Perfins in Scouting zegels
(Fred P. Maarsen; uit: Perfinpost nr. 49, mei 1999)
Inleiding
Mijn naam is Fred Maarsen. Op 15-jarige leeftijd ben ik overgeschakeld van het verzamelen van
Nederlandse munten naar het verzamelen van padvinderspoststukken. In eerste instantie waren
dat de eerste-dag-enveloppen en enveloppen met speciale stempels van padvinderskampen omdat
dat materiaal het meest voorhanden was op verzamelaarsbeurzen.
Later ben ik mij gaan specialiseren in het verzamelen van echt gelopen stukken van en naar Wereld
Jamborees. Dat bleek een stuk moeilijker te zijn.
Zo ongeveer midden jaren tachtig kwam ik een paar jamboreezegels van Nederland uit 1937 tegen
met perfins erin. Langzaam maar zeker begon ik mij ook voor deze zaken te interesseren.
Ondertussen bezit ik zo'n 73 Nederlandse jamboreezegels met perfins erin en daarnaast ook een
aantal brieven gefrankeerd met jamboreezegels voorzien van perfins.
Perfins in Nederlandse zegels
In totaal zijn er zo'n 75 verschillende perfins in Nederlandse jamboreezegels bekend, hetgeen
resulteert in zo'n 118 verschillende zegels met perfins (waarbij niet inbegrepen de 41 bekende zegels
met NB/V perfins). Jaarlijks komen daar nog steeds één tot enkele nieuwe meldingen bij, vooral in de
12½ cent zegel van de jamboree die bijna uitsluitend voor buitenlandse frankeringen is gebruikt.
Gebruikers waar ik helemaal nog niets van heb kunnen vinden, maar die wel perfins in
jamboreezegels hebben, zijn: C.v.H. - B.S. - faA.Z. - G.C.V. - G.K. - I.F.M. - J.H. - KARTRO - M.B NM - N.O.F. - N.S.F. - P. - P.O - R - RBV - R.V.S. - R&Co/Z – SH (Siemens) - T - T. - T.H.M. - VGZ V.N. - V in een cirkel en v.W.H./R.

Perfins V.N./S., N.B./V. en L.R. in resp. de 1½, 6 en 12½ cent Jamboreezegels van Nederland.
Eén van de topstukken uit mijn collectie is een Jamboree ansichtkaart, verzonden vanaf de jamboree
in 1937 met speciaal Jamboreestempel en de perfin S (Segboer) in de jamboreezegel.

Perfins in de Nederlands Indische postzegels
Buiten de Nederlandse Jamboreezegels om gaf de PTT in Nederlands Indië ook een serie van 2
Jamboreezegels uit.
Dit waren (omstreden) toeslagzegels waarbij de toeslag bedoeld was om Nederlands Indische
padvinders ook een kans te geven om naar de Wereld Jamboree in Nederland te kunnen komen.
Tot nu toe zijn slechts enkele perfins bekend in deze zegels, te weten PAR bekend in beide zegels en
S.M.N. in de 12½ cent zegel.

Perfins in buitenlandse Scouting postzegels
Op een gegeven moment bedacht ik mij dat er waarschijnlijk ook wel perfins in buitenlandse
Jamboreezegels en andere padvinderszegels te vinden zouden zijn.
Het gekke is, dat als je er niet naar zoekt dan zie je ze ook niet maar zodra je iets gaat zoeken dan
komen de meest onverwachte zaken naar boven.
Padvinderszegels komen als motief voor de oorlog relatief veel voor. De eerste verschenen in Siam in
1920 (19 opdrukzegels). Daarna volgde Hongarije met uitgiftes in 1925, 1933, 1939 en 1941
(11 zegels). Roemenië was ook zo'n land met vele padvinderszegels voor de oorlog, tot 39 zijn er zo'n
36 zegels uitgegeven.
Tot nu toe ben ik nog géén van de vooroorlogse scouting postzegels tegengekomen, voorzien van
een perfin.

