
Toen in 1881 een eind kwam aan de meer dan 300 jaar 
durende bewoning door het geslacht Van Isendoorn 
à Blois, ging kasteel Cannenburch een onzekere 
toekomst tegemoet. Door het kinderloos overlijden 
van Charlotte barones van Isendoorn à Blois-barones 
van Oldeneel tot Oldenzeel (1809-1881), brak de 
tragische uit verkoop van het Cannenburchbezit aan. 
De imposante kunstverzameling van haar echtgenoot en 
diens broer was al voor het overlijden van de douairière 
verkocht. Hetzelfde gold voor het grootste deel van de 
landerijen. Het kasteel, het omliggende parkbos en de 
houtopstanden werden afzonderlijk verhandeld. Wat 
er nog restte van de boedel, werd verkocht en verdeeld 
onder de erfgenamen. Het kasteel bleef leeg achter. 
Volgens een brief van een tijdgenoot was het er uiterst 
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Kasteel Cannenburch (Geldersch 

Landschap en Geldersche Kasteelen)

Vaassen

Na een periode van afwezigheid van 130 jaar keerden 
twee zilveren sauskommen met bijbehorende 
 onderschotels terug naar kasteel Cannenburch. Het 
gegraveerde wapen Van Isendoorn à Blois-van Renesse 
laat onbetwist dat deze stukken tot het oorspronkelijke 
bezit van de kasteeleigenaren hoorden. Bovendien 
blijkt uit 19de-eeuwse inventarissen dat deze set 
behoorde tot de kostbaarste stukken zilver die op 
de Cannenburch te vinden waren. De sauskommen 
verfraaien de inrichting van het kasteel, die mede 
dankzij de Vereniging Rembrandt sinds 1953 verrijkt 
kon worden met een groeiend aantal voorwerpen uit 
de oorspronkelijke inboedel.

Set van twee zilveren sauskommen met onderschotels
Cornelis Hendrik Bömcke (1758-1818) en Fredrik Manicus I (ca. 1738-1785), Amsterdam

1783. Zilver, 10 x 24,5 x 17,5 cm (kommen), 24,4 x 17,5 cm (schotels)
Merken: gehaltemerk, stadskeur Amsterdam, jaarletter Y en de meestertekens CHB (kommen) en FM (schotels)
Herkomst: erven familie Van Isendoorn à Blois-van Oldeneel tot Oldenzeel (2011)



onaangenaam: ‘O kinders! ’t Was schrikken en beven in dat 

kasteel, dat onbewoond, en behalve de mooye levensgrote 

portretten, van Maarten van Rossum af, in de groote vestibule 

geheel ongemeubileerd was. De gobelins van de muren 

afgenomen, alles leeg en luguber…’1

Met de zilveren sauskommen verging het in 1881 
zoals met meer stukken uit het restant van de inboedel: 
ze kwamen in handen van de familieleden van de laatste 
weduwe Van Isendoorn. Sindsdien zijn de sauskommen 
door vererving van generatie op generatie overgegaan. 

De kommen met hun bijbehorende schotels vormen 
zonder meer de meest belangwekkende stukken uit de 
zilvercollectie van de Cannenburch, voor zover deze 
nog bekend en bewaard is gebleven. Uit een tweetal 
19de-eeuwse inventarissen blijkt dat weinig andere 

zilveren voorwerpen op het kasteel daar in waarde 
boven uitstegen. In een inventaris uit 1866 werden de 

‘Twee zilveren saucekommen met schotels’ opgenomen 
voor fl. 122,40. Vijftien jaar later werd de waarde van 
de ‘2 sauskommen met schotels’ geschat op fl. 192,20. 
Opvallend in deze inventaris uit 1881 zijn tevens de 

‘2 kandelaars met parelrandjes’. Omdat ook de terug-
houdend gedecoreerde sauskommen en schotels zijn 
voorzien van parelranden is het mogelijk dat deze een 
set hebben gevormd met twee of meer kandelaars.2

