Een cementfabriek perfin
(Door Jan van Riel; uit: Perfinpost nr. 133, sept. 2020)
De perfin FR is gebruikt van 1920 t/m 1927 door een cementfabriek uit
Bergamo genaamd “Fabbriche Riunite Cemento e Calce”. De letters zijn met
elkaar verweven en hebben samen 30 perforatiegaatjes (zie afb. 1)
Afb. 1: de perfin FR

De briefkaart is gefrankeerd met een zegel van 30
centesimi afgestempeld met Bergamo-Centro op 4-21924 (een juiste frankering voor een briefkaart in het
binnenland)

Afb. 2: briefkaart met FR-perfin

Op acht februari 1864 start Giuseppe Piccinelli met een kalkfabriek in Scanzo.
Hier werd de mergel tot kalk gemalen in een watermolen, Na aankoop van
een kalkfabriek in Palazzo in 1871, welke eigendom was van de Italiaanse
Spoorwegmaatschappij, werd in Bergamo de productie gestart van cement
waar, na toevoegingen van andere stoffen, een hydraulisch cement
gefabriceerd werd, wat zowel boven als onder water gebruikt kon worden.
Dit product werd onder meer gebruikt voor de bouw van de 16 bogenbrug over

de rivier Adda bij de plaats Rivolta d’Adda (nu vervangen door een moderne
brug, maar de restanten staan er nog wel op de oever), het Santa Lucia
treinstation van Venetië en zelfs bij de aanleg van het Suezkanaal in Egypte
zowel boven als onder water. Binnen twee jaar wordt een productie van 7000
ton bereikt.
In 1873 worden concurrerende cementfabrieken opgekocht door de nieuwe
eigenaren de Gebroeders Pesenti. Antonio Pesenti wordt directeur en de
naam wijzigt in “Fabbriche Cementi e Calci Idrauliche - Fratelli Pesenti”. Het
bedrijf breidt verder uit tot 12 fabrieken en 1500 werknemers met een
productie van 210.000 ton cement.

Afb. 3: de cement- en kalkfabriek in Bergamo

Het bedrijf gaat in 1874 naar de beurs en
in 1878 wordt door de gebroeders nog een
extra fabriek gebouwd in Nese bij
Bergamo (zie afb. 3)

Tussen 1904 en 1911 wordt samenwerking gezocht met de bedrijven “Radici”
en “Previtali” wat tot een grote bloei van de cementfabrieken leidde.
e
In 1917, op het hoogtepunt van de 1 wereldoorlog, wordt gefuseerd met
“Fabbriche Calce e Cemento di Casale”. In 1927 wijzigde de naam in
“Italcementi Fabbriche Riunite di Cemento Bergamo”. Er waren toen 33
fabrieken met 6300 werknemers.
Het perforeren van de postzegels met FR stopte toen.
e
Tijdens de 2 wereldoorlog ging het slecht met de fabrieken door
bombardementen, verlies van personeel (veel mannen moesten in het leger)
en organisatorische problemen. Carlo Pesenti nam het management over en
werd algemeen directeur terwijl zijn neef Antonio Pesenti voorzitter van de
raad van bestuur werd.
Na het overlijden van Carlo nam zijnzoon Giampiero Pesenti de leiding over.

Tussen 1947 en 1974 werden 12
nieuwe fabrieken gebouwd ter
vervanging van de verouderde en
beschadigde fabrieken. In 2004 nam
Carlo Pesenti junior (zoon van
Giampiero) het roer over. De aandelen
van het bedrijf werden hierna door de
“Heidelberg Cement Groep”
overgenomen welke nog steeds
bestaat.
Afb. 4: Carlo Pesenti in 1958
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