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Anna Theodora Knuttel, een opmerkelijke dame 
 

In verschillende verhalen op deze website valt de naam Anna 

Theodora Knuttel. Wie was deze dame? Al 50 jaar geleden kwam ik 

haar naam voor het eerst tegen in een oud artikel over Veldwijk. Een 

verpleegster uit de begintijd van die instelling vertelde dat ene mej. 

Knuttel ooit de Villa Ruimzicht had gebouwd. Die villa stond in 

Ermelo, op de hoek van de Stationsstraat en de Chevallierlaan. Hij 

zou bestemd zijn geweest voor vijf dames Freyss die er tot hun dood 

zouden hebben gewoond.1 Dit gegeven heeft mij altijd geïntrigeerd. 

In dit artikel zal ik iets over Anna Knuttel en haar familie vertellen. 

Het wordt onderhand ook wel tijd. 

 

Het is goed te weten dat veel in dit verhaal afkomstig is uit officiële papieren en die brengen de 

persoon niet veel dichterbij. Verder wacht de lezer een lange reeks verhuizingen die voor een groot 

deel is terug te voeren op de aansluiting van Anna bij het Leger des Heils (voortaan ook aangeduid 

als het leger). Daar was het vrij gebruikelijk om de officieren na een korte tijd weer op een andere 

plek een nieuwe taak te geven. 

1871 – 1897 
• Jeugd in Ede 

• Kostschool 

• Bekering, boek en bombardement 

• Werk en opleiding in het Wilhelmina Gasthuis 

• In Hees. Een eigen ziekenhuis 

• In dienst bij het Leger des Heils 

De Villa Ma Retraite in 
Ede, later Stompekamp, 
genaamd. Hier woonde 
de familie Knuttel van 
1864 tot 1893. 
(foto Gemeente-archief 
Ede, GA 26709. Collectie 
J.G. Hartgers) 
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Het gezin Knuttel. 
Anna Theodora Knuttel was het jongste kind van Pieter Knuttel Dzn. en Rosalie Freyss. Zij werd 

geboren op 13 september 1871 in Ede. Voor haar moeder was het een veelbewogen jaar. Het begon 

met het overlijden van haar jongste zoontje, Pieter, in september werd Anna geboren en in 

november overleed haar echtgenoot.  

In het gezin werden acht kinderen geboren. Behalve het jongste zoontje waren al twee andere 

kinderen vroeg gestorven. Meer over het gezin Knuttel vindt de lezer hierachter in een aanhangsel. 

Anna Knuttel is dus enkele 

maanden voor het overlijden van 

haar vader geboren. Haar moeder 

is niet hertrouwd en Anna is 

daardoor zonder vader opgegroeid. 

Dat zij een goede band kreeg met 

haar elf jaar oudere zuster Rosalie is vast belangrijk geweest voor haar.  

De familie Knuttel was een gerespecteerde familie en verkeerde, zoals we nog zullen zien, in goeden 

doen. De foto van het geboortehuis van Anna deed dit al wel vermoeden.  

Bij de opvoeding in het gezin Knuttel was het dan ook gebruikelijk dat de dochters op zekere leeftijd 

naar een kostschool voor jongedames werden gestuurd. De oudere zusters Rosalie en Catharina 

waren naar Warnsveld gestuurd waar de dames De Vries in de Villa Welgelegen een kostschool 

hielden voor jongedames uit de hogere standen. Meisjes vanaf 12 jaar waren daar welkom. Voor 

Anna kwam in 1886 het moment dat ook zij van huis moest voor een verblijf bij de dames De Vries. 

Anders dan bij haar zusters is dat maar een kort verblijf geweest. Na vijf maanden keerde zij in 

december 1886 terug naar Ede. De reden daarvan kennen wij niet. Kon zij er niet aarden? Was een 

voorbereiding op een burgerlijk leven als gehuwde vrouw in de betere kringen niets voor haar?  

De kostschool van de dames De Vries in Warnsveld rond 1883 (Foto: Regionaal Archief Zutphen, 3030 Fotocollectie 
Warnsveld Fotonummer SZU002001769) 
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De komst van het Leger des Heils en de bekering van Anna 
In 1887 hield het Leger des Heils in Amsterdam zijn eerste bijeenkomst in Nederland. Binnen het 

gezin Knuttel bestond, zoals later bleek, sympathie voor de activiteiten van deze nog jonge 

organisatie. Volgens eigen zeggen zou Anna op 16-jarige leeftijd bekeerd zijn, dus in datzelfde jaar 

1887. Zijzelf schreef haar bekering toe aan de toegewijde christelijke opvoeding in een vroom 

protestants gezin. Zij wilde een actieve geloofshouding. De banden die hadden bestaan tussen leden 

van het reveil en haar familie zullen hieraan niet vreemd zijn geweest. In de spiritualiteit van het 

Leger des Heils zag zij mogelijk die gewenste actieve houding.2 Wellicht heeft Anna in de jaren na 

1887 al toenadering gezocht tot het leger. 

Een boek en een bombardement 
In de beginjaren was de komst van het Leger des Heils niet onomstreden. Vanuit de overheid, door 
kranten maar ook vanuit de traditionele kerken werden de samenkomsten met wantrouwen en soms 
met onverholen vijandschap bekeken. Het Leger des Heils trok overigens in die tijd ook wel graag de 
aandacht en kreeg die dan ook. 

Het jaar 1891 was een belangrijk jaar voor het Leger des Heils in Nederland. Generaal Booth had een 
boek geschreven, In Darkest England and The Way Out. Het was in feite één grote aanklacht tegen de 
sociale ellende die hij dagelijks zag. Na een analyse daarvan met tientallen voorbeelden, ontvouwde 
Booth een resocialisatieplan met drie fasen. Het Leger des Heils zou de achterbuurten intrekken om 
dak- en thuislozen en andere hulpbehoevenden te zoeken en mee te nemen naar een bad- en bed- 
voorziening. Waren deze mensen bereid om een nieuw leven te beginnen, dan was de volgende fase 
die van werkverschaffing. In het voorjaar van 1891 verscheen een Nederlandse vertaling van het 
boek die veel aandacht trok en ook uitgebreid werd gerecenseerd. De waardering voor het leger 
steeg daardoor. Het verscheen ook op een goed moment. Lange tijd is ‘de barre winter van negentig’ 
een begrip geweest in Nederland. In Amsterdam waren daklozen doodgevroren die bescherming 
tegen de koude hadden gezocht in gasbuizen op een bouwterrein. De sociale ellende was ook in 
Nederland nog meer zichtbaar geworden en de praktische hulpverlening door het leger wekte 
bewondering. De door generaal Booth ontvouwde plannen moeten Anna Knuttel hebben 
aangesproken. 
  
