De perfin SBH van Stoomtramwegmaatschappij
's-Hertogenbosch - Helmond
(Jan L. Verhoeven; uit: Perfinpost nr. 26, sept. 1993)
De hieronder afgebeelde 3 zegels van de Stoomtramwegmaatschappij 's-Hertogenbosch - Helmond
zijn al eerder gemeld o.a. in 'Spoor en Post in Nederland' (blz. 291) en in de Posthistorische Studies
XI van Po & Po "Het persbrieven-, couranten-, en pakjesvervoer per autobus en enige
tramwegmaatschappijen" door J.A.C. van Rijswijk.

De zegel van 2 cent is zonder perfin (en ook ongebruikt? ); de 4 cent kleur rood en de 10 cent kleur
zwart hebben de perfin SBH.
Van Rijswijk vermeldt: 'gebruikte zegels, nadere gegevens ontbreken' en onder de afdruk '3 zegels
voor de besteldienst, vermoedelijk werd elk te bestellen voorwerp voorzien van een zegel.'
Dit laatste is indien éên zegel is bedoeld niet helemaal juist. Een ongeveer 20 jaar geleden op een
Duitse veiling aangeboden enveloppe is namelijk gefrankeerd met 3 zegels. Doordat deze zegels niet
zijn gestempeld, maar met de hand geplaatste potloodkruisen over de waarde heen zijn ontwaard, is
het niet bekend om welke waarden het hier gaat.
Onlangs werd door een van onze leden onderstaand zegel getoond. Het is een zegel met een waarde
van 4 cent, kleur rood en van een ander type dan de tot nu toe bekende zegels. Ik werd tevens in de
gelegenheid gesteld om een foto van de perfin te maken.

De gegevens van de perfin zijn: hoogte 5,5 mm en verder 12. 14. 12.
Opvallend is dat de gaatjes niet mooi rond zijn.
Ook ik weet niet meer dan het bovenstaande. Het zou leuk zijn om reacties te ontvangen van leden
over eventueel in hun bezit zijnde zegels of van spoor- en tramwegenthousiasten over de
tramwegmaatschappij om bij voorbeeld over enige datering iets te achterhalen.
Jan L. Verhoeven, juli 1993

(afbeelding op 85% van de ware grootte)

