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Archief L.H.A. Frequin

Ten Geleide

Louis Hendrik Antonius Frequin (1914-1998) = Willem de Wael
Frequin werd te Arnhem geboren. Op het Missiehuis Sint Jan van de Missionarissen van het Goddelijke Woord (SVD) te
Soesterberg volgde hij enkele jaren het gymnasium, maar al op 16-jarige leeftijd, in 1930, begon hij zijn werkzaamheden
voor De Gelderlander.
In de jaren dertig ontwikkelde hij een sterke belangstelling voor volkskunde. In dit vak volgde hij colleges aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1942 volgde hij colleges aan het filosoficum van de Dominicanen te Huissen.
In december 1945 werd Frequin benoemd tot hoofdredacteur van De Gelderlander. Deze functie heeft hij tot september
1977 bekleed.
Louis Frequin overleed op 13 oktober 1998.

Voor uitgebreide inleiding en verantwoording zie:
Archief L.H.A. Frequin / M.L.M. van den Hombergh (pdf, 543 kB)
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Archief L.H.A. Frequin

  
 0.Beeld en geluid.  

Bevat 74 stukken
  
 1.Stukken betreffende de doctoraalscriptie "Het ontstaan en geschiedenis van De

Nieuwe Krant, 1971-1987. Een 'rooms-rode' krantenfusie" van H.A. van Beek
  1987-1988

  
 2.Stukken betreffende een forumgesprek geleid door Frequin over het boek #Uit het

rijke Roomsche Leven# door Michel van der Plas  [1963]
  
 3.Artikel "Poging tot een portret van minister Luns"  ca. 1963
  
 4.Stukken betreffende zijn werkzaamheden voor het radioprogramma "Bewogen

grensgangers" van de Katholieke Radio Omroep (KRO) over H.M. van Randwijk
  1986-1987

  
 5.Stukken betreffende een wedstrijd [onder redacteuren van #De Gelderlander#] over

ingezonden gedichten met het thema "De trouwe vrouw"  1956
  
 6.Correspondentie met Floris en Loesje Bakels  1991
  
 7.Stukken betreffende het artikel "De bunker van het concentratiekamp Vught:

dodencellen als koelcellen voor de hemel" in het #Brabants Dagblad#  1987-1991,
z.j.

  
 8.Correspondentie met A.F. Manning over het publiceren van memoires en over een

reconstructie door C.H. Wiedijk van de zogenaamde "Apollohalrede" van Koos
Vorrink uit 1946  1989

  
 9.Correspondentie met Kees en Trees Cupedo  1987-1991, 1993
  
 10.Stukken betreffende de herdenking van de 50ste sterfdag van Titus Brandsma  1992
  
 11.Stukken betreffende zijn werkzaamheden als redacteur van #Levensvenster#,

maandblad van de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen (Unie KBO)
  1982-1983, 1988-1990

  
 12.In memoriam van F.J.G. Hulskorte  1983
  
 13.Brief van Antoinette Smolders  1993
  
 14.Stukken betreffende zijn afscheid als bestuurslid van Verpleeghuis Kalorama te

Beek-Ubbergen  [1988]
  
 15.Correspondentie met en over Steef Zoetmulder  1968, 1981-1984
  
 16.Stukken betreffende Harry Martens, verzetsstrijder  ca. 1944, 1994-1995
  
 17.Brief van H.W.J.A. Wildenburg over verzetswerk in en rond Ede. Met

krantenartikelen  1995
  
 18.Artikel "Dank u wel, eminentie" als reactie op een ingezonden brief in #De Tijd#

over een studie van John Coleman SJ over het katholicisme in Nederland. Met
bijlagen  1979

  
 19.Inleiding "Public relations als eigentijds communicatiemiddel", gehouden tijdens de

jaarlijkse contactdag van de Stichting Sint Joannes de Deo Nederland te Berg en
Dal op 29 augustus. Met bijlagen  1984

  
 20.Correspondentie met de Nederlandse Christelijke Radio Vereniging (NCRV) over

deelname aan het televisieprogramma "Profiel"  1985
  
 21."Preek". Met kanttekeningen uit [1987]  1976, [1987]
  
 22.Correspondentie met en artikelen, notities en documentatie over kardinaal B.J.

