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Prijs 50 cents. 

AMSTERDAM, 

VAN HOLKEMA & W ARENDORF. 



]oHN BuLL: 

OoM PAuL: 

Engeland en de Trans vaal. 

Ik ga nu wel naar de Vredes-Conferentie, maar tusschen ons is 't daarom nog niet uit, hoor 1 
Wat zeg, neef? 



John Bull en de hoogverraders. 
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JoH~ Bt:LL tot (Kriiger): - Je mag het niet op me begrepen hebben oom PauJ, maar je weet wel dat ik met die lui niets 
heb uit te staan . Een Engclsclzman is altijd een net mensch! 
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Een polihek van dreigementen. 

·~) 
, } 

KONINGIN VICTORIA: , zou het kanon niet kunnen springen?" 
CHAMBERLAIN: .t 't Is nog maar los kruit, Majesteit I" 

MAJU&A HEUVEL 



De T ransvaalsche kwestie. 

DE SCHIM VAN DEN MINISTER DIPLOMAAT (tot Cham/ler/ain ) : - Jk geloof Excellentie, dat die eenvoudige boer U te glad IS . 



Die brave John Bull! 

]OHN BuLL (Dum-dum-kogels z•oor Zuid-Afrika inpak!mzd): ~Och I wat zijn die .foreigners toch 

gemeen en wreed; ik dank den hemel dat ik niet ben zooals zij I" 



Het adres van het N ederlandsche Volk aan het Engelsche Volk. 

DE NEDERLANDSCHE MAAGD (tot 'lolm Bull): - Lieve Joho, ik vraag je dringend, o zoo 
dringend, mijn broertjes, die welbeschouwd nog neefjes van je zijn, te sparen. Och Joho, ik 
smeek je dat in je eigenbelang/ je bent zoo godsdienstig, zoo moedig, zoo edelmoedig, zoo 
grootmoedig, 'je hebt zoo'n uitstekenden naam in de wereld ... 1 Laat je nu ook door niemand 
verleiden mijn familie kwaad te doen. . . Volg je dieper besef van rechtvaardigheid. . . toe, 
beste Joho ... 11 



Politieke natuurlijke historie. 
(Sketch.) 

De secretaris (Koloniën) en de:::Boer Constrictor. 

De Transvaal-kwestie. 
(Pttt~ch.) 

Zou hij hem op de horens .nemen. 

De nieuwste prentbriefkaart. (Munchmet• Odingskarte No. zs.J 

15dn~e IDt'J! 

Engeland e11 TransvaaL 

Een benauwde droom. (Caran d'Ache in den .Figaro.) 

JoHN BuLL: "Ik weet niet of het van een overladen maag komt, maar 
sedert eenige dagen heb ik erg benauwde droomen. 



~----"-----
De drie patente Jongens. ~Ingezonden, vrij naar CHRETIENNI.} 

'"' GOUDMIJN 

CHAMBERLAIN. 

I. 
Drie gladde jongens zijn wij wis, 

0, kolo saai I 
\\'ij zien vooruit: het loopt nu mis, 

Met de Transvaal I 
Maar schoon 't ons spijt om 't boerenland 
Troost ons zijn GOUD en DIAMANT. 

Waarom? 
Omdat wij drie patente, 
Omdat wij drie excellente, 

Omdat wij drie verduiveld gladde jongen~. zijn 

'.;ECIL RnonEs. 
II. 

Wij huldigen den vromen zin 
Van OOM en NEEF. 

Maar we schieten er de Kogels in, 
Dat ieder heef! 

Zoo moorden wij de heele week, 

JAMESON, 

Maar Zondags gaan wij naar de jJreek. 
Waarom? 

Omdat wij drie patente, 
Omdat wij drie excellente, 

Omdat wij drie verduiveld brave jongens zijn! 



In het gewoel van den slag. 
(Der Floh.) 

