
Kwitantiefrankering met Poko's 
 
(Jan L. Verhoeven; uit: Perfinpost nr. 25, mei 1993) 
 
In onze tijd zijn veel bedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen overgegaan tot automatische 
incasso resp. overschrijving. Dat is wel eens anders geweest. 
 
In vroeger tijden kwam de kwitantieloper of wisselloper langs met meestal een langwerpige lederen 
etui waarin hij te innen kwitanties meedroeg. Bij betaling gaf hij een kwitantie (een door de ontvanger 
van het geld getekend bewijs van betaling, aan de betaler af te geven) af. Had de 'betaler' geen of te 
weinig geld dan kondigde de kwitantieloper aan een aantal dagen (zichtdagen) later terug te komen 
om alsnog zijn geld te ontvangen. 
 
De kwitanties moesten worden voorzien van een frankeerzegel van 15 cent.  
Het begrip frankeerzegel is hier afwijkend van de normale gang bedoeld. 
Frankeerzegels dienden namelijk voor het betalen van de "vracht bij verzending". Bij het aanbieden 
van kwitanties is de 15 cent kosten echter bedoeld voor het vervoer, het aanbieden (soms meerdere 
malen) en het innen van de kwitantie en later afrekenen daarvan. 
 
Er moesten dus frankeerzegels worden gebruikt. Deze konden dus ook met een Pokomachine worden 
opgeplakt. Bij de afgebeelde kwitantie van Electrolux is dat ook normaal gebeurd (zie afbeelding 1). 
 

 
afbeelding 1. Zichtkwitantie (3 dagen) voor een afbetalingstermijn van een stofzuiger (EL, C15b, rt 48) 
 
 
De zegels werden afgestempeld met een nummeratorstempel. De grootte van dergelijke stempels in 
samenhang met de plaats waar de frankeerzegels moesten worden geplakt heeft er toe geleid dat 
zelden leesbare data zijn te herkennen op afgeweekte zegels (zie afbeelding 2.). 
 



 
 
afbeelding 2. Kwitantie gefrankeerde Poko's zijn herkenbaar aan het nummeratorstempel  
(alle Poko EL) 
 
 
 
Van de Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering weten we dat ze in januari 1931 een 
frankeermachine in gebruik hebben genomen. Het laatst bekende jaar van gebruik van de 
Pokomachine was 1930.  
Nu zijn onlangs een aantal kwitanties opgedoken van de A.M.v.L. gericht aan M.J.M. van Leuven te 
Haarlem (zie afbeelding 3.) 
 

 
 

afbeelding 3. Zichtkwitantie (8 dagen) voor een premiebetaling (AL, Cl5g, rt 47) 
 
 
Het aardige van deze complete kwitanties is dat we de datum van gebruik kunnen achterhalen. Deze 
loopt door tot 1934. 
 
Voor deze bijzondere toepassing is de Pokomachine dus langer gebruikt. Als het ware een tweede 
leven na de toepassing van een frankeermachine. 
 
Jan L. Verhoeven, april 1993 


