
DE OllERE BEKE, DT RIPS EN DE KNOLLENBIJTTR

door Drs. H.J.M. Thiadens

n de Paelbriefrr van 1326 wordt ate Beek (kasteel-rips)
genoemal: Ghere Beke (1). l{at betekent hier rrGhererr?

Dit Ghere moet ons toch iets naders omtrent deze Beek
mededelen. Het werlaroord gêren betekent: het telkens of aan-
houtlend rennen; een schuine of scheve richting hebbenl bege-
ren. Nemen we de eerste betekenis hier genoemd nl. het tel-
kens aanhoutlend rennen dan zou hêt dênkbaar ziinr dat Ghere
gebruikt is om aan te gevenrdat deze Beek voortdurend zicht-
baa-r met grote snelheid water afvoerde.
Na het passeren van dê Holen lrreg verandert de richting van
tle Beek van NI{-ZO naar NO-ZW. De Beek gaat dus met een rech-
te hoek naar het zuidwesten. Op het kaartie rrBreuken lalgs
de flank van de Peelhorst tussen Genert en Liessel't(2) blijkt
de Beek gaande in Zt{-richting een tlrietal breuken te passe-
ren, waaronder de Peelrandbreuk en de zogenaamde Veghel-sto-
r ing.
Korton het lootlrecht snijden van deze breuken rnet een rich-
ting Nlrt-zo wiFt op een toename van de snelheid van het water
van tlit aleel van de westflank van de Peelhorst. Met rrchererr

kan dus bedoelal zijn de snelheid van het afstronende water
aan te tluiden.
De beken op de westflank van de Peelhorst zigzaggen. Steeds
zijn er gedeetten, die toodrecht heenbreken door de breuken
en gedeelten, die evenwijdig lopen aan de breuken. Met Ghere
kan dus ook aangeduid worden, dat de Beek een zigzag verloop
heeft.Inners geren=gieren in de betekenis van heen- en weer-
zwaaien, schotnÍnelen.
Tussen de Mortelse Kapel en bovengenoemde Holen Weg is de
richting van de Beek ZO-NW' vandaar tot Goorswinkel No-Zl{ en
stroomaiwaarts van Goorswinkel (rnaar dan de Rips geheten)
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De 'rchêrê 3eke", dat is de (kasteer)-RÍ!Ê,. trrd ln !-foêaêr jaren regelnatig
buiten haar oevers, zoals hler op Xieboo!/StrooE 1n 19lr (links Jan van l.lpen,
.rchrs Ad.iaan van Roy).

h'eer ZO-NW. Ook de Haageik-Rips gaat door breuken en zígzagt.
Telkens aanhoudend rennen kan slaan op die trajecten waar
het water loodrecht door de breukranden stroont. Bij iedere
passage van een trede is er een toename van de snelheid van
het water.
Mogelijk kont in Ghere het totale gedrag van de Beek tot ui-
ting dus zowel het zwenken (zigzaggen) als het plaatselijk
snelIe stromen bij KiebooÍn.

Een geografische verklaring van de waternaarn 'rDe Ripsrt.
Volgens F.Smulders en Dr.H.Ihippenberg zou de naan ttDe Ripstt
vêrgeleken moeten worden net b.v. rrDe Rosepr, die van Moer-
gestel in de richting van Haaren stroont. Het is een stroom-
naan waar in het oude rraparr (=water) voor kornt (J).
De gebruikte schrijfwijzen in het verleden waren:
Roispe (7326), Rops (1486). Roeyspe (1502), Royspe (1516),



Ruespe (1535), Roepsche (1538) o Ripse (1559), Ruyps (1564),
Rups ( 1639) ,, Rips ( 1670) .

In het etlmologisch woordenboek van Dr. .I.de Vries vindt rnen
bij rrrupsrr : vgl. daarnaast dial. rips, met s Bevormd uit
woorden als nnl.,mnd. r0pen ohd. rfpa. De laatste vormen kan
men het best verbinden met osaks. rdpiann ohd. roufen., got
raupian rrplukken.rukkenrrl dan werd het hier dus genoemd naar
het afknabbelen van tle bladeren (4).
In van Dale, 1950, staat bij I'ruiprr: gewestelijk voor rups
en bij het werkwoord rrropenrr roopte, heeft geroopt. Zuidn.
uittrekken, met de hand plukken.

In het Bredaas dialect verandert de sp in ps bv. geps i.p.v.
gesp en weps i.p.v. wesp. Willen we ook hier rekening houden
met omzettingen van ps in sp en omgekeerd dan hebben de ver-
schillenale schrijfwijzen van De Rips mijns inziens te maken
met het begrip rrplukken, rukkenn uittrekkenrr. Zoals de rups
als dier genoend is naax het afknabbelen van de bladereno zo
zal de rivier de Rips ook aan het land geknabbeld en geplukt
hebben d.hr.z. al kronkelend en meanderend werden tle buitên-
bochten vergrooto waarna door de ondergraving van het water
instortingen plaats hadden waardoor landverlies qthaal en nog
optreedt. Dus door de laterale erosie van de rivier werden
stukken land erlangs eigenlijk weggeplukt. Ook de (kasteet)-
Rips, voorheen de Beek en in 1326 nog Ghere Beek werd ten-
slotte met de naam rrde Ripsrr aangeduid.Een foto van dezê ri-
vier ontrent de trRooy Hoefrr vindt nen in het artikel van Aal

Otten (Gemerts Heem 1980, p, 118). Duidelijk zien we op de
foto deze rivier door het landschap kronkelen en hiernee als
het ware stukken land wegknabbelen.

De veldnaam rrl(nollenbi.itertr.

Enige percelen langs de Rips in de Kampen, dus na de samen-
vloeiing van beide riviertjes trRipsrt worden aangeduid Ínet de
naam rrl{nollenbijterrr. In 1564 is er reeds sprake van rreen

beenpt in den Cnollenbijter aan de Rupse" (5).
Dr, J. de Vries schrijft bij knol: rrevenals Ínhtl. knolle rraard-
kluitrr, klonpn lonperd, onoors knoilr" oeng, cnoll trheuvel-
topr'(6).
Zoals hiervoor werd aangetoond, dankt de Ríps zijn naan ver-
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moedelijk aan zijn gedrag; door te kronkelen en te neanderen
vind er afkalving plaats. Zoals de rups als diertje zijn naarn
tlankt aan het afknabbelen van bladeren, zo dankt de Rips of
de Rupse of ale Roísp zijn naam aan het afknabbelen van het
land ernaast.
Enige percelen langs de Rips werden in 1564 aangeduid met de
naarn rrCnollenb i jter rr en nu nog net de naan rrl0rollenbi jter r.
Een beemd is geen plaats on knollen te verbourr'en. Cnollenbij-
ter als naam slaat mijns inziens op de Rupse (nipse), die
alaar,. plaatselijk land meenam (knolle=aarttkluit en bijter=
eter). In de naan Cnollênbijtêr gelegen aan de Rips kan dus
het geilrag van deze rivier tot uitatrukking komen.
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