De Enl:elsclte generaal: :.Jongens, je moogt alles prijsgeven, behalve het 
telegraafkantoor. Zoolang we dat hebben, zijn we O'l/crwimtaars I 

Engelsche waarheidsliefde. ( t 'tk l 

VLuchlmde Engelsclwtan: »Redde zich wie kan, de Boeren zitten ons op 
de hielen!" 

Generaal: »Halt! halt! telegrafeer eerst nog een schitterende zegepraal 
naar Londen !" 

De verrassingen van den telegraaf. 
rCaran d 'Ache in den F1garo. 

Hoe uit een A las I een Hip I hzp I lmrralll wordt. 

President Krüger en de gevan. 
gen Engelschen. 

(U Seculo.) 

Als ik er onderweg maar geen verlies 

Een declaratie aan Chamberlain. 
(Lc JUn•.) 

Kom, Joe, kom, ik aanbid je. 
LADY SMITH. 
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Engeland en Trans vaal. 

5'ALJSI3l'RY (tot C!tam!Jr:··lnin): - Wees voorzichtig, Joe! terg- hem niet te veel, hij is al eens lo~gebroken. 



john Bull in Zuid-Afrika. 
(C aran d ' A che in den Fz",t:aro.) 

De muilezel-pas, Engelsche pantomime, muziek van Krüger. 

"Voeling". (D er .Fioh.) 

Eindelijk is het den Engelsehen generaals gelukt, bij 
Ladysmith voeling te krijgen. 

De groote revue voor den Duitsehen Keizer bij Aiders
hot te houden. ( Neder tandsclu Spectator). 

--
Grootma zou graag wat meer laten zien, maar de rest van 't leger 

is naar Zuid-Afrika. Victoria alleen lieten ze thuis. 

Het laatste redmiddel. 
(Lustig-e Blttller.) 

Zoodra er geen militie meer in Engeland is wordt het 
Leger des Heils onder Generaal Booth gemobilseerd. Als 
de boeren zoo iets zien, nemen ze zeker overhaast de vlucht. 



Generaal den Beer Poortugael's adviezen. 

}OUBERT (tot Gmeraal dm Beer Poortugael) : ,zie hier, generaal, de lijst onzer krijgsgevangenen." 
Generaal DEN BEER PooRTUGAEL: , onmogelijk, bij Uw gebrek aan discipline! Dat is geheel tegen mijn adviezen. Onmogelijk !'• 
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John Bull in Zuid-Afrika. (0 Smtlo) . 

- Waar ga je zoo vroolijk heen, Beer Bief? 
'k Ga Kerstmis vieren te Pretoria. 

- Waar kom je zoo gehavend van daan, Heer Bief. 
- Van Glencoe, 'k gn Oudejaarsavond vieren te Londen. 



Chocolaad voor den Soldaatt 

I l 0 :g_. (;.. .. K (( tfl ; : t ~ • - ~ 
ToMMY ATKINS: ~we zijn U ten hoogste dankbaar, Majesteit! Maar één slokje uit oome John's vaatje hebben we wel zoo graag. Als een Engelschman whisky ziet ...• " 



Boerentaktiek. Nd~rlanasch~ Spectator.; 

De zesde Divisie ter overwinning optrekkend. 

Dear me! als mijn hond maar niet blinder is dan ik. 
(Le Rire.) 

Goddam ! Die topografische kaarten deugen in 't geheel 
niet; de hinderlagen van de Boeren staan er niet eens op. 
Hoe kan een Generaal die dan vermijden. 

(Uit Fisdzietto.) 

Hoe het nog zou kunnen worden. 

(Der Floh.) 

JoHN BuLr.: "Ga je gang maar, ransel er maar op; maar 
Goddam! erken tenminste mijn suprematie!" 

Engeland en TransvaaL 

( Le .Rire.) 

P AUL KRUGER : "Stel u gerust, oude Dame, ge zijt alleen onttroond 
in de achting van weldenkende menschen !" 



