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1.Encycliek #Rerum Novarum# van paus Leo XIII over de toestand van de werklieden.
Met aantekeningen. 1891
2.Overdruk "De encycliek van ZH Leo XIII over het arbeidersvraagstuk. In vragen en
antwoorden" uit #De Volks-Missionaris#. 1892
3.Openingsrede "De H. Thomas van Aquino als wijsgeer" van J. de Groot OP
uitgesproken bij gelegenheid van de aanvaarding van het kerkelijk hoogleraarsambt
in de wijsbegeerte van de H. Thomas van Aquino aan de Universiteit Amsterdam op
1 oktober. 1894
4.Verhandeling "Leo XIII en de H. Thomas van Aquino" van J.V. de Groot OP,
hoogleraar in de wijsbegeerte van H. Thomas van Aquino aan de Universiteit van
Amsterdam. Met aantekeningen. 1895
5.Verhandeling "Fabrieksmenschen" van A.H.J. Engels. 1907
6.Getuigschrift van de Gemeentelijke Handelsavondschool te Tilburg voor de
vierjarige cursus in Engelse taal en handelscorrespondentie. 1920
7.Stukken betreffende het bezoek van kardinaal van Rossum aan Tilburg. Met
aantekeningen. 1929, 1982
8.Stukken betreffende het examen staatshuishoudkunde, afgelegd bij het Centraal
Bureau voor de Katholieke Sociale Actie in Nederland te Leiden. 1929
9.Diploma voor het examen sociologie, afgelegd bij het Centraal Bureau voor de
Katholieke Sociale Actie in Nederland te Leiden. 1930
10.Certificaat en boek verkregen bij het behalen van de derde prijs na het volgen van
de apologetische cursus van de RK Werkliedenvereniging Sint Dionysius te Tilburg.
1924
11.Encycliek van paus Pius XI over de vervolging van de Katholieke Actie in Italië.
1931
12.Stukken betreffende de door Hoogers gevolgde opleiding aan de Theologisch
Maatschappelijke afdeling van de Theologische Faculteit van de Katholieke
Universiteit Nijmegen. 1933-1937
13.Scriptie "Individu en gemeenschap", geschreven ter verkrijging van het diploma
van de Theologisch Maatschappelijke afdeling van de Theologische Faculteit van
de Katholieke Universiteit Nijmegen. 1936
14.Herderlijke brief van de Duitse bisschoppen. 1935
15.Referaat "Philosophie en paedagogie", van dr. H. Robbers SJ uitgesproken op de
eerste jaarvergadering van de Katholieke Paedagogische Vereniging te Nijmegen
op 1 augustus. 1936
16.Artikelen van H.F. Heezemans, bondsadviseur, F.J.J. Hoogers, bondsvoorzitter, en
B.J. Vriens, bondssecretaris, over het afscheid van A.T. van Rijen als
bondsvoorzitter in #Bestuursgids en Credo Pugnoblad#, tijdschrift van de Bossche
Diocesane Werkliedenbond, van februari. Met kanttekeningen. 1939
17.Tijdschrift #Bestuursgids en Credo Pugnoblad# tijdschrift van de Bossche
Diocesane Werkliedenbond van maart, verschenen toen Hoogers pas
bondsvoorzitter was. Met aantekeningen. 1939
18.Toespraak ter gelegenheid van het afscheid van A.T. van Rijen als bondsvoorzitter
van de Bossche Diocesane Werkliedenbond. Met aantekeningen. 1939
19.Brief van mgr. A.F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch, over de benoeming van
Hoogers tot lid van het bestuur voor de Diocesane Katholiekendagen in het bisdom
's-Hertogenbosch. 1939
20.Brief aan mgr. A.F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch, waarin Hoogers
bedankt voor de gelukwens van mgr. Diepen bij de verkiezing van Hoogers tot
voorzitter van de Bossche Diocesane Werkliedenbond. 1939
21.Toespraak uitgesproken ter gelegenheid van de 13e Katholiekendag van het bisdom
's-Hertogenbosch te Tilburg. Met bijlagen. [1939]
22.Toespraak uitgesproken ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor
H.F. Heezemans, aalmoezenier van de Bossche Diocesane Werkliedenbond. 1939
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wetgevende vergadering van de Bossche Diocesane Werkliedenbond. Met
aantekeningen. 1939-1941
Bevat 3 stukken
23-25.Toespraken uitgesproken ter gelegenheid van de opening van de Centrale Raad, de
23.1939
24.1940
25.1941
26.Toespraak uitgesproken ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Centraal
Ziekenfonds, instelling van de Bossche Diocesane Werkliedenbond. Met
kanttekeningen. 1940
27.Artikelen over standsorganisaties uit #Herstel# van 4 oktober tot en met 10
december. 1940
28.Artikel "Frans Hoogers. Onze nieuwe voorzitter. Opvolger van Van Rijen" van
(anoniem) naar aanleiding van de verkiezing van Hoogers tot voorzitter van de
Bossche Diocesane Werkliedenbond uit #Herstel# van februari. 1939
29.Artikelen houdende een herderlijke brief van de Duitse aartsbisschoppen en
bisschoppen uit #Herstel# van 19 augustus en #De Maasbode# van 29 augustus.