Het ‘lege en lugubere’ kasteel kreeg in 1881 een 
nieuwe eigenaar die ook het omliggende terrein en de 
daarop staande bomen opkocht. Zo werden het kasteel 
en het park ternauwernood gered. Na bewoning door 
de families Van Lynden en Cleve werd het kasteel in 1951 
wederom geheel leeg, zonder inboedel, overgedragen 
aan Geldersche Kasteelen. De inrichting die het kasteel 
daarna kreeg bestaat hoofdzakelijk uit bruiklenen en 
schenkingen van particulieren. Al in 1953 keerde het 
eerste object uit de oorspronkelijke kasteelinboedel 
terug naar huis: de op groot formaat geschilderde 
kwartierstaat van het echtpaar Van Isendoorn-van Essen 
uit 1645. Een groeiend aantal authentieke inrichtings-
stukken zou volgen, waarbij de Vereniging Rembrandt 
meermaals aankopen heeft ondersteund.3  

AMSTERDAMSE MAKELIJ

De sauskommen en schotels zijn vervaardigd door twee 
Amsterdamse zilversmeden. Van hen is wel afzonderlijk 
werk bekend, maar er zijn geen andere objecten bewaard 
gebleven die door samenwerking van hen beiden zijn 
ontstaan. Werk van Fredrik Manicus I bevindt zich in de 
collectie van het Rijksmuseum – een grote terrine op 

13  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2012

Detail met het alliantiewapen 

Van Isendoorn-van Renesse

Detail met de merktekens

Noten

1. Brief van Ida Loman Kerk-
hoven uit 1893, geciteerd 
in J.C. Bierens de Haan en 
J. Jas, ‘Terug naar huis. De 
verwerving van een aantal 
achttiende-eeuwse stukken 
afkomstig van kasteel Can-
nenburch door Geldersche 
Kasteelen’, in C.J.M. Schul-
te-van Wersch (red.), Lezen 
over Gelderland. Miniaturen 
uit Arnhem en omstreken, 
Arnhem 2006, p. 142.

2. De inventaris uit 1866 bevindt 
zich in het Gelders Archief, 
0407 Huisarchief Cannen-
burch, inv.nr. 190; die uit 
1881 bevindt zich in particu-
lier bezit.

3. De Vereniging Rembrandt on-
dersteunde in 1978 de aan-
koop van een set van tien 
notenhouten stoelen met 
snijwerk en oorspronkelijke 
geschoren velours bekleding 
(ca. 1700) en twee Luikse 
(?) wandtafels (eerste helft 
18de eeuw). In 1979 droeg 
de Vereniging Rembrandt bij 
aan de aankoop van een ko-
kosnootbeker met zilveren 
montuur (doopbeker voor 
Elbert van Voorst) uit 1601.

4. J.R. de Lorm, Amsterdams 
Goud en Zilver, cat. Amster-
dam (Rijksmuseum) 1999; H. 
Vreeken e.a., Goud en zilver 
met Amsterdamse keuren, 
cat. Amsterdam (Amsterdams 
Historisch Museum) 2003.

5. J.C. Bierens de Haan en J.R. 
Jas, ‘Gelderse families en 
hun zilverbestellingen gedu-
rende de achttiende eeuw’, 
Bijdragen en Mededelingen 
Gelre 48 (2007) pp. 67-109.

6. D.J.G. Buurman (red.), De 
Cannenburch en zijn be
woners, Arnhem/Zutphen 
1999, pp. 14-16, 162. 



 

Kunstvragen

Johanna Maria van Winter (1927)
Emerita hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Uni ver
siteit Utrecht, lid van de Vereniging Rembrandt ‘sinds de oertijd’

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Als kind woonde ik in Amsterdam in een bo-
venwoning aan de P.C. Hooftstraat, dus vlak-
bij de musea. Mijn vader nam me vaak mee 
naar het Rijksmuseum. De schuttersstukken 
met al die  mannen, daar vond ik niet zo veel 
aan, maar Het joodse bruidje heeft van meet 
af aan diepe indruk op me gemaakt.’

Herinnert u zich nog uw eerste 
kunstreproductie?

‘Ik herinner me de schoolplaten van Isings, van monniken in een 
scriptorium en van Karel de Grote. En de plaatjes van de albums 
van Verkade, die we al vroeg begonnen te ver zamelen. Posters 
kwamen er bij ons thuis niet in.’
 
Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Dat was in het najaar van 1962. Toen ik na mijn promotie iets 
meer financiële speelruimte kreeg, had ik de lichtzinnig heid een 
ets te kopen van de kunstenaar Dirk Boode. Daarna ben ik werken 
op papier gaan verzamelen. Dat was niet  bewust, maar je koopt 
iets, bent dan over de drempel, koopt nog iets en dan heb je een 
verzameling.’ 

