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Bermuda's eerste gelegenheidszegels bieden verrassende kansen voor verzamelaars. Als gevolg van slechte 

communicatie werden namelijk twee verschillende series uitgegeven voor dezelfde gebeurtenis - elk met 

waarden op anders gewatermerkt papier.  

De wetgevende vergadering van Bermuda - het oudste representatieve orgaan van het Britse Gemenebest 

met uitzondering van het Britse Parlement – komt voor het eerst bij elkaar op de 1ste augustus van 1620. 

In begin 1920 besloot de gouverneur van Bermuda, generaal Sir James Willcocks, dat de 300e verjaardag 

van dit evenement een gelegenheidszegel rechtvaardigde, en met de goedkeuring van de Raad van Bestuur 

zond hij zijn eigen suggestie voor een ontwerp toe aan de Crown Agents met het verzoek dat De La Rue & 

Co. zou beginnen met de vervaardiging van de zegels.  

Niet op de hoogte van de maatregelen die al door de gouverneur en de Raad waren genomen, wordt door 

de wetgevende vergadering zelf unaniem besloten ter herdenking van hun driehonderdjarige jubileum tot 

uitgifte van een reeks van ook negen zegels (¼d tot 1s) en wordt de gouverneur om een geschikt ontwerp 

verzocht. De gouverneur informeert de vergadering over wat al gedaan is en legt zijn essay aan hen voor. 

De vergadering is echter niet zo onder de indruk en meent dat het ontwerp de driehonderdjarige emblemen 

dient te bevatten -ze produceren hun eigen ontwerp (gemaakt door H.J. Dale, een architect uit Hamilton) 

die het wapenschild van de kolonie, het zwaard van State en de sprekershamer, naast het schip "Sea 

Venture" opneemt.  

Omdat de productie van de postzegels met de ontwerp van de gouverneur echter al in een vergevorderd 

stadium was, werd besloten dat er twee reeksen van postzegels gingen worden gemaakt, één van elk 

ontwerp, elk in negen denominaties van ¼d tot 1s.  

 

De 1ste uitgave (die van de gouverneur; SG 59/67) heeft de 1d, 2½d en 6d waarden geproduceerd op het 

nieuwe Multiple Script CA watermerk papier, de overige zes waarden op de bestaande Multiple Crown CA 

watermerk papier. De 1d en 2½d waren de eerste koloniale zegels met het nieuwe watermerk.  

De 2de uitgave (die van het Parlement; SG 68/76) had de ¼d, de ½d en de 1d zegels op het nieuwe Multiple 

Script CA papier, met de andere zes waarden op het Multiple Crown CA papier.  

De twee series zijn voor verzamelaars verder interessant als gevolg van de complexiteit van de 

watermerken: - de 1ste serie heeft zijwaartse watermerken, normaal gesproken met de kroon links van CA 

(zoals gezien vanaf de achterkant van de zegel), terwijl de 2de serie zijwaartse watermerken heeft met 

normaal gesproken de kroon rechts van CA (zoals gezien vanaf de achterkant van de stempel).  

Echter voor beiden bestaat met watermerk ook kopstaand, gedraaid of kopstaand & gedraaid; en sommige 

waarden hebben de "C" voor "CA" niet in het watermerk of de "A" voor "CA" ontbreekt in het watermerk 

Een fascinerend onderwerp om te verzamelen! 

 


