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Archief J.H. Froger

Ten Geleide

J.H. Froger (1903-1976)[1]
Jules Henri Froger werd op 5 juni 1903 te Utrecht geboren. Na de lagere school en HBS te Breda, studeerde hij
bouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft, alwaar hij in 1931 slaagde voor het doctoraalexamen. Hij trad kort
daarna in dienst bij het bureau voor Architectuur en Stedenbouw Siebers te Nijmegen en was ongeveer in dezelfde
periode, van 1932-1935, in dienst als gemeentearchitect bij de gemeente Vught. In 1934 werd hij belast met de oprichting
van de Limburgse Streekplannendienst, en was daar werkzaam tot 1942. Van 1940-1945 werkte hij als afdelingschef
stedenbouw bij de Nederlandse Spoorwegen. In 1945 werd hij directeur van de Provinciale Stichting "Herstel Limburg
1945". In 1945 werd Froger docent, en twee jaar later hoogleraar stedenbouwkundig ontwerpen aan de Technische
Hogeschool te Delft. Dat bleef hij tot aan zijn pensionering in 1972. Naast voornoemde betrekkingen was J.H. Froger
hoofd van een bureau voor architectuur en ruimtelijke ordening te Delft. Froger trouwde op 8 februari 1938 te Maastricht
met Marie Clementine Aimee barones van Hövell van Wezeveld en Westerflier, geboren Culemborg 23 maart 1911,
overleden Breda 22 juli 1982. J.H. Froger overleed op 14 april 1976 te Breda[2], nalatend zijn weduwe en 10 kinderen[3].

[1] Gegevens voor de biografie zijn deels ontleend aan de in het archief aangetroffen stukken, te weten: inv. nrs. 110-113,
155, 301, 305 en 338
[2] Nederlands Adelboek 1975, pag. 186 en 1983, pag. 232
[3] Overlijdensadvertentie De Volkskrant 16 april 1976
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Archief J.H. Froger

    
  1-20.Correspondentie. Gerangschikt op achternaam van afzender of geadresseerde

  1920-1953
Bevat 20 stukken

    
   1.1920-1922  
    
   2.1923  
    
   3.januari - september 1924  
    
   4.oktober 1924 - 1925  
    
   5.1926-1928  
    
   6.1929-1930  
    
   7.1931  
    
   8.1932-1934  
    
   9.1935 - juni 1937  
    
   10.juli 1937 - 1938  
    
   11.1939  
    
   12.1940  
    
   13.1941-1942  
    
   14.1943-1944  
    
   15.1945-1947  
    
   16.1948  
    
   17.1949  
    
   18.1950- februari 1951  
    
   19.maart- december 1951  
    
   20.1952-1953  
    
  21.Tekst van een inleiding, gehouden op 22 juni voor de afdeling Limburg van de

Vereniging van Nederlandse Gemeenten  1938
    
  22.Tekst van een lezing "Woning, streek en land", gehouden voor de Wassenaarse

Kring in november  1946
    
  23.Rijbewijzen  1936-1938, 1940-1941
    
  24.Bewijs van Nederlanderschap  1933
    
  25.Maandkaarten van de eerste tot en met de zevende klas van de eerste openbare

school te Breda  1908-1915
    
  26.Schoolrapporten van Willem Froger, zoon van J.H. Froger  1945-1950
    
  27.Ingekomen brief van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst te

Amsterdam over Willem Froger, geboren 2 december 1938, zoon van J.H. Froger
  1949

    
  28-30.Correspondentie. Gerangschikt op achternaam van afzender of geadresseerde

  1967-1969
Bevat 3 stukken

    
   28.1967  
    
   29.1968- mei 1969  
    
   30.juni - december 1969  
    
  31.Geboorte-, trouw- en rouwkaarten van niet-familieleden. Alfabetisch gerangschikt

op achternaam  1967-1969
    
   32-51."TH huisarchief"  1936-1973, z.j.

Bevat 20 stukken
    
    32.Senaat I. Vergaderingen (1). 1969  
    
    33.Senaat II. Reorganisatie (2). 1969-1970  
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Archief J.H. Froger

    
    34.Afdeling bouwkunde. Vergaderingen nieuwe stijl (4). 1968-1970  
    
    35.Afdeling bouwkunde. Bijeenkomst van hoogleraren (5). 1969-1970  
    
    36.Oefeningenrooster (8). 1969  
    
    37.Hoofdsectie stedenbouwkunde (12). 1969-1970  
    
    38.Instituut voor stedenbouwkundig onderzoek (ISO)-beheerscommissie (14). 1959,

1969-1970  
    
    39.ISO-werkgroep stedenbouwkunde (15). 1970  
    
    40.ISO. Overige werkgroepen (16). 1969-1970  
    
    41.Diversen (17). 1969  
    
    42.Oefening S8 Zierikzee (18). 1969  
    
    43.Staf Technische Hogeschool (19). 1969  
    
    44.Werkgroep bestuursvorm (20). 1969  
    
    45.Commissie opvolging Bulthuis (21). 1968-1969  
    
    46.Monumentenzorg (22A). 1960  
    
    47.Nieuwe steden (22B). 1946-1948  
    
    48.Pleinen (24). z.j.  
    