' 

Holland I 5 69- I 899 TransvaaL 

.: 

Mijn schilt ende betrouwen 
Syt Ghy, o Godt myn Heer, 
Op U soo wil ick bouwen, 
Verlaet my nimmer meer! 

Van al die my beswaren 
En myn vervolghers zyn, 
Myn Godt! wilt doch bewaren 
Den trouwen dienaar dyn; 
Dat sy my niet verrassehen 
In haren boosen moet, 
Haer handen niet en wasschen 
In myn onschuldich bloet. 

(Uit /zet TV:ïhelmus zoan Nassouwe.) 



De Kaapkolonie en de oorlog in Zuid-Afrika. I' 

KAAPSCHE BOER (tot de politie): ,,Niets ter wereld dat me zal tegenhouden, ik moet bij hen zijn!" 



Twee fantasiën over den afloop van den oorlog. 

Uit , Punch". Oom Paul-ion Boer-uaparte aan boord van de Highbury-Castle op weg naar 
St. Joseph of een ander afgelegen oord, aangewezen door den Minister van Koloniën (met 
nederige dankbetuiging aan dm sc/ti/der W. Q. Ordclzardson R. A.). 

Joseph Chamberlain-Bonaparte op zijn terugtocht uit Zuid-Afrika in gezel~chap van zijn staf 
(met uederige dankbetuiging aan den sclzilder 11-leissomtier). · 



In 't Engelsche kamp. 

(Der Floh.) 

1e Gevangen Boer: »Hoe komen we 't best weer bij 
vader Kruger terug ?" 

2e Gevangen Boer: , Laten we op dit muildier gaan 
zitten, dat loopt er vanzelf heen." 

Britsche telegrammen. 
(Der Floli.) 

H. M. VICTORIA: , Hoe heeft u deze telegrammen 
gekregen ?" 

CHAMBERLAIN: , Door de draadlooze telegraaf, 
Majesteit." 

H. M. VIcTORIA: , Hm! juist, ze komen mij ook 
nog al uit de lucht gegrepen voor." 

Altijd praktisch. 

(Der Floh.) 

Boer: »Ge zijt mijn gevangene, leg de wapens neêr." 
Engelsclmzan: All right! hier is mijn sabel en 

meteen het adres van den wapenfabrikant in Londen: 
Hij levert u occasie-wapens. Spotgoedkoop! 

De chocolaad der Koningin, 
(La Silhouette.) 

Quel choc-holà! ! ! 



De uitwerking van den oorlogsbril. 

J 

\ 
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Hoe een Engelschman zich in deze dagen een Transvaler, en een Transvaler zich een Engelschman voorstelt. 



Kinderkens, hebt elkander lief! 

KLEINE MICHEL: »Vriendjes met dien leelijken John Bull? Nu minder dan ooit!" 

De angst der Britten. ( Prentbriefkaart). 

Paul Krüger voor de poor· 

ten van Londen. 

Votieftafel naar Spartaansch model. 



De eerste Oorlogsoogst. 

H. M. V ICTORIA (tot Cltamberlain): 0 God, Joe!. . . . ik wasch mijn handen in onschuld .... 



Uit "La .V ie Illustrée". 

De twee beste vrienden van de wereld. 

Transvaal en Engeland. 
( Petit ]oun~~ustré.) 

De Transvaalsche stier en de Britsche leeuw. 

Uit "Le Cri de Paris!· 

Na u, heeren Engelschen, wij schieten 
nooit hel eerst. 

De Engelsche Athleet in verlegenheid. 

(Der Flo!t.) 

CHA \!PION ROBERTS (tot den amateur Oom Paul): 
•Och ouwe Heer, laat U je door mij even onder gooien, 
voor den schijn alleen, weet U? Anders is mijn renommée 
als Champion naar den duivel!" 



Na den slag bij Ladysmith. 

