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door Áil Otten.

enert en de Rips horen bij elkaar. Elke autochtone ce.
mertenaar zal dat beanen. Niet voor niets wordt ook ir
het Generts volkslied tlie lotsverbondenhe id bezongen,
Gemert ligt aan het riviertje de Rips: rrD6r r+6r de Rips kiinl
aojt de P11".

Toch is Generts enige echte Rips sinds êen aantal jaren gedempt. De meeste Gemertenaren zijn bekend met het feit dai
het oude C.enert omkl.emd werd door twee beken die alle twer
de Rips hrerden genoêmd. Ten onrechte wordt wel gedacht dal
de meest zuidelijke Rips, die langs het kasteel stroont, de
hoofdstroom was en dat de Rips die kornende van de G.oeskuilen via de Molenbroek naar de Haageik en vadaar naar de Kampen stroonde, dat dat slechts een zijstroompje was. pater
Loffeld verwoordde die nin of meer gevestigde mening in zijr
artikel over ÍHet HuukskerÍ in Generts Heern nr.5? (fSzS). fr
Generts lleen nr.59 noet hij echter aI terugkomen op die zon;
der noemenswaardig onderzoek gedane uitspraken over de Rips,
Hij kont dan vervolgens tot de conclusie: rdat de hardnekkige volksmond pleit voor de ene benaning(de Rips) vaJr de twe(
lopenrt. Verder schrijft hij dat die volksmond spreekt conform vele, zo niet alle oude akten.
Bij nader onderzoek blijkt echter ook dat laatste niet hel
geval te zijn. De loop langs het kasteel wor:dt pas sedert de
achttiende eeuw rrRipsrr genoemd en blijkt tot in het rnidtter
van de zeventiende eeuw te zijn aangeduid net [De Beekrr er
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het gemak even als (Haageik)-Rips aangeduide strooÍn,
is overigens wel altijd gekend onder de benaming rrDe Ripstt.
E: hoe belangrijk deze laatste stroon in ïToeger tijden voor
Genert geweest rnoet zijn, blljkt o.a. uit het feit dat op dit
riviertje tot in de 16de eeuw een r+aterrnolen werkte. Bij de
verpachting van de hraternolen in 1505 wortlt als voorwaarde
gesteld rlat: Itde rnoller(= de molenaar), nae half meert geen
water mag scutten aen die rr'atermolen op dat Molenbroeck oft
opt ander velde sonder consent van den Heerrr (1).
Uit het bovenstaande blijkt wel hoe groot en waterrijk die
De voor

stroon toen nog kon zijn. Het was ook het r.rater varr deze Rips
die het water in de gracht van de Latijnse School op peil
hieltl. Vermoedelilr is het gebouw waarin in 1587 die Latijnse

School gevestigd werd hetzelfde gebouhr als waar de ïtroegere
Diederikken van Gemert hun residentie hadden (Z). tn ieder
gêval is het zo dat het kasteel van de Heren vajr Gemert gebouwd werd rraan de boorden van de Ripsrr, terwijl
de Duitse
Orde haar kasteel bour+de Itaan de boorden van de Beekrr (3).
Fên duidelijk en onoÍnstotelijk bewijs voor de oorspronkeliflre
ongelijknamighe id van rle beide riviertjes die Ger ert oÍiklenden wordt pas verlq'egen wanneer rnen lijsten aanlegt voor zowel (haageik)Rips als (kasteel)Rips, van de in de loop tler
tijden gebruikte benaningen voor beide riviêrstroompjes. Ilet
is nodig daarbij gêbruik te Ínaken van bekende en gemakkelijk
te lokaliseren plaatsen aan 66n van beide Ripsen.
De (kasteel)Rips v66r 17OQ! rrD€ Beekrt.

is te nemen de plaats
Rabobank aan het Ridderplein. Bejaarden van
ftmert hebben deze plaats nog gekend als rrhet caf6 Canbr inus
aan de Ripsrr. Eeuwen- en eeurr'enlairg is deze plaats voor de
Ctenertenaren eên bekende pleisterplaats geweest. fn de 17de
en 18de eeuw stond op dezelfde plaats een herberg en brouwerlj die naaÍ, de mooie naarn luisterde van rrDe l{ildemaJrrr. Hierover werd al eerdêr geschreven in Gemerts HeeÍn nr.63 (1976).
van de