Alfrink  1954-1956, 1960-1987
  
 23.Stukken betreffende de kwestie "prinses Irene"  1964-1965, 1972, 1977
  
 24.Stukken betreffende zijn werkzaamheden voor het televisieprogramma

"Gastenboek" van de KRO en voor een film over de Katholieke Volkspartij (KVP)
  1958-1960

  
 25.Stukken betreffende zijn artikel "Verhuizen op latere leeftijd" gehouden voor leden

van Probus Nijmegen  1989
  
 26.Correspondentie over zijn artikel over prins Bernhard in #De Gelderlander#  1963
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  1963
 27.Artikel over J.E. de Quay bestemd voor [#De Gelderlander#]. Met correspondentie  
 28.Artikel over P.J.S. de Jong in #De Gelderlander#. Met bijlagen  1967
  
 29.Verhandeling "Japan: poort [vol] schemering". Met kanttekeningen  z.j
  
 30.Verhandeling "God bestààt, Halleluja"  1960
  
 31.Artikel "Hèj is 't geworre! En hoe!" over Henny Derksen bestemd voor diens liber

amicorum. Met bijlage  1975
  
 32.Correspondentie met Johan Winkler. Met bijlagen  1955, 1981-1982, z.j
  
 33.Correspondentie met Joan Hemels. Met bijlagen  1981-1982
  
 34.Stukken betreffende de Ridderorde van het H. Graf van Jeruzalem  1957, 1962, 1971,

1973, 1976, 1991-1992
  
 35.Correspondentie met en documentatie over W.M. Bekkers, bisschop van 's-

Hertogenbosch  1961-1966
  
 36.Stukken betreffende zijn artikel in het #Bulletin van en voor het Dekenaat

Nijmegen#, waarin hij zijn lidmaatschap van Pax Christi opzegt  1982
  
 37.Brief aan het bestuur van de KRO houdende kritiek op het standpunt van de

omroep inzake kernwapens  ca. 1982
  
 38.Stukken betreffende zijn 70ste verjaardag  1984
  
 39.Stukken betreffende zijn artikel "De jonge geschiedenis van het Audet-concern"

  1982
  
 40.Redevoering gehouden bij de oplevering van het gerenoveerde kantoor Tiel van

#De Gelderlander#. Met kanttekeningen  1965
  
 41.Redevoering gehouden bij het 40-jarig jubileum van [Lou] Leussink als journalist

  [1965]
  
 42.Lezing "De kerk in de moderne wereld", gehouden voor de Nederlandse Katholieke

Kruideniersbond. Met bijlage  1965
  
 43.Toespraak "Pater Titus Brandsma. Dertig jaar na zijn dood in het concentratiekamp

Dachau". Met kanttekeningen en bijlagen  1972
  
 44.Krantenartikelen over zijn verhalenbundel #"Volgende patiënt!": verhalen over

geboorte, leven en dood#  1981
  
 45.Redevoering "De actualiteit van Titus Brandsma", gehouden bij de Titus

Brandsmaherdenking te Oss. Met kanttekeningen en krantenartikel  1981
  
 46.Redevoering "Bericht van de doden", gehouden tijdens de dodenherdenking te

Arnhem op 4 mei. Met bijlagen  1973
  
 47.Redevoering "Geloven op afbetaling: een beeld van onze tijd", gehouden bij het

25-jarig jubileum van de consecratie van de kerk van de Sint Willibrordparochie te
Arnhem. Met kanttekeningen  1980

  
 48.Redevoering gehouden bij het eeuwfeest van de Sint Bernardusscholen te Deventer

op 5 oktober. Met bijlagen  1985
  
 49.Stukken betreffende zijn boek #A titre personnel. Een biografie van Mr. R.A.H.M.

Dobbelmann#  1967, 1981-1982
  
 50.Verhandeling "Hoe schrijven schrijvers hun boeken? Over de manier, waarop een

boek tot stand komt, over sociale achtergronden en nog veel meer". Met
kanttekeningen en bijlagen  1987-1988, z.j

  
 51.Stukken betreffende zijn onderscheiding tot ridder van de Orde van de Zachte G,

uitgereikt door de Arnhemse carnavalsvereniging De On-Ganse  1986
  
 52.Stukken betreffende het afscheid van Adrie Laan als adjunct-hoofdredacteur van

#De Gelderlander#  1988-1989
  
 53.Correspondentie met en een inleiding over Jan Wintraecken  1962-1964, 1982
  
 54.Correspondentie met Frans [Hulskorte]  1982
  
 55.Stukken betreffende een (dreigende) staking door de grafische bonden  1977
  
 56.Correspondentie met en documentatie over A. den Doolaard  1948-1949, 1953, 1973,

1979, 1983, 1987-1991
  
 57.Nationale en internationale onderscheidingen. Met bijlagen  1948, 1963, 1968,

1972-1973, 1982, z.j
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 58.Conclusies "Teamgeest en teamwork ter redactie en in de dagbladonderneming"

van de werkgroep Beroepskerstening Journalisten van De Gelderlander Pers  z.j
  
 59.Brieven van en gedichtenbundel door H.J. Bruning  1947, 1976
  
 60.Stukken betreffende zijn bijdrage aan het realiseren van het ereveld op het terrein

van het voormalig kamp Westerbork  z.j
  
 61.Stukken betreffende de overname van de Arnhemse editie van #Het Vrije Volk# door

