
Zaak Pieter Laméris in de Leidschestraat te Amsterdam

Pieter Laméris werd in 1868 in Oude Pekela geboren en overleed in 1958 op
90-jarige leeftijd. Hij was getrouwd met Anna Engels en had één dochter?

Hij was de broer van Jan Laméris, die in 1917 medeoprichter was van de Eerste
Nederlandsche Electro-Magnetische Uurwerkenfabriek, de N.V. E.N.E.M, te Utrecht.
Pieter Laméris was vanaf het begin aandeelhouder, had 20 aandelen van elk Fl.
500,-, maar of hij verdere bemoeienis had met deze fabriek is niet bekend.

Van huis uit was hij uurwerkmaker en begon november 1892 in de Leidschestraat 81
een “Magazijn van Horloges, Pendules, Regulateurs, Phantasieklokjes en Wekkers”.
Eén van z’n buiten activiteiten was het opwinden en op tijd zetten van klokken bij de
rijken. In 1896 verplaatste hij zijn zaak naar de Leidschestraat 86 en ging daar ook
wonen. De zaak liep blijkbaar goed want in januari 1903 kondigde hij een: “groote
uitbreiding zijner zaak door bijtrekking van perceel Leidschestraat 88” aan. Na de
verbouwing stond in het Nieuws van den Dag van 17 september 1903: (krantenartikel
met twee advertenties volgen binnenkort )

In 1918 werd de zaak een N.V. handelend onder de naam: Laméris Uurwerkhandel.
Comparant was de heer Wessel te Gussinklo, horlogemaker, wonend in de
Leidschestraat nr. 88. Laméris woonde inmiddels aan de Aerdenhoutseweg 6,
Aerdenhout Bentvelt, gemeente Bloemendaal.
De doelstellingen waren: “den handel in en fabricage van alle soorten uurwerken, en
de reparatie daarvan in den meest uitgebreiden zin, benevens alles wat daarmee in
verband staat, zoo ook het deelnemen in andere zaken en ondernemingen in deze
branch”.
Het kapitaal der vennootschap bedroeg Fl. 100.000,-, verdeeld in 200 aandelen,
ieder van Fl. 500,-. Pieter Laméris nam deel voor 54 aandelen of Fl. 27.000,- en
Wessel te Gussinklo voor 20 aandelen of Fl.10.000,-.
Verder bracht Laméris in:

a. “de door hem onder de naam Pieter Laméris Wzn (Warmoltszoon) gedreven
handelszaak in uurwerken en aanverwante artikelen;

b. de in de zaak aanwezige voorraad handelswaren en de aanwezige
winkelinventaris en kasten, volgens opgemaakten staat;

c. overige activa en het saldo der vorderingen op heden tot de zaken
behoorende”.

De waarde werd in een afzonderlijke overeenkomst vastgelegd.

Wessel te Gussinklo werd directeur en Pieter Laméris gedelegeerd commissaris.

Verdere data met feiten:

a. Juli 1921, L.C. Kieviet filiaal beheerder Kalverstraat 54.
b. Juni 1922, verhuizing van de zaak naar de Leidschestraat 66
c. Augustus 1923, sluiting filiaal Kalverstraat 54.
d. Januari 1924, uittreden gedelegeerd commissaris Pieter Laméris.
e. Juli 1926, de N.V. ENEM te Utrecht werd geliquideerd en voortgezet door de

Nederlandsche Radiowerken.



f. September 1926, toegevoegd afdeling radio en benoeming van A.D. Spillner,
Vijzelstraat 83, tot nieuw gedelegeerd commissaris.

g. December 1926, uittreden gedelegeerd commissaris A.D. Spillner.
h. November 1927, Martinus Schots, Krommenie, nieuw gedelegeerd

commissaris.
i. Januari 1932, verhuizing van de zaak naar de Leidschestraat 94.
j. Augustus 1932, faillissement.
k. December 1933, beëindiging faillissement.
l. April 1934, ontbinding N.V. wegens insolventie (onmacht tot betalen).

Opheffing handelszaak.
m. April 1934, C. Rikkert, Leidschestraat 18, koopt handelsnaam “Laméris

Uurwerkhandel”.

Wessel te Gussinklo is de gehele periode directeur geweest.
Pieter Laméris?

Over de gang van zaken op nr. 18 valt nog te melden:

a. Juli 1942, overname door Klaas Brijder.
b. Oktober 1970, Naamloze Vennootschap (N.V.) opgericht.
c. 1972, Froger bedrijfsleider.
d. 1973, van N.V. naar Besloten Vennootschap (B.V.).
e. 1978, liquidatie.

Auteursrecht: Wim Heij.

Wordt vervolgd.
Weet u iets over genoemde personen, heeft u aanvullingen, opmerkingen of
fotomateriaal van personen/objecten? Laat het s.v.p. weten en email naar:
wi.heij@planet.nl.

Geraadpleegd: Noord-Hollands Archief te Haarlem, het Nationaal Archief in den
Haag, www.onsamsterdam.nl en www.nederlandstegelmuseum.nl (tegels op
locatie).
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