    49.Prehistorie (25). 1973  
    
    50.Primitieve woning (26). 1936-1947  
    
    51.Recreatie en natuurbescherming (27). 1942-1970  
    
   52-70."TH huisarchief"  1886-1968

Bevat 19 stukken
    
    52.Rechtsmiddelen (28). 1936-1962  
    
    53.Stadsschema (30). 1946-1947  
    
    54.Tuindorpen (31). 1945-1952  
    
    55.Verhoudingenleer (32). 1946  
    
    56.Verkeer algemeen (33). 1939-1963  
    
    57.Verkeer spoorwegen algemeen (34). 1943-1962  
    
    58.Verkeer spoorwegen ondergrondse, Reitsma (35). 1942-1946  
    
    59.Verkeer spoorwegen, Brussel, forensen Arnhem en Nijmegen (36). 1939, 1941  
    
    60.Verkeer spoorwegennet Antwerpen (37). 1940-1943  
    
    61.Verkeer tram en bus (38). 1934-1942  
    
    62.Verkeer waterwegen (39). 1886, 1933-1960  
    
    63.Verkeer bruggen (40). 1942, 1957  
    
    64.Verkeer wegengeschiedenis (41). 1942-1961  
    
    65.Volkshuisvesting (42). 1938-1968  
    
    66.Voordrachten Froger (43). 1938-1961  
    
    67.Vuilverwijdering (44). 1957  
    
    68.Wijkgedachte (45). 1938-1958  
    
    69.Europoort (46). 1960  
    
    70.Streekplannen (47). 1959-1967  
    
   71.Inhoudsopgave van de dossiers in het TH huisarchief  z.j.
    
   72-78."TH huisarchief"  1937-1970

Bevat 7 stukken
    
    72.Barbaraklooster Delft. Oudheidkundig onderzoek. 1937-1956  
    
    73.Collegeoverzichten en dictaten. 1966-1968  
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Archief J.H. Froger

    74.Studiegroep Delta. 1966-1969  
    
    75.Enquetes. 1968-1969  
    
    76.Vacatures. 1969-1970  
    
    77.Kasteel Elburg. 1954-1957. Architect was F.P.M. Froger, broer van J. H. Froger  
    
    78.Geluidshinder. 1957  
    
   79-98.Dossiers. Alfabetisch geordend op trefwoord  1904-1964, z.j.

Bevat 20 stukken
    
    79.Afpalen (1). 1960-1964  
    
    80.Autowegen (2). 1947-1948  
    
    81.Begrafeniswetgeving (3). 1948-1959  
    
    82.Bevolking (4). 1947-1955  
    
    83.Bezonning (5). 1949  
    
    84.Bodem en kartografie (6). 1904-1950  
    
    85.Boerderijen (7). 1908-1942  
    
    86.Stedenbouwfysica (7A). 1930, 1958, 1964  
    
    87.Bijzondere gebouwen (8). 1937  
    
    88.Dorpsplannen (9). z.j.  
    
    89.Eigendom (10). 1928-1930  
    
    90.Geschiedenis stedenbouw (11). 1942-1957  
    
    91.Geschiedenis woonhuis I (12A). z.j.  
    
    92.Geschiedenis woonhuis II (12B). 1915-1959  
    
    93.Gewone wegen capaciteit (13). 1943-1947  
    
    94.Grieks woonhuis (14A). z.j.  
    
    95.Groenvoorziening (14B). 1949-1958  
    
    96.Grondvraagstuk (15). 1945-1946  
    
    97.Hartslag van het verkeer (16). z.j.  
    
    98.Industrie in stad en land (17). 1943-1954  
    
   99-103.Dossiers. Alfabetisch geordend op trefwoord  1928-1966

Bevat 5 stukken
    
    99.Industrie II. 1932-1966  
    
    100.Kastelen. 1935-1938  
    
    101.Kerkelijke architectuur. 1928-1960  
    
    102.Landbouw en landschap. 1942-1963  
    
    103.Luchthavens. 1947-1951  
    
  104.Brochure, waarin een artikel "Streekplanwerk en binnenkolonisatie" van J.H.

Froger, leider van de Limburgse Streekplannendienst  z.j.
    
