
De Luxemburgse perfins W.L., CL en "ster" 
 
(J.A. Birnie; uit: Perfinpost nr. 70, september 2004) 
 
Bij het uitzoeken van perfins van Luxemburg is de kans groot dat de perforatie W.L. er bij zit. W. L. de 
perfin van de bank Werling Lambert & Cie. is een van de meest voorkomende perfins van het land.  
De perfin is gebruikt in de periode 1892 tot en met 1930, wat eigenlijk vreemd is als we kijken naar de 
geschiedenis van de bank. 
 
Als zelfstandige bank heeft Werling Lambert & Cie. namelijk slechts bestaan tot 1919. In dit jaar is ze 
overgenomen door de Société Luxembourgeoise de Crédit et de Dépôts, beter bekend als La 
Luxemburgeoise; een bank die nog steeds actief is in Luxemburg.  
Uit onderstaande brief, gedateerd 30-06-23 Luxemburg-ville, blijkt dat na de overname de perforatie 
W.L. gewoon in gebruik is gebleven.(zie afb. 1) 
 

 
 

Afb. 1 Brief met perfin W.L. gedateerd 30-06-23 
 
 
Opmerkelijk is ook de tweede brief, helaas zonder perfin, gedateerd 23-11-28 Luxemburg-ville.  
Hieruit blijkt dat er een filiaal heeft bestaan in Esch-sur-Alzette, waardoor het ook mogelijk is om 
geperforeerde zegels met dit plaatsstempel tegen te komen. Tot nu toe is mij geen enkele zegel 
bekend waarbij dit het geval is. Het is dus aannemelijk, dat alleen het oude kantoor van Werling 
Lambert & Cie. in Luxemburg-stad na de overname de perfin W.L. is blijven gebruiken.  
(zie afb. 2) 
 
 



 
 

Afb. 2. Brief zonder perfin gedateerd 23-11-28 
 
Gezien de aard van de perforatie, het feit dat in "kleine” en "grote" zegels keurig één keer de perfin 
voorkomt, is het aannemelijk dat het hier gaat om een enkelvoudige perforator. 
 
Met de ondergang van de bank is het echter ook misgegaan met de perforatie. In de periode 1912 tot 
en met 1927 verschijnen zegels met een complete perfin, zegels waarbij de L een gaatje mist, en 
zegels waarbij de afdruk van dit laatste gaatje nog net zichtbaar is. De eerste zegel waarin dit 
zichtbaar is komt uit de emissie van 1906, Groothertog Wilhelm IV en de laatste uit de emissie van 
1921, Charlotte en face. (zie afb. 3) 
 

 
Afb. 3. De perfin W.L. 

 
De conclusie moet zijn, dat van de perforator één naald is gebroken of bot is geworden, waardoor een 
incomplete perfin is ontstaan. Dit laatste is niet bijzonder voor perfins van Luxemburgse banken. Ook 
bij Crédit Lyonnais, CL, heeft zich dit probleem waarschijnlijk voorgedaan. (zie afb. 4) 
 
 
 
 



 

 
Afb. 4. De perfin C L 

 
Type 1 (L heeft 1 punt) is waargenomen in de periode 1923 tot 1939 en type 2 (L heeft 2 punten) is 
waargenomen in de periode 1921 tot 1940. De vraag is of er misschien sprake is van meerdere 
perforatoren, gebruikt door verschillende filialen. 
 
Bij bovenstaande banken hebben alle, mij bekende, zegels het stempel "Luxemburg-ville".  
Een uitzondering hierop heb ik echter gevonden bij Caisse d' Epargne, "ster", hier heb ik een zegel 
gevonden met het stempel Diekirch. 
 
Ik ben op zoek naar bewijzen voor het gebruik van perfins door filialen van Luxemburgse banken. 
Mocht u stempels hebben met andere plaatsnamen dan Luxemburg-ville op zegels met de perfin  
W.L., CL of "ster" dan zou ik het zeer op prijs stellen als u dit aan mij zou willen doorgeven. 
 
e-mailadres: gl@dewillem.nl  
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