
2e Importeur POKO-machine! 
 
(R.J. Hammink; uit: Perfinpost nr. 20, feb. 1992) 
 
Inleiding 
Bij alle POKO-verzamelaars is het bekend. In Nederland werd de POKO-machine verkocht door  
G.M. Dehlinger, althans na de 1e wereldoorlog. 
Bij mijn speurtocht naar andere "POKO"achtige machines heb ik recentelijk enkele "oude", niet 
filatelistische, boeken geraadpleegd.  
Dit heeft geresulteerd in: 
- de ontdekking dat in Nederland, behalve de POKO-machine, door G.M. Dehlinger nog een ander  
  merk postzegelplakmachine werd verkocht. (dit zal later in een separaat artikel behandeld worden) 
- de constatering dat G. van Sijn & Zn te Rotterdam genoemd werd als verkooporganisatie van de  
  POKO-machine. 
 
Dit laatste bleek uit een adressenboek voor leveranciers van kantoorartikelen, zie onderstaande 
afbeelding. 
 

 
 
Het betreffende boek bevat geen jaartal van publicatie maar op basis van het uiterlijk, de schrijfwijze 
etc. kan vermoed worden dat het boek stamt uit de periode 1925-1935. 
 
Enkele gegevens 
De POKO-machine is in Nederland verkocht tussen 1991 en 1936. In 1921/22 startte de verkoop via 
G.M. Dehlinger. 
De laatste POKO-machine die in gebruik werd genomen was de perforatie E met als vroegst bekende 
datum 1936.  
 
Informatie van een onbekende verzamelaar 
Enkele jaren geleden kocht ik een aantal velletjes uitgetypt papier. Deze velletjes papier, afkomstig 
van een verzameling bevatte: 
- een verhaal over roltandingzegels 
- een verhaal over de importeur G.M. Dehlinger 
- enkele zegels die als voorbeeld dienden 
- een (zeer) incomplete) lijst van POKO gebruikers 
 
Het verhaal was duidelijk opgesteld door een verzamelaar, die zelfs de moeite had genomen om 
informatie in te winnen bij G.M. Dehlinger. 
Hieromtrent schrijft deze verzamelaar het volgende: 
'De vertegenwoordiger van deze Duitse controle-machine was voor ons land de Heer G.M. Dehlinger, 
welke in zijn demonstratiemachine de firmaperforatie van alleen zijn voorletters G M had laten 
plaatsen. Deze Heer berichtte mij op 17 december 1928 dat hij toen reeds lang het agentuur had 
opgegeven omdat: 
- "de plotselinge temperatuurwisselingen teveel invloed hebben in ons land op de gommering en  
   te veel bedrijfsstoringen gaven, doordat de zegels in de banen bleven vastplakken en het bedienend  
   personeel zich nooit zelf wist te helpen." 
Het staat echter vast dat deze machientjes in meerdere opzichten niet berekend waren voor hun taak 
en de bediening veel zorg vereischte.' 
 



Uit de tekst blijkt dat Dehlinger in 1928 of mogelijk al in 1926/27 gestopt is met de verkoop van de 
POKO-machine. 
Op basis van de nu bekende gegevens (vroegste datum) zijn echter na 1926 nog machines verkocht 
en wel in de volgende aantallen: in 1927  3, in 1928  2, in 1929, 1931 en 1936 elk jaar 1. 
 
Mogelijk zijn er ook POKO-machines verkocht zonder perforatie-eenheid maar hierover ontbreken mij 
(betrouwbare) gegevens. Op basis van bovenstaande gegevens zou geconcludeerd kunnen worden 
dat deze machines verkocht zijn via D. van Sijn & Zn te Rotterdam. Van dit bedrijf is echter geen 
perforatie bekend, maar het is niet uit te sluiten dat men gebruik heeft gemaakt van de POKO-
machine zonder perforatie-eenheid. Vreemd is echter dat de naam van het bedrijf niet wordt genoemd 
in de rubriek van Bolian, in de begin jaren dertig, in de Philatelist. 
 
Oproep 
Van het Bedrijf D. van Sijn te Rotterdam is mij helemaal niets bekend. Hierbij verzoek ik een ieder die 
ook maar iets weet van dit bedrijf, mij dit te melden. 
 
R.J. Hammink   Waalre, december 1991 


