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HOOFDSTUK 14 
 

Een aardig figuurtje 
 
‘Wellicht zal 1912 het gewichtigste jaar in mijn leven zijn’, schreef Jan van Heek in zijn 
dagboek. Hij was bijna 39, toen hij Huis Bergh kocht, een besluit dat in hoge mate zijn 
verdere levensgang zou bepalen. ‘De andere groote stap, die ik in 1912 heb genomen, is 
misschien eenigszins beïnvloed en verhaast door den voorgaanden, doch zou denkelijk ook 
zonder dien tot stand zijn gekomen.’ Het verhaal is snel verteld, volgens Jan. Midden 
augustus 1912 werden in het Volkspark in Enschede de jaarlijkse tenniswedstrijden gehouden, 
voor het eerst op de nieuwe velden. De afgelopen jaren hadden zijn reizen en drukke 
werkzaamheden Jan belet aan dit evenement deel te nemen, hij was er zelfs niet als 
toeschouwer geweest. Maar nu wilde hij er bij zijn. Drie dagen lang was hij op het veld onder 
de talrijke toeschouwers. Tussen de speelsters ontdekte hij ‘een aardig figuurtje’, de jongste 
dochter van Arnold van Wulfften Palthe, één van de firmanten van Palthe’s 
Textielveredelingsbedrijven in Almelo. Ze logeerde samen met haar oudere zus Thalie op 
Zonnebeek, bij Edwina en Bernard van Heek. Jan: 
 

‘De familie Arnold van Wulfften Palthe was mij bijna geheel goed bekend en zeer bevriend. 
Dat er een jongste dochtertje beneden Thalie thuis was, wist ik nauwelijks en ik had haar zeker 
bij mijn weten niet gezien en ontmoet. Dit meisje, Annetje genaamd, speelde in de 
tournamente mede, en hoewel zooverre mij bekend, zij geene prijzen won, speelde zij in 
allerliefsten stijl en bijzonder goed, vooral in aanmerking genomen de weinige oefening die zij 
gehad had. Ik zag haar met genoegen op het veld: zij speelde en bewoog zich zo natuurlijk, 
haast bij het ongegeneerde af. Doordat zij veel in gezelschap van Edwina en Mother Ewing 
bleef bij Bernards auto, ontmoette ik haar meermalen, zonder echter meer dan een los praatje 
te maken.’1 

 
Er was echter één probleem dat Jan vanaf deze tennisdagen door het hoofd bleef spelen, het 
grote verschil in leeftijd. ‘Annetje was of leek mij zulk een kind en het kwam mij beter voor – 
met het groote verschil in leeftijd – een afstand te bewaren.’ Jan was bijna 39, Annetje, 
geboren op 28 mei 1892, net twintig. Toen hij zondagavond na afloop van het toernooi met 
Thalie en Annetje en met Edwina, haar moeder en Bernard per auto naar Bentheim gingen, 
bewaarde Jan bewust wat afstand. Maar het spel was op de wagen. Jan van Wulfften Palthe, 
Annetje’s enige broer, had de Van Heeks al uitgenodigd dinsdag met hem en zijn vrouw een 
tocht te maken naar de Lemelerberg. De zusjes Van Wulfften Palthe waren enkele dagen op 
Zonnebeek gebleven. Ze zouden elkaar treffen in de buurt van Ommen. Van die kant 
beklommen ze de berg, dronken thee terwijl een verschrikkelijke hoosbui losbarstte. Van 
jassen en dekens maakten ze een geïmproviseerde hut. De bui dreef gelukkig over en het 
gezelschap kon doorwandelen, over de kletsnatte heide, onder druipende dennen. Tegen de 
avond waren ze terug in Almelo, waar ze bij de Palthes thuis samen aten. Jan: ‘Wat vóór dien 
tijd enkel mijn gevoel had gezegd, n.l. dat Annetje en ik zich tot elkander getrokken achtten, 
was mij op den Lemelerberg eene zekerheid geworden. Annetje was gedurende de regenbui 
en later in het veld steeds aan mijne zijde en van weerskanten bleven wij bij elkander. […]  
’s Avonds toen onze auto van de Wierdenscheweg afreed, stond zij bij mij aan het portier. Ik 
heb den loop der zaken expresselijk niet verhaast. Ik meende dat het goed was, dat van 
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weerskanten een te nemen beslissing goed moest worden overwogen. Wanneer wij inderdaad 
van elkander hielden, zouden we elkaar wel vinden.’2  

