
De perfins van Letland 
 
(Ir. Ruud J. Hammink; uit: Perfinpost nr. 53, mei 2000) 
 
Perfins zijn in het algemeen het meest toegepast in geïndustrialiseerde landen in de periode  
1900-1930. Het is dan ook niet verwonderlijk dat van Letland slechts 3 perfins bekend zijn. Deze zijn 
weergegeven in het catalogusdeel. 
 
Toelichting 
In het catalogusdeel zijn vermeld: 
 

-  Unieke nummer; dit identificerende nummer bestaat uit een etter en een cijfer. 
   Indien dit nummer tussen haakjes is geplaatst, geeft dit aan dat k de betreffende perforatie  
   niet zelf heb gezien. 
-  Gebruiker; indien de gebruiker geïdentificeerd is op basis van een poststuk is achter de    
   gebruiker een * geplaatst. 
-  Plaats; vermeld is de plaats van vestiging van de gebruiker. 
   Indien afwijkende plaatsen van afstempeling bekend zijn, zijn deze plaatsen vermeld waarbij  
   deze tussen haakjes zijn geplaatst. 
-  Gebruiksperiode, met daarbij  
-  Vbd = vroegst bekende datum 
-  Lbd = laatst bekende datum 
   Indien een jaar of datum tussen haakjes is geplaatst, houdt dit in dat het betreffende    
   gegeven is gebaseerd op het jaar (datum) van uitgifte van de zegels. 
-  Soort perforator: 
   e.p. = enkelvoudige perforator. W dien 3 of meer zegels beschikbaar waren die volkomen  
   identiek waren, is verondersteld dat er sprake is van een enkelvoudige perforator. 
   m.p. = meervoudige perforator. Tussen haakjes is vermeld uit hoeveel perforaties de  
   perforator bestaat.1) 

 
Van de meervoudige perforator zijn de varianten weergegeven. Deze zijn genummerd. Indien dit 
nummer niet tussen haakjes staat komen de nummers overeen met de posities in de perforator. Indien 
het nummer tussen haakjes is geplaatst houdt dit in dat het niet een reconstructie van de perforator 
betreft maar alleen de (bekende) verschillende perforaties.  
 
De perfin UBC/L komt voor op zegels van Danzig en op Poolse zegels met de afstempeling 
Warszawa. De gebruiker van deze perfin is United Baltic Corporation Ltd. Dit bedrijf, een rederij, was 
actief in de Oostzee en in de Golf van Riga. 
Op basis van dit gegeven is verondersteld dat het bij de Letlandse perfin om dezelfde gebruiker gaat. 
Dit bedrijf had ook een vestiging in Riga. De gebruiker Shell is gebaseerd op de perfin zelf. 
De perforaties UBC/L van Liepaja en Riga zijn mogelijk identiek. 
Volledigheidshalve dient nog vermeld te worden dat de USA wereld catalogus nog 2 perfins noemt 
namelijk C.B en O.&J. 
Van deze perfins worden echter geen afbeeldingen gegeven of andere gegevens vermeld. 
Letland heeft als zelfstandig land bestaan in de periode 1918-1940. 
Op basis van de huidige bekende gegevens zullen de perforaties niet voorkomen in zegels van 
andere landen. Als de perforatie Shell echter nog enkele maanden langer in gebruik is geweest, kan 
deze perforatie ook voorkomen op Russische zegels. Tot nu toe is deze perforatie echter niet bekend 
op Russische zegels. 
 
Dankzegging 
Hierbij dank ik de verzamelaars J. Manssen, D. Scheper en H. Smit voor het beschikbaar stellen van 
zegels. 
 
Medewerking gevraagd 
De gegevens over Letland zijn beslist niet kompleet. Melding van aanvullende informatie wordt dan 
ook zeer op prijs gesteld. 
 

1) Bij het vaststellen van het soort perforator is gebruik gemaakt van de "loepmethode". Deze methode 
staat beschreven in Perfinpost 21, mei 1992, pag 13-17. 



Letland 
 
 
Shell Oil Company   (1927)-1939 
Riga 

vbd: (1927/28) 
Ibd: ? -05-39 
perforator: m.p.(10?) 

 
 
 
 
 
Skreiner & Lemmerich  1930-1932 
Riga 
    vbd: 20-10-30 

Ibd: 05-02-32 
perforator: e.p. 

 
 
 
 
 
United Baltic Corp.Ltd.  1929- ? 
Liepaja 
    vbd: 02-07-29 

lbd: 
perforator: ? 

 
 
 
 
 
United Baltic Corp.Ltd. 1927 
Riga 

vbd: 04-04-27 
Ibd: 
perforator:? 
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