huidige

het kader van dit artikel .is het van betang dat de
beg"enzing vaÍr De l{i laleman naar het Zuiden opgegeven werd
a1s ï\iaterlaatrr in 1681 en rrlooprr in 1716. (4).
De herberg rrDe Wildemanrr van rond 1700, zoals beschreven in
Binnen
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nlildot1r ale b?ug
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Seekrr,

late! genoentl s1s
nê nlps lang8 het

het hiervoor vermelde artikel, heeft overigens een historie
die nog veel verder terug gaat. Zo is er in een schepenakte
van 1544 sprake van rrde Heren llerreberch benêven die Beeck l
een zekere JaÍr Faes Mauwers wordt op 26 januari 15a14 door
koop eigenaar van de herberg (5).Dat deze herberg op dezelfde plaats sbt als rrDê Wildenanrr in 1?OO en ncaf6 Carnbrinusrl
in 19OO, blijkt uit de in de transportakte opgegeven perceelsgrenzen. De rrHêren-Herreberehtt grensde nanelijk met 66n
zijdê aan het èrf van Goert Lenarts va.rr den Bleek (n.b. een

broer van dê naar ItaliË getrokken

boekdruldrer Laurentius

Torrentinus (6))en met de analere zijde aan nde geme)me waterlaet geheyten die Beeckrr, terwijl het perceel zich uitstrekt van een erf geheten trden Boontuinrr tot op rtde gemeyne
straet (ofte de merckte) rt (Z). ttet toponiern rráen Boontuinrl
kan _worden gelokaliseerd tussen de huidige Kapelaanstraat en
de (kasteel)Rips (B).
De rrHeren-Hemeberchrr blijkt dus inderilaad een rroege voorganger van de 17de eeuwse [l{i ldemanlr r terwijl de (kasteel)Rips
in de 16de eeuw luisterde naar d.e naam nde Beeckr.
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Dê Beêck en de Beeckstraat
Hoezeer de naam rrde Beeckrr verbonden was aan het riviertje,
dat nu algemeen rrde Ripsrt word.t genoend, blijkt wel uit het
feit dat ook de straat die sedert tte l7de eeuw Binderseind
heet, voordien naar dê naam luisterdê van rBeeckstraatn.
Op 22 mei 1676 stelt zekere Hubert Aert Mesenbergh zijn huis
en hof tot onderpand van een schuld. Dat huis en hof wa.s geIegen rrin de Beeckse .a...1tt (9). Men was in ctie tijil wat
str&atnaangeving betreft niet altijd even dui.detijk. Zo wordt
datzelfde huis in naart 1667 aangeduÍal als gelegen rtontrent
de marcte'r (fO). Oe ene buurman blijkt te wonen rraan de stenen bruggert en de andere traan het Binderseyndtr (11). Terwjjl

het daar weer tegenover gelegên rlCLooster der Predikheren ,
dat in 1662 door tle Gereforneerden in gebruik werd genonen,
was gelegên rraan de mercterr (12).
Uit reconstructie btijkt dat het huis traan de stenen bruggen
het huis moet zijn op de plaats waar nu de farn. I{esseltlijk
woont, terwijl het huis van llubert Aert Mesenbergh het huis
is van Martiên llendr iks.
In de 15de en 16de eeuw blijkt men overigens eênduidiger te

zijn geweest voor h'at betreft de naam van de straat. Men is
dan erg konseliídent in het gebruik van de naam rrBeeckstraetrl
(fe). Oe naan ttBinderseindrr is tlan nog onbekend. Dat voor
dit gedeelte vaJr de straat ook de naan rlÍ,indereindrr ooit zou
zijn gebruikt, daar is mij tot nog toe niets van gebleken
(14).

iets over de ouderdon van dê naam rtde Beeckrr:
In de zogenaamde rrPaêlbrÍefrt van 1326, waarin Diederik val
Clemert tle grenzen ornschrijft tussen zijn rêchtsgebied en dat
van de Duitse Ordê, is al sprake van rt(le Beeckrt in de alinea
waar in nelding wordt gemaakt van de (grens-)paal rrdie steit
Nu

tusschen Ghere Beke ende den Kieboem; van dien pael over dor
dat Gorswinkel tot...,..(tS;t'.
De oorspronkelijke naan zou
dus rrGhere Bekerr geweest moeten zijn.
Wat er precies de realen var is geweest dat na gebruik van
eeuwen d.e namen rrBeeckrr en rrBeeckstraetrr in onbruik zijn geraakt, is niet helemêat duicletfjk. Het tracé van de straat
is sinds de oudste tijden ongewijzigd gebleven. Een platte-
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grond, genaakt door cle rrgesworen landneterrr Peter Oldezee