Jan en Annetje zagen elkaar vijf maanden niet, tot de tweede helft van oktober 1912. 
Jan nam zelf het initiatief voor een ontmoeting en vroeg de familie Van Wulfften Palthe, de 
familie Jan en Grethe ter Horst van de textielfabriek Ter Horst & Co. uit Rijssen, Bernard en 
Edwina en de familie Jannink van Arntzenius Jannink & Co. uit Goor om zijn kasteel in  
’s Heerenberg te komen bekijken. Namens de ‘Meisjes Palthe’ stuurde Annetje Jan een 
ansichtkaart terug met daarop in haar karakteristieke handschrift de mededeling aan W.J., 
Waarde Jan dus: ‘We hebben besloten Mieke’s verjaardag zondag te vieren, en nemen je 
uitnodiging voor woensdag op Bergh met heel veel genoegen aan.’3 

Het gezelschap ontmoette elkaar die woensdag in Ruurlo, vanwaar de tocht verder 
ging naar de voet van de Hettenheuvel, met bijna 92 meter de hoogste heuvel in het 
Montferland. Ze troffen het niet, het was ‘allerdroevigst weer’ volgens Jan. De hele dag 
motregende het, soms afgewisseld door een stevige bui. Maar iedereen amuseerde zich. Ze 
lunchten op de Hettenheuvel en wandelden via de Beeksche Tol naar Huis Bergh en de 
Plantage, het bos achter het kasteel. De thee genoten ze in het restaurant van Hotel 
Montferland. Een diner in Hotel Du Soleil aan de Zaadmarkt in Zutphen sloot de dag af. 
‘Annetje was wel bij mij geweest: ook in de auto, op Zutphen terugrijdende, en toen wij bij 
een gezelschapsspel hand in hand stonden, wist ieder voor zich zeker waarom het ging.’ 
Annetje’s zus Coba vertelde later over deze dag, nadat ze drijfnat in Zutphen waren 
aangekomen:  
 

‘Men deed alles om weer droog te worden, waarbij een der heeren zich heel vriendelijk 
bekommerde om de natte voeten van mijn jongste zuster. De vrolijke maaltijd deed de 
gevolgen van het slechte weer spoedig vergeten en bij dans en zang werd het laat, voordat wij 
huiswaarts togen. ‘s Avonds in bed lag ik nog even te peinzen: hoe was het ook weer? De 
vriendelijke heer leende zelfs een paar schoenen aan mijn jongste zuster?’4 
 