  105.Aflevering van #De Nederlandse Gemeente# van 12 februari, waarin een verslag van

een inleiding, die J.H. Froger heeft gehouden voor de afdeling Noord-Holland van
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten  1954

    
   106.Stukken betreffende Vital Haesaert, geboren Aertrijcke (B) 24 april 1890, overleden

Vught 25 februari 1954  1953-1955
    
   107.Stukken betreffende de inaugurele rede ter gelegenheid van benoeming tot

hoogleraar in de stedenbouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft  1947
    
  108.Stukken betreffende militaire diensttijd  1939-1950
    
  109.Brief van J.H. Froger aan zijn echtgenote  1940
    
  110-113.Correspondentie over pensioenrechten bij de verschillende werkgevers  1931-1973

Bevat 4 stukken
    
   110.Gemeente Vught. 1931-1952  
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Archief J.H. Froger

    
   111.Provinciale Waterstaat Limburg/Limburgse Streekplannendienst. 1934-1947  
    
   112.Nederlandse Spoorwegen. 1939-1947  
    
   113.Technische Hogeschool Delft. 1946-1973  
    
  114.Stukken betreffende de lezing "Het probleem van de grote agglomeraties",

gehouden voor de Stedenbouwkundige Raad te Den Haag op 17 mei 1963
  1962-1963

    
  115.Stukken betreffende het artikel "Het stedenbouwkundig leven van de oude stad",

gepubliceerd in #De Nederlandse Gemeente#  1961
    
  116.Stukken betreffende een voordracht, gehouden voor de Vereniging van Directeuren

van Gemeentewerken en de Bond van Nederlandse Stedenbouwkundigen, te
Amsterdam op 19 oktober  1962

    
  117.Stukken betreffende het artikel "De stad, weerspiegeling van de beschaving",

gepubliceerd in het #Algemeen Handelsblad# van 23 september  1955
    
  118.Stukken betreffende de lezing "De toekomstige gestalte van westelijk Nederland",

gehouden voor de Stedenbouwkundige Raad te Den Haag op 17 mei  1963
    
   119.Stukken betreffende uitbreiding van het regeringscentrum in Den Haag  1953
    
   120.Notities betreffende colleges aan vierdejaars-bouwkundestudenten  1951-1952
    
   121.Notities betreffende colleges verkeerscursus  1962-1967
    
   122.Overzicht van de onderwerpen, behandeld tijdens de colleges stedenbouwkundig

ontwerpen  1947-1970
    
   123.Scriptie bs-5 van R.E. Atman "De Indonesische stad, haar elementen, inhoud en

potenties, een visie op de problematiek van de Indonesische stedenbouw"  1969
    
   124.Afstudeerscriptie "Centrumplan Veldhoven" van F. Elkhuizen en A. Prevoo  1972
    
   125.Stukken betreffende de bouw van een dubbel woonhuis aan de

Akkerlaan/Vossenlaan te Nijmegen (kadastraal bekend gemeente Hatert nummer G
6724) voor mej. M. Hülsken en mevrouw M.A. Steinbacher-Huisman  1934-1935

    
   126.Stukken betreffende de bouw van een kerk en pastorie te Kraggenburg  1950-1951
    
   127.Stukken betreffende de bouw van een verenigingsgebouw/noodkerk te Emmeloord

  1947-1951
    
  128.Rapport "Delftse grachten"  z.j.
    
   129.Weekrapporten van het werkzaam personeel aan het gymnastieklokaal van een RK

school te Delft  1952-1953
    
   130.Bouwtekening van balklagen en kapplan van de Slingsby van Hovenschool en

openbare school te Vught  1934
    
   131.Bouwtekening van een pakhuis in gewapend beton  z.j.
    
   132.Notities over gewapend beton  z.j.
    
   133.Collegeroosters van derde en vierdejaarsstudenten stedenbouwkunde  1967-1968
    
   134.Lijsten van bouwkundige ingenieurs, afgestudeerd in de stedenbouwkunde

  1966-1971
    
   135.Notities betreffende de cursus stedenbouwkundig ontwerpen  1970-1972
    
   136.Stukken betreffende de commissie "Richtlijnen inzake het praktisch werken"

  1965-1966
    
   137.Notulen van de afdeling bouwkunde  1945-1946
    
   138.Stukken betreffende vergaderingen van de welstandscommissie te Voorburg (ZH)

  1952-1953
    
   139.Notities betreffende het college stedenbouwkunde voor derdejaars

bouwkundestudenten  1948-1952, 1956-1967
    
   140.Stukken betreffende vergaderingen van de hoofdsectie stedenbouwkunde

  1968-1971
    
   141.Verslag van de spantberekening van een watersporthuis  z.j.
    
   142.Berekeningen ten behoeve van een laadruimte van een fabriek voor

verpakkingsmateriaal  z.j.
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Archief J.H. Froger

   143.Berekeningen ten behoeve van een sigarenfabriek in brandvrije constructie  z.j.
    
