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I n de z e v e n t i e n d e eeuw - v e r m o e d e l i j k in 1629 ~ werd Ohe en Laak

afgescheiden van Echt en vormde sindsdien een heerlijkheid,die

in het bezit was van de heren'Stevensweert (2).

Ofschoon Stevensweert,volgens de l i j s t der appèllen naar het

Rijksgerecht te Aken, een vrije heerlijkheid was en deel u i t -

maakte van de Westfaalse Kreits, wordt Stevensweert toch gewoon-

l i jk "beschouwd als een onderdeel van het ambt Uontfort en volgt

dus in grote lijnen de geschiedenis van het vierde of üverkwartier

van G-elder. (3).

Gelder oorspronkelijk een graafschap werd in 13;>9 tot een erfe-

l i jk hertogdom verheven door Keizer -^odewijk van Beieren (4).

'i'oen Keizer Karel V die streefde naar meer eenheid in de lleder-

landse gewesten ook G-elder in deze eenheid van de Bourgondische

Kreits wilde brengen, s tu i t te hi j bi j de Hertogen van Gelre op

hevig verzet. ' '*

Karel van G-elder en zijn opvolger, die evenwel op den uuur niet

opgewassen v/aren tegen Karel Y, moesten in 1543 bi j het verdrag van

Venlo het onderspit delven en G-elder prijsgeven. ''•' '••••-

Gelder was het zejrlventiende en laatste gewest, dat onder de

heerschappij der Habsburgers kwam. .«'illem IV, de opvolger van

Karel van G-elder, mocht Kleef, Gul ik en Berg behouden.

Op de Rijksdag te Augsburg van 26 Juni 1548 scheidde Karel V

de Bourgondische Kreits definitief af van het Miitse Rijk en

voegde G-elder aan deze Kreits toe.

G-elder, het ambt Uontfort met ühé en Laak volgde nu de lotge-

vallen van de Nederlandenrin 1579 echter gedurende de 80-jarige oor-

log werd het Over kwartier van G-elder van de res t van het hertog-

dom algescheiden.

Het Gelderse Overfrwartier, dat zich, behalve Venlo, niet af-

gescheiden had van Spanje werd eigendom/van de Spaanse Kroon.

Sinds 1648 zochten de Staten-Generaal steeds naar een gelegen-

heid om ook het Overkwartier in hun macht te krijgen, G.W.Z.

de Souvereine rechten hierover.

Hierdoor zou het contact met Maastricht en de andere Staatse

gebieden in Limburg vergemakkelijkt worden. <•-•--•••

Reeds bi j het derde Barrière-ïractaat, te Antwerpen op 15

1715 gesloten, stond Oostenrijk sedert 1713 in het bezit van

de duidelijke Nederlanden, voor eeuwig en in volle eigendom in

/[de souvereine rechten)