Er gingen enige weken voorbij voordat Jan en Annetje elkaar weer zagen, op de jaarlijkse 
jachtpartij van Jan’s broers Gerrit Jan en Arnold op het Lankheet, op woensdag 13 november. 
Tijdens de jacht zagen Jan en metgezellen ineens uit een dennenbos bij de vloeiweiden vier 
reeën opdraven. Jan Palthe miste, Jan raakte er één, de grootste van het roedel, een bok die de 
horens al had afgegooid, dacht hij. Gerrit Jan had bepaald dat wanneer één van de reeën die 
Jan Palthe, Herman Stroink of Jan geschoten hadden, bij het Nachsuchen zou worden 
gevonden, ze de reerug samen zouden opeten in Delden. Annetje had al die tijd weinig 
aandacht aan Jan geschonken en hij had van zijn kant ook geen pogingen gedaan om in 
gesprek te komen.  
 Jachtopziener Brummelhuis vond enkele dagen later het ree dat Jan had geschoten en 
dus nodigde Jan het gezelschap uit voor een diner in Delden. ‘Om mijne gedachten te 
verzamelen, ging ik dien dag, Donderdag 21 Nov. ’12, naar Beckum op de jacht en wandelde 
’s avonds naar Delden. Mijn plan om wanneer zich de gelegenheid bood Annetje te vragen 
mijn vrouw te worden, was gerijpt.’ Het eten was gezellig, de sfeer was uitstekend, maar hij 
kreeg geen gelegenheid Annetje te spreken. Pas bij het vertrek stonden ze even bij elkaar en 
drukten elkaar de hand. De volgende dag voelde Jan zich naar eigen zeggen ‘onrustig’. Hij 
was kennelijk beschroomd om Annetje op te zoeken en haar een huwelijksaanzoek te doen.  
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Maar twee dagen later voelde Jan dat er iets moest gebeuren, dat hij in actie moest 
komen, maar hoe, wat te doen? Jan van Heek, de altijd besluitvaardige, kiene zakenman, de 
trotse kasteelheer, was radeloos en zocht steun. Hij had ook een lichte twijfel, het verschil in 
leeftijd en als gevolg daarvan in hun interesses was groot.5 Diezelfde dag vroeg hij advies van 
Annetje’s oudste zus Jet, die in Almelo woonde en was getrouwd met Wouter Bouman. Jet 
kende de gevoelens van Annetje ‘welke naar zij zeide volkomen gevestigd waren’, en zelfs al 
was het leeftijdsverschil veel groter geweest, zou ze volgens Jet daarover heen stappen. Om 
aan al het ‘hangen & bangen’ een eind te maken, stelde Jet voor Annetje meteen met de auto 
uit Haarle op te halen. Zus Coba:  
 

‘Niet lang daarna kwam mijn oudste zuster plotseling met een vreemde auto naar Haarle. De 
heer die de schoenen leende, was bij haar gekomen om raad te vragen. Hij durfde het niet 
aan……zoo’n jong meiske……hij was zooveel ouder……Het jonge meisje scheen echter niet 
in twijfel te zijn over haar gevoelens en ging prompt mee.’ 

 
‘Dien avond in Almelo kwamen wij tot elkander’, aldus Jan in zijn dagboek.6 De volgende 
dag lichtte hij zijn familie in en vroeg aan Annetje’s vader de hand van zijn dochter. ‘Ik 
beloofde hem mijn best te doen het meisje gelukkig te maken en ik zal trachten die belofte te 
houden.’7 

 
Lappen verven 
Annetje was de dochter van een textielfabrikant. Vader Arnold Albert Willem van Wulfften 
Palthe, geboren in 1852, ontdekte toen hij twintig was, tijdens een stage de techniek van het 
verven van garens voor de bontweverij. Hij stelde zijn drie jaar oudere broer Willem voor in 
plaats van een weverij een ‘lappen-ververij’ op te richten, daar zat toekomst in. Willem was 
snel overtuigd. Op 7 maart 1873 kochten de broers de voormalige Stoom-broodfabriek aan de 
Bakenstraat in Almelo. Een half jaar later werden voor de eerste keer de van hout gemaakte 
kuipen met stoom aan de kook gebracht, Gebr. Palthe, Verwerij en Drukkerij van zijden, 
wollen en katoenen stoffen en garens was van start gegaan.8 Dat jaar begonnen de 
ondernemende broers, samen met jongste broer Richard, een nieuw procédé te ontwikkelen 
om met benzeen en stoom vervuilde textiel te reinigen. Clinge Doorenbos maakte er een 
rijmpje over:  

 
 Voor de reinheid van ons Volk heeft  
 Palthe héél veel werk gedaan, 
 dank zij Palthe leidt de Natie   
 een vrij vlekkeloos bestaan. 
 

