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De familie Freyss 
 

Anna Theodora Knuttel (1871-1943) was een officier bij het Leger des Heils die een actief leven heeft 

geleid en die aan het einde van de 19e eeuw enige jaren in Ermelo heeft gewoond. Zij liet daar ook 

tastbare herinneringen na in de vorm van twee villa’s en een wat bescheidener woning. Volgens een 

artikel in een oud tijdschrift had Anna één daarvan gebouwd voor vijf dames Freyss. Een onderzoekje 

leverde een lang verhaal op over het leven van Anna en ook de bevestiging dat het verhaal over de 

villa juist was. Ook bleek dat de dames Freyss haar tantes waren. Waarom betoonde Anna zich zo 

betrokken bij het wel en wee van haar tantes? Om te proberen dat te begrijpen zijn ook naspeuringen 

gedaan naar de familie Freyss. Met opnieuw een veel te lang verhaal tot gevolg, maar het geeft 

aardige inkijkjes in het 19e-eeuwse leven van een protestantse koopmansfamilie. En ook wel inzicht in 

de beweegredenen van Anna. 

Johannes Philippus Freyss 
Anna Knuttel was de dochter Pieter Knuttel Dzn. en Rosalia Freyss. Over de familie Knuttel is het een 

en ander verteld in een uitgebreid artikel over Anna.1 De vader van Rosalie, en dus de grootvader van 

Anna Knuttel, was Johannes Philippus Freyss.2 Hij was in 1801 in Amsterdam geboren en was 

makelaar in koffie. In 1823 trouwde hij met de 23-jarige Rosalie Benitte. Zij was geboren in Senonnes 

in het Departement Vosges, zo ongeveer tussen Nancy en Straatsburg. Haar moeder had zich met 

Rosalie in Amsterdam gevestigd en daar was zij opgegroeid.  

Het vak van makelaar in koffie was rond 1830 niet lonend. Freyss solliciteerde daarom bij de 

Nederlandsche Handels-Maatschappij (NHM) en werd 

aangenomen.3  

Koning Willem I had deze maatschappij in 1824 opgericht om de 

Nederlandse economie en bedrijvigheid te bevorderen. Secretaris, 

en vanaf 1831 directeur, was Willem de Clercq. Deze genoot ook 

bekendheid als dichter en verkeerde in de kringen van het reveil. 

Dit was een geestelijke opwekkingsbeweging (ook in andere 

Europese landen) die begon met bijeenkomsten van 

geestverwanten. Vooraanstaande figuren bij het reveil in 

Nederland waren Bilderdijk, Da Costa, Capadose en Groen van 

Prinsterer. De nadruk lag eerst op de geloofsbeleving, later kwam 

er ook aandacht voor maatschappelijke zorg. Bij dat laatste aspect 

speelde Ottho Gerhard Heldring een grote rol. 

Freyss had een goede band met De Clercq, door wie hij ook 

geïntroduceerd werd bij bijeenkomsten van het reveil. 

Textielindustrie 
Nederland was na het Congres van Wenen verenigd geweest met België. In dit zuidelijkste deel van 

het koninkrijk was al sprake van industrialisatie. In navolging van Engeland waren hier 

textielfabrieken gesticht die ‘katoentjes’, geweven katoenen stoffen, produceerden die door schepen 

uit het noordelijke deel werden vervoerd naar onder meer Nederlands-Indië. De vereniging van 

Nederland en België leverde geen gelukkig huwelijk op en in 1830 scheidde België zich af. Een van de 

gevolgen daarvan was dat de afzetmogelijkheden voor de textielfabrieken vervielen. 

De NHM liet het oog vallen op Twente, destijds een geïsoleerde streek met veel arbeidspotentieel. 

De bevolking daar had al lange tijd in huisindustrie ervaring opgedaan met de weeftechniek.  De 

Willem de Clercq (Afbeelding 
Rijksmuseum via Wiki-Commons) 
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Clercq wilde de welvaart in deze streek, maar ook van ons land, bevorderen door middel van een 

eigen Nederlandse textielindustrie. Toevallig liep hij in Hengelo Thomas Ainsworth (1795-1841) tegen 

het lijf. Ainsworth was een Engelsman die in eigen land en in België zijn sporen had verdiend in deze 

bedrijfstak en die destijds enkele opdrachten uitvoerde in Oost-Nederland.4 

 Waar anderen dachten aan fabrieksmatige textielindustrie pleitte 

Ainsworth voor de toepassing van moderne Engelse weefgetouwen 

met een snelspoel in huisindustrie. Willem de Clercq nam diens advies 

over en men ging in Twente experimenteren. Er werden weefscholen 

opgericht waar kinderen leerden omgaan met het moderne Engelse 

weefgetouw. De opgedane kennis werd aan anderen doorgegeven. De 

eerste weefschool werd in 1833 in Goor opgericht. 5 Ainsworth kreeg 

daarover de leiding. De opzet was een succes. In de omgeving werden 

meerdere scholen gesticht. Na een paar jaar besloot de NHM te 

stoppen met de weefscholen. Het had al voldoende opgeleverd. 

