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Gietwerk voor de N.V. Grasso’s koninklijke Machinefabrieken.

Naar aanleiding van de foto waarop het personeel rond een werkstuk van Grasso staat 
opgesteld en van 31 van de 44 personen de achternamen zijn gegeven, wilden wij hier meer 
over weten.

Om de achternamen ook een voornaam en leeftijd te geven is het van belang in welk jaar de 
foto gemaakt is. Zo staan er ook veel onbekende op en er zijn namen in het bevolkingsregister 
te vinden met een verwijzing naar beroep en of de ijzergieterij.

Door navraag bij Grasso zijn we achter de orders gekomen, zoals bij hen besteld.
De orders bij Grasso zijn op 1 dec. 1916 en 10 juni 1920 geplaatst.
De vormersbaas dhr. Heerbaart staat in het bevolkingsregister van Weert ingeschreven van 
01-11-1916 tot 26-08-1919 en is van beroep ijzergieter. Hierdoor bepaalt hij mede het jaar 
van de foto.

Zo komen wij uit bij de eerste order voor Grasso, op 1 dec. 1916 voor 2 stuks H12 
koelcompressoren, welke in het begin van 1917 gegoten moeten zijn.

Om ook geïnterneerde en uitgeweken burgers van de Eerste Wereldoorlog 1914/1918 aan de 
foto toe te kennen, moeten zij in het begin van 1917 in Weert zijn ondergebracht.
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Op de foto staan de onderdelen van een van de twee in opdracht van N.V. Grasso’s 
Machinefabrieken ’s Hertogenbosch-Holland gegoten H 12 koelcompressor.

Na bewerking en samenstellen van de onderdelen door Grasso zijn deze twee H 12 
koelcompressoren geplaatst bij de firma Jos Lion Löwenberg exportslagerij te Boxmeer. 
(bierbrouwerij was fout) De rekening van Grasso is de 27 december 1917 opgesteld.

Dat het geen kleine jongens waren blijk wel uit de afmetingen
Vloerafmeting voor opstelling van 1 machine is 6,7 bij 3,7 m.
Het vliegwiel is rond 4,2 m en breed 0,4 m.
De capaciteit van de machine staat in onderstaand lijstje.
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