Een supermarktperfin
(Door: Jan van Riel; uit: Perfinpost nr. 125, mei 2018)

COOPERATIVA OPERAIE di TRIESTE, ISTRIA e FRIULI(Samenwerkingsverband van winkeliers),
afgekort C.O. Hoofdkantoor te Trieste

De perfin C.O. werd gebruikt van 1923 t/m 1928, slechts een korte gebruiksperiode.
Gefrankeerd met Michetti 40 centesimi (juiste frankering briefkaart binnenland).
Afstempeling: TRIESTE 6-4-26. 20 de CooperativaPerfosfati in Udine (kunstmest).
Aankomststempel UDINE CENTRO-ARRIVI PARTENZE 8-4-26. 17
Postbodestempel: 3 in kastje.
e

De firma werd opgericht in 1903 toen Trieste nog Oostenrijks was. Aan het eind van de 1
wereldoorlog op 3 november 1918 is Triëst Italiaans en het bedrijf is daarmee ook van nationaliteit
gewisseld. De coöperatie verkoopt tussen 1947 en 1954 vooral Istrische producten. Door de
toewijzing van Istrië aan Joegoslavië is er een terugloop van 50% van de deelnemers aan deze
Coop. In 1957 opent de Coop zijn eerste supermarkt in Italië genaamd “Supercoop”.
Voor die tijd waren het nog gewone kruidenierswinkels waar je voor de toonbank je
boodschappenlijstje aan de winkelbediende gaf. In 1972 zijn er ongeveer 22 supermarkten. Van 1977
tot en met 1979, de jaren met een dubbele inflatie, blokkeert de Coop de prijzen van 300 producten en
de eerste kortingen op producten doen dan hun intrede.

C.O. Muggia, provincie Trieste(foto gemaakt door FedericoPenco)

C.O. Hoofdkantoor Trieste (foto uit de krant “Il Piccolo”).
Naast de eigen winkels komen er ook vestigingen in diverse winkelcentra wat in de zomer van 2008
tot protesten van radicale milieugroepen leidt. De kleine middenstand wordt hiermee de nek
omgedraaid, was de achterliggende gedachte van deze groeperingen.

C.O. betoging (foto uit de krant “Il Piccolo”).
In de zomer van 2013 sluit de Coop met een verlies van 8 miljoen Euro het jaar af. Er wordt nog
aansluiting gezocht bij de Coop-Noord maar dat zet geen zoden aan de dijk. De directeur-generaal
Pier Paolo della Valle wordt ontslagen, en de aandeelhouders willen hun geld terug waardoor er
liquiditeitsproblemen gaan ontstaan.
Op 17 oktober 2014 onderzoekt de aanklager van Triëst de boekhouding van de Coop op
onregelmatigheden. Op 20 maart 2015 heeft het Hof van Triëst het pré-faillissement uitgesproken.
Op 31 december 2015 valt het doek definitief en wordt het bedrijf failliet verklaard.
De bedrijfsleuze was nog wel “Traditie is de toekomst” maar dat is geen waarheid geworden.
Jan van Riel

