
ASSURANTIE-MAATSCHAPPIJ "DE IJSEL" TE DEVENTER 
 
Op 19 februari 1917 wordt door de heren A. Reimerink, assuradeur en G. Mekking, boekhouder, ten 
overstaan van notaris P.H. van der Saag te Deventer de N.V. Assurantie-Maatschappij "De IJsel" 
opgericht. 
Het doel van de maatschappij is het sluiten van verzekeringen tegen geldelijke nadelen bij ziekte en 
ongevallen, benevens die tegen wettelijke aansprakelijkheid. Bij akte van wijziging van 13 oktober 
1917 wordt het doel wat ruimer omschreven, namelijk: "het sluiten van alle verzekeringen en 
herverzekeringen, behalve levensverzekeringen, alsmede het optreden als assurantie-bezorgster". 
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op ƒ 50.000,=, verdeeld in 500 
aandelen van ƒ 100,=. 
Door de comparanten wordt deelgenomen voor 100 aandelen, welke worden volgestort. 
De twee comparanten worden benoemd tot direkteur terwijl als commissarissen worden benoemd de 
heren J. Rebel, arts en G.A. Kottmann, koopman. 
Bit akte van 5 september 1918 wordt het maatschappelijk kapitaal vergroot tot ƒ 250.000,=, 
vermoedelijk om meer financieele armslag te krijgen. Genoemde ƒ 250.000,= is verdeeld in 500 
aandelen A à ƒ 100,= en luidende aan toonder en 200 nieuwe aandelen B à ƒ 1000,= op naam. 
Van de aandelen A waren bij de oprichting reeds 100 stuks geplaatst en volgestort. Van de aandelen 
B worden er 60 geplaatst waarop 10 % gestort dient te worden. Gezien het feit dat een aandeel B in 
mijn bezit is dat is afgegeven op 30 september 1919 (nummer 186), zijn kennelijk later nog aandelen 
B bijgeplaatst. Op dit laatste stuk is met een stempel aangegeven dat het slechts voor de helft 
meedeelt in het dividend over 1919. Overigens is alleen over 1918 een keer dividend uitgekeerd en 
daarna nooit meer. 
Veel plezier hebben de bezitters van de aandelen B van hun belegging niet gehad, integendeel Nadat 
in juni 1920 een bijstorting van 30 heeft plaatsgevonden, is reeds in augustus van datzelfde jaar 
besloten tot liquidatie van de vennootschap over te gaan. In 1923 is de liquidatie voltooid; de 
aandeelhouders B hebben echter tot die tijd wel de resterende 60 % nog op hun aandelen moeten 
bijstorten! 
Tijdens de liquidatieperiode is, bij vonnis van de arrondissementsbank van Amsterdam dd. 20 juli 
1921, ook nog het faillissement van de vennootschap uitgesproken. Negen dagen later echter, op 29 
juli 1921, is dit vonnis door dezelfde arrondissementsrechtbank weer vernietigd. 
 

 
 



De reden waarom tot liquidatie is besloten, heb ik niet kunnen achterhalen. Wellicht dat al snel 
uitkeringen gedaan moesten worden op pas afgesloten verzekeringen, waarvoor de opgebouwde 
reserves nog on toerijkend waren. 
Gezien het feit dat een aandeel B met nummer 186 bekend is, en ervan uitgaande dat alle 
aandeelhouders B aan hun verplichting tot volstorting hebben voldaan en de aandelen doorlopend 
genummerd zijn, zijn deze aandeelhouders gezamenlijk voor minstens ƒ 186.000,= het schip 
ingegaan. 
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