Officiële perfins van het Russische keizerrijk
(D. Scheper; uit: Perfinpost nr. 79, december 2006)
Inleiding
Gedurende de eerste decennia van de 20e eeuw heeft een groot aantal Russische overheidsorganen
perfins gebruikt. Deze perfins komen deels voor in postzegels en deels in zogenoemde revenue zegels. In
dit laatste geval werden de zegels na betaling van een bepaalde belasting of een vergoeding voor
administratieve overheidsdiensten op een document geplakt en van een perfin voorzien. Met de bedoeling
om op die wijze hergebruik van de zegel te voorkomen.
De officiële Russische perfins vormen een nog vrijwel onbekend verzamelgebied. Een catalogus van deze
perfins ontbreekt. Met dit artikel wil ik een eerste aanzet maken voor een overzicht van de officiële perfins
in Russische revenue zegels. Voor die eerste aanzet beperk ik me voorlopig tot één type van de officiële
perfins: het type 'initialen op kruis'.

Afbeelding 1: verschillende vormen van officiële Russische perfins.
Afbeelding 1 toont enkele verschillende vormen waarin we de officiële perfins kunnen aantreffen. De
eerste zegel heeft een perfin die alleen de initialen toont van de gebruiker: het districtsgerechtshof in
Ekaterinoslav.
De tweede zegel toont een perfin met zowel letters als cijfers: M.P. / 6. Deze perfin is gebruikt door het
hulpkantoor no. 6 van het hoofdpostkantoor in Moskou. De letters M.P. staan voor Moskva Pochtamt.
Deze vorm van de officiële perfins treffen we alleen aan in postzegels.
De derde zegel toont de initialen van de gebruiker tegen een achtergrond van een geperforeerd
(andreas)kruis. Deze perfin is gebruikt door het gerechtshof van het district Lodz. Deze vorm van de
officiële perfins vinden we vooral in revenue zegels. In dit artikel beschrijf ik alleen de perfins die in deze
vorm voorkomen. Gemakshalve heb ik deze vorm het type 'initialen op kruis' genoemd.
In welke revenue zegels treffen we de perfins 'initialen op kruis' aan?
De perfins van dit type kunnen we vinden in een groot aantal verschillende revenue zegels. Op afbeelding
2 heb ik enkele vaak voorkomende zegels getoond. Wie belangstelling heeft voor een compleet overzicht
van Russische revenue zegels, wijs ik op de uitgave "Russia Revenues" van J. Barefoot (2004).

Afbeelding 2: diverse Russische revenue zegels

De eerste twee zegels op afbeelding 2 zijn belastingzegels van 5 kopeken (1887) en 75 kopeken (1907).
De andere twee zegels zijn bestemd voor gebruik door rechterlijke instanties: 25 kopeken resp. 5 roebel
(1891).

Afbeelding 3: revenue zegel van de stad Warschau
Een opvallend aantal van de Russische officiële perfins komt voor in de zegel voor gemeentelijke
belastingen van de stad Warschau. De zegel toont het gemeentewapen van Warschau met de
afbeelding van een zeemeermin. Zie afbeelding 3. Deze zegel van 10 kopeken, in de kleuren rood op
geel, is gebruikt van 1886 tot 1918. Wie kan mij vertellen waarom er een zeemeermin op het wapen van
Warschau staat?
Overzicht van de verschillende perfins
In het vervolg van dit artikel geef ik in alfabetische volgorde een overzicht van de mij bekende officiële
Russische perfins van het type 'initialen op kruis'. Van elke perfin geef ik een afbeelding. Door de lengte
van de perfins zijn meestal meerdere zegels nodig om een goed beeld van de complete perfin te krijgen.
Van een aantal perfins bezit ik onvoldoende materiaal om alle initialen van de perfin te kunnen lezen. In
die gevallen stel ik aanvullende informatie erg op prijs! Misschien heeft u net die perfin waarop de nog
ontbrekende initialen zichtbaar zijn. Om die reden heb ik ook de onvolledige perfins afgebeeld en
beschreven in de hoop dat u mij verder kunt helpen.