In Ede ontstond in de nazomer van datzelfde jaar een korps van het leger. In oktober zou een 
bijeenkomst worden georganiseerd en de weduwe Knuttel had daarvoor een deel van haar koetshuis 
ter beschikking gesteld. Het liep anders dan voorzien. Ongeveer 500 mensen uit de omtrek kwamen 
bij de villa bijeen en begonnen deze met stenen te bekogelen. Dat hield 1½ uur aan. Volgens diverse 
kranten zou in de aanloop daarnaar toe de burgemeester van Ede, jonkheer Van Borssele, hebben 
aangegeven dat hij het Leger des Heils uit zijn gemeente weg wilde hebben. De predikant van Ede 
had daarop gezegd dat hij de volgende zondag over het Heilsleger zou preken. Dat gebeurde en voor 
een kerk die voller was dan ooit had de predikant gezegd dat die organisatie ‘uit den duivel was’. 

Uit het Korpsgeschiedenisboek 
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Zeer tegen den duivelsche leger ingenomen keerde de gemeente huiswaarts’.3 Het gevolg was dat 
een grote menigte op de avond van de bijeenkomst de villa van Knuttel ‘bombardeerde’ met stenen 

na eerst het enige lichtpunt daar 
te hebben kapot gegooid om 
herkenning onmogelijk te maken. 
Alle ruiten in de serre sneuvelden. 
De vier aanwezige veldwachters 
konden niets uitrichten. Een van 
hen brak een been en moest door 
een personeelslid van de familie 
Knuttel worden ontzet. Deze werd 
zelf daarbij gewond. De familie 
Knuttel was natuurlijk door dit 
alles zwaar aangeslagen. 
Krantenberichten meldden eerst 
dat de familie Ede had verlaten. 
Gezien haar milddadigheid leek 
men in Ede in zekere zin de eigen 
glazen te hebben ingegooid. Later 
werden de berichten over vertrek 
weersproken of gecorrigeerd. Wel 
vertrok de weduwe Knuttel naar 
Arnhem, maar plannen daartoe 

schenen al vóór het incident te zijn gemaakt. 
De dochters werden ook pas in 1893 definitief uit Ede uitgeschreven. Mevrouw Knuttel overleed een 
kleine twee maanden na het incident in Arnhem. Of het overlijden nog een laat gevolg was van het 
incident is niet bekend. Het na aangifte bij Justitie ingestelde onderzoek leverde niet zoveel op. 
Slechts twee vandalen waren herkend. Tegen hen werd vier maanden gevangenisstraf geëist. 
In een van de verslagen van ‘het bombardement’ is er sprake van dat de burgemeester van Ede de 

kapitein van het Leger des Heils, een jong meisje, in uiterst scherpe bewoordingen zijn afkeuring over 

het gebeurde had laten blijken4. Hij legde in feite de verantwoordelijkheid neer bij het leger. Kapitein 

moeten we hier misschien meer zien als een van de organisatoren of leiders van de bijeenkomst dan 

als een feitelijke rangaanduiding.5 Het is dan verleidelijk om in dit jonge meisje Anna Knuttel te zien.6 

Het is niet vreemd te veronderstellen dat zij in die jaren actief is geweest in het korps in Ede en een 

uniform heeft gedragen. Dit is helaas 

niet na te gaan.7  

Naar Amsterdam 
Anna moet in Ede al werkzaam zijn 

geweest in de ziekenverpleging.8 Evenals 

haar oudere zus is zij in 1893 uit Ede 

vertrokken. Zij is toen als (leerling?) 

verpleegkundige gaan werken in het 

toen net geopende Wilhelmina Gasthuis 

(het ‘WG’) in Amsterdam. Dat stond op 

de plek van het voormalige 

Buitengasthuis dat als Pesthuys ooit ver 

buiten de stad was gebouwd. Het 

nieuwe ziekenhuis was al door de 

oprukkende bebouwing van de stad 

ingesloten maar behield door de losse gebouwen een dorpsachtig karakter. 

Het Wilhelmina Gasthuis in aanbouw (1892) Bron: Stadsarchief 
Amsterdam. 

Bericht over de Edese gebeurtenissen in de Schiedamsche Courant van 19 
oktober 1891 
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Anna heeft hier niet lang gewerkt. Zij werd ziek en is enige dagen in het ziekenhuis verpleegd. Daarna 

heeft zij eind januari 1894 vanwege ziekte ontslag gekregen of genomen. Zij zal intern hebben 

gewoond, gezien haar adres Overtoomsche Weg 144. 

Drie maanden later, in april 1894, liet Anna zich inschrijven in de gemeente Nijmegen. Zij ging wonen 

in Hees in de buurt van haar zus Rosalie. In de rond 1874 gebouwde villa Hof en Beek vestigde zij zich 

als verpleegster.  

Al snel werd op hetzelfde adres de 35-jarige Gerard Wouwenberg als verpleegde ingeschreven. Hij 

was uit Almelo afkomstig en was in Amsterdam bij zijn zuster gaan inwonen. Eerst oefende hij er het 

beroep van koetsier uit. Hij werd in Amsterdam in de jaren tussen 1886 en 1898 twintig keer ter 

verpleging in het Binnengasthuis opgenomen, waarschijnlijk in verband met tuberculose. Mogelijk 

heeft Anna Knuttel hem tijdens haar opleiding leren kennen. Anna nam enkele weken daarna een 

jongedame in huis die assisteerde bij de verpleging die ook aan andere inwoners van Hees en 

omgeving werd geboden. In het boek Het Schependom Nijmegen in woord en beeld uit 1912 stond 

over de villa Hof en Beek te lezen: “Er was zelfs, gedurende ruim een jaar, eene ziekenverpleging 

van mej. A. Knuttel in gevestigd, waarmede echter weer in den loop van 1895 werd opgehouden; 

zeer tot spijt van vele dorpsgenooten, die gaarne de welwillende zuster Knuttel hier behouden 

hadden.".9 Deze situatie heeft dus ruim een jaar geduurd. Gerard Wouwenberg vertrok eind augustus 

1895 naar Ermelo. Tijdens haar verblijf in Hees hebben Anna en haar zuster een evangelisatielokaal 

(ook Bethelkerkje genoemd) en kleuterschool gesticht. Anna was inmiddels 23 jaar geworden en 

daarmee meerderjarig. Zij was niet meer afhankelijk van haar voogd en toeziend voogd bij de 

besteding van haar geërfde vermogen. 

Dat vermogen mocht er zijn. Als peuter had Anna bij de verdeling van de erfenis van haar vader ruim 

fl. 21.000 ontvangen.10 Toen haar zus Catharina in 1885 overleed, liet zij de gezinsleden ook ruim fl. 

