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         Fragment uit de kaart van Blaeu met boven aan de kaart gelegen het fort Cantelmo 

 

In het jaar 1633 had de markgraaf van Aytona, die gedurende de afwezigheid van den 

Kardinaal-Infant als gouverneur-generaal der Zuid. Nederlanden optrad, het eiland en het 

stadje Stevensweert aan den westenlijke arm der Maas met eenen wal en zeven bastions 

versterkt. Drie daarvan hadden haar uitzicht op de Maas en waren van eene breede en diepe 

gracht en eene bekwame konterscharp [1] voorzien. Ook deed hij aan de andere zijde der 

Maas een bruggenhoofd aanleggen. Tot meerdere dekking dezer sterkte, die de sleutel der 

Maas moest worden, legde hij drie veldwerken aan, waarvan het eene Cantelmo, naar den 

Spaanschen generaal van dien naam werd genoemd. Dit lag aan den bovenkant bij Ohé en 

Laak, terwijl een ander op den benedenhoek des eilands en het derde aan den oostenlijken arm 

der rivier genaamd de Oude Maas geplaatst werd.  

 

De Nederlandsche Republiek, die in 1715, tengevolge van het barrière-tractaat in bezit van het 

eiland van St. Steven en van de vesting Stevensweert gekomen is, liet deze buitenforten 

vervallen en verkochten het fort Cantelmo aan de familie van Laar te Ohé en Laak.  

In 1723 was Gerard van Laar eigenaar van het fort Cantelmo. Den 15 September van dat jaar 

werd hij ook eigenaar van het boveneinde van het eiland, genoemd St. Annagriend, welke 

griend [2]  domein was en hem door den Raad van Staten voor de som van 31 rijksdaalders ’s 

jaars, in erfpacht werd uitgegeven. Deze griend was gelegen “rondsom in de Maese, 

voorhoofds Cantelmo, oostwaart de weide van Roosteren en westwaart het Bleumerveld van 

Maeseyck”.  

 

De akte van verkoop van dezen griend werd onlangs door den Heer J.R. Meuwissen, van 

Echt, wiens huisvrouw eene kleindochter van bovengemelden Gerard van Laar is, aan het 

rijksarchief alhier ten geschenke gegeven. Wij laten hier, ten slotte van dit kort overzicht, het 

stuk volgen: 



 

VOORWAARDEN 
Onder welken de Sint Annagriend te Ohe en Laak door de Nederlandsche 

Republiek aan Gerard van Laar in erfpacht  

werd gegeven. 

- 15 September 1723 -  

Alsoo de Edelmogende Heeren raden van State der vereendigde Nederlanden op 

itteratieve (herhaald) requeste (verzoek) van den ondergeschreve Gerardus van 

Laar, inwoonder van Ohe en Laak (waarbij hij verzocht hadde, om seckeren 

griend, genaemt St. Anna grient, in de Maese gelegen, omtrent het boven eijnde 

van ’t eijlandt St. Stevensweerdt voor eene somme van vijf en twintig Rixdaelders 

jaarlijx, los, liber ende vrij van alle lasten, in erffpacht te ontfangen en te 

houden), bij Resolutie (besluit) van 2 Junij des voorleden jaars 1722 hebben 

believen goedt te vinden van den landtrendtmeester van Afferden te autoriseeren 

(machtigen), om met den suppliant (indiener) op opprobatie (toestemnming) van 

haar Ed. Mog. te accordeeren (overeenkomen), over de voordere voorgeslaegen 

conditiën (voorwaarden) ende over den jaerlijxen chins (belasting), welke haar 

Ed. Mog. oordeelde, dat wegens het interes ende het apparent voordeel, welk in 

het verzoek strekt voor den suppliant merckelijck hooger behoort te wesen als des 

suppliants botth (bod) van vijf en twintig Rixdaelders, ende den suppl. naar 

verscheijde conferentien (vergaderingen) eijndelijk sijnen voors. botth 

gemeerdert hebbende, met eene somme van ses pattacons jaerlijx onder de 

conditiën hier onder naeder uijtgedrukt, soo ist, dat den mede onderges. landt 

rentmeester vuijt crachten (krachtens) van de voors. autorisatie (machtiging) van 

