
Pierson, Jan Lodewijk. - Oud-bankier. - Geb. 12 Dec.
1854 te Leuven in België, uit het huw. v. Allard Pierson,
geb. 8 April 1831 te Amsterdam en Pauline Hermine
Elizabeth Gildemeester, geb. 7 Maart 1831 te Amsterdam.

- P. behoort tot
de oude garde
onzer Neder-
landsche ban-
kiers. Na te
Haarlem de H.
B.S. en te Hei-
delberg het
gymnasium te
hebben bezocht,
werd hij van
jongsaf in het
bankvak opge-
leid. Zijn eerste
functie vervul-
de hij bij de
firma Koster &
Co. te Mann-
heim. Vervol-
gens ging hij
over naar de

Twentsche
Bank te Am-
sterdam en ten-
slotte naar de
firma Adolph
Boissevain &

Co., eveneens te Amsterdam, tot welke firma hij op l Jan.
1881 als deelgenoot toetrad. Twintig jaar later, op l Jan.
1901, richtte hij de firma Boissevain & Co. te New York
op, die op l Jan. 1926 in liquidatie is getreden. De naam
der firma werd op l Jan. 1917 in Pierson & Co gewijzigd.
Uit deze firma is P. op l Mei 1921 als werkend vennoot
uitgetreden, doch hij bleef als commanditair vennoot
belang bij de zaken der onderneming hebben. Na zijn
uittreden wijdde hij zich aan literaire en historische stu-
dies. Verscheidene werken van zijn hand hebben sindsdien
het licht gezien. In 1923 verscheen zijn vertaling van
Keyserlings werk „Reisetagebuch eines Phüosophen",
in 1925 een monografie over Sage, den Amerikaanschen
gezant te Londen bij het uitbreken van den wereldoorlog,
in 1926 een monografie over van Horne, den bouwer en
pres. v. d. Canadian Pacific spoorweg, in 1935 een studie
over „de Medici", in 1936 over de „18de dynastie van
Oud-Egypte" en in 1937 eene vertaling van „El mundo
es ansi" van den Spaanschen schrijver Pio Baroja. In
1932 stichtte hij de bekende „Allard Pierson Stichting". -
P. trad op 20 Mei 1880 te Utrecht in het huwelijk met
Henriëtte Wilhelmina Johanna van Goudoever, geb.
28 Nov. 1859 te Utrecht. Uit dit huwelijk zijn zeven
kinderen geboren, t.w.: 30 Juli 1881 Pauline Hermine
Elizabeth, geh. met Paul Antoine Voüte; 4 Nov. 1882,
Hetty, geh. m. Arnoud Waller, dir. der N.V. Vereenigde
Chemische Fabrieken; 30 Nov. 1884 Allard, deelgenoot
der firma Pierson & Co., geh. m. Ada Muysken; 12 Jan.
1887 Louise Christina, geh. m. Jan Hendrik van Dorp,
koffiehandelaar; 27 Nov. 1891 Anna, geh. m. Gustav
Hendrik Jiskoot; 12 Oct. 1893 Jan Lodewijk, hoog-
leeraar in de Japanologie, geh. met Lucy Mary
Fra-issen en 24 Febr. 1898 Caroline, geh. m. dr. Paul
Jaffé, deelgenoot der firma Pierson & Co. - „Uyten-
bosch", Amsterdamsche Straatweg 20, Baarn.