21.000 per persoon na.11 Kennelijk was het erfdeel van haar vader in die periode sterk in waarde 

gestegen. Dat zal dan ook voor het deel van Anna hebben gegolden. Dat werd beheerd door haar 

voogd, Nicolaas van Limmik, een commissionair en familielid van de kant van haar grootmoeder. 

Toen moeder Rosalie in 1892 stierf, erfde Anna nog eens fl.70.000.12 Haar totale vermogen zal dan 

ook bij het bereiken van de meerjarige leeftijd minimaal fl. 115.000 hebben bedragen, maar 

misschien nog aanzienlijk meer. Dat zou nu gelijk staan met 1,6 miljoen euro.13 

Terug naar Amsterdam  
In 1895 keerde Anna terug naar Amsterdam.14 Volgens het 

Officierenregister werd zij eind augustus aangesteld als 

luitenante bij het Korps Ziekenhuis. Midden april 1896 

werd zij bevorderd tot kapiteine. En zo zien we in het 

krantenknipsel hiernaast een kersverse kapiteine Knuttel 

die eind mei voor even terug was in Nijmegen voor een 

bijeenkomst. 15 

Ziekenverpleging was een onderdeel van het 

maatschappelijk plan dat generaal William Booth had 

geschreven. Incidenteel werden ook in Nederland 

sindsdien door officieren en soldaten zieken verpleegd. In 

het najaar van 1895 achtte de leiding van het Leger des 

Heils de tijd gekomen om hieraan meer structuur te geven. Er werd alvast een gebouw gehuurd aan 

de Ceintuurbaan. De huur werd voor een jaar vooruitbetaald door een bemiddelde dame (!) Een 

ervaren verpleegster, kapiteine M.A.E. Brinkman, werd directrice en Anna haar assistente.16 Bericht 

werd dat zij ook al in Ede en Hees enkele jaren werkzaam was geweest in de verpleging van armen. 
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De verpleging en andere daarmee samenhangende activiteiten voorzagen in een behoefte, maar 

waren op den duur financieel niet vol te houden. Na drie jaar moest men de activiteiten staken. In 

juli 1896 had Anna vanwege gezondheidsproblemen al een halfjaar rust moeten nemen, maar medio 

1897 was dit opnieuw nodig. Kennelijk werd toen de ziekenverpleging door het leger al gestaakt. 

Anna ging toen voor onbepaalde tijd met verlof. Zowel haar gezondheidstoestand als 

familieomstandigheden lieten haar niet toe een nieuw aanstelling aan te nemen.17 

1897-1907 
• Vijf tantes naar Ermelo 

• Een villa voor de tantes 

• Een kinderhuis in Ermelo 

• Een nieuw huis voor twee tantes 

• Naar Transvaal 

• Terug en naar Palestina 

Intussen in Ermelo 
In de inleiding werd al gesproken over vijf dames Freyss voor wie Anna een villa zou hebben 

gebouwd. Dat blijkt ook het geval te zijn geweest. Het ging om ongehuwde zusters van haar moeder. 

Medio september 1893 kwamen vier gezusters Freyss vanuit Ede naar Ermelo. Zij gingen wonen in 

een huis in de buurt van het station. De familie Hartgerink, die hier had gewoond, was na het 

overlijden van de vrouw des huizes in het voorjaar naar Katwijk vertrokken.18 In november voegde 

zich de jongste dame Freyss, Julia, zich bij haar zusters. Haar vorige adres was Veldwijk. In de 

archieven van deze instelling komt haar naam echter niet voor. In september 1895 kwam ook Gerard 

Wouwenberg er wonen, degene die al in Hees bij door Anna Knuttel verpleegd was geweest. In 

Amsterdam was hij koetsier geweest, in Ermelo werd hij ingeschreven als knecht. Paste dit wellicht in 

plannen die Anna Knuttel inmiddels had gemaakt om de tantes huisvesting te bieden in een 

passende woning? 

Eind 1895 had zij voor een bedrag van fl. 1.032,00 een perceel grond van ruim 42 are gekocht 

tegenover de gereformeerde kerk. Het lag op de hoek van de Chevallierlaan die toen Rietlaan 

heette.19 Daarop liet zij 

in het volgende jaar 

onder architectuur van 

E. Knevel, de buurman, 

een grote villa met 

koetshuis, stal en 

koetsierswoning 

bouwen. De 

aanbestedingssom 

beliep een bedrag van 

bijna fl. 12.000. De villa 

kreeg de naam 

Ruimzicht. Die naam 

was toen wel passend. 

De grote kerk aan de 

overkant werd pas een 

paar jaar later 

gebouwd. Met name naar het zuiden 

zal nog een weids uitzicht hebben bestaan. 

Ruimzicht in 1910. Op de achtergrond Villa Maria van architect E. Knevel 
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De dames Freyss zijn overgeschreven naar huisnummer C5c, welk nummer - de bewoning en 

nummers van omliggende panden wijzen daarop - moet zijn toegekend aan Ruimzicht. In mei 1898 

voegde Anna Knuttel zich vanuit Amsterdam bij hen. De ziekenverpleging was opgeheven en het 

leger zag in Ermelo een functie voor haar. En ook de luitenant van het Leger des Heils Aleida Rolina 

Bokhorst kwam vanuit Den Haag in Ruimzicht wonen. Haar ontmoeten we straks nogmaals.  

Heel lang heeft het allemaal niet geduurd. Dit lijkt ook een repeterend gegeven te zijn geweest in het 

leven van Anna Knuttel. In september 1899 vertrokken drie dames Freyss naar Apeldoorn. Anna 

Knuttel verkocht in december de villa aan het gesticht Veldwijk voor fl. 16.000.20 

Kinderhuis 
Waar bleef Anna in die tijd? Zij is verhuisd naar een nieuw huis aan de Horsterweg dat zij had laten 

bouwen als Kinderhuis voor het Leger des Heils. Zo-even kwam naar voren dat de leiding van het 

leger een functie voor kapiteine Knuttel in gedachten had en dat was die van directrice van een 

nieuw te openen kinderhuis. Het gebouw stond later bekend als De Horst en heeft onder meer 

gediend als ziekenhuis, hotel en paviljoen van Groot-Emaus. De kinderen die daar kwamen te wonen 

waren verwaarloosd of wees en afkomstig uit een dergelijk huis in Hillegersberg. Het tehuis daar 

verkeerde in zeer slechte staat. Op 25 augustus 

1898 vond de verhuizing plaats naar een 

tijdelijk onderkomen in Ermelo. Drie maanden 

later werd de definitieve huisvesting met 

ruimte voor twintig bewoners in gebruik 

genomen.21 Al snel was een uitbreiding nodig. 