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Ik woon in Utrecht en beschouw het Catharijneconvent als mijn 
huismuseum. Naar het Centraal Museum ga ik vooral voor de 
oude kunst.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Er is een 17de-eeuws portrettenpaar op de markt, waar Museum 
Catharijneconvent belangstelling voor heeft. Het gaat om een 
Nederlands echtpaar dat in Londen woonde. De man was daar 
predikant van de Dutch Church. Die schilderijen passen in het 
Catharijneconvent en daarom zou ik die aankoop graag willen 
 aanbevelen.’

Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen 
verzameling aan een museum willen schenken, om iedereen van 
mee te kunnen laten genieten?
‘Mijn hele collectie is niet zo lang geleden overgedragen aan 
het Rijksprentenkabinet. Er was een tijdlang geen museum dat 
Nederlandse prenten en tekeningen uit de tweede helft van de 
20ste eeuw verzamelde, maar toen het Rijksmuseum zich  ongeveer 
zes jaar geleden op dit verzamel gebied ging richten, kwam dat in 
beeld als bestemming voor mijn erfenis. Mijn verhuizing in 2010 
leek mij een goed moment om de werken op papier naar het 
 museum te laten gaan.’
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schotel uit 1776 – en in het Amsterdam Museum, dat 
een door hem vervaardigde miskelk uit ca. 1780, een 
opengewerkte mand uit 1769 en een kan met deksel uit 
1770 bezit. Van de hand van Cornelis Hendrik Bömcke 
bevindt zich eveneens werk in het Rijksmuseum: een 
komfoor uit 1783 en vier kandelaars uit de jaren 1783 
en 1784.4 Deze voorwerpen laten zien dat we te maken 
hebben met zilversmeden van hoog niveau. Adellijke 
families in het oosten van het land konden het zich 
 veroorloven hun opdrachten te plaatsen bij de beste 
vaklieden. Daarbij is vaak een voorkeur voor Haags 
zilver te bespeuren.5 Vooral rond het midden van de 
18de eeuw werd vanaf de Cannenburch regelmatig naar 
Utrecht, Amsterdam en Den Haag en zelfs naar Parijs 
gereisd om inkopen te doen. Het kasboek dat Anna 
Margaretha van Renesse (1703-1775) bijhield, geeft een 
gedetailleerd beeld van haar aankopen.6

Het alliantiewapen dat zowel op de kommen als op 
de schotels is gegraveerd, het wapen Van Isendoorn-
van Renesse, verwijst naar het echtpaar Frederik Johan 
van Isendoorn (1699-1771) en Anna Margaretha van 
Renesse. Het is opvallend dat hun wapen is toegepast op 
deze kommen en schotels, aangezien beide echtelieden 
in 1783 al waren overleden. Waarschijnlijk zijn deze 
 wapens veel later toegevoegd, als verwijzing naar het 
echtpaar dat de Cannenburch zijn grootste bloeiperiode 
bezorgde. Zeker lijkt dat de sauskommen met schotels 
zijn vervaardigd ter gelegenheid van het huwelijk van 
hun oudste zoon, Johan Hendrik Josephus (1727-1800). 
Aangezien geen van de andere kinderen van het echt-
paar trouwde, moet het een opluchting voor de familie 
zijn geweest toen deze zoon in 1783 op 56-jarige leeftijd 
in het huwelijk trad met de 32 jaar jongere Caroline 
Freiin von Venningen (1759-1822). In ieder geval 
tonen deze sauskommen dat Anna Margaretha van 
Renesse haar smaak op haar kinderen had overgebracht 
en dat minimaal twee generaties van het geslacht Van 
Isendoorn zich – als het om zilveraankopen ging – het 
beste wensten te veroorlovens 

Jorien Jas

Conservator Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen

De aankoop van de sauskommen met onderschotels werd  behalve 
door het BankGiro Loterij Aankoopfonds van de Vereniging 
Rembrandt mogelijk gemaakt door het VSBfonds, het Fonds  
A.H. Martens van Sevenhoven, het Hendrik Muller’s Vaderlandsch 
Fonds en de A.A. Brediusstichting.
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