]OIIN BuLL (tot de lr:ri.fgsgez,aJtgettcli): Dat wij naar Pretoria zouden gaan, ik heb er geen 

oogenblik aan getwijfeld, maar zoo spoedig al ... en zM . .• / 



Een nieuwe Generaal Boem! 

GROOTHERTOGIN VA'f GEROLSTEI:-1 (VICTORIA): •Generaal Roberts, aan u de pluim. Voer mijn troepen ter overwinning, uw voorganger Bulier was er niet toe in staat." 



De Engelsch-Transvaalsche Oorlog. 

-lo~Ql~ !'llt n ~;I'~ 

JouBERT (tot J'olm Bull): Kan je het er mêe doen, of wou je nog meer hebben? 



" ... 

- ---. ALI B."-BA-RHooes: • ~u zit ik midden in de Diamanten en 't Goud - en daar weet ik 't woord met meer dat de deur ontsluit, o wet!" 



De hypnose bedreigd. 

CHAM13&: RLAIN (tot de1z besteller) . St I st I Brittania slaapt; maak haar niet wakker I 



PLATZAK. 

JoHN BuLL, tot den Poelier: »'t Is vervelend, ik kan maar niets raken tegenwoordig: kan u mij soms aan wat springbokken, hartebeesten ot ander groot wild helpen?" 
POELIER: ~ 't Spijt me wel, maar ik heb alleen nog Afrikaanse/u Canards voor u .... !" 



Keizer Wilhelm 1n Engeland. 

I 

KEIZER WILHELM (tot Koningin Victoria): • 0, Grootma, huil toch niet zoo; al ware ook de heele 
wereld tegen U, ik zal U troosten!" 



Ce que dit la poudre. 
(Caran d' Ache in Lè fom·nal.) 

Autant la poudre anglaise est prolixe, vantarde et bavarde, 

autant la poudre boer est sob1e et laconique. Rien qu'un mot 

ma is Ie mot à I' "emporte pièce I'' 



Engelsche taktrek 1n Zuid-Afrika. 

Jom; BuLL: Vuur daar maar op, ze schieten toch niet terug! 



Nieuwjaar in TransvaaL [Caran d'Ache in den .Fit;aro.) 

- Generaal, 
- L.eker!. . . felicitatiên 

voor onze vijanden. 
van sympathie uit alle werelddeelen ... 

Het allPrnietnYst:e speelgoed. 

(.iil en sp ie.~d. 

Wat een Boer voor zijn jongens als ~ieuwjaarscadeau meêbrengt 
(Uit /t~~'t!ltr.) 

Uit de "Humoristische Blätter''. 
(Wemm). 

KRuGER: , De Engelsehen vermaken zich met 
Lawntennis ... ik ook!" 

Chamberlain's Kerstboom. ( Le Rire). 



~,.a den slag aan de ~IoJJerrivicr. 

LoRD METIIUE!\ (tot ::i.fn trm'jlt'lt): .... deze schitterende veldslag zal de Muse der Historie 111 haar 

boek opteekenen, zoodat tijdgenoot en nakomelingschap van onze glorie zullen gewagen. 



\VrLHEL:II: ~Grootmoeder, geef me nu toch m'n scheepjes weerom?'' 
(La SilllOuctte). 

David- Krüger en Goliath- john Bull. 
(Der F/(lh.) 

De Engelsche 
tinsoldaat 

smeltend in de Afri. 
kaansche zon. 

Een voorgevoel. 1 I:~tstige Btattcr.J 

Lord Roberts en Lord Kitchener ontvangen hunne benoeming tot 
J .egeroverstt>n ! 



John Bull 1n Zuid-Afrika . 

. . . . Goddam!! 



..., 

De krijgsgev~ngen Engelsclle officieren in de Uodelschool te Pretoria. 