1703, kan

dit bevestigen.

in

Detail kaart van Oldezee (1701): vlrÈ Cê vêa Cle nu hêêt H.GeêÊtlaan mêt daarlarsê
"ne Seekr (of zo roen w1] 'De !.ipÊÍ). Eê1Ma1 ondêr! poortaebouv káÊtêel cet buj.tensracht. cehêe1 linjcs! huizen aen het 3ind.er6eind. lildd.en: le GoolEÍinkêlêe Pad,

rrde Beeckrr is ter hoogte van het
van het riviertje
gekanaliseerd. Deze kalalivoor
duidetijk
iedereen
kasteel
de
tekening is te zien, plaats gevonden
satie heeft,zoals op
voor 17O3.Het verleggen van die loop moet iets te maken hebben net het kasteel, en wel met een in het begin van de zeventiende eeuw uitg€voerde uitbreiding. In het jaax 1607 of

De

loop

1608 werd narnelijk de buitengracht gegraven en werd het tweede poortgebouw gebouwd. Het mariabeeld boven tle poortingalg
draagt behalve het wapen valr de Duitse Ortle ook het r*apen
van de toenmalige conmardeur vaJr Gênert, Ilentlr ik varr Holtrop

- 1630). Het is alleszins aannenelijk dat onder diens
bestuur de loop van het riviertje verlegd is paxallel aan de
buitengracht en de oprijlaan van het kasteel. Onder het bestuur van Hendrik van Holtrop werden bovendien in Schoors(1599

winkel vele percelen door de Duitse Orde opgekocht (16).
De mogelijk onder Hendrik van Holtrop uitgevoertle kanalisatie van rrrle Beeckrr is naax nijn idee de voornaanste redent
dat een 5O jaar later de naarn trde Beeckrr nog slechts sporadisch in archiefstukken voorkont. Tegelijk verdween daarmee
de naam Beeckstraat. De laatste naam is rnogelijk nog iets
langer in gebruik gebleven omdat de Beeckstraat toevallig
ook tle weg naar Beek was. Dat laatste zou dan weer een verklaring kunnen zijn voor de variant riBeeckse straetrr.

is kornen te heten is moeilijk te zeggen. Daar is natuurlijk een
Wanneer de gekanaliseertle Beek

uiteindelijk
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rrde Ripsrr

h waren in tlie dagen nog geen
hele tijd overheen gegaan ' officieer
naakten ' Het katlaster
;;;;"t;i;" clie straainanen
benaamt het riviertie larrgs het kasteel in ieder
;-i*t
tlaarvoor heeft deze benaning
À."ui r.t ttde Ripsrt. Reetls lang
gevonden'. De tot nu toe
iii a. inwoners van Genert ingangbenarning.
tlateert uit 1675'
;ËJ-s.;;;ilr, .r.rro.rains van tiie een akte
wortlt verleden
C.enertsË schepenen
;;;"; voor delreen
ackerlant op den Boonthuyn net een eynd
i-rá"i""a. over
uiisctrietentle op tle Ripsrt (!?) '
gebezigale benamingen voor de
de Rips in het
tllq verieltlinse" ,'a''
ËiLËtooin"";;il-;il;."
rrRipstt
nog andere
onderzoek betrotrken, waarFnaast de naam

#

oernakkeliiktelokaliserenna.nenwordengenoemd.Gekozenis
net oude- toponienen ars:
ffi;il;--í;";-.ottl""tlt" van Rips
oi Morenbroek' rn al die ge;;;;Ë' si.rrt.ruos rltolenstraat
(kasteel)Rips uitgevallen is verwarring net een eventuele
de naam
A1 gauw koni rnen dan tot de conclusie dat
;i;;;".
rr'le
Ripsrr
voor alit riviertje van áe ouaste tiitten af altijd
is geweest.
rreen stuck lants net eene schuer
áo Ï. ." in 1486 sprake van
de Ropsrr' In 1502 wor'lt geschreven over
ir, áiu rf"gh. benevËn
rrilen
Bruóan in alie Haegh aen die Roeysperr.
.."ïi,
leneten
eusel ontrent Molenbroeck
In 15OB heeft nen het ovàr tteen
lreen
stuck lants aen die l{ynt;"-át; Roysprti in 1538 over
moelestreckendevandeRoepscheoptlieWyntrnoelentllinl54T
in àie Moetenstraet met 6én einile de
over reen huis ende trof
genoempt den Sluei"Ip"t';-i" 1634 over rreen stucksken larts
de Rupsert; in 1710
op
telbosch met een einde uitschietentle den Ripsrr;
en ga zo
sijde
;;;;-;i;"4 aen tle Haagh net een
naar door......(18).
rr'ortlt geschrevoêt wijt dorven van: rrdie Roisp sal siin gheroemeliic acht die tijtl aI
tlat in
oaensrr. Hieruit zou nen op kinnen naken
trgeschouwd entle onderémertenaren
o"
áoot
àË'ii.t.n ï=ilËi
het riviertje ook
houtlenrr werd. In cliezelfde paalbrief wordt
van Gegát".rna a1s een punt waar iechtsgebietl van Diederik
van
grond
op
rnert het rechtsgebietl van tte DuitÀe orde raakt.

