
(De vu'it en Flament. p. l ü l ) .

1591. Nadat de diie Kwartieren van Gelder op 11 April 1579 toe-

getreden waren tot de iJnie van 'utrecht, die tussen de

Noordelijke Nederlanden op 23 Jan. 1579 gesloten werd, moest

de Spaanse regering wegens gelanooa overgaan tot verpanding

en verkoop van heerlijkheden o.a. ook in het Overkwartier

van Gelderjzo werd in 1591 aan Walraven van .«itlanhorst het

Ambt Iiontfort verpand; van 1591 -1594 aan Philips van

Bentinck en in 1608 aan zijn schoonzoon Johan van V/itten-

horst, drost en pandheer van ïiontfort.

De heerlijkheid Stevensweert was hier vermoedelijk nog niet

b i j ; want in 1629 behoorde deze heerlijkheid nog aan Karia

van Nassau, weduwe van Willein van den Bergh.

(De Wit en ïlament . p. 102).

Ic29. Vermoedelijk werd Ohé en Laak in 162S afgescheiden van Echt,

ïhans vormde het een heerlijkheid, separaat van die van

Stevensweert. De heren van Stevensweert kwamen hierdoor in

het bezit van de heerlijkheid One en Laak. *

Habets. Publ. XIII. p. 289).

1629. Herman, ïrederik, graaf van den Bergh-'s-Heerenberg, Heer

van G-hoor, Hutten , Peen, Poll, Panheel, Stevens weert enz.

wordt door zijn vader Hendrik, graaf van den Bergh in het

bezit gesteld " der gehuchten of Iprspelen van Ohe en Laeck

(Habets, Jos De voormalige stevensweert.Pub 1

p. 289).
i

16^2. Herman Fréöerik, graaf van den~Bergh-'3-Heerenberg laat

• voor zijn gemalin te Ohé en Laak een kasteel bouwen en

nosmt het naar haar " Walburg " (Walborgh).

(Plament A.J.A. Aantekeningen omtrent kunstvoorwerpen,

oudheden enz. in Limburg. De Maasgouw, orgaan voor Limburgse

Geschie&enis, 2aal- en Letterkunde. 1904. Deel 21 p. 10, 11)

1632. Het eiland van Stevensweert door Markgraaf van Aytona tot

regelmatige vesting verheven. •• .'. • .•

(Habets,Jos. De voormalige heerlijkheid en vesting Stevens-

weert :Publ. ... dans Ie Duché de Limb our g. 1867 .'--'ome XIII.

p. 282.


