
       INTERNERINGSZEGELS

Tegen het einde van de eerste wereldoorlog van 1914 kreeg het neutrale Nederland een grote stroom van
voornamelijk Belgische vluchtelingen te verwerken. Na de bezetting van Antwerpen groeide dit aantal tot
vele honderdduizenden, waarvan meer dan veerigduizend Belgische militairen. Eerst werden deze 
ondergebracht in lege kazernes, later in opgezette tentenkampen. Met de aankomende winter gaf minister
Bosboom opdracht tot de bouw van semi-permanenten barakkenkampen. Ze werden opgezet in tal van
plaatsen, waarvan Zeist,Harderwijk en Oldebroek wel de bekendste zijn.

In 1916 werd besloten dat de geinterneerden twee brieven of briefkaarten per maand portvrij konden verzenden.
Daartoe werden er zegels gedrukt zonder waardeaanduiding. Overigens moest men 1 cent betalen voor
twee zegels. De zegels werden normaal afgestempeld, maar de brieven kregen ook een speciaal stempel
met de tekst PORTVRIJ. De brieven werden via
Duitsland verzonden, maar al spoedig geweigerd
door de Duitse censuur. Door de grote van de zegel
kon hieronder geheime boodschappen worden
geschreven. Al na enkele maanden werden de
zegels vervangen door briefkaarten met antwoord
kaart, welke zonder zegel konden worden verzonden
Van deze interneringszegels zijn er twee bekend.
De groene zegels is daadwerkelijk gebruikt, de bruine
zegels werden nooit in gebuik genomen. Zij werden
bedoeld voor postvrije verzending in de maand maart.    Groen Bruin

Door de eigenzinnige aanpak van de Nederlandse PTT was het een ware miskleun. Men had de Duitse 
overheid, die de grenzen bewaakte, nog niet om toestemming gevraagd voor deze manier van verzending.
Het gevolg was dat slechts enkele brieven hun uiteindelijke doel hebben bereikt. De meeste brieven, die nu
te koop worden aangeboden hebben allemaal een stempel met de tekst "Zurück weil unzulässig".

             Stempel Zeist            Stempel Harderwijk

Dit stempel werd aangebracht door de Duitse censuur , praktisch alle brieven werden dus gewoon 
teruggestuurd naar de afzender.

Van elk van de beide interneringszegels zijn er ongeveer 65.000 aangemaakt. Hoeveel er werkelijk gebruikt
zijn is niet bekend. De groen zegel werd toegepast in de periode 3 februari tot 24 februari 1916. De bruine
zegel was bedoeld voor maart 1916, maar werd nooit officieel gebuikt.

Laten we de zegels eens van dichtbij bekijken. Allereerst de groene zegel. Ontworpen door A.P.W van Starrenburg
gedrukt in steendruk. In het zegelbeeld de Nederlandse maagd met leeuw en de teksten "AUG.1914/
Koninkrijk der Nederlanden/ Interneringskampen". De zegels komen getand 11½ maar ook? Ongetand(proeven?)
voor. Door de toch hoge cataloguswaarden van de zegels, komen er veel vervalsingen voor. Door ze naast elkaar te
leggen worden de verschillen gauw duidelijk. Als eerste de kleur van het papier, bij de echte is de kleur ietwat
geel getint, bij de valse is het papier veel witter.
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Hieronder de zegels met de typische verschillen.
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    Echt Vals

Belangrijkste beeldkenmerken: Belangrijkste beeldkenmerken:
1.Linksboven de eerst I van Interneringskampen staat 1.Linksboven de eerst I van Interneringskampen
   1 vierkantje.  staat een gebroken vierkantje.
2.Het lijkt alsof er achter de eerste 1 van 1914 en punt staat. 2.Er staat geen punt achter de eerste 1 van 1914.
3.Twee kleine streepjes in de vaan onder 1914 staan parallel. 3.Twee kleine streepjes in de vaan zijn een rondje.
4.Bij I van Interneringskampen 2 korte streepjes 4.Bij I van Interneringskampen 1 streep 1 punt.
5.Hele lijn boven R.N. 5.Gebroken lijn boven R.N.
6.Papier is ietwat geel getint. 6.Papier is veel te wit.

De echte zegel heeft een lijntanding van 11½ De valse zegel heeft een lijntanding van 10½x10¾
Het tellen van de tanden is beter. Het tellen van de tanden is beter.
Echt is horizontaal 19-20 tanden Vals is horizontaal ongeveer 18-19 tanden.
Echt is verticaal 27-28 tanden. Vals is verticaal 25-26 tanden.

Er zijn meerdere vervalsingen bekend. Ook de afstempeling is van belang om de echtheid te bepalen.

Hiernaast een groene zegel met de afstempeling
7.VIII    7.8 , hetgeen na de officiële gebruiks-
periode is. De rechter zegel is gestempeld, maar
is nooit in gebruik geweest.

