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5 Augustus 1955 werd de Nederlandse bankiersgemeenschap opgeschrikt door het plotselinge 
overlijden van Allard Pierson, lid van de firma's Pierson & Co., Amsterdam en Heldring & Pierson, 
's Gravenhage, die meer dan vijftig jaar in velerlei functies van deze gemeenschap deel had 
uitgemaakt. Als nestor van de Nederlandse bankiers laat hij door zijn groot vakmanschap en het 
vele werk dat hij tot stand heeft gebracht een levendige herinnering achter, doch hij zal vooral als 
persoon, als trouw vriend en raadsman van velen, ook buiten de bankierswereld, in de geschiedenis 
blijven voortleven. Allard Pierson werd te Amsterdam, op 30 November 1884, geboren als zoon 
van J. L. Pierson, mede-grondlegger van de firma Pierson & Co., en als kleinzoon van Professor 
Allard Pierson. Na zijn eindexamen 5-jarige HBS en een studieverblijf buitenslands kwam hij 2 
September 1902 op kantoor bij zijn vader, destijds firmant van de firma Adolph Boissevain & Co., 
van welke firma de naam in 1917 in Pierson & Co. werd veranderd. 1 Januari 1907 werd hij tot 
procuratiehouder benoemd, waarop 1 Januari 1912 zijn intrede als firmant volgde. Meer dan 40 
jaren lang heeft A. Pierson medegewerkt aan de groei van de firma Pierson & Co., terwijl hij 36 
jaar lid was van de Amsterdamsche Bankiersvereeniging, van welke vereeniging hij 12 jaar het 
voorzitterschap bekleedde. Na de oprichting van de Nederlandse Bankiersvereniging in 1949 was 
hij ook daarvan bestuurslid en meer dan 15 jaar vertegenwoordigde hij het bankwezen in de Raad 
van Commissarissen van De Nederlandsche Bank; sedert kort bekleedde hij daar de functie van 
President-Commissaris. De bankier Allard Pierson wordt op treffende wijze gekarakteriseerd door 
de President van De Nederlandsche Bank, Dr. M. W. Holtrop, die in zijn herdenkingsrede o.m. het 
volgende zeide: "A. Pierson is voor mij de verpersoonlijking geweest van het beste dat wij ons 
denken bij het begrip bankier. Hij was dat niet door vertoon van uiterlijke bekwaamheden, maar uit 
de kracht van zijn gehele persoonlijkheid. Het beroep van de bankier is vóór alles gevestigd op 
vertrouwen.Weinig mensen aan wie men zo gemakkelijk vertrouwen schonk als aan A. Pierson. 
Vertrouwen wekt wie trouw is. Pierson heeft die trouw veelvuldig bewezen. Aan zijn vrienden voor 
wie hij altijd klaar stond; aan zijn werk dat hij nooit heeft kunnen vaarwel zeggen en aan de 
bankiersgemeenschap die hij zo vele jaren heeft gediend. Het vertrouwen, dat men de bankier 
schenkt, kan slechts gerechtvaardigd worden door diens wijsheid, rechtschapenheid en 
evenwichtigheid. Van deze eigenschappen getuigden Pierson's raad en daad. Zijn rustige oordeel 
leek nooit gegrond te zijn op slechts intellectuele verworvenheden, maar op eigen rijpe ervaring en 
op de tradities van vele generaties van dat begaafde geslacht, waaruit hij voortkwam." 
Naast vele commissariaten in het bedrijfsleven vervulde hij de functie van Voorzitter van de 
Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf en uit dien hoofde was hij lid van het Bestuur van het 
Centraal Sociaal Werkgevers Verbond. Dat ook het bankbedrijf een cao kent is mede aan zijn 
werkzaamheid op dit gebied te danken. In de oorlogsjaren werd door de bankiers de Commissie-
Pierson gevormd, die geregeld overleg pleegde over de arbeidsvoorwaarden en andere sociale 
aangelegenheden in het bankbedrijf en met wier medewerking de eerste officiële regeling op dit 
stuk tot stand kwam, waarmede de grondslag werd gelegd voor de cao, die na de oorlog op 
instigatie van de Stichting van den Arbeid, in het bankbedrijf werd afgesloten. Het behoeft wel 
geen betoog, dat vele vergaderingen over deze moeilijke materie met de werknemersorganisaties 
vereist waren en het is dan ook aan zijn evenwichtigheid, sociaal gevoel en natuurlijke gaven met 
mensen om te gaan, te danken, dat deze ingewikkelde onderhandelingen tenslotte met succes zijn 
bekroond. Uit de geciteerde Commissie Pierson is tenslotte de Werkgeversvereniging voor het 
Bankbedrijf voortgekomen. Van 1931 af was A. Pierson Voorzitter van de Postraad, die bij het 
begin van de tweede wereldoorlog werd opgeheven. Ook aan zijn Consul-Generaalschap van 
Hongarije, dat hij sedert 1922 op zich had genomen, kwam door deze oorlog een einde. In 1932 



werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw. Naast zijn veelomvattende 
werkzaamheden in bankiers- en bedrijfswereld had hij een grote belangstelling voor de opvoeding 
van de jeugd, hetgeen culmineerde in zijn voorzitterschap van het Bestuur van het Baarnsch 
Lyceum, waarvan hij medeoprichter was. Tot zijn dood toe nam hij actief aan de leiding van de 
school deel en voor de Baarnse jeugd was hij dan ook een zeer levend en reëel begrip. Voor zijn 
vrienden en allen die zijn raad nodig hadden, stond Allard Pierson altijd klaar en er zal zelden een 
figuur in onze geschiedenis gevonden worden, die in zo brede kring, van hoog tot laag, algemeen 
grote waardering heeft genoten door zijn bijzondere gaven van geest en hart, zijn trouw, de hoge 
opvatting van zijn plichten en door de charme van zijn persoonlijkheid. 
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