ABSTRACT

DE BAKERMAT
De geschiedschrijving van Jan en Toos Frequin – Peters

In ‘de Bakermat’ staat het leven van Jan
Frequin en Toos Peters centraal. Diverse
aspecten van hun leven wordt belicht. Zo
wordt ingegaan op de oorsprong van de
familienaam ‘Frequin’. Zowel Jan Frequin
als zijn voorouders worden besproken.
Ook worden Toos Peters en haar
voorouders afzonderlijk besproken. De
wijk waar de familie Frequin woonden
wordt uiteengezet, belangrijk voor de
vorming van het gezin, daarna wordt het
gezin van Jan en Toos belicht. Deze
geschiedschrijving strekt zich uit tot de
Tweede Wereldoorlog.
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Voorwoord
Voor u ligt de geschiedschrijving van Jan en Toos Frequin-Peters. Mijn twee dochters, Vienna
en Sylvia, zijn de aanleiding voor het schrijven van deze kleurrijke familiegeschiedenis.
Vaak werd mij gevraagd om iets te vertellen over vroeger, met name over mijn ouders. Voor
hen ‘Bonpi’ (mijn vader wilde onder geen beding opa worden genoemd) en ‘Oma Dien’. Bij het
ophalen van dierbare herinneringen refereerde ik ook naar de familiereünies! De feestelijke
aangelegenheden speelden een belangrijke rol binnen de familie.
In aanloop naar de familiereünie 2022, vond ik het een mooie gedachte om de geschiedenis
van onze voorouders in kaart te brengen. Bij het verzamelen van informatie, in eerste
instantie bij mijn directe familieleden, werd ik zo enthousiast dat ik verder onderzoek ben
gaan doen. Dat enthousiasme werd nog een naar een hoger plan gebracht door de vele
conversaties met Elly Frequin-Velthuis, mijn tante en mijn mentor.
In deze moderne tijd is er een schat aan informatie beschikbaar via allerlei databases. Door de
speurtocht kwam er steeds nieuwe informatie beschikbaar en leidde dit zelfs tot leuke
verrassingen. Familie-informatie en foto’s uit de 18e en 19e eeuw kwamen hierdoor binnen
handbereik.
Ik wens u veel leesplezier toe.

Vincent Frequin, 30 mei 2021

1. Inleiding
In deze geschiedschrijving staat het leven van Jan & Toos Frequin-Peters centraal. Hierbij
zullen diverse aspecten van hun verhaal belicht worden. Als eerste wordt ingaan worden op
de oorsprong van de familienaam ‘Frequin’. Vervolgens wordt Jan Frequin en zijn voorouders
besproken en afzonderlijk Toos Peters en haar voorouders. De wijk waar de familie Frequin
huisden wordt eerst belicht voordat het gezin Jan & Toos Frequin-Peters ten tonele komt.
Deze geschiedschrijving strekt zich uit tot aan de Tweede Wereldoorlog.

Figuur 1 Jan Louis Hendrik (Jan) Frequin

Figuur 2 Antonia Maria Johanna (Toos) Peters

2. De oorsprong van de familie Frequin
De eerste geschiedschrijving over de Nederlandse vertakking van Frequin1 werd opgetekend
door Peter Frequin (1918 – 2002) in 1947. Net na de oorlog vroeg hij zich namelijk af of er
buiten zijn directe familie nog anderen in Nederland de naam Frequin dragen. Na veel
speurwerk kwam hij tot de volgende conclusie:
• Frequin werd op verschillende manieren geschreven, zoals: Fraiquin, Fraiquen, Fraiken,
Frinkin of Freken
• De oudste voorvader die hij kon achterhalen was Nicolaas Frequin uit Namen/ België
Door veel onderzoek zag de eerste geschiedschrijving van de familie Frequin (in de vorm van
een stamboom met toelichting) het daglicht ter gelegenheid van de eerste familiereünie in
1947. In een latere uitgave (1960) wordt een document aangehaald waarbij een Frequin
vermeld staat die leefde van 1600 tot 1660. In die tijd waren de onderzoeksmiddelen beperkt:
informatie werd verkregen door het schrijven van brieven en bezoeken aan gemeenten.
In deze moderne tijd met allerlei toegankelijke databases, is het veel makkelijker om de
familienaam Frequin te onderzoeken. Figuur 3 geeft de (waarschijnlijke) eerste 5 generaties
weer.