NV Audet en de oprichting van #De Nieuwe Krant#  1970-1971
  
 62.Dreigbrief ondertekend met "Heil Moskou"  1946
  
 63.Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Historische Kring Huessen en zijn

interesse in de geschiedenis van Huissen  1982-1983, 1986-1987, 1994
  
 64.Stukken betreffende zijn werkzaamheden voor #Het Kompas#  1945-1947
  
 65.Stukken betreffende een enquête gehouden door [De Horstink te Amersfoort]

inzake "de positie van de leek in de kerk"  1962
  
 66.Stukken betreffende zijn redactioneel naschrift op ingezonden brieven in #Het

Arnhems Dagblad#, waarbij hij #De Telegraaf# in diskrediet gebracht zou hebben
  1948-1949, 1962

  
 67.Correspondentie met het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) over een artikel in

het jaarboek en over het in bewaring geven van zijn archief  1986-1989
  
 68.Brief van L.J.G. Krüger, [directeur] van Berkhout NV Academische Boekhandel en

Antiquariaat  1969
  
 69.Persoonlijk verslag van de eerste dagen van de oorlogshandelingen in Nederland

  1940
  
 70.Artikel over zijn relatie met Titus Brandsma en zijn ervaringen in het

concentratiekamp Vught  1962
  
 71.Brieven van J.P. Engels aan de Centrale Vermogensopsporingsdienst en aan de

minister van Justitie over de zogenaamde "Velser-affaire"  1948, 1951
  
 72.Verhandeling ["Het syndroom"] over jeugd- en oorlogservaringen  1967
  
 73.Stukken betreffende de oprichting van NV Audet  1966-1967
  
 74.Stukken betreffende het redactiestatuut van De Gelderlander Pers  1970-1973
  
 75.Artikelen van derden over bezetting en bevrijding. Met kanttekeningen  z.j.
  
 76.Stukken betreffende de kwestie "Nieuw-Guinea"  1961-1963, 1982, z.j
  
 77.Circulaires van de hoofdredactie van #De Gelderlander# aan de medewerkers,

veelal houdende een jaaroverzicht  1958, 1960-1962
  
 78.Correspondentie met en documentatie over A.A.V. Tummers, directeur van de NV

Uitgeversmaatschappij De Gelderlander, later van NV Audet  1959, 1968, 1970,
1972-1975, 1977, 1979, 1981, z.j

  
 79.Correspondentie met P.M. Smedts  1972
  
 80.Aantekeningen over F.J.G. Hulskorte, onder andere in relatie tot NV Audet  1968,

1971
  
 81.Stukken betreffende de lokaal-politieke affaires "Kraandrijver Papenhoven" en

"Plantsoenendienst"  1960-1961
  
 82.Stukken betreffende de contacten met de gemeentepolitie Nijmegen  1958-1961
  
 83.Correspondentie over een (vermeend) onderzoek van de Binnenlandse

Veiligheidsdienst naar een collega-journalist  1970
  
 84.Artikelenreeks over zijn bezoek aan Kenya in #De Gelderlander#. Met typescript met

correcties  [1968]
  
 85.Stukken betreffende zijn contacten met en geschiedschrijving over de familie

Dobbelmann  1985-1990
  
 86.Stukken betreffende de relatie tussen de pers en de katholieke kerk  1957-1958
  
 87.Stukken betreffende zijn werkzaamheden voor de televisieprogramma's

"Brandpunt" en "Gastenboek" van de KRO  1960, 1967, z.j.
  
 88.Artikelen, aantekeningen en krantenartikelen verzameld voor een [te schrijven boek

waarbij de relatie tussen ouders en kinderen centraal staat]  1981
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Archief L.H.A. Frequin

 89.Correspondentie met en over J. Bastiaans, psychiater. Met krantenartikelen
  1983-1987, 1991, 1994, 1996-1997

  
 90.Stukken betreffende zijn verhalenbundel #"Volgende patiënt!": verhalen over

geboorte, leven en dood#  1981-1982
  
 91.Artikel "Wij katholieken en de verdraagzaamheid van anderen" als reactie op het

televisieprogramma "Godsdienst: R.K." van de Vrijzinnig Protestantse Radio
Omroep (VPRO). Met krantenartikelen  1979

  
 92.Stukken betreffende zijn roman #Ga maar rustig slapen#  1962, 1964, 1969-1970,