’t Hooghtsged. haar Ed. Mog. en op desselver approbatie aen gemelde Gerardus 

van Laar in eenen euwigen erffpacht verleent ende opgedraegen heeft voor hem 

en deszelfs naekomelinghen den voors. S. Anna griendt, gelegen rontom  in de 

Maese, voor hoofs. Cantelmo, oostwarts de weijde van Roosteren, ende 

westwaerts hebbende het Cleumerveld van Maeseijck ende sulx om eenen chins 

van eenendertig Rixdaelders hollands ofte rechte weerde van dien ten behoeve 

van den Staat te betaelen aen den Rendmeester van de gereserveerde Domeijnen 

van Montfort in der tijdt wesende jaarlyx op St. Andries [3] eeuwelijck ende 

erffelijck sonder eenige afkortingen wegens oorlog, commer (kommer, leed), last 

of schaede, in wat het ook mogte wesen met soodanige voordere conditiën dat 

gemelden Gerardus van Laar nochte sijne erff gemelden voors. griendt aen 

niemand ondersullen mogen brengen, vercoopen, versetten (verpanden) ofte 

belasten, splijten ofte deelen ten sije (tenzij) bij consent ofte wille van Hoogst 

ged. haer Ed. Mog. ofte des Lants hooge overigheijdt, op de pene (boete, straf) 

daar tegens gestatueer (verordend, vastgesteld) bij deses quartiers (kwartier), 

stads ende Landtrechte.  

Alnog met voorwaarden, dat gemelden Gerardus van Laar, ende dessens 

ervenofte naercomelingen geene veranderingen en sullen mogen toebrengen mit 

krubben [4] ofte batten waardoor den loop van het waeter der ouwde Maese  

soude werden verhindert, ende eenig naardeel aen de fortificatiën van 

Stevensweerdt geschieden, waer en tegens bevoorwaerdt (overeengekomen) is, 

dat den meergemelden Gerardus van Laar ende sijne naercomelingen den voors. 

St. Anna griendt met alle beterschap, van nu ende ten allen tijde sullen houden 

ende gebruijken rustelijck (rustig) ende vreedelijck (vredig) vrij van schattingen 

ende andere lasten, gelijck denselven griendt tot nu toe daarvan exempt is 

geweest ( uitgesloten). 



Ten anderen dat ingevolge die van Maeseyck in den lande van Luijck ofte ook 

andere uijtheemsche (vreemde), den voors. Gerardus van Laar ofte sijne 

naerkomelingen in het besit en gebruijck van gemelten grindt gewelt (geweld, 

verzet) daedelijck quaamen te turbeeren (verstoren), ofte daar van ’t ontsetten, 

dat alsdan sulckdanig gewelt van wegens de hooge landts overigheydt sal werden 

tegengegaen en afgekeert buijten last van hem Gerardus van Laar en sijne 

naercommelingen, wijders is geconditioneerdt dat alle ‘t geene hier boven 

specialijck (in het bijzonder) niet en is uijtgedruckt, sal staan en blijven bij ’t 

geene in landtrechten deses overquartiers van Gelderlandt, ontrent de erfpachts 

goederen werdt gestatueert. 

Tot naercominghe van allen ’t geene voorss. ende specialijck tot securiteijdt 

(waarborg) der bovengemelte betaelinge van een en dertig Rixdaelders, den 

meergemelten Gerardus van Laar aanneempt sijne goederen onder Ohe en Laek, 

gerichtelijk te verbinden.  Naementlijck sijn goedt genaemt Cantelmo groot aen 

ackerlandt, weijden en bempden ongevher sesthien boendere [5], ende sulx so 

haest als haar Ed. Mogende desen accoordt sullen hebben believen te 

approbeeren (toestemmen) ende te agreeren (goedkeuren). Des t’oirconde deze 

geteekend tot Venlo den 15 September 1723. 

Onderstondt:overmits het origineel deser voorwaarde bij den Raad van State is 

ingehouden, soo hebben wij ondergeschreven deze copie op de origineele minute 

gecollationneerdt (samengesteld), sijnde ten fine ……… gericht protocol alhier 

geregistreert te worden, nogmaels bekent ende ondertekent tot  Stevensweert den 

26 Februarij 1724. 

Was onderteekent: F. H. van Afferden en G. van Laer. Onderstondt deze 

gecollationneerdt is bevonden te accordeeren bij mij onderges. Secretaris en was 

geteekent A. Mouwens, Secretaris. 

                           

                                                         Accordeert bij mij  

                                                 J. Van de Leeuw, landtschrijver. 

                                                                          
Voetnoot: 

 

[1]  Konterscharp: in de vestingbouwkunde contrescarp:  talud aan de buitenzijde van de 

gracht al of  niet met een muur bekleed.  

 

[2]  griend of greend: met wilgenhakhout begroeide strook langsheen een rivier. Griend kan 

verwijzen naar griend (beplanting), een beplanting van wilgen die gebruikt wordt om 

wilgentenen van te oogsten. 

 

[3] St. Andries: naamdag van Sint Andreas valt op 30 november 

 

[4] Krubben: kribben: korte stenen dam in een rivierbedding, haaks op de oever. 

 

[5] Boendere: bunder: oude eenheid van grondoppervlak. De omvang verschilde van streek 

tot streek. 1 bunder is te vergelijken met 1 hectare. 
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