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hiervaii weet en zegt,
Een aantal technische gegevens, d,ie in de volgende
uiteenzetting verwerkt zi-in, werden ontleend aan het
Tijd.schrift van het l(oninklijk l{ed.erland.sch Aardrijkskund.ig genootschap. Plaatselijk kunnen zich verschillen
voordoen en d.aarom zou het zeer interessant en nuttig
zi7n, in Gemert deze zaak te onderzoeken. Hiertoe ben
ik echter niet in d.e gelegenheid. geweest. De vermelde
gegevens hebben een meer algemeen karakter.
Bij het woord trwijsttr denkt men aan wateroverlast of
waterrijkd.om. De wijstgronden hebben vaak een venig karakter. De 'teeuvselsrr en rreuselsrr worden er aangetroffen. Het merkwaardige ls, dat bij een verschil in
hoogte van het temein d.e hoger gelegen gronden vaak
het neest waterrijk zijn. De verklaring hiervoor moet
men zoeken j-n de grondlagen. Geconstateerd wercl, dat op
een bepaald.e plaats het grond-water meer dan 1Jl centimeter d.iep stond., terwijl men vlak er naast grondwater
aantrof op een diepte van nauwelijks lo centimeter. Het
maaiveld liep hier slechts 15 centimeter &f. Bii het
graven kreeg men de indruk, d.at zich een vertikale iizeroerbank tussen de twee plaatsen bevond..
Op een andere plaats was er sprake van een kwe1, d-ie
water naar boven voerde. Deze waarneming, samen met d-e
vorige, 1eid.d.e tot de volksuitleg, dat waterad-ers het
water over hoog en laag uit de Pee! trekken.
Deze mening wordt nog versterkt bij het ontdekken
van ondergrondse watervalletjes, waarbij het grondwater
duid.elijk in beweging is.
De wijstgronden, waar men d'eze merkwaardige feiten
eonstateert, vormen in het algemeen een strook van minstens 100 meter breed. Het grondprofiel is veen-zandwit zand. en soms veen-zand-veen-wit zand.. Men ziet er
veel biezen en russen en in het algemeen verwilderd-e
bosvegetatie. Het vee loopt de weke grasmat kapot en
het graven van sloten is onbegonnen werk, daar deze
zeer snel d.ichtgroeien of dichtslibben en ze bovendien
nauwelijks invloed. hebben op de waterafvoer onder meer
ten gevolge van de vertikale banken.
Eet is duidelijk, d.at het graven van sloten volkomen
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I inloos is in een gebied. als d"e Raktsche Beemd.en in Uo:n waar op sonmige plaatsen op een afstand_ van !0 meter het maaiveld ) tot { meter d.aalt en de wateroverlast voor de hogere plaatsen geld.t. Het hier vermeld.e
gaat vanzelfsprekend. alleen op voor d.ie gebied.en, waaT
sprake is van echte wateroverlast.
Hoe moet men nu d.e waargenomen feiten plaatsen in
het grote geheel van het Brabantse land.?
De PeeI valt op a1s een duid.elijk hoger gelegen gebied. met aan d.e rand. grote vdrschillen in hoogte over
betrekkelijk geringe afstand.en. [.[en spreekt hierbij van
de breukrand. of breukzone. fn Gemert kan men van de oud.e Kerk naar het noord.-oosten over een af stand. van 1Bl0
rneter eeu hoogteverschil waarnenen van t meter. Jammer
genoeg is d.e totale Peelrand.breuk tussen Gemert en Boeke1 en evenmin tussen Gemert en Deurne duid-elijk te
zien ten gevolge van zand.verstuivingsgebied-en ald.aar
De terreinrand. is hier waarschijnlijk door erosie enigszins terugged.rongen. De rivier De Aa en d.e talrijke zijriviertjes
zoud-en d.aardoor ontstaan kunnen zijn.
Voor d.e gehele streek geld.t, d.at er een ondoordri-ngbare ond.ergrond.se horizontale Laag aantrezig is, dle in
d.S hoger gelegen gebi-ed.en vlak onder d-e oppervlakte
Iigt en in d.e lager gelegen gebied.en ( ti; en buiten d.e
breuk ) vele meters d-ieper ligt en bed,ekt is d-oor een
goed. d.oorlatend.e 1aag. Door het d.iepteverschil kan men
zeker ook spreken van vertikale banken.
Het is we1 belangrijk, er hier op te r.rijzen, dat
niet, zoals vaak wordt aangenomen, d.e vertikale de oorzaak vormen van de stand- van het water. Integend.eel, tle
stand van het water, dat in beweging 1s, vormt d.e oorzaak voor het ontstaan van de genoemde banken. De bouw
van de d.iepere lagen is namelijk bepalend. rroor d-e bod.em kund.ige vorming van het oppervlak en de waterstaatkund.ige toestand van het terrein en zelfs van de land.-

bouwkund.ige waarde van d.e akkers.
Yeronderstellingen, dat d.e Maas hier
de, kunnen juist zijn. Men weet echter

vroeger stroom-

niet, of de r1vier dan aan het terrein zijn vorn gaf of d.e vorm van
het gebied de loop van d.e rivier bepaaltle. Het gaat
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hier om een toestanal in tijden, d.ie zo ver achter ons
liggen, dat een onderzoek zelfs voor d.e dashund.igen biina zo niet geheel onmogelijk is,
Het bestaan van tte wijstgronden, de verschillen in de
waterstand en d.e waarneming van de verschijnselen, d.ie
hiermee in verband staan, werpen overigens ook een bijzond.er licht op d.e legende zan het ontstaan van een wonderbare waterbron in het zanderige gebied van Handel,
waar de vrome pelgrira eouwcn lang in het I'llaria'bede"
rrheilig
vaartoord. zijn d"oist leste met het water van het
putje'i. Ik ;if hier snel aan toevoegen, d.at het aanwij.'
i"n- uun een bestaand.e bron in een zandwoesti j1 een ei-e:r.
welkom wonder is als het doen ontstaan van cen bron.
Hoe het ook zij, d.e wijst vormt een karakteristiek e-'
lement in d.e bod.em- en waterstaatkundige positie van de
streek, waarin Gernert ligt.
M.A. van der Wijst.
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plaatsnamenrr van Dr. J. de vrles zoekt men tevcrgeefs
naaT d,e betekenis van het begrip 'rwiin'r in plaatsnamen.
De verklaring van d.e naam rrwijnboomrr, die eeu;enlang gedragen werd. ioo" uun boerderij in Gemert, kan men daarin
dus niet vinden.
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door anderen a1 een betere verklaring voor de
Gemertse wijnboom zijn gevonden, dan zo1) dat prettig
ziJn, want ik moet toegeven, d.at d'e combinatle "wi-jntt en
'rboomtt mij ook niet geheel bevred'lgt.
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