Er werden enkele kamers en een 

koetsierswoning bijgebouwd. Wat betreft de 

leiding van het tehuis lijken de zaken anders te 

zijn gelopen dan gepland. De al genoemde 

Aleida Bokhorst werd directrice. In het 

Officierenregister is Anna vermeld als 

secretaresse van het Kinderhuis. Intussen was zij begin 1899 weer bevorderd en sindsdien had zij de 

rang van ensigne. Zij was daarmee opgeklommen tot de rangen van stafofficieren.  

Rangenstructuur ontleend aan J. Ringelberg, Met de vlag in top 
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Niet alleen wat betreft de directie van het Kinderhuis liep het anders. Al in 1901 bood Anna Knuttel 

het pand te koop aan met mogelijkheid van directe aanvaarding. Dat was op zijn zachtst gezegd 

merkwaardig. Waar moesten de daar ondergebrachte kinderen zo snel heen?  De verkoop is niet 

doorgegaan. De veiling werd opgehouden, waarschijnlijk omdat er geen acceptabel bod werd 

uitgebracht.22 Opmerkenswaard is dat Anna Knuttel een klerk van de notaris had gemachtigd om 

namens haar te handelen omdat zij destijds in Chiètres sur Bex woonde, in het westen van 

Zwitserland. Dat was in juli 1901. Zij was toen al een paar manden weer met onbepaald verlof. Dat 

najaar keerde zij terug in Amsterdam, komend uit Menton (Zuid-Frankrijk) en werd zij directrice van 

het Doorgangshuis van het Leger des Heils aan de Hoogeweg in Amsterdam-Watergraafsmeer. 

Maar een paar jaar later was het qua verkoop van het Kinderhuis wel raak. Nu ging het wel door. Het 

komt allemaal wat raar over. Eerst een pand bouwen om verschoppelingen te huisvesten en hen dan 

-althans zo op het oog - in de steek laten. Heeft Anna geweten dat er zich een oplossing zou 

aandienen of heeft zij in het vertrouwen geleefd dat die er wel zou komen? Misschien kan ter 

verklaring of verdediging voor de vroege verkoopplannen van Anna dienen dat in een in 1899 

uitgegeven Gids van weldadigheid het volgende vermeldt: ‘Het tegenwoordige gesticht is slechts een 

hulpgebouw, een nieuw gebouw wordt gesticht.23 Misschien was het Ermelose huis van meet af aan 

als tijdelijk bedoeld. 

De adjudante Roose van het Heilsleger moest het nare bericht over de verkoop aan de kinderen 

vertellen en stelde hen voor om voor nieuwe huisvesting te bidden. Of het daaraan heeft gelegen 

zullen we nooit weten, maar in februari 1905 konden de kinderen verhuizen naar een nog geen 10 

jaar oude kapitale villa in Naarden. Deze was gebouwd door de verffabrikant Dirk Vettewinkel, maar 

deze kwam al na enkele jaren te overlijden. Zijn weduwe 

vertrok in 1904 naar Montreux. Volgens een artikel over het 

tehuis in Naarden kon de villa dankzij een grote gift van een 

onbekend gebleven familie door het Leger des Heils worden 

gekocht.24 Vreemd is dat een gedenkboek van het leger de 

anonieme gulle gever vermeldt, maar de gift plaatst in het 

jaar 1898.25 Dirk Vettewinkel kwam pas in 1900 te 

overlijden. Misschien is verwarring opgetreden met de 

beschikbaarstelling van het pand in Ermelo door Anna 

Knuttel. Als gulle gever wordt de familie Insinger genoemd. 

Dit lijkt wel juist te zijn, maar die gift moet dan in 1904 worden geplaatst. Bijgaand krantenbericht 

geeft een aardige bijzonderheid. Het blijkt dat de heer Anton 

Frederik Insinger uit Laren in februari 1905 37,5 jaar gehuwd 

was.26 Deze Insinger was ook de oprichter van het Insinger-

Gleichman Fonds Armen dat zich het steunen en bevorderen 

van liefdadige en godsdienstige instellingen ten doel stelde. 

Bokhorst 
Hoe verging het inmiddels de twee niet naar Apeldoorn 

vertrokken, maar in Ermelo achterbleven tantes Freyss? Hun 

nicht verkocht de voor hen gebouwde villa Ruimzicht, maar 

liet hen niet aan hun lot over. Anna kocht schuin tegenover 

het kinderhuis een perceel grond met een daarop staande 

landarbeiderswoning en bouwde daarnaast een nieuw pand.  

Daarin kwam familie van directrice Aleida Bokhorst te wonen. 

Waarschijnlijk is het nieuwe huis pas in 1903 is gebouwd. De 

familie Bokhorst moet, mét de dames Freyss, nog enige jaren 

in een ander huis hebben gewoond. Zij bestond uit vader Dirk 
Het nieuwgebouwde pand, later Pension 
Bokhorst genaamd. 
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en moeder Weijme, beiden bijna 70 jaar oud, en twee inwonende dochters van in de twintig. Deze 

twee verzorgden waarschijnlijk hun ouders en de tantes van hun huisbazin. Zij konden eventueel 

terugvallen op hun oudste zus Aleida die immers aan de overkant woonde. 

Ook in dit opzicht verliepen de zaken anders dan in het geschetste scenario. Directrice Aleida had 

verkering gekregen met de godsdienstonderwijzer Thomas de Boer en trouwde met hem in augustus 

1904. Enkele maanden daarvóór was al een bericht in de krant verschenen over Anna Knuttel. Zij was 

teruggekeerd uit het Heilige Land en was van plan om daarheen terug te keren om te gaan 

evangeliseren onder de joden. Ook werd bericht dat de heer Th. De Boer en zijn aanstaande, mej. 

Bokhorst, mevrouw Knuttel zouden vergezellen om haar in haar arbeid te ondersteunen.  

Thomas de Boer was al in 1896 vanuit Rotterdam in Ermelo komen wonen. Hij was inwonend in de 

villa Korper Seba en stond toen nog te boek als knecht. Zijn zus Lieuwkje was werkzaam in Veldwijk. 

Zij kocht een stuk grond aan de Stationsstraat van Joh. T. de Lange en liet daarop een villa bouwen. 

Dit werd Villa Louise waarover ik later nog eens een artikel hoop te schrijven. Ook de ouders van 

Thomas en Lieuwkje en andere gezinsleden kwamen naar Ermelo. 

Naar Transvaal 
Wij verlieten Anna in het Doorgangshuis in de Watergraafsmeer waar zij in het najaar van 1902 als 

directrice was aangetreden. Opnieuw niet voor lange duur want een halfjaar later verliet zij 

Amsterdam om naar Transvaal te gaan. De lezer van deze regels zal inmiddels wel net zo veel moeite 

hebben om de belevenissen van Anna nog op een rij te krijgen als de auteur heeft gehad.  