In 1876 trouwde Arnold met Maria Aurelia Engberts, in 1853 geboren in Sint Petersburg. 
Haar vader, een Vriezenvener, was één van de Rusluie, inwoners van het Twentse dorp die 
zich in het spoor van Tsaar Peter de Grote in Sint Petersburg hadden gevestigd als importeurs, 
exporteurs en winkeliers. De familie woonde aan de Grootestraat, waar Arnold boeiende 
verhalen hoorde over de Tsarina met haar hofhouding met prinsessen en vorstinnen, over de 
clientèle van de winkel van Engberts aan de Nevsky Prospect. In het voorjaar van 1877 werd 
het eerste kind van Maria en Arnold geboren, dochter Jet, officieel Henriëtte Jacoba, genoemd 
naar beide grootmoeders. Aan het einde van het jaar verhuisde de familie naar een groter huis 
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aan de Adastraat. In de vroege lente van 1883, toen het gehuurde huis aan de Adastraat te 
klein was geworden, verhuisde de familie naar het statige herenhuis pal tegenover het station. 
Arnold had één grote levenslange passie, de astronomie. Daarom liet hij op het kolossale huis, 
dat een afgeplat dak had, van leistenen een dakterras met een sterrenwacht bouwen, een 
draaibare ijzeren koepel, met segmenten die opengeschoven kunnen worden, waar hij naar de 
sterren kon kijken.9 In 1886 kocht Arnold ook het naastgelegen ‘stationskoffijhuis’, dat nadat 
er een verbindingshuis was gebouwd, de eetzaal werd van de familie. Na Jet kwamen er nog 
vijf kinderen, van wie er één op zeer jonge leeftijd aan kroep overleed. De jongste was 
Annetje, geboren in het voorjaar van 1892. 
 
Sprengenberg 
Annetje’s moeder had last van reuma. Arnold dacht dat het beter zou zijn te verhuizen naar 
een omgeving met droge zandgronden, daar zou ze minder last hebben van haar ziekte. Er 
deed zich in de zomer van 1898 een niet te missen kans voor, toen bekend werd dat in Haarle 
de boerderij De Pas en enkele percelen heide en bos, totaal zevenhonderd hectare, zouden 
worden geveild. Arnold bood mee, en met succes. Het was een uitgestrekte heide, een 
heuvelachtig natuurgebied, ongerept sinds de ijstijd en leefgebied van korhoenders en 
kemphanen. Het landgoed kreeg de naam Sprengenberg, die verwees naar de bronnen, de 
sprengen, aan de zuidkant van de helling.10 Op de heuvel bouwde Arnold een koepel, 
achtkantig, met een plat dak, en vijf overdekte kleine veranda’s, met een ruime zitkamer, een 
keuken en drie kleine kamertjes. Het gezin genoot er in de weekeinden en vakanties van de 
rust en de stilte. Maar Arnold had grootse plannen. Een jachtvriend, de Hengelose architect 
Karel Muller, maakte hem enthousiast: ‘Arnold, hier moet je geen gewoon huis bouwen, hier 
moet iets speciaals staan.’11 In 1907 verhuisde de familie naar het nieuwe jachthuis met 
koepel, ontworpen door Muller.12  
 

 
De klok van de duivel 

Op de Sprengenberg in Haarle stond ooit een kerk, die was verdwenen in een door wellen gevoed 

vijvertje bijna aan de top van de heuvel, toen de duivel de euvele moed had de kerkklok te luiden. 

De sage voorspelde dat op de berg weer een toren zou komen te staan, met in de top de 

teruggevonden klok, die haar luide gebeier zou laten klinken over de tot de horizon strekkende 

heidevelden, korenakkers en dennenbossen.13 Architect Karel Muller liet deze voorspelling 

uitkomen, want hij bouwde voor Arnold van Wulfften Palthe op de open plek op de heuvel een 

jachthuis met een toren. De oude klok was niet teruggevonden, maar een nieuwe bronzen klok – 

op het platform, met het opschrift Ik ben gehangen door AAWvWP in 1903 – riep zijn 

boodschappen om: voor de jagers als het maal klaar stond, voor de blussers als er brand was.14 De 

klok roest nu werkeloos op het torenplateau, de jagers komen niet meer, brandwachten in 

helikopters bewaken de omliggende natuur. 

