Groot nieuws uit een klein Iandje
(Jacqueline Birnie; uit: Perfinpost nr. 89, mei 2009)

Het gebeurt niet vaak dat er nieuwe vondsten te melden zijn uit Luxemburg. In de afgelopen maanden
zijn echter niet minder dan 4 nieuwe perfins gevonden. Van één zegel is het onzeker of er sprake is
van een echte perfin of dat het hier gaat om een andere vorm van perforatie, bijvoorbeeld
aangebracht bij ontvangst van het poststuk. Ik hoop dat u deze perforatie herkent en mij meer kan
vertellen over de oorsprong!

De eerste perfin is aangebracht in een poststuk, wat tot gevolg heeft dat de gebruiker eveneens
bekend is: Joseph Scheid uit Remich (J.S.).
De volgende twee perfins zijn terug te vinden op zegels:

De linkerzegel laat duidelijk de perfin Bel zien en heeft als stempel Belvaux, een plaatsje in het zuiden
van Luxemburg in de buurt van Esch-sur-Alzette. Ook het jaartal is goed leesbaar, 1912, en past
binnen de geldigheidsperiode van deze serie. Een zoektocht op het internet Ieverde een mogelijke
gebruiker op: Belval-usine, een hoogovencomplex in eerder genoemde plaats.
Société Métaliurgique des Terres Rouges is met de bouw van dit complex gestart in het jaar 1909 en
heeft het in gebruik genomen in 1911. Uiteraard is het wachten op een brief met deze perfin om
zekerheid te krijgen.
Het rechterzegel heeft de perfin H. & K. en heeft zo op het eerste gezicht veel weg van een Duitse
perfin. Dit zou niet nieuw zijn voor Luxemburgse perfins, er zijn inmiddels al een aantal buitenlandse
perfins op Luxemburgse zegels bekend, bijvoorbeeld Nestlé, V.O.C. en Conrad Appel.

Het laatste zegel heeft zoals gezegd geen duidelijke perfin. Met een beetje goede wil is er een O en
een C te herkennen, gescheiden door een punt. Wie kan mij hier verder helpen ..... ?

Veel dank ben ik verschuldigd aan dhr. Dieter Basien uit Luxemburg die via de mail scans stuurde van
de eerste 3 nieuwe vondsten. Als samensteller van de catalogus van Luxemburgse perfins is hij als
één van de eersten op de hoogte van nieuwe perfins. Bovenstaande perfins konden helaas net niet
meer worden opgenomen in de nieuwe editie van de catalogus die begin 2008 is uitgekomen.
Geïnteresseerden kunnen deze catalogus via ondergetekende bestellen!
Jacqueline Birnie

