
41 42 

U i t een correspondentie i . d. 15 Dec. 1848 tusschen 
C. R. baron Taets van Amerongen, kamerheer der Ko
ningin, en zijn broeder J . baron Taets van Amerongen 
van Woudenberg, kamerheer-honorair te Zeist, bli jkt 
aangaande die schenking, ' t volgende : 

„Gister morgen ben i k bij Z. M . geroepen ten einde 
„inlichtingen te geven omtrent het geschenk van Mevrouw 
„van Bern, hetwelk ik aan Hoogst Denzelven voor eenige 
„dagen had toegezonden : — I k heb de zaak zoo duidelijk 
„mogelijk gemaakt, en mogt dan ook vernemen, de Drink-
„ schaal voor Z M. zeer veel waarde heeft: De Koning 
„heeft mij gelast U te verzoeken aan den Heer en Vrouwe 
„van Bern, Deszelfs oprechtste dank te betuigen met 
„bijvoeging der hooge gevoeligheid over dit bewijs van 
„gehechtheid, en bij herhaling mocht ik de betuiging 
„vernemen, dit Familiestuk voor Z. M. veell zeer veell 
„waarde heeft. De papieren, heeft Z. M. mede gehouden." 

Door de welwillendheid der H H . baron Clifford en 
van Steyn [den laatstgenoemde Intendant van het Konink
l i j k Paleis en domein Het Loo] kwam ik tot de weten
schap, dat genoemde beker van verguld zilver, geen ins
criptie bevat, doch dat op den bodem het wapen van 
Oranje-Nassau is gegraveerd. De papieren waarvan in 
bovenaangehaalden brief wordt gesproken bestaan uit een 
afschrift van ' t aangehaalde vers van Van Hoogstraten 
met de mededeeling : „dat van genoemd nakroost, dat 
steeds in liefde en trouw voor het Doorluchtig Huis van 
Oranje en Nassau is opgevoed, de laatst overgeblevene, 
Jacoba Anna van Goor Hinloopen, Echtgenoote van Frans 
Nicolaas van Bern, Burgeraeeter van Zeyst, de eerbiedige 
vrijheid (neemt) deze drinkschaal aan Uwe Majesteit aan 
te bieden, ook namens haren Echtgenoot, als een gering 
bewijs hunner Hulde, vergezeld van de beste zegenwen-
schen voor Uwer Majesteits Persoon, Familie en Regering." 

Een ander stuk houdt in wie haar ouders waren; 
dat Zwaansvliet werd gebouwd door Dirkvan Os in 1628; 
dat deze hofstede steeds van vader op kind overging, 
totdat door overlijden van het laatste mannelijk l id , het 
goed in 1834 is verkocht geworden. 

De reeds genoemde C. W. van Dam, die 8 Maart 1821 
Clara Elisabeth van Goor Hinloopen huwde, rijmelde ter 
gelegenheid van de viering van den 7 5 s t e n verjaardag van zijn 
schoonvader mr. J. van Goor Hinloopen en het 200jarig 
bestaan van Zwaansvliet, de navolgende coupletten, waarin 
het Vorstelijk bezoek aan Zwaansvliet en de drinkschaal 
ook worden aangehaald: 

„Mogt ooit mijn wenschend hart zich vol gevoel ontsluiten 
Dan zet gewis dit feest mijn zangster geestdrift bij 
Wie zou niet dezen dag gewijde wenschen uiten 
Al klinkt de toon te laag, al mist ze haar waardij, 
Hier zie ik 't aohtbaar oog des ed'len Grijsaards staren 
Op hen die aan zijn Disch met blijdschap Hem verjaren 
Die aller eerbied wekt, wien elk bemint en acht. 
Wiens dankgevoel ontgloeit bij 't schatten van den zegen 
I n zulk een ruimen maat, zoo langen tijd verkregen 
De eer van Zwanen-Vliet, de roem van zijn geslacht. 

