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Dat dit artikel belangrijk is in de verzamelde gegevens van de “N.V 
IJzergieterij Weert” mogen duidelijk zijn

Zo zijn de namen van het personeel op de foto bekend en hebben wij er 
nog de nodige uitbreiding aan kunnen geven.
Tevens zijn er Belgische vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog 
1914/1918 geplaatst. Ook bij verschillende andere bedrijven in Weert 
zijn er tijdelijk ondergebracht ter vervanging van de plaatselijke 
arbeiders in verband met de mobilisatie.

Het jaartal van de foto is bepaald door de periode 1914/1918 en 
daardoor het jaar van het gieten van het werkstuk te achterhalen. 
Hierdoor kon ook de leeftijd van het personeel worden bepaald.

Ook over het gietwerk is meer bekend geworden en dat heeft mede het 
jaar van de foto bepaald.

Uit de verzamelde gegevens komen de volgende personeelsbezettingen:

1917 - 44 personen
1920 - 90 personen
1929 - 50 personen

In hoofdstuk 12 - Krantenartikelen zijn verschillende artikelen te lezen 
betrekkende het personeel o.a. over ongelukken, personeelsadvertenties, 
ziekenfonds, div. bonden, enz.

g.a.w. foto no. A6209
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39 40 43
14 44

13 35 36 37 38
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32 33 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1e rij v.l.n.r. bij paal 23 Cupers 3e rij v.l.n.r.
24 van de Eijnden

1  Stok 13 beneden 25 35 
2  Kanters 14 boven  Stribos 26 Nijssen 36 Puijnen
3  Gubbels 27 Janssen 37 
4  2e rij v.l.n.r. 28 Heerbaart vormersbaas 38 Op ‘t Root
5  Zwarts 29 smid
6  Nijssen 15  (Belg.) 30 van Wegberg directeur rond wiel
7  Verkoulen 16  31 van Mels boekhouder
8  van de Mortel 17  (Belg.) 39 
9  van Mierlo 18 Gubbels rechts van de cilinder 40 Lenen
10 Raatsen 19 Brouns 41 
11 Stultiens 20 Passage 32 42 Everaerts
12 Verkoulen 21 Nijssen 33 Gijssen 43 van Bussel

22 van de Bosch 34 Koppen 44 schoonvader van Heerbaart

Deze namenlijst is samengesteld door een van de drie boven genoemde heren Nijssen.
De heren Nijssen (vormer) en van de Mortel (zandlab) zijn tot hun pensionering werkzaam bij de ijzergieterij “De Globe”. 
In het bevolkingsregisters is gezocht naar meer gegevens behorende bij de achternaam van de arbeiders, tevens is geprobeerd de lege plekken te 
vullen
De blauw gekleurde gegeven zijn niet bewezen en hebben geen verwijzing naar de ijzergieterij, maar in het bevolkingsregister de meest 
waarschijnlijke daar de keuze klein is,  zie 4/5
De rood gekleurde gegevens zijn van geïnterneerde en burgers, die op het tijdstip van de foto in het bevolkingsregister zijn ingeschreven en 
hebben al dan niet een verwijzing naar de ijzergieterij,  zie 5/5.



p.v.w.2005 7 - Groepsfoto rond gietstukken met namen personeel 4/5



p.v.w.2005 7 - Groepsfoto rond gietstukken met namen personeel 5/5