De bruine zegel.

Op deze zegel staan de Nederlandse maagd en leeuw, verder de teksten "Koninkrijk der Nederlanden" en 
Interneringskampen / Augustus 1914". Op de achtergrond zijn enige barakken van interneringskampen te zien.
Hieronder de zegels met de typische verschillen.

Ook hier zijn er diverse kleine verschillen tussen
de echte en de valse zegel. Er zijn meerdere
valse zegels bekend. In ieder geval bestaat de
bruine zegel niet gestempeld, immers hij is nooit
in gebruik geweest. Zie boven.

Op de volgende pagina de beeldkenmerken en de
tandingsverschillen tussen beide zegels.

  Echt 5 Vals



De verschillen tussen de beide zegels.

Belangrijkste beeldkenmerken.

Echt. Vals.

Vierkante punt in middelste barak. 1.
Het veld voor de barakken is licht geel. 2. Veld voor de barakken is wit gebleven.
De lantaarnpaal is gaaf 3. De lantaarnpaal is onder de nok dicht.
De pijlpunt steekt iets boven de lijst uit 4. De vorm en lengte van de pijlpunt wijkt af
Papier is licht getint 5. In de omlijsting rechtsonder zit een breuk
Voor de druk werd vrij vette inkt gebruikt waardoor 6. Er zit een breuk in de krul rechts van 1914
het beeld aan de achterzijde goed te zien is. Papier is veel te wit

Tandingen. Tanding.

Lijntanding 11½ X 11½ Lijntanding 10½ X 10½
Het is beter de tanding te tellen, Het is beter de tanding te tellen,
De echte zegel heeft horizontaal 17-18 tanden De valse zegel heeft horizontaal 17 tanden
en verticaal 26-27 tanden. en verticaal 23 tanden.

             1.2.    1.2.

3 4 5.6. 5.6. 4 3

Nog twee vervalsingen.

De groene. De bruine.

Pijlpunt is niet spits en minder hoog. Vrij wazig van uiterlijk met weinig details.
Breuk in de lijn onder de R van koninkrijk. En …….ongetand, dus vals.

Veld voor de barak niet gekleurd.
Bronnen. De eerste E van internering is gebroken.

NVPH speciale catalogus Samenstelling.
www.filavaria.nl/internering.htm
Wikipedia J.J.P van der Vat
Zegels gedeeltelijk uit eigen verzameling jjpvdvat@gmail.com



        DE ZEEHELDEN SERIE

Van 1943 tot 1944 werd in ons land een serie postzegels uitgegeven, die we nu de "Zeehelden" noemen. Een serie van
10 bekende zeelieden die zich allen verdienstelijk hebben gemaakt in onze "Gouden Eeuw" (1600-1700).
In het begin van deze eeuw zijn de Nederlanders nog steeds gewikkeld in de 80-jarige oorlog tegen de Spaanse
koningen, zowel op het land als op zee. Deze eindigden in 1648 met de Vrede van Münster. De tweede helft van deze
eeuw kenmerkte zich door internationale handel  de "VOC" en de "VIC". De schaduwzijde hiervan waren de vele
handelsoorlogen, waaronder de Eerste Engels-Nederlandse oorlog (1652-1654), de Tweede Engels-Nederlanse oorlog
(1665-1667) en de derde Engels-Nederlandse oorlog ( 1672-1674).

We zullen de zegels een voor een behandelen.

Michiel Adriaansz. De Ruyter ( bijgenaamd " Bestevâer") ofwel Grootvader, is wel de bekendste.
Hij werd geboren in Vlissingen in 1607 en stierf in 1676. Hij ging op 11-jarige leeftijd al naar zee.
In de Engels-Nederlandse oorlogen speelde hij een zeer belangrijke rol, daarnaast was hij actief
bij diverse oorlogen in de Oostzee en de Middellandse zee. Ook was hij zelfstandig ondernemer
en actief in de walvisvaart. Op zijn vlaggenschip " De Zeven Provinciën" behaalde hij in 1666 de
zege in de Vierdaagse Zeeslag. Zijn grootste prestatie leverde hij door zijn strategie tijdens de
derde Engels-Nederlandse oorlog (1672-1674), toen hij een invasie vanuit Zee wist af te wenden.
Hij werd dodelijk verwond in de sla bij Messins op 28 April 1676. In 1677 werd zijn gebalsemde 
lichaam bijgezet in een praalgraf in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Johan Evertsen, ook wel Jan genoemd werd in Vlissingen geboren op 1 februari 1600. In 1617
sneuvelde zijn vader en diens zoons werden door de admiraliteit van Zeeland allen tot
luitenant benoemd als eerbetoon aan de overleden commandeur. Op 18-jarige leefdtijd
commandeerde hij al een oorlogsschip. In 1628 kreeg hij het commando over een eskader
en werd bevorderd tot Schout-bij Nacht. Zijn opdracht was het binnenloodsen van de door
Piet Hein veroverde Zilvervloot, hetgeen hij met slecht 4 schepen tegen een overmacht
van Duinkerker kapers succesvol deed. In 1664 werd Johan Evertsen benoemd tot
Luitenant-Admiraal en zou gaan deelnemen aan de Engels-Nederlandse handelsoorlog.
Hij stierf in de Tweedaagse Zeeslag van 4 en 5 augustus 1666. Hij werd samen met zijn
broer Cornelis begraven in een praalgraf te Middelburg.

