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INLEIDING

OP 24 september 1988 was het 150 jaar geleden dat het Be-
grafenisfonds onder de zinspreuk 'Tot aller Welzijn' met
zijn werkzaamheden begon. Dit fonds is de voorloper van

de NV Rotterdamsche Verzekering-Sociëteiten (RVS)'), nu als
RVS Levensverzekering nv sedert 1984 onderdeel van het Nationa-
le Nederlanden concern.

Er is de loop der jaren veel historisch materiaal bewaard
gebleven-); de inschrijfboeken, notulenboeken, jaarverslagen en
tientallen polissen uit de 19de eeuw geven een goed beeld van het
reilen en zeilen van dit fonds. Dit beeld zal ik voor u proberen te
schetsen, waarbij ik mij voor dit moment wil beperken tot de eer-
ste tien jaar na de oprichting.

De ontwikkeling te Rotterdam staat niet op zichzelf. Zo werd in
1847 in Utrecht het begrafenisfonds 'Let op Uw Einde' opgericht.
Twee van zijn directeuren richtten in 1883 de Levensverzeke-
ringsmaatschappij 'De Utrecht' op, waaruit de huidige AMEV is
voortgekomen^).

DE OPRICHTERS
'Het Begravenis Fonds onder de Zinspreuk tot aller Welzijn is

opgerigt den 24 September 1838 te Rotterdam onder de Directie
van P. Struijck en Ths. Wylacker, beide wonende binnen de Stad
Rotterdam.' Aldus vangt het Notulenboek van het fonds aan^).

Theodorus Wylacker, gedoopt 20 januari 1804 te Rotterdam in
de Steigerse kerk (RK), kleermaker van beroep, is de enige zoon,
naast vier dochters, van Petrus Joannes Wylacker, eveneens kleer-
maker, en Geertruida Thinot. Zijn grootvader, eveneens Theodo-
rus genaamd, is uit Amsterdam afkomstig en huwt op 10 augustus
1762 met Hendrika Driebeek, dochter van Antonie Driebeek,
brander en kastelein op de Hoogstraat. Grootvader Theodorus
wordt partner in de Branderij die aan de Baan gevestigd is"*). In de
Franse tijd verloopt het bedrijf geheel en bij zijn overlijden op 7
juni 1805 zijn de schulden groter dan de bezittingen, zodat zijn
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