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Want stiekem is ook dat dé reden waarom 
intussen al circa twintig loten aan de 
familiestamboom hun verzekeringen bij 
Van der Nat onderbrengen. 
Van auto- tot opstalverzekering. Van 
casco- tot aansprakelijkheidsverzekering. 
Van arbeidsongeschiktheidsverzekering tot 
scooterverzekering. Als een soort 
mond-tot-mondreclame zingt het Rijswijk-
se verzekeringskantoor binnen de familie 
rond. En hoe verschillend de verzekerings-
behoefte van elk familielid ook is (Petra 
heeft bijvoorbeeld een eigen kapperszaak, 
haar man Jan een schildersbedrijf, anderen 
hebben slechts een kleine autoverzekering 
nodig), zo moeilijk is het allemaal niet. “Wij 
gaan er met een grote doos naartoe, gooien 
alle papieren op tafel en zeggen: maak er 
maar een prijsje van. En niet te duur”, grapt 
Liesbeth van Tilburg, veruit de drukste van 
het stel, met luide stem.

MARSKRAMER

De paar euro korting van online prijsvech-
ters kan niet op tegen de service van Van 
der Nat. Liesbeth ondervond het onlangs 
aan den lijve toen ze plotseling haar baan 
verloor. Enigszins gedesoriënteerd liep 
ze langs bij Joost-Jan van der Nat. Een 
gesprek waar ze behoorlijk wijzer van werd. 
“Ik wist niet helemaal precies waar ik aan 

Moeder Hennie is 75 en herinnert zich 
oprichter Jan van der Nat (tikt bij leven 
en welzijn over enkele jaren de negentig 
aan) nog als haar vroegere buurman. “Zo’n 
aardige man die elke dag wandelde aan de 
overkant van de dijk vanwaar hij naar bene-
den richting de Maas dook. Nog steeds een 
dagelijkse bezigheid. Speelde altijd piano 
in een kamerke en kon overal over meepra-
ten.” En belezen dat hij is. “Nu nóg verdiept 
hij zich in de Russische taal. Onlangs was 
hij bezig met de Russische grammatica, 
zei-ie tegen mij.” Oudste dochter Liesbeth 
en jongste dochter Petra luisteren. 
Zoon Kees is er niet bij, maar ook voor hem 
geldt: verzekeringen laat je regelen door 
Van der Nat.” 

GUNFACTOR

De up-to-date expertise van verzekeringen, 
hypotheken en administratie is doorslag-
gevend voor hun keuze voor het Rijswijkse 
kantoor, maar vlak de gunfactor niet uit. 

‘De paar euro 
 korting van online 
 prijsvechters kan niet 
 op tegen de service 
 van Van der Nat’

‘Levenslange trouw 
     aan Van der Nat’

Trouw aan een verzekeringskantoor – waar vind je dat nog in een tijd 
waarin iedereen z’n polis zo goedkoop mogelijk bij elkaar shopt op in-
ternet? Het verhaal van Hennie, Liesbeth, Kees en Petra Lievaart uit het 
Noord-Brabantse Rijswijk: de banden met verzekeringskantoor Van der 
Nat dateren al van meer dan een halve eeuw geleden, ondanks de online 
stuntprijzen van de afgelopen jaren. Aanhang, kinderen én 
kleinkinderen zijn intussen net zo loyaal.

Familie Lievaart uit Rijswijk, al jaren klant bij Van der Nat.



toe was. Joost-Jan legde me uit dat ik niet met 
lege handen op straat zou komen, maar recht had 
op een ontslagvergoeding. Ik hoefde nergens over 
in te zitten, zij  zochten alles voor me uit.” 
Intussen amuseert Liesbeths vlotte babbel 
de klanten van de Spar-supermarkt.

Gunfactor, service, verstand van zaken. Petra: 
“Van huis uit is het de gewoonte dat je niet verder 
kijkt als jouw dorp iets in huis heeft. Je blijft bij je 
eigen mensen.” Haar moeder valt haar bij: “Wat je 
eigen dorp biedt, koopt ge bij een ander niet.” De 
tongval is gemoedelijk Altenaas. Hennie en haar 
kinderen zochten hun woongenot nooit ergens 
anders. Maar: ze weten dat de tijden veranderen: 
“Komt er in Rijswijk eindelijk een keer een winkel 
bij, dan gaan ze toch ergens anders kopen. 
Jammer, maar zo is het gewoon. Ook de klein-
kinderen zijn natuurlijk gevoeliger voor online 
shoppen. Zonder dat ze de voorwaarden altijd 
goed bekijken. Misschien waarderen ze de service 
van een fysieke winkel ook niet zoals wij dat 
doen.”

FAMILIEBANDEN

Ze kunnen niet ontkennen: ook familiebanden 
spelen mee in hun sympathie voor Van der Nat. 
Nel van der Nat, de vrouw van oprichter Jan, 
is een zus van Petra’s schoonvader. Waarna 
Hennie een anekdote op tafel slingert over de 
warme band met het verzekeringskantoor. In een 
grijs verleden stond haar moeder op het punt 
om haar jaarlijkse belastingaangifte te betalen, 
waarop Jan haar betalingsbereidheid wegwuifde. 
Hennie: “Ze hoefde nooit te betalen, zo’n warme 
band hadden we met ze.” Liesbeth lacht: “Laten 
we nou niet doen alsof Van der Nat alles gratis 
voor je doet.” Petra: “Onder Joost-Jan is het 
bedrijf groot geworden.”

‘Wat je eigen dorp 
 biedt, koopt ge bij 
 een ander niet’

‘Als een soort mond- 
 tot-mondreclame 
 zingt het Rijswijkse 
 verzekeringskatoor 
 binnen de familie 
 rond’



Gróte verzekeringskwesties waren er nauwe-
lijks in de familie. Petra noemt dat ze wel eens 
haar auto al te enthousiast in z’n achteruit zette, 
waarna Van der Nat de schadeafwikkeling keurig 
en snel regelde. En ja, Petra knipt weliswaar graag 
nieuwe coupes maar heeft een broertje dood 
aan de boekhouding. “Van der Nat zorgt ervoor 
dat mijn zootje papieren uiteindelijk klopt. Als de 
aangifte een keer tegenvalt, dan leggen ze het op 
een redelijke manier uit. Eerlijke mensen zijn het.” 
Henny: “En het zijn sociale mensen. Staan altijd 
klaar en de achterdeur staat altijd open. Toen ik 
65 werd, bracht ik een appeltaart. De andere dag 
stond er een groot boeket met bloemen op de 
stoep.”

Er wordt geteld. Er vliegen cijfers over tafel. 
Hennie, de stamhoudster. Drie kinderen. Zeven 
kleinkinderen. Partners. De aanhang die met de 
kleinkinderen mee komt. Al hun auto’s, scooters, 
huizen, hypotheken, inboedel. Liesbeth: 
“Omdat wij van huis uit bij Van der Nat zijn, is 
bijna iedereen in de familie dat intussen ook. 
Bij elkaar opgeteld is het natuurlijk best wat ver-
zekeringsgeld, maar we weten dat we fantastisch 
worden geholpen en altijd welkom zijn voor een 
gezellig praatje.”

‘Het zijn sociale
 mensen. Staan altijd
 klaar en de achterdeur 
 staat altijd open’




