
Boer, Pieter de. - Kunsthandelaar. - Op 15 Mei 1894
te Amsterdam geboren als zoon vanden historicus, vroeger
privaat-docent aan de Univ. te Amsterdam, Dr. M. G. de
Boer en Anna Dommering. - Hij is geh. met Cornelia

Pressburger. -
d. B. ontving in
zijn geboorte-
stad en te Hil-
versum M.O.en
legde vervol-
gens het imma-
triculatie-exa-

men af te Zü-
rich, waar hij,
evenals later te
Amsterdam, bi-
ologie studeer-
de. - Daar hij
echter meer be-
langstelling had
voor de kunst,
veranderde hij
van studierich-
ting en liep eeni-
gen tijd college
kunstgeschiede-
nis aan de Univ.
te Utrecht en
Leiden. - Gedu-
rende enkele
jaren had hij bij

de fa. Mak te Amsterdam gelegenheid zich practisch in den
kunsthandel te bekwamen; daarna richtte hij in 1922 zelf
een zaak op. Deze werd in 1928 in een N.V. omgezet, in
de directie waarvan ook B.'s broer, Rudolf Georg de Boer,
werd opgenomen. — d. B., die zich speciaal toelegt op den.
handel in schilderijen uit de 15e, 16e en 17e eeuw, wordt
door zijn grondige vakkennis en de wetenschappelijke be-
handeling van zijn collectie, in vakkringen, ook in buiten-
landsche, zeer gewaardeerd. - • De N.V., welke vroeger
eenige buitenlandsche filialen had, arrangeert ook zelf
exposities, b.v. de te Weenen en Amsterdam gehouden
Brueghel- en de Momper-tentoonstellingen. -- Verder
onderhoudt zij relaties met Duitschland, Zweden en Ame-
rika. - d. B. stelt zelf zijn catalogi samen en is een groot
deel van het jaar op reis, zoowel voor studie als voor den
aankoop van schilderstukken, die voor zijn collectie be-
langrijk zi jn . - .De handel in schilderijen is niet slechts
d. B.'s „broodwinning", doch ook zijn liefhebberij, waar-
aan hij derhalve met volle toewijding al zijn tijd besteedt.
- Hij brengt dan ook menig uur door in bibliotheken en
musea teneinde afbeeldingen van oude schilderwerken te
bestudeeren en zijn reeds veelomvattende kennis te ver-
rijken. — Heerengracht 474, Amsterdam-C.