Centraal in het huis staat de uit baksteen gemetselde, gewitte toren, ongeveer vijfentwintig meter 

hoog, de belvedère, met watertank en uitzichtgalerij, in acht kamers zijn twaalf slaapplaatsen. De 

Palthetoren wordt bekroond door een open houten uitkijkpost met tentdak, waar Arnold naar de 

sterren kon kijken. ‘Het gehele complex maakt op mij de indruk van vier aan elkaar gebouwde, 

afzonderlijke villa’s rondom het torenmassief met als uiterste eenheid de oorspronkelijke 

jachtkoepel, honderd jaar later nog steeds het centrum van huiselijke gezelligheid’, vindt een 

nazaat.15 
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Kostschool 
Annetje ging na de lagere school, evenals haar zussen, naar de Godelindeschool in Hilversum. 
Ze was een goede leerlinge, ijverig, nauwgezet, al was ze niet altijd bij de les, vond directrice 
N.E. Besse Mulert. ‘Zij laat zich wel eens afleiden en zit nog niet rustig genoeg in de lessen, 
maar over ’t algemeen heeft zij haar best gedaan. Haar schriftelijke werk ziet er netjes uit en 
is met zorg gemaakt. Zij zit wel voor het tweede jaar in de klas, maar behoort nu ook tot de 
goede leerlingen. Dit is trouwens ook niet meer dan een staaltje van haar plicht, want zij kan 
heel goed leren.’16 Annetje was vijftien jaar. In het voorjaar van 1909 schreef haar zus Takky, 
de familienaam van Thalie, dat ze voor Annetje een goed internaat wist in Genève. Op die 
kostschool zaten allemaal meisjes van haar leeftijd. De school werd geleid door Madame 
Hercod, haar twee dochters van achter in de twintig, vrolijke meiden, gaven er lessen. Het was 
een internationale school. De studenten kwamen uit Duitsland, Engeland, Finland en 
Frankrijk. ‘Pa dacht er wel over je naar Zwitserland te laten gaan en misschien mag ik je dan 
wel wegbrengen.’17 Na de zomervakantie vertrok Annetje naar Genève. Ze beleefde er een 
mooie tijd. Er was naast de studie ook veel tijd voor sport en ontspanning. In 1911 overleed 
moeder Van Wulfften Palthe. De drie thuiswonende dochters verdeelden de huishoudelijke 
taken. Annetje woonde na haar kostschooljaren niet lang op de Sprengenberg, want al spoedig 
trouwde ze met Jan van Heek.18 
 
Huwelijk 
Het kwam goed uit dat Jan in 1910 ‘t Roessingh had gekocht, niet om er te gaan wonen, maar 
om het huis te redden uit slopershanden. Op 5 juni 1910 was de villa, ‘ingericht voor zomer- 
en winterverblijf’, zoals een advertentie liet weten, in het openbaar ingezet. Het was een niet 
te groot landgoed, zes hectare, met de villa, een vijver, een fraai oud bos met wandelpaden, 
een paardenstal met koetshuis en een kennel voor de honden.19 Op 1 mei 1911 schreef Jan 
vanuit Hongkong aan zijn broers dat, als de Roessinghbleek te koop zou komen – hij had 
kennelijk bij geruchte iets vernomen –   zijn broers het voor zijn rekening moesten kopen. Ze 
hoefden niet op een duizend gulden te kijken. Jan was van plan het landgoed eerst even te 
laten liggen, om het later ‘voor een of ander publiek doeleinde of voor onze arbeiders’ te 
bestemmen.20 Uit de verkoopakte van 6 november 1911 blijkt dat Jan voor 27.000 gulden 
eigenaar werd van het buitengoed.  