Figuur 3 De eerste 5 generaties Ferrequin
(Later veranderde Ferrequin naar Frequin).

De eerste persoon die verwantschap heeft met de familie Frequin is Colas de Ferrequin2 (Sieur
de Saint-Georges-le Gaultier, Frankrijk). In 1385 wordt geboorteaangifte gedaan van zijn zoon
Pierre Ferrequin (Douillet, Frankrijk). Pierre krijgt samen met zijn vrouw Jeanne De Brée een
zoon in 1410, genaamd Jean-I. In deze periode komt de naam “de Ferrequin” en “Frequin”
voor dezelfde persoon in verschillende databases.
Over Jean-I is meer bekend. Hij is geboren in 1428 (Douillet le joly, 72130, Sarthe, Pays de la
Loire, France) en trouwt als edelman met Marguerite de Chevigné3 die van adel is. Het
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huwelijk wordt bezegeld met een formeel contract, gedateerd op 15 mei 1450. In dit
document wordt hij vermeld als Jean de Frequin.
Rond 1600 is er een aanpassing aan de naam. Het voorvoegsel “de” valt weg en de naam
wordt nu met een accentgrave geschreven: Fréquin.
Begin 1600 komt de eerste geregistreerde naam ‘Frequin’ in andere landen voor, als eerste in
Leuven, België. De eerste geboorteaangifte in Nederland is voor Gertrudis Cornelius Frequin4,
zoon van Cornelius Frequin. Dat gebeurde op 18 juni 1636 te Hooge en Lage Mierde.
Naast de bekende Frequin’s zijn er nog ongeveer tien Frequin’s in Nederland die niet
voorkomen in de Genealogie Frequin5.
Vooralsnog is er geen direct verband gevonden met Nicolaas Frequin uit Namen en de
hierboven genoemde Ferrequin/ Frequin. Dit wordt de komende periode verder uitgezocht.
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3. Jan Frequin en zijn voorouders
De oudste (bekende) Frequin die een directe lijn had naar Jan Frequin is Nicolaas Frequin6
(1720 – 1788). Hij was fuselier (infanterist), sergeant grensjager. Zijn zoon Francois Joseph
(roepnaam: Frans) (1760 – 1836), trad in de voetsporen van zijn vader. Frans Frequin was
Sergeant Grensjager en daarna kanonnier. In de loop van zijn leven is hij afgereisd van Namen
naar Arnhem. Tijdens zijn reis naar Nederland werd in Gorkum de tweeling geboren:
Franciscus (Frans) Frequin (1811 – 1890) en Maria-Joseph. Van de tweeling is Frans getrouwd
in Arnhem (1837) met Hermina Broekhuisen. Het stel had een beroepsmatig raakvlak, Frans
was kleermaker en Hermina naaister. Frans en Hermina kregen tien kinderen waaronder
Franciscus Lodevicus Hendricus (Lodewijk) Frequin (1843 – 1926): de familielijn die nagevolgd
wordt.
Lodewijk, de vader van Jan Frequin, trouwde in Arnhem (1868) met Elisabeth Wilhelmina
Ubbink. Elisabeth Ubbink overleed op 32-jarige leeftijd in 1878. Ook hun 4 kinderen overleden
op jonge leeftijd.
Twee jaar na het overlijden van Elisabeth, hertrouwt Lodewijk met Johanna Schmidt. Lodewijk
is dan 36 jaar en Johanna is op dat moment 30 jaar. Johanna Schmidt (1849 – 1926) is geboren
in Doetinchem en dochter van Johan Adam Schmidt (1823 – 1872). Johan Adam is afkomstig
van Meudt, nabij Koblenz. Hij kwam naar Nederland om zich in Doetinchem te vestigen als
koopman in aardewerk7.
Lodewijk en Johanna kregen 7
kinderen; 3 dochters en 4 zonen.
Anna, de oudste dochter, was naaister
van beroep. Van haar jongere zusters
Marie en Bets, is alleen bekend dat
Bets bij de V&D heeft gewerkt. De
oudste zoon Adam is een beroemde
fotograaf geweest. De tweede zoon
Louis, was letterzetter in het
drukkersvak. Hij was tevens artistiek
en kon goed schrijven. De derde zoon
is Jan, waarover later meer. De vierde
en jongste zoon Peter was ambtenaar
van de Raad van Beroep (ministerie
van Landbouw, Nijverheid en Handel)
en muzikaal actief als dirigent van het
Arnhems mannenkoor8.
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Figuur 4 familiefoto uit 28-01-1915.
Lodewijk – Johanna, kinderen en hun echtgenoten.
v.l.n.r: Adam en Bets, Jan en Toos, daarachter Jeanne en Peter
Ervoor Jan Terburg en Marie, Jan Janssen en Anna.
Daarachter Frits en Bets, ervoor Louis en Toos.
Zittend Lodewijk Frequin en Johanna Schmidt.