1979-1981
  
 93.Stukken betreffende een reorganisatie van #De Linie#  1959-1961
  
 94.Correspondentie en artikelen over bezetting en bevrijding  1940, 1942-1943,

1945-1947
  
 95.Knipselplakboek over de kwestie "Economisch Technologisch Instituut (ETI) te

Arnhem"  1954-1955
  
 96.Stukken betreffende de overname van #Het Centrum# door het #Utrechtsch

Nieuwsblad#  1970-1971
  
 97.Stukken betreffende een mogelijke samenwerking tussen #De Maas- en Roerbode#,

#De Nieuwe Limburger# en #Het Dagblad voor Noord-Limburg  1969-1970
  
 98.Stukken betreffende de [poging tot] overname van #Het Binnenhof# door NV Audet

  1969-1970
  
 99.Speeches. Incidenteel met kanttekeningen  [1951], 1953, 1957-1958, 1962, [1964],

1970-1971, z.j.
  
 100.Correspondentie met en artikel en documentatie over J.E. de Quay  1982, 1984, 1988
  
 101.Stukken betreffende redactionele aangelegenheden bij #De Nieuwe Krant#

  1976-1977
  
 102.Stukken betreffende het samenstellen van een statuut voor de redacties van #De

Gelderlander# en #De Nieuwe Krant#  1971, 1976-1977
  
 103.Brief aan H.H. Bod over de katholieke identiteit van #De Gelderlander#  1966
  
 104.Stukken betreffende de organisatie en structuur van Uitgeversmaatschappij De

Gelderlander BV  1974
  
 105.Stukken betreffende de relatie tussen de pers en de katholieke kerk  1947, 1957,

1962, 1965-1966, 1968-1969, 1977
  
 106.Correspondentie met A.C.J. Rottier en A. Tummers over een adviseurschap voor de

Raad van Commissarissen van NV Audet  1974
  
 107.Correspondentie met A. Thijssen, directeur van NV Audet, over centrale

persdocumentatie  1977
  
 108.Bisschoppelijk mandement #De Katholiek in het openbare leven van deze tijd#. Met

kanttekeningen en inliggende bijlagen  1954
  
 109.Stukken betreffende de ontwikkeling van inspraak en medezeggenschap bij de

redacties van De Gelderlander Pers. Met notulen van de redactie als voorbeeld van
inspraak anno 1948  1948, 1967-1970

  
 110.Tekst van de opera "De Neijenburg broeders", geschreven onder het pseudoniem

Willem de Wael  z.j.
  
 111.Tekst van het hoorspel "De man die achterbleef" naar de gelijknamige novelle  ca.

1955
  
 112.Verhandelingen "Het grootste gebod" en dagboekfragmenten over de bezettingstijd

  1945
  
 113.Contracten met uitgevers inzake de novelle #De man die achterbleef# en het

reisverhaal #Ik huil niet om Amerika#  1955, 1957
  
 114.Artikelen en documentatie over het naoorlogse Duitsland en interview met Konrad

Adenauer, bondskanselier van West-Duitsland  1957, 1961, z.j
  
 115.Stukken betreffende de kwestie inzake het openbreken van de kloosterkapel van de

Dominicanen te Huissen in 1952  1952-1953, 1988, 1996
  
 116.Stukken betreffende het overlijden van F.J.G. Hulskorte, hoofdredacteur van #De

Gelderlander# en #De Nieuwe Krant#  1983
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Archief L.H.A. Frequin

Dekenaat Nijmegen#  1979-1983
 117.Artikelen en correspondentie over zijn artikelen in het #Bulletin van en voor het  
 118.Gids bij "Vrij-volk. Historisch openluchtspel ter gelegenheid van het 525- en

275-jarig bestaan der Sint Gangulphus en Sint Laurentiusgilden te Huissen ...",
samengesteld door Frequin. Met opdracht aan zijn vrouw Diny  1936

  
 119.Stukken betreffende zijn werkzaamheden voor de parochie OLV van het H. Hart te

Berg en Dal. Met retroacta  1949, 1961, 1965-1967, 1974-1975, 1978
  
 120.Stukken betreffende zijn optreden in het radioprogramma "Globaal" en het

televisieprogramma "Profiel" van de NCRV  1985-1986
  
 121.Stukken betreffende zijn optreden in het radioprogramma "Overwegingen" en het

televisieprogramma "50+" van de KRO  1986
  
 122.Correspondentie over een bezoek van afgevaardigden van Pax Christi aan het

Vredescomité te Moskou  1968
  
 123.Brief aan kardinaal J. de Jong houdende een verzoek om een pauselijke

onderscheiding voor G.H.J.B. Bodewes, directeur van De Gelderlander Pers  1946
  
 124.Perskaart van #De Gelderlander#  1931
  
 125."Nood-schadekaart" van het Herstelfonds en bonnenboekjes ten behoeve van de

familie Frequin  1944, z.j
  
 126.Stukken betreffende betaalde inkomstenbelasting  1937-1938, 1942-1943, 1948,

1951-1952
  
 127.Correspondentie, artikelen en aantekeningen over zijn ervaringen tijdens de

bezettingstijd en opsluitingen in diverse kampen  1943-1946, 1955, 1957-1958, 1965,
1969, 1972, 1977-1978

