
Niet zo verwonderlijk dat deze week een tot nu toe 
onbekend brandplaatje van LA BELGIQUE is 
(her)ontdekt in de Maastrichter Brugstraat 26 (met 
dank aan Arnold Roberts). 
Die zinken plaatjes zijn al niet de groot en als ze dan 
ook nog zoals deze met de gevel in dezelfde kleur 
ondergesausd zijn, soms ook wel heel moeilijk te zien. 
 
Die brandplaatjes zijn te vergelijken met onze 
brandpolis en werden tegen de gevel gespijkerd als 
bewijs dat de eigenaar zijn huis tegen brand verzekerd 
had. Er wordt verteld dat in het geval van brand de 
blussers bij zo’n huis extra hun best deden om een 
premie van de verzekeringsmaatschappij op te kunnen 
strijken als ze de schade wisten te beperken. 
 
Rond 1975 heeft  gevelstenenspeurder Jan Matthijsen 
de brandplaatjes in Maastricht geïnventariseerd en 
kwam uit op zo’n kleine 60 stuks, waarvan 
ondertussen door verwaarlozing, verbouwing en zelfs 
diefstal ongeveer de helft is verdwenen. 
 
 
Voor meer informatie en een completer overzicht: 
 
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/bekeken/brand
plaatjes/brandplaatjes.htm  

 
 
 

 
 

Kiek ins 
 nao bove 
 
Jef Bartelet, VMG 22-05-2014 
 
 

Brandplaatjes 

Maastrichter Brugstraat 26, pal boven de gevelsteen IN DEN 
GECROONDEN BERGH / 
 A LA MONTAGNE COURONNEE. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
BRAND VERZ ’S BOSCH  -   N.V. Mij van Brandverzekering voor het 
Koningrijk derNederlanden, Den Bosch 

Er waren hier in Maastricht heel wat maatschappijen actief in de brandverzekeringsbranche, zelfs vanuit Duitsland en vooral België. 
En ieder had zijn eigen plaatje met daarop het logo en de naam. Daarvan zijn nog 11 verschillende terug te vinden (2 Nederlandse, 3 
Duitse en 6 Belgische).  
 

PRIMES BRUXELLES   -   Compagnie de Bruxelles S.A. 
pour l'Assurances à Primescontre l'Incendie, la Foudre et 
les Explosions Brussel 
 



     
 
 
 
 

O.B.W.M.   -    Ondelinge Brand Waarborg Maatschappij  
Pro Patria, Den Bosch 
 

FEUERVERSICHERUNG AACHEN    -    Aachener und Munchener 
Feuerversicherung 
 
COLONIA    -    Kolnische Feuer Versicherungsgesellschaft 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASSURANCE L’ESCAUT   -    Compagnie d’Assurances de 
l'Escaut S.A.d'Assurances Maritimes contre l'Incendie et les 
Accidents, Antwerpen 
 
 
LA BELGIQUE    -    La Belgique S.A. Compagnie 
d'Assurances, Bruxelles 

P. R.  (NEE, niet Petrus Regout)    -   Compagnie des 
Propriétaires Réunis, et du Phenix belge,S.A.financière et 
de Réassurances Bruxelles 



 
 
 
 
 

PRIMES BRUXELLES   -   Compagnie de Bruxelles pour l'Assurances à Primes contre         
             l'Incendie, la Foudre et les Explosions 
 
A.M.C.I    -    Sûreté et Repos Assurance Mutuelle Contre Incendie 
 
VEREENIGING UNION    -   L’Union Belge S.A. d’Assurances contre l’Incendie les  
             Explosions & le Chomage 