ÜOJII PAUL: JEen van de eerste beginselen der Krijgswetenschap is, dat men zich niet gevangen 

moet laten nemen .... . " 

/ 

J.~::['l-. .. ~ .. ~~:4~ 
~------------~--------~------------~~--------------------

/ 



K.crstnacht 111 Zuid-Afrika. 

V rede op aarde .. 



Een nieuw plan. (Caran d'Ache in den Ftfaro). 

Het nieuwe plan (zou zijn) om zonder gedruisch m een donkeren nacht heên te gaan ... heel zachtjes (dit meuwe plan vinrit veel 
voorstanders, vooral in militaire kringen). 

!llethuen Clery 

Muil-ezels. (ju.f{end). 

Jule Gatacre French Hildyarcl Bulier 

Uit .,Jugend''. 

~piet und 
Suib•2!ftifaanfd) SHapp~oorn 

5 

John ~ 

Whitc 

;;>wei "Knaben fangen fid) was vor, 
Unb jW<lr auf bent !tanonenrof)r. 

n,t W<trb ber cfine l)dfcr 
Un~ fattg balb immer (eifer · • • 

Uit "Das Fidele Haus" Berlin. 

Hoe de A frikaansche leenw ontstond. 



John Bull's ~ieuwjaarsdag. 

Dt• rlulnemcnd~· Jllogt.ndltcdm; Many happy returns of the day I (4oo'n dag nog menigmaal). 



' 1 
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Tommy A kms in het Reuzenland. 

Uit de "Nederlandsche Spectator." 

E11~:,relscltman: »\Vacht maar, als de wind draait zal ik je wel helpen, ouwe hn::r '" 
( ftisclu'etto). 

In alle oorlogen, m alle landen zijn dit de menschen, die achter 't geweer 
staan. (Ltje, New-York). 

De keerzijde der medaille. 
1 TVahre jacob, Stuttgart). 

JüHN BuLL: »'n Mooie vangst zal dal 
zijn''. ' 

• Au! Goddam !" 



·' 

De Prins van \Vales als chef der Yeomanry. 

KoNINGi t-< VICTORIA: Maar jongen • . . . . l 
PRINS VA N WALES : Daar is niets aan te doen, Mama! ..• ik ga zelt naar Zuid-Afrika om die Boeren de Beschaving te leere11. 



Circus-Anglo-Boer. 
(Le Rz"re.) 

De Natalsche Sprinkhaan. (Punch.) 

Groote hoepel-voltige door den onovertroffen Chamberlain . 

A<;>UINALDO: 
Transvaal ?" 

ÜOM PAUL: 
vlie!2'en." 

~Hallo, oom! Hoe marcheert de civilizatie in tie 

, In gepantserde treinen, die wij in de lucht laten 
(Uit de St. josé H érald. ) 

Merkwaardig exemplaar van een trek-sprinkhaan 
(Locus/a joubertoria) thans zwervende en veel 
schade doende in H. M.'s kolonie Natal. 

Wat een verrassing I ( Wcstmz"?zster Gazelle.) 

Mr. BALFOUR: »Verbeeld je Ridley, die boeren hebbf'n 
werkelijk paarden." 

Sir M. W. RIDLEY: ,Ja, hè? en geweren ook. Wate<:'n 
schande om ons zoo te foppen.'' 

ocrenkr1eg. 

Hoe de Boeren momentopnamen van de 10 Durban aankomenne 
Engelsehen maken. ( Prmtbriefkaart. ) 



• 

De otntrekkende bewegingen der }~ngelschen. 

Jour:ERT: - Trekt maar om, Rooineks, - ik zal wel zorgen, dat jelui altijd voor onze Mausers komt! 



Ie En,rrelsche officier: 
vreeselijke uitwerking." 

2e E11 felse/ze o !Jicier: 
fabriek." 

Zaken zijn zaken. (Caran d'Ache in de .Figaro.) 

CHAMBERLAIN: >Hou toch asjeblief je mond, ik moet naar de beurs." 

