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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1934 31 Door twee poortgebouwen bereikt men het voorplein en vanhet voorplein komt men via de ophaalbrug aan het eigenlijkekasteel. Dit tweede poortgebouw is het grootst van de drie,zich in de onmiddellijke omgeving bevindende poortgebouwenen is eigenlijk al een kasteel op zichzelf. Het is met het grootekasteel verbonden door middel van eene overdekte brug eneene onderaardsdhe gang. Gedurende den wereldoorlog werdhet bewoond door een zwager van den heer van Zuylen.Wij nemen thans ivoor^looipig afscheid van 'het poortge'bouwom ons naar het kasteel te begeven. Via eene ouderwetsche ophaalbrug, geheel in den trant vanhet oude huis, dat hier eertijds stond, treden wij het gebouwbinnen, waar iwij worden rondgeleid door een ouden, indienst der familie vergrijsden arbeider, die in het voorportaalvan het slot al dra onze aandacht vestigt op het beeld vaneen ridder; Dirk van Zuylen, de edhtgenoot van

Josina vander Haar. Van het voorportaal komen wij in de reusachtigehall. Door zeer hooge gekleurde vensters, op een waarvan dedomtoren van 'Utredht in zijn volle lengte te zlien ds, valt eengetemperd licht naar binnen. Aan de andere zijde van dezeonmetelijke hall, ontwaren wij de door den heer Cuypers aan-gebrachte gaanderij. Dit is de gaanderij, waarvan ik in denaanvang van dit stuk reeds sprak en die in het oude gebonwniet aanwezig was. Na in de hall nog eenige zich aldaar be-vindende voorwerpen in oogenschouw te hebben genomen,begeven wij ons naar de aangrenzende billardkamer, welke fei-telijk nog min of meer een onderdeel ervan vormt. Wij komennu weer in de hall terug en steken die over teneinde aan deoverzijde nog eenige vertrekken te bezichtigen, waaronder deeetzaal. Al deze vertrekken, welke een deftigen en voornamenindruk maken, zijn, evenals de hall van eikenhouten betimme-ringen voorzien. In deze hall werden in 1898 door de familievan

Zuylen eenige Indische vorsten ontvangen. Wij verlaten nu de benedenverdieping om ons langs eenegemakkelijke trap, gemakkelijker dan men hier allicht zou ver-wachten, naar boven te begeven. Wij Ikomen mu uit op de meer-genoemde gaanderij en vandaar bereiken wij de verschillendeop deze verdieping zich bevindende vertrekken. De voornaam-ste vertrekken, welke wij hier aantreffen zijn: De bibliotheek,de balzaal en de ridderzaal. Vooral de laatste met zijn drie