Maarten H.Tromp werd geboren op 28 april 1598 in Den Briel. Op 9-jarige leeftijd was hij al zeeman
op het fregat van zijn vader. In 1637 werd hij benoemd tot Luitenant-Admiraal, na zowel bij de
koopvaardij als bij de marine gediend en gevaren te hebben.
Zijn overwinning bij Duins in 1639 op de Tweede Spaanse Armada was een van de belangrijkste
wapenfeiten uit de zeegeschiedenis. Tijdens de Eerste Engelse oorlog van 1652-1654, was 
Maarten Tromp opperbevelhebber van de vloot.
Hij sneuvelde echter in de slag bij Ter Heijde op 10 augustus 1653.
Hij werd begraven in een praalgraf in de Oude Kerk te Delft. Zijn bijnaam was ook Bestevaer.

Piet Pietersz. Hein ( ook wel Piet Heyn ) werd op 15 november 1577 geboren in Delfshaven.
Van 1613 tot 1622 was hij kapitein bij de VOC. In 1623 trad hij in dienst van de VIC als
Vice-Admiraal met de toestemming om vijandelijke schepen aan te vallen. Op zijn eerste
tocht naar de west (1624) veroverde hij San Salvador ( het huidige Bahia ) in Brazilië.

Hij veroverde in 1628 de Spaanse
Zilvervloot in de baai van Matanzas
bij Cuba, waarde ongeveer 12 miljoen
waarvan 8 miljoen aan zilver. Na zijn 
terugkeer in Holland nam hij ontslag
bij de VIC en trad in dienst van de
Staten van Holland. Kort daarop sneuvelde hij op 17 juni 1629
bij een slag tegen Duinkerker kapers.
Piet Hein werd begraven in de Oude Kerk te Delft.
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Willem Joseph van Gent werd geboren op slot Gendt (Over-Betuwe) op 16 mei 1624.
Hij diende eerst in het leger, nam met het regiment Walen deel aan de Ruyters
landing op Funen (1659) en was gouverneur van Hellevoetsluis.
Hij werd in 1665 adviseur van raadspensionaris Johan de Witt. In de Vierdaagse
zeeslag en de Tweedaagse zeeslag voer hij mee als scheepsbevelhebber en
onderscheidde zich in het laatste als secondant van De Ruyter. Toen Cornelis Tromp
als luitenant-Admiraal werd ontslagen, volgde Van Gent hem op. Toen de Derde
Engelse-Nederlandse Oorlog in 1672 uitbrak, sneuvelde hij op 7 juni 1672 in de eerste
zeeslag, de Slag bij Solebay, als commandant van de achterhoede. Hij is begraven
in een praalgraf in de Dom in Utrecht.

Witte Cornelisz de Wiht ( 1599-1658 ) werd geboren in De Briel in 1599. Op
17-jarige leeftijd vertrok hij als kajuitjongen bij Jan Pieterszoon Coen naar Indië.
Hij werd in 1625 vice-Admiraal bij de VOC. Hij had als vlaggenkapitein van
Piet Hein een groot aandeel in de verovering van de Zilvervloot in 1628.
In 1645 drong hij de Denen terug voor een vrije doorgang van de Sont.
Na de dood van Maarten Tromp in 1653 werd Witte de Witt ( bijnaam Dubbelwit)
tijdelijk belast met het opperbevel in de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog.
In 1658 bevocht hij de Zweden in de Sont, maar ditmaal werd het zijn dood.
Zijn schip kwam vast te zitten. Hij werd gedood door twee kogels.
Zijn lichaam werd begraven in de Laurenskerk in Rotterdam.

Cornelis Evertsen ( de Oude ) is de jongste broer van Johan Evertsen. Cornelis
werd geboren in Vlissingen op 4 juni 1610. Hij ging naar zee in 1626.
Na enige jaren de kaapvaart te hebben beoefend werd hij in 1636 kapitein van een schip.
In de Noordse Oorlog tegen Zweden (1655-1660) was Cornelis onderbevelhebber
van de vloot van Michiel de Ruyter. In de Tweede Engelse-Nederlandse oorlog werd
hij benoemd tot Vice-Admiraal van Zeeland. Na de zeeslag bij Lowestoft (1665)
werd hij luitenant-Admiraal in plaats van zijn broer Johan.
Op de eerste ag  van de Vierdaagse Zeeslag (11-14 juni 1666) sneuvelde hij, een
paar weken voor zijn broer Johan. Hij werd samen met zijn broer begraven in Middelburg.

