Een merkwaardige aangetekende "IMPRIMÉ" brief
door Jan Lannoye
Onlangs kon ik een door een Timbrographe machine gefrankeerde brief met het
klantnummer E 272 aankopen.
Deze brief bevestigde mijn vermoeden dat deze frankeermachine in gebruik was bij een
Gents bedrijf gezien het hieronder afgebeelde fragment dat reeds in mijn bezit was.
Nochtans had ik deze E 272 niet teruggevonden in Fisto - studie nr.11 uit 1987: "Afdrukken
frankeermachines in privè gebruik in Gent" door Eric de Meester en Firmin Neyt, pagina 86.

Op 8 november 1930 was het tarief 60c voor een brief tot 50 gram en 5c voor drukwerk tot
20 gram als verzending in het binnenland. Dit lage tarief van 5c was bedoeld om grote
hoeveelheden drukwerk voordelig te kunnen versturen. Waarom dit dan aangetekend doen
en per drukwerk 1,50fr extra betalen ?

Tarief drukwerk tot 20gr van 1.10.1925 tot 30.11.1930: 5c
Aantekenrecht binnenland van 15.12.1927 tot 30.11.1930: 1,50fr

Het antwoord is vervat in deze gedrukte "Open brief" op de keerzijde van het papier, dat in
vier gevouwen en met een flap gesloten werd ( is dit dan conform drukwerk ? ). Op deze
manier gesloten kon de brief /
drukwerk voor controle door de post
opengemaakt worden.

De inhoud gaat over een reeds
jaren aanslepend dispuut tussen
"Clovershoes S.A. - Voormaals Ets.
Vve Bauwens Van Laere." en de
"Bond van Schoenhandelaars" dat
op de spits gedreven werd door een
nieuwe omzendbrief van 5.11.1930
betreffende samen aankoop van schoenen en het uitkeren van commissie aan de leden
handelaars en de voorzitter. Hierbij worden de grote woorden niet geschuwd en ik bespaar u
dan nog het ontwerp van antwoord met potlood op de achterzijde van de brief geschreven
"schandalig - te gemeen - te laf - te laag en te vuil".
Een eerste toemaatje: factuur van Clovershoes S.A. dd. 7 maart 1931

Taks 1 procent op factuur van 157,50 Fr afgerond naar boven 1,60 Fr door middel van 2 takszegels van 0,80 Fr.
TE ME
Ontwaarding met stempel van "CLOVERSHOES S .A . GAND" - "-7 MARS 1931"

Een tweede toemaatje: verzendingsborderel van de N.M.B.S. dd. 28 juli 1947
Clovershoes N.V. had ook een frankeermachine van het type Hasler in gebruik voor het
frankeren van de borderellen voor het verzenden van hun spoorwegcolli's.
Het was met het nummer A 25 de laatste in de reeks A 1 - A 25 en de enige gekende
machine met voorrang Nederlands in de frankeerstempel.
Volgens de studie van H. De Baets was deze machine ingeschreven in het station GentRabot en was dit ook het station van verzending ( hier Gent St.Pieters 3 - 28 VII 16 47 ).

Vrachtvrije verzending van 1 colli - 8,5kg van Gent naar Haccourt via het station van Visé en betaling via
Postcheckrekening - gefrankeerd met 14,20 Fr, totalisator nr.01913.
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