»Damn! Die Boerengranaten htbben een 

,Geen wonder. Ze zijn uit mijn varlers 
(U Ik.) 

De Boeren en de Beurs. 
( Lustz;t;e Blatter.) 

MORAL 110m Englisclzm Geldmarkt: 
:.lerket vor allen, merket den Vers: 
Boers müssen fallen, dann steiget die Börs'. 



• 

Generaal Bulier en de (nog steeds 
niet gevonden) sleutel der 

Boeren positie. 

Ma clef, ma clef, 
On m'a chip~ ma cJpf I 
.Si vous la retrouvez, 
0, r.\pportez-moi la! 
Récompense y aura (bi. ) 

Pour qui la, <JUÎ la, 
Trou-la-la, troulala 

Qui la, qui la trouvera. 
(Oud L<!fo·Lonart-licdjc) . 

0 spijt, o spijt, 
Ik hen mijn sleutel kwijt! 
In (;odsnaam, vind-je hem, 
I !elp mij dan uit de klem! 
'k ]letaal graag vinderloon (M.• . 

Aan wie hem, wie hem, 
Vliegensvlug, vliegensvlug 

;\!ij weer, mij w~er urcngl terug. 

De wegW"ijzer naar Ladysmith. 

BULL ER tot den JJritultC/t Lcmw: ~Ik ..,geloof dat we 
leelijk uit den koers geraakt zijn." 

Vóór den slag. 

~ · a 1~ . 
l 

l_..l 

Mijne hee1en; ziet de zaken niet te licht tn 

ik heb er een zwaar hoofd over .. . 

Na den s lag . 

. .. Wij c.uk gene1 aal! 
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GASORNAMENTEN, 
ELECTRISCHE ORNAMENTEN, 
GASKACHELS KOMFOOREN enz. 

