
Perfin NB van de verzekeringsmaatschappij Noord-Braband 

(Door: Ton van Schijndel; uit: Perfinpost nr.130, augustus 2019) 

 
Op 8 maart 1843 richtte Willem Timmermans (zie ook het eerdere artikel over de perfin T 2 in Perfinpost 129) het 
‘Noord-Brabandsch Begrafenisfonds Tot Algemeen Welzijn’ Op. In 1855 werd de onderneming naar Waalwijk, de 
geboorteplaats van Willem, verplaatst. 1) 

 

Tijdens de periode van Judocus’ lange dienstverband had de maatschappij Noord-Braband een grote groei 
doorgemaakt. Diverse overnames en fusies vonden plaats; de eerste was ‘Van der Ven’s Begrafenisfonds’ in  
’s-Hertogenbosch in 1871. Ook werden bijkantoren in andere Nederlandse steden gerealiseerd. In 1885 wijzigde de 
naam van het begrafenisfonds in ‘Noord-Braband Maatschappij van Verzekering op het Leven’. Hetzelfde jaar opende 
de eerste Belgische vestiging van de Maatschappij haar deuren en wel in Antwerpen. 
 
De juridische vorm van de maatschappij werd in 1895 gewijzigd in een Naamloze Vennootschap.  
Het aantal aangeboden producten steeg, net zoals het aantal vestigingsplaatsen. Aan het einde van de Eerste 
Wereldoorlog, toen de Noord-Braband 75 jaar bestond, waren er 262.500 polissen in omloop met een totaal verzekerd 
bedrag van ruim fl. 18.000.000,-. 
 

                                                                                                      

Judocus was ook op maatschappelijk gebied erg actief. In 1873 begint zijn lange carrière in de Waalwijkse politiek.  
In dat jaar vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats en werd Judocus tot raadslid gekozen. Vanaf 1889 zou hij 
lange tijd als wethouder in functie zijn. 
  

Zijn zoon Judocus (zie afbeelding 1) kwam onder de leiding van zijn 
vader in functie bij de onderneming en werd in 1858 tot directeur-
administrateur benoemd.  
Na het overlijden van zijn vader in 1874 vormde hij samen met zijn 
broer Johan Bernard de directie. Judocus zou de directeursfunctie 
uiteindelijk ruim 75 jaar bekleden. 

 
 
Afb. 1: Judocus Timmermans 2) 
 

Inmiddels was er in Waalwijk een nieuw hoofdkantoor gebouwd. 
Judicus Timmermans legde de eerste steen van dit gebouw in 
1901. Dit door architect W. Bouwman ontworpen pand werd in 
1903 in gebruik genomen (zie afbeelding 2).  
 
Nog steeds bestaat dit kantoorgebouw, dat in moderne Hollandse 
stijl werd gebouwd aan de Grotestraat 341 in Waalwijk (zie ook 
afbeelding 9 verderop).  

Overigens werd Noord-Braband met een ‘d’ op het eind geschre-
ven, wat gebruikelijk was tot aan de dertiger jaren van de vorige 
eeuw. Vandaar dat men nu spreekt van ‘Brabanders’ en niet van 
‘Brabanters’. 

 
 
 
 

 

 
 
Afb. 2: het pand van Noord-Braband in Waalwijk 3) 



De verzekeringsmaatschappij ‘Noord-Braband’ gebruikte tussen 1894 en 1930 de perfin NB (zie afbeelding 3). 

                                        
 
Afb. 3: de perfin NB 4) 

 

In 1918 werd het 75-jarig bestaan van de verzekeringsmaatschappij gevierd.  
 

 

Afb. 4: advertentie in de Provinciale Noord- 
brabantsche en 's Hertogenbossche  
Courant  in 1918 5) 

 
Bijkantoren 
In het eerste decennium van de vorige eeuw werden bijkantoren opgericht in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 
Utrecht, Eindhoven, Heerlen, Helmond, Hengelo en Nijmegen. Tot 1945 verzorgden zij de ledenadministratie. In dat 
jaar werd die overgebracht naar het hoofdkantoor in Waalwijk.  

