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Afb.1 Perfin RA3 in prentbriefkaart van Nes 

 

 

Afb. 2 Perfin RA3 in prentbriefkaart van Berlikum 

 

 



 
 
Afb. 3 Perfin RA3 in prentbriefkaart Rijs 

 
In PP 113 heb ik melding gedaan van de perfin RA3 in een prentbriefkaart van Doetinchem. Na deze 
melding heb ik 2 reacties gekregen met hierbij afbeeldingen van prentbriefkaarten van andere 
plaatsen. Alle kaarten zijn ongebruikt. Omdat het hier gaat om diverse plaatsen kan geconcludeerd 
worden dat noch de uitgever, noch de verkoper van deze kaarten de perfin heeft aangebracht. 

Navraag bij de NWP (Nederlandse Vereniging Van Prentbriefkaarten) en de V.D.P. (Vereniging 
Documentatie Prentbriefkaarten) heeft tot op heden niets opgeleverd.  
 
Opvallend is verder, dat alle kaarten “netjes” zijn geperforeerd, waarbij de afstand van het perforaat tot 
aan de rand van de kaarten nagenoeg gelijk is.  
Een mogelijkheid is, dat de perforatie is aangebracht door een verzamelaar om op deze manier 
zijn/haar kaarten te waarmerken. Het verzamelen van prentbriefkaarten in de vijftiger jaren van de 
vorige eeuw was immers niet duur en het aanbod was groot. Nu zijn deze kaarten als beschadigd te 
beschouwen en daardoor beduidend minder waard. 
Het waarmerken van kaarten op andere manieren, zoals bijvoorbeeld door het aanbrengen van een 
klein stempeltje op de achterzijde van de kaart laat de kaarten in tact. De vraag blijft dan nog steeds 
waar deze perforator vandaan komt, en waar de letters RA3 voor staan, want de aanschaf van een 
perforator hiervoor door de bewuste verzamelaar lijkt mij gezien de prijs van de perforator niet voor de 
hand te liggen. 
Een andere mogelijkheid is, dat de kaarten zijn geperforeerd door één der rijksarchieven.(=RA) 
In iedere provincie was een rijksarchief aanwezig, dat gevestigd was in de provinciehoofdstad, met 
uitzondering van Zuid Holland. 
De rijksarchieven hebben circa 120 jaar onder die naam bestaan, De meeste fuseerden tussen 1998 
en 2005 met één of andere culturele instelling in de betreffende provincie, die nu worden aangeduid 
met RHC (Regionaal Historisch Centrum). Het gebruik van de perfin RA3 valt dus binnen het tijdvak 
van het bestaan der rijksarchieven. Wat ook pleit voor deze veronderstelling is de grootte van de 
perfin. Deze is absoluut niet bedoeld voor postzegels, maar eerder voor registratie van 
binnenkomende post, zoals bij (semi-)overheidsinstellingen vaak het geval was.  



Als deze veronderstelling juist is blijft de vraag door welke provinciale archiefdienst de kaarten zijn 
geperforeerd. De afgebeelde kaarten zijn alle afkomstig uit de provincie Friesland, de kaart uit 
Doetinchem (zie PP 113) uit de provincie Gelderland. 
(In het archief van laatstgenoemde provincie in Arnhem is een uitgebreide verzameling 
prentbriefkaarten van de Gelderse plaatsen voor een ieder ter inzage of kijk op: gelderlandinbeeld.n|) 

Wij blijven doorzoeken om dit raadsel definitief op te lossen, uw reacties graag aan de redactie. 

Rob Slim 