1938
30.Artikel "Maatschappelijke en staatskundige beroering. Sterk gezag en sterke man"
over standsorganisaties uit #Herstel# van 14 mei. 1935
31.Artikel "Kennis is macht. Katholieke arbeidersbeweging en ontwikkeling". 1936
32.Verhandeling over het belang van bestuursverkiezingen voor
werkliedenverenigingen. Met kanttekeningen. 1934
33.Artikel "'Summi Pontificatus'. Encycliek van onzen Heiligen Vader Pius XII, Paus
door de goddelijke voorzienigheid" uit #De Maasbode# van 5 november. 1939
34.Artikelen van L.A. Sanders, pastoor te Vught, H. Sliepen, geestelijk adviseur van de
RK Werkliedenvereniging Sint Joseph, mr. Loeff, burgemeester te Vught, H.
Huigevoort, voorzitter van de RK Werkliedenvereniging Sint Joseph en F.J.J.
Hoogers over het zilveren jubileum van de RK Werkliedenvereniging Sint Joseph te
Vught, uit #De Aankondiger. Wekelijksch Nieuws- en Advertentieblad voor Vught en
Omstreken#, jrg. 15, nr. 974. 1940
35.Tijdschrift #Verzet. Orgaan voor de nationale bevrijding#, jrg. 1, nr. 4. Met
kanttekeningen. 1942
36.Stembiljet voor de Statenkieskring 's-Hertogenbosch gewaarmerkt door Hoogers uit
hoofde van zijn functie als secretaris van de RK Statenkieskringorganisatie 'sHertogenbosch. 1939
37.Artikel "Mgr. A.F. Diepen en de diocesane arbeidersbeweging" bestemd voor #De
Volkskrant#, #Het Huisgezin# en #Herstel# 1940
38.Persoonsbewijs. 1941
39.Correspondentie met het bestuur van de Raad van Arbeid te 's-Hertogenbosch over
het vertrek van Hoogers als plaatsvervangend lid van de Raad van Arbeid. 1941
40.Brochure #Het Derde Rijk en Wij#, uitgegeven door de #Nieuwe Koerier# over de
verhouding van het nationaal-socialisme tot het katholicisme. Met aantekeningen.
[1934]
41.Redevoering van A. Hitler over de inval in Polen uitgesproken voor de Rijksdag op 6
oktober 1939. Met artikelen over neo- en antifascisme uit 1979. 1939, 1979
42.Redevoering van A. Hitler over de schuld van F.D. Roosevelt aan de oorlog
uitgesproken voor de Rijksdag op 11 december. 1941
43.Artikel "Hitler stap voor stap 1933-1939", fragmenten uit redevoeringen van A. Hitler
als rijkskanselier van Duitsland. 1939
44.Brochure #Brood en Bezinning. Corporatief en cultureel program van de
Nederlandsche Unie#. Met kanttekeningen. 1941
45.Brochure #Volksgezondheid# van G.J.N.M. Ruygers over de Nederlandsche Unie.
Met aan- en kanttekeningen. [1940]
46.Artikel "De toekomst tegemoet" van (anoniem) uit #De Unie#, orgaan van de
Nederlandsche Unie [1940]
47.Artikel van (anoniem) over arbeid uit #De Unie#, orgaan van de Nederlandsche Unie.
[1940]
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48.Verhandeling "Taakomschrijvingen voor de verschillende functionarissen",
bestemd voor medewerkers van de Nederlandsche Unie, afdeling Tilburg. 1941
49.Mededeling van mr. W.F. Vorrink, advocaat-procureur, over de Nederlandsche Unie
en het Nationaal Front in liquidatie, uit #De Tijd# van 28 december. 1941
50.Brief van mgr. A.F. Diepen, bisschop te 's-Hertogenbosch, over de benoeming van
Hoogers tot lid van de Diocesane Raad van de Katholieke Actie in het Bisdom 'sHertogenbosch. 1941
51.Brief van J. Bekkers te Sint Oedenrode, familielid van rector W. Bekkers (later
geestelijk adviseur van de Bossche Diocesane Werklieden Bond), houdende een
dankwoord voor Hoogers' beterschapswensen. 1942
52.Notitie van (anoniem) over het huwelijk van ir. A.A. Mussert met Maria Witlam, de
zuster van zijn moeder. z.j.
53.Verhandeling "Het sociaal-economisch toekomstbeeld. Een stuk ordening", over
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie aan de hand van de encycliek #Quadragesimo
Anno#. 1939
54.Verhandeling "De corporatieve gedachte", naar aanleiding van de encycliek
#Quadragesimo Anno#. 1940
55.Verhandeling "De betekenis van de RK Arbeidersbeweging". Met kanttekeningen.
1940
56.Brief van A.C. de Bruyn, voorzitter, en J.A. Schutte, secretaris van het RK
Werkliedenverbond in Nederland, aan dr. A. Seys Inquart, Rijkscommissaris voor
het bezette Nederlandse gebied, over de opheffing van de confessionele
vakorganisaties. 1941
57.Notulen van het dagelijks bestuur van het RK Werkliedenverbond in Nederland van
24 maart. 1941
58.Convocatie met agenda van B. Vriens, secretaris van de Bossche Diocesane
Werkliedenbond, voor de bestuursvergadering van de Bossche Diocesane
Werkliedenbond op 2 juli. Met kanttekeningen. 1941
59.Uittreksels van de regeling van de rechtspositie van het gesalarieerde personeel en
de bestuurders van het RK Werkliedenverbond in Nederland. Met aantekeningen.
