
Perforaties in Jamboree zegels 
 
(Fred Maarsen; uit: Perfinpost nr. 19, nov. 1991) 
 
Van 31 juli tot en met 9 augustus 1937 werd in Nederland de 5e wereld Jamboree gehouden. Zo'n 
28.000 padvinders uit de gehele wereld kwamen naar Nederland toe. 
De PTT gaf een serie van 3 zegels uit (NVPH 293/5), ter ere van deze Jamboree. 
De zegels verschenen op l april 1937 en waren geldig t/m 31 december van datzelfde jaar. 
Zoals met zoveel zegels werden ook deze speciale zegels gebruikt door instellingen en fabrieken, die 
de zegels van een perforatie voorzagen. 
 
Voor zover bekend zijn er 20 verschillende perforaties bekend op de 1½ cent, 61 perforaties op de 6 
cent en 20 perforaties op het 12½ cents zegel.  
Buiten deze perforaties om zijn er ook nog de NBV- filialen, hiervan zijn er tot nu toe 9 verschillende 
1½ cent zegels bekend en 17 verschillende 6 cent zegels.  
 
Hoewel de Nederlandse Padvinders Organisatie geen perforaties in hun zegels gebruikten, is het toch 
mogelijk om een geperforeerd zegel met Jamboree-afstempeling te vinden, o.a. de 'S' van Segboer 
(kioskenonderneming in Den Haag) en de 'K' van de Algemene Kioskenonderneming Amsterdam kunt 
u aan treffen op een poststuk. Tot nu toe is alleen nog maar de 'S' op Jamboree-stukken gevonden. 
 

 
 
Naast deze Nederlandse zegels werd er in 1937 ook in Nederlandsch Indië een serie van 2 zegels 
uitgegeven ter gelegenheid van dezelfde Jamboree (NVPH 226/7). Van deze zegels zijn tot nu toe 
slechts 3 perforaties bekend, een op de 7½ cent en twee op de 12½ cent. 
  
De Jamboreezegels zijn over het algemeen lastig te vinden, op een paar uitzonderingen na. Maar dit 
is juist wat deze hobby zo interessant maakt. 
Indien u nog een zegeltje heeft liggen dan wil ik deze graag met u ruilen of overnemen. 
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