
Potgieser, Pieter Jan. - Accountant.- Geb. 23 Juni 1905
te Sint-Maarten (N.H.), uit het huwelijk van Jan P.,
grossier, en Ida
Elisabeth Roda.
-Geh.opl? Juli
1930 met Pia
v. d. Boogaard,
geb. lö Sept.
'06 te Haarlem.
Uit dit huwelijk
zijn vier kinde-
ren geboren,
t.w.: 15 Aug.
1931, Trijntje
Ida Elisabeth,
13 Mrt. 1933
Helena Hendri-
ka, 27 Juli 1934
Pia Hendrika
Elisabeth Maria
en 27 Mei 1938,
Jan. - P. bez.
te Amsterdam
de M.U.L.O. en
te Haarlem de
H.BS.met5-j.c.
Daarna studeer-
de hij voor acte :..'".-: - • :



M.O. Boekhouden en accountancy. In 1928 verwierf hij de
genoemde acte, waarna hij overging van het Amsterd. Trus-
tee's kantoor naar de P.T.T. Hij was daar aanvankelijk
werkzaam als medewerker van genoemd accountants-
kantoor en ging in 1929 naar de P.T.T. over als chef van
het bedr. ec. bureel „Bedrijfscontröle". - Intusschen had
hij samen met eenige anderen te 's-Gravenhage een school
opgericht voor opleiding M.O. boekhouden, waaraan ver-
bonden een bureau voor econ. adviezen. Van deze onder-
neming werd P. in 1935 eenig directeur. Hij verliet toen
wegens te drukke werkzaamheden de P.T.T. Kort daarop
stichtte hij te Rotterdam en Haarlem soortgelijke oplei-
dingen in eigen schoolgebouwen. Zijn cursussen genieten
een uitstekende reputatie en. verheugen zich in een gesta-
digen groei. Aan het instituut zijn. 24 leeraren verbonden.
In 1938 volgde de oprichting van het instituut „Paehep"
met 15 leeraren, een dochteronderneming van de „Examen
opleiding Hugas, Elgersma, Potgieser", die beoogt een
schakel te vormen tusschen de middelbare school en het
bedrijfsleven en anderzijds tusschen de middelbare school
en de opleiding voor acte M.O. Boekhouden en de accoun-
tantsexamens. Onder leiding van een hoofdredacteur, ter-
zijde gestaan door 15 leeraren, worden tevens schrifte-
lijke cursussen gegeven in staatsinrichting. - Van de hand
van P. verscheen in 1935 een boek, getiteld: „Grondslagen
van kostprijsberekening en fabrieksboekhouding", uitg.
Muusses. Voorts zijn herhaaldelijk artikelen van hem in
de vakpers gepubliceerd, waarvan verschillende, in het
bijzonder die over bedrijfseconomische onderwerpen, de
technische vakken der P.T.T. betreffende, mede in buiten-
landsche tijdschriften werden overgenomen. P. heeft ver-
der verschillende lezingen gehouden over bedrijfsecono-
mische onderwerpen. - Tot zijn liefhebberijen behooren
automobilisme, vooral als internationaal toerisme be-
dreven, en wijsgeerige literatuur. -Parkweg 356, Voor-
burg.


