
Pierot, Felix Raphael. — Makelaar in schepen; lid der fa.
Jacq. Pierot Jr. & Zonen. - Geb. 11 Mrt. 1902 te Rotter-
dam, uit het huwelijk van Jacq. Pierot Jr., opr. der ge-
noemde fa., geb. 4 Oct. 1881 te Rotterdam, en Eva Stokvis,
geb. 15 April 1876 te Rotterdam. - Geh. op 29 April 1924
te Rotterdam met Rosa Wijnbergen, geb. te Rotterdam,
6 Oct. 1903. - Uit dit huw. zijn drie kinderen geboren,
t.w.: 6 April 1925, Jacques; 28 Febr. 1929, Eva en
10 Mei 1930, Robert Jacobus. - Na de H.B.S. te Rotterdam
te hebben doorloopen, bekwaamde P. zich gedurende
eenigen tijd in de techniek van het vak op de Scheepswerf
en Machinefabriek v. Burgerhout. - Vervolgens werd hij
werkzaam gesteld ten kantore van zijn vader. — In 1924
werd hij benoemd tot makelaar in schepen. — Nog in het-
zelfde jaar volgde zijn benoeming tot procuratiehouder
der fa. P., in welke hij op l Jan. 1926 als vennoot werd op-
genomen. - Op l Juli 1935 werd P. benoemd tot vice-
consul van Joegoslavië en op l Mrt. 1936 tot consul. - Hij
is mede-oprichter en bestuurslid van de Ned. Joegosla-
vische K.v.K. - De firma Jacq. Pierot Jr. & Zonen, make-
laars in schepen te Rotterdam, is een voortzetting van het



in 1894 door Jhr.
A. A. Martini
Buys opgerichte
makelaarskan-

toor, dat in 1912
door P.'s vader
werd overgeno-
men. - In 1926
nam laatstge-
noemde twee
van zijn zoons,
onder wie P., in
de firma op. -
Hij trad bij die
gelegenheid zelf
uit en vestigde
zich te Monte
Carlo.-Denaam
der fa. werd toen
veranderd in
Jacq. Pierot Jr.
& Zonen. - In
1929 werd ook
de jongste broer
in de firma op-
genomen.-P. is
ridder in de orde „Mérite maritime" van Frankrijk.
Hoflaan 70, Rotterdam.


