
Knottenbelt, Mr. Hendrik Johan. — Geb. te Rotterdam
9 Januari 1874. - Vader: Mr. J. K., een gezien advocaat te
dier stede, die gehuwd was met zijn nicht Elizabeth Knot-
tenbelt. - K. genoot voorbereidend hooger onderwijs op
het Era.smiaansch Gymnasium te Rotterdam (1886-1892),
van welke school bij later (1917-1926) curator is geweest.

Hij studeerde in de rechten aan de Universiteit te Lei-
den, alwaar ook zijn vader, grootvader en overgrootvader
hadden gestudeerd, en promoveerde op l Februari 1897
op stollingen tot doctor in de rechtswetenschap. - Onmid-
dellijk na zijn promotie was hij als adv. en proc. werk-
zaam ten kantore van zijn vader, die toen reeds geassoci-
eerd was met Mr. Th. A. Kruin. Ln 1899 werd bij deel-
genoot in dit kantoor, waarna zijn vader zich meer en
meer uit de practijk terugtrok. - Ln datzelfde jaar huwde
hij met Charlotte Hudig. Uit dit huwelijk zijn vier kinde-



ren geboren, van
wie twee doch-
ters nog in leven
zij n. — De voort-
durend toene-
mende omvang
der werkzaam-
heden deed Mr.
Frum en hem in
1914 besluiten
met Mr. J. C.
Coert en Mr. J.
Drost te associ-
eeren. - In 1920
maakte hij een
reis van onge-
veer een half
jaar door Zuid-
Afrika, waar hij
de Unie, Mo-
gambique en
Rhodesia bez. -
Teruggekeerd i n
Jan. "l 921, be-
sloot hij de alge-
meene rechts-

])ractijk vaarwel te zeggen en beperkte hij zijn rechtskun-
digen arbeid verder, als ged. comm., tot de belangen
van de Scheepvaart-en Steenkolen-Maatschappij te Rot-
terdam. - In hetzelfde jaar benoemde de Nedcii. Reeders-
verecniging hem eerst tot vice-voorz. en kort daarop tot
voor/,., welke functie hij in 1925 in verband met zijn ver-
kiezing tot lid der Tweede Kamer nederlegde. Hij bleef
daarna echter tot 1934 lid van het bestuur dier Ver. en is
thans nog voorz. van haar comm. voor zeerechtelijke aan-
gelegenheden. — 111 1925 door den kieskring Rotterdam als
liberaal afgevaardigde in de Tweede Kamer der Staten-
Generaal gebracht, toonde hij zich in die Kamer een over-
tuigd tegenstander van ratificatie van het verdrag met
België. — Na de verwerping van het verdrag door do
Eerste Kamer in Mrt. 1927 maakte hij een. studiereis naar
Ned.-Indiü. - In 1929 als tweede kamerlid herkozen, volg-
de hij Dr. Anton van Gijn op als leider der lib. fractie. De
daaraan verbonden werkzaamheden noopten hem in 1931
naar Den Haag te verhuizen. - Samen met het Eerste
Kamerlid Ir. J. Koster vertegenwoordigde hij de Staten-
Generaal bij de feestelijkheden in. 1.930 ter gelegenheid van
het 1000-jarig bestaan van het IJslandsche Parlement. -
In 1933 nogmaals herkozen, nam hij reeds na cenigc maan-
den zijn ontslag, teneinde zitting in de Eerste Kamer te
nemen. - In 1934 maakte hij een reis naar Suriname en
Curacao, alwaar hij de feestelijkheden ter gelegenheid van
het 300-jarig verband van het eiland met Nederland bij
woonde. Voorts bezocht hij toen Aruba en Bonaire en
vond tevens gelegenheid voor een kort bezoek aan Vene-
zuela. - Na de ontbinding van den Staten-Generaal uit
hoofde van de grondwetsherziening in 1937 verklaarde hij
geen nieuwe candidatuur te willen aanvaarden en hield hij
op kamerlid te zijn. - Behalve in de reeds gemelde func-
ties, is hij werkzaam geweest als bestuurslid on voorz. dei-
Ver, voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek (1925-
1929). Voorts was hij opr. (1902) en gedurende vele jaren
secr. en voorz. van 'de Ned. Alpen Ver. - Op het gebied
van het int. zeerecht heeft hij actief deelgenomen aan con-
gressen van de International Law Association en van het
Comité Maritime International. Voorts is hij plaatsver-
vangend lid van het hoofdbestuur (Conseil) der Int. K.v.K.
te Parijs, alsmede voorz. van de Comm. voor het vervoer
ter zee dier zelfde instelling. - Eenige verdere functies zijn:
lid van het hoofdbestuur der Lib. Staatspartij; lid van het
Comité voor een gemeenschappelijke actie tot hervorming
onzer huwelijkswetgeving; lid van liet alg. best. van de
Ned. Ver. voor Hooger Handelsonder wij s (Ncd. Handels-
Hoogeschool) te Rotterdam; lid van het dag. best. van het



Nationaal Technisch Instituut voor Scheepvaart en Lucht-
vaart to Rotterdam; voorz. van een comm. van beroep,
bedoeld in artikel 22bis der Nijverheidsonderwijswet. -
Hij is comm. van verscheidene N.V.'en op het gebied van
scheepvaart, handel, industrie, vervoer, bankwezen en
Indische zaken. — Behalve de vermelde reizen in andere
werelddeelen, heeft hij vele landen van Europa bezocht en
zijn geliefde uitspanning, de bergsport, maakte hem een
trouw bezoeker van Zwitserland. — Mr. K. is ridder in de
orde van den Nederlandschen Leeuw. - Waalsdorperweg
115, 's-Gravenhagc.