1941
60.Brief van dr. A. Seys Inquart, Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse
gebied, aan het bestuur van de Bossche Diocesane Werkliedenbond te Tilburg over
de benoeming van H.J. Woudenberg tot commissaris van de bond. 1941
61.Brief van dr. A. Seys Inquart, Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse
gebied, aan het bestuur van het RK Werkliedenverbond in Nederland over de
benoeming van H.J. Woudenberg tot commissaris van de bond. 1941
62.Brief van H.J. Woudenberg, commissaris van het RK Werkliedenverbond in
Nederland, aan het hoofdbestuur van de Bossche Diocesane Werkliedenbond over
continuering van de bond. 1941
63.Verklaringen van A.C. de Bruyn, J.A. Schutte en H. Kuiper, bestuurders van het RK
Werkliedenverbond in Nederland, naar aanleiding van de mededelingen van dr. W.
Hellwig over de benoeming van H.J. Woudenberg tot commissaris van de bond.
1941
64.Herderlijk schrijven van de bisschoppen van Nederland over de liquidatie van het
RK Werkliedenverbond in Nederland. 1941
65.Verzoekschrift waarin Hoogers vraagt om het ontslag van H.J. Woudenberg als
voorzitter van de Bossche Diocesane Werkliedenbond. 1941
66.Brief van H.J. Woudenberg aan J.A. Schutte over het ontslag van J.A. Schutte als
secretaris van het RK Werkliedenverbond in Nederland. 1941
67.Brief van H.J. Woudenberg aan H.J. Kuiper over het ontslag van H.J. Kuiper als
bestuurder van het RK Werkliedenverbond in Nederland. 1941
68.Circulaire van J. Schots uit Tilburg, contact-commissaris van de Bossche
Diocesane Werkliedenbond, aan de besturen van De Jonge Werkman inzake
liquidatie van de Bossche Diocesane Bond de Jonge Werkman. 1941
69.Circulaire van de Bossche Diocesane Werkliedenbond aan de besturen van de
Katholieke Arbeidersvrouwenorganisatie inzake liquidatie van de Katholieke
Arbeidersvrouwenorganisatie in het bisdom 's-Hertogenbosch. 1941
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liquidatie van Credo Pugno in het bisdom 's-Hertogenbosch. 1941
70.Circulaire van de Bossche Diocesane Werkliedenbond aan het bestuur van Credo
71.Circulaire
van de Bossche
Diocesane
Werkliedenbond
aan de penningmeesters
Pugno, Diocesane
Bond van
Roomsch-Katholieke
Propagandaclubs
inzake de van
de RK Werkliedenverenigingen inzake de stand van de kassen van de afdelingen.
1941
72.Notitie van (anoniem) over de liquidatie van de Bossche Diocesane
Werkliedenbond. 1941
73.Circulaire van de Bossche Diocesane Werkliedenbond aan de plaatselijke en/of
gewestelijke Zieken- en/of Verplegingsfondsen van de RK Werkliedenverenigingen
inzake hun rechtspositie. 1941
74.Circulaire van de Bossche Diocesane Werkliedenbond aan de afdelingsbesturen
inzake storting van gelden op de girorekening van de Bossche Diocesane
Werkliedenbond. 1941
75.Circulaire van de Bossche Diocesane Werkliedenbond aan de afdelingsbesturen
inzake het opzeggen van het lidmaatschap door de leden. 1941
76.Verslag van de vergadering van de commissie voor de Ziekenverzorging in
Nederland van 26 augustus. 1941
77.Brief van H.J. Woudenberg aan S.J. Morel over de ontheffing van S.J. Morel uit zijn
functie van voorzitter van het bestuur van Credo Pugno, Diocesane Bond van
Roomsch Katholieke Propagandaclubs. 1941
78.Brief van H.J. Woudenberg aan J. Dubach over de ontheffing van J. Dubach uit zijn
functie van secretaris-penningmeester van de Bossche Diocesane Bond De Jonge
Werkman. 1941
79.Brief van H.J. Woudenberg aan M. Reyntjes over de ontheffing van M. Reyntjes uit
haar functie van leidster van de Katholieke Arbeidersvrouwenorganisatie in het
bisdom 's-Hertogenbosch. 1941
80.Convocatie van de Bossche Diocesane Werkliedenbond aan de plaatselijke Ziekenen Verplegingsfondsen van de RK Werkliedenverenigingen voor de vergadering op
8 september. 1941
81.Circulaire van de Bossche Diocesane Werkliedenbond aan de afdelingen van de
Bossche Diocesane Werkliedenbond De Jonge Werkman, de Katholieke
Arbeidersvrouwenorganisatie en Credo Pugno inzake de inlevering van alle
vaandels en vlaggen. 1941
82.Circulaire van de Bossche Diocesane Werkliedenbond aan de plaatselijke Ziekenen Verplegingsfondsen, uitgaande van de KAB in het bisdom 's-Hertogenbosch
inzake centralisatie van deze fondsen. 1941
83.Brief van J. Schots, contactcommissaris van de Bossche Diocesane
Werkliedenbond, over beeïndiging van betaling van de telefoonkosten door de
Bossche Diocesane Werkliedenbond. 1941
84.Brief van J. Dauweut, secretaris van het Bisschoppelijk Museum te 'sHertogenbosch over plaatsing van de vlag van de Bossche Diocesane
Werkliedenbond in het museum. 1941
85.Brief van J. Schots, contactcommissaris van de Bossche Diocesane
Werkliedenbond, over de inlevering van sleutels van het kantoor van de Bossche
Diocesane Werkliedenbond te Tilburg. 1941
86.Brief van H.J. Woudenberg over het ontslag van Hoogers als gesalarieerd
bestuurder van de Bossche Diocesane Werkliedenbond. 1941
87.Brief van H.F. Heezemans, aalmoezenier van de Bossche Diocesane
Werkliedenbond, over het ontslag van Hoogers als voorzitter van de bond. 1941
88.Correspondentie met J. Schots, contactcommissaris van de Bossche Diocesane
Werkliedenbond, over de inlevering van de vlag van de Bossche Diocesane
Werkliedenbond. 1941
89.Brieven aan mgr.prof.dr. T. Goossens, voorzitter van het bestuur van het
Bisschoppelijk Museum, over de vlag van de Bossche Diocesane Werkliedenbond.