   144.Stukken betreffende werkzaamheden voor de wederopbouw in de provincie

Limburg (Weert, Geleen)  1943-1949
    
   145.Stukken betreffende het plan-Froger, uitbreidingsplan van de gemeente Helmond

  1950-1954
    
   146.Stukken betreffende oprichting van een schoonheidscommissie in de provincie

Noord-Brabant  1925-1931
    
   147.Stukken betreffende promoties in het algemeen, en die, waarbij prof. Froger als

promotor is opgetreden  1950-1964
    
   148.Stukken betreffende het "Organisatierapport 1965"  1965
    
   149.Toelichting bij het papieren patroon 1967-1968 van de studierichting

stedenbouwkunde  1967
    
   150.Stukken betreffende vergaderingen van de programmacommissie van de afdeling

bouwkunde  1965
    
   151.Stukken betreffende de restauratie van het Barbaraklooster te Delft  1949-1954
    
   152.Resumé van de besprekingen tussen gemeente Delft, Technische Hogeschool en

de Stichting Delftse Studentenhuisvesting  1967
    
   153.Resumés van de besprekingen tussen de afdeling Openbare Werken van de

gemeente Delft en de stedenbouwkundige adviseurs  1964-1969
    
  154.Schrift met notities over wiskunde, waarschijnlijk vervaardigd door J. Froger  z.j.
    
  155.Curriculum vitae  1968
    
  156.Correspondentie over het herkrijgen van het Nederlanderschap van mevrouw M.J.H.

Schirmer-van der Heyden, tante van J.H. Froger  1964
    
  157.Correspondentie  1928, 1965-1968
    
  158.Reisverslag van een Poolse reis, door C. de Cler en J.H. Froger  1959
    
  159.Correspondentie met Poolse vakgenoten  1959-1961
    
   160.Stukken betreffende bijeenkomsten van buitenlandse studenten  1963-1967
    
   161.Ingekomen brief betreffende de commissie voor de samenstelling van een

reglement voor de afdeling bouwkunde. Met bijlage  1966
    
  162-169.Schriften en ringbanden met notities van religieuze en filosofische aard,

vermoedelijk toebehoord hebbende aan Pim (W.E.) Froger  1934-1955, z.j.
Bevat 8 stukken

    
   162.1934  
    
   163.1935  
    
   164.1935-1936  
    
   165.1936-1937  
    
   166.1946  
    
   167.1955  
    
   168.z.j.  
    
   169.z.j.  
    
  170.Schrift met notities over wiskunde  z.j.
    
  171-172."Notebook for Recognised Scout Officers Training Camps", bevattende eigen

notities van de verkenner  1924, z.j.
Bevat 2 stukken

    
   171.Pim Froger. 1924  
    
   172.F.R. Froger. z.j. N.B. Familierelatie met J.H. Froger is onbekend  
    
  173-182.Agenda's  1962, 1966-1968, 1970-1973, 1975-1976

Bevat 10 stukken
    
   173.1962  
    
   174.1966  
    
   175.1967  
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Archief J.H. Froger

    
   176.1968  
    
   177.1970  
    
   178.1971  
    
   179.1972  
    
   180.1973  
    
   181.1975  
    
   182.1976  
    
   183.Bestek en voorwaarden voor de stichting van een pastorie te Kraggenburg  [1950]
    
   184.Bestek en voorwaarden voor de stichting van een verenigingsgebouw te

Emmeloord  [1950]
    
   185.Bestek en voorwaarden voor de stichting van een verenigingsgebouw te

Kraggenburg  z.j.
    
   186.Bestek en voorwaarden voor de stichting van een dubbel woonhuis te Emmeloord

  [1950]
    
   187.Bestek en voorwaarden voor de bouw van 30 eengezinshuizen en 18 boven- en 18

benedenwoningen te Delft  1951
    
   188.Bestek en voorwaarden voor de stichting van een RK jongensschool, een RK

meisjesschool en een localiteit voor lichamelijke oefening te Delft  1951
    
   189.Stukken betreffende de bouw van een dubbel woonhuis aan de Akkerlaan te

Nijmegen  1935-1936
    
   190-209.Notities betreffende het college stedenbouwkunde (bijzondere onderwerpen)

  1945-1968
Bevat 20 stukken

    
    190.1945-1946  
    
    191.Het verkeer. 1946-1947  
    
    192.Nijverheid en verkeer. 1947-1948  
    
    193.Landbouw en bijzondere relaties. 1948-1949  
    
    194.Het verkeer. 1949-1950  
    
    195.1950-1951  
    
    196.1951-1952  
    
    197.1952-1953  
    
    198.1954-1955  
    
    199.1955-1956  
    
    200.1957-1958  
    
    201.1958-1959  
    
    202.1959-1960  
    
    203.1960-1961  
    
    204.Eenwording van stad en land. 1963-1964  
    
    205.1964-1965  
    
    206.Landschap. 1965-1966  
    
    207.1966-1967  
    
    208.1967-1968  
    
    209.1968-1969  
    
   210.Stukken betreffende vergaderingen van de afdeling bouwkunde  1959-1965,

1968-1969
    
   211.Tekeningen (autografieën), gebruikt bij de colleges stedenbouwkundig ontwerpen

  z.j.
    