+
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zen ên verklar
voor llRiDstt.
Volgens F.Snulders en Dr .H. ftljppenbêrg zou
de naan llDe Ripsrr
vêrgeleken noeten sorden met bilvoorbàeld r,àe
Ràzep,, 41" n.r,
Moergestel in de richting van Haaren stroomt
(22). Het is
-"oo.
een strootrmaam waar in het oude raparr
f=*al""l
kont, clat
ook aangetroffen vordt in T-ongreàp, i"";;;;;
êrrr,"p,
Vetp,
Gorp en bijvoorbeeta in ae vlairnse'ir"ià""àli
dir"pp".
Het is bij verklaren van nalnen altijd van belang
om na te
Saan hoe namen vroegêr gespelal werdón. Ir,""";;; we de
in de
loop der tijden gebruikte schrijfwi;2.r, voe"-uOe
Ripsrr
een: 9p een rijtje zett en, daÍr zien we dat tlie naan een nog
hele
heeft neegenaari van Roispe in iàás" tot Rips
:I:l"t_l:
in
198O. Hieronder volgt eên overzicht.
Schr

Roispe 7326
Rops 1486
Roeyspe lboz

Royspe
Ruespe
Roepsche

Ripse
Ruyps
Rups
Rips

1516
1b3S
1SOB

1SO9

1064
1639

t6ZO

(daarna onveranderd geblêven)

(%).

C.enert-kern oqtstond bi.i samenvloe
van Ri
en Beek
Mèt betrekking tot ttê Rips en de Beek, of zo men wil
Cre_
nertse Ripsen, is het binnen het kadér van dil artikelaletoch
zeker ook interessant nog êven aan te haken bij de verklaring
van de naam rrGernertrr waarmede Thiattens in hei
vorige numer
CeTeTls. Heem op de proppên líram. cemert zou
te naken heb_
Ian
oen net ,rtret samenvloêien vaÍr waterr. &r het is
zo,
hii
dat ter hoogte van Koks vele ,"ate"iápen zoals
in
de
Aa
::Tiifl,
DrJeen komen. Een aantal van die lopen (cle SnèIIe
Loop, de
Loop)
vornen
zêlfs
de
gêmeêntegrens.
ft.l:Dovendten
lTg"terse
zo, en daar werd niet over geschreven, <latIIet
-rs
kern van Crenert ontstond ter toogte ,ran'á"-p-f.rt. r{aar de
de
Rips en cle Beek bijeen knanen.
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.tsêokr
39J9,

St:oEêÀd Yalul.t nhet lrtoli€l!€t,
tuEsêD Pêsshoof eD Eêttsyêld,

llchtlD€ C€lort-dorp. Op dê
achtelgroril 'iDê Rooy Eoêfn sst
ds Aooyolhosfson DlJk. OrSrv.êr
5OO e€te! oo6t€1ÍJker (op d.e fotor aáèr !€chtË) blrl.t dê bêddtug v!! de n€cbt€" RipB (do

E-eag€tk-R1Ds) d6 nooyêlhoafs.B

DlJk.

SÁIIIMIVAITING

Beide Gemertse Ripsen zijn van oorsprong twee ongelijlnamige
beken, Gemert-kern ontstond vlakbij het punt waar rleze riviêrtjes bijeen kiratnen. De zogenaamde Haageik-stroom, van
oudsher de hoofdstrooÍt, heette in 1A26 de Roisp, welkà naam
g€leidelijk evolueerde tot de Rips in de zeventiende eeuw.De
zogenaande kasteelstrooÍl heette in 1326 rchere Bekerl na kanalisatie van deze stroom verdween deze naam in de i_oop val
de zeventiende eeuw, waarna ook voor cleze stroon geleidelijk
de naam rrRipstr ingang vond.
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