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SOCIÉTÉ ANONYME POUR L'EXPLOITATION DES 
MINES DE ZAMORI-COURBET ET BOU-ARROUS , 

Rotterdam 
mines de fer dans l'Algérois

Bijvoegsel tot de Nederlandsclie Staatscourant van Vrijdag 25 Juli 1902, no 1721.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN.

No 416.
NAAMLOOZE VENNOOTSOHAP : Maatschappij tot exploitatie der mijnen van 

Zamori-Courbet en Bou-Arrous
(Société anonyme pour l'exploitation des mines de Zamori-Courbet et Bou-Arrous), 

te Rotterdam.

Op beden, 3 Juli 1902, compareerden voor mij, mr. Carolus Marie Hermanus 
Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen 
getuigen 

de beeren:
Anton Jobann Heinrich Wilhelm Bruekwilder (zich ook wel noemende en schrijvende 

Wilhelm Bruekwilder), reeder, handelende te Rotterdam onder de firma Bruekwilder en 
C°, Georg Michael Doll, expediteur, en Hendrik Adolpn Burgerhout jr., 
scheepsbouwmeester, allen wonende te Rotterdam, die verklaarden met elkander te zijn 
overeengekomen tot het oprichten eener naamlooze vennootschap, volgens een 
ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend by besluit van 17 Juni 1902 
no  24, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minute is 
gehecht, zulks onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Zetel, naam en doel.
Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: 

Maatschappij tot exploitatie der mijnen van Zamori-Courbet en Bou-Arrous.(Société 
anonyme pour l'exploitation des mines de ZamoriCourbet et Bou-Arrous). Zij kan elders 
ook buiten Nederland bijkantoren of filialen vestigen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel : 
a. de exploitatie van alle mijnen die zij hetzij in eigendom, hetzij in pacht of op 

andere wijze ter beschikking zal verkrijgen ; 
b. den handel in de producten dier mijnen of op andere wijze verworven 

mijnproducten, zoowel in ruwen toestand als verwerkt en de bearbeiding derzelve ;
c. den aankoop en verkoop van onroerende goederen en rechten, de oprichting van 

gebouwen en inrichtingen en de afsluiting van contracten, noodig ter bereiking van het 
sub a en b genoemde, alles in den meest ruimen zin genomen.

Duur.

1 Document transmis par Michiel van Dongen, Haren, Pays-Bas, qui nous a, par la même occasion, 
fait découvrir l'existence de cette société (26 juillet 2020). 



Art. 3. De vennootschap, aanvangende, behoudens art 51 van het Wetboek vau 
Koophandel, met de dagteekening dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 50 
jaar, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot 
verlenging kan dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, 
zoo die alsdan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.
Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 2 serieëu van 

elk 250 aandeelen, ieder van f 1000, alle geplaatst en volgestort. Ieder aandeel kan 
gesplitst worden in onderdeelen van f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door : 00 comparant 
Bruekwilder voor 250 aandeelen serie B en 235 aandeelen serie A ;

door den comparant Doll voor 10 aandeelen serie A, en door den comparant 
Burgerhout voor 5 aandeelen serie A.

Te zamen 500 aandeelen.
te zamen 500 aandeelen.
De aandeelen luiden aan toonder, de aandeelen beiderserieën, aangeduid door de 

letters A en B, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie en een der 
commissarissen.

De teekening kan door stempeling met een facsimile der handteekening plaats 
hebben.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter 
bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Voogden en 
curators oetenen het stemrecht uit voor de door^ hen vertegenwoordigden.

Art. 6. Voor aandeelen, onderaandeelen, dividendbewijzen of talons welke in het 
ongereede zijn geraakt, zullen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, 
duplicaatbewijzen worden uitgereikt.

Tot uitreiking van nieuwe stukken zal niet worden overgegaan dan nadat de 
vermissing in de Nederlandsclie Staatscourant in de in art. 16 bedoelde bladen 
driemalen in drie achtereenvolgende maanden zal zijn bekend gemaakt en sinds de 
eerste bekendmaking 6 maanden zijn verstreken. De oude stukken verliezen na 
uitreiking der nieuwe alle waarde.

Beschadigde aandeelen, onderaandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen op 
schriftelijke aanvraag der eigenaren te bunnen kosten vervangen worden, met 
vernietiging van de oorspronkelijke, zullende van een en ander aanteekening worden 
gehouden in de boeken der vennootschap.

