ELEKTRISCH AANGEDREVEN POKO-MACHINE
(Jan L. Verhoeven, uit: Perfinpost, mei 1988)
Uit Engeland ontving ik een foldertje over het gebruik van de engelse POKO-machines. Deze werden
in Engeland in de handel gebracht door de Mail Room Equipment LTD (creators of Postal Efficiency).
Een voor mij geheel nieuw gegeven n.l. de elektrisch aangedreven POKO-machine (zie afbeelding)
wordt daarin genoemd.

Het foldertje geeft verder veel aardige informatie, zodat ik het voor u vertaalde en het belangrijkste
daarvan hieronder weergeef.
POKO IS EEN GOEDE KEUS OMDAT:
1. De "POKO" is efficiënter in ieder detail en is het enige complete systeem van postbehandeling.
2. Het systeem bevat zeven verschillende postzegelwaarden; elke waarde kan rechtstreeks worden
gekozen en geplakt op brieven of pakjes van verschillende grootte en dikte tot het maximum van de
machine.
3. Bij andere systemen is het nodig om met losse postzegels te werken. De POKO is het enige
systeem dat compleet is en waarbij losse postzegels niet meer nodig zijn.

4. Andere leveranciers proberen duidelijk te maken dat postzegels niet meer nodig zijn. Niemand beter
dan de zakenman weet dat dit onzin is. Brieven moeten een maximum aan persoonlijkheid uitstralen
en met postzegels lijken ze niet op circulaires 1).
De POKO maakt frankering met postzegels snel en efficiënt mogelijk.
5. Een systeem is nodig waarmee in de postkamer snel en nauwkeurig gewerkt kan worden. Het enige
systeem dat geleverd wordt voor de gehele post, dat elke brief het persoonlijk karakter geeft van een
nette geplakte postzegel met het wettelijk geaccepteerde bewijs van het tijdstip van stempeling die
fouten voorkomt en diefstal tegengaat is de POKO.
6. En tenslotte, alle omstandigheden in aanmerking nemend, zoals capaciteit, veiligheid, eenvoud en
aanpassingsvermogen is de POKO goedkoper dan ieder ander systeem.
EENVOUDIGE VERGELIJKING bewijst zonder twijfel de grote superioriteit van de "POKO" boven elk
ander systeem van vooraf gefrankeerde post. Om dat meer dan duidelijk te maken worden hieronder
de hoofdkenmerken per punt weergegeven:
1. Controle op het zegelverbruik
De POKO maakt losse zegels definitief overbodig. Rollen zegels van iedere waarde zijn veilig
afgesloten in de machine geplaatst en worden alleen afgeleverd nadat deze geteld zijn, geverifieerd,
geperforeerd en geplakt zijn.
2. Echte postzegels
De POKO gebruikt gegomde postzegels, die men in rollen op het postkantoor kan verkrijgen en dus
reeds gebruiksklaar voor het gebruik in elke postkamer.
3. Nominale postzegelwaarde
Zeven verschillende waarden van de postzegels kunnen in de machine worden geplaatst, die elk
afzonderlijk en rechtstreeks kunnen worden gekozen.
4. Registratie van het verbruik
Het verbruik van elke waarde wordt afzonderlijk geteld en een inschrijving een maal per dag in het
"POKO-registratieboek" is alles wat aan administratie nodig is. Dit boek is de eenvoudigste vorm van
postkameradministratie.
5. Snelheid
80 tot 100 postzegels per minuut kunnen door de POKO-machine worden geplakt.
6. Ongelijke verpakking
Brieven en pakjes van elke afmeting of vorm kunnen door de POKO gezegeld worden zonder
voorafgaande sortering of zoiets dergelijks. Elke dikte van briefkaarten tot 4 cm. kan worden verwerkt
door model 1, terwijl model 2 tot 6 cm. gaat
.
7. Geperforeerde postzegels
Een perforator met drie (!) initialen is in de machine gemonteerd, zodanig dat elke zegel automatisch
geperforeerd uit de machine komt.
8. Geen losse zegels
Bij ongeacht welk ander systeem dat men kiest heeft men losse zegels nodig. U heeft deze ook nodig
voor betaald antwoord frankering, kwitanties telegrammen, etc. Al deze zaken worden efficiënt door de
POKO behandeld.
9. Hand of elektrische bediening
De POKO-machines worden geleverd in zowel hand als elektrische bediening in beide modellen.

10 Werking van de afsluiting
De afsluiting van de machine werkt automatisch als een rol zegels opgebruikt is. Ook is een
voorziening gemaakt om de bediener in staat te stellen de machine af te sluiten wanneer deze niet in
gebruik is om onbevoegden te beletten zegels te gebruiken.
11 Geen beperkingen van het gebruik 2)
Brieven met postzegels mogen overal en op elk tijdstip gepost worden. Het is bij het gebruik van de
POKO niet nodig om de brieven te sorteren of te bundelen en op het postkantoor af te geven. Dit
laatste is bij andere systemen de gebruikelijke methode.
12 Geen vergunning nodig
Voor POKO heeft men geen vergunning van het postkantoor nodig en er zijn geen vervelende
beperkingen voor het gebruik.
13 Meters
Er hoeven geen meters naar het postkantoor te worden gebracht, die 's nachts weer moeten worden
opgehaald. Het gebruik van POKO verschaft een volledig en vrij gebruik van de service van de post.
14 Geen voorkeursbehandeling van andere systemen bij de post
Brieven met postzegels hebben alle noodzakelijke kenmerken voor een goede postbehandeling. Alle
brieven die tijdens de openingsuren van het postkantoor worden gepost krijgen gelijktijdige en
dezelfde behandeling.
15 Officieel tijdstip van ter postbezorging
Veelvuldig wordt het tijdstip van stempeling als wettelijk bewijs geaccepteerd.
16 Vergelijk
U kunt een POKO-machine onderzoeken en vergelijken in uw eigen postkamer.
In een afzonderlijk kadertje in de folder wordt nog ingegaan op een extra controle op het verbruik. De
machine is nl. uitgerust met een totaalteller die bij normaal gebruik niet zichtbaar is. Alleen net een
hoofdsleutel van de toezichthouder op de bediener van de machine kan deze teller zichtbaar gemaakt
worden. Hiermee wordt het hierboven aangegeven verifiëren bedoeld.
Het menselijke element en fraude kunnen daardoor definitief worden uitgesloten.
Jan L. Verhoeven, april 1988
Noten.
1) Dezelfde motieven gelden tegenwoordig nog steeds en vormen de achtergrond voor het gebruik
van moderne postzegelplakmachines bij massamailing van postorderbedrijven etc.
2) Bij de vertaling is zoveel mogelijk van het hoogdravende taalgebruik behouden om ook het
tijdsbeeld te laten zien. Daaruit moet ook het afgeven op "andere systemen", waarbij de opkomst van
de frankeermachines worden verklaard.
3) De afbeelding vertoont een fout, want de POKO-machine stempelde de geplakte postzegel niet af.