1941
90.Aantekeningen over de gebeurtenissen rondom de liquidatie van de RK vak- en
standsorganisaties in het algemeen en de Bossche Diocesane Werkliedenbond in
het bijzonder in de periode van 24 juli tot en met 8 september 1941. Met afschrift uit
1979. 1941, 1979
91.Herderlijk schrijven van de Duitse bisschoppen, voorgelezen in de katholieke
kerken op 6 juli. 1941
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92-94.Preken van mgr. Clemens von Galen, bisschop van Münster. 1941
Bevat 3 stukken
92.13 juli. 1941
93.20 juli. 1941
94.3 augustus. 1941
95.Artikel houdende een dagorder van A. Hitler aan de soldaten aan het Oostelijk
Front. 1941
96.Artikel houdende een radiorede van ir. A.A. Mussert over het lot van NederlandsIndië. 1942
97.Artikel houdende een redevoering van A. Hitler over het Oostfront uitgesproken op
Heldengedenkdag. 1942
98.Herderlijk schrijven van mgr.prof.dr. J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht, en alle
bisschoppen van Nederland voorgelezen in de katholieke kerken op 29 april. 1942
99.Verhandeling "Het derde rijk en de godsdienst". Met afschrift uit [1979]. [1942],
[1979]
100.Herderlijk schrijven van mgr.prof.dr. J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht en de
bisschoppen van Nederland voorgelezen in de katholieke kerken op 21 februari.
1943
101.Artikel houdende een proclamatie van ir. A.A. Mussert. 1943
102.Artikel houdende een redevoering van dr. A. Seys Inquart, Rijkscommissaris voor
het bezette Nederlandse gebied, over de stakingsbeweging in Nederland uit #De
Tijd# van 20 mei. 1943
103.Stukken betreffende de Gemeentelijke Evacuatiedienst te Tilburg. 1943
104.Artikel houdende de Nieuwjaarsrede van ir. A.A. Mussert uit #De Tilburgsche
Courant# van 4 januari. 1944
105.Krant #Herrijzing#, Orgaan van de drie samenwerkende vakcentralen (CNV, NVV en
RKWV) te Eindhoven, jrg. 1, nr. 1. Met kanttekeningen. 1944
106.Instructie van de burgemeester van Tilburg houdende een oproep tot het verrichten
van een kabelwacht langs de Bredaseweg te Tilburg. 1944
107.Brief van mgr. P. Hopmans, bisschop te Breda, en mgr. W. Mutsaerts, bisschop te 'sHertogenbosch, inzake het herstel der RK organisaties. 1944
108.Brief aan mgr. W. Mutsaerts, bisschop te 's-Hertogenbosch, over het verzoek om
goedkeuring van de Raad van Vakcentralen, Bedrijfsunies, Raden van Overleg en
Afdelingsunies. Met bijlage. 1944
109.Correspondentie met mgr. F.N. Hendrikx, vicaris-generaal van het bisdom 'sHertogenbosch, inzake de Raad van Vakcentralen voor het bevrijde Nederlandse
gebied. 1944
110.Overlijdensbericht van Henricus Eijkemans, wethouder te Tilburg. Met
aantekeningen op de achterzijde over de portefeuille van sociale zaken te Tilburg,
die in handen is geweest van bestuurders uit de Katholieke Arbeidersbeweging.
1942
111.Visitekaartje van mgr. A.F. Diepen, bisschop te 's-Hertogenbosch. z.j.
112.Visitekaartjes van Hoogers als voorzitter van de Bossche Diocesane
Werkliedenbond en als inspecteur van de Nederlandse Kleinvee Verzekering. [1941]
113.Notulen van de Raad van Vakcentralen te Eindhoven. Met kanttekeningen.