Bij de keuze van De Clercq voor de ideeën van Ainsworth speelden ook 

zijn ervaringen met het fabriekssysteem een rol. De dagelijkse 

arbeidsduur van 15 uur voor vrouwen en kinderen was sowieso 

bedenkelijk of af te keuren, maar ook het ontbreken van ‘een inrigting 

om op den eenigen vrijen dag gunstig op het gemoed te werken’. Dacht hij aan een fabriekskerk of 

andere vorm van godsdienstoefening?   

Hoe verging het Freyss? 
Nu komt Freyss weer in beeld. Hij was in dienst getreden bij de NHM en trad op als tolk en ‘adsistent’ 

van Ainsworth. Al snel volgde zijn benoeming tot agent. Hij was vanwege die functies in Wierden 

gaan wonen. Daar is ook zijn oudste dochter Rosalie geboren.6 Freyss was een zeer godsdienstig 

man. Hij zag een duidelijke verantwoordelijkheid van de werkgever voor de didactische, zedelijke en 

godsdienstige vorming van zijn werknemers. Hij nam daarom deel en gaf zelfs leiding aan een 

conventikel, een godsdienstige bijeenkomst. Er was proces-verbaal opgemaakt want bijeenkomsten 

van meer dan 20 personen waren verboden, tenzij er toestemming was gegeven. Conventikels 

stonden ook in een kwade reuk bij de overheid vanwege de afscheidingsbeweging van 1834. Maar 

eigenlijk was het niet meer dan een bijbelles. Bij een tweede conventikel was ook Ainsworth 

aanwezig geweest. De Clercq schreef aan Groen van Prinsterer: ‘Men vervolgt mijn arme vriend 

Freijss in Overijssel omdat hij voor enige boeren heeft durven bidden en een capittel (bijbelhoofdstuk 

vD) heeft durven uitleggen’.7  

 Ondanks de goede band die Freyss 

had met directeur De Clercq werd hij 

in 1836 door de NHM ontslagen. De 

reden was de abominabele manier 

van boekhouden die Freyss erop 

nahield wat de NHM een enorme 

strop opleverde. Het zou niet de 

laatste keer zijn dat hem dit opbrak. 

Hij zat echter niet bij de pakken neer 

en opende zelf een calicotfabriekje 

in Amersfoort. Het woord calicot was 

destijds meer gangbaar dan het  

         Thomas Ainsworth 

Te koop in Nijkerk (Bron: Delpher. Arnhemsche Courant  
van 24-01-1843) 
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woord katoen. Na korte tijd verplaatste hij zijn activiteiten naar Nijkerk. Daar ging hij wonen in het 

landhuis Hulkenstein. In Nijkerk werden tussen 1839 en 1842 zijn dochters Antoinetta, Virginie en 

Julia geboren. Ook hier gaf hij blijk van goede intenties voor zijn personeel. Hij organiseerde 

tweemaal per week op eigen kosten een leesles voor bijna de helft van zijn personeel, allemaal 

mensen die geen enkele vorm van onderwijs hadden gevolgd. Een predikant verzorgde in de 

avonduren catechisatie. Maar de fabriek kwam niet tot bloei en Freyss moest hem sluiten. Met zijn 

broer Antonius Fredricus die bij het gezin inwoonde en die hem ook beroepsmatig bijstond, 

verhuisde hij naar Nunspeet en vervolgens met zijn gezin terug naar Amsterdam.8 De broer overleed 

in 1886 in Nunspeet.9 

Naar Indië 
In 1843 vertrok Freyss naar Nederlands-Indië om daar in opdracht van de NHM onderzoek te doen 

naar de mogelijkheden van ruilhandel tussen Nederlands-Indië en China. China was door Engeland 

gedwongen om Hongkong af te staan en vijf andere steden open te stellen. Dat gaf grote 

mogelijkheden voor handel en zending. Allerlei zendingsorganisaties stuurden zendelingen om 

voorbereidingen te treffen voor zending in het binnenland van China. De NHM zag echter voorlopig 

af van handel met China. In 1845 keerde Freyss terug naar Nederland. 

