
Droogleever Fortuyn, Mr. Cornelis. - Directeur N.V.
Nieuwe Nederl. Amerikaansche Hypotheekbank en N.V.
Nieuwe Internationale Hypotheekbank. - Geb. 10 Jan.
1886 te Haarlem. - Vader: Cornelis Droogleever Fortuyn,

in leven kapi-
tein ter koop-
vaardij bij de
Mij. Nederland.
Moeder: Geer-
truida Klercq,
overleden in
1924. - Na de
lagere school
en de H.B.S. te
Haarlem te heb-
ben bezocht,
verkreeg Mr.
D. F. door mid-
del van het
Staatsexamen

in 1908 toegang
tot de acade-
mische exa-
mens. Hij stu-
deerde 5 jaar
rechten te Lei-
den en promo-
veerde op stel-
lingen. In 1913
werd hij be-
noemd tot ma-

nager van de Holland-Texas Hypotheekbank te Port
Arthur en vijfjaar later werd hij directeur van de Nederl.-
Amerikaansche Hypotheekbank te Groningen, welke in
1929 overging in de N.V. Nieuwe Nederl.- Amerikaansche
Hypotheekbank. Tevens is Mr. D. F. directeur der N.V.
Nieuwe Internationale Hypotheekbank. De Ned.-Amerik.
Hypotheekbank, waaruit de Nieuwe Ned.-Amerik. Hypo-
theekbank is voortgekomen, werd in 1893 opgericht door
een aantal welgestelde Groningers, voorn, uit landbou-
werskringen, die reeds eerder gelden in land en in hypo-
theken, in de landbouwstreken in het Middel Westen en
het verre Westen van de V.S. van N.-Amerika, hadden
belegd. Zij volgden daarbij het voorbeeld van de Ned.-
Amerik. Land Mij., die reeds eenigen tijd, en met succes,
het hypotheekbedrijf overzee had uitgeoefend. De aan-
merkelijk hoogere rente die in Amerika voor hypotheken
te bedingen viel dan hier te lande en de regelmatig stij-
gende prijzen der landerijen, veroorzaakten een gunstige
ontwikkeling van het bedrijf. Eerst in den wereldoorlog
kwam aan den dag, dat de landwaarden niet zoo stabiel



waren, als zij vele jaren geschenen hadden, terwijl ook
toen pas, de valutaproblemen zich deden gelden. De tijde-
lijke, vrijwel algeheele, onverkoopbaarheid der landerijen
bleek tenslotte voor een regelmatig hypotheekbedrij f
funest te zijn, terwijl het verschil in de munt, waarin ver-
plichtingen en beleggingen waren uitgedrukt, de rente-
berekening volkomen in de war stuurde. Bijna alle Ned.
hypotheekbanken werkend in de Ver. St. en in Canada,
kwamen dan ook in moeilijkheden en kunnen op dit oogen-
blik weinig anders doen, dan hun loopende zaken af-
wikkelen. — D. F. moet voor zaken geregeld de Ver. St. be-
reizen, terwijl hij tevens eenige keeren in Canada, Mexico
en Cuba was. Voorts bezocht hij geheel Europa, behalve
Rusland en den Balkan. - Hooge der A 19, Groningen.


