
Ogtrop, Franciscus Josephus Maria van. - Firmant der
firma H. J. van Ogtrop & Zoon te Amsterdam en Voor-
zitter der Vereeniging voor den Effectenhandel te Am-
sterdam. - Geb. 26 Februari 1868 te Amsterdam. -
Vader: Leonardus Conradus Johannes van Ogtrop,
Commissionnair in Effecten; Moeder: Apolonia van der
Kun. — Geh. met Antonia Josepha Maria Strater, geb.
2 Sept. 1870. - Kinderen: Leon A., geb. 1896; Frans J.
A. M., geb. 24 Augustus 1900, geh. met Joh. van Erven
Dorens; Paul, geb. 17 Juli 1902, Directeur van een Bijk.
Amsterd. Bank; Willem, geb. 17 Aug. 1903, Firmant
der Firma H. J. v. Ogtrop & Zoon. - v. O. genoot particu-
lier onderwijs, bezocht daarna het Gymnasium te Katwijk
en het „Real-gymnasium" te Munster i/Westfalen. - Na
zijn terugkeer in Holland kwam hij als bediende bij zijn
vader in het effecten-bedrijf en klom hier op tot procu-
ratiehouder en chef. - De firma H. J. van Ogtrop & Zoon
werd in 1827 opgericht door den grootvader van de tegen-
woordige firmanten. Na diens dood zetten P. A. L. en
L. C. J. van Ogtrop de zaak voort. Vervolgens ging de
leiding over op F. J. M. v. Ogtrop en Mr. H. J. van Ogtrop,
en na diens overlijden werd de broeder van besprokene,
A. J. M. v. Ogtrop, firmant. - Sinds 1904 maakt v. O. deel
uit van het Bestuur der Vereeniging voor den Effecten-
handel, eerst als gewoon Bestuurslid, daarna als Vice-
Voorzitter en van 1937 af als Voorzitter. Behalve in deze
functies stelde hij ook in verschillende Commissies zijn
ervaring ten dienste van zijn medeleden. Hij heeft zitting
in de Commissie voor de fondsen, in de commissie voor de
Bulgaarsche fondsen en in de Commissie voor de Russische
fondsen. - Tevens was hij langen tijd Lid van de Commissie
voor de geschillen en in die voor de noteering. Buitendien
bekleedt v. O. tal van neven-functies. Zoo maakt hij o.a.
deel uit van den raad van commissarissen der Nationale
Hypotheekbank, van de Cultuurmij. „De Vorstenlanden",
van de Amsterdamsche Volksbank en van de Centrale
Trust Compagnie. - Zijn werkzaamheden voor het Natio-
naal Steuncomité werden door de Regeering erkend door
zijn benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
- Voorts is hij Ridder in de Orde van den Nederland-
schen Leeuw, Ridder in de Orde van St. Gregorius den
Groote. - Tenslotte bekleedt v. O. het Voorzitterschap
der regentencommissie van het R.K. Maagdenhuis. - Hij
maakte in den loop der jaren vele zaken- en pleizierreizen.
In 1928 vertoefde hij als afgev. v. d. Vereen, v. d. Effecten-
handel in Polen.-v. O. heeft een groote belangstelling voor
muziek en kunst. - Heerengracht 312, Amsterdam.


