
16 Land van Lochem 2011 nr. 3

Berichten uit Lochem in de 19de eeuw (1)

Onzekere tijden voor De Cloese
CeesJan Frank

Na eeuwenlang adellijk bezit te zijn geweest kwam De Cloese in 1828 door verkoop in 
handen van een burgerman. Al enkele jaren daarvoor waren de tekenen van de teloorgang 
van De Cloese als edelmanshuis duidelijk zichtbaar. Enkele gebeurtenissen uit die tijd 
illustreren dat.

Eén van de oudste foto’s van De Cloese, gemaakt omstreeks 1870. Het huis heeft dan het aanzien dat het in de loop van de 
18de eeuw heeft gekregen (collectie Historisch Genootschap).

Lodewijk van Heeckeren (1768-1831) was de 
laatste edelman, die door vererving in het 
bezit was gekomen van het kostbare goed. 

Waarschijnlijk heeft hij in eerste instantie niet op 
De Cloese gewoond. In de late 18e eeuw woonden 
zijn zuster Heilwich Juliana Wilhelmina in het huis. 
Zij was in 1778 in het huwelijk was getreden met 
Gerhard Carel van Spaen. In 1779 kwam op het 
huis hun zoon Alexander ter wereld. Wanneer het 
gezin De Cloese heeft verlaten is niet bekend. Rond 
1820 was het huis verhuurd aan de toen nog jonge 
officier der artillerie Goswin Voet van Vormizeele 
(1796-1861). Uit Goswins tijd is een plattegrond-
schets met de kamers op de begane grond en de 
verdieping van De Cloese bewaard gebleven, geda-
teerd 1821. Goswin had het gehele huis in gebruik, 
met uitzondering van twee vertrekken, die op de 
plattegrond zijn aangeduid als de “Kamers voor de 
meubels van den Heer van Heeckeren”. De plat-

tegrondjes geven een uniek beeld van de indeling 
van het kasteel, de functies van de vele vertrekken 
en de plaats van de belangrijkste meubels, die met  
name worden genoemd. Zo bevat de begane grond  
onder meer een “Eet-Zaal” en een “Desert Kamer”, 
een “Groote Zijkamer” en een “Spreekkamer” met 
wapenkast. Op de verdieping waren diverse slaap- 
en logeerkamers, de kamer van de heer des huizes 
(“Kamer van Gos”), en een “toiletkabinetje voor 
papa”.  Karakteristiek voor het vroeg 19e-eeuwse 
interieur zijn de vele langs de wanden geplaatste 
stoelen. 
In de Arnhemsche Courant van 18 april 1817 staat 
een aankondiging van een publieke inboedelver-
koop op De Cloese, die mogelijk samenhangt met 
het vertrek van de oude bewoners en de aanstaande 
verhuur aan Goswin Voet van Vormizeele. Blijk-
baar bestond de wens om het kapitale huis leeg aan 
te bieden. De verkoop betrof “eene aanzienlijke 
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Aankondiging in de Arnhemsche Courant van 18 april 1817.

Plattegronden van de begane grond en de verdieping van De Cloese uit 1821 

partij moderne en zindelijk 
geconserveerde Meubelen, 
als: Tafels, Stoelen, Latafels, 
Kabinetten, Kasten enz. Di-
verse Ledikanten met hunne 
Behangsels, extra welgevulde 
Ledikants-Bedden, met hun 
toebehoren; keurige Chitze-, 
Katoene- en Wollen-Dekens, 
Paarde-Haren en Watten 
Matrassen, Vloerkleden, Kar-
petten, Stoelen met zwarte, 
Trijpe en andere Zittingen, 
Spiegels, Kloklantaarn, 
superbe verlakt- en Glaswerk, 
Porceleinen, Thee-Serviesen 
en Roomcouleurd Goed 
enz.”. Verder wordt ook nog 
een aanzienlijke partij koper, 
tin, blik en ijzerwerk te koop 
aangeboden, alsmede “een 
extra schoon groot Billard, 
met de noodige Ballen, 
Queues en Blakers, een extra 
sterke Kapchais voor een 
Paard”.  Met dit laatste wordt 
een van een kap voorziene 
sjees bedoeld.  Bijzonder is 
de “Majoors Tent, dubbel 
gevoerd, met al zijn toebe-
horen”. Tenslotte biedt men 
een “schoone partij Oranje-
Boomen en differente Ge-
raniums” aan. De goederen 
konden twee dagen voor de 
verkoop op het huis worden 
bezichtigd. 
Wat resteerde van de inboe-
del werd na de verkoop dus 
opgeslagen in enkele kamers 
van het huis. In 1828, Goswin 
is dan waarschijnlijk ver-
trokken, moet Lodewijk van 
Heeckeren inmiddels wel op 
De Cloese hebben gewoond, 
zoals blijkt uit een bron uit 
de tijd. Het goed is in dat 
jaar, samen met Langen, 
Diepenbroek en de bijbeho-
rende goederen verkocht aan 
de Amsterdamse advocaat 
en notaris mr. Arnold Henry 
Peter Hubert (1777-1854). 
Hubert was weduwnaar en 
had geen kinderen. In de 
Arnhemsche Courant van 1 
januari 1829 lezen we over 
de via veiling verworven 
aankoop van De Cloese door 
“den Heer Mr. Arnold Henry 
Peter Hubert, zonder bepaald 
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Arnhemsche Courant van 1 januari 1829.

Tekening uit de eerste helft van de 19de eeuw (collectie Rijksmuseum Amsterdam).

beroep, wonende op den Huize Voorn, bij Utrecht”. 
De processen-verbaal van eerste en tweede vei-
ling waren opgemaakt in Lochem door de Nota-
rissen Mr. E.J.F. Spyker en Mr. J.B. Solner, op 
respectievelijk 29 augustus en 12 september 1828. 
Een en ander hield de verkoop in “ aan den Heer 
Requirant, door den Hoogwelgeboren Heer Lode-
wyk Baron van Heeckeren, Opperjagermeester en 
Opperhoutvester van de Noordelijke provincien 
deze Rijks, en deszelfs Echgenoot Vrouwe Jacoba 
Catharina Petronella du Tour, buiten speciaal be-

roep, te zamen wonende op den Huize 
de Cloese, Gemeente Laren”. De koop 
bestond uit de “Havesathen Cloese, 
Langen en Diepenbroek, gelegen in het 
Kanton Lochem, met alle daaronder he-
hoorende gebouwen, boerenerven, ka-
tersteden, daghuurdersplaatsen, bosch, 
bouw- en weidelanden, regt van jagt en 
visscherij”. Hubert verwierf het geheel 
voor de som van 110.000 gulden. Hij 
stierf in 1854 en liet De Cloese na aan 
zijn zusters kleindochter Maria Anna 
Cornelia van Harlingen. Maria was nog 
minderjarig en betrok het huis met haar 
vader, Marinus Ernestus van Harlingen. 
In 1864 trad ze in het huwelijk met de 
Arnhemse advocaat Mr. Cornelis Jacob 
Sickesz. Met hem ontving het statige 
huis één van zijn meest illustere bewo-

ners. De toekomst van het oude goed was voorlopig 
weer zeker gesteld.
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