Genealogie Frequin: zie hoofdstuk 7
Pondes database, referentie nummer: 751074453.
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Moeder Johanna bracht vrolijkheid en muzikaliteit in de familie, zij zong veel. De kinderen Jan,
Bets en Peter beschikken ook over de talenten van hun moeder. Lodewijk was drukkersgezel
(1868), letterzetter/ boekdrukker (1880-1913) en voorzitter van de ‘Typographische
Vereniging’9 in Arnhem (1892).
Nu de voorouders van Jan besproken zijn, ga ik wat dieper in op zijn leven.
Over de jeugd van Jan Louis Hendrik (Jan) Frequin (1884 – 1970) is niet veel bekend.
Vermoedelijk heeft hij, gezien het volgende, gewoond in de binnenstad van Arnhem. Zijn vader
was in dienst bij de firma ‘Thieme’ die zijn drukkerijen in de binnenstad van Arnhem had. In
1904 betrok Thieme10 een nieuw pand aan de Koningstraat 36, voorheen de sociëteit Sint-Jan.
Dit pand is onderdeel van een zeer groot complex met een achteruitgang aan de Beekstraat.
Thieme had ook dienstwoningen voor zijn personeel.
Op de huwelijksaankondiging van Jan en Toos staat het adres van Jan: Beekstraat 32. Uit
andere gegevens11,12 blijkt dat zijn broer P.M. Frequin als zelfstandige werkte vanuit hetzelfde
adres.
Jan en Toos trouwden in de Sint Janskerk op de Hoflaan in Arnhem. Dit is bijzonder omdat de
parochieactiviteiten van zowel Jan als Toos vanuit de O.L. Vrouwekerk op de van
Slichtenhorststraat voortkomen.
Als goed katholiek was men nauw verbonden met de
parochie en het gelieerd verenigingsleven, wat extra
kleur aan het leven gaf. Jan zong in het kerkkoor en
zoals gebruikelijk ging hij met de koorleden jaarlijks
op stap samen met dirigent Frits Kox, meestal richting
Duitsland. Via de parochie ontmoette Jan zijn
toekomstige vrouw Toos waarmee hij in 1913
trouwde. Niet duidelijk is of Jan en Toos elkaar
hebben ontmoet via de Sint Janskerk of de O.L.
Vrouwenkerk.
Figuur 5 Jaarlijks uitje van kerkkoor

Als 15-jarige heeft Jan zijn diploma leerling-smid behaald. Jan heeft
verschillende werkgevers gehad. Uit de stempels van de
Staatsspoorwegen op de drie getuigschriften alsmede de reden van
ontslag op getuigschrift 3, mogen we veronderstellen dat Jan eind mei
1905 gestart is bij de Staatsspoorwegen. De overlevering vermeld dat
Jan in de crisisjaren bij de Staatsspoorwegen ontslagen is en een tijd
werkloos is geweest. Later kreeg Jan een baan bij de gemeentelijke
gasfabriek als meteropnemer tot, vermoedelijk, aan zijn pensioen.
Hieronder een korte (incomplete) weergave van zijn werkzame leven.
Figuur 6 Staatspoorwegen
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Jan was een persoon vol humor, levensvreugde én iemand die hiermee een
weg zocht in de moeilijke crisis jaren. Een waardevol leven, rijk door zijn
eenvoud, verdraagzaamheid en liefde.
Jan zag het leven van de luchtige kant: een realist en relativist. Een persoon
waar men respect voor had. Dat Jan het leven van de luchtige kant zag
kwam ook tot uiting dat hij vaak ondeugend was. Of zoals zijn tijdsgenoten
zeiden:
“Het was altijd heel gezellig als hij kwam, het was zo’n gezellige man met
een leuke praat.”

