
Kanter, Pieter Johannes de. - Dir. der N.V. Bank voor
Ned. Gemeenten. - Geb. 17 Mrt 1868 te Gouda, - Vader:
Dr. Nicolaas Hoffer de Kanter, pract. geneesk.; Moeder:
Jkvr. Louise Francisca van Haeften. - Geh. 29 Juni 1893
te Dordrecht
met Henriette
Jacoba Johan-
na, Barones
Collotd'Escury,
geb. 22 Mei
1870. - Kinde-
ren : Nicoline
Louise Fran-
cisca, geb. 2
Apr. 1897, geh.
m. Mr. Johan-
nes Catharmus
v. Sandick,
adj.-dir. der
N.V.Hout-Ind.
„Picus" te

Eindhoven;
Pieter Johan-
nes Emond,
geb. 13 Juni
1900, adj.-dir.
derN.V.Brand-
verz. Mij. „Hol-
land van 1859"
te Dordrecht,
geh. m. Jkvr.
Renée Henriette Louise Constance van Asch van Wijck;
Mr. Adriaan Constant, geb. 19 Mei 1905, Directeur'der
N.V. Zuid-Nederlandsche Soheepshypotheekbank, lid



der fa. J. W. v. d. Eb & Co. te R'dam, geh. m. Johanna
Renée de Monchy. - de K. ontving te Dordrecht Lager en
G-ymn. Onderw. en werdvervolgensopgeleidtotcand.-not.,
in welke functie hij den l Jan. 1889 op een kantoor te
A'dam geplaatst werd. In hetzelfde jaar echter keerde hij
naar Dordrecht terug om zich ten kantore v. d. N.V.
Brandverz. Mij. „Holland" voor te bereiden op de be-
noeming tot Dir., welke op l Mei 1891 volgde en welke
functie hij t/m Dec. 1920 vervulde. Precies een jaar later
aanvaardde hij zijn huidig ambt. Daarenboven is hij Presi-
dent-Commissaris van de N.V. Lips' Brandkasten- en
Slotcnfabrieken te Dordrecht; cornm. van de N.V. Rot-
terdamsche Verzekering Sociëteiten te Rotterdam, en van
de N.V. Residentie Hypotheekbank voor Nederland te
's-Gravenhage. Te Dordrecht was hij bovendien secr. v. h.
plaatselijk Dep. v. d. Mij. tot Nut v. h. Algem. en v. h.
Propaganda-Comm. v. Verbetering v. d. Waterweg v.
Dordrecht naar Zee; gemeenteraadslid, algemeen seci.
v. h. Alg. Ned. Verb.; Wethouder van Onderw., naderhand
tevens v. Financiën, welk ambt hij in 1921 tegelijk met zijn
aftreden als lid v. d. Gem. Raad, neerlegde. In 1909 deed
de K. als lid zijn intrede i. d. Tweede Kamer; na deze
functie met twee onderbrekingen te hebben vervuld,
stelde hij zich in 1922 niet meer beschikbaar voor een
candidatuur. — Thans is hij Voorzitter van de Legercom-
missie, voorz. van de mede door hem gestichte vereen.
„Nederland in den Vreemde" en alg. Voorz. v. h. Alg. Ned.
Verb. — Zijn publicaties bepalen zich in hoofdzaak tot
artikelen in „Neerlandia", maandbl. v. h. Algem. Ned.
Verb. en in het „Haagsch Maandblad". — Hij is Ridder
i. d. Orde v. d. Ned. Leeuw, en Off. i. d. Orde Polonia
Restituta. - Vroeger gold zijn groote voorliefde de zwem-,
roei-, tennis-, cricket- en paardensport, terwijl hij thans
gaarne wandelt, leest, en muziek beluistert. — Staten-
plein 2, 's-Gravenhage.


