
Een gedenkwaardige figuur : 
Mijningenieur Guillaume Lambert 

(S ME VATIING) 

De naam va n G u illaume Lambert ( 18 18-19-09 ) is onafscheidelijk 
verbon den aan he l Ler hand nemen en aan de ontwikkeling van de 
exploilalie van den diepen ondergrond van de Kempen. 

Achle rcenvo lgens student en repelitor voor hoogere wiskunde aan 
de Universile it van Leuven ( 1835- 1838). student aan de School voor 
Jvlijningenieurs van de Universiteit van Luik ( 1839- 1840) en bij zijn 
e indexa men nummer één onder de éérsten . conducleur, daama onder
ingenieur bij het Mijnwezen , gehech t aan de residentie van Bergen 
( 1 84 o- 1 855 ) . ni jvernar ( La Louvière, Maastricht). ten slotte eerste 
Utularis van d en leerstoel voor de mijnexploitatie bij de Universiteit 

. le L euven ( 1 865- 1 894 ) . werd Lambert, vanaf 1847. met opdrachten 
belas l in het b innen- en buiten land (Londen 185 1, New-York 1853, 
Aslurien 1856, Mïdlan d 1860, Rusland 1865. enz.) en h ij schreef 
La lri jke publicaties. Na 1872, wijdt hij zijn aandacht aan de ontwik
keling van het kolenbekken van de Ruhr, dan aan de boringen voor 
opsporingen gcd aan in de omstreken van Heerlen, in Nederlandsch 
Limbu rg. T usschen 1875-1876, publi~eert hij het denkbeeld dat 'bij 
hem rijst over de mogelijkheid . van het bestaan van kolenlagen, die 
een ondcrgrondsche verbinding tusschen het kolenbekken van Durham 
en dat van vVestfalen zouden vormen , en waarbij dus de noordelijke 
streken van onze p rovincies Limburg en Antwerpen belang zouden 
hcbben; hetgeen de hooR meebrach t in de loekomst het tekort van 
de productie, d at onvermijdelijk uit het uitpulten van ons oud bek
ken zal volgen, te kunnen aanvulien. Een kwart-eeuw verloopt t ijdens 
dewelke verbeteringen worden aangebracht in h~t graven van zeer. 
diepe mijnschachten in moeilijk terrein. met ais gevolg het weer ter 

· hand n emen. omstreeks 1896. van de exploitaties in Nederlandsch 
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Limburg die, kort daarop, ingevolge La mberl 's aansporingen in 1876, 

bevestigd in 18ï7 door A ndré Dumonl. zijn leerling. zich lot in hct 
Belgisch grondgebied uilbreiden. N a de mislukkin gen van Lanaken 
( 1897-98 ) en Eelen ( 1899-1900) , sle lde hel succes van Asch 
( 2 Aug. 190 1) de juistheid der vermoedens vasl. Lamberl die niet 
opgehouden had ,·erdere v'rnchtdrngende opzoekingen in Neder
landsch Limburg. tot nabij de grens, voorl le zellen, neeml ten slotte 
a ile vrees weg voor wat de steriliteit van de Maasvallei belrefl en, 
in latere publicalies, legt hij er zich op loe de andere moge]ijke min e
raie rijkdommen der Kempen le preciseeren. 

Zoo deze laatsten illusorisch blijken , b]ijft het tcn slolte een feit 
dat vanaf 1939 het nieuwe ko lenbekken van h et Noorden bijna één 
vierde van de Belgische productie geleverd heef L 
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