In Zuid-Afrika was in mei 1902 de Tweede 

Boerenoorlog geëindigd.  Aan het einde van 

dat jaar vertrok zus Rosalie uit Nijmegen naar 

Zuid-Afrika om daar de stichting van een 

weeshuis voor te bereiden. De oorlog had 

enorm veel slachtoffers geëist en er zou een 

grote behoefte aan weeshuizen zijn ontstaan. 

Alvorens naar Zuid-Afrika te gaan heeft 

Rosalie nog even in Ermelo gewoond. Diderika 

Obenhuizen, een diacones die ook in Ede had 

gewoond en met Rosalie naar Nijmegen was 

gegaan, vergezelde haar. Het is goed 

voorstelbaar dat Anna na enkele maanden 

haar zus achterna is gereisd om haar terzijde 

te staan bij die voorbereidingen. Overigens is 

in bijgaande bericht sprake van een hospitaal 

en niet van een weeshuis, kennelijk lagen de behoeften anders dan was vooraf was gedacht. 

Naar Palestina  
Volgens een krantenbericht uit mei 1904 was Anna toen recent teruggekeerd uit Palestina en was zij 

van plan – zoals hierboven al verteld – om daarheen terug te keren in gezelschap van het echtpaar 

De Boer-Bokhorst.27 Gegevens van het Leger des Heils spreken over een vertrek met verlof in maart 

1903 en een terugkeer in Holland medio februari 1904. Volgens die gegevens was Anna eind 

augustus daaraanvolgend naar Palestina vertrokken en op 25 maart 1906 teruggekeerd. Het is 

plausibel dat de krant abuis was en het om een terugkeer uit Transvaal ging. Het verblijf in Palestina 

zal een ruime voorbereidingstijd hebben gekend. De directrice van het Kinderhuis, Ensigne Aleida 

Bokhorst, nam per 1 april 1904 ontslag bij het Leger des Heils. Zij had naast de voorbereidingen voor 

haar reis natuurlijk ook die voor haar huwelijk.  

Bij de hier opgevoerde juffrouw Knuttel gaat het zeer 
waarschijnlijk om Rosalie. 
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1907 – 1920 
• Terug uit Palestina 

• Korte tijd in Utrecht. Hereniging met enkele tantes 

• Met tantes naar Noordwijkerhout 

• Niet naar Nederlands-Indië 

• Bevordering en Hoofd opleiding 

• Vriendschap met Margaretha Verweij 

Het verblijf in Palestina is waarschijnlijk erg belangrijk 

geweest voor Anna. Nog jaren daarna gaf zij, soms 

gekleed ’in een jerusalemsch gewaad’, overal lezingen 

met lichtbeelden over dat land. In december 1907 

schreef Anna zich vanuit Palestina in op het adres 

Mauritsstraat 17 in Utrecht. Zij was eerder dat jaar 

bevorderd tot adjudante. En na twee maanden 

voegden zich daar de tantes Virginie en Christina 

Freyss bij haar. Deze dames waren indertijd vanuit 

Ermelo naar Apeldoorn vertrokken maar bleken nu 

afkomstig uit Arnhem. Vastroesten zat er niet in bij 

deze familie. Beide dames, 67 en 65 jaar oud, stonden 

overigens evenals Anna te boek als officieren van het 

Leger des Heils. 

Gedrieën zijn de dames begin augustus 1910 vertrokken naar Noordwijkerhout. De architecten Smits 

en Fels, twee zwagers, vroegen al in februari van dat jaar namens Anna een bouwvergunning aan 

voor een in Noordwijkerhout te bouwen landhuis. Het zal hier gaan om het nog bestaande huis 

Timnath Serah aan het Westeinde 85. In de noordwestgevel is een gevelsteen bevestigd met de 

naam van het huis en de 

afbeelding van een Oosterse 

stad. De naam vormt een 

verwijzing naar het Bijbelboek 

Jozua en wel hoofdstuk 19, vers 

50. Het verblijf in Palestina van 

Anna zal niet vreemd zijn aan 

deze vernoeming. Echter, ook het 

aangrenzende, als zomerhuis 

gebouwde Duinwijk is in dat jaar 

gebouwd in opdracht van Anna. 

Beide panden zijn gemeentelijk 

monument en volgens de 

redengevende beschrijving is 

Anna inderdaad in Timnath Serah gaan wonen.28 In 1918 moet zij het pand hebben verkocht. 

Gelijktijdig met de twee huizen werd, eveneens in opdracht van Anna, het kleinere landhuis Gooweg 

42 gebouwd. Alle genoemde huizen zijn gebouwd en ontworpen door Smits en Fels. 

In 1914 was er sprake van de bouw van het William Booth Ooglijders Hospitaal in Semarang in 

Nederlands-Indië. Vast stond dat deze onder leiding kwam te staan van een bekende Deense 

heilsofficier en oogarts, dokter Wille. De verwachting werd uitgesproken dat stafkapiteine Knuttel 

aan het hoofd van de verpleging zou komen te staan.29 Nu kan het zijn dat er een tweede 

Timnath Serah in Noordwijkerhout 

De verslaggever van de Apeldoornsche 
Courant lijkt niet te hebben beseft dat het echt 
oosterse type afkomstig was uit het op 20 
kilometer afstand gelegen Ede. 
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stafkapiteine aan het leger verbonden was met de naam Knuttel, maar heel waarschijnlijk is dit niet. 

En in oktober 1915 is Anna weer in Amsterdam ingeschreven, komend uit Londen. Maar hoe 

reislustig en bewegelijk Anna ook was, deze benoeming lijkt niet te zijn doorgegaan. 

 

In plaats daarvan werd Anna eind 1916 benoemd als 

hoofd van een nieuwe opleiding voor 

barmhartigheidsofficieren in Amsterdam. Onder haar 

leiding zouden deze praktisch en theoretisch geschoold 

worden in het verplegen van zieken en in het werk onder 

de armen en behoeftigen. Wij zouden dit tegenwoordig 

kunnen zien als een combinatie van wijkverpleging en 

maatschappelijk werk. Anna werd in de Strijdkreet 

gekenschetst als iemand die zelf volleerd was in het 

verplegen van zieken en met hart en ziel verknocht aan 

dit werk.30 In het artikel wordt gesproken over majoor Knuttel. En inderdaad, in mei van dat jaar was 

Anna opgeklommen tot die rang. 

 

Vriendinnen 
In de periode voor de Eerste Wereldoorlog leerde Anna Knuttel een bijzondere vrouw kennen en de twee 

werden goede vriendinnen. Het ging om Margaretha Verwey (1867-1947).  