   212.Notities betreffende colleges stedenbouw  1945-1970
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Archief J.H. Froger

   213-221.Notities betreffende het college stedenbouwkunde (algemeen)  1945-1957
Bevat 9 stukken

    
    213.1945-1946  
    
    214.1946-1947  
    
    215.1947-1948  
    
    216.1948-1949  
    
    217.1949-1950  
    
    218.1950-1951  
    
    219.1954-1955  
    
    220.1955-1956  
    
    221.1956-1957  
    
   222-232.Notities betreffende het college stedenbouwkundig ontwerpen  1952-1967

Bevat 11 stukken
    
    222.1952-1953  
    
    223.1953-1954  
    
    224.1957-1958  
    
    225.1958-1959  
    
    226.1959-1960  
    
    227.1960-1961  
    
    228.1961-1962  
    
    229.1962-1963  
    
    230.1963-1964  
    
    231.1964-1965  
    
    232.1965-1966  
    
   233.Stukken betreffende een voorstel van Froger om op de doctoraalbul een

aantekening te stellen, waaruit de afstudeerrichting blijkt  1966
    
  234.Fotokopie van het tentamenboekje van H.R.R.V. Froger van de faculteit der

Rechtsgeleerdheid te Groningen  1961
    
   235.Stukken betreffende de vergaderingen van de commissie van advies ter vervulling

van de leerstoel in de economie  1957-1958
    
   236.Stukken betreffende de vergaderingen van de commissie van advies voor de

juridische en economische vakken  1957-1958
    
  237.Ingekomen brieven van prof. dr. ir. H.G. van Beusekom. Met bijlagen  1957
    
   238.Stukken betreffende bijeenkomsten van de stedenbouwkundige studiegroep

Djakarta  1971
    
  239.Muziekboekje over reciteren en oraties  z.j.
    
   240.Ingekomen stukken van de afdeling Openbare Werken van de gemeente Delft

  1965-1971
    
   241.Notulen van de commissie Oude Stad te Delft  1965-1969
    
  242.Uitnodiging voor het noenmaal ter gelegenheid van het huwelijk van Marietje

Froger, dochter van J.H. Froger, met René Dahmen  1966
    
   243.Notulen van de commissie voor openbare werken en stadsontwikkeling van de

gemeente Delft  1965-1969
    
   244.Verslagen van diverse vergaderingen, die Froger in zijn functie als

stedenbouwkundig adviseur heeft bijgewoond  1961-1968
    
   245.Notulen van de commissie voor de stadsverfraaiing in de gemeente Delft  1966,

1968
    
   246.Verslagen van besprekingen met vertegenwoordigers van grootwinkelbedrijven in

de gemeente Delft  1962, 1966-1967
    
   247.Verslagen van POLOWSABED-vergaderingen te Delft  1968
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Archief J.H. Froger

    
   248.Notitie inzake de oprichting van studiegroep Indonesia aan de Technische

Hogeschool Delft  z.j.
    
   249.Lijst van deelnemers van de stedenbouwkundige studiegroep Djakarta  1971
    
   250.Stukken betreffende de afstudeerwerkzaamheden van Theo Schilderman en Winfred

Haase over de stedelijke ontwikkeling in West-Java  1971
    
   251.Stukken betreffende werkzaamheden van de werkgroep Indonesië aan de

Technische Hogeschool Delft  1972
    
   252.Stukken betreffende de afstudeerwerkzaamheden van Tan Houw Tjiang  1971-1972
    
   253.Stukken betreffende onderzoek naar de oorzaken van het instorten van het gewelf

boven het zangkoor in de rooms-katholieke kerk te Sint-Michielsgestel op 16
december 1934  1935-1936

    
   254.Stukken betreffende de Bond van Nederlandse Stedenbouwkundigen (BNS)

  1935-1936
    
   255.Stukken betreffende vergaderingen van de werkgroep Landschap en Recreatie van

de Stichting Onderzoek Midden-Delfland  1967
    
   256.Stukken betreffende het Dietsch Studenten Verbond  1927-1929
    
   257.Ingekomen stukken betreffende de oprichting van een standsorganisatie voor

Nederlandse afgestudeerde academici  1931-1936
    
  258.Ingekomen brieven  1932-1935
    
  259.Ingekomen brieven van pater R. van Sante O.P.  1930-1936
    
  260.Notities van pater R. van Sante OP over psalmen  1933
    
   261.Notulen van de Bouwkundige Studiekring te Delft. Met bijlagen  1926-1931
    
   262.Stukken betreffende bijeenkomsten van de Bouwkundige Kring  1930-1932
    
   263.Rapport "Ontwerp van een plan voor Nederlandsche jeugdarbeid"  [1937]
    