De C.V. van Jan Frequin
1901 18-03-1901
1902 29-11-1902 – 04-12-1902
1902 25-01-1902 – 24-11-1902
1902 04-12-1902 – 19-05-1905
1905 01-06-1905 ……..?
………?
- 28-05-1949
28-08-1949
Diploma leerling-smid

Figuur 7 Karikatuur.
Door Lex van Voorst

Diploma leerling smid aan de Ambachtsschool
Geen betrekking/ huren woning *1)
Bankmedewerker Rijwielhandelaar Gerlach *2)
Plaat- en bankwerker bij Henneman & Co *3)
Werkzaam bij de Staatsspoorwegen
Gasopnemer gemeentelijke gasfabriek
Gepensioneerd

Getuigschrift *2) Getekend op 17
november 1904 Arnhem, Steven Gerlach
Rijwielhandelaar

Getuigschrift *3) Getekend op 19 Mei 1905
Arnhem, Werkmeester A. Kroon van
Henneman & Co

Ondergetekende verklaart dat J.L.H.
Frequin als bankwerker in dienst is geweest
en zich als een ijverig en oppassend
jongmens en er ook niet tegen opzag
wanneer er soms overgewerkt moest
worden. En zodoende durf ik hem gerust
bij eenieder aan te bevelen. Door
verbetering van positie heeft hij mijne
dienst verlaten.

Ondergetekende verklaart dat J. L. H.
Frequin werkzaam is geweest als plaat- en
bankwerker en zich steeds goed en volgens
de regelen der fabriek heeft gedragen. Op
zijn verzoek is hem wegens verandering
van werkkring zijn ontslag verleend.

Getuigschrift *1) Getekend op 25 Mei 1905
Arnhem, A.Siebelink & J.Dongen.

Ondergetekende, voorheen buren van J.
Frequin verklaren bij dezen dat hij zich
goed en ordentelijk heeft gedragen.

4. Toos Peters en haar voorouders
De familienaam ‘Peters’ is een oer-Hollandse naam, waardoor
verschillende stambomen bestaan. Deze stambomen zijn vaak
onvolledig en sluiten niet op elkaar aan. Dit is (waarschijnlijk) ook
het geval ten aanzien van de stamboom van Toos Peters.
Op dit moment gaat de stamboom13 van Toos Peters terug tot Jan
Hendrik Peters (1793 - ??). Jan Hendrik was getrouwd met Joanna
Rutten (???? – 1848), geboren in Ottersum. Zij kregen in Ottersum
5 van de totaal 11 kinderen. Het moeten zware tijden voor Jan
Hendrik en Joanna zijn geweest. Drie kinderen stierven binnen
enkele dagen na geboorte en nog eens drie kinderen stierven op
zeer jonge leeftijd. Rond 1823 is het gezin richting Arnhem
vertrokken. Een zoon, Johannes Hendricksz Peters (1824 – 1863),
huwde in 1849 met Maria Wilhelmina Otten. Johannes en Maria
Figuur 8 Toos in 1913?
waren de grootouders van Toos Peters. Johannes en Maria hadden
vier dochters en een zoon. De zoon, Hendrikus Wilhelmus Peters (1856 – 1922), is de vader
van Toos. Hendrikus Peters trouwde met Johanna Hermina Jansen (1853 - ????) die vijf
dochters en vier zonen kregen. De oudste zoon is vlak na de geboorte overleden.
Dochter Toos huwde met Jan Frequin, en dochter Marie (tante
‘Miet’) met Theodoor Wildenburg (toen woonachtig in Ede). De
jongste dochter Dien trouwde met Petrus Brons. Dien scheidde
drie jaar later in 1920. De andere getrouwde zus woonde in
Nijmegen met een familie naamgenoot Hendrikus Peters. De
vrijgezelle zus Hanna woonde in bij broer Bernhard, later
samen met zus Dien. Bernhard is de jongste zoon en nooit
getrouwd geweest. De andere zonen zijn getrouwd in 1906 en
1907.
De ouders van Toos hadden tuinderijen ten noorden van de
Dalweg inclusief boerderij met de (vermoedelijke) naam ‘St.
Petersberg’. Deze tuinderijen waren belangrijk voor de
uitbreiding van de wijk ten noorden van Sint Marten in
Arnhem, begin 20e eeuw. Hier kom ik later op terug.
Tijdens het leven van de ouders van Toos (Hendrikus en
Figuur 9 Boerderij ‘St. Petersberg’
Johanna) hebben de zonen de werkzaamheden van de
landerijen overgenomen. Bernhard had een groentenhal op de Hommelseweg, de twee
andere broers werkten op de landerijen. Bij de verdeling van deze erfenis (bij leven) zijn de
dochters buiten beschouwing gelaten. In die tijd was de gedachte dat getrouwde vrouwen
zichzelf moeten redden. De ongetrouwde Bernhard zorgde voor zijn zussen Dien en Hanna.

