Een stukje Lochemse geschiedenis in den vreemde

Op zoek naar het graf van
Mr. C.J. Sickesz van De Cloese
CeesJan Frank

In 1905 werd aan de Zwiepseweg, schuin tegenover het kasteel De Cloese, een sober maar smaakvol
gedenkteken opgericht. Een mooie herinnering aan één van de meest illustere bewoners van het
kasteel en onze regio, mr. C.J. Sickesz. Het was een initiatief van de Nederlandsche Heidemaatschappij en de Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw, die hiermee een passend
eerbetoon brachten aan de overledene, “als een zichtbaar blijk, dat zijn naam in eere gehouden
en niet vergeten in zijn eigen vaderland”, aldus de krant het Nieuws van den dag1. Sickesz was
immers in 1904 in Merano in Zuid-Tirol overleden en begraven.
Cornelis Jakob Sickesz, in 1839 in Amersfoort geboren, bracht na zijn huwelijk met Maria van Harlingen
die het landgoed De Cloese had geërfd, veel nieuw
elan op het oude goed. Het echtpaar Sickesz-Van
Harlingen voerde, ondanks dat het kinderloos bleef,
een uitgebreide huishouding, passend bij het al maar
groeiende aanzien van de heer des huizes. Sickesz
bouwde namelijk een prachtige carrière op. In 1864,
het jaar van zijn huwelijk, promoveerde hij tot mr. in
de rechten2 en hij werd benoemd tot burgemeester
van het Gelderse Laren. Hij moest toen nog 25 jaar
worden. Daarna volgde een imposante politieke loopbaan. Zo was hij lid van Provinciale Staten van Gelderland (1874-1884), Tweede Kamerlid (1877-1882) en
Eerste Kamerlid (in twee perioden in de jaren tachtig
en negentig) en de eerste directeur-generaal van
Landbouw op het ministerie van Binnenlandse Zaken
(1898-1901).

Een druk bezet man
Verder had de kasteelheer een groot aantal nevenfuncties, zoals het voorzitterschap van de Lochemse
afdeling van de Nederlandsche Maatschappij tot
bevordering van nijverheid en handel (1877) en de
Staatscommissie tot verbetering van de Nederlandsche landbouw (1886-1890). In 1884 was hij voorzitter van de Internationale Landbouwtentoonstelling
in Amsterdam en van 1886 tot 1890 ook nog eens
voorzitter van de Nederlandse Protestantenbond.
In Lochem werd hij lid van de Remonstrantse kerk.
Onder de Lochemse Remonstranten vond Sickesz
vele gelijkgestemde liberale en vrijzinnige stadsgenoten die zich in de jaren tachtig en negentig van de
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Fotoportret van C.J. Sickesz uit het In
Memoriam van de Heidemij, 1904.

Sickesz was één van de voorvechters van ingrijpende
verbeteringen en vernieuwingen op landbouwkundig
gebied. Als voorzitter van de Geldersch-Overijsselsche
Maatschappij van Landbouw en van de Staatscommissie voor verbetering van de landbouw kon hij
hierin een belangrijke rol spelen. Veel bekendheid
genoot hij als de eerste watergraaf van het Waterschap De Berkel, dat in 1882 werd opgericht. Die
functie bekleedde hij tot 1889 en tussen 1901 tot
1904 nogmaals. Het Waterschap was in het leven
geroepen door de Provinciale Staten van Gelderland
en had het beheer van de rivier de Berkel tot taak. Er
werden talloze verbeteringen uitgevoerd, waardoor
de wispelturige rivier minder wateroverlast bezorgde
en het water beter afvoerde. Het secretariaat van het
Waterschap was in deze beginperiode ondergebracht
in het koetshuis van De Cloese.
In 1888 stond Sickesz als medeoprichter aan de wieg
van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Hij was de eerste voorzitter van de Heidemij, maar
moest deze functie in 1889 om gezondheidsredenen
neerleggen. In 1890 pakte hij het voorzitterschap
weer op en hij bestuurde de maatschappij tot 1904.
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negentiende eeuw sterkt maakten voor de economische, maatschappelijke en culturele vooruitgang van
Lochem. Zo waren de Remonstranten ruim vertegenwoordigd in de initiatieven voor de aanleg van Lochems eerste villawijk langs de Nieuweweg, de bouw
van het ziekenhuis en het Volkshuis. In de biografieën
van Sickesz staat hij te boek als een zeer respectabele
man, bescheiden, maar met een levendige persoonlijkheid en een uitstekend redenaar.
In verschillende functies streed hij voor de verbetering en modernisering van de Nederlandse land- en
bosbouw. Hier lag ook een persoonlijke liefhebberij,
die hij op zijn landgoed kon uiten in de zuivelbereiding en de houtteelt. Op 1 juli 1895 opende hij een
handkracht-zuivelfabriekje in het koetshuis van De
Cloese. In deze “Coöperatieve Roomboterfabriek” konden jonge mannen, die binnen het gebied van de Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw
woonden, gratis deelnemen aan “een theoretischen
en practischen Fabrieks-Zuivelcursus”3. Ook werden
op de Cloese Landbouwwintercursussen gegeven
om jonge boeren uit de omtrek beter te scholen4.
Het fabriekje werd in 1904 verplaatst naar een nieuw
gebouw in Zwiep, waar het de naam “Coöperatieve
Stoomzuivelfabriek De Cloese” kreeg.