  
 128.Stukken betreffende een op te richten heemkundig genootschap voor de regio Over-

Betuwe  1941
  
 129.Stukken betreffende de toekenning van het verzetsherdenkingskruis aan Frequin en

aan zijn vrouw  1982
  
 130.Arbeidsovereenkomsten met NV Uitgeversmaatschappij De Gelderlander en met

dagblad #De Tijd#  1941-1942
  
 131.Arbeidsverklaring van NV Uitgeversmaatschappij De Gelderlander  1944
  
 132.Stukken betreffende zijn lezing tijdens de 34ste IJzerbedevaart te Diksmuide

(België)  1961
  
 133.Lezing "Landen achter het ijzeren gordijn", gehouden tijdens de bondszitting van

de [Nederlandse Katholieke Bakkerspatroonsbond] te Arnhem op 26 mei. Met
kanttekeningen en bijlage  1959

  
 134.Lezing "Wij zijn allemaal nozems", gehouden tijdens de kringdag van Jong

Friesland te Workum op 20 januari. Met aan- en kanttekeningen en bijlagen  1960
  
 135.Reisverhaal #Ik huil niet om Amerika#. Met kanttekeningen  z.j.
  
 136.Lezing "Onze plaats in een bewegende wereld", gehouden tijdens de conventies

van de Technische Unie te Arnhem op 9 november. Met bijlagen  1960
  
 137.Verhandeling "Met iets meer dan een kwartje de wereld rond. Vliegen duurt veel

langer dan je denkt"  z.j.
  
 138.Stukken betreffende de kwestie "Anneke Beekman"  1961, 1976
  
 139.Verhandeling over de verhoudingen tussen en werkwijze van de dagbladen in

Nederland. Met concepten en aantekeningen  z.j.
  
 140.Verhandeling over zijn journalistieke uitgangspunten  z.j
  
 141.Lezing "Politie en pers"  z.j
  
 142.Stukken betreffende zijn vertrek als hoofdredacteur van #De Gelderlander# en

algemeen hoofdredacteur van #De Nieuwe Krant#, de daarop volgende
sollicitatieprocedure en de aanstelling van F.J.G. Hulskorte als zijn opvolger  1977

  
 143.Stukken betreffende zijn betrokkenheid bij het Nationaal Front en de kwestie Koos

Vorrink contra Arnold Meyer  1941, 1946-1947, 1985
  
 144.Stukken betreffende een poging tot overname van NV Audet door een consortium,

waaronder #De Telegraaf#  1971-1972
  
 145.Krantenartikelen en aantekeningen over de toespraak van L.J. Rogier over

oecumene, gehouden tijdens de viering het achtste lustum van de Katholieke
Universiteit Nijmegen  1964
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Archief L.H.A. Frequin

  
 146.Correspondentie en interview met A.A.M. van Agt  1973-1977, 1981-1983, z.j
  
 147.Stukken betreffende zijn betrokkenheid bij het Nationaal Front en de kwestie Koos

Vorrink contra Arnold Meyer  1940, 1946, 1977
  
 148.Correspondentie met de directie van NV Uitgeversmaatschappij De Gelderlander

over zijn salaris  1937, 1940
  
 149.Stukken betreffende zijn 25-jarig jubileum als hoofdredacteur en 40-jarig jubileum

als journalist van #De Gelderlander#  1970
  
 150.Stukken betreffende zijn necrologie van J.J.G. Prick en de daaropvolgende

polemiek met J.C.M. Leijten  1978, 1981, 1988
  
 151.Stukken betreffende zijn hoorspel "Groot Slem", uitgezonden door de KRO  1959
  
 152.Correspondentie over H.W.J. Teunissen, luitenant-kolonel  1959
  
 153.Aankondiging van zijn kerstspel "De geschiedenis van een appel", geschreven

onder het pseudoniem Willem de Wael  z.j
  
 154.Correspondentie met J.C. Drummen  1977, 1979
  
 155.Stukken betreffende de kwestie "C. Briels"  1964-1965
  
 156.Interview in #Vrij Nederland# door Bibeb, pseudoniem van E.M. Lampe-Soutberg.

Met brief  1960
  
 157.Correspondentie met Martin Bruyns  1959
  
 158.Brief van M.B. Gerzon  z.j.
  
