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boekJe "0ude AnsÍchten va!-C€Dert" nordt geiag genaekt vaneea fanilie Taabe, die in d. volige 

"e,r" "!ora" oi a" pi".i,raa. het huidige postkaltoor.llo frel Uelooa van het oud.e note_ri.ehuig op het apcl etaat llJkt het intercssant ctit eens uatverder-uit tê allepen. (uit r7e5 te ""raei-iág eett Taabe be_kend alg borgeneeater van Ceueit)

Paulu! Ir''''.luel De La Court 8ti€rf iD 1g4g. fn nannelÍJkeIijn sti€rf de fanilie De la Courr 
""fi" "iï (9r2).
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H.Hene, líaanlijet va.a Lêuvsnae etudentea uit de eierij,Brebêntse Leeuv, Jrg. 1 959,bI2.14.Dls.y.J.Droeae, De geneentegronaán in Í_Sr. en I,inb.enhunae ontginning, t 9Z?, tl z.60_61 .
D:rs. P. Th. J. Kuye:r, Rond on en in het Gouvernenent, Malnberg

197 5,bta.68_70.
Nederl .Adelsboek 1!rt1 i 1960; 19Tl .

Ad Otten

t_-E !_I_r_g
E6n tvee-ernige beek of ty€e ongeliJknÀnige bekeu ?

1. - Yên oualEh€! yordt Ocnert-centr.uD oukl€nd iloor tyeeklonkelenale lopen-of yat.rleten of etroonp;ee;dcro vor_nen aaren vatrêf {De Eoefn óón rivi ertj e, u-iilondend in<le'rKleÍne yalgraaf" of de'Snelle ioápr"". p"., bon<ler<loeter voortlet deze Loop uitkont ln áe la, ten Z_U. vanf,oka. (De 'rsnellê Loop; "orli ,ooi 
""n 

groot gealealte dezuiar-y.s te r iire 
- 
gr- el8 van tte geleente ceucrt: óp ae ouae-ksarten genoeud rlf9ine vefsiaai;;-"p <te nieuve keêrtênya! Defeaaie (nr.5ip) er, "ai hratei"li"t-f ii.lii,ï;ii;Loop ) .2. - Op de Gerertse kaêrte! en platt€glond.ea ia ile ,,oor_

ap:rong'rvaa alêze ty€e bianen,Ceneitae lopen terefgk vca6rengcglid irorp. er8€lta in ite Groeaiurtentuurt 
""-"rg"ilooeteliJk tuasor Genert_centrul ciïàrt"f. D" oor;;;;;;kÀ,a nlet etsct

sor' r,Lr b,";;" ï;í:ï:"i" ï;::";"ï:ï::i ï"i:, i:ii, :i ;
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een saEenloop vên sloten

De ene beek kruist via 6en duiker ate Eaègoijk-Iieuv_Btreatt ile andere loopt rêags hot keateel, tusc.n al€ kèsteel-l.êÊn en tle F.Geegtlaen. In de Eoef ontnoeten za elkaa!€n gean ze een stroonpje vorreD.
D€ nieuïste cenertge llatt€gronal, verzorgcl cloor d6 R.v.Y. Reclane en publiciteit (IIteatreten, Li;bu!gi, J"ia't.'nog e€n êna1er6 ,raloot".een, beginnend biJ de i,Ëáuverfivegin De lfortel, <le Haegeijk-loop en de LodàerdiJk kruioenáen einaligend êrg€n' in De Deer. et grot€ ràttere vortrt

_ d€ze loop ale ,rRipsfr as.ngeduj.d. Uorilt alat €en rlerdenRipe,et.- De traêg is nu, hoe heten die tlíee lopsn, vooldêt uesanen in dê Hoef [de Riperr gaan vornen ?
D€ Ëaêltên en plettegronden ziJn nÍet clulileliJk in <lenaangeving, of ze geven aan ds Hesg€ijk- en kastéel_Ioopel da,n niet dezelfde naêD.
De tecente platt€grond van de Boerenleenbank noent zeallEbei hRips'r.
D6 

- 
topografi s che kaart ('rstafkaaltí) ven Defensie (n.rfF, 1961) plaatst de naan "iips a11een bij tte uitloper venDe Hoef nêa! d€ SncIIe Loop en bi. j de "Ka8te6l_looD,,.De keert van Rijksvaterstlaêt (n.j1 , 19í]) geefi d.enaan Rlpe aen dezelfde etroonpjee, near noent áe EaageiJlr..Loop! 'r olsnbroekde Loop".