1944-1945
114.Brief van dr. J. van den Tempel, minister van Sociale Zaken, houdende het verzoek
om zitting te nemen in de Contactcommissie met het Bedrijfsleven. 1944
115.Brief van C.J. van Lienden, voorzitter van de Raad van Vakcentralen, aan de
minister van Waterstaat en de chef Staf Militair Gezag te Londen over de problemen
in de mijnwerkersstreek. 1945
116.Convocaties met agenda voor vergaderingen van de Contactcommissie met het
Bedrijfsleven. Met kanttekeningen. 1945
117.Brief van ir. J.B.G.M. Ridder van der Schueren, militair commissaris voor NoordBrabant, aan majoor J. v.d. Wall-Bake, lid van de Contactcommissie met het
Bedrijfsleven, over het beschikbaar stellen van een auto aan het RK
Werkliedenverbond in Nederland in bevrijd gebied. 1945
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118.Correspondentie tussen C.J. van Lienden, voorzitter van de Raad van Vakcentralen
te Tilburg, en dr. L.J.M. Beel, minister van Binnenlandse Zaken te Londen, over het
Georganiseerd Overleg voor het Rijkspersoneel. 1945
119.Brief van dr. L.J.M. Beel, minister van Binnenlandse Zaken, houdende het verzoek
zitting te nemen in een commissie welke koningin Wilhelmina zal voorlichten
omtrent onder de Nederlandse bevolking levende wensen. 1945
120.Brief van het hoofd van de afdeling Binnenlandse Strijdkrachten over het vertrek
van Hoogers naar Londen. 1945
121.Brieven en telegram van A.C. de Bruyn, voorzitter van het RK Werkliedenverbond in
Nederland, over de kandidatuur van Hoogers voor het lidmaatschap van de Tweede
Kamer namens de RKSP. 1945
122.Reisvisum afgegeven door het District Commissariaat Militair Gezag te Nijmegen.
1945
123.Circulaire van M. Ruppert, voorzitter van het CNV, aan de besturen van het RKWV
en het NVV inzake de vorming van de postale commissie van Overleg. 1945
124.Vlugschrift verschenen bij de wederoprichting van het RK Werkliedenverbond in
Nederland en verspreid door heel Nederland. Met kanttekeningen. 1945
125.Brief aan A.C. de Bruyn, voorzitter van het RK Werkliedenverbond in Nederland,
over lonen en salarissen van katholieke arbeiders en functionarissen in de
Katholieke Arbeidersbeweging. 1945
126.Brief van mr. N.H.L. v.d. Heuvel, hoofdredacteur van #Stuwing#, middenstandsblad
voor het bevrijde gebied, over een bijdrage van Hoogers aan het eerste nummer.
1945
127.Verhandeling "De middenstand en de maatschappelijke vernieuwing" bestemd voor
het eerste nummer van #Stuwing#. 1945
128.Circulaire van de KVP, afdeling Breda, inzake lezingen van prof.dr. J. de Quay en
Hoogers. Met aantekeningen. 1946
129.Groslijsten van de KVP, rijkskieskring Tilburg, voor de Tweede Kamerverkiezingen
van 17 maart. 1946
130.Brief van A.C. de Bruyn, voorzitter van de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB),
over de afvaardiging van Tilburgenaren naar de Eerste en Tweede Kamer. 1947
131.Stukken betreffende het Tribunaal voor het Arrondissement Breda en Tilburg, waar
Hoogers lid van was. 1945-1948
132.Reglement van orde voor de Ondernemingsraden voor de Diensten en Bedrijven
van de gemeente Tilburg. 1948
133.Brief van de redactie van #Het Nieuwsblad van het Zuiden# te Tilburg over het
honorarium van door Hoogers geschreven en gepubliceerde artikelen. 1949
134.Artikel van (anoniem) "F.J.J. Hoogers, 12 1/2 jaar wethouder van Tilburg". 1958
135.Certificaat afgegeven door de Stichting voor Internationale Samenwerking der
Nederlandse Universiteiten en Hogescholen te 's-Gravenhage, voor deelname aan
universitaire leergang over de Problematiek der Ontwikkelingslanden te Tilburg.
1964
136.Artikelen naar aanleiding van het overlijden van Konrad Adenauer, voormalig
bondskanselier in West-Duitsland. 1967
137.Artikel "De bevrijding was voor de vakbeweging historisch moment. Frans Hoogers
vertelt zijn persoonlijke belevenissen uit die tijd aan Ruim Zicht" uit #Het Hoog
Ambacht#, jrg. 61, nr. 9. Met kanttekeningen en copie uit #Ruim Zicht#, jrg. 19, nr. 9
1970
138.Artikel "Een reisverhaal. Januari 1945: het bezoek van 'de 17' van Londen" van L.P.
van Oorschot over de conferentie van een delegatie Nederlanders, waaronder
Hoogers, met koningin Wilhelmina te Maidenhead in #Zeeuws Tijdschrift#, jrg. 23,
nr. 1. Met kanttekeningen. 1973
139.Landkaart van het hertogdom Brabant uit de [vijftiende eeuw], gemaakt door Petrus
Koerius, uit #Het Bisdomblad# van 22 december. 1972
140.Redevoering over de geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging, met name
over de federatie NVV-NKV, uitgesproken op de reünie van de Bossche Diocesane
Werkliedenbond van 26 november. 1976
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#Studio# van 25 september. 1977
141.Artikelen "Katholieken in het verzet" van Gerard Groen en Adriaan Venema uit
142.Artikel van (anoniem) over de zaligverklaring van prof.dr. Titus Brandsma O.Carm.
