
















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1938 15 door een fronton gedekt bovenlicht en twee kleine zijraampjesdie toegang verlenen tot het ,,voorhuys&quot;. Het lichtende wit vanhet bevallige stucwerk met zijn bloemenmanden, portretten enwapens geaccentueerd door het aanbrengen van verguldselswordt verlevendigd door een staande klok en twee lage banken. Wij hebben dan eerst ,,de groote sykamer&quot;, de ontvang-salon, waar de eigenaar zijn voorliefde voor Japans (bedoeld zalzijn Chinees) porcelein ten toon spreidde. De twee grote kris-talspiegels en de zes armspiegeltjes weerkaatsten de niet min-der dan vijf en twintig blauw en wit vergulde porcelijnen pullenop de hoge schoorsteen, het Japanse lakkabinet op verguldevoet, dat nog vier porceleinen kommen droeg, de noten speel-en de gelakte theetafeltjes, de zestien zware beklede stoelen,waarvan er zes gemakkelijke fauteuils waren, terwijl overigenstwee grote blauwe, klaarblijkeijlk Delftse

doofpotten het grotevertrek sierden, in welks kabinet 18 paar koffie- en theegoedbewaard werd. Ook de ,,klyne geele sykamer&quot;, dat ondertussen toch nogmet elf met zijden kleedjes beklede engelse stoelen, gestoffeerdkon worden, bevatte het met geel damaste hemel versierde bedgeweerkaatst in de twee grote vergulde spiegels en naast hetporceleinkastje vinden wij hier op een laktafeltje het trekpotjemet de koffie- en chocoladekommen gereed staan. Een der uit-bouwsels was klaarblijkelijk de ,,provisie kas&quot; die de kostelijkeporceleinen serviezen, waarvan de kannetjes met zilver gemon-teerd waren, bevatte. Ook de keuken zag er niet ongezellig uit met de grote ver-gulde spiegel, 't blinkende koperwerk in de ,,glase kast&quot;, demuurrekken en de niet minder dan negen met leder beklede stoe-len. Klaarblijkelijk werden de laatste voor de Eetzaal gebruikt,die wij ons' hebben in te denken als betimmerd in het zwareLouis XIV alleen met een spiegel behangen, in welke

in stijlingebouwde kast de fontein met koelbak, meest in blauw enverguld, mede in die stijl zijn uitgevoerd. Ook hferbij treffen wij een soort slaapkamer aan althans eiis ook een bed met ,,groen saay&quot; behangen, een spiegel en vijfstoelen rondom een tafeltje, terwijl hier ook het werkvertrekvan de heer des huizes ligt. Als hij in de scheerstoel voor devergulde spiegel heeft plaats genomen, dan kan hij de koperenhaard met ringen en knoppen zien blinken, terwijl zijn gasten






















