Een Smeerolie Perfin
(Door Jan van Riel; uit: Perfinpost nr. 136, mei 2021)

De perfin E.R. van de firma Ernesto Reinach & C. te
Milaan werd gebruikt van 1910 t/m 1937.
De kaart is verstuurd op 6 sept. 1912 en afgestempeld
op het postkantoor nr. 2 van Milaan. Gefrankeerd met
10 centesimi wat voldoende was voor een briefkaart
naar Monza (zie afbeelding 2)
Afb 1. De perfin E.R.

Afb. 2: kaart met E.R.-perfin uit 1912

De kaart laat zien dat het bedrijf op verschillende tentoonstellingen is geweest
en daar diverse prijzen heeft behaald.
Het bedrijf werd opgericht door Ernesto
Reinach een Italiaanse ondernemer van
joodse afkomst geboren te Turijn op
30-1-1855 (zie afbeelding 3).
De firma verwierf diverse patenten op
zijn smeermiddelen voor industrieel
gebruik en voor auto’s (transmissies).

Afb. 3: Ernesto Reinach

Door te adverteren in de autoatlassen
van de Italiaanse Touringclub kreeg
het bedrijf grote bekendheid
(zie afbeelding 4).

Afb. 4: de Italiaanse Toeringclub

Afb. 5: Oleoblitz-logo

In 1910 werd het merk OLEOBLITZ geïntroduceerd voor de automobielsector.
Eerst voor de FIV Eduardo Bianchi motoren en later voor de Isotta Fraschini
auto’s (zie afbeelding 5).
Op 30 april 1911 sponsorde Reinach de
eerste bijeenkomst van Italiaanse Piloten
op het Aerodrome of Italy net gebouwd in
de Milanese wijk Taliedo.
Er zijn in 1924/25 ook postzegels
uitgegeven met reclameaanhangsels
van de firma Reinach (zie afbeelding 6).
Ernesto kreeg de titel van Groot Officier
en werd in 1932 benoemd tot Ridder van
de Arbeid.

Afb. 6: postzegel met
reclameaanhangsel

Afb. 7: Roodafstempeling naar
aanleiding van het 50-jarig bestaan
van de firma Reinach in 1932

Het bedrijf overleefde de tweede wereldoorlog maar Ernesto en familie niet. In
november 1943 werd Ernesto door de nazi’s in de provincie Como
gearresteerd samen met zijn dochter Etta, haar man Avv.Ugo de Benedetti en
hun zoon Piero de Benedetti en in Milaan gevangengezet.
e

Ernesto werd met het 1 konvooi vanuit
Milaan op 6 december 1943 gedeporteerd
met bestemming Auschwitz (Polen). De reis
in de veewagen was echter te zwaar voor de
89-jarige en nog vóór Bolzano overleed hij
aan de ontberingen.
Zijn dochter, haar man en zoon zijn bij
aankomst in Auschwitz vermoord.
Daarop stuurde IVB4 kantoor van het Außenkommando van Milaan een brief
volgens protocol 1135/43 naar de prefectuur van Milaan welke daar werd
ontvangen op 22-5-1944 met de vraag om de lijst van de activa van de Jood
Reinach en zijn Oleoblitz bedrijf.
In 1970 werd het bedrijf verkocht aan de Duitse oliemaatschappij Fuchs Petro
lub en in 1987 ging het bedrijf over naar de FL Selena-groep. Sinds 2007
maakt het deel uit van de Petronas Lubricants Italy-groep welke nog steeds
bestaat en zijn hoofdkantoor nu in Kuala Lumpur heeft.
Ter nagedachtenis aan Ernesto Reinach en zijn familie werden op 23 januari
2018 voor het gebouw aan de Via de Togni nr.10 vier “pietre di inclampo”
(struikelsteentjes) geplaatst.

Op 20 maart 2018 organiseerden nabestaanden samen met de gemeente
Milaan een herdenkingsdienst, geïntroduceerd door de wethouder van Cultuur
van de gemeente, Filippo del Corno. Een documentaire hiervan werd verzorgd
door Philippe Daviero die werd uitgezonden in het programma Passe-partout.