 159.Correspondentie met Lenka Reinerová  1959
  
 160.Brief van Gabriël Smit. Met documentatie  1974, 1981
  
 161.Artikel over Joop Lücker  1992
  
 162.Artikel "De geschiedenis van een secretaresse"  z.j.
  
 163.Correspondentie met en artikel over R.F.M. Lubbers  1974, 1978, 1989
  
 164.Stukken betreffende zijn artikel "Aan zijne Excellentie minister mr. A.A.M. van Agt"

over de gijzelingsacties door Molukkers in #De Gelderlander#, geschreven onder
pseudoniem Willem de Wael  1975

  
 165.Artikel over zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog in het periodiek #Plus#.

Met concept met kanttekeningen  1995
  
 166.Stukken betreffende zijn betrokkenheid bij het Nationaal Front en de kwestie Koos

Vorrink contra Arnold Meyer  1946, 1977, 1981, 1983, 1986
  
 167.Correspondentie met C. ten Hagen. Met kanttekeningen  1952
  
 168.Stukken betreffende "De nacht van Schmelzer" en de val van het kabinet Cals  1966
  
 169.Aantekeningen over [herstructurering van de Zuid-Oost Pers (ZOP)]  1972
  
 170.Correspondentie met A.C.J. Rottier  1975
  
 171.Stukken betreffende een lezing over "krant en journalistiek", gehouden [voor de

Sint Adelbertvereniging] te Roermond op 20 februari  1978
  
 172.Bijdrage aan een artikel over redactioneel beleid bestemd voor #Effectieve

communicatie#  [1986]
  
 173.Lezing over de invloed van de pers op de publieke opinie en het regeringsbeleid.

Met kanttekeningen en bijlagen  z.j
  
 174.Stukken betreffende de zogenaamde Studieclub [van hoofdredacteuren]  1973,

1975, 1977
  
 175.Stukken betreffende een interview met Frequin in het kader van een uit te geven

cahier over het cultureel leven in Nijmegen  1982-1983
  
 176.Aantekeningen en krantenartikelen over Sidney van den Bergh  1988
  
 177.Scriptie "Van conformisme tot eigen mening. Enkele aspecten van 25 jaar

georganiseerde katholieke journalistiek, 1945-1970" door Charlotte Menten. Met
aan- en kanttekeningen en aanbiedingsbrief  1982-1983

  
 178.Stukken betreffende het Koninklijk Huis en [de Greet Hofmans-affaire]  1956, 1973,

z.j
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 179.Stukken betreffende zijn werkzaamheden voor #Het Kompas# en zijn conflict met
pater J.P.M. van der Ploeg OP  1941-1942, 1944-1945, 1980-1982, 1987

  
 180.Aantekeningen van zijn reis door Duitsland in juni  1945
  
 181.Lezingen en verhandelingen over journalistiek. Met bijlagen  1957-1958, z.j
  
 182.Editie van #De Gelderlander# van 1 juni, gedeeltelijk gewijd aan zijn 25-jarig

jubileum als journalist bij deze krant  1955
  
 183.Brief van Pim van Bakel houdende een verzoek om inlichtingen over beleid en visie

van dagblad #Het Centrum#  1984
  
 184.Persoonlijke aantekeningen over de periode mei 1940 en de periode 1945 tot en met

1977  z.j
  
 185.Stukken betreffende zijn reis naar en reportage over de Verenigde Staten van

Amerika in 1956  1956-1957
  
 186.Stukken betreffende zijn reis naar en reportage over Tsjecho-Slowakije in 1957 en

een polemiek met #de Volkskrant# hierover  1957-1958, 1965, 1967
  
 187.Stukken betreffende zijn reis naar en reportage over Polen in 1958  1958-1959
  
 188.Stukken betreffende zijn reizen naar en reportages over de Sovjet-Unie in 1965,

1967 en 1973  1965-1967, 1973
  
 189-195.Aantekeningen over zijn reizen en reportages  [1959], 1961, 1968-1970

Bevat 7 stukken
  
  189.Suriname. [1959]  
  
  190.Cyprus en Griekenland. 1961  
  
  191.West-Duitsland. 1961  
  
  192.Kenya. 1968  
  
  193.Roemenië. 1968  
  
  194.Canada en de Verenigde Staten van Amerika. 1969  
  
  195.Australië en Azië. 1970  
  
 196.Zakagenda's.  1940-1945, 1948-1949
  
 197.Correspondentie met en over zijn familie (vrouw, kinderen, kleinkinderen en

[broer]). Met documentatie  1955-1998
  
 198.Artikel naar aanleiding van een interview met hem en zoon Willibrord. Met

kanttekeningen  ca. 1993
  
 199.Verhandeling over de toekomst van de dagbladen in Nederland  z.j.
  
