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geschiedkundige verhalen verwerkt. 
De werken van Lite Engelberts hadden het 
meeste succes. Zij schreef een fijnzinnig proza, 
vergat daarbij milde humor niet en omgaf haar 
vertellingen met een poëtische sfeer, passend 
bij het onderwerp, waardoor de lezer vanaf 
het begin wordt meegenomen. Gewoonlijk 
schreef Lite novellen en schetsen, maar ook 
zijn er enkele romans verschenen. Veel werken 
verschenen in tijdschriften, later volgde 
dan een uitgave in boekvorm. Haar bundel 
Silhouetten uit 1906 bevat een verzameling van 
haar eerste korte verhalen. Daar zijn bijzonder 
mooie schetsen bij, zoals ‘Elisabeth’, ‘Pastel’ of 
‘Familieoverlevering’. 
Veel verhalen spelen in het noorden en oosten, 
vaak in Overijssel, het land van de jeugd van 
Lite Engelberts. Het Sticht heeft een veel 
kleinere rol in de boeken, maar een enkele 
maal is Zeist of Utrecht terug te vinden. Het 
sinds lang verdwenen Kersbergen te Zeist komt 
bijvoorbeeld voor in ‘La bellissime Hollande’ in 
Silhouetten, waarbij de bewoners ter gelegenheid 
van de Utrechtse zomerkermis een bezoek 
aan de familie Martens op het Janskerkhof te 

In onze reeks ‘Auteurs uit en over De Bilt’ 
besteden we ditmaal aandacht aan een vrijwel 
vergeten schrijfster: Lite Engelberts (1880 - 
1929), die onder de initialen L.E. publiceerde. 
Voluit heette de schrijfster: Frauck Juliana 
Geertruyd Wilhelmina Constantia Engelberts. 
Zij werd in 1880 in Gelderland geboren. 
Lite had een tweelingzuster, Johanna Ignatia 
(gest. 1953), die eveneens boeken schreef; zij 
gebruikte als pseudoniem: Ignatia Lubeley.
De zusters Engelberts groeiden op in Zutphen, 
waar hun vader magistraat was. Later woonden 
zij in Zeeland; na het overlijden van hun 
moeder in 1904 betrokken zij een woning in 
Huis ter Heide. Met deze plaats hadden zij 
goede banden: hun grootvader was Jean Nepveu 
(1810-1887), griffier te Utrecht en eigenaar van 
de Dijnselburg.
Beide zusters schreven bij voorkeur over de 
achttiende eeuw, waarbij zij gebeurtenissen 
rond oude families beschreven. De meeste van 
deze families kenden zij uit eigen kring, iets 
waardoor zij ook makkelijk toegang tot huis- 
en familie-archieven hadden. De gevonden 
histories werden, verweven met fictie, tot 
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Utrecht brengen. Datzelfde Kersbergen en de 
stad Utrecht komen ook voor in de schets ‘De 
kinderen van Warmelo’, dat in 1906 in Eigen 
Haard verscheen.
In 1918 verscheen Mietje van der Dussen. Het 
verhaal was aanvankelijk als feuilleton in een 
tijdschrift verschenen. In dit werk komt De 
Bilt voor, in de vorm van een logeerpartijtje 
op landgoed Vollenhoven. Het boek vertelt de 
geschiedenis van Maria, in de wandeling Mietje, 
een telg uit de bekende familie Van der Dussen 
uit Amsterdam. Haar jeugd bracht Mietje door 
op kasteel Groeneveld bij Baarn, dat eigendom 
van haar vader Jan Lucas was. Na het vroege 
overlijden van haar ouders woonde zij met 
haar twee broers en drie zusjes in Amsterdam. 
Het boek begint in 1792; Mietje is dan 23 jaar 
oud. Het werk speelt zich af tegen de politieke 
gebeurtenissen in het laatste decennium van 
de achttiende eeuw. Het verhaal begint in 
Amsterdam, maar de handeling verplaatst zich 
naar de Achterhoek, waar Mietje en haar zusters 
landgoederen bewonen. 
In het begin van het boek, in 1793, vertrekt 
Mietje met de trekschuit uit Amsterdam naar 
De Bilt, waar zij op Vollenhoven een deel 
van de zomer doorbrengt bij het gezin van 
Gerard Munter uit Amsterdam, in die jaren 
eigenaar van de buitenplaats. Munter kocht 
Vollenhoven in 1792, voordien had hij de 

