
 
LOTISICO deel 1 
 
(Mark Hendrlckx; uit: Perfinpost nr. 89, mei 2009) 
 
Lotisico (voluit Eerste Nederlandsche Maatschapplj tot Verzekerlng van Risico in Loterijen) is een 
Nederlands bedrijf, opgericht ln Amsterdam op 9 juli 1902 door Johannes Gerardi Haighton, dat een 
verzekeringspolis op de markt bracht waarmee men zich kon indekken tegen het risico dat iemand 
loopt tijdens het meespelen aan een loterij. De polis moest ingevoerd worden in het 
verzekeringsregister van de overheid ter legalisatie van het document. 
Momenteel is Lotisico meer een beleggingsmaatschappij voor haar aandeelhouders. De polishouders 
(erfgenamen) kunnen nog wel uitbetaald worden (het verzekerde kapitaal wordt echter minder), maar 
in vergelijking met het oorspronkelljk ingelegde bedrag (toendertijd tussen 100 en 125 gulden) is dlt 
onder toedoen van inflatie geen gewin te noemen. Uitslagen van de trekkingen worden gepubllceerd 
op www.Iotlslco.nl. 
 
De eerste zegels werden eind 1902 ln gebruik genomen en voorzlen van een ontwaarding d.m.v. een 
handtekenlng en datum. De series van 1904 t/m begin 1916 hadden een nummer als perfin, 
corresponderend met de maand waarin was betaald. Beginnende in januari met een ‘1’ tot en met 
september met een ‘9’, oktober met een ‘0’, november met een sterretje en december met twee 
gaatjes. Vanaf medio 1916 wordt de perforatle vervangen door een gestempeld cijfer 
corresponderend met de maand (‘1’ t/m ‘12’). 
Er bestaan ook zegels uitsluitend geperforeerd met ‘BETAALD’, de reden hiervan is onbekend. 
Afhankelijk van het polis supplement moest men betalen in termijnen van 1 gld, 2 gld, 5 gld, 10 gld of 
25 gld. Het is niet bekend of de termijnen van 10 gld en 25 gld met zegels werden betaald, de 
termljnen van 1 gld, 2 gld en 5 gld in ieder geval wel. 
 
Dit leidt dan tot het volgende overzicht van de tot dusver bekende zegels: 
 
Drukker:                  onbekend 
Tanding:                  121/2 x 12 
Grootte:                   24 x 30 mm 
 
1902/ 1903 
  

 
       
Betaalzegel van de loterljverzekering met de volgende 
woorden in de ovaaI: 
'DE EERSTE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT VERZEKERING VAN RISICO IN 
LOTERIJEN' in 2 regels en ' ’s GRAVENHAGE' omringd door een rijke decoratie. 
 
1                 f 1,- blauw 
2                 f 2,- blauw 
 
 
 



1904 
     

 
 
Nieuw ontwerp. Nu boven aan horizontaal: 'DE EERSTE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ' 
gevolgd door een cijfer in een cirkel met waardeaanduiding in ovaal eronder. Aan de onderzijde in 
twee gebogen Iijnen: 'TOT VERZEKERING VAN / RISICO IN LOTERIJEN' en ' ’s GRAVENHAGE'  
in een horizontale druk. Dit alles binnen een dikke kaderimpressie. 
 
3                  f 1,- rood 
4                  f 2,- rood 
5                  f 5,- rood 
 
1905 
 

 
 
Nieuw ontwerp. Aan de linkerzijde een gevleugelde vrouw, zwaaiende met haar Iinkerhand en houdt 
in haar rechterhand een document vast. Rechts van haar een vliegwiel, een cijfer in een dubbele cirkel 
met waardeaanduiding in ovaal eronder. 
In een apart veld in de onderste helft staat in 3 regels: 
'De Eerste Nederlandsche Maat- / schappij tot Verzekering van Risico / in Loterijen ‘s Gravenhage 
 
6                  f 1,- paars en donkergroen  
7                  f 2,- paars en donkergroen 
8                  f 5,- paars en donkergroen 
 
1906 
 

 
 
Ontwerp van 1904; kleuren gewijzigd. 
 
9               f 1,- donkerbruin en zwart 
10             f 2,- donkerbruin en zwart 
11             f 5,- donkerbruin en zwart 
 



1907 
    

 
 
Ontwerp van 1905; kleuren gewijzigd. 
 
12             f 1,- donkergroen en donkerbruin 
13             f 2,- donkergroen en donkerbruin 
14             f 5,- donkergroen en donkerbruin 
 
1908 
 

 
   
Nieuw ontwerp. Aan de bovenzijde nu een vak met 'LOTISICO'. In het bovengedeelte van het 
middenstuk is een cijfer geflankeerd door de waardeaanduiding aan beide zijden. 
In het onderste deel van het middenstuk staat in kleine hoofdletters 'DE EERSTE NEDER/ 
LANDSCHE MAATSCHAPPIJ / TOT VERZEKERING / VAN RISICO IN LOTERIJEN'.  
In het onderste vak staat in hoofdletters ' ‘s GRAVENHAGE' 
 
15                 f 1,- oranje en grijs-zwart 
16                 f 2,- oranje en grijs-zwart 
17                 f 5,- oranje en grijs-zwart 
 
1909 
 

 
 
Ontwerp van 1908; Kleuren gewijzigd. 
 
18                 f 1,- grijs en zwart 
19                 f 2,- grijs en zwart (niet gemeld) 
20                 f 5,- grijs en zwart 
 
 
 



1910 
 

 
 
Ontwerp van 1908; kleuren gewijzigd. 
 
21                 f 1,- rood en zwart 
22                 f 2,- rood en zwart 
23                 f 5,- rood en zwart 
 
 
1911 
 

 
 
Ontwerp van 1908; kleuren gewijzigd. 
 
24                  f 1,- wijnrood en groen 
25                  f 2,- wijnrood en groen 
 
 
1912 
 

 
 
Ontwerp van 1905; kleuren gewljzigd. 
 
26                  f 1,- Iichtbruin en blauw 
27                  f 2,- Iichtbruin en blauw 
 
 
1913   
 

 
 
Ontwerp van 1904; kleuren gewijzigd.  
 
28                  f 1,- blauw en zwart 


