
Onze leden stellen ten toon tijdens 
"VEENDAMPHILA 5" 

Bent U ook benieuwd naar de prestaties van onze eigen leden, die hun 
verzameling tentoonstellen tijdens "Veendamphila 5". Hier tonen ze 
enkele interessante stukken uit hun collectie en misschien is het voor u 
een idee om ook eens op deze manier een verzameling op te zetten. t 
DE HEER W.J. VAN HAVEL: HET LEGER DES HElLS. l 
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Op 16 juni 1855 trad William Booth in het huwelijk met Catherine 
Mumfort. De plechtigheid yond plaats in de New Stockwell Chapel te 
Londen. 
In 1861 kwam Booth in conflict met de Methodisten kerk. Men wilde 
hem het Evangeliserend reizen niet langer toestaan en hij kreeg de 
opdracht in de kerk als vaste prediker zijn werk te doen. Booth echter 
yond dat hij onmogelijk het Evangelie kon verkondigen, omdat hij juist 
voor de minst bedeelden wilde opkomen. Er werd hem een compromis 
voorgelegd, hetgeen Booth afwees en Catherine, die het gesprek volgde, 
stond op en slingerde de synode een vurig "dat Nooit" in het gezicht, 
waarna beiden voorgoed het Methodisme de rug toekeerden 
In 1868 stichtte het echtpaar Booth de "East Londen Christian Mission". 
In 1878 werd de naam gewijzigd in "The Salvation Army". Dit leger 
groeide uit tot de huidige vorm en is in Nederland bekend als "Het { 
Leger des Heils". \

DE HEER G. W. HAKEMA: DE JACHT ALS NATUURZORG IN 
NEDERLAND. 

Tot de kleine wildsoorten behoren: hazen, patrijzen en fazanten. 
Hazen, ook wei lange afstand lopers genoemd, zie je meestal op bouw
en weilanden, maar ook mogen ze graag in bossen en op de heide 
vertoeven. Een haas herkenje aan zijn lange oren met zwarte puntjes, 
hetgeen bij het wilde konijn niet het geval is. 
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Het haas (jagerstaal) is van oorsprong een steppedier. 
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Het haas is daarom ook een echt dier van de vlakte en is in staat om 
snel te vluchten. 

DE HEER H. TEN HAVE: OVER KOETJES EN KALFJES. 

Goed en zindelijk melken met de hand is een kunst. Een Oost-Duitse 
onderwijzer onderwijst de leerlingen hoe je moet melken, met de volle 
hand en de duim naar beneden. 
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Op dit Russisch postwaardestuk is te zien dat er in 1931 reeds 
ruime en lichte stallen waren om de runderen te huisvesten. 

DE BEER R. ONSTWEDDER: 1870-1900 DOOR DE 
NEDERLANDSE POSTERIJEN GEiNDE KWITANTIES 

Bij de wet van 22 juli 1870 werd het mogelijk gemaakt om kwitanties 
via de Nederlandsche Posterijen ter incasso te laten aanbieden. 
Dit zogenaamde kwitantierecht moest worden voldaan door middel van 
frankeerzegels, welke op de kwitantie moesten worden geplakt en 
vemietigd door het puntstempel. Per tien gulden of een gedeelte van dat 
bedrag moest 10 cent incassorecht worden betaald. Bet bedrag van de in 
te vorderen kwitantie mocht niet meer dan 150 gulden bedragen. 

In de wet van 10 september 1882 werd tevens besloten, dat kwitanties 
boven 10 gulden aan een fiscaalrecht moesten worden onderworpen. Dit 
recht bedroeg 5 cent, ongeacht de grootte van de in te vorderen 
kwitantie. 

Op 1 april 1892 werden de tarieven van het kwitantierecht verlaagd van 
10 cent naar 5 cent, terwijl de grootte van het te innen bedrag werd 
bepaald op een maximum van 500 gulden. Deze nieuwe wet hield tevens 
in, dat de frankeerzegels voortaan moesten worden afgestempeld met het 
dagtekenstempel in plaats van het nummerstempel. 

Postkwitantie van het postkantoor Veendam. 
voor geplaatste advertenties-aan de heer W. A. Offerhaus, secretaris 

van het Waterschap "Oldambt" te Nieuwolda. Bet te innen bedrag was 6 
gulden, dus was 10 cent incassorecht verschuldigd. Dit werd voldaan 
door het plakken van twee frankeerzegels van 5 cent (NVPB nr. 711E in 
paar) en vemietigd door puntstempell09 =Veendam. 

Lidmaatschapskaart. 
Voor een bewijs van lidmaatschap golden dezelfde voorschriften als 
voor postkwitanties. Bet enige verschil was, dat een bewij s van 
lidmaatschap gebruikt werd voor de inning van contributies, terwijl een 
postkwitantie dienst deed voor de invordering van rekeningen. 
Bet bedrag voor dit bewijs van lidmaatschap bedroeg voor hetjaar 1879 
vijf gulden, zodat in totaal 10 cent aan incassorecht was verschuldigd.. 
Bij aankomst in Sneek werd volgens voorschrift op de voorzijde het 
tweeletterstempel van Sneek geplaatst. 
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DINY BEEREBOOM: BET INKLAREN VAN POSTZENDINGEN 

Vanaf de invoering van de pakketpostdienst op 15 maart 1882 
vervoerde en bezorgde PTT Post zowel binnenlandse als 
buitenlandse pakketten. Vanaf 16 augustus 1903 werden de 
buitenlandse postpakketten ook ingeklaard door PTT Post en 
daarom werd het inklaringsrecht ingevoerd. 

Het inklaringsrecht voor een postpakket uit Oostenrijk is in 19085 cent.
 
Dit recht moest worden voldaan in portzegels.
 

In 1972 was het inklaringsrecht 2 gulden. Bij de tweede ajlevering is 
een bestelloon in rekening gebracht van 75 cent. 

Tot 1 november 1946 waren buiten1andse postpakketten bij een tweede 
aflevering vrij van bestelloon. Vanaf 1 november 1946 werd evena1s dit 
a1 het geva1 was voor binnen1andse pakketten ook voor buiten1andse 
pakketten het bestelloon ingevoerd. Per 1 maart 1975 is voor het 
opnieuw opnemen in de bestelling geen bestelloon meer verschu1digd. 
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