plaats een aantal jaren gehuurd. Hij bracht 
een aantal vernieuwingen aan, zoals de zichtas 
in de richting Utrecht over de achtervijver. 
Ten tijde van Mietjes verblijf was dat echter 
nog niet uitgevoerd. Munters vrouw, Sara 
Petronella Graswinckel, overleed in 1797 op 
43-jarige leeftijd; uit de tekst is op te maken 
dat haar gezondheidstoestand in 1793 al te 
wensen overliet. Het echtpaar Munter bezat een 
dochter, Anna Maria, enkele jaren jonger dan 
Mietje. Het meisje wordt in het verhaal van L.E. 
echter niet genoemd.
 Naar de bronnen van Mietje van der Dussen 
is gezocht, maar helaas zijn de stukken die 
Lite Engelberts gebruikte, niet bekend. Wel is 
duidelijk, dat namen en feiten door het hele 
werk heen kloppen; de schrijfster moet uitvoerig 
onderzoek gedaan hebben. Ook de ligging van 
en de gegevens over de bezitters van Beerschoten 
en Houdringe komen overeen met de realiteit; 
een kniesoor zou kunnen opmerken dat de 
weg tussen Utrecht en De Bilt indertijd geen 
zandweg was, maar een van de weinige verharde 
wegen in de Nederlanden. 
Lite Engelberts baseerde zich bij haar verhaal 
onder andere op brieven, zoals ook blijkt uit 
het hieronder gegeven citaat. Helaas is ook 
de verbijfplaats van deze brieven onbekend. 
Zij zouden meer kunnen vertellen over het 
Vollenhoven uit deze jaren. Ook in het 
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huisarchief van Vollenhoven zijn geen gegevens 
over Mietje te vinden. Daarvan heeft Lite 
Engelberts zichzelf kunnen overtuigen, want 
zij heeft Vollenhoven bezocht en heeft het 
huisarchief bekeken, zo vertelde indertijd 
mevrouw Van Marwijk Kooy - van den Arend, 
die sinds 1922 op het landgoed woonde. Zij 
bezat een fraai exemplaar van Mietje van der 
Dussen, dat nog steeds op Vollenhoven wordt 
bewaard. 

Mietjes logeerpartij op Vollenhoven in De Bilt

‘Na weer thuis te zijn geweest ging Mietje 
in Juni naar Vollenhoven bij Utrecht; naar 
de familie Munter, oom en tante van de 
veelbesproken jonge Mevrouw Boreel. Dat 
was eenzelfde reis per Roef, de heele Vecht 
langs, zonnig, boomen, bloemen, huizen, 
theekoepeltjes, aanlegplaatsjes, nastarende 
vrouwen, die wasschen spoelden, koeien met 
groote oogen, herkauwend in het gras, acht 
uren lang! en als men zijn oogen sloot van 
moeheid, dan nog gleden boomen, bloemen, 
huizen voorbij in tergende helderheid; en in 
Utrecht was de karos van Mijnheer Munter, 
en na drie kwartier rijdens door den zandweg, 
was men aangekomen op Vollenhoven. Het 

was er landelijker dan in Holland. Vollenhoven 
was toen nog een eenvoudig buiten, de wegen 
waren zandwegen en stoffig, en het hout was er 
veel en zwaar; Mietje in haar mousseline witte 
japonnetje, dwaalde er vergenoegd in de tuinen 
rond: het was er stil op Vollenhoven, want 
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dat zou heel ongepast aandacht trekken zijn, en 
vooral op Houdringe was zoveel luxe en zooveel 
‘bon ton’. En zij verdiepte zich maar in haar 
Engelsch boek, dat haar zeer boeide, en dacht 
maar niet te veel aan haar harp, waarop zij zoo 
graag die Sonate zou spelen.”

Uit: L.E. [ = Lite Engelberts ], Mietje van der 
Dussen. Utrecht, 1918. pp. 27 – 29.
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M. van Rietschoten, ‘De schrijfster L.E. en haar 
historische bronnen. Een sterke vrouw en een 
tragisch leven: Marie von Wittenhorst-Sonsfeld 
geboren Mietje van der Dussen.’ Doesburg, 
2008;
www.biografischwoordenboekgelderland.nl/
bio/3_Frauck_en_Johanna_Engelberts; 
www.neocalvinisme.nl/dv/risseeuw/pjrcsdt05.
html (gesprek met de schrijfsters in 1925 in hun 
woning in Huis ter Heide, met een overzicht 
van hun werken);
Het Gemeente-archief van Zeist bezit 
uitgebreide documentatie over de gezusters 
Engelberts; in het Letterkundig Museum in Den 
Haag worden diverse brieven en manuscripten 
van Lite Engelberts bewaard. Boeken van L.E. 
zijn alleen nog antiquarisch te krijgen.

mevrouw Munter was weinig wel, en kwam 
soms in ‘t geheel niet beneden; “cependant sur 
le tout je m’amuse assez bien [ in het algemeen 
amuseer ik me uitstekend ] , en het zoude al heel 
erg moeten loopen als ik mij verveelde!”
Itje en Jetje zagen nu ook weinig menschen in 
het leeggeloopen Amsterdam, “mais ce n’est 
rien pour vous de ne voir personne, parce que 
vous savez vous amuser. Avec de la raison et de 
la gayeté on est content partout,” [ het is niet 
erg dat jullie niemand ontmoeten, want jullie 
weten je te amuseren. Met rede en vrolijkheid is 
men overal tevreden, ] babbelde Mietje voort in 
haar brieven aan haar zusters. Het was alleen 
maar heel vervelend, dat zij haar zang niet 
kon instudeeren, want zij wilde niet de zieke 
Mevrouw Munter storen; en haar kamenier, 
Snijder, die haar de Duitsche stukjes zou 
voorzingen, omdat zij de melodieën ervan 
kende, kon zij nu ook niet toestaan haar stem te 
verheffen, en Mietje, onder de hooge boomen, 
neuriede zacht ‘der junge Eheman,’ om die wijs 
in ieder geval te kennen als zij thuiskwam, mooi 
uitzingen, hoog en jubelend, kon natuurlijk 
ook niet, dat stond niet buiten; daarvoor 
was het Utrechtsche nog te geciviliseerd. Als 
de de Smeths op Beerschoten of misschien 
de Westreenens van Houdringe in de buurt 
wandelden, zou men haar kunnen hooren, en 