13

Geneanet stamboom database: Hans Frieling

Nu de voorouders van Toos besproken zijn, ga ik wat dieper in op
haar leven.
Toos en haar man Jan Frequin hadden weinig contact met haar
broers en zussen. Hun kinderen met aanhang kwamen wel
regelmatig over de vloer bij Bernhard, Hanna en Dien. Dit verliep
vaak wat stroef. Daarentegen kwamen de kleinkinderen van Toos
en Jan wel graag bij Bernhard op bezoek.
Toos had de reputatie van nukkig, zuinig en streng. Wellicht niet
onbegrijpelijk, gezien de ervaring met haar familie. Toos was
zorgzaam en blijmoedig op haar manier.
Figuur 10 Toos in 1938

Voordat Toos trouwde met Jan, was zij
werkzaam in de huishouding. Dit was onder
meer bij een artsengezin nabij Sonsbeekpark.
Toos is vanuit haar ouderlijk huis getrouwd.
Op haar trouwaankondiging stond als adres
‘Hommelscheweg 314’, uiteindelijk is dit
adres ook bevestigd14. Toos was ook
verbonden met het verenigingsleven van de
parochie. Zij was waarschijnlijk tevens lid van
de vrouwen congregatie.

Figuur 11 Locatie ouderlijkhuis van Toos
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5. De leefomgeving van de familie Frequin
In de tweede helft van de 19e eeuw groeide Arnhem uit zijn voegen door een gestage
bevolkingsgroei. Er was vraag ontstaan naar diversiteit in woningen en daarnaast moest men
rekening houden met de introductie van de Woningwet15 van 1901. Hierdoor werden de
nieuwe woningen gebouwd volgens de nieuwe inzichten en behoeften. In eerste instantie
werden deze woningen gebouwd langs de bestaande uitvalswegen van Arnhem.
De leefomgeving van de familie Frequin lag binnen het gebied tussen de uitvalswegen naar
Deventer (Hommelseweg) en Apeldoorn (Apeldoornseweg).
Dit gebied had een agrarische bestemming en werd aan de
zuidkant begrensd door de spoorlijn Arnhem – Zutphen,
parallel aan de Sonsbeeksingel. Via de Apeldoornse Poort [AP]
(1851) en de Hommelse Poort [HP] (1851) kan men dit
agrarisch gebied bereiken, zie Figuur 13. Het meest zuidelijke
deel van dit gebied was een klein gehucht van vier boerderijen
Figuur 12 Sint Marten 1865
en vijftien woningen aan een smal kronkelig straatje,
vernoemd naar de eerste schutspatroon van de stad: Sint Marten.
De modernisering van Sint Marten werd vormgegeven met de oplevering van de eerste huizen
in een rechtlijnige structuur rond 1880. De uitzondering hierop was het straatje ‘Sint Marten’,
dat al voor de nieuwe aanleg bestond. De Apeldoornseweg werd na 1880 van zuid naar noord
bebouwd met statige herenhuizen. De Apeldoornseweg samen met de Hommelseweg, kreeg
de wijk Sint Marten zijn contouren met als noordelijk grens de Sloetstraat.