  
 
Afb. 5: Brief van de NV Noord-Braband met perfin NB, verzonden op 14-11-1918 6) 

  

In een artikel uit de Provinciale Noordbrabantsche en  
's Hertogenbossche Courant uit maart 1918 lezen we ondermeer het 
volgende: 
” Tot directeur, naast den directeur-administrateur, werd de vorige 
week benoemd de heer Ph. W. B. Timmermans, die reeds sedert 30 
jaren bij de directie werkzaam is, en tot adjunct-directeuren de heeren 
W. Timmermans, sinds 1900 wiskundige der maatschappij, en  
Mr. J. B.I. Timmermans, sinds 1910 aan de administratie verbonden. 
Onder deze directie arbeiden thans in Nederland 8 hoofd-agenten en 
meer dan 500 agenten, in België 4 hoofd-agenten en ruim 100 
agenten. Voorts heeft de maatschappij bij hare administratie een 
veertigtal personen in dienst, terwijl ongeveer 50 personen verbonden 
zijn aan de inspectie, controle en acquisitie.  
 
Bijkantoren zijn gevestigd te Amsterdam, Rotterdam,'s-Gravenhage, 
Eindhoven, Brussel, Antwerpen, Luik en Gent. Uit deze gegevens kan 
men reeds voldoende opmaken, welk een omvang de maatschappij 
verkregen heeft, die aanvankelijk slechts binnen de grenzen dezer 
provincie haar arbeid verrichtte.” 



 

                                                                                         

Afb.6: Brief van de NV Noord-Braband met perfin NB, verzonden op 20-01-1930 6) 

 

 

Afb. 7 Achterkant van de brief  met perfin NB, verzonden op 20-01-1930 6) 

 

          
                                         
Om haar doel te bereiken, het maken van winst door het verkopen van verzekeringen, heeft Noord-Braband op 
verschillende manieren reclame gemaakt (zie bijv. afbeeldingen 4, 7 en 8).  
De eerste activiteit op dit gebied werd ondernomen in 1855 toen door agenten folders verspreid werden in herbergen. 
In latere jaren is veel gebruik gemaakt van advertenties in periodieken en in de laatste periode van direct-marketing. 

 

In de jaren '50-'60 van de vorige eeuw zijn de bijkantoren in Nederland gesloten. 
In België had Noord-Braband sinds 1885 bijkantoren. Deze hebben bestaan tot 
1979, het jaar waarin de activiteiten in België werden gestaakt.  
 
De activiteiten in Duitsland werden verzorgd door agenten in de grensplaatsen, 
hier was geen eigen kantoor gevestigd. 
 
 
 
 
Afb. 8: plakzegel van Noord-Braband 6) 



 

 

Afb. 9: Het hoofdkantoor van de NV Noord-Braband in Hollandse stijl , zoals dat er nu bijstaat  aan  de Grotestraat in Waalwijk 7) 
 

Het gebouw is in de loop van de tijd wel enigszins verbouwd. Met name het rechterdeel, dat vroeger woonhuis was, is 
bij het kantoor getrokken.(Vergelijk het gebouw op afbeelding 9 met het gebouw op afbeelding 2).  
 
De NV Noord-Braband ontkwam niet aan de fusiegolf in de branche in de jaren zestig van de twintigste eeuw. Het 
bedrijf ging in 1969 deel uitmaken van de Delta Lloyd Verzekeringsgroep.  
Aan de Timmermans-dynastie in het bedrijf kwam in 1993 een einde met het afscheid van Ph. Timmermans als 
directeur.  
Tot 1999 bleef de naam Noord-Braband nog bestaan, toen werd hij gewijzigd in Nationaal Spaarfonds van Ohra, dat 
in hetzelfde jaar met Delta Lloyd was gefuseerd. 
 
 
 
Bronnen:  
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3) Prentenbriefkaart uitgegeven door Noord-Braband zelf 
4) Perfins uit collectie Ton van Schijndel 
5) Artikel met advertentie gevonden op www.delpher.nl  
6) Uit de collectie van Nico van der Lee 
7) Foto: Ton van Schijndel 


