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Naam
Woonplaats

Linderman, Willem

personalia

Linderman, Willem
Amsterdam

Werkzaam

(Fabrikant)
Land

61

Nederland

Eeuw

Uithangteken

15

16

17

18

19

Periode

Geboren

1782 Amsterdam

Overleden

1838 Amsterdam

Voorganger

Linderman, Jan (III)

Opvolger(s)

Linderman, Willem Hendrik

Levensdata

Zoon van Jan / Johannes (III) Linderman.
1782: geboren te Amsterdam 22 juni 1782.
1805: trouwde te Amsterdam (ondertrouw 3 mei) 1805 Elisabeth Catharina Siebelitz, geboren
Amsterdam 1780, overleden na 1838.
Woonde Nieuwendijk nr. 10, bij de Dam.
1807: geboorte van een dochter (Brigitta) op 22 januari 1807.
Bron: kranten.kb.nl, Opregte Haarlemsche Courant, 24-1-1807.
1808: een ontslagen knecht gaat rond onder de naam Willem Linderman om balansen en schalen
te repareren. Hiertegen wordt gewaarschuwd.
Bron: kranten.kb.nl, Amsterdamse courant 28-5-1808, 31-5-1808.
1811: 'In de balance-, schaalen- en gewigten-fabryk van Willem Linderman, op den Nieuwendyk,
by den Dam, Nº. 10, te Amsterdam, zijn vervaardigd, alle soorten van Fransche maaten en
gewigten, zoo als dezelven thans in Frankryk gebruikt worden'.
Bron: kranten.kb.nl, Rotterdamsche courant 23-2-1811, Opregte Haarlemsche Courant 28-2-1811.
1811: 'By Willem Linderman, op den Nieuwendyk, by het Plein Napoléon, zyn te bekomen alle
soorten van Fransche Maten, yzere en kopere Geweigten, van 50 Kilogr:, tot een Milligramme. Alles
tot de laagste pryzen'.
Bron: kranten.kb.nl, Advertentiën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam,
27-12-1811, 31-12-1811, Rotterdamsche courant 28-12-1811.
1812: 'By Willem Linderman, Balansenmaker, op den Nieuwendyk, by het Plein Napoleon, No. 10,
te Amsterdam, zyn te bekomen alle soorten van Fransche Maten en Gewigten, alsmede ten gerieve
der Tinnegieters onopgemaakte Tinne Maten, als: heele en halve Litres, dubbelde en enkelde en
halve Deci-Litres, dubbelde en enkelde Centi-Litres; alsmede kwart, achtste, zestiende en
twee-en-dertigste Litres, per douzyn en meerder, en tegen contant geld, tot 12 stuivers het pond.
Geld en Brieven franko.
Bron: kranten.kb.nl, Advertentiën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam,
27-10-1812, 29-10-1812.
1814: geboorte van de zoon Willem Hendrik Linderman op 14 maart 1814 (overleden na 1855). Hij
zet de familiezaak nog voort.
1820: alle soorten van Nederlandse gewichten te koop, repareert en vermaakt de oude ijzeren
gewichten.
Bron: kranten.kb.nl, Opregte Haarlemsche Courant, 5-8-1820, 8-8-1820.
1828: Nieuwe maten en gewigten. Bij Wm. Linderman & Comp., op den Nieuwendijk, bij den Dam,
te Amsterdam, zijn te bekomen alle soorten van Nederlandsche Koperen en IJzeren inhoudsmaten,
voor drooge Waren; als ook Nederlandsche koorn-schalen. - Verder zijn bij hun, als van ouds,
voorhanden alle soorten van groote en kleine Balansen. Koperen Schalen, groote en kleine Unsters,
alle soorten van Koperen en IJzeren Gewigten, Goud- en Medicinaal kasjes, groote en kleine
Koffijmolens, enz. enz.
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Bron: kranten.kb.nl, Opregte Haarlemsche Courant, 29-1-1828, 31-1-1828.
Advertentie aangevuld met 'Diamant-Ziften, Toets Steenen'.
Bron: kranten.kb.nl, Utrechtsche courant, 4-2-1828, 8-2-1828.
1829: vervaardigt zegel- of drooge stempelmachines, zeer geschikt voor Administratien,
Zegel-Kantoren, Bureaux enz. W. Linderman & Comp., op den Nieuwendijk, te Amsterdam.
Bron: kranten.kb.nl, Opregte Haarlemsche Courant, 26-9-1829, 29-9-1829.
1835: 'Draagbaren weegwagen (bascules) zijn in alle soorten tot zeer civiele prijzen te bekomen, bij
Wm Linderman & Comp., op den Nieuwendijk bij den Dam Nº. 10, alwaar dezelven ter bezigtiging
voorhanden zijn.
Bron: kranten.kb.nl, Algemeen Handelsblad, 4-11-1835.
1838: Contract dd 24 April tusschen de Heeren Jan Hironimus Brugman Rondeboom en Wilhelmus
Henricus Linderman, waarbij partijen overeenkomen om de affaires in het balancen maken,
geelgieten en koperslaan, de winkeliers-affaire in molens, maten en ijzer, seder lang onder de firma
van W. Linderman en Comp. geëxerceerd, voor gemeene rekening voort te zetten. De societeit
wordt aangegaan voor den tijd van vijf jaren, ingaande Pº. Mei 1838, en loopende tot Ultº. April1
843; zij zal echter geacht worden, telkens voor vijf jaren te zijn gecontinueerd, indien zij niet zes
maanden voor de expiratie is opgezegd. De firma is W. Linderman en Comp., welke door ieder der
compagnons zelfe, omtrent alle zaken de affaires concernerende zal worden geteekend.
Dissolutien van compagnieschappen. Contract dd. 24 April, tusschen de Heeren Willem Linderman
en Karel Naret Koning, houdende de ontbinding der tusschen hen, bij acte van 11 Septemb. 1837,
onder de firma van W. Linderman en Comp., opgerigte compagnieschap in de kopergieters,
koperslagers, balancenmakers en winkeliers in molens, maten en gewigten. De eerstgenoemde der
contractanten behoudt het bezit en den eigendom van den stand, den winkel en affaires, en is
belast met de likwidatie. - De tweede contractant zal geene soortgelijke affaires mogen uitoefenen. Tusschen de gewezen compagnons zijn alle zaken der societeit vereffend en gelikwideerd.
Bron: kranten.kb.nl, Algemeen Handelsblad 2-5-1838, De avondbode, 2-5-1838.
1838: overleden 30 juni 1838, op de leeftijd van ruim 56 jaar, 'na langdurige ongesteldheid'.
Bron: kranten.kb.nl, Algemeen Handelsblad, 5-7-1838.
1840: overleden op 8 november 1840 E.C. Siebelitz, wed. W. Linderman, vrouw, 62 jaar.
Ondertekend door W.H. Linderman en B. Linderman.
Bron: kranten.kb.nl, Algemeen Handelsblad, 13-11-1840, Opregte Haarlemsche Courant
14-11-1840.
Opmerkingen

Dozen medicinaalgewicht (Geschiedkundig Medisch-pharmaceutisch Museum Amsterdam) en
karaatgewicht (Fries Museum Leeuwarden). Ook eigengemaakte engelsen. Karaatgewichten in de
cartouche gemerkt 'W L'.
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