De Oenertee fieenkundekri.ng noet naêr eens uet anderekaaltên en kadestorplannen nakiiken in het Generts archief.Ilebbea deze kaarten beyijskrêcht ? tr,oln€el niet, yètpleatselijke naangeving betreft. De gcnotnde Ingiantleshebben in deze een regietrerentie funklie , zè not€rc! hetfeitelijk gebruik on ku.Dn€n geen naroen vastgtclten. on ditleatste te acht€rhalen zouden ye €sn grotc! êÀntal kear-ter tro€ten bestualeren : het gebruik heeit in h6t v.llad€nfei.telÍJk d.e nanen veetgeetefà--
0! praktische redenen, on cle tvee lopen te kunnan on_d.olscheid€n, zal de }ienst vên d.e stroofoebieden en y8-

terechappen d€ ty€€ benaningen hebbetr inlevoerd.4.- Hoe noeten ríê nu aên e€n naanqeving kóuan? tíelrbehalve
oud6 kèêrten hobb€n v€ ook oudc ekien I alaalin i! hetfeiteliJk apreekgebrulk, <le volkenoià]-vestgelegd. vanalèaruit redeneerden re ook in zake áe benaning Bind€rs_
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€inal of L,indcreind (Generte Eeen n.4J, 1971 en n'57'1974-
ïgïi,-irr.ïii. voot'4" vloege!è tiJden kan hat niet anders'''íL", 

er geon officiêl.r aaargevende inetèntiss.veren (zo-
ii" ," báveerilen in onze biJára6e Eet Euukske (1), Ge-

r€rtg Esenr n.57rb]-z.17. - X.e! on lrektische redenen na'
t!€n y€ <Ie eaniluiding ven lJatersteet over;ve gitrgetr oveli-
gens t€ vcr, dool ilà bevering det ,tle EEaA€iJk-Ripa t€n
ónrechte RipE genoeEd vorêt (blz.t2)' óearbiJ ook uit-
geand vaa ae ontcvuste iitee <tet .! rlaa! 6dn Ripe kan ziJD
án dat de HeageiJk-Loop tlaar kcnnellJk ela eea ziJetroor-
pJe biJ kolt in iDe Eoêfn.

Ecn vrieniteliJke brlef van ile he€r l['vsn tler fiist no-
<ligt aiJ nu uit, ile zeak aailer te bêatu'I€leD en ile "ge-
scËiedylrYelrlngÍ uit tle vereltl tc helpea I daarvendean
rle ze b$dragp.

Iae! nu ler zake. Ik neea tE.è offlci'le etukken :

a) 3iJ de Srent.ch€lallDg ln. êen akte vea !€E.€n aen

latvá eeiv gcletlen i24.6.1126) (afbakening gebied van dê

Duitco Ortte en gcbiecl van tle vaa 0enerts) sordt de nsaE
nRolspc" tenaelijt Segeve! gea ile k86tee1-loop' Yolgens
dc trigt (aoor v.a.ÍiJct aepubllceeril ia {G€n€rta Eeen't

n.6rnel l)6zrltz.7-t0) loopt ale RiPs dêat naa! het"Hogher
Indán", vatr vae! ile greae l-oopt, aten rHolên W€cb" uÍt €n

ilaD raar ae greaapeal "op ilc óude stret€"' (trz'?)' ; -,-
Vo18€!s neiledeling Yên van iler YiJst êan niJn a'lros (4'b'
196á) vera in 1589 ilc buurt v8! het tegenYoor'Ii8 trFlanE