stadje werden fraaie boulevards en villaparken aangelegd, van waaruit tochten konden worden gemaakt
in het omringende sprookjesachtige berglandschap.
Na de Eerste Wereldoorlog werd Zuid-Tirol bij Italië
gevoegd en werd Meran Merano.
Meran kende eind negentiende eeuw bewoners uit
alle windstreken van Europa. Velen ervan waren actief
met het oprichten van allerlei voorzieningen, die er
het leven nog aangenamer maakten en maatschappelijke en religieuze instellingen. Zo was Sickesz betrokken bij de oprichting van de Evangelisch-Lutherse
gemeenschap en mede-initiator van de inrichting van
een nieuwe “protestantse” begraafplaats, die in december 1897 werd geopend6.

Villa Volandsegg, de riante woning van Sickesz in Merano (foto
ManfredK, 2015).

De Telegraaf, 30 januari 1904
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De Cloese, Den Haag én Merano
Vanwege zijn vele werkzaamheden in politiek Den
Haag woonde Sickesz ook jarenlang in de hofstad, aan
de Herengracht 17. De Cloese functioneerde in die
jaren als een buiten5. Vanaf 1894 verbleef Sickesz in
verband met zijn wankele gezondheid enkele jaren in
Merano in Zuid-Tirol. Merano, destijds “Meran”, werd
voor de familie het “tweede thuis”, Sickesz was er zeer
gerespecteerd. Hij bewoonde er de prachtige villa Volandsegg, in 1886 gebouwd aan de Beda-Weberstraße
1-3 naar ontwerp van de Oostenrijkse architecten
Musch & Lun. Meran was tot ver in de negentiende
eeuw de hoofdstad van Zuid-Tirol en ontwikkelde zich
in die tijd tot een vermaard en zeer luxueus kuur- en
vakantieoord voor de “haute-volée” van Europa. Hier
troffen adellijke families, vorsten en regeringsleiders
elkaar in de vele sjieke hotels, kuurhuizen, casino’s en
uitgaansgelegenheden. Rondom het middeleeuwse

Begrafenis
In 1897 keerde Sickesz, genezen, terug in Nederland.
Na zijn pensioen vestigde hij zich in 1901 definitief op
zijn kasteel De Cloese7, maar met regelmaat verbleef
hij ook in zijn geliefde “Meran”. In 1904 overleed hij
daar op zijn 65ste verjaardag, nadat hij al in het najaar
van 1903 in zwakke gezondheid met zijn vrouw Maria
naar villa Volandsegg was afgereisd. In januari 1904
bereikten berichten over de zorgwekkende toestand
van Sickesz de Nederlandse pers en op 19 februari
volgde het familiebericht over zijn overlijden. Het zag
er aanvankelijk naar uit dat hij naar Nederland zou
worden overgebracht met het oog op een voor een
dergelijke bekendheid passende begrafenis. Toch
werd besloten tot bijzetting op het nieuwe kerkhof
in Meran. Het Algemeen Handelsblad van 29 februari
1904 berichtte er het volgende over: “Maandagmiddag te 3 uur werd mr. Sickesz alhier (Meran) begraven
op het nieuwe Meraner kerkhof, over den spoorweg.
Er was een ontzaglijke menigte kransen en bloemen.
Het kerkhof was vol belangstellenden uit Méran en
omgeving. Na een kort gebed in de kapel, waar het
lijk te voren was heengebracht, hield de predikant een
toespraak en zeide de gebeden op. Daarop sprak een
der familieleden in het Hollandsch en bedankte de

