KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
3½ % Nederlandsche Staatslening 1941
Zo luidde de kop van het emissie prospectus gedateerd 14 october 1941. De vierde nieuwe
staatslening in bezet Nederland.

Deze lening is destijds uitgeschreven onder de Duitse bezetter en gebracht door de beruchte Meinoud
Marinus Rost van Tonningen, die het in 1941 bracht tot president van De Nederlandsche Bank en
waarnemend secretaris van Financiën.
Twee functies, die wij heden waarschijnlijk nooit meer vertegenwoordigd zullen zien in een persoon.
De lening was groot ƒ 500.000.000 te verdelen in 5 series A t/m E voor elke nominale waarde.
De onderverdeling naar nominale waarde van deze lening was als volgt:
stuks
91811 à ƒ 1000
nummers 1
—
91811
9911 à ƒ 500
nummers 100001 —
109911
32335 à ƒ 100
nummers 110001 —
142335

per serie,
per serie,
per serie.

De koers van uitgifte werd vastgesteld op 97½ %.
Coupon vervaldagen werden 15 mei en 15 november.
De looptijd van de lening 20 jaar met een uitloting in 20 gelijke delen.
Er werd dus jaarlijks een bedrag van ƒ 25.000.000 aflosbaar gesteld.
De lotingen hebben tot 1947 geduurd waarna alle oorlogsleningen werden onder gebracht in de
toentertijd voor de geldzuivering gecreëerde 3½ % Nederland 1947, de zgn. Staffellening.

Hieronder een overzicht van de leningen, die in de 3½ % Nederland werden onder gebracht:
1

4
% Nederland 1940 pro resto groot
2
,,
4
% Nederland 1940
4
% Nederland 1941
,,
3½ % Nederland 1941
,,
4½ % Nederland 1942
,,
3½ % Nederland 1943
,,
plus het restant van de
3½ % Nederland 1936
,,
samen makende

ƒ
,,
,,
,,
,,
,,

176.425.500,
245.041.900,
249.734.300,
375.000.000,
800.000.000,
850.000.000,

,,
ƒ

50.000.000,
2.746.201.700.

Van dit bedrag werd ƒ 2.742.361.700 geconverteerd, zodat ƒ 3.940.000 op conversie rekeningen werd
geboekt.
In deze ruim drie miljoen zit ook een zeker bedrag van de 3½ % Nederland 1941, die nog niet werden
aangemeld voor conversie. Hoe groot dit bedrag is kunnen we nog niet zeggen. Het enige wat vrij
zeker lijkt te zijn is dat van al de leningen die verwisseld moesten worden in de Staffellening van 1947
en die nooit werden aangemeld, het aandeel van de 3½ % Nederland 1941 het grootst is.
Opvallend is nog dat we de coupures van ƒ 1000 en ƒ 500 wel tegenkomen, doch die van ƒ 100 nog
nooit hebben gezien.
Uit: V.V.O.F. Mededelingenblad Nr. 4 van december 1981, blz. 4 en 5.

