €
4,5378 bruto!! Deze “lappen” zijn destijds uitgegeven houders van aandelen Ned. Am. Hypbank
schadeloos te stellen.
Opgericht in 1929 als voortzetting van de Nederlandsch Amerikaansche Hypotheekbank heeft de
maatschappij in 1947 van De Nederlandsche Bank vernomen dat zij alle werkzaamheden in Amerika
moesten staken en in liquidatie moest treden. Dat gold overigens voor alle in Amerika werkzame
hypotheekbanken. De Ned. regering, zo kort na WO II, wilde in bezit komen van zo veel mogelijk

deviezen. De liquidatie dollars moesten via De Ned. Bank lopen die het bedrag vervolgens in guldens
aan de maatschappij overboekte.
Het formele besluit tot liquidatie werd op 27 maart 1950 genomen.
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