Het reveil, Heldring en de rol van Freyss 
Zoals vermeld, had Freyss had verschillende contacten met mensen uit het reveil, een internationale 

protestantse opwekkingsbeweging die niet los kan worden gezien van de romantiek en waarvan de 

leden een afkeer van rationalisme en verlichting deelden. Weliswaar was Willem de Clercq, zijn 

vriend en beschermheer, in 1841 overleden, maar de contacten met anderen binnen de reveilkring 

waren gebleven. Vanaf ongeveer 1845 verbreedde de beweging zich door de nadruk die kwam te 

liggen op maatschappelijke bewogenheid: armenzorg, strijd tegen alcoholisme, hulp aan 

verwaarloosde jeugd, prostituees en zwakzinnigen. 

Voor het maatschappelijk reveil was Ottho Gerhard Heldring een leidende figuur. Deze predikant uit 

Hemmen in de Betuwe had zich onderscheiden door zich het lot aan te trekken van een groep 

mensen die zich in de Veluwse ‘wildernis’ hadden gevestigd en 

daar zonder veel succes probeerden een bestaan op te 

bouwen. Heldring zorgde voor een put – de bewoners 

moesten eerder water opvangen in een ton of bij gebrek 

daaraan uit een plas halen – en bouwde er een school. 

Daarmee was eindelijk een goede basis gelegd voor de 

ontwikkeling van deze plaats, Hoenderloo geheten.10 In de 

jaren 1845 en 1846 heerste in Ierland, maar ook in ons land 

een grote hongersnood door het mislukken van de 

aardappeloogst als gevolg van de aardappelziekte. De 

standplaats van Heldring lag in het zwaarst getroffen gebied 

en Heldring trok zich ook het lot van de hongerlijdende arme 

bevolking aan.  

Al twintig jaar eerder had Heldring blijk gegeven van een warm 

hart voor de zending. Zijn ‘onvergetelijke vriend Westhoff, 

predikant in Nijmegen’ had hem ervan moeten weerhouden om het ambt van predikant te verruilen 

voor het beroep van zendeling.11 Heldring had zich toen erbij neergelegd. In deze jaren van nood 

verdiepte Heldring zich weer in de situatie in Nederlands-Indië. Hij ontwikkelde ideeën die een 

oplossing zouden moeten brengen voor de kwakkelende zending en voor de nood van de arme 

bevolking in Nederland voor wie hier geen fatsoenlijk bestaan mogelijk scheen. 

O.G. Heldring 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ottho_Gerhard_Heldring
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Heldring ontvouwde in korte tijd een aantal plannen die steeds vanwege tegenwerking van de 

regering, veranderde omstandigheden of door voortschrijdend inzicht nogal ingrijpend wijzigden. In 

die periode mocht op Java geen zending worden bedreven, voor sommige andere gebieden werden 

hinderpalen uit de weg geruimd. Zo werd Makassar eind 1846 tot vrijhaven uitgeroepen. In die tijd 

moet Heldring frequent met Freyss hebben gesproken die juist was teruggekeerd uit Indië, en de 

situatie daar zelf had gezien en bestudeerd. Tussen Heldring en Freyss zal een onderlinge 

beïnvloeding hebben bestaan. Uiteindelijk ontwikkelde Heldring hieruit ideeën over de christen-

werkman. Geselecteerde mensen die een vak hadden geleerd en hier geen bestaan konden 

opbouwen zouden als kolonisten naar Nederlands-Indië uitgezonden kunnen worden. In Indië 

zouden zij een bestaan kunnen hebben en door een christelijke levenswandel het werk van een 

zendeling kunnen ondersteunen. (Wij zouden dat laatste nu kunnen aanduiden met het woord 

rolmodel.) Heldring legde het idee van idee van de christen-werkman voor aan de Christelijke 

Vrienden (de bijeenkomst van de reveilsympathisanten) en vond gehoor, mede doordat dit nu een 

kans leek te bieden om eens wat te doen en het niet bij kritiek op anderen te laten. In de kring van 

het reveil bestond veel kritiek op het NZG. Er werd een voorbereidingscommissie gevormd waarin 

naast Heldring en de heren Koenen, Elout van Soeterwoude, Gildemeester ook Freyss zitting had.  