Enige padvinderszegels van voor 1950 waar perfins in kunnen voorkomen.
Maar na 1945 kwamen er wel degelijk padvinders- en jamboreezegel boven water, voorzien van
perfins. Wereld Jamboreezegels met perfins zijn er van Frankrijk 1947, Canada 1955 en Engeland
1957.
Van Frankrijk heb ik er nog geen één maar van Canada daarentegen heb ik er al een aantal, tot nu
toe zo'n 8 verschillende.

Van Engeland heb ik de 3 Jamboree zegels met vervalste perfins B.P in verschillende formaten, maar
er zijn wel degelijk echte perfins bekend in deze zegels.
De afgebeelde zegels uit Engeland, uitgegeven voor de Jubilee Jamboree en 1005te geboortedag van
Baden Powell, zijn voorzien van 3 enigszins verschillende perfins B.-P. Begin jaren negentig kwamen
deze zegels van een onbekende gebruiker plotsklaps boven water.
Er zijn geen andere zegels met deze perfin bekend en de zegels zijn altijd ongebruikt waardoor het
redelijk aannemelijk is dat het om vervalste (lees: later aangebrachte) perfins gaat.

Een van de betere Jamboreezegels met perfins in mijn verzameling is een ongebruikt hoekstuk uit een
vel Canadese zegels met perfin CPR.
Overige padvinderspostzegels
Naast deze Jamboreezegels heb ik ook nog een aantal padvinderszegels met perfins uit landen als
Amerika, Italië, Sri Lanka, Portugal, Argentinië en Australië, waarbij perfins in Portugese en
Australische zegels het meest voorkomen. Het is zeer waarschijnlijk dat er meer naoorlogse perfins
zijn in zegels van landen als Oostenrijk (1951), Brazilië, Cuba en mogelijk nog andere landen.

Briefvoorzijde Argentinië met scoutingzegel 1960 en perfin BNA.
Afgelopen jaar was een van de leuke verrassingen in een ~ uil, een Deense zegel voorzien van een
perfin " Franse Lelie". Waarschijnlijk heeft deze perfin niets uit te staan met de Padvinderij (of scouting
zoals dat heden ten dage mag heten) maar een leuke extra blijft het en het is weer iets nieuws om
naar uit te kijken.

Het verzamelen van perfins in padvinderszegels en Jamboreezegels geeft veel plezier, mede omdat
deze gewoon niet voor het oprapen liggen. Het is echt zoeken naar de overbekende speld in de
hooiberg.
Natuurlijk zijn er altijd de zegels die veel voorkomen met perfins, zoals bijvoorbeeld in de Nederlandse
zegels de B, K, L.R., N.B./V. en de S, in Australische zegels de NSW/G, VG en de T, bij Portugal de
VFF en in Canadese zegels de CNR. Maar in het algemeen blijft het erg zoeken, vooral ook omdat ik
eigenlijk niet in staat ben om onze verenigingsbijeenkomsten te bezoeken en ik het vooral moet
hebben van ruilcontacten per post en wat ik tegen mag komen op beurzen.
Clubgenoten, die na het lezen van dit artikel misschien Padvinderszegels te ruil mochten hebben, die
kunnen mij schrijven, ook als ze niet zeker zijn of een bepaalde zegel wel een padvinderszegel is.
Post wordt altijd beantwoord, alleen kan ik niet garanderen dat ik daadwerkelijk iets voor andermans
verzameling beschikbaar heb.
Er is van vele landen ruilmateriaal aanwezig maar ik heb bijna geen ruilmateriaal van Nederland,
Noorwegen, Zweden, Finland en bijv.Canada. Maar van vele andere landen in de wereld heb ik
ruilmateriaal. Ook zoek ik insignes van de Wereld Jamboree van 1937, maar ook van andere
Wereldjamborees. '

Afgebeeld een envelop van Vroom & Dreesman Alkmaar met daarop de Jamboreezegel van 6 cent
met perfin VD/A.
Fred P. Maarsen
Postbus 1045
1780 EA Den Helder

Als laatste afgebeeld een aantal naoorlogse zegels waar perfins in zouden kunnen voorkomen.