Figuur 13 Plattegrond Arnhem 1930
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Staatsblad 158: Wet houdende wettelijke bepalingen betreffende de volkshuisvesting (26-06-1901)

Rond 1896 werd het gebied ten noorden van Sint Marten ontwikkeld voor nog meer
woningen. Dit gebied betrof het Sonsbeekkwartier tot aan de Sint Antonielaan. Het centrum
wordt gevormd door het Graaf Ottoplein en heeft, in tegenstelling tot Sint Marten, een
stervormige structuur.
Een volgend ambitieus initiatief van de
gemeente Arnhem was om op de Braamberg,
ten noorden van het Sonsbeekkwartier, een
villawijk te ontwikkelen.
Echter, na druk van de verschillende
woningbouwverenigingen werd alsnog gekozen
voor middenstandswoningen en
volkswoningbouw.
Als gevolg hiervan kreeg de Braamberg een
andere naam: Sonsbeek-Noord. In lijn hiermee
veranderde Sonsbeekkwartier in Sonsbeek-Zuid.
Figuur 14 Tuinbouwgronden ten noorden van de Dalweg.
De wijk Sonsbeek-Noord loopt tot aan de
In de verte boerderij St Petersberg.
Dalweg en omsluit tevens het gebied tussen de
.
Hesselberherweg, Cattepoelseweg en de Hommelseweg.
De bouwgrond die de gemeente Arnhem aankocht voor deze drie wijken kwamen
hoofdzakelijk van de Baron van Heeckeren van Enghuizen. Hij was de eigenaar van Sonsbeek.
De tuinderijen noordelijk van de Dalweg waren eigendom van de Herenboer Peters, (groot-)
vader van Toos.
Met de ontwikkeling van de wijken Sint Marten, Sonsbeek-Zuid en Sonsbeek-Noord zijn ook
algemene voorzieningen gerealiseerd, zoals het verwezenlijken van een school en een kerk. Zo
waren er meisjesscholen aan de Sonsbeeksingel. De lagere school, de Mulo en de
jongensscholen lagen dichter bij de kerk.

Het bovenstaande vormde de grondslag van het gezin van Jan en
Toos. Het belangrijkste onderdeel van deze vorming was de O.L.
Vrouwekerk. De O.L. Vrouwekerk (1911) lag als een katholiek
‘baken’ in het noord-midden van de wijk Sint Marten, geflankeerd
door twee belendende gebouwen: de pastorie en de
kosterswoning. De reikwijdte van de parochie was vrij groot, van
Sint Marten tot aan Alteveer. Deze kerk was vernieuwend, omdat
de priester in plaats van zijn rug, zijn gezicht naar de gelovigen
keerde.
Het leven van de katholieken speelde zich af rondom de O.L.
Vrouwekerk. s’Morgens voor school naar de H. Mis en in de
Figuur 15 Van zoon Jan 1939-40
Mariamaanden mei en oktober ’s avonds naar het lof. Het
verenigingsleven speelde zich ook af rondom de kerk. De jongens zaten bij ‘de verkenners’ en
de meisjes verenigden zich middels de ‘Katholieke Jonge Meisjes’ (KJM). Zo was er een
mannen- en meisjeskoor en was er een vrouwen congregatie. In dit verlengde liepen de
jongeren in groepen naar en van de kerk. Op deze manier ontstonden vriendengroepen
waaronder ook de toekomstige bruiden van Louis, Jan, Ben, Adam en Theed.

De drie buurten in Arnhem waren destijds ontworpen voor specifieke bevolkingsgroepen. De
focus van Sint Marten lag bij relatief welvarende arbeiders. In Sonsbeek-Zuid zouden de
gegoede (katholieke) middenklasse neerstrijken en in Sonsbeek-Noord werden de ambtenaren
ondergebracht. Al bij de start van de vernieuwde wijk Sint Marten, bleek dat de ambtenaren
belangstelling hadden voor de huurwoningen in deze wijk. Dit was ook omdat de huurprijzen
te hoog waren voor de arbeiders. Deze wijk werd vanwege twee redenen dan ook de
‘speklappen-wijk’ genoemd: 1) vanwege de hoge huur moesten de bewoners ‘speklappen
eten’ en 2) om architectonische redenen. De witte gevelornamenten waren namelijk van
(gepleisterde) imitatienatuursteen. De drie wijken hebben uiteindelijk een pluriforme
samenstelling gekregen met katholieken protestanten door elkaar. Daarbij woonden de beter
betaalde middenklasse en ambtenaren in het noorden en de arbeidersklasse in het zuiden van
deze 3 wijken.