Een onderneming in Nederlands-Indië 
Deze wat lang uitgesponnen inleiding over de sociale situatie in de jaren ’40 van de negentiende 

eeuw, de situatie in Indië en de zending aldaar, was nodig om iets van de verdere levensloop van J.P. 

Freyss te kunnen begrijpen.  

Deze had in tussentijd ook zelf voorstellen over een ander zendingsbeleid gedaan aan het NZG en 

aan de regering maar kreeg de handen niet op elkaar.12 

Het ging hem vooral om de verbreiding van het evangelie dat hand in hand kon gaan met vergroting 

van de volkswelvaart in de Oost.13 Freyss heeft geconcludeerd dat hij het van regering of organisaties 

niet moest hebben en dus restte slechts particulier initiatief. In juni 1847 deelde hij aan de minister 

mee dat hij in samenwerking enkele Rotterdamse zakenlieden bezig was met de oprichting van een 

handelshuis in Makassar onder de naam J.P. Freyss en Co.14 Hij wilde handelscontacten aanknopen 

met China en Batavia en de exploitatie van de Buitengewesten bevorderen door de vestiging van 

handelsdepots. Hij zag hierin een nationaal belang. Freyss kreeg in die zin medewerking van de 

minister dat de overtocht van vijftig personeelsleden werd betaald door het rijk. In de reveilkring 

vond het plan een goed onthaal. In korte tijd werd van daaruit een bedrag van fl. 80.000 als 

startkapitaal bijeengebracht. Heldring was enthousiast en zag hierin een mogelijkheid tot realisering 

van zijn ideeën over de christen-werkman. Freyss ging hierin mee en aan de overtocht namen ook elf 

‘geëngageerde’ christenen, sommige met vrouw en kinderen deel. Hijzelf reisde met zijn gezin 

vooruit en arriveerde op 27 november 1847 in Batavia met echtgenote en acht kinderen.  

 

Freyss omarmde de ideeën 

van Heldring en heeft 

geprobeerd die in praktijk 

te brengen. In de praktijk 

bleken deze toch te 

idealistisch en ook met 

onvoldoende kennis van 

het leven in Indië 

ontwikkeld. Er zijn 

voorbeelden bekend van een schoenmaker en een wagenmaker die als christen-werklieden naar 

Indië vertrokken. Kennelijk had niemand zich hier gerealiseerd dat de Indische bevolking niet op 

Javasche Courant d.d. 27 november 1847. Bron: Delpher 
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schoenen liep en het gebruik van wagens daar in de praktijk ook niet handig was. Er viel voor de 

vaklieden geen droog brood te verdienen. 

 Ondanks de geringe medewerking van de 

gouverneur-generaal lukte het Freyss in het begin 

om handelscontacten aan de knopen. De NHM was 

hem ter wille en zag in hem een betrouwbare 

partner. Toch ging het niet goed. De Indische 

bevolking handelde liever met de vertrouwde 

contacten en een sultan werkte hem erg tegen. Het 

ging ook voor een deel mis door noodlottige 

omstandigheden. Eerst verloor hij een zeilschip, 

vervolgens werd zijn zoon, medevennoot en 

naamgenoot tijdens een reis tussen eilanden door 

piraten ontvoerd en vermoord.  

 

 

De genadeslag kwam met het afbranden van een groot magazijn waardoor een grote financiële 

schade ontstond. De handelsonderneming J.P. Freyss werd in 1856 failliet verklaard. Volgens een 

rapport van de NHM-agent was dit niet alleen veroorzaakt door de vermelde ramp maar ook door 

het onvoorzichtig geven van krediet en – opnieuw – een slordige boekhouding. 

Freyss is na het faillissement nog twee jaar in Makassar blijven wonen en toen verhuisd naar Batavia. 

Daar voorzag hij in zijn bestaan door het geven van onderwijs, eerst in het particuliere onderwijs, 

vanaf 1863 bij een gouvernementsschool.   Hij maakte deel uit van het bestuur van het Genootschap 

voor In- en Uitwendige Zending.15 Van dat bestuur maakte ook Pieter Knuttel deel uit. Pieter, al wat 

ouder, trouwde in 1859 met Rosalie, de in Wierden geboren dochter van Freyss. 

Vanwege zijn gezondheidstoestand kreeg Freyss in 1866 een tweejarig verlof. Onderweg naar 

Nederland overleed hij op 29 juni 1866 op de Java Packet. 