van de kerk de zwarte vlag uitgestoken en luidde de
kerkklok dagelijks van 12-1 uur tot op den dag der
begrafenis. Op het nieuwe kerkhof, door hem zelf
ontworpen, werd hij begraven en werden zijne verdiensten herdacht, o.a. door den ondervoorzitter der
Nederlandsche Heidemaatschappij, die namens die
vereeniging eenige gevoelvolle woorden sprak van
weemoedige hulde. Zijn graf dekt thans een groote
steen van porphier met een medaillon van graniet,
waarop enkel vermeld staat Sickesz’ naam met den
datum en het jaartal van zijn geboorte en overlijden”9.

Rotterdamsch handelsblad, 19 februari 1904

aanwezigen in het Duitsch. Ten slotte werd nog het
woord gevoerd, eveneens in het Duitsch, door den
ondervoorzitter der Heidemaatschappij, mr. Alph. Van
Rijckevorssel. Alles was hoogst eenvoudig dus, en wel
heel anders dan het geval zou zijn geweest wanneer
de begrafenis bij u te lande had plaats gehad8”. Het
‘Levensbericht van C.J. Sickesz’ in het Jaarboek van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1905 vertelt het volgende over de begrafenis: “Hoezeer Sickesz
zich ook in zijn tweede vaderland bemind had weten
te maken en hoezeer hij daar de algemeene achting
had verworven, daarvan legde de groote belangstelling gedurende zijn laatste ziekte aan den dag gelegd,
een welsprekend getuigenis af. De deelneming bij
zijn overlijden bij rijk en arm was dan ook algemeen.
Op de mare van zijn dood werd ten teeken van rouw

Mevrouw Sickesz van Harlingen keerde later terug
naar De Cloese, waar zij in 1907 overleed. Zij werd bij
haar vader op de Barchemse begraafplaats begraven,
ver van haar geliefde echtgenoot Cornelis.

deel van de begraafplaats gedeeltelijk is geruimd
en een goede plattegrond ontbreekt. Overal staan
informatiebordjes over bekende Meraners die hier
liggen begraven. Een internationaal gezelschap,
afkomstig uit alle windstreken van Europa. We zien
opvallend veel Nederlandse familienamen, maar
waar is het graf van Sickesz? Het zal toch niet zijn
geruimd? En het zal toch, gezien zijn status, niet op
de minste plek op de begraafplaats liggen? Inmiddels zijn we in gesprek geraakt met de nieuwsgierig
geworden beheerder, een vriendelijke man die
zoals gebruikelijk in dit tweetalige deel van Italië
goed Duits spreekt. Hem zegt de naam “Sickesz”
niets en hij is verbaasd als hij hoort dat “onze” Sickesz een bekende Meraner is geweest, aan de wieg
heeft gestaan van deze begraafplaats en mogelijk,
zoals het eerder geciteerde krantenartikel betoogt,
zelfs het ontwerp heeft gemaakt. Ook hij heeft geen
idee of het graf er nog is. Terwijl we verder zoeken
komt de beheerder even later weer tevoorschijn,
nu met een oud, vergeeld boek, waarin alle bijzettingen zijn opgetekend vanaf het oprichtingsjaar
van de begraafplaats. En daarin vinden we onder
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Een bescheiden hereniging
Op een hete zondag in augustus 2017 brengen we
een bezoek aan het mooie Merano in het noorden
van Italië. Op het programma staat niet alleen de
bezichtiging van het oude stadje met zijn bijzondere architectuur, maar ook een tocht over de
protestantse begraafplaats, in de hoop er het graf
van mr. C.J. Sickesz te vinden en een mooie foto
te kunnen maken voor het boek over kasteel De
Cloese dat in de maak is.
Het wordt een ware speurtocht. De begraafplaats
is snel gevonden. Het terrein ligt op enige afstand
ten westen van de oude stad en is bereikbaar via
een poort met een monumentaal hekwerk. Bij
binnenkomst valt het oog op een mooi, wit geschilderd gebouw met zuilenportaal en een groot
kruis op het dak. Het dient als kapel, baarhuis,
bergplaats en onderkomen voor de beheerder,
die in de verte met kruiwagen en gereedschap in
de weer is. Binnen de wit gekalkte ommuring van
de begraafplaats strekt zich een mooi aangelegd
terrein uit met prachtige oude bomen en historische en nieuwe graftekens zo ver het oog reikt.
Het zoeken wordt bemoeilijkt omdat het oudste

