
Perfin MK op een briefkaart van Valton & Zonen 

(Door Ton van Schijndel; uit Perfinpost nr. 110, sept. 2014) 

 
Enige tijd geleden werd ik gevraagd of ik een mogelijke verklaring had voor een briefkaart, 
gefrankeerd met een zegel nr. 55 met perfin MK 1 erin, afgestempeld in Amsterdam op 8 februari 
1912. In de catalogus van de perfins van Nederland en OR, staat deze perfin vermeld met ‘Gebruiker 
onbekend, Amsterdam’.  

 

Afbeelding 1: Briefkaart met MK 1-perfin 

 

Afbeelding 2: de MK 1-perfin uitvergroot 

 
Aan de andere zijde van deze briefkaart staat een soort ‘voorgedrukte’ tekst die met de pen ingevuld 
is en ondertekend namens Valton & Zonen  
(zie afb. 3). 

K.W.O. staat daarbij voor ‘Krimpvrij Wollen 
Ondergoed’. Een fraaie briefkaart met een 
kleurrijke reclame voor krimpvrij 
ondergoed van de Nederlandse Industrie 
der K.W.O. ‘Cométe’, geproduceerd door 
de firma Valton & Zonen in Amsterdam 
(zie afb. 1 en 2). 
 



 

Afbeelding 3: andere zijde briefkaart met MK 1-perfin 
 
Om erachter te komen hoe de perfin MK op een briefkaart van Valton & Zonen terecht is gekomen, 
heb ik het historisch krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag weer eens 
geraadpleegd (tegenwoordig te vinden op www.delpher.nl). Behalve artikelen, kun je daar ook oude 
advertenties vinden. 
Zoals die hieronder uit het Handelsblad van 14 juni 1907 (afb. 4). 
 

 
Afbeelding 4: advertentie voor KWO in het Handelsblad van 14-06-1907. 



 

 
Afbeelding 6: advertentie van Magazijn Keizershof uit De Telegraaf in 1909. 

 
Hieronder een afbeelding hoe de kledingwinkel in Amsterdam er begin 20e eeuw eruit gezien moet 
hebben. 

 
 
Afbeelding 7: Magazijn Keizershof in Amsterdam begin 1900 

Of de advertentie hier links uit Het Nieuws van de Dag, 
ook uit 1907.  
 
In beide advertenties staan de verkooppunten van het 
wollen ondergoed van Valton & Zonen vermeld, 
allemaal in Amsterdam. 
Eén van deze verkooppunten is de destijds zeer 
bekende en grote kledingwinkel ‘Magazijn Keizershof’ 
aan de Nieuwendijk in Amsterdam. 
Magazijn Keizershof maakte zelf geen reclame voor het 
wollen ondergoed (zie bijv. afb. 5), maar was mogelijk 
wel een soort agentschap van Valton & Zonen, die door 
dit bedrijf mogelijk gemachtigd werd om uit naam van 
Valton & Zonen met haar klanten te corresponderen.  
Dat zou een verklaring kunnen zijn voor de frankering 
met de MK-perfin. 

 

 

Afbeelding 5: advertentie voor KWO 
 in Nieuws van de Dag in 1907. 

 



 
Magazijn Keizershof was een zeer groot bedrijf dat allerlei kleding en stoffen verkocht en ook in Den 
Haag een vestiging had. Een zeer groot bedrijf gezien de 190 advertenties die te vinden zijn in oude 
kranten tussen 1890 en 1915 en de advertentie met oproep voor agenten en agentessen in plaatsen 
waar het bedrijf nog niet vertegenwoordigd was. 
 
Heb je meer informatie over deze zaak of een betere verklaring voor  het gebruik van de perfin MK op 
correspondentie van Valton &Zonen, laat me dat dan weten! Dat kan via het e-mailadres: 
webmaster@perfinclub.nl. 
 
Ton van Schijndel 

 
Met dank aan Nolco Oosterhagen voor de afbeeldingen van de briefkaart met MK-perfin. 