1981
143.Visitekaartje van prof.dr. Titus Brandsma O.Carm. te Nijmegen. z.j.
144.Brochure #Het laatste geschrift# van prof.dr. Titus Brandsma O.Carm., geschreven
op last van de Gestapo in de strafgevangenis te Scheveningen op 22 januari 1942.
Met kanttekeningen. 1944
145.Brochure #Mijn cel en dagorde van een gevangene# van prof.dr. Titus Brandsma O.
Carm. Met kanttekeningen. 1944
146.Artikel "Kristalnacht leidde jodenmoord in. Zwartste stuk uit de Duitse
geschiedenis" van (anoniem). 1979
147.Artikel "Voor Katholiek Documentatie Centrum populair materiaal belangrijk" van
[Hans Kops] uit #De Volkskrant# van 5 mei. Met kanttekeningen. 1979
148.Certificaat en boek verkregen bij het behalen van de eerste prijs na het volgen van
de cursussen "Sociologie-apologie" en "Stelkunde" van de RK
Werkliedenvereniging St. Dionysius te Tilburg. Met bijlagen. 1926
149.Stukken betreffende de Zuiveringscommissies, waarin Hoogers na de Tweede
Wereldoorlog zitting had. 1944-1946
150.Proclamatie van koningin Wilhelmina aan het Nederlandse volk van 13 mei. 1940
151.Aantekeningen over het ontstaan, de taak en activiteiten van standsorganisaties in
de jaren dertig. 1979-1982
152.Aantekeningen over de liquidatie van het RK Werkliedenverbond door de Duitsers
in 1941. 1979-1982
153.Brief aan (anoniem) over vorderingen en aanspraken op de Nederlandse Unie in
liquidatie. 1942
154.Stukken betreffende de Nederlandse Unie en de afdeling Noord-Brabant daarvan in
de jaren 1940 en 1941. 1940-1942, 1979-1982
155.Aantekeningen over de plaats van bewaring van de vlag van de Bossche Diocesane
Werkliedenbond na de liquidatie van de bond in 1941 en het opnieuw verkrijgen van
de vlag in 1944. 1979-1982
156.Aantekeningen over de activiteiten van Hoogers als contactman voor het fonds
Bijzondere Noden tussen Utrecht en het zuiden van Nederland tijdens de Tweede
Wereldoorlog. 1979-1982
157.Aantekeningen over het ontstaan en de activiteiten van de Raad van Vakcentralen
tijdens de Tweede Wereldoorlog en vlak na de bevrijding van het zuiden van
Nederland in 1944. 1979-1982
158.Aantekeningen over de activiteiten van de arbeidersbeweging na de bevrijding van
het zuiden van Nederland in 1944. [1944], 1972-1982
159.Aantekeningen over het RK Werkliedenverbond in Nederland tijdens en na de
Tweede Wereldoorlog. 1979-1982
160.Aantekeningen over de conferentie van een delegatie Nederlanders, waaronder
Hoogers, met koningin Wilhelmina te Maidenhead in februari 1945 over het
toekomstige Nederland. 1979-1982
161.Aantekeningen over de RK arbeidersbeweging vlak voor en na de Tweede
Wereldoorlog en de rol van Hoogers daarin, bestemd voor een publicatie in de
MemoReeks van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) te Nijmegen.
1979-1982
162.Aantekeningen over de samenwerking tussen CNV en NKV. [1982]
163.Aantekeningen over door Hoogers vervulde functies en gevolgde opleidingen en
cursussen. 1979-1982
164.Stukken betreffende de organisatie van propaganda door de Sovjet-regering en
KOMINTERN in Nederland, verspreid door anti-communisten. 1929, 1941
165.Artikel "Een nieuwe staat kan ontstaan. De Ronde Tafel Conferentie is gesloten"
van (anoniem) uit #De Maasbode# van 3 november. 1949
166.Gedenkboek #Door eigen kracht. Vijftig jaar geschiedenis van de Bossche
Diocesane Bond der KAB, 1903-1953# van W.G. Versluis. Met kanttekeningen en
correcties. 1953
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167.Aantekeningen ten behoeve van de lessen staatsinrichting voor de Gewestelijke
Sociale School van de KAB. Met bijlagen. 1953, 1957-1958
168.Aantekeningen ten behoeve van de lessen sociale en economische wetgeving voor
de Gewestelijke Sociale School van de KAB. Met bijlagen. 1950-1953, 1956-1958
169.Aantekeningen ten behoeve van de lessen recht voor de Gewestelijke Sociale
School van de KAB. 1951-1952, 1955-1956
170.Aantekeningen ten behoeve van de lessen geschiedenis van de arbeidersbeweging
voor de Gewestelijke Sociale School van de KAB. 1953-1954, 1956-1957
171.Aantekeningen ten behoeve van de lessen sociologie voor de Gewestelijke Sociale
School van de KAB. 1949, 1952-1959
172.Aantekeningen over de theodicee. z.j
173.Aantekeningen over de heroprichting van de vakbonden na de Tweede
Wereldoorlog. z.j.