Margaretha Verweij groeide op in Amsterdam in het gezin van een meubelmaker. Haar oudste broer was 

Albert Verwey die grote bekendheid kreeg als een van de Tachtigers. Haar 

jeugd beschreef zij als somber en eenzaam. Geen wonder, haar moeder 

overleed toen Margaretha vier jaar was en haar eerste stiefmoeder stierf in 

1872 in het kraambed. Eind 1878 stierf ook haar goede en liefdevolle vader. 

Met de tweede stiefmoeder en de voogden had zij een moeizame 

verhouding. 

Al als kind had Margaretha veel plezier in het sorteren van bolletjes wol op 

kleur en vervolgens in het werken met naald en draad. Toen broer Albert 

trouwde, viel een gezinsinkomen weg en haar stiefmoeder en voogden 

drongen er bij Margaretha op aan dat zij een handwerkzaak zou beginnen. 

Dat gebeurde en het werd een succes. Bij de zaak in de Nieuwe Spiegelstraat 

behoorde op een gegeven moment ook een atelier met meer dan 30 

medewerksters. Daarnaast had Margaretha ook een goedlopende zaak in Den 

Haag. Zij ontwierp stoffen, gaf weeflessen en verzorgde lezingen in het land. 

Margaretha Verweij ontwikkelde zich tot een bekende naaldkunstenares die 

haar kunst wilde vernieuwen en verheffen tot schoonheid, wat voor haar gelijk stond met harmonie. Haar 

leven stond in het teken van de kunst, het zoeken naar Christus en het verbinden van kunst en religie. Het 

uitbreken van de Eerste Wereldoorlog betekende voor haar een grote desillusie. Evenals veel andere 

kunstenaars raakte zij verbitterd vanwege het teloorgaan van de idealen die zij hadden gekoesterd. Ook 

zakelijk waren deze jaren moeilijk door de verminderde vraag en de moeizame aanlevering van materialen. In 

het najaar van 1916 leerde zij in een periode van grote innerlijke crisis de kunstenaar Karel Schmidt kennen. 

Door gesprekken met hem herkreeg zij een verbinding met Christus. Later ontstond een verbinding met een 

beweging voor religieuze vernieuwing en de antroposofie van Rudolf Steiner, waardoor zij uiteindelijk Christus 

en kunst met elkaar kon verbinden. 31 

Anna Knuttel, zoals afgebeeld in de Strijdkreet in 1916. Helaas 
is de afbeelding pover, doordat het tijdschrift verschillende 
bewerkingen heeft ondergaan waardoor de kwaliteit steeds 
iets afneemt. Maar het is de enige afbeelding van haar die is 
gevonden. 

Margaretha Verweij. Bron: 
Wikimedia Commons 
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Dit uittreksel uit een lezenswaardig verhaal over Margaretha Verweij doet haar natuurlijk 

onvoldoende recht. Meer van belang is voor ons haar contact met Anna Knuttel. In een periode van 

depressie en uitputting die Margaretha in de jaren na 1914 doormaakte, ontmoette zij een vroegere 

vriendin, een officier van het Leger des Heils. Aantekeningen in dagboeken van Margaretha maken 

zeer aannemelijk dat het om Anna Knuttel gaat en dat de twee heel goede vriendinnen werden. Anna 

had kennelijk een grote invloed op haar op dat moment kwetsbare vriendin. Op haar advies zette 

Margaretha haar zaak te koop en ging zij in tehuizen van het Heilsleger werken.  

Via een halfzusje en zwager van Margaretha die al lange tijd worstelden met psychische en 

lichamelijke problemen deed zich echter een plotselinge wending voor. Zij bleken opeens positief en 

vol hoop te zijn en dat was te danken aan hun kennismaking met de kunstschilder-ziener Karel 

Schmidt. Deze zag kunst als helend en liet het zusje schilderen. Margaretha werd nieuwsgierig, 

maakte kennis met Karel en zijn vrouw en voerde met hem lange gesprekken over ‘Wereld en 

Wereldleiding en over de Apocriefe Bijbelboeken’. Deze leidden ertoe dat zij weer helemaal anders in 

het leven te staan. De band die van beide kanten met het Leger des Heils bestond, was in de ervaren 

zielsverwantschap waarschijnlijk van belang.  Margaretha zag – in haar woorden – de dwaasheid van 

haar wanhoopsdaad in en liet de verkoopborden bij haar winkel weghalen. Zij woonde op dat 

moment in pension bij Anna Knuttel, zegde haar kamer op en ging in een kamer bij haar zaak in de 

Nieuwe Spiegelstraat wonen. Dat moet in 1918 zijn geweest. Uit haar dagboekaantekeningen blijkt 

dat Margaretha en Anna ook verschilden in geloof en hoe zij in het leven stonden. Twee fragmenten 

uit dagboekaantekeningen van Margaretha, resp. uit mei en augustus 1918, geven (alhoewel hier wat 

uit hun verband gerukt) daarvan wel enigszins blijk:  

"Knuttel zei weer dat ik een idealistje ben. Ze verwacht alle heerlijkheid in het 
hiernamaals”. 

En dan naar aanleiding van een droom: 
"Ik dacht aan wat mej. Knuttel mij eens zeide: Jij staat altijd observerend naast ons, nooit 
kom je geheel tot ons - (...) 't Geheel was aanwijzing dat het tijd was mijn kamer op te 
zeggen en mijn inboedel eruit te halen”.32  

De vriendschap van Anna met Margaretha Verweij stond in het stukje hierboven centraal en daarin 

zagen we ook iets meer van de persoon Anna Knuttel. Naast deze eindigende vriendschap ging 

natuurlijk ook het werk voor het Leger des Heils voort, zoals hierboven al bleek. 

1920-1943 
• Naar Egypte 

• Terug in Nederland en naar Bilthoven 

• Kort in Overschie  

• Naar Elst 

Naar Egypte 
In april 1920 vertrok Anna Knuttel met majoor Krieken naar Egypte om daar ‘het werk’ te gaan 

openen. Haar verblijf daar gaf haar later ook veel stof tot vertellen tijdens bijeenkomsten van het 

leger. Verder is er eigenlijk niets over bekend. 

Bilthoven 
In 1923 heeft Anna in Bilthoven een villa gekocht die twee jaar daarvoor was gebouwd. De villa droeg 

of kreeg de naam ‘De Kabouter’. De woning staat er nog op het adres Overboslaan 30 en aan de 

kavel is sinds 1923 niets veranderd. In 1920 had Anna haar broer Johannes die toen in Amerongen 

woonde, gemachtigd om al haar rechten en belangen waar te nemen. Hij mocht ook voor haar 

goederen verkopen. In 1926 werd de villa verkocht en dat heeft Johannes toen voor Anna geregeld.  
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Zijzelf woonde toen in Overschie. Dat was maar een kortdurend verblijf want twee maanden later, in 

mei 1926 verhuisde zij naar Elst bij Amerongen, waar op dat moment ook haar broer woonde. 