Jan en Annetje hadden het druk in het eerste halfjaar van 1913, zo druk dat Jan geen 
kans zag zijn dagboek open te slaan en zijn wederwaardigheden op te schrijven. De eerste 
notities in dat jaar dateren pas van 27 juni.21 De aankoop van Huis Bergh bracht veel werk 
mee. Er moest een administratie worden opgezet, er was personeel nodig, het verwaarloosde 
kasteel moest bewoonbaar worden gemaakt. Het eerst kwamen de technische voorzieningen 
aan de beurt: de centrale verwarming, de koud- en warmwatervoorziening, het elektrische 
licht en de ‘schelleiding’. Als eerste stond het interieur op het programma. De hal werd naar 
de vroegere afmetingen teruggebracht. Van dertien kleine vertrekken en gangen liet hij twee 
grote zalen maken, weg met ‘de eindeloze reeks van doodsche en kale vertrekken’.  

Zijn oorspronkelijke plannen met ’t Roessingh liet Jan varen, want hij en Annetje 
hadden besloten er te gaan wonen. Het huis lag erg gunstig, slechts op enkele honderden 
meters afstand van de fabriek, een wandelingetje van nog geen tien minuten, terwijl de 
binnenstad van Enschede ook dichtbij was. Het huis moest dus in allerijl bewoonbaar worden 
gemaakt. Dat was een karwei dat tegen viel, want de leegstand van enkele jaren had sporen 
achtergelaten. Voor de aankoop van meubelen gingen Jan en Annetje samen met Lida en 
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Willem Blijdenstein een week lang naar Londen. Ze kochten hier het grootste deel van de 
meubels voor ‘t Roessingh en voor Huis Bergh. Van Heek regelde ook het een en ander voor 
de toekomst van Rigtersbleek. Op 31 december 1912, zo was de bedoeling, zouden Jan’s twee 
jongere broers Gerrit Jan en Arnold als firmanten worden aangesteld, maar door de drukte 
gebeurde dat pas vijf maanden later: in mei 1913 was alles geregeld. ‘Deze stap, een mijlpaal 
in het leven, is mij eene groote voldoening geweest’, aldus Jan. 

Annetje en Jan waren samen ook volop in de weer met de voorbereidingen voor hun 
huwelijk. Ze wilden geen groots feest, het liefst moest alles zo stilletjes mogelijk verlopen, 
omdat vader Gerrit Jan ziekelijk was en zijn situatie verergerde. Zelf wilden ze het trouwens 
ook zo. Maar hun trouwdag moest wel iets feestelijks hebben. Op woensdag 21 mei 1913 ging 
het aanstaande paar in het gemeentehuis van Hellendoorn in ondertrouw.  

 
 

‘Oonzen oalen toren’ in Hellendoorn 

De Twentse dichteres Johanna van Buren, die vrijwel haar hele leven in Hellendoorn woonde en 

haar gedichten in de taal van de streek schreef, heeft in vier mooie regels haar eerbied voor 

‘oonzen oalen toren’ van de kerk waar Jan en Annetje trouwden, uitgedragen: 

  

 Iej stoat doar al zo jaoren 

 Met oewen griezen kop  

 En woer de wind ook u moe gölt 

 Iej geeft de mood niet op.22 

 

Het ‘oude eerbiedwaardige kerkje’, waarover Jan in zijn dagboek spreekt, dateert uit de late 

middeleeuwen. Hij had zich verdiept in de geschiedenis van de kerk. In de vijftiende eeuw was de 

toren gebouwd, het gotische koor dateerde van 1485. De Reformatie beroerde  Hellendoorn 

nauwelijks, maar het kerkje ging wel over in handen van de protestanten. In 1748 verwoestte een 

zware storm de kerk, ‘het geheele dak en verwulft vermorselt en tot een puinhoop geworden, 

alleen de muren daarvan zijn blijven staan’, klaagde de predikant. Begin jaren zestig van de vorige 

eeuw werd de kerk grondig gerestaureerd onder leiding van de Almelose architect Jan Jans. Het 

driedelige karakter was gebleven: een Romaans schip, een gotisch koor en een toren. De ingang is 

verhuisd: kwamen Jan, Annetje en hun gasten in 1913 binnen in het koor, nu betreden de 

kerkgangers de kerk via de nieuwe ingang in de toren. 

