
De Perfins in Lotisicozegels 
 
(R.J. Slim; uit: Perfinpost nr. 24, maart 1993) 
 
Reeds jaren geleden werd door de heer E.J. Enschede in zijn 4e editie van de lijst van Nederlandse 
Perfins (blz. 86; I 1 (de zgn. I)) melding gemaakt van perfins in Lotisicozegels. Ook in de onlangs 
verschenen Catalogus van de Perfins van Nederland en OG, uitgegeven door de PCN wordt melding 
gemaakt van een perfin in een Lotisicozegel (blz. 301; cijfer 4 (het cijfer 2)). 
Het gaat hier echter om een ander merk cq. nummer dan vermeld in de lijst van de heer Enschede. 
In geen van de genoemde publicaties wordt hier dieper op ingegaan en blijft het hoe en waarom van 
deze toch wel afwijkende perfins in deze zegels duister. Ook het fenomeen van de Lotisicozegels was 
voor mij een duistere zaak, totdat wij van een van onze leden een polis in handen kregen die op vele 
van onze vragen een antwoord kon geven. (afbeelding 1) 
 
 

 
 

afbeelding 1 
 
 
Deze polis uitgegeven door de Eerste Nederlandsche Maatschappij tot Verzekering van Risico in 
Loterijen te 's-Gravenhage bestaat uit 4 bladzijden, de ware afmeting bedraagt 44 bij 28,5 cm.. De hier 
afgebeelde polis is afgesloten op 1 november 1908. 
Aangezien de verzekeringsvoorwaarden dermate interessant zijn en ons veel informatie verschaffen 
over het hoe en waarom van deze loterij publiceren wij tevens de volledige tekst van deze 
voorwaarden.  
 

















Het zal duidelijk zijn dat de toenmalige aanschafwaarde van een staatslot ter waarde van Fl .  70,00 
voor menigeen een fors kapitaal was en een onverantwoorde uitgave betekende. 
De eerste binnenpagina van deze polis levert ons belangrijke informatie betreffende de diverse 
mogelijkheden tot betaling van de verzekeringspremie. (afbeelding 2) 

 
 

afbeelding 2 



Volgens het polisblad is deze polis afgesloten volgens de premiebetaling van Afdeeling 1, tarief no.7, 
supplement D. Het is belangrijk om kennis te nemen van hetgeen hier staat vermeld om zo de logica 
te kunnen volgen van de grote verrassing, welke wij aantroffen op pag. 3 (afbeelding 3). 
 

 
 

afbeelding 3 
 



Een kleurrijk spektakel van geperforeerde Lotisicozegels, die een bevestiging zijn van hetgeen wij 
konden lezen op het polisblad en vooral in de bepalingen zoals vermeld bij de betaling der premie. 
De eerste twee zegels zijn oranje van kleur en uitgegeven in 1908 (aanvang der polis).  
In de maand november diende twee gulden en in december een gulden betaald te worden. In 1909 
werd er in januari twee en de daarop volgende maanden een gulden aan premie betaald, dit alles 
overeenkomstig de polisvoorwaarden.  
Ieder kalenderjaar werden dus 12 zegels geplakt. De perforaties in deze zegels corresponderen 
precies met de maanden van het jaar; dus voor januari een l, februari een 2 etc., de 10e maand werd 
werd aangegeven met een 0, de 11e maand met een sterretje en de 12e maand met twee puntjes, 
welke een afstand van 6½ mm van elkaar hebben. 
 
De afgebeelde Lotisiscozegels hebben de navolgende kleuren: 
1908 - geeloranje 
1909 - grijs 
1910 - rood 
1911 - violet 
1912 - lichtbruin (nieuw ontwerp) 
1913 - blauw (nieuw ontwerp) 
1914 - olijfgroen (ontwerp van 1912) 
 
Voor de juiste afmetingen zie afbeelding 4. (er is een duidelijk verschil waarneembaar tussen de  
6 en de 9) 

 
 
 
    afbeelding 4 



 
In 1914 is in juli de laatste termijn betaald en daarna is het plakken cq. betalen voor deze polis om ons 
onbekende reden gestaakt. van de totaal verschuldigde premie van Fl. 125,00 is uiteindelijk Fl. 74,00 
voldaan, t.w. Fl. 64,00 in termijnen van Fl. 1,00 en 5 termijnen van Fl. 2,00. 
 
Ondanks de breedvoerige informatie uit deze polis verkregen blijven er toch enige vragen 
onbeantwoord: 
 - In welk jaar is men Lotisicozegels gaan gebruiken? De maatschappij is uiteindelijk in 1897  
   goedgekeurd bij Koninklijk besluit. Over de periode tot 1908 is ons dus niets bekend. 
  
- In welk jaar is deze maatschappij opgehouden te bestaan en tot wanneer is men doorgegaan met  
  het plakken van Lotisicozegels? 
 
- Indien men voor 1908 en na 1914 Lotisicozegels heeft gebruikt, en deze kans acht ik zeer groot, 
  welke kleuren corresponderen met de betreffende jaren en zijn er nog andere ontwerpen geweest? 
 
- De afgebeelde Lotisicozegels van deze polis zijn alle gedrukt in de waarden van 1 of 2 gulden; 
  volgens het overzicht van de premiebetaling waren er meerdere mogelijkheden. Hieruit zou men  
  kunnen concluderen dat de Lotisicozegels ook gedrukt zijn in de waarden van 5, 7½, 10 en 25  
  gulden. 
  
- De afgebeelde perfin in de catalogus van de Perfins van Nederland en OG (blz. 301, cijfer 4) 
  stemt totaal niet overeen met de perfin gevonden in de Lotisicozegels van dit polisblad. Berust dit op 
  een fout of zijn er op het kantoor van deze maatschappij of bij diens gemachtigden meerdere 
  perforatoren gebruikt? 
 
Gezien de geringe hoeveelheid beschikbaar materiaal van deze maatschappij zal het niet eenvoudig 
zijn op bovenstaande vragen een adequaat antwoord te geven, maar wij blijven hopen op nieuwe 
vondsten. 
 
Literatuur:  
- List of Dutch Perfins 4th edition, E.J. Enschede 
- Catalogus van de OG, PCN 
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