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_ 15 der Gel-dersen. Ook het niddeleeuwse Hetmond had ter verdediging een landweer opgehlorpen, die zich veeL verder orn de stad
uitstrekte dan d.e l-atere stadswallen. (A.!'renken, I{el-mond. in
het verleden, bLz,29 e.v.)
En dan Genert, want ook Genert schíjnt zoiets gehad te hebben
als een landweer. Van wefke datum deze landi.rreer dateert, is
niet bekend, naar in 1478 noet hi-j er aI geweest.zijnr want in
dat jaar word-t eï in de Bossche Pïotokollen (1) geschreven
oveï de hoeve Strijbos te Handel, gelegen zijnde tussen d.i-e
hoeve tot I{aendef en di"e landtweeï van Boekel. Ook in de Genertse schepenpïotokollen van die tijd wordt de ]antweer vernel-d. In 1484 wordt namelijk geschreven van 1and, hey en IÍey

beneven de landweer van Genert op Espdonk. (2)
Uit het bovenstaande kan men concl-uderen dat d.e l-antweer van
Genert gelegen moet hebbên aan de gêneentegrens net Boekel-.
Boekel behoorde tot het Land. van Ravensteinr een evenals Gemert zelfstandig dwergstaatje, even.!,Íel in tegenstelling tot
Gernert onder steïk Gelderse invloed. Yan 1197 tot 1630 was het
Land van Ravenstein een Kl-eefs leen en daarna kwarn het aan
Palts-Neuburg.
Af met af tijkt het eï op dat één der verklaringen voor het
begrip "landweer", gegeven in het Middelnederlands Handl'oorop het 1íjf van de landdenboek van Verdam, geschreven lijkt
weer van Gernert. Deze veïklaring Iuidt nI. Itverdedigingswerk
tevens dienende als grensschelding, barrière".
Thans word-t de grens net Boekel gevormd door wat rnen noent de
Landmeerse loop, een waterloop die sedert roensenheugenis vanaf
een purrt boven Strijbos overtoll-ig Peeh'Íater afvoert in westelijke richting tot de Aa boven Koks. Het heeft êr alle schiin
van dat d.e naam Lanrir+eer uit vroeger tijden, een kleine tijzi-

ging heeft ondergaail en is geÏorden tot Ï,andneer. in d-e 17e
eeuw sp;eekt rnen nog aftijd. van landweer boven Striibos, aan
de Veerse hey en op lsConk (3), terwijl men irr d"e 18e eeuw begint te twijfelen of de grenssqheiding net Boeke] nu heet
iandneer dair wel landweer. In de Gemertse s chel:enprotokollen
treft nen veïschillende np-1eÍr de naangeving lair4rneer aan, die
werrj Co,tigehaald en gecoirigeerd ln landweer (4.). Nietternin
heblèn dete cDrreotjes niet kuni: en voorkoner': dat de beaa.n:ing
iar:rll oe:r ging overhee::-sen.
bïonïren3 (t) Bosscne protohollen dd..14ll/147e fol.io 45'1 .

-16SchepenprotokoL Geroert R96 folio 103
Schepen?ïotokol" Genert R120 dd. 17 --1674
(+) Schepenprotokol Genert Rl2O foliors 257,375, 342..
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VERS],AG VAN DE AIGE}.{ENE LEDEN- TEVENS JAARVERGADER]NG
HEEMKU}IIE]G,ING IIDE KOiIMÀNDERIJ GE]WRTI' D. ). 1 5-4-1 977.
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0p deze algenene lêdenvergadeïing stonden diverse zakên op de
agenda: jaarverslag van secretaris en van de penlinpeester,
bestuursveïkiezing, en toelichting op de pfannen van de werkgïoepen.
Na opening door de Voorzitter, de heea Chr.van Schijndel'
werden enkele nededel-ingen gedaan. Zo werd o.a. verteld dat het
beefd uit het keske aan de l,odderdijk was gestolen. Een schraen
fe troost was het feit dat het beeld niet zo uliek was,

weinig

waard

e

had..

secretaris, de heer A.Roodeïkerken las zijn jaarverslag
voor,dat dooï de vergadering aanvaaïd werd. (Het verslag treft
U elders in dit nulmer aan. )De Pelmingneestêï, de heer J. van
Rooij, presenteerde daarop zijn jaarverslag, waarop zo waar een
batig saldo prijkte. Dê \r-raag d.ie rees vas: "Hoe lang nog?",
gezien de verschillende zaken die nog geregeld noeten worden.
Ook het verslag van de penningmeester werd goedgekeurd(zie elders in dit mjÍner). De Kaskonnissie bevond de kas ln orde, en
De

toen kwan de hoofdschotel van de avond: de bestuursveïkiezing.
Ilet bestuur stelde vooï - zoals al in d.e uitnodíglng voor
deze avond- te lezen was - on in de diverse vakatures (van de
heren Van Schijndel, Van den Sroek en Van Houtert ) tê voorzien
door de heren A.van den E1sen, P.van den Elsen en Ï{.Giebel-s in
het bestuur op te nenen. Dit bestuursvoorstel viel bij d.e vergad.ering niet in goede aarde. Diverse leden rÍezen er oprdat er
nog vier andere bestuursleden afgetreden rÍaïeÍr, en we]lswaar
heïkiesbaar, naar dat zij dan ook gekozen noesten worden.Bovendien, zo werd opgemerkt, de leden wilden zelf beslissen rrj. e er
in het bestuur kwan.
De heer W.Vos sr.stel-dè vooï oro de vijf kandidaten die
zich
hadden geneld allen te kiezen, en daarmee het bestuur uit te
breiden tot negen personen.Dit idee vond geen bijval in de kring