Cyrillische letters
Zoals gebruikelijk bij officiële Russische perfins bestaan de initialen uit Cyrillische letters. Voor de
leesbaarheid verwijs ik in de tekst met Latijnse letters naar de Cyrillische letters op de afbeeldingen. Bij
het vergelijken van de verschillende perfins valt op dat de meeste perfins eindigen op de letter(s)
'Oetsj.' of 'O.S.', ofwel met de Cyrillisch letter(s) 'Y' resp. een 'omgekeerde h' of 'O.C. '. Deze initialen
duiden in de regel op een vorm van administratie of registratie (Oetsjot) respectievelijk op het gebruik door
een 'districtsgerechtshof (O.S. = Okroeg Soed).

Afbeelding 4: de perfin E.K.P.

De perfin E.K.P. is gebruikt door de Kamer van Financiën in de Armeense hoofdstad Erivan. De letters
staan voor Erivanskaya Kazennaya Palata. Naast het gebruik van deze perfin In Russische
revenuezegels, komt de perfin vanaf 1919 ook voor in zegels van de dan zelfstandige republiek Armenië.
Zo'n Armeense zegel wordt getoond op afbeelding 4.

Afbeelding 5: een deel van een document met de perfin
Afbeelding 5 toont een deel van een document met de perfin E.K.P. Dit document uit de inflatieperiode
betreft een rekening van 660 miljoen(!) roebel voor de levering van zand en leem.
Volgens het document is gewerkt:
- met ossen: 10 dagen voor 30 miljoen roebel per dag;
- met paarden: 12 dagen voor 30 miljoen roebel per dag.

Afbeelding 6: de perfin I E R Oe S Oetsj.

Van de op afbeelding 6 getoonde perfin I E R Oe S Oetsj. ontbreekt aan het begin vermoedelijk de
letter 'b'. De letter 'I' is geen Cyrillische letter. De letter 'bI' wel. De Cyrillische letter 'bI' is de Latijnse letter
'I' (hoofdletter i). Op de zegel zijn echter geen zogenoemde blind pins van de letter 'b' te zien. De letter 'I'
zou ook nog een deel van de 'H' of 'N' kunnen zijn. Het wachten is op gegevens over de gebruiker.

Afbeelding 7: de perfin K.P.O.S.
De perfin K.P.O.S. is gebruikt door het gerechtshof van het district Kamenets Podolsk. In het tsaristische
Rusland was Kamenets Podolsk het centrum van de provincie Podolskaya.
Tegenwoordig is het een stad in het district Khmelnitsky in de republiek Ukraine. De perfin komt ook voor
in belastingzegels van Ukraine. Een voorbeeld daarvan wordt getoond op afbeelding 8.

Afbeelding 8: een deel van een document met de (Ukraïnse) perfin K.P.O.S.

Afbeelding 9: de perfin K.V.G.
De perfin K.V.G. is tot nu toe mijn enige Russische perfin in belastingzegels die eindigt op de letter 'G'. De
perfin is misschien gebruikt door een orgaan van een Russische provincie (Goebernya). Ik ken deze perfin
in belastingzegels die in 1887 en 1907 zijn uitgegeven.

Afbeelding 10: de perfin . . . K Oetsj.
Van de perfin '... K Oetsj.' weet ik alleen het laatste deel. De letter vóór de Cyrillische 'K' toont een deel
van een diagonale lijn zodat het vermoedelijk om een Cyrillische 'I' of 'M' gaat. Gezien de positie van de
letter 'K' - nog naast het snijpunt van de gekruiste lijnen - vermoed ik dat er nog drie letters vóór de 'K'
staan.

Afbeelding 11: de perfin L.O.S.
De perfin L.O.S. is gebruikt door het gerechtshof van het district Lodz in Polen. Polen was destijds een
deel van het Russische tsarenrijk. Op afbeelding 11 ziet u de perfin in een combinatie van belastingzegels
uit 1887 en 1907.

Afbeelding 12: de perfin M O K Oetsj.
De perfin M O K Oetsj. is waarschijnlijk gebruikt door een registratiebureau van een districtsorgaan in de
Poolse stad Warschau. Deze perfin heb ik namelijk zowel in algemene Russische belastingzegels(1887)
als in zegels voor gemeentelijke belastingen van de stad Warschau. Ik neem voorlopig aan dat de '0' staat
voor Okroeg (district) en de 'K' voor Kontora (kantoor).

Afbeelding 13: de perfin N O V O S Oetsj.
In de perfin N O V O S Oetsj. staan de letters O en S vermoedelijk voor 'gerechtshof van het district'
(zie ook bij andere perfins met deze initialen). Ook hier gaat het wellicht om een in Warschau gevestigde
organisatie aangezien ook deze perfins voorkomen in belastingzegels van de stad Warschau
(zie afbeelding 3).