 200.Interview met W. Drees. Met correspondentie  1961
  
 201.Artikel "Een vlag blijft in de wind" bestemd voor #De Gelderlander#  1945
  
 202.Brieven van Jan Zegers  [1949], 1959
  
 203.Correspondentie met en over Henk Manders  1949, 1961
  
 204.Brieven van J. le Poole en F.J.M. Duynstee over pater W. Arts, aalmoezenier  1949
  
 205.Brieven van [Albert Kuyle]  1948
  
 206.Correspondentie met Martin (onbekend), [correspondent te Rome]  1948
  
 207.Correspondentie met Henk van Maurik over Nationaal Front  1948
  
 208.Correspondentie met Max de Bok over diens activiteiten voor de Nederlandse

Vereniging van Journalisten  1974
  
 209.Stukken betreffende de kwestie L.J.M. Kerkhoffs, journalist bij #De Nieuwe Krant#

  1976-1977
  
 210.Correspondentie met Eibert Meester  1973-1974
  
 211.Stukken betreffende een af te nemen interview ten behoeve van een geluidsarchief

voor de provincie Gelderland  1976
  
 212.Stukken betreffende een bestuurlijk conflict bij verpleeghuis Sint Joachim en Anna

te Nijmegen  1978
  
 213.Stukken betreffende het 100-jarig jubileum van #De Gelderlander#  1948
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 214.Correspondentie met K. Voskuil over zijn betrokkenheid bij Nationaal Front  1956
  
 215.Correspondentie met en over H.C.J. Erkens  1970, 1976-1977
  
 216.Stukken betreffende de kwestie Rudolf Joffé, joods vluchteling  1975
  
 217.Stukken betreffende zijn interview met prins Bernhard  1963
  
 218.Correspondentie over "de persoonlijke verhoudingen tussen teamleiders" van [De

Gelderlander Pers en #De Nieuwe Krant#]  1975-1976
  
 219.Stukken betreffende het conflict met pater Zacharias Anthonisse OFMCap over het

thema vreedzame coëxistentie  1963
  
 220.Correspondentie en interview met Hans Berger, ambassadeur van West-Duitsland

  1965, 1973
  
 221."Kasboekje" met betrekking tot zijn werkzaamheden voor de [VVV Over-Betuwe en

#Het Kompas#]  1942-1943, 1946
  
 222.Schoolrapporten van zijn gymnasiumopleiding aan het Missiehuis Sint Jan te

Soesterberg  1928
  
 223.Brieven aan zijn vrouw Diny en kinderen  1944-1945
  
 224.Correspondentie met J.A.A. Hermans. Met krantenartikel  1951, 1989
  
 225.Stukken betreffende de perszuivering van W.H. Kruiderink  1945
  
 226.Verklaring ("voorlopig certificaat") van de commissie voor de Perszuivering  1946
  
 227.Zakagenda houdende een verslag van een reis door West-Duitsland en Italië  1953
  
 228.Artikelen verschenen in #Levensvenster#, maandblad van de Unie KBO  1981-1984
  
 229.Correspondentie met E. van Westerloo bij diens benoeming tot hoofdredacteur van

het journaal van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS)  1975
  
 230.Correspondentie met pater B. Ditters MSC  1975
  
 231.Brief van Koos [Tuitjer]. Met kanttekeningen  1975
  
 232.Stukken betreffende artikelen van H.A. van Beek en H. Sternsdorff over #De Nieuwe

Krant# in #De Journalist#  1987
  
 233.Opstel over "de taak en functie van de krant"  ca. 1965
  
 234.Artikelen "Leerzame historie" en "Tweede rangs burger" voor de rubriek "Mensen"

in #De Gelderlander#. Met kanttekeningen  [1976]
  
 235.Stukken betreffende de "toekomstige constellatie" van de Limburgse dagbladen

aangesloten bij NV Audet  1974
  
 236.Stukken betreffende de samenwerking tussen NV Audet en #De Telegraaf# met

betrekking tot de dagbladen in Zuid-Limburg  1974
  
 237.Stukken betreffende beleidszaken van de NV Audet, (mede) ontvangen en

opgemaakt in zijn functie als adviseur van de Raad van Commissarissen van de NV
Audet  1971-1977

  
 238.Stukken betreffende de poging van NV Audet tot overname van het #Limburgs

Dagblad#  1972
  
 239.Stukken betreffende samenwerking tussen NV Audet en Pers Unie  1970-1971
  
 240.Stukken betreffende samenwerking tussen NV Audet en de #Twentsche courant#

  1971-1972
  
 241.Stukken betreffende het redactiestatuut en de beginselverklaring van #De

Gelderlander# en #De Nieuwe Krant#  1970-1971, 1973, 1977
  
 242.Jaaroverzichten van de redactie van De Gelderlander Pers over 1958, 1970 en 1971