Overzicht bekende Zeeslagen

Eerste Engelse-Nederlandse Oorlog : 1652-1654
Tweede Engelse-Nederlandse Oorlog: 1665-1667
Derde Engelse-Nederlandse Oorlog:   1672-1674

Vierdaagse Zeeslag:     4-5 augustus 1666
Tweedaagse Zeeslag:   11-14 juni 1666 

    Vierdaagse Zeeslag.

Tjerk Hidden de Vries werd geboren in 1622 in Sexbierum ( Friesland ).
Hij begon zijn carrière in de Koopvaart. In 1658 trad hij in dienst van de
Admiraliteit van Friesland. Hij nam deel aan de Vierde Noordse oorlog tegen
Zweden . In de Tweede Engelse-Nederlandse oorlog werd hij benoemd tot
Kapitein ( 1665 ) en kort daarna tot Luitenant-Admiraal. Hij onderscheidde 
zich in de Vierdaagse Zeeslag. Bij de Tweedaagse Zeeslag raakte hij op
4 augustus 1666 zwaar gewond.
Hij stierf op 6 augustus te Vlissingen.
Hij werd begraven in de Grote Kerk van Harlingen.
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Op 9 september 1629 werd Cornelis Maartenz. Tromp geboren in Rotterdam. Hij was de
tweede zoon van  de befaamde Maaerten Harpertsz. Tromp (1598-1653)
In 1645 werd hij als Luitenant op het schip van zijn vader geplaatst. In 1649 wordt
Cornelis Tromp bevorderd tot Kapitein. In 1663 volgt zijn aanstelling tot Eskader-
Commandant van de Nederlandse Vloot in de Middellandse zee en in 1673 de rang
van Luitenant-Admiraal. Op 7 mei 1676 ging Cornelis Tromp, met toestemming van de
Stadhouder over in Deense dienst als Generaal-Admiraal en rijksraad van het
Koninkrijk Denemarken. In 1676 versloeg een Deens-Nederlandse vloot onder
Admiraal Tromp op vernietigende wijze de Zweedse vloot en Cornelis Tromp wordt
door de Deense Koning in de Adelstand verheven en hem het Graafschap Seisburg

verleend. Hij kreeg in 1678 ontslag uit Deense dienst en werd in 1691 benoemd tot Opperbevelhebber van
de Nederlandse vloot.Na een lange tijd van ziekte overleed op 29 mei 1691 Cornelis Tromp in Amsterdam.
Hij is bijgezet in het praalgraf van zijn vader in Delft.

Cornelis Evertsen de Jongste (1642-1706) werd op 16 november 1642 geboren in
Vlissingen als tweede zoon van Cornelis Evertsen de Oude. Hij vocht samen met
zijn vader in de slag bij Lowestoft. Na het sneuvelen van zijn vader in de 
Vierdaagse Zeeslag (1666) commandeerde hij het Zweedse deel van de vloot in de
strijd tegen Engeland. Hij kreeg spoedig de bijnaam "Keesje de Duivel" om zijn
opvliegend karakter.In 1675 werd hij Schout-bij-Nacht. Hij commandeerde in 1677
de blokkadevloot bij Duinkerken. Hij werd Vice-Admiraal in 1679 en Luitenant-
Admiraal in 1684. In 1688 was hij Eskadercommandant in de vloot die
Stadhouder Willem III naar Engeland bracht om Koning Jacobus te Verdrijven.
Hij stierf op 16 november 1706 te Middelburg en werd daar begraven.

De tocht naar Chatham.

De tocht naar Chatman, ook gekend onder de naam Slag bij Medway, was een succesvolle Nederlandse
aanval op de Engelse schepen en scheepswerven in juni 1667, tijdens de Tweede Engelse-Nederlandse
Oorlog. De Nederlanders, onder bevel van admiraal Michiel de Ruyter met direct toezicht van een 
meegereisde Cornelis de Witt, bombardeerde Sheerness, voerden de Theems op tot Gravesend, zeilde 
hierna de Medway op tot in Chatham, waar ze vier schepen tot zinken brachten, en de HMS Royal Charles
de trots van de Engelse vloot enterden en meesleepten naar Nederland.

Bronnen.
Wikipedia Samenstelling.
filavaria.nl/zeehelden J.J.P van der Vat
Zegels uit eigen verzameling. jjpvdvat@gmail.com
Speciale catalogus NVPH
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