Afbeelding 14: de perfin . . N Oetsj.
Gezien de positie van de letter 'N' in de gekruiste lijnen van de perfin ' . . N Oetsj.' denk ik dat er maar
twee letters aan de afgebeelde perfin ontbreken. Ook deze perfin heb ik in zegels voor gemeentelijke
belastingen van de stad Warschau.

Afbeelding 15: de perfin . O L S Oetsj.
Ook de perfin ' . O L S Oetsj.' komt voor in belastingzegels van de stad Warschau. Ik vermoed dat er nog
één letter aan de afgebeelde perfin ontbreekt. Wie bezit een zegel met het eerste deel van deze perfin?

Afbeelding 16: de perfin . O V O N .
De perfin ' . O V O N . ' ken ik alleen in een Russische belastingzegel uit 1887. De afbeelding maakt
duidelijk dat er meer zegels nodig zijn om te beoordelen hoeveel letters aan de perfin ontbreken.

Afbeelding 17: de perfin P R A. . .
De perfin ' P R A . . . ' komt voor in een Russische belastingzegel uit 1907. Gezien de plaats van de
eerste drie letters precies vóór de kruising van beide lijnen - vermoed ik dat er nog drie letters ontbreken.
Gezien de afbeelding kan de vierde letter een Cyrillische 'G' of 'P' zijn. Overigens neem ik aan dat het ook
bij deze perfin niet gaat om één woord maar om de initialen van verschillende woorden omdat dit tot nu
toe het geval is bij alle perfins van dit type waarvan de gebruiker bekend is.

Afbeelding 18: de perfin 'S O B O . . . ´
De perfin 'S O B O . . .´ heb ik alleen op een 10 kopeken belastingzegel van de stad Warschau. De twee
lijnen kruisen elkaar precies in het midden van de tweede letter 'O' zodat er zo goed als zeker nog drie
letters van de afgebeelde perfin ontbreken. Wie heeft een perfin met de resterende letters?

Afbeelding 19: de perfin V O S (type 1)
De perfin V O S komt in twee typen voor. Bij type 1 staan de drie letters dicht bij elkaar en zijn er geen
perfingaten tussen de letters. Bij type 2 (zie afbeelding 20) staan de drie letters verder uit elkaar en zijn
delen van de geperforeerde lijnen zichtbaar tussen de letters. De perfin VOS, type 1, heb ik op
belastingzegels uit 1887/1888. De gebruiker is het gerechtshof van het district Vologda.

Afbeelding 20: de perfin V O S (type 2)
De gebruiker van de perfin V O S (type 2) is het gerechtshof van het district Vinnitsa. Deze perfin komt
voor in belastingzegels uit 1907 en in speciale revenue zegels voor de gerechtshoven !

Afbeelding 21: de perfin VRATsj. OePR.
De perfin VRATsj. OePR. is gebruikt door de Medische Administratie in Warschau. Deze perfin komt
zowel op algemene Russische belastingzegels voor als op zegels voor gemeentebelastingen van de stad
Warschau. Afbeelding 22 toont een fraai document met een drie kleuren mengfrankering met deze
verschillende belastingzegels.

Afbeelding 22: een deel van een document met de perfins VRATsj. OePR. van de Medische Administratie
in Warschau.
Tenslotte
Ik ben me ervan bewust dat bovenstaand overzicht niet compleet is. Op basis van mijn verzameling heb ik
een eerste aanzet willen geven om de informatie over een deel van dit verzamelgebied te ordenen. Voor
uitbreiding van dit overzicht stel ik de hulp van de lezers erg op prijs.
Ik heb gemerkt dat verzamelaars deze belastingzegels meestal ergens apart bewaren - back of the book totdat er een aanleiding is om er iets mee te doen. Misschien dat dit artikel die aanleiding mag zijn.
Daarom vraag ik graag de hulp van lezers voor het melden van nog ontbrekende gegevens in deze
categorie van officiële Russische perfins. Elke aanvullende informatie over de in dit artikel getoonde
perfins wordt door mij erg gewaardeerd! Ook informatie over Russische perfins, los of op document, die
nog niet in bovenstaand overzicht is opgenomen, is uiteraard van harte welkom!
Uw informatie en/of scan zie ik graag tegemoet op dick.scheper@planet.nl of op Hogeland 1, 2264 JX
Leidschendam.