  1959, 1971-1972
  
 243.Overzicht van kosten gemaakt door de redactie van De Gelderlander Pers  1949
  
 244.Instructies en mededelingen voor de redacteuren van De Gelderlander Pers  1957,

1961-1963, 1965, 1967, 1969
  
 245.Stukken betreffende het beleidsplan ("encycliek") voor de redactie van De

Gelderlander Pers  1969
  
 246.Brieven houdende kritieken op artikelen in #De Gelderlander# en #De Nieuwe

Krant#  1948-1974
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 247.Stukken betreffende een interview met C.P.M. Romme  1963
  
 248-249.Stukken betreffende zijn afscheid als hoofdredacteur van #De Gelderlander# en

algemeen hoofdredacteur van #De Nieuwe Krant#  1977
  
 250.Documentatie over de fusie van het #Arnhems Dagblad# en de Arnhemse editie van

#Het Vrije Volk# tot #De Nieuwe Krant#  1971
  
 251.Toekomstplan voor De Gelderlander Pers. Met kanttekeningen  1962
  
 252.Artikel "Praten met je moordenaars van morgen?" in #Dagblad voor Apeldoorn en

Omgeving#. Met typescript  1961
  
 253.Correspondentie met familieleden, vrienden, kennissen en zakelijke relaties

  1986-1987
  
 255.Oorkonde uitgereikt door het College van Hoofdredacteuren van de Zuid-Oost Pers

(ZOP) ter gelegenheid van zijn afscheid als hoofdredacteur  1977
  
 256.Artikelen van Frequin in #Het Centrum#, #De Gelderlander# en het #Nijmeegs

Universiteitsblad#. Incidenteel met aan- en kanttekeningen  1947-1974
  
 257.Artikelen in diverse kranten en tijdschriften, waarin hij wordt genoemd, aangehaald

of bekritiseerd  1960-1995
  
 258.Clichés van de gezamenlijke editie van #De Gelderlander# en #De Nieuwe Krant#,

uitgebracht bij zijn afscheid als hoofdredacteur op 31 augustus  1977
  
 259-260.Documentatie over diverse onderwerpen, in het bijzonder over de Tweede

Wereldoorlog en de (katholieke) journalistiek  1940-1998
  
 261.Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande stukken.  1947-1967
  
 262-263.Correspondentie met A. den Doolaard.  1948-1991

Bevat 2 stukken
  
  262.1948, 1950-1954.
  
  263.1958-1964, 1966-1968, 1973, 1979, 1983, 1987-1991.
  
 264.Ingekomen stukken betreffende zijn betrokkenheid bij het kerkelijk leven in zijn

woonplaats Huissen.  1952, 1956
  
 265.Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande stukken betreffende het hoorspel

"Alleen maar geroepen".  1956-1957
  
 266.Rapport over het voortzetten van het weekblad "De Linie".  1959
  
 267.Correspondentie met Jan Onstenk, hoofdredacteur van "de Noorderpers".

  1959-1960
  
 268.Ingekomen stukken betreffende zijn betrokkenheid bij het actualiteitenprogramma

"Brandpunt" van de Katholieke Radio Omroep.  1959-1960
  
 269.Kladnotitie met op de achterzijde een tekening van een pierlala.  [1960]
  
 270.Stukken betreffende een interview met Frequin door Bibeb, gepubliceerd in "Vrij

Nederland" d.d. 11 juni 1960.  1960
  
 271.Curricula vitae.  1960, 1976, z.j.
  
 272.Stukken betreffende Anneke Beekman.  1961, 1965-1966
  
 273.Feestedities van "De Gelderlander" uitgegeven ter gelegenheid van het gouden

huwelijk van Frequins ouders, zijn zilveren huwelijk met Dini Evers en zijn afscheid
als hoofdredacteur.  1963, 1965, 1977

  
 274.Ingekomen stukken betreffende zijn betrokkenheid bij de werkcommissie Kerk en

Publiciteit, ingesteld door het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie.
  1965

  
 275.Ingekomen stukken betreffende zijn betrokkenheid bij Pax Christi.  1966, 1968, 1971
  
 276.Beschouwing over de relatie tussen de media televisie en krant. Met bijlagen.  1967
  
 277.Circulaires door Frequin als hoofdredacteur verstuurd aan zijn medewerkers.

  1967-1970
  
 278.Ingekomen stukken betreffende zijn betrokkenheid bij het Pastoraal Concilie.  1968
  
 279.Liturgieboekje van zijn uitvaart.  1998
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