   264.Stukken betreffende vergaderingen van de studiecommissie voor het plan

arbeidsdienst  1937
    
  265.Ingekomen brieven van Ant. van Gerwen. Met bijlage  1936, 1938, 1941
    
  266.Ingekomen stukken betreffende het Brabants Studentengilde van Onze Lieve Vrouw

  1931-1934
    
  267.Geboortekaartje van Reyer Frederik Clemens Marie Froger, zoon van J.H. Froger

  1949
    
   268.Stukken betreffende de Sint Barbarastichting te Delft  1949-1954
    
   269.Foto's van en knipsels en correspondentie over restauratie van het Barbaraklooster

te Delft  1947-1956
    
   270.Bouwtekeningen van de restauratie van het Barbaraklooster te Delft  1954
    
   271.Ingekomen stukken betreffende de Rooms-Katholieke Ingenieursvereniging  1952
    
  272.Ingekomen "brieven" van pater R. van Sante  1935-1941
    
  273.Ingekomen brieven over het Brabants studentengilde van Onze Lieve Vrouw, het

Limburgs studentengilde van Sint Servaas en het algemeen secretariaat van het
Katholieke studentengilde  1932-1935

    
  274.Correspondentie over het Brabants studentengilde van Onze Lieve Vrouw en de

Brabantse studentendagen  1926-1929
    
  275-276.Stukken betreffende de derde en vierde Brabantse studentenlanddag,

georganiseerd door het Brabants Studentengilde van Onze Lieve Vrouw  1928-1929
Bevat 2 stukken

    
   275.1928  
    
   276.1929  
    
  277.Stukken betreffende inschrijving voor de militaire dienstplicht  1920-1924
    
  278.Stukken betreffende het eindexamen aan de Hogere Burger School  1920
    
  279.Brief van een hoogleraar aan mevrouw Froger over de studieresultaten van haar

zoon Jules  1930
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Archief J.H. Froger

  280.Legitimatiekaart voor J.H. Froger als lid van de gewapende burgerwacht te Delft
  1927

    
  281.Visitekaartje van W. Froger, luitenant-kolonel en commandant van het regiment

grenadiers, vader van J.H. Froger  [1930]
    
  282.Rouwkaart van Hermine Antonie Egbertina Borst, weduwe van Jules Henri van der

Heyden, grootmoeder van moederskant van J.H. Froger  1929
    
  283.Huurcontract voor J.H. Froger van de tweede etage van het bovenhuis aan de

Stikke Hezelstraat 40a te Nijmegen  1932
    
  284.Huurcontract voor J.H. Froger van de eerste verdieping met annexen van het huis

aan de Breedestraat 30 te Maastricht  1934
    
  285.Gelukwensen ter gelegenheid van het huwelijk van J.H. Froger  1938
    
  286.Programma van het noenmaal ter gelegenheid van de wijding van W.E. Froger tot

subdiaken  1939
    
  287.Uitnodiging voor het bijwonen van de priesterwijding van Willem Egbert Froger

  1940
    
  288.Huurcontract voor J.H. Froger van een halve villa met voor-, zij- en achtertuin aan

Park Arenberg 21 te De Bilt  1940
    
  289.Stukken betreffende de lezing "De zorg voor oude steden als levende

monumenten", die Froger gehouden heeft voor het Zeeuwsche Landschap  1940
    
  290.Stukken betreffende de lezing "De eigen aard van het Nederlandsche landschap",

die Froger gehouden heeft voor de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten
in Nederland op 21 maart 1942 te Amsterdam  1941-1942

    
  291.Bewijs van inenting tegen pokken van Willem E.F.M. Froger, geboren 2 december

1938, zoon van J.H. Froger  1939
    
  292.Briefkaart van Willem en Marietje Froger aan hun ouders J.H. Froger en echtgenote.

Met bijlage  1943
    
  293.Brieven van Willem Froger, zoon van J.H. Froger, aan zijn ouders  1947-1948
    
  294.Briefkaart van Marietje Froger aan haar broer Willem  1947
    
  295.Brief van Marietje Froger aan haar ouders  1947
    
  296.Luistervergunning voor een radio-ontvangtoestel  1941
    
  297.Stuk betreffende toelating tot de eerste H. Communie van Marietje [Froger]  [1947]
    
   298.Krantenknipsel betreffende benoeming van Froger tot hoogleraar in de

stedenbouwkunde  1946
    
  299.Schoolrapport van de tweede klas lagere school van Marietje Froger  1947
    
  300.Schoolrapport van de eerste klas lagere school van Herman Froger, zoon van J.H.

