hier otr een toestand. in tijd.en, d.ie zo ver achter ons
liggen, dat een onderzoek zelfs voor fle dsshund.igen bijne, zo niet geheel onmogelijk is,
Het bestaan van de wijstgronden, d.e verschillen in d.e
vaterstand. en de waarneming van d.e verschijnselen, d.ie
hiermee in verband staan, werpen overigens ook een bijzond.er licht op de legende van het ontstaan rran een wonderbare waterbron in het zanderige gebied. van Handel,
waar de vrome pelgrir:r eeuwen lang ln het lvfaria.-bed.e.vaartoord- zijn dorst leste met het water van het rrheilig
putje'r. Ik wil hier snel aan toevoegen, dat het aanwlj.zen 'rar\ een bestaand.e bron in een zand.woestijn een eveir
welkom wonder is als het d.oen ontstaan van een bron.
Hoe het ook zij, d,e wijst vormt een karakteristiek element in d.e bod.en- en waterstaatkundige positie van de
streek, waarin Gemert 1igt.
M.A. van der Wijst.
ItWijnrr i-n tgponymqt
rr Woordenboek

der }ioord- en Zuid-Nederlandse
Plaatsnamenrr van Dr. J. d,e Vrles zoekt men tevcrgeefs
naar d.e betekenis van het begrip 'rwijnrr in plaatenamen.
De verklaring van d-e naam trUijnboomrr, die eeu';enlang ged.ragen werd. door een boerd.erij in Gemert, kan men d.aarin

In het

dus niet vlnden.

Wellicht

r,rord.en we we1

in

d.e goed.e

richting gestuurd

door een aantekening in rr Ons Heem " (XII blz.15J), waar
staat: ttWeinebrugge was topografisch een wijn (= ,o"r""grond-). Wijngaard is emgaarde wijn (noeras).
l\tlocht door anderen a} een betere verklaring voor de
Gemertse wijnboom zijn gevonden, d.an zov ilat prettig
ziJn, want ik moet toegeven, d.at d-e conbinatie rrwijnrr en
'rboom" mij ook niet geheel bevred-igt.
I{EEFT U ER

v. d..!/.

wEt

EENS ;tAN GEDACHI OUDE VOORiilERPEN, BOEI(EN,
ETC., h,rAAR U NrETS ImER I\mE DOET, AAN DE HEEiIKUNDEKnING
TE SCHENKEN ? BIJ HET SECRETAR.IAAT BENT Ii WE],KCM, AI,LES,
WAT BETREKKING HEEFT OP DE GESCHIEDENTS I/AN GE]IIERT, KAN
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