174.Aantekeningen over Kamp Vught, een jeugdgevangenis. 1962
175.Redevoering uitgesproken bij zijn afscheid als voorzitter van de Huur
Adviescommissie (HAC). z.j.
176.Stukken betreffende de begroting van 's-Hertogenbosch voor 1939. 1938
177.Artikel "Herdenkingstentoonstelling Herman Moerkerk. Kunstenaar en
gemeenschapsmens" van T. Brouns uit #Het Nieuwsblad van het Zuiden#. 1979
178.Artikel "Afscheid Fr. Hoogers van Brabantse wethouders" van (anoniem) uit #De
Stem# van 14 februari. 1961
179.Brieven van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over de benoeming van het
bestuur van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Met
notulen. 1948, 1950, 1960-1961
180.Redevoering van de burgemeester van Tilburg uitgesproken bij de benoeming tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau op 26 augustus. 1966
181.Brief van A.C. de Bruijn, voorzitter van het RK Werkliedenverbond in Nederland,
over namen ten behoeve van het vakantie- en rustoord van het werkliedenverbond.
Met aantekeningen. 1940
182.Aantekeningen over Jan van Rijzewijk, vakbondsleider en politicus. z.j.
183.Besluit van de Gemeenteraad van 's-Hertogenbosch om Hoogers te benoemen tot
lid van de Gemeenteraad. 1935
184.Redevoering over de werkverschaffing uitgesproken op de
Gemeenteraadsvergadering te 's-Hertogenbosch op 24 augustus. 1936
185.Aantekeningen over functies en werkzaamheden. z.j.
186.Scriptie "Doel, kentekenen en inrichting van de kerk van Christus", geschreven ter
verkrijging van het diploma van de Theologisch Maatschappelijke afdeling van de
Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Met bijlage. [1937]
187.Verhandeling "De Nieuwe Gemeenschap. De sociale en economische ordening".
1937
188.Aantekeningen over de colleges logica aan de Theologisch Maatschappelijke
afdeling van de Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
1934-1937
189.Brief van het bestuur van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch over de verkiezing
van Hoogers tot lid van het Scheidsgerecht. 1932
190.Stukken betreffende de herdenking van het 750-jarig bestaan van 's-Hertogenbosch.
1934-1935
191.Stukken betreffende het advies van de commissie ter Beoordeling van Gevallen van
Staking van Politieambtenaren te Tilburg. 1945, z.j.
192.Dankbrief van ZKH prins Bernhard in verband met de demobilisatie 1947-1951.
1951
193.Verslagen van het Tiende Congres voor Maatschappelijk Werk gehouden te Rome
van 8 tot en met 14 januari. 1961
194.Artikel "Wij gaan veilig" voor de katholieke arbeidersbeweging. 1938
195.Stukken betreffende zijn pensioen als oud-wethouder en de Algemene
Ouderdomswet (AOW). 1973, 1979, 1982
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196.Stukken betreffende de Arbeidsrechtcommissie te Amsterdam, ingesteld door het
NVV, RKWV, CNV en de NVC. 1939
197.Stukken betreffende het Nationaal Rampenfonds, afdeling Tilburg. 1953
198.Brieven van de redactie van #Het Huisgezin# en de #'s-Hertogenbossche Courant#
te 's-Hertogenbosch houdende het verzoek om persoonlijke gegevens. Met
antwoordbrief aan deze redacties. 1935
199.Rapport van (onbekend) inzake geestelijk-hygiënische problemen in het herstel- en
opbouwwerk en de taak hierin van de Nationale Federatie voor Geestelijke
Volksgezondheid. z.j.
200.Brief van het College van Regenten over de Godshuizen en den Algemenen Armen
over het Scheidsgerecht. 1935
201.Verslag van een gesprek met de werkgroep Moderne Geschiedenis gehouden te
Tilburg op 15 en 18 maart. 1974
202.Brief van de gemeente 's-Hertogenbosch houdende de kennisgeving van de
benoeming tot lid van de gemeenteraad. 1935
203.Lijst houdende namen van deelnemers aan "De Tijd"-reis naar Tsjechoslowakije
van 2 tot en met 14 augustus. Met circulaire inzake een reünie. 1968
204.Vlugschrift van het comité voor Maatschappelijke Wederopbouw te Tilburg. 1944
205.Stukken betreffende de verzorging van kinderen van geïnterneerden en
gearresteerden. 1945
206.Menukaart ter gelegenheid van de promotie van R. Schuman, Franse minister van
Buitenlandse Zaken, tot doctor honoris causa aan de Katholieke Economische
Hogeschool Tilburg. Met handtekeningen. 1952
207.Uitnodigingen voor verscheidene bijeenkomsten. 1945, 1956, 1959, z.j.
208.Aantekeningen over logica, kunstgeschiedenis en Tsjechoslowakije. z.j.
