
Pieters, Abraham. - Directeur v. h. Cen.tr. Bur. der Ned.
Reis Vereen. - Geb. 22 Nov. 1874 als zoon van den koop-
man Samuel Pieters en Henriette Jacobson. — Hij trad op
20 Apr. 1923 te 's-Gravenhage in het huw. met Maria

Walle, die hem
twee zonen
schonk, Albert
Jacques, geb.

^ >>. 27 Oct. 1925,
en George Al-
bert, geb. 23
Oct. 1928.-Hij
bezocht de
H.B.S. te 's-
Gravenhage en
kwam op 18-j.
leeftijd in de

handelszaak
van zijn vader.
Hij studeerde
door in boek-
houden en talen
en. verwierf o.a.
het ass.-diplo-
ma Openb.
Leeszaal. P.
wijdde zich aan
sociaal werk;
hij was vele ja-
ren bestuurslid
v. h. Haagsche

Museum v. h. Onderwijs en werkte in deze hoedanigheid
mee a. h. totstandkomen v. d. eerste Haagsche School-
bioscoop. Hij behoorde tot de oprichters van de Op. Lees-
zaal en Bibliotheek te 's-Gravenhage, waarvan hij de eer-
ste vijf jaren bestuurslid was, en werkte in deze functie
mede aan de totstandkoming van de Centr. Vereen, v.
Op. Leeszalen. Van 1902-1911 was hij Alg. Secr. v. d.
Vereen, voor vervroegde winkelsluiting, daarna tot 1922
Admin. der Openb. Leeszaal en Bibl. te 's-Gravenhage.
Onderwijl was hij actief lid der ver. tot bestr. v. d. Woeker,
wijdde zich aan de Vredesbeweging,was vele jaren bestuurs-
lid van de afd. 's-Gravenhage van „Volkszang", en lid
van den Nat. Landspelraad. P. had jaren lang zitting in
het best. der Toynbee Vereen, te 's-Gravenhage en werd
voorz. v. d. Bibliotheek dezer instelling en van haar Ar-
beiders Reisclub. Deze functie werd aanleiding tot de
stichting met enkele anderen van de Ned. Reisvereeniging,
waarvan hij van 1906 tot 1922 Alg. voorz. was. Sedert
1907 is hij red. van het door hem gestichte blad „Reizen
en Trekken". P.'s levenswerk, de Ned. Reisvereen., be-



schouwt het reizen als cultureel doel en middel tot ver-
hooging v. h. levensgenot. Door organisatie van gezel-
schapsreizen wordt getracht het reizen goedkoop te ma-
ken. De N.B.V. is gebaseerd op het beginsel van belange-
loozen arbeid zonder winstbedoeling. De Vereen, had in
1906 44 leden en telt er thans ongeveer 60.000, verdeeld
over 35 afdeelingen. Het Centr. Bureau is gevestigd i. d.
Zeestraat te 's-Gravenhage; bijkantoren vindt men te
Amsterdam, Botterdam en Utrecht. Behalve met het
organiseeren van gezelschapsreizen helpt de N.B.V. ook
haar indiv. reizende leden, en houdt zij met medewerking
harer afd. zich ook bezig met het geven van taalcursussen,
skicursussen, voordrachtavondeii, jeugdreizen, het ver-
huren van zomerwoningen, het onderbrengen in kinder-
vacantiehuizen van kinderen, wier ouders op reis willen
gaan, en zelfs met het bevorderen van vreemdelingen-
verkeer naar Nederland. De afdeelingen organiseeren jaar-
lijks tallooze uitstapjes in eigen land. - P. publiceerde
artikelen in tal van toeristenbladen en bewerkte of stelde
boeken op reisgebied samen. O.a. vertaalde hij een prach-
tig geïll. werk over Zwitserland. Als spreker over toeristi-
sche onderwerpen is hij ongeveer 500 maal in vele plaatsen
van ons land opgetreden. Verbetering van het verkeers-
wezen heeft zijn belangstelling; aan de totstandkoming
b.v. van de derde-klas-dagverbinding tusschen Nederland
en Parijs in 1937 heeft hij een belangrijk aandeel gehad. In
1937 is hij gekozen tot bestuurslid van de Ned. Vereen,
van Beisbureaux. Voorts is hij lid van het „Comité Consul-
tatif" voor het toerisme in Frankrijk. - Onderscheidingen:
het witte Mobilisatiekruis, commandeur van de Etoile
Noire (Fr.), Bidder Italiaansche Kroonorde, Zilveren
medaille Hongaarsche Boode Kruis. - Pomonaplein 3,
's-Gravenhage.