  

 
Ze trouwden op 6 juni 1913. Het was niet al te best weer, maar tegen half een tijdens de rit 
naar Hellendoorn, begon de zon te schijnen. In het gemeentehuis was de raadzaal naar goed 
Twents gebruik ‘groen gemaakt’. Burgemeester Joncheere trouwde hen: ‘De namen werden 
gezet en het huwelijk was voltrokken’, aldus Jan in zijn dagboek. Te voet wandelde het 
gezelschap van het stadhuis naar de kerk, schoolkinderen zongen een lied , het orgel speelde 
toen het paar het oude kerkje binnenschreed. Dominee Stenfert Kroese hield zijn preek. ‘Als 
mensch en vriend’ sprak hij Jan en Annetje toe, ‘wijzende op de hooge plichten […] ten 
opzichte van elkaar, ten opzichte der maatschappij en ten opzichte der dingen die boven ons 
zijn. Het waren warme woorden, met volle overtuiging op eene wijze als ons steeds bij zal 
blijven.’  
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 Het déjeuner-dinatoire was in de Sprengenberg. Een bijzondere verrassing wachtte aan 
het einde van het diner: vader Gerrit Jan gaf de bruid een ongeopend briefje dat Jan op zijn 
zesde jaar, in 1879, had geschreven aan den ‘Vorst van Bentheim’. Hij wilde van hem een 
hert kopen, dat hij in Bentheim had gezien. Gerrit Jan had de brief steeds bewaard, om hem 
op de trouwdag van Jan aan de bruid te geven. Hij las de tekst voor: 

 
‘Wilt gij mij dat hert verkopen dat daar in het hok stond, honderd gulden bied ik U aan of wilt 
gij er nog meer voor hebben? Is dat een edelhert? Zaterdag en Zondag en Maandag zijn wij in 
Bentheim geweest met mijn ouders en broertjes en zusjes. Ik heb zes zusjes en vijf broertjes. 
Wilt gij mij als het U belieft een briefje weer sturen? Ik ben Jan van Heek uit Enschede, zes 
jaar oud en woon op het Stroot. Ik zal wel goed op het hertje passen en zal het bij mijn hondjes 
nachts slapen. Jan van Heek.’ 
 

De huwelijksreis ging eerst naar Heidelberg, daarna naar Beieren en Oostenrijk, naar 
München, Salzburg, Berchtesgaden en Zell. Op hun terugreis brachten ze enkele dagen door 
in München.23  
 Natuurlijk had Jan zijn tekenkoffertje en een schetsboek meegenomen – nummer 51. 
Het is opmerkelijk dat hij op deze reis vooral lieflijke, romantische natuur vereeuwigde, 
zonbeschenen heuvels, een imposant berglandschap, een hemels blauw meer in de bergen, een 
knus dorpje. Kastelen en kerken leken even uit de gratie, alleen de uit het begin van de elfde 
eeuw daterende Romaanse burcht Festung Hohensalzburg, op de Mönchberg in Mozartstad 
Salzburg, en het Schloss Thurn in Eggental, ook een middeleeuws monument, kregen een 
plaatsje, tussen veertig landschapsschetsen. In zijn dagboek schreef Jan een pagina’s lang 
verslag. ‘Wij hebben mooie weken achter ons. Wij hebben veel gezien en veel genoten. […] 
Te huis, op Roessinghsbleek aangekomen, begint dan een nieuw levenstijdperk.‘24 
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