209.Artikelen over het fascisme en het nationaal-socialisme. 1933-1934, 1943
210.Artikelen over verschillende sociale en politieke onderwerpen in #Het Nieuwsblad
van het Zuiden#. 1948-1957
211.Artikelen "Na het Tilburgse avontuur" in #Het Hoog-Ambacht# en "De textielstaking
in Tilburg" in #De Syndicalist# van (onbekend). 1935
212.Artikelen "Katholieke Arbeidersbeweging" en "De arbeid en zijn betekenis". 1937,
1939
213.Artikel "Beoordeel nooit het geloof naar mijn bedienaren" van (onbekend) in #Houzee# houdende kritiek op een redevoering van Hoogers. 1934
214.Stukken betreffende het bestuur van de Katholieke Onderwijzersbond in het
Bisdom 's-Hertogenbosch. 1945
215.Stukken betreffende de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland (OIW) te
Eindhoven. 1945-1946
216.Reisvergunningen verleend door het Militair Gezag te Tilburg. 1943-1945
217.Verslag van de centrale raadsvergadering van de Bossche Diocesane Bond van de
Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging gehouden te Eindhoven op 26
september. Met bijlagen. 1964
218.Liquidatierapport van de Bosschen Diocesanen Werkliedenbond te Tilburg. 1941
219.Aantekeningen over theologie. 1934
220.Aantekeningen over sociologie. 1934-1935
221.Aantekeningen over wijsbegeerte. 1959, z.j.
222.Aantekeningen over maatschappij- en staatsleer. z.j.
223.Aantekeningen over economie als wetenschap. z.j.
224.Cursus "De problematiek der Ontwikkelingslanden", gegeven aan de Katholieke
Economische Hogeschool Tilburg. 1963-1964
225.Astronomische cursus van de Stichting Volkssterrewacht Simon Stevin te Hoeven.
Met aantekeningen en diploma. 1971-1972
226.Cursus over sociologie. 1929-1930
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227.Stukken betreffende de samenwerking tussen sociale werkers en de werkers op het
terrein van de volksgezondheid. z.j.
228.Lessen "Korte inleiding tot de rechtswetenschap". z.j.
229.Literatuurlijst van de commissie Internationale Samenwerking over oorlog en vrede.
z.j.
230.Aantekeningen over psychologie. z.j.
231.Aantekeningen over de waarde van de democratie. z.j.
232.Aantekeningen over de geschiedenis van de KAB. 1940-1941
233.Aantekeningen over de vaderlandse geschiedenis. z.j.
234.Lezing over de mens, uitgesproken voor de studiekring te Tilburg. z.j.
235.Aantekeningen over bezienswaardigheden te Rome. z.j.
236.Aantekeningen over maatschappijleer en vakbondswerk. 1964, z.j.
237.Circulaire "Rechtvaardige en onrechtvaardige oorlog" van de Rode Studenten Pers
te Tilburg. z.j.
238.Circulaire "Kort overzicht van de onderwerpen van de tv-gesprekken met de
deelnemers aan de documentaire over de jaren 1945-1950". z.j.
239.Brief van F. Hamer, voorzitter van de Raad van Arbeid te Eindhoven, houdende een
felicitatie met de onderscheiding tot ridder in de Orde van Sint Silvester. 1963
240.Brief van G.P. Philippart te Eindhoven, houdende wensen voor kerstmis en
nieuwjaar. 1984
241.Brief van J.A. van Broekhoven te Oisterwijk, afgevaardigde van de Provinciale Raad
voor Gemeenschap Oud-Illegale-Werkers (GOIW), houdende een kwestie van een
oud-illegaal werker. 1945
242.Brief van B.J. van Buël, secretaris van de KAB te Oss, aan de afdelingen van de
Bossche Diocesane Werkliedenbond. 1946
243.Pentekeningen van C. Maes te Tilburg, houdende kerst- en nieuwjaarswensen.
1980, z.j.
244.Redevoering uitgesproken als voorzitter van Stichting De Vredeburcht bij
gelegenheid van de plechtige inzegening van het bejaardenhuis te Tilburg. 1962
245.Aantekeningen over zijn werk en functies. z.j.
246.Rooster van bijeenkomsten voor de cursus "PBO en Ondernemingsraden" gegeven
te Tilburg. z.j.
247.Collegedictaten over polemologie, Oost-West betrekkingen en mensenrechten.
1971
248.Aantekeningen over de economische toestand in Nederland in de maanden
september en oktober. 1944
249.Aantekeningen over het wezen van het Schumanplan. z.j.
250.Aantekeningen over de geschiedenis van Tilburg. z.j.
251.Dictaat van een college over het dekolonisatieproces gegeven door prof.dr. Pieters.
1963
252.Brief houdende een opdracht ter herinnering aan de samenwerking in het college
van de Raad van Arbeid te 's-Hertogenbosch gedurende 1945-1966. 1966
253.Brief houdende een opdracht van Burgemeester, Wethouders en Secretaris van
Tilburg bij zijn 12 1/2-jarig jubileum als wethouder. 1958
254.Afbeelding uitgereikt aan Hoogers bij gelegenheid van het 750-jarig bestaan van 'sHertogenbosch. 1935
Bevat 1 stukken
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