Door Geneesh. algemeen aanbevolen. 
Met Eere-Diploma en Goud Bekroonde Prreparaten van 

~~~ 
Quina-Laroche de meest krachtige en versterkende Kina-Wijn 

t~gen twakte, zoowel bij kinderen als volwassenen, 
genrek aan eetlust, slechte spijsverteering, zenuwhoofdpijn, ter verster
king na ziekte of kraamhed, koorts en hare gevolgen. 

Quina-Laroche Ferrugineux in het bijzonder tegen bloedgebrek, 
Bleekzucht, kwalen van Kntischen leeftijd, enz. Verkrijgbaar in tlacons 

1 à / 1.90 en f 1.-. 

Eikel-Cacao voedzaam. versterkend, aangenaam van smaak, voor 
dagelijks gebruik, vooral voor kinderen, zwakken en 

klierachtige gestellen zeer aan te bevelen. Als geneeskrachtige drank bij 
stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrhée, ook voor zuigelingen 
en kleine kinderen. Prijs p. bus à L2 Kgr. f !.7•>, à !{4 Kgr. f o.go, 
à I'_, Kgr. f o.so. 

Chet?-isch Mei ksu j ker Syeciaal voor Kin~ervo~ding. In h_ussen à 1 ;z 
zu1ver __ h.gr. (o.go, 1.'4 1'-gr. J o.so, l's Kgr. { 0 .25 

Asthma C'g ette liet rooken eener halve Cigarette is vol
I ar n dot:nde ter bestrijding van de hevigste aan

vallen van Asthma etc. In doosjes à j o 8o en f o.so. 

T mar'i lde Bonbo Fruit, Puragatief, tegen Verstopping, a I nS Aambeien, Migraine. Congesties etc., vooral 
ook als laxans voor kin<leren, bewijzen de Tamarinde Uonbons van 
KlC\El'ELIEi\' & HOL:\1 belangrijke diensten, daar de vorm voor het kind 
begeerlijk en de smaak aangenaam is. Prijs per doosje f o.go enfo.so. 

I ~ Sa I m iak-Pasti 11 es al~emeen erkel_ld als het h~ste 
hutsmtddel biJ Hoest, \ er-

koudheid en Keelpijn, het is een slijmoplossend, en K 7.' verzachtend mtdàel bij uitnemendheid, u .. itsluitend in 
~ 0 fleschjes verkrijgbaar. Prijs f0.20 per fleschje. 

hMteDm k /Je Praeparalm van KRAEl'i<:LIÉ:s" & IIOL:\1 te 
• · Zeist, zijn alltil ö~orzien "'<liL etique/!l!L, 1vaarop de 

u aam en h([lz,f!ed.-euiug eJL verkrij, b. bij dt meeste Apothek~rs eJL Droxi.len. 

KRAEPELIEN & HOLM, Hofleveranciers, Zeist. 

(§]52525252~~1Q] 

lrnl NATIONALE l~l 
LHVHDSVBfZHkHfill[·Bank. 11 

BOOMPJES N" 9. ROTTERDAM. I I 
Opgericht 17 Januari 1863. I 

-MJ'r.- MJI 

Maatschappelijk Kapitaal .. f'1.000.000.- ~I 

Heserven Ult0.Dec.1898ruim" 8.100.000.- 1 I 
Verzekerd Bedrag ...... "25.100.000.- 11 

DIRECTIE 

IM11 
de Firma COSTER VAN VOORHOUT & Co. te Soerabaya. !(MI 

11 M/I~:<i;~;;•:M;~;·· t:";;;:;;ib:o. ~~~ 

der Stt'. Lee. Bank in .:.Yecl. 0.-Indië: 

IQ12S.===~== 



Verzekerings-Bank 

'' 
Gevestigd te ZEIST (Prov. Utrecht). 

Opgericht in 1862. 

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit dd. 23 Februari ~en 17 Juli 1862. 

COMMISSARISSEN: 
Z. A. EEKHOCT, te Arnhem. 

D. 'YTTE~BOOGAART, te Ctrecht. 

E. S. LABOl}CHERE, Lid der Firma LABOtTBERE • 

ÜYE:\S & Co., te Amsterdam. 

RAAD VAN BESTUUR: 
Jhr. :\Ir. J. E. HUYDECOPER YA1 T :\IA"\R E
YEE~ E:\ NIGTEVECHT, Chef der Firma 
HuYDECOPER en VAl\ DrELEx, te Utrecht. 

J. WEETJE"r\, Chef der Firma CliE:\IET en 
\VEETJEN, te Amsterdam. 

' Prof. Dr. A. A. 1 'IJLAl'\0, Hoogleeraar te Ctrech 

I> I R .L C T I L : 
Jhr. F. H. VA DE POLL en Jhr. F. VA REENEN. 

V er zekering van Kapitalen bij overlijden en bij leven; 
Gemengde- en Uitzetverzekeringen; 

LIJFRENTEN EN PENSIOENEN. 

Maatscha JIJelijk Kapitaal f1.,800~000. 
Den 3 I December I 898 bedroeg-en: 

Het verzekerd Kapitaal . . . . . . . . 

De verzekerde jaarlijksche Rente 

Het bedrag der in I 898 ontvangen Premiën 
De Interessen uit de Fondsen en Bezittingen der ~Iaatschappij 

De Premie-Reserve 

De Kapitaal-Reserve . 

Het vVaarborgkapitaal 

~ 2,2ï6,02i.l2 

;) 280,576.9p 

;) 8,o37,9-P·99~; 
:. 2.2910 I 0.2 j 

> ro,o66,9j2,255 

De Tarieven, goedgekeurd bff Kmzinkl(fke Besluitm dd. J.f December 1887, 19 1lfaart 1888 e1z 

JÓ September 1893, zl;iz 'iJo!gens de uz'euwste gegevens berekend. 

Prospectussen en Tarieven GRATIS verkrijgbaar bij HH. Hoofd-Agenten, 
Inspecteurs en Agenten en ten Kantore der Maatschappij te Zeist. 
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