Een duik in het verleden van “Corijna”

EEN DUIK IN DE GESCHIEDENIS
Zwerus van Rijnbeek is waarschijnlijk de ideale voorvader om het verhaal mee te beginnen,
omdat alle nu levende “Rijnbeken” van hem afstammen.
Zwerus was de jongste zoon uit het huwelijk van Gerrit Sweeren van Rijnbeek en Marrigie
Claas van den Bergh en zeker niet de oudste van de nu bekende “Rijnbeken” maar daarover
later meer.
Zwerus werd ingeschreven in het doop- trouw- en begraafboek van de gemeente Woerden op
17 november 1743, onder de doopnaam Sweer, zoon van Gerrit van Rijnbeek en Marrigie Claas
van den Bergh. Cornelia Rijnbeek trad op als doopheffer, hetgeen plaatsvond te Becanes.
29 jaar later trad Sweer als Zwerus van Rijnbeek in het huwelijk met Petronella Kippersluys.
Uit de akte blijkt dat hij behoorde tot de Katholieke Gemeenschap. Hij was blijkbaar zo arm,
dat de huwelijksvoltrekking “pro deo” is geschiedt.
Zwerus was ongeveer de laatste Rijnbeek die vóór zijn familienaam het woordje “van” had
staan. Na hem hebben we dit voorvoegsel, waar menigeen trots op is, helaas verloren.
Ui het huwelijk van Zwerus en Petronella werden vier jongens (Gerardus, Antonie, Gijsbertus
en Jacob) en twee meisjes (Maria en Catharina) geboren. Volgen we de mannelijke lijnen, dan
sterven de takken van Gerardus en Jacob spoedig uit.
Gijsbertus, geboren op 20 augustus 1777, was daggelder en huwde op 23 november 1806 te
Zegveld met Aaltje Plomp. Hun huwelijk werd gezegend met drie zoons (Pieter, Zwerus en
Jan) en drie dochters (Petronella, Geertrui en Maria), waarvan slechts één zoon, Pieter, nú
nog levende nazaten krijgt.
Antonie, geboren op 29 mei 1774 te Becanes krijgt het talrijkste nageslacht. Hij was
schipper, en gehuwd met Antje van Scheppingen. Van de 10 kinderen krijgt alleen Kors nu nog
levende nazaten.

Zwerus – Antonie – Kors
Concentreren wij ons op de tak Zwerus – Antonie – Kors, dan valt van Kors reeds het een en
ander te verhalen. Uit overlevering is bekend geworden dat Kors te Mijdrecht (de Hoef)
heeft gewoond, eerst kruidenier was en later schipper. Hij zou driemaal zijn gehuwd, en
tijdens zijn tweede huwelijk op de schaats met de noorderzon zijn vertrokken. Zijn gehele
vermogen zou hij toen in een plunjezak op de rug mee naar Amsterdam hebben genomen,
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alwaar hij zijn laatste dagen in het H. Geesthofje zou hebben gesleten. Boze tongen beweren
dat hij in Amsterdam in concubinaat zou hebben geleefd.
Uit officiële stukken is gebleken, dat Kors op 11 oktober 1817 werd geboren te Mijdrecht, op
14 juli 1837 werd vrijgeloot van militaire dienst (toen nog Nationale Militie), en op 2 augustus
1837 huwde met Marijtje van Kints, die hem 11 kinderen schenkt. Alle jongens volgen hun
vader op in het edele beroep van schipper.
Uit het tweede huwelijk met Elisabeth van den Goed zijn (nog) geen kinderen bekend.
Kors overlijdt te Amsterdam op 77-jarige leeftijd op 23 februari 1895.
De vier zonen van Kors, te weten Antonie, geboren op 10 februari 1843, Albertus, geboren op
26 juli 1846, Hendrikus, geboren op 1 oktober 1850, en Martinus, geboren op 13 juni 1855,
kregen allen een nageslacht waarvan nu nog nazaten leven.

Kors’ zoon Martinus
Martinus was het elfde en tevens jongste kind uit het huwelijk van Kors Rijnbeek en Marijtje
van Kints. Er zijn momenteel nog weinig officiële stukken over Martinus bekend, doch
gebleken is al dat hij als een echte Rijnbeek ook Rooms Katholiek én schipper was. Martinus
werd op 13 juni 1855 door zijn vader Kors aangegeven op het gemeentehuis van Mijdrecht. Op
27 augustus 1875 huwt hij met Maria Cornelia Kelder, die hem één dochter schenkt en maar
liefst negen zonen. Zes van de negen jongens komen echter de eerste levensjaren niet door,
met als voor die tijd logisch gevolg dat meerdere kinderen onder dezelfde naam werden
aangegeven. Totaal hield hij dus 4 kinderen over, te weten: Maria, Cornelis(3), Johannes(3) en
Marinus(3) Martinus overlijdt te Nieuwkoop op 14 april 1935.
Van Marinus is niet veel meer bekend dan dat hij op 3 november 1891 is geboren, huwde met
C. Steenvoorden en woonde in Warmond.
Johannes werd op 21 januari 1888 geboren en huwde met Elisabeth Straver. Hij werd voor de
verandering kruidenier en overleed op zesendertigjarige leeftijd. Uit zijn huwelijk werd
slechts één kind geboren, Marinus Rijnbeek, die uit een huwelijk met C. van Eijg negen
kinderen kreeg.
Cornelis, geboren op 17 december 1881, werd tot op heden het rijkst bedeeld waar het het
nageslacht betreft. Hij is namelijk onze eigen vader, grootvader, overgrootvader en
betovergrootvader, wiens kinderen de grondleggers zijn van de ons zo bekende
familievereniging:
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