……………………………
Art. 27. In afwijking van art. 9 en art. 12, wat de benoeming betreft, worden voor 

de eerste maal benoemd, tot directie de te Botterdam gevestigde firma Briickwilder en 
C° ;

tot commissarissen, de heeren : Georg Michael Doll, expediteur, wonende te 
Rotterdam, Karl Friedrich de Gruyter, koopman, wonende te Duisburg, Karl Peters, 
koopman, wonende te Cronberg i. T., Otto Sehmidt, koopman, wonende te 
Saarbrücken, Hugo Wilisch, koopman, wonende te Homberg a. Rh. ; tot accountant de 
heer Barend Moret, wonende te Rotterdam.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Jacobus Kaarsmaker 
en Jacob van der Kamp, kantoorbedienden , wonende te Rotterdam, als getuigen. 
Onmiddellijk navoorlezing hebben de comparanten, mij notaris bekend, de getuigen en 
mij notaris deze minuut onderteekend.

(Geteekend :) W. Bruckwilder, G. M. Doll, H. A. Burgerhout jr. ; J. Kaarsmaker, J. van 
der Kamp, C. M. H. Schadee.

Geregistreerd te Rotterdam 4 Juli 1902, deel 379, folio 45 recto, vak 4.



Koninklijk besluit van goedkeuring.
17 Juni 1902 
no 24. 

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DEE NEDERLANDEN, PRINSES
— VAN ORANJENASSATJ, ENZ., ENZ., ENZ.
Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de
Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van 

oprichting van naamlooze vennootschappen ;
Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Juni 1902, 1ste afdeeling B, 

no 134;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Onze bewilliging te verleenen:
1°. enz.
17°. op de overgelegde ontwerpakte van oprichting van de naamlooze 

vennootschap: Maatschappij tot exploitatie deimijnen van Zamori-Courbet en Bou-
Arrous (Société anonyme pour l'exploitation des mines de Zamori-Courbet et Bou-
Arrous, te vestigen te Rotterdam;

18°. enz.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit enz.
Schaumburg, 17 Juni 1902.
WILHELMINA .
De Minister van Justitie,
J.A. LOEFF
———————————

(L'Écho des mines et de la métallurgie, 18 et 22 mai 1905)

A VENDRE — Superbe matériel de transport aérien par câble pour mines. — La 
Société anonyme (en liquidation) pour l'exploitation des Mines de Zamori-Courbet et 
Bou-Arrons (près de Ménerville, Algérie) désire vendre son câble aérien, système 
Bleichert, construit par MM. A. Bleichert et Co., Leipzig, qui sont disposés à donner tous 
renseignements désirés. Fonctionnement du câble très satisfaisant. Bon état. 

Les offres seront reçues par MM. les liquidateurs de ladite société, 21, Wijnhaven, 
Rotterdam. 

—————————

ZAMORI-COURBET ET BOU-ARROUS
(Le Temps, 8 octobre et 20 novembre 1909, 4 janvier 1910)

Op heden den vyf en. .twintigsten september 1900 negen. 
Heb ik JOHANNES VAN NQORT, Deurwaarder by do Arrondissements-Rechtbank te 

Rotterdam, wonende aldaar aan den Houttuin no 75. 
Ten verzoeke van : 1° Meester JOANNES ROMBACH, wethouder der gemeente 

Rotterdam, wonende aldaar en 2° WILLEM PIETER DE VRIES accountant, wonende te 
Rotterdam, Leiden in hun hoedanigheid van liquidateuren der Naamlooze 
Vennootschap Maatschappy tot Exploitatie der Mynen van Zamori-Courbet en Bou 
Arrous, te dezer zake domicilie kiezende te Rotterdam ten kantore van Mr. K. A. 



Rombach, aan de .Wynhaven no   110, welke voor hen als procureur in rechte zal 
occupeeren. 

GEDAGVAARD :
alle zoo bekende als onbekende of afwezige aandeelhouders van voornoemde 

Naamlooze Vennootschap Maatschappy tot Exploitatie der Mynen van Zamori-Courbet 
en Bou Arrous, myn exploit doende door aanplakking van een afschrift dezes aan de 
hoofddeur van de Gehoorzaàl der Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, terwyl een 
tweede afschrift daarvan door my is overgegeven aan den Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie by gemelde Rechtbank, te diens Parkette aan den Noordsingel te 
Rotterdam sprekende met den Edel Achtbaren Heer Mr. H. M. Cohen Tervaert, 
Substituut-Officier. van Justifie by gemelde Rechtbank, die het origineel dezes met « 
gezien » heeft geteekend, terwyl dit exploit bovendien driemaal zal worden geplaatst in 
de Nieuwe Rotterdamsche Courant, de Frankfurter Zeitung, en le Temps, zynde de 
daartoe door de voormelde Rechtbank by beschilcking d. d. . tien september 1900 
negen aangewezen Nieuwsbladen.