Brulgkè rt noA rrEoogh Incle "genoouil sl Yaa do rrEo16 vegr'
;;U;-.et tle huÍdige Eglar€nstlqg.! ((llt lÊatote hacl ik
o.Lf .1 eerder op aiJn plettesronil eengeteketrd'ue noeten
dua hier te iloen hebbea net de rrXsateel-RiPa{'

t) Ia ae èkt€ van 1598 (een ilor hoofdbronnen voo! I'get

Euukrke") voralt biJ herhellng de nea! "RupscÍ g€gevett aan

atc Ioop vlek biJ aà uttlnae echool, ilur aan de ggl{gilE
liog.
---Íc zouden vele auilere oude êkton loot€n negaantraarlnt
in d€ ean of aadere al,alltngr ile Ripl geaoenil rordt' Itt
vel e gevallen loudan Yê r aa! ilo hantt Yen beken'le t 

"r!eangeáuiilc plaatlonr kudtetr uitrrk€n of in het 3ehccl van
ilieakteadcbeitlerivlcr.arnenzonilerontlerecheltl"Rlpe"
genoen<l voralon.
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We d.enken b.v. êan dê akten, alie êngeduial yord.enin het r€pertoriun van Á1d.e bi e zen_Genert (n.1y 

"À áió,nearin sprake van Royspe, Ruepe) ; aan een serie êkten
:?" 14!.!-,15^21 ,opgeseven in 'r3rabênts Heen" VrIr (Dràt:;:1! en xÍ(1!!9), p.íO2,noot 2. (Eiêr gaat het epeciaal óvlrde yoordbetekenlg van riripe Í )fn ieder geval bliJft de hardnekkige volkauon<I pleltenvoor de éne benaning van de tvee lopei ; zowel de ieer v.d.Wijst als ik hebben de inilruk dat in áaeu de volksnondspreekt conforn vêIe, zo niet alle oucle ekten.

,.- onze voorlopige conclueie is alus, biJ nadere overclen_king, dat er inderdiá?lEËTs m.v.a.wijlt ni3 echrijft,
een zekere geschiedvervalsing he€ft plaats gehad, tlooi <teinvoering van cle naa! 

- 'rlío l enbroekg e ioop".Déze verveleing
zou er toe kunnetr leiden, dat latele Genort_historici d;dokunenten verkeerd begriJpen, nenend. det onder
steede tle kastêel-rips verstaan nordt. We zullen voo, al6rips-êktên telkens sen daer vernelal àncler "vaat punt"
looeten zoeken (zoals we vondon in. het ',Frans Brugekei' en
'rHet Huukske'i.

De Cenertse historicl hoeven zich dus niet i.n tre*kênpen op te Btellen : degenen die de kast€e1-1oop e€,.:.
"sloot" vind.en en de "rlare Rips" zoeken in tte HaagËijk-
Euukake-loop (of ongekeerd). tia-,_re Eoekge en KtbelJaurrsetvist€n zouden ve dan lluukske_ en Kesteel_gezinclen kriJ_gen. Ze kunnen beter één tean vornen in de confrontaiienet Àndere historie-prqllenren van Genelt I

Tot slot zij er nog"feuezen, dat van der Wijet nog eenpaar andere topografiache kênttekenLngên plaÀtet bijniin artikel van nr.57. - 3iJ blz.1) : het ;'SchutspadJe"
i.s niet pe! se hetzelfrte als het 'rBeneficiepad.rrr UiJ Éet
Schutspaaue Ieg een stuk glond :,rde Beneflcieplef',.__ Ootbij blz.l)r nen kon nlet e11een v66r 16OO lange de Ripa
vandelen van het Euukske tot de Haageijk, naar tot j.n deeerato tientêllen jeren van de 2Oe eeuv. l{e achreven danook ovêr 1600, niet in de erclusleye zin,naar als n€d.ede-ling dat <ilt nerd getuigd in de akte ven 1j!8.
Saarl e -llae sau-crens , 1 Junl 1971. P. Dr. Eal. Lo f feld.