Terug in Nederland 
Het gezin van Freyss had het in die periode zwaar te verduren. De moord op de zoon en broer moet 

hen als een mokerslag hebben getroffen. Daarna volgde de brand en het faillissement. Het zal een 

Bespreking van een publicatie van J.P. Freyss in de 
Java-Bode van 18-05-1859 (Bron: Delpher) Mededeelingen Java-Comité 1861, deel 1 (bron: 

Delpher) 

Java-Bode van 25 augustus 1855 (Bron: Delpher) 
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flinke stap terug zijn geweest in inkomen en aanzien. Toen Freyss ook nog tijdens de terugreis kwam 

te overlijden, moet de toekomst er zwart hebben uitgezien. 

Dochter Rosalie was met haar echtgenoot Pieter Knuttel en hun kind al in 1863 teruggekeerd naar 

Nederland. Zij hadden zich in Ede gevestigd in een kapitale villa. Waarschijnlijk heeft de familie 

Knuttel over verschillende generaties een groot kapitaal opgebouwd. Pieter had in Indië een 

ambtelijke functie met vast wel een fatsoenlijk inkomen maar daarvan kan hij niet rijk zijn geworden. 

Het is dan ook niet vreemd te veronderstellen dat het echtpaar Knuttel zich ontfermd heeft over de 

waarschijnlijk berooide moeder en haar vijf dochters. Rosalie ontving een pensioen van fl. 20 

vanwege de staatsbetrekking die haar man bij het onderwijs vervulde. Haar dochters waren 

meerderjarig zodat er van een toeslag voor hen geen sprake kon zijn.  

Naar Bennekom 
De weduwe Freyss heeft twee jaar met haar vijf dochters ingewoond bij het gezin Knuttel in Ede en is 

daarna voor zes jaar met twee ervan naar Amsterdam vertrokken. Althans dat wijzen gegevens uit 

Ede uit, in Amsterdam zijn zij dan niet te vinden. Drie dochters bleven waarschijnlijk inwonen bij het 

gezin Knuttel. In die periode, in 1871 kwam Pieter Knuttel te overlijden. In 1875 later kocht Rosalie 

een herenhuis in Bennekom.16 Dit was gebouwd aan de toenmalige Grindweg (nu Edeseweg) door de 

predikant H. van Strien die na zijn emeritaat naar Bennekom was teruggekeerd. Van Strien heeft er 

niet lang van kunnen genieten want hij kwam al begin 1872 te overlijden. Rosalie Knuttel kocht het 

van zijn erfgenamen en haar moeder en zusters zijn er gaan wonen. Het pand is er nog, alhoewel 

sterk gewijzigd omdat het in 1907 met een verdieping werd verrijkt. De villa droeg eerst de naam 

Beukenoord en is lange tijd een pension geweest. Inmiddels 

is de naam veranderd in Bene Vita. De dames Freyss hebben 

‘Pensioenoverzicht’ van Rosalie Benitte. We hopen maar dat het pensioenbedrag een maandelijks bedrag was. 

Beukenoord in oorspronkelijk toestand  

Rechts de situatie in Bennekom rond 1880. Het rondje geeft de plek aan 
waar de dames Freyss woonden. (Bron: Bonneblad. Het Kadaster) 

Beukenoord na 1907. (Foto’s Oud Bennekom. Deze in origineel 
Gemeentearchief Ede GA10445) 
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hier hopelijk een rustige en goede tijd gehad. Moeder Rosalie Freyss-Benitte is er in 1888 op 84-jarige 

leeftijd gestorven. De dochters bleven tot 1893 in dit huis wonen.17  

De weduwe van Pieter Knuttel kwam eind 1891 te 

overlijden, een paar maanden nadat haar woning 

in Ede zwaar was beschadigd door tegenstanders 

van het Leger des Heils. Dochter Anna was toen 20 

jaar en daarmee nog minderjarig én onderworpen 

aan het toezicht van een voogd en toeziend voogd. 

