
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 De ridderh ofstad Kersberger i te Zeist &quot;De kinderen en de vertell:van Warmelo&quot; ingin de 18e eeuw Sedert 1982 is er sprake van een hernieuwde belang-stelling voor de schrijfster van historische verhalen:Frauck Juliana Geertruyd Wilhelmina Constantia Engel-berts (Vorden 1880 - Huis ter Heide, gemeente Zeist1929), kortweg Lite Engelberts (L.E.) genoemd 1). Met haar tweelingzuster Johanna Ignatia Daniela AnnaJacoba Engelberts (Vorden 1880 - Huis ter Heide 1953)woonde zij aan de Ericaweg 1 in de villa &quot;Gloriette&quot;.Ook een vriendin, mejuffrouw H. Mijnssen, woonde eentijdlang bij de tweelingzussen in. Het door Lite Engelberts beoefende genre van histori-sche verhalen, die geheel gebaseerd waren op archief-onderzoek en familie-overleveringen heeft na de tweedewereldoorlog geen beoefenaren in de nederlandse litera-tuur meer gehad. De hernieuwde

belangstelling voor dezeschrijfster hangt - naar mijn mening - nauw samen metde toegenomen interesse voor de buitenplaats en haarbewoners. De vertelling &quot;De kinderen van Warmelo&quot;, voor heteerst verschenen in het tijdschrift &quot;Eigen Haard&quot;,jaargang 1906, beschrijft het gezin van Arent Sloet totWarmelo en Kersbergen (1708-1771) en FlorentinaWilhelmina Borre van Amerongen (Utrecht 1718 - huisKersbergen, Zeist 30 april 1777). Het echtpaar Sloethuwde te Zeist in de Oude Kerk 1 december 1751. Tergelegenheid van hun huwelijk schonken zij een zilverenschenkkan ten behoeve van de avondmaalsviering, voor-zien van de wapens Sloet en Borre van Amerongen, welkenog steeds in de Oude Kerk te Zeist aanwezig is 2). De ridderhofstad Kersbergen 3) kwam in 1644 in handenvan het geslacht Borre van Amerongen. FlorentinaWilhelmina was de laatste van haar familie. Het echt-paar Sloet woonde aanvankelijk op Kersbergen,

waar hunoudste zoon in 1752 werd geboren, later op het kasteel&quot;Warmelo&quot; gelegen in Diepenheim (provincie Overijssel). A4





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 van Zeist als hoofd van de huishouding ingeschreven.Aanvankelijk woonde haar broer, Albertus HelenusTheodorus Engelberts (geboren Vorden 23 februari 1882)ook bij haar in. Hun woonhuis, het pand Prins Alexan-derweg 120, werd later vernummerd tot Ericaweg 1, Huister Heide. Vanwege de familie Nepveu bestonden nauwebanden met Zeist. De vertelling &quot;De kinderen van Warme-lo&quot; was toen reeds vele jaren geleden geschreven 6). V.A.M, van der Burg Noten 1. H.W.M, van der Wijck en J. Enklaar-Lagendijk, Herin-nering aan twee Overijsselse Buitenplaatsen: &quot;DeAlerdinck&quot; en &quot;Het Warmelo&quot;, vermeerderd met &quot;Dekinderen van Warmelo&quot; en &quot;Een Familie-overlevering&quot;door L.E., voor het eerst verschenen in &quot;EigenHaard&quot; in 1903 en 1906, Alphen aan den Rijn 1982 enI.H. van Eeghen, L(ite) E(ngelberts) en de

familie-overlevering. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealo-gie 37 (1983), blz. 230 e.v. 2. H.J. van Eekeren, De Oude Kerk te Zeist, uitgebreiden voltooid onder verantwoordelijkheid van de Van dePoll-Stichting te Zeist door ds P. Knijper, deel 2,Zeist 1975, blz. 180 en afbeelding no 69. Bij de restauratie 1964/1965 is ook de grafkeldervan Kersbergen aangetroffen (H.J. van Eekeren, DeOude Kerk te Zeist, deel 1, Zeist 1974, blz. 100 endeel 3, Zeist 1976, blz. 214-215), voor het eerstvermeld in 1575, waarin op 21 september 1752 heteerst geboren kind van het echtpaar Sloet tot Warme-lo-Borre van Amerongen werd bijgezet. Volgens degenealogie: Jan Albert geheten (H.W.M, van der Wijcken J. Enklaar-Lagendijk, a.w., blz.98).Kersbergen bezat ook een dubbelgestoelte in de OudeKerk te Zeist (H.J. van Eekeren, De Oude Kerk teZeist, deel 2, Zeist 1975, blz. 182-183). 46
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