6. Het gezin Jan & Toos Frequin – Peters
Als ‘goede katholieken’ trouwden Jan en Toos eerst voor de kerk
en pas daarna voor de burgerlijke stand. Op 15 augustus 1913
heeft het kerkelijk huwelijk en de ondertrouw16 plaatsgevonden.
Voor de wet waren zij op 3 september 1913 getrouwd17.
Voetnoot 16

Voetnoot 17

Figuur 16 Trouwfeest 03-09-1913

Het huwelijk werd feestelijk gevierd op de boerderij aan de
Hommelseweg van de familie Peters.
Aankondiging

Figuur 17 Hommelseweg 290

Het eerste woonadres van Jan en Toos is (nog) niet achterhaald.
Zij hebben zeker gewoond in de zijstraat van de Hommelseweg,
genaamd ‘Onder de Linden’. De eerste woningen aan deze
zijstraat zijn gerealiseerd rond 1910, aan de oostkant van de wijk
Klarendal. Daar zijn zes zonen van Jan en Toos geboren. De
volgende woning van Jan en Toos was aan de Hommelseweg 225,
boven de winkel ‘Van Ree’, een zaak met huishoudelijke artikelen.
Wanneer en waarom ze verhuisden is niet bekend, mogelijk
hebben de crisisjaren hierin een rol gespeeld. Ondanks dat Jan en
Toos het goed konden vinden met de familie Van Ree, werd hen
verzocht te verhuizen. De familie Van Ree had namelijk zelf de
ruimte nodig voor hun gezin.

Bernhard, de broer van Toos, heeft toen een bovenwoning aangeboden. Deze woning bevond
zich naast zijn eigen woning en een groentezaak en boven de slijterij ‘De grote fles’ aan de
16
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Arnhemsche Courant, 21 augustus 1913 Burgerlijke stand/ ondertrouw
Arnhemsche Courant, september 1913 Burgerlijke stand/ getrouwd

Hommelseweg 290. De verhuizing heeft plaatsgevonden tussen 1949 en 195118. Rond 1966
verlieten Jan en Toos deze bijzondere wijk richting het bejaardenhuis Presikhaaf.
De Arnhemse katholieke stichting ‘Insula Dei’
was sinds 1837 actief op het gebied van
onderwijs en opvang van de armen en wezen.
Naast woningen bouwde deze stichting ook
scholen. In 1923 werd begonnen met een
bewaarschool tegenover de O.L. Vrouwekerk: de
Sint-Annaschool. Op deze school hebben alle
kinderen (en hun toekomstige geliefden) van Jan
en Toos gezeten.

Figuur 19 Lagere school

Figuur 18 Bewaarschool St Anna

Om geen onderscheid te maken tussen arme en rijke
scholen heeft de Arnhemse gemeenteraad in 1867
besloten om alle scholen te nummeren. De
jongensschool was de lagere school nummer 10 op de
Hommelseweg. De kerk en de school waren nauw met
elkaar verbonden. Dit betekende dat na de mis van 08:00
uur, een verkorte route werd genomen naar de school
via de bewaarschool Sint Annaschool.