In 1894 bereikte zij de meerderjarige leeftijd 

waardoor zij zelf over haar geërfde vermogen kon 

beschikken. Aan het einde van het daaropvolgende 

jaar kocht zij een perceel grond in Ermelo en 

bouwde daarop een villa die volgens een oude 

bron bestemd was voor huisvesting van vijf dames 

Freyss. Dit is ook gerealiseerd, al is dat niet levenslang geweest zoals die oude bron suggereerde. In 

1899 vertrokken drie van de zusters Freyss naar Apeldoorn. Anna Knuttel verkocht de villa maar 

zorgde voor vervangende huisvesting in Ermelo van de twee achtergebleven tantes. In de jaren 

daarna zijn er nog verschillende momenten van hereniging geweest. Anna heeft in tussentijd in Zuid-

Afrika en (voor langere tijd) in Palestina verbleven en na terugkomst vinden wij steeds weer dames 

Freyss op haar woonadres. Tijdens zo’n periode in Utrecht kwam Anna Christina op 6 maart 1910 te 

overlijden. Een half jaar later stierf Antoinette Frederika in een door nicht Anna gebouwde villa in 

Noordwijkerhout. Al snel (op 27 februari 1911) volgde daar het overlijden van Maria Elisabeth, de 

oudste van de gezusters. Zij was toen 78 jaar. Alleen de twee jongste zussen, Virgina en Julia waren 

toen nog in leven. Zij stonden, evenals Anna Knuttel, te boek als officieren van het Leger des Heils. 

Julia Christine stierf in 1923, tachtig jaar oud. Zij had vanaf 1905 met haar zus in Zoelen gewoond en 

is ook daar overleden. 

Terugblik  
Het begon allemaal met de vraag of het waar was dat een mejuffrouw Knuttel aan het einde van de 

19e eeuw in Ermelo een villa bouwde voor vijf dames Freyss. Het onderzoek daarnaar leverde zoveel 

interessante gegevens op over de familie Knuttel dat dit uitliep op een uitgebreid verhaal over het 

leven van Anna. Plus het antwoord op de gestelde vraag. Dat van die villa klopte en dames Freyss 

waren tantes van Anna. Alleen, waarom bekommerde hun nicht zich zo om hen? 

Het parallel uitgevoerde onderzoekje naar de familie Freyss gaf inzicht in de omstandigheden die 

daartoe hebben geleid. De gezusters Freyss hadden in de jaren vijftig en zestig van de 19e eeuw nogal 

wat meegemaakt en kwamen waarschijnlijk berooid terug uit Nederland-Indië. Daarom zullen hun 

vermogende zuster en, later, de nicht zich over hen ontfermd hebben. 

Hans van Dijk/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bene Vita in moderne toestand (Foto Oud 
Bennekom) 
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Samenstelling van het gezin van J.P. Freyss 
 

Naam Geboren Geboorteplaats Overleden Plaats overlijden 

Johannes Philippus Freyss 24-02-1806 Amsterdam 29-06-1866  Op de Java 
Packet (op zee) 

Rosalie Benitte 15-08-1804 La Petite Rivon  09-02-1888 Bennekom 

Johannes Philippus Freyss 28-04-1829 Amsterdam Juli (?) 1855 
(vermoord) 

Onbekend 

Maria Elisabeth Freyss 20-06-1832 Amsterdam 27-02-1911 Noordwijkerhout 

Anna Christina Freyss 14-11-1833 Amsterdam   

Rosalia Freyss 30-10-1835 Wierden 09-12-1891 Arnhem 

Godefridus Johannes Freyss 08-07-1837 Amsterdam 08-10-1905 Batavia 

Antoinettea Fredrica Freyss 05-03-1839 Nijkerk 29-08-1910 Noordwijkerhout 

Virginie Catharina Freyss 05-09-1840 Nijkerk   

Julia Christina Freyss 16-10-1842 Nijkerk 08-06-1923 Zoelen 

 
Belangrijke bronnen: 
Heldring, O.G., Leven en arbeid (Leiden 1881). 
Hoeven, A. van der, Otto Gerhard Heldring (Amsterdam 1942). 
Reenders, H., Alternatieve zending. Ottho Gerhard Heldering (1804-1876) en de verbreiding van het 
christendom in Nederlands-Indië (Kampen 1991). 
Reenders, Hommo, 'Leven en werk van de koopman-zendeling Johannes Philippus Freyss (1806-
1866)',  Chr.G.F. de  Jong, ed.,in: Een vakkracht in het Koninkrijk. Kerk- en zendingshistorische 
opstellen (Heerenveen 2005) 

Veel gegevens zijn afkomstig uit het Stadsarchief Amsterdam, Gemeentearchief Ede en Delpher. 

 
1 https://historievanermelo.nl/wp-content/uploads/2022/07/Anna-Theodora-Knuttel%5EJ-een-opmerkelijke-

dame.pdf  
2 Volgens de geboorteacte was de voornaam Rosalia, maar omdat in alle andere documenten altijd over Rosalie 

wordt gesproken wordt die naam hier gehanteerd. Voor de naam Freyss geldt dat deze ook vaak als Freijss  
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