Machins op brief
Al meer dan dertig jaar worden in Groot-Brittannië postzegels gebruikt van het typeMachin. In die tijd zijn er honderden en honderden verschillende van die
koninginnekopjes verschenen, meestal naar aanleiding van tariefwijzigingen. Je hebt
er waarschijnlijk je complete filatelistische carrière voor nodig om dat allemaal bij
elkaar te krijgen - en natuurlijk een grote zak met geld.
Ook zonder dat je naar compleetheid streeft (en voor betrekkelijk weinig geld) kun
je een leuke Machin-verzameling aanleggen. Kijk maar eens wat je tussen gewone
gebruikspost aan aardige poststukken kunt vinden. We geven zes voorbeelden

Deze brief werd in september 2000 verstuurd van Groot-Brittannië naar
Duitsland. Hij is gefrankeerd met een oranje Machin-zegel met de aanduiding
"1st". Die first class-zegel dekt het tarief voor binnenlandse brieven, op dat
moment 27 pence. Voor een brief naar het buitenland moest 36 pence geplakt
worden, zodat er 9 p ontbreekt. Er is geen strafport geheven, maar de brief is
vanwege het ontbrekende port wel twee dagen vertraagd, zoals blijkt uit het
ronde stempel (afgedrukt in rood).

Een soortgelijke brief ,nu met
correcte frankering: naast een
first class-zegel (waarde 27 p)
zijn zegels van 8 en 1 p
geplakt, wat het totaal op 36 p
brengt.
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3.

Ondanks het Duitse afzenderadres is deze brief gepost in Londen (zie
poststempel). Voor frankering is gebruik gemaakt van een koninginnekopje met
waardeaanduiding " E " (= Europa), ter waarde van 36 p.

4.

Engelse militairen die in Duitsland gelegerd zijn, kunnen post versturen via de
Britse veldpostkantoren. Daar worden Britse postzegels gebruikt, zoals deze first
class-zegel (prijs 36 p) op een brief van Sennelager naar Ratingen. De aanduiding
"BFPO" in het stempel staat voor British Field Post Office (veldpostkantoor).
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Misschien is de vorige brief overgefrankeerd, want voor het onwaarschijnlijk
lage bedrag van 4 pence kan het blijkbaar ook: een brief van veldpostkantoor
Bruggen naar Ratingen met een helderblauwe zegel van 4 p.

Deze dienst-envelop is eveneens gefrankeerd met 4 p. Het stempel "British
Field Post / Ermässigte Gebühr" duidt op een lagere tarief voor militairen. Het
ronde stempel wordt door de Duitse post gebruikt om postzegels te ontwaarden
die ongestempeld gebleven zijn.
J. Spijkerman