Na het afronden van de jongensschool, ging Louis naar het seminarie in Soesterberg, Henk en
veel later Adam naar de ‘Fraters van Zeist’. De drie andere zonen bleven dichter bij huis en
gingen naar de R.K. ULO school nummer 22 of de algemene technisch
school aan de Boulevard Heuvelink aan de andere kant van de stad.
De meisjes van de parochieschool St. Annaschool aan de Sonsbeeksingel
gingen doorgaans naar de huishoudschool of in een ‘dienstbetrekking’ om
hun familie financieel te steunen. Wilde men toch doorstuderen dan
moest je in de zesde klas eerst naar een opleidingsschool St. Agnesschool
in de stad. Na een geslaagd toelatingsexamen werd je toegelaten tot de
Figuur 20 De katholieke
R.K. HBS op de Velperweg, een gemengde school wat voor die tijd
verkenners, staand rechts
bijzonder was. Voor de enige R.K. Meisjesschool in de stad aan de Singel
zoon Jan
was geen toelatingsexamen nodig. Elly van de Koppel ging na de lagere
school naar de huishoudschool in het centrum van de stad. Elly Velthuis ging via de St.
Agnesschool naar de R.K. HBS.
Adam heeft na zijn ervaring bij de Fraters van Zeist een jaar op de R.K. HBS gezeten, een
gemengde school aan de Velperweg. Hier behaalde hij zijn HBS-diploma alvorens toegelaten
te worden tot de universiteit. Adam was vrij populair, om zijn kennis én humor. De middelbare
school waar Trees en Nel op hebben gezeten is (nog) niet achterhaald. Zij hebben
waarschijnlijk op de huishoudschool gezeten.
Louis kwam tijdens zijn seminarietijd erachter dat hij een voorkeur had voor een “andere type
rok”. Via de parochie leerde hij Diny Evers kennen. Aan het begin van de oorlog trouwden zij
en streken neer op de Dotterlaan 21 in Arnhem-Zuid. Dit was dichtbij Louis zijn eerste
werkgebied in de Over-Betuwe.
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Adres op verloving en trouwkaart van Adam en Elly

Henk bleef de Fraters trouw en trad als 18-jarige toe tot de congregatie ‘Fraters van Utrecht’.
Hoe Jan en Trees als ook Ben en Nel elkaar hebben ontmoet is onduidelijk, maar dat zal zeker
onder de zegen van de O.L. Vrouwekerk zijn gegaan.
Zoals eerder aangegeven, ontstonden in de parochie veel vriendengroepen. Deze
vriendgroepen ondernamen veel activiteiten, zoals
deelname aan het koor, dansles, tennissen en deelname
aan de verkenners- en KJM-activiteiten. De oudste zus
van Elly Velthuis was bevriend met de kostersdochter,
Theed was bevriend met de broer van deze
kostersdochter. Elly Velthuis en Elly van de Koppel
waren dik bevriend. Elly van de Koppel kreeg uiteindelijk
verkering met Theed. Dezelfde Elly werd daarna
ingeschakeld om Elly Velthuis te koppelen aan ……….
De vier jongste zonen van Jan en Toos zijn na de oorlog
getrouwd.

Figuur 21 De KJM met op de fiets Elly van de
Koppel (voor) en Elly Velthuis (achter)

In de jaren 30 brak de crisis uit. Dit was geen makkelijke tijd voor Jan en Toos. Op eigen kracht
brachten ze het gezin groot, overleefden ze de crisis én de oorlog. Daarvoor is heel veel
waardering en respect. Niet alleen van hun kinderen, maar ook van aanhang en de omgeving.
Dankzij de omstandigheden, de zuinigheid van Toos en het optimisme van Jan maakte ze er
samen een mooi en vrolijk feest van hun leven.

Figuur 22 Het 25-jarige huwelijksfeest

Het programmaboekje

Een van de hoogtepunten, voor de oorlog, was hun 25-jarige huwelijksfeest in 1938. Dit feest
was verspreid over twee dagen. Het programmaboekje spreekt boekdelen: een uitgebreid
programma samengesteld door hun kinderen en naasten.
Het leven komt nu snel in een andere fase: de Tweede Wereldoorlog komt in zicht. In het
volgende deel van de “Geschiedschrijving van Jan & Toos Frequin–Peters” wordt hier verder
op ingegaan.

7. Bronvermelding
Personen
Voor de totstandkoming van ‘De Bakermat’ is veel informatie verkregen vanuit familie.
Enerzijds vanuit directe gesprekken, anderzijds via het Social Medea platforms. Wat mij
bijzonder trof was de gulheid van informatie en het meedenken om aan die informatie te
komen. Om niemand te kort te doen, wil ik geen familienamen noemen, met uitzondering
van Elly Frequin-Velthuis.
Van buiten de familie is veel informatie verkregen van onder andere Benno Landsheer.
Benno is geïnteresseerd in bouwhistorie en heeft daardoor veel ervaring in het achterhalen
van informatie uit archieven.
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