Welk bedrijf gebruikte poko GM in 1924 in Hengelo (Ov.)?
( Jan L. Verhoeven; uit: Perfinpost nr. 97, mei 2011)
Als je meer weet van een bepaald onderwerp, weet je dat je niet alles daarvan weet. Ik heb deze vrij
vertaalde oud-HoIIandse wijsheid ervaren bij het uitzoeken en opnieuw opzetten van mijn GM-poko's.
De pokomachine GM was evenals de twee met poko PK eigendom van de importeur van deze
machines: de firma G.M. Dehlinger te 's-Gravenhage. Ze werden gebruikt voor demonstratie van hun
werking, om ze een tijdje uit te proberen, vooruitlopend op de levering aan een betreffend bedrijf of als
vervanger bij reparatie van een defect exemplaar.
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Van de poko PK heeft Ruud Hammink onderzoek gedaan en dat gepubliceerd . Van het gebruik van
de poko GM weten we veel minder. In mijn verzameling bevinden zich een aantal poko’s GM die
gebruikt zijn in Hengelo (OV.). De leesbare data liggen tussen 18 september en 18 oktober 1924
(zie bijgaande afbeelding).
Tot voor kort had ik aangenomen dat deze poko 's GM werden gebruikt door de firma Hazemeijer
(poko HH) uit Hengelo. Deze veronderstelling lijkt echter niet juist te zijn, want het eerste gebruik van
de poko HH is bekend van 1 mei 1928. De periode tussen 18 september 1924 en 1 mei 1928 is te
lang om te denken dat het om één en hetzelfde bedrijf gaat. Er zijn mij ook geen andere pokogebruikers uit 1924 uit Hengelo bekend en ook andere opties lijken niet relevant te zijn, zodat ik met
een vraag blijf zitten.
Deze vraag: Welk bedrijf gebruikte poko GM in 1924 in Hengelo (OV.) leg ik daarom maar bij u neer.
Mogelijk zijn er streekverzamelaar, die een antwoord kunnen geven of moeten archiefgegevens
uitsluitsel geven. Maar waarschijnlijk zullen we pas bij het vinden van een poststuk, dat aan de
gevraagde omschrijving voldoet antwoord krijgen.
1) De poko perforatie PK, Ir. Ruud J. Hammink. Uitgave Perfin Club Nederland maart 1994, ISBN 90801001-4-5.