In 1929 organiseerde het Leger des Heils in Harlingen een bijzondere vertelavond over Palestina. 

Spreekster was majoor Th. Knuttel uit Bilthoven die niet minder dan zesmaal dat land had bezocht 

(volgens een bericht uit 1927 was zij toen juist weer teruggekeerd uit Palestina). De aankondiging 

beloofde zeer interessante mededelingen over zeden en gewoonten van het volk, Zionisme enz. De 

toevoeging uit Bilthoven doet vermoeden dat Anna opnieuw was verhuisd. 

Tegen het einde van hun leven zijn de broer en zusters Knuttel in het centrum van het land gaan 

wonen. Daniël die in 1900 in Duitsland was gaan wonen is daar waarschijnlijk gestorven. Zijn weduwe 

overleed in 1939 in Freiburg. Rosalie was uit Zuid-Afrika teruggekeerd en had zich in Soest gevestigd 

waar zij in 1935 kwam te overlijden. Johannes woonde in 1926 in Elst bij Amerongen maar begin 

1940 woonde hij aan de Koninginnelaan 52 in Soest. Het betrof een dubbele woning. In de andere 

helft, nummer 50, had Anna zich gevestigd. Johannes stierf in augustus 1940. Anna, de laatst 

overgebleven van het kinderrijke gezin van Pieter Knuttel en Rosalie Freyss stierf op 3 april 1943 na 

een actief leven dat in het teken had gestaan van haar geloof, het getuigen daarvan en vooral ook 

het trekken van consequenties daaruit via maatschappelijk hulpbetoon. 

Nog lang na haar overlijden dook de persoon van majoor Knuttel met een zekere regelmaat op in 

interviews met Marjorie Eberlé-Gotlib (1914-2005), een vrouw van joodse afkomst die in de 

bezettingstijd tot het christelijk geloof kwam.33 In een heel zware periode met ook een grote angst 

voor deportatie was zij zoekende en werd zij driemaal achtereen door verschillende mensen 

verwezen naar de joodse christen Philipp Trostianetzky. De laatste in de rij was majoor Knuttel. 

Marjorie kwam uiteindelijk bij ds. Buskes terecht en werd een Messias-belijdende Jodin. Tot op hoge 

leeftijd heeft zij Anna Knuttel genoemd in haar levensverhaal.34 

Tot slot 
Over de laatste periode van het leven van Anna Knuttel is nog weinig bekend en die periode is 

hierboven een beetje afgeraffeld. Het verhaal is anderzijds al veel te veel uitgelopen en moet maar 

eens worden gepubliceerd. Het is een dilemma, beperk je je tot de hoofdzaken, dan wordt het 

wellicht een leesbaar verhaal. Vertel je als auteur alles wat je weet, dan moet de lezer zich een weg 

banen door het verhaal. Toch is voor dat laatste gekozen. Hier en daar is op internet of in boeken een 

feitje over Anna Knuttel te lezen, maar een vrij volledig verhaal over haar boeiende leven is nog nooit 

geschreven. Wie tot zich laat doordringen hoe deze vrouw in een heel andere tijd een heel ander dan 

doorsneeleven heeft geleefd, kan niet ontkomen aan bewondering voor haar energie en 

gedrevenheid. 

Het begon allemaal met enige verbazing over een jongedame die een huis bouwde voor vijf dames 

Freyss. Deze dames bleken haar ongetrouwde tantes te zijn, zusters van haar moeder. De vraag naar 

het waarom werd hierboven niet beantwoord. Waarschijnlijk moeten we het zoeken in de levensloop 

van de leden van het gezin Freyss. In een afzonderlijk artikel wordt daarover verteld. Het gezin had 

aanzien en vertrok naar Nederlands-Indië. Daar ging het bedrijf van Freyss failliet, wat mede of 

vooral was veroorzaakt door het afbranden van de bedrijfsgebouwen. De oudste zoon van Freyss, 

tevens medevennoot, werd tijdens een reis vermoord. Vader Freyss kwam tijdens de terugreis naar 

Nederland te overlijden. Wellicht bleven moeder en dochters Freyss berooid achter en heeft oudste 

dochter Rosalie zich over haar moeder en zusters ontfermd. De vestiging van de dames Freyss in 

Bennekom, vlakbij Ede, wijst in die richting. Mevrouw Freyss overleed in 1888, mevrouw Knuttel-

Freyss, drie jaar later. Misschien is het simpel zo dat Anna het stokje van haar moeder heeft 

overgenomen toen zij daartoe financieel in staat was. Gezien haar levensinstelling heeft zij dit 

mogelijk ook als vanzelfsprekend ervaren. Maar ook dan blijven er nog vragen. Waarom Ermelo? Had 



14 
 

dat toch te maken met haar tante Julia die al enige maanden vóór haar zusters naar Ermelo, en 

mogelijk Veldwijk, lijkt te zijn gekomen? Vragen die hopelijk nog eens beantwoord kunnen worden. 

Hans van Dijk/2022 

 

Aanhangsel 
 

Het gezin Knuttel 
Zoals hierboven verteld, was Anna Knuttel het jongste kind van Pieter Knuttel en Rosalie Freyss. 

Vader Pieter werd in mei 1819 in Amsterdam geboren als zoon van Daniel Knuttel, een 

suikerraffinadeur. Pieter gaf vroeg blijk van belangstelling voor letterkunde en liet als 26-jarige een 

dichtstuk in druk verschijnen over de sloop van de Hulpbeurs in Amsterdam. Kritiek op zijn dichtkunst 

bleef niet uit, maar dat weerhield hem niet om zijn leven lang letterkundige werken te blijven 

schrijven en uit te geven. Knuttel vertrok naar Nederlands Oost-Indië om daar als ambtenaar te gaan 

werken. Van daaruit is hij uitgezonden naar Deshima (vroeger meestal gespeld als Decima), een 

kunstmatig eilandje in de haven van de Japanse stad Nagasaki.35 Hier was tot 1860 een 

Nederlandse handelspost die het enige contact vormde tussen de westerse wereld en het 

grotendeels daarvan afgesloten Japan. Knuttel was daar in 1857 assistent bij de factorij. Later is hij 

Tweede Commies geworden bij de Algemene Rekenkamer in Batavia. 

In 1859 trouwde Pieter in Batavia met de in 1836 in Wierden geboren Rosalie Freyss. Zij was toen 22 

jaar en Pieter was 40 jaar. De vader van 

Rosalie was evenals Knuttel afkomstig uit 

Amsterdam en beiden waren in 1860 als 

bestuurslid verbonden aan het 

Genootschap voor in- en uitwendige 

zending in Batavia.36 Iets meer daarover 

vindt de lezer in een afzonderlijk bijlage 

over de familie Freyss. 