J a , waardig Hoofd van 't huis, zoo naauw aan mij verbonden 
Gelukkig acht ik mij, sints 'k ü" als Vader groet 
E n zevenmaal als zoon mijn wensch heb opgezonden 
Op Uw Verjarings-Feest met een verheugd gemoed. 
God kroone U met zijn gunst, hoe meer U w jaren klimmen 
Uw heil-star lichte U aan, zij flonker aan de kimmen 

Waarop Gij starend ziet aan de afloop van uw baan! 
Neigt dan de zon naar 't West' haar gloed en avondstralen 
Verkwikken nog U w oog, wanneer zij zaahtkens dalen 
E n in het land der rust Uw morgen op zal gaan. 

Dan, 't zijn thans niet alleen de lang gerekte dagen, 
Van Hem, den waarden man, wiens leven ons verblijd, 
Neen, 't feest wordt hier verhoogd wij hooren ook gewagen 
Van 't stichten dezer plaats, der feestvreugd toegewijd. 
Mag Beemster's dreef met regt op schoonheid zich beroemen 
Zij mag dan bovenal wel Zwaan'svliets stichting roemen. 
Twee Eeuwen reeds geleên op haren grond gebouwd: 
Bewoond sints haar bestaan door 's stichters wettige erven, 
Wien wenteling van tijd geen naam noch roem deed derven, 
Wiens ed'le naneef hier ons oog in eer aanschouwd. 

E n v/ie, die heden viert de stichting dezes woning, 
Is 't die des Stichters naam en roem verzwijgen k a n , 
Zelf hij, die 't beeld aanschouwt, als eene naamsbekroning 
In steen geplaatst op 't dak, denkt aan dien waarden man, 
Zijn beeld'nis in dies zaal voor aller oog t'aanscbouwen 
Herinnert ons aan Hem, die Zwaan'svliet eens deed bouwen 
Aan Hem die nog in 't hart van aanverwanten leeft. 
Neen, waarde Dirk van Os wiens nagedacht'nis blijve 
I n vollen roem en dank, geen loop der eeuwen drijve 
Den luister immer heen, die Uwer naam nog heeft. 

Heil ons! wij vieren zaam het dubbeld feest met vreugde 
Wij brengen hulde toe, met dankbaar warm gevoel 
Aan Hem, wiens leven reeds zoolang zijn huis verheugde, 
Wien heil te wenschen, was ons eerste en grootste doel! 
Maar, parend met dat doel, de stichting ook te vieren 
Van Zwaan1 svliet, welks gebouw twee eeuwen reeds mogt sieren 
De vlakke Beemster grond, Noordhollaudsch schoonen oord. 
Hinloopen! in wiens heil en leven we ons verblijden 
Van Os! aan wien wij thans ook onze zangen wijden, 
Uw beider naam en roem worde eeuwen lang gehoord! 

Ook Zwaan'svliet sta nog lang, bewoont als tot op heden 
Door 't waardig nageslacht van Hem, die 't heeft gebouwd 
Dat Huis weleer bezocht door Vorst en overheden 
't Welk Derden Willem zelf met wellust heeft beschouwd 
Getuig' de drink-pokaal, door Hem, dit huis geschonken, 
Waaruit nog meenigmaal met geestdrift wordt gedronken 
Heil nogmaals, zij dit Huis! heil Hem! die 't nog bewoont 
E n in zijn grijzen dag deze acht'bre woning kroont! 

(get.) C. W. V A N D A M . 

Van genoemden Dirk van Os blijkt uit de papieren 
zeer weinig. De volgende extracten, blijkbaar uit het 
pui-inteekenboek te Amsterdam, zijn vermoedelijk indertijd-
verzameld ter wille eener familie-quaestie : 

14 Febr. 1604. Hendrik van Os van Antwerpen, out 
48 jaar, geassist. met Dirk van Os, zijn broeder en 
Lijnken van Laenen of Laeren, out 44 jaar. 

14 Aug. 1608. David Sohier van Middelburg, out 
23, geassist. met Jan . e n Maria van Os 
Dirks, out 19 jaar, geassist. met D i rk van Os en Mar-
griete van de Piel of Piet haar vader en moeder. 

20 Aug. 1625. Frangois van Os van Amst , out 32 j . , 
geen ouders geassist. met zijne broeder Dirk van Os. 
woont in de Nes ende Agneta Pels van Amsterdam, 
geassist. met haar moeder Susanna Goyvaerts. 

19 Dec. 1628. Dirk van Os van Amst., out 37 jaar, 
geen ouders zijnde dijkgraaf van de Beemster geassist. 




