








Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1938 XXII bruiksvoorwerpen onder deze inzendingen zijn uitermate inte-ressant. Zij brengen ons in zeer nauw contact met de zedenen gewoonten van die tijden en, wat nog meer zegt, met depersonen, wien ze aanvankelijk toebehoorden. Wat zegt u b.v.b. van het Toilet- en picnickoffertje van denGeneraal-Veldmaarschalk van het Hollandsche leger, dat on-der Koning-Stadhouder Willem III te velde trok tegen de Ie-ren? In blank porcelein met blauw decor zien wij zijn trekpotje,kopjes en vlapotjes, glazen flesschen en tinnen busjes. Veel van het kleinere gesnor van dit ,,complet&quot; is verlorengegaan, maar wat nog over is ziet er aantrekkelijk uit. Hetkoffertje is met blauw leer gevoerd en goud-galon omzoomd. De oorspronkelijke eigenaar van dit reisserviesje was Baconvan Rheede van Ginckel, de eerste Graaf van Athlone, die in1690 meevocht in den slag aan de Boyne. Een vrouwenhandschreef omstreeks midden 18e eeuw op een stukje

papier,, datnog aanwezig is, den naam van den bezitter en vermeldt erbijdat hij dit gebruikte als hij met zijn leger in 't veld was. Thans ishet eigendom van graaf van Aldenburg Bentinck te Amerongen. Een ander curiosum is de volledig gedekte tafel met eet-servies ,,famille-rose&quot;, versierd met het wapen der Van Ree-de's, dat men op deze tentoonstelling meermalen ontmoet. Hetservies van Chine de Commande vormt met 't glas- en zilver-werk uit de XVIII e eeuw en het dito-tafeldamast een keurig,aantrekkelijk en smaakvol (we zouden bijna zeggen: ,,smake-lijk&quot;) geheel. Aanverwante schilderstukken,, groot en klein, aanden wand opgehangen, maken dit hoekje tot een gezelhge 18eeeuwsche eetkamer. Een soortgelijke zaal, maar met andere meubileering is de,,empirezaal&quot;, met compleet slaapkamer-ameublement, uit de 2ehelft der XVIIIe eeuw. De wieg, afkomstig uit het KasteelBiljoen, geeft hierbij een eenigszins komisch accent. Van het zilversmeedwerk hier aanwezig, vormt dat

van denUtrechtschen meester Adam van Vianen het belangrijkste ge-deelte. Het buitengemeen fraaie zoutvat,, kloek van vorm entoch tevens verfijnd van lijnen en ornamentiek, is wel in staatde hoogstaande kunst der Vianen's te demonstreeren. De velekostbare stukken in zilver, die de vitrines bevatten, als: familie-en geslachtswapens, bekers, kandelaars, brood- en fruitmand-jes, e.m.d. mogen er ook zijn.





















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1938 XXXII We daalden zwijgend af, diep getroffen door dat zeldzamepanorama, maar ook met weemoed in het hart omdat zulk eenprachtig oud solied huis niet meer bewoond kan worden. De Voorzitter voelde dit blijkbaar ook zoo aan, want in zijndankwoord aan Mr. Kneppelhout van Sterkenburg sprak hij denwensch uit dat het weer eens bewoond zal kunnen worden. De heer Kneppelhout dankte op zijn beurt Niftarlake voorde eer van een bezoek. Een eenigszins ander aspect bood Luneburg gelegen 5 minuten ten Z.W. van Neerlangbroek. Reeds in 1340bekend, behoorde het eertijds aan het geslacht van Proeis, ookwel Proijs geschreven. Geruimen tijd later is het in bezit van deHeeren van Zuylen geweest, die daarbij den naam van Lune~burg hebben aangenomen. Het verwisselde meermalen van ei-genaar, doch dit scheen echter telkens zonder geweld te ge-schieden, want nergens vinden we iets van belegering of ver-woesting of

verbranding vermeld. Luneburg was evenals Ster-kenburg een van de weinige kasteelen, die nooit geteisterdzijn door vijandelijke gewelddaden. Het was indertijd leenroerig aan de Utrechtsche Domproost-dij. De oude toren is de oorsprong van het middeleeuwscheSlot, daarom heen en er tegen aan zijn de verschillende behui-zingen gegrondvest, zoodat het met elkaar een bewoonbaarlandhuis werd. Ten Noorden van den Kromme Rijn zijn er in de middel-eeuwen vele zulke sterke sloten gevestigd. Het vermoeden datde torens van Romeinschen oorsprong zouden zijn, is tot dus-ver nog niet bewezen. Het huis is sinds een aantal jaren niet meer bewoond, het-geen direct aan een gebouw te zien is. De eigenaar woont teGorinchem, en komt zoo nu en dan maar eens op Luneburg.We willen voor hem hopen dat de oude zegswijze; Ver van je goedis dicht bij je schade. hier niet bewaarheid wordt. Mr. E. R. van Eibergen Santhagens, de bezitter van Lune-