In september 1860 werd dochter Rosalie geboren, in november 1861 gevolgd door een zoon. De 

laatste kwam al na een half jaar te overlijden. Medio september 1862 repatrieerde het gezin Knuttel. 

Het Handelsblad berichtte over hun vertrek vanuit Batavia met het schip de Hebe.37 Dat was toen 

niet ongebruikelijk. Zeven weken later, op 8 november 1862, berichtte de NRC dat de Hebe met de 

heer Knuttel met echtgenote, zuster en één kind in Brouwershaven was aangekomen. Het gezin 

heeft zich niet lang daarna in Ede gevestigd in de villa Stompekamp, waar in 1863 een tweede 

dochter werd geboren, in 1864 volgde een zoon, Daniël, en in 1866 opnieuw een zoon, Johannes 

Philippus. Zoals al verteld, werd dochter Anna, de hoofdpersoon van dit verhaal, in 1871 ook hier 

geboren.38  

Al eerder werd verteld dat het jaar 1871 voor Rosalie Knuttel-Freyss een bewogen jaar was met het 

overlijden van zoontje en echtgenoot en de geboorte van dochter Anna.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
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Rosalie Knuttel 
In tegenstelling tot wat kranten destijds suggereerden vertrok niet de gehele familie Knuttel na het 

‘bombardement ’uit Ede. Alleen de weduwe Knuttel vertrok vrijwel meteen naar Arnhem, maar de 

plannen daartoe waren al gemaakt. Rosalie, de 

oudste dochter vestigde zich pas in 1893 in Hees 

en komende uit Ede. Hees was toen nog een 

afzonderlijk dorp bij Nijmegen, een tuindersdorp 

waar ook veel villa’s waren van onder meer 

gerepatrieerden uit Indië.  In Hees moet Rosalie in 

de periode 1894 tot 1898 enkele monumentale 

panden hebben laten bouwen en ook nog een 

bewaarschool met vergaderzaal. De laatste 

werden door de plaatselijke predikant geopend. 

Er werd bekendgemaakt dat dit niets met het 

Heilsleger te maken had, zoals in een 

krantenbericht was gemeld. Blijkbaar wilde men 

een herhaling van het Edese bombardement 

voorkomen. Rosalie Knuttel is in 1902 vertrokken 

naar Zuid-Afrika om de bouw van een weeshuis voor te bereiden. Zij is daar in het huwelijk getreden 

met de landbouwer Jan Hendrik Sem. In 1905 liet het echtpaar de roerende goederen in Hees veilen 

in de tuin van de villa Bloemendaal, de villa die Rosalie in 1893 had betrokken. Vast staat dat Rosalie 

veel later terugkeerde naar Nederland en in 1935 als weduwe van Sem is overleden.39 

Catharina, Daniël en Johannes Knuttel 
De tweede dochter, Catharina, werd slechts 23 jaar en daardoor is over haar weinig bekend. Zoon 

Daniël promoveerde in 1898 in Heidelberg tot doctor in de filosofie. Hij trouwde in 1890 met de uit 

Oldenburg (Duitsland) afkomstige barones Elisabeth Magdalene Johanne von Schrenck-Notzing. 

Daniël Knuttel was waarschijnlijk rentenier want er is geen beroep van hem bekend.  Het echtpaar 

vestigde zich rond 1896 in Apeldoorn in een villa aan het Wilhelminapark en vertrok in 1900 naar 

Duitsland. Een datum van overlijden van Daniël is niet bekend. Zijn vrouw stierf in 1939. 

Zoon Johannes Philippus, geboren in 1866, studeerde economie. Na die studie kocht hij de in slechte 

staat verkerende boerderij Harscamp in de (bijna) gelijknamige plaats en nadat het pand was 

opgeknapt ging hij er in 1890 met zijn echtgenote wonen. Ook kocht hij van zijn moeder 255 hectare 

bos, heide en zand, een gebied ter grootte van ruim 350 voetbalvelden. Tegelijk met deze aankoop 

verwierf hij enkele percelen grond in Ede. Daar liet hij een boter- en kaasfabriek bouwen naar het 

voorbeeld van zuivelfabrieken in Friesland. Door meerdere oorzaken werd dit geen succes.40 Toch 

bestaat in zekere zin nog een nazaat ervan41.  Na een groot aantal overnames, fusies etc. is Coberco 

ontstaan, maar ook die is opgegaan in weer nieuwe bedrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

Een van de door Rosalie Knuttel in Hees gebouwde panden. 
Dit is het dubbelpand Jannetje en Johanna, oorspronkelijk 
Emma en Wilhelmina geheten. 
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Verantwoording afbeeldingen: 

• Portret Anna Knuttel op 45-jarige leeftijd. Ontleend aan De Strijdkreet van -12-1916. Met 

bijzonder veel dank aan Marko Mellema van het Leger des Heils 

• De Villa Ma Retraite in Ede, (foto Gemeente-archief Ede, GA 26709. Collectie J.G. Hartgers) 

De foto is in origineel verbleekt, nevelig en lichtblauw en daarom door de auteur bewerkt. Hij 

lijkt nu ingekleurd maar dat is te wijten aan de bewerking.  

• Knipsel uit Algemeen Handelsblad d.d. 21-11-1871. Bron: Delpher.  

• Foto Villa Welgelegen. Erfgoedcentrum Zutphen. 3030 Fotocollectie Warnsveld, Fotonummer 

SZU002001769 

• Fragment Korpsgeschiedenisboek Leger des Heils, Utrechts Archief. Toegangsnummer 11 82 

Leger des Heils inv.nr. 353 

• Knipsel uit de Schiedamsche Courant van 19 oktober 1891. Bron: Delpher. 

• Foto van het Wilhelmina Gasthuis. Stadsarchief Amsterdam. FAAB00008000004_001. 

http://archief.amsterdam/archief/15030/108897  

• Knipsel uit Prov. Geldersche en Nijmeegsche Courant d.d. 28-05-1896. Bron Regionaal 

Archief Nijmegen  
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• Prentbriefkaart Pension Bokhorst. Uitgave J.S. Jansma, Ermelo. Ca. 1909. Collectie auteur 
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• Portret Margaretha Verweij. Wikimedia Commons. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Margaretha_Verwey#mw-subcategories  

• Krantenbericht hospitaal in Zuid-Afrika. Delpher, De Nieuwe Courant d.d. 05-05-1905 
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14 De respectievelijke uit- en inschrijvingen in het bevolkingsregister hebben pas in 1896 plaatsgevonden. In het 

algemeen heeft Anna dit wel getrouw gedaan, maar zoals bij zovelen dacht men er soms pas aan wanneer 
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