Froger  1948
    
  301.Curriculum vitae ten behoeve van het biografisch archief van de

Rijksvoorlichtingsdienst  1948
    
  302.Gedicht van J.H. Froger, gemaakt ter gelegenheid van de [zilveren] bruiloft van zijn

oom en tante Warren-van der Heyden. Met bijlage  1949
    
  303.Stukken betreffende plannen van het college van Burgemeester en Wethouders van

Amsterdam voor oprichting van een gedenkteken voor Willem Anthonie Froger
(1812-1883)  1952-1953

    
  304.Programma van de gebeurtenissen op zondag 7 juli daags na de priesterwijding van

Willem Froger, zoon van J.H. Froger  1968
    
   305.Vragenlijst van de Technische Hogeschool Delft in verband met vaststelling van

jubileumdatum  1968
    
  306-309.Bewijzen van inschrijving  1922-1932, 1968

Bevat 4 stukken
    
   306.Technische Hogeschool Delft. 1922-1926, 1929-1931  
    
   307.Nederlandsche Handelshoogeschool Rotterdam. 1923  
    
   308.R.K. Universiteit Nijmegen. 1931-1932  
    
   309.Architectenregister. 1968  
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Archief J.H. Froger

  310-323.Bewijzen van lidmaatschap  1920-1968
Bevat 14 stukken

    
   310.ANWB. 1920, 1923, 1937-1939, 1942-1943  
    
   311.Civiel en bouwkundig gezelschap Practische Studie. 1922-1923, 1930-1931  
    
   312.Delftsch Studentencorps. 1922-1923  
    
   313.Genootschap "Stille Omgang" afdeling Delft.1923  
    
   314.Herstellingsoordvereeniging voor spoorwegpersoneel. 1940  
    
   315.Limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap. 1935  
    
   316.Nederlandse R.K. Bond voor Groote Gezinnen, afdeling Maastricht. 1940  
    
   317.Nederlandse Vereniging van hoogleraren en lectoren. 1948-1949  
    
   318.Stichting Het Limburgsch Landschap. 1935  
    
   319.Thijmgenootschap. 1967-1968  
    
   320.Verbond van Dietsche Nationaalsolidaristen (Verdinaso). 1933  
    
   321.Vereeniging van ingenieurs in Zuid-Limburg. 1935  
    
   322.Vereeniging Het Nederlandsche Wegencongres. 1935-1937  
    
   323.Vereeniging Oranje-Comité Maastricht. 1938-1940  
    
  324.Belastingkaarten ten behoeve van de motorrijtuigenbelasting  1937-1942
    
  325.Bewijzen van toegang en vrij vervoer van de Nederlandse Spoorwegen  1944, z.j.
    
  326.Rijkaart voor gebruik van provinciale wegen in Noord-Brabant met een rijwiel

  1930-1931
    
  327.Identiteitskaart van de L'Union Cycliste te Menin (B)  1928
    
  328.Donateursbewijs van het Dietsch Studentenverbond afdeling Tilburg  1930-1931
    
  329.Donateurskaarten van Harmonie van Sint Pieter te Maastricht  1938-1940
    
  330.Bewijzen van inschrijving bij de vereniging voor personeel in dienst der

Nederlandse Spoorwegen tot bestrijding der tuberculose  1942-1943
    
  331.Abonnementskaarten op de volksconcerten van het stedelijk orkest te Maastricht

  1940
    
   332.Verklaringen behorende bij het uitbreidingsplan van de gemeente Oss, vervaardigd

door bureau Froger te Delft  1950
    
   333.Schema "Van bouwland tot bouwrijpe grond", vervaardigd door bureau Froger te

Delft  1961
    
   334.Knipsel uit de Alkmaarsche Courant over Paul V. Colnot, afgestudeerd als

stedenbouwkundig ingenieur bij prof. Froger  1968
    
   335.Knipsel uit de Delftsche Courant over mogelijke vervanging van de

stedenbouwkundige adviseurs van Embden en Froger  1968
    
  336.Ingekomen brieven van J. Hartman, verkeersingenieur te Zürich (Zwitserland)  1968
    
  337.Afschrift van een brief van J.C.M. Froger aan de heer Streumer te Utrecht over de

huur van een kamer  1968
    
  338.Inlichtingenformulier (curriculum vitae) ten behoeve van de afdeling Onderwijs- en

Studentenzaken van de Technische Hogeschool Delft  1969
    
  339.Oproep voor inenting tegen pokken van Oda Marie Clementien Froger, geboren 6

juli 1943  1944
    
  340.Volmacht van J.H. Froger en zijn echtgenote aan zijn broer en zus en haar zusters

om belangen van hen te behartigen  1943
    
  341.Brief van Willem Froger aan zijn vader J.H. Froger  1965
    
  342.Brief van Frederik Froger aan J.H. Froger  1970
    
  343.Transcriptie van een akte, verleden voor notaris Hendrik de Wilde te Amsterdam op

9 december 1710, betreffende accoord tussen de weduwe Froger en haar kinderen
  z.j.