Marmeren plaquette op het graf van Maria Sickesz-van Harlingen
op de begraafplaats van Barchem, 2017.
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het jaar 1904 inderdaad de naam van Cornelis
Sickesz, met vermelding van enkele personalia en
zijn verblijfplaats in Meran, de villa Volandsegg.
Een mooie vondst, maar het helpt niet verder in
de speurtocht naar het graf. Voor de tweede maal
dan nog maar eens langs die rij sterk vervallen en
overwoekerde grafmonumenten langs de oostkant
van het terrein. Aan de fraaie ornamenten en luxe
steensoorten is te zien dat hier heel wat notabelen
hun laatste rustplaats hebben gekregen. Pal naast
een imposant monument staat daar een uiterst
eenvoudige grote ruwe steen, voorzien van een
onleesbaar medaillon, overwoekerd en aangetast
door de tand des tijds.
De omschrijving uit het levensbericht uit 1905 “een
groote steen van porphier met een medaillon van
graniet” klopt in ieder geval. Helaas is het opschrift
op het medaillon voor het oog niet meer te ontcijferen, maar het is nog niet volledig weggesleten.
Nog net zijn op de tast de drie laatste letters van de
naam te herleiden, een e, een s en een z. De laatste
letters van Sickesz!?
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Bladzijde uit het boek met alle
bijzettingen, 1904. De derde regel
vermeldt Sickesz.

Oude plattegrond met vermelding
van het graf van Sickesz.

De enthousiast geworden beheerder is inmiddels
opnieuw in zijn kleine archief gedoken en komt
aangelopen met een groot ingelijst paneel, waarop
een recente plattegrond van de begraafplaats
is geplakt. Langs de rand is te zien dat onder de
plattegrond een veel oudere kaart schuilgaat. Juist
daar waar de nieuwe plattegrond heeft losgelaten
zien we op de oude kaart de rij graven ingetekend
langs de oostelijke muur van de begraafplaats. Een
reeks vakjes, waarin de namen van de overledenen
zijn vermeld, onder hen Cornelis Sickesz! Het is een
kwestie van tellen en vergelijken met de wel leesbare namen op de grafmonumenten. En dan weten
we het zeker. Het graf van Sickesz is inderdaad
gevonden. De grote steen van ruw porfier!
Eindelijk tijd voor het maken van een aantal foto’s.
Op de grafsteen van Sickesz laten we een kiezelsteen en een eikentakje achter, meegenomen van
het graf van zijn vrouw Maria in Barchem. Zo is het
stel na meer dan 100 jaar toch weer een beetje
herenigd.

De eenvoudige porfieren steen op het graf van Sickesz.

Sickesz ligt begraven te midden van de notabelen van
Merano. De eenvoudige ruwe steen valt bijna in het niet
naast zijn imposante buur.

Het dienstgebouw op Il Cimitero Evangelico-Luterano in Merano.

Land van Lochem 2018 nr. 1

NOTEN
1 Het Nieuws van den dag, 12 augustus
1905.
2 De biografische gegevens over Sickesz
zijn afkomstig uit Molhuysen, P.C. en P.J. Blok
(red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, deel 2, Leiden 1912.
3 Graafschapbode, 3 juli 1895.
4 Graafschapbode, 29 september 1900. Onderwijzers van de lagere scholen in Lochem,
Geesteren en Nettelhorst gaven les tijdens de
Landbouwwintercursus.
5 Website Parlement & Politiek, biografie
mr.C.J. Sickesz.
6 Biografie van C.J. Sickesz, in Jaarboek van
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden, 1905
7 Het Nieuws van den dag, 13 december
1904.
8 Algemeen Handelsblad, 29 februari 1904.
9 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1905, p. 105 en verder.
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