
Togt, Francïscus Abraham Wilhelmus van der. - Archi-
tect B.N.A. - Geb. 30 Juni 1890 te 's-Gravenhage. -
Vader: Fraiiciscus Cornelis van der Togt, schrijver van
eenige werken op het gebied van metaalbewerking en werk-

tuigkunde;
Moeder: Petro-
nella Hendrika
van Oyen. —
Geh. met Ma-
thilde Auguste

Antoinette
Haussmann, op
30 Juli 1918. -
Kinderen: Pe-
tronella Fran-
cisca Mathilda,
geb. 23 Febr.
1920; Mathilde
Clementine Pe-
tronella, geb. 27
Deo. 1922 ;Hen-
riëtte Johanna
Petronella, geb.
18 Oct. 1924;
Augusta Chris-
tina Maria, geb.
5 Nov. 1926;
AntoniaAugus-
ta Maria, geb.
27 Nov. 1930. -
v. d. T. door-

liep de Ambachtsschool en het Haagsch Teekeninst. Ook
volgde hij lessen aan de T.H. te Delft. Hij is in het bezit
van de middelb. acten M.a., M.d., en M.e. - Onder leiding
van Prof. v. d. Steur nam hij van 1910^1913 deel aan den
bouw van het Vredespaleis. - Als chef de bureau was hij
eerst werkzaam bij architect W. J. Eberson en daarna
gedurende 5 jaar bij arch. L. A. H. de Wolf te 's-Graven-
hage. - In 1923 vestigde v. d. T. zich als zelfstandig arch.
te 's-Gravenhage. Behalve eenige ziekeninrichtingen, zoo-
als de R.K. Vrouwenkliniek Bethlehem, werden door hem
gebouwd o.m. het St. Vincentius Gesticht en versch. scho-
len en eenige groote woningencomplexen te 's-Gravenhage,
hotel „Atlanta" te Rotterdam en ,,Du Casque" te Maas-
tricht. Bij de prijsvraag voor een centraal station te
's-Gravenhage in 1919 werd aan v. d. T. de derde prijs
toegekend. - Hij is lid van den Bond van Ned. Architecten,
van de Alg. R.K. Kunstenaarsvereen. het „St. Bernulphus
gilde" en van „Die Haghe". — Als architect bezocht hij
Frankrijk, Duitschland, Engeland en Italië. - Wat zijn



politieke overtuiging betreft, is v. d. T. aangesloten bij de
R.K.S.P. - Zeilen en automobilisme zijn zijn liefhebbe-
rijen. - Albertinestraat 2, 's-Gravenhage.