Om op Maandag den zevenden february 1900 en tien, des voormiddags te elf uur by 
procureur te verschynen ter terechtzitting der Arrondissements-Rechtbank te 
Rotterdam, Eerste Kamer, aldaar gehouden wordende in het Paleis van Justitie aan den 
Noordsingel, 

Ten einde alsdan namens myn requiranten te hooren concludeeren : 
Aangezien de eischers verlangende van het door hen gevoerde beheer als 

liquidateuren van voormelde Naamlooze Vennootschap Btaatscliappy tot Exploitatio der 
Mynen van Zamori-Courbet en Bou Arrous, in de by de wet voorgeschreven vorm aan 
de gedaagden rekening en verantwoording. te doon, deze rekening ter inzage aan 
belanghobbenden ter Griffie van voormelde Rechtbank hebben neergelogd. 

Mitsdien by vonnis der Rechtbank zal worden benoemaeen Rechter-
Commissaristewiens overstaan die rekening door de eischers : zal worden gedaan en de 
gedaagden zullen wor den veroordeeld om die rekening van de eis chers op te nemen ; 
en daarby worden. verklaard aat de kosten te dezer zake gemaakt en nog te maken 
door de eischers by voorrang zullen mogen worden gekort op het batig saldo en met 
veroordeeling van de gedaagden die deze vordering mochten tegenspreken in de 
kosten door dien tegenspraak veroorzaskt. 

De kosten dezes zyn f. 9.22 1/2 (w. g.) J. van Noort, Deurw. 
Gezien en afschrift overgenomen door OnS Officier van Justifie by de 

Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, heden den, vyf en twintigsten september 
1900 negen (w. g.) tervaert. s. 

Geregistreerd te Rotterdam, zeven en twintig september 1900 negen, deel 229 folio 
132 V° vak 2. Een blad drie renvooien. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. 
De fd Ontvangor g. a. (w. g.) Van Mierop. 

—————————

AANKONDIGING 
ZAMORI-COURBET ET BOU-ARROUS

(Le Temps, 26 mars, 20 avril et 15 mai 1910)

By exploit d. d. 10 maart 1910 van my-Johannes van noort, Ddeurwaarder by de 
Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, wonende aldaar-zyn ten verzoeke van 1° mr. 
Johannes Rombach, Wethouder der gemeente Rotterdam en 2° Willem Pieter de Vries, 
accountant, beiden wonende te Rotterdam, in hunne hoedanigheid van liquidateuren 
der N. V. Maatschappy tôt Rxploitatie der Mynen van Zamori-Courbet en Bou-Arrous, 



domicilie kiezende te Rotterdam, ten kantore van den Heer Mr. K. A. Rombach, 
Advocaat & Procureur aan de Wynhaven 110. 

voor de tweedo manl Gedagvanrd 
Alle zoo bekehde als onbekende of afwezige aandeelhouders van voornoemde 

Naamlooze Vennootschap. 
Om op Maandag den dertlenden Juni 1900 tien, des voormiddags elf uur, by 

Procureur te verschynen ter terechtzitting van de Arrondissements-Rechtbank te 
Rotterdam, Eerste Kamer, aldaar gehouden wordende in het Paleis van Justifie aan den 
Noordsingel. 

Ten einde tegenwoordig te zyn by het door myne requiranten doen van rekening en 
verantwoording en tehooren concludeeren zooals in dat exploit on in het exploit door 
my Deurwaarder op den 25 September 1900 negen in deze zaak uitgebracht-waarby 
de gedaagden voor de eerste maal zyn gedagvaard — in den breede is omsebreven, 
weike eersie dagvaarding d. d. 25 September 1900 negen in zyn geheel is opgenomen 
in deze Courant van 8 October 1900 negen, 20 November 1909 en van 4 Januari 1910 
— zoodat naar die Couranten wordt verwezen. 

J. van Noort, 
Deurwaarder. 

—————————
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