Perfin W†G
(Jan L. Verhoeven; uit: Perfinpost nr. 18, sept 1991)
Onlangs was ik op bezoek bij de heer Van der Hoorn in IJmuiden. Tijdens dit avondje postzegelen
vertelde hij me, dat hij in IJmuiden had nagevraagd wat de letters WG zouden kunnen betekenen en
of iemand wist of er een bedrijf heeft bestaan dat deze letters gebruikte als afkorting.

Iemand die veel van IJmuiden weet gaf hem daarop het antwoord "weet je dat dan niet,
dat is de Weduwe Groen".
Een bekend begrip dus in IJmuiden. Het zou hier gaan om een rederij die het kruisteken als merk
gebruikte om daarmee de weduwe te symboliseren. Een rederij die mogelijk ook op Zweden voer
gezien de afbeelding in Perfinpost 17 van deze perfin in een Zweeds zegel.

Afbeelding uit Perfinpost nr. 17 met als bijschrift: 'De tweede brief is van ons lid de heer Stellan
Swenson uit Zweden. Stellan zond ons onderstaande foto van een Zweeds zegel met de Nederlandse
perfin W†G met waarschijnlijk een kruis tussen de letters. De gebruiker is tot op heden nog onbekend,
plaats van afstempeling is IJmuiden. Mogelijk heeft de gebruiker iets te maken met de visvangst?'
Er zijn naar mijn idee drie mogelijkheden:
a. De rederij had in Zweden ook een kantoor waar een perforator met een dergelijke perfin werd
gebruikt. Indien ook in IJmuiden de perfin W†G werd gebruikt dan zijn de perfins verschillend,
b. de perfin werd aan boord van het schip of de schepen gebruikt en
c. er werden in Zweden postzegels gekocht of besteld en werden in IJmuiden geperforeerd en dan
met de schepen meegegeven om er hun correspondentie mee te frankeren .
De laatste mogelijkheid lijkt me het meest voor de hand te liggen, en sluit aan bij dezelfde
veronderstelling van de meerdere Belgische perfins in Nederlandse zegels.
Bovenstaand zijn een aantal veronderstellingen geuit en we mogen er niet van uit gaan dat nu het
waterdichte bewijs is geleverd dat perfin W†G door rederij de Weduwe Groen is gebruikt, maar ik vind
dit verhaal te aardig om het niet aan u door te geven.
Jan L. Verhoeven, augustus 1991