    
  344.Offertes en rekeningen betreffende vermoedelijk aanschaf van goederen in verband

met huwelijk van J.H. Froger  1937-1938
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Archief J.H. Froger

    
   345.Tekening van onderstel van een veldbureau, gesigneerd JHF  1961
    
   346.Overzicht van bouwprojecten van bureau Froger  z.j.
    
  347.Aflevering van S & V, uitgave van het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en

Stedenbouw, waarin opgenomen een artikel van prof. J.H. Froger  1961
    
  348.Aflevering van Publieke Werken, officieel orgaan van de vereniging van directeuren

van gemeentewerken, waarin een verslag van een lezing die prof. Froger heeft
gehouden op 13 november 1962  1963

    
  349.Arbeidsovereenkomst tussen J.H. Froger en het departement van Sociale Zaken,

afdeling Volksgezondheid  1934
    
  350.Afschriften van brieven aan F. Moubis, inspecteur van de Volksgezondheid te 's-

Hertogenbosch betreffende uitbreidingsplannen te Eindhoven, Helmond,
Roosendaal, Tilburg, Valkenswaard en Vught  1934

    
   351.Notities betreffende colleges stedenbouwkunde voor het Hoger Beroeps Onderwijs

te Amsterdam  1943-1947
    
  352.Ingekomen brief van voorzitter en secretaris van de afdeling bouwkunde van de

Technische Hogeschool Delft betreffende het zilveren jubileum van Froger aan de
TH  1970

    
   353.Rapport #Gemeente Maasbree, toelichting bij het uitbreidingsplan, aanwijzende de

bestemming der gronden in onderdeelen# van de Limburgse Streekplannendienst
  [1937]

    
   354.Adreslijst van medewerkers bij de hoofdsectie stedenbouwkunde van de

Technische Hogeschool Delft  1970
    
   355.Adreslijsten van derdejaarsstudenten bij de hoofdsectie stedenbouwkunde

  1969-1970
    
   356-364.Stukken betreffende bijeenkomsten van studiegroepen van de hoofdsectie

stedenbouwkunde. Alfabetisch geordend op gemeentenaam  1964-1971, z.j.
Bevat 9 stukken

    
    356.Algemeen. 1964-1971  
    
    357.Den Haag. 1970-1971  
    
    358.Doesburg. 1971  
    
    359.Doetinchem. 1968  
    
    360.Dongemond. 1965-1967  
    
    361.Hellevoetsluis. 1968  
    
    362.Schoonhoven. z.j.  
    
    363.Venlo. 1967-1968  
    
    364.Zwolle. 1967-1968  
    
  365.Correspondentie  1961-1971
    
   366.Omschrijving van afstudeerplannen van enige afstudeerders in de

stedenbouwkunde  1971
    
  367.Donateurskaart van Krashna Musika, Delfts Studenten Muziek Gezelschap  1971
    
  368.Verhandeling over de motieven voor de instelling van een Instituut voor Toegepast

Stedenbouwkundig Onderzoek, verbonden aan de hoofdsectie stedenbouwkunde,
door J.H. Froger  1968

    
  369.Correspondentie over de "Prix de Rome"  1954-1955
    
   370.Stukken betreffende de cursus wegverkeerskunde van de Stichting Postacademiale

Vorming Verkeerskunde, waaraan Froger als docent was verbonden  1967-1969
    
  371.Fotokopie van de doctoraalbul van mr. Herman Reyer Reinoud Virgiel Froger, zoon

van J.H. Froger  1966
    
   372.Stukken betreffende activiteiten van de werkgroep Tunis van de afdeling

bouwkunde  1970-1971
    
   373.Stukken betreffende herbenoeming van prof. C. van Eesteren tot hoogleraar in de

bouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft  1962-1963
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Archief J.H. Froger

voor de oude stad te Nijmegen  1939
   374.Brief van Commissie Sanering Oude Stad betreffende ontwerp van saneringsplan    
   375.Naamlijsten van studenten stedenbouw aan de Technische Hogeschool Delft

  1964-1969
    
   376.Cijferlijsten van studenten stedenbouwkunde aan de Technische Hogeschool Delft

  1965-1969
    
   377.Stukken betreffende de Bond van Nederlandse Architecten  1935, 1940-1941
    
  378.Kennisgeving van het huwelijk tussen Marie Aline Henrica Froger met René Felix

Paul Joseph Dahmen  1966
    
 rubriek_1.Persoonlijk leven.  

Bevat 86 stukken
    
 rubriek_2.Maatschappelijke functies.  

Bevat 2 stukken
    
  rubriek_2.1.Periode vóór 1945.  

Bevat 17 stukken
    
  rubriek_2.2.Periode na 1945.  

Bevat 90 stukken
    
 rubriek_3.Publicaties en lezingen.  

Bevat 16 stukken
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