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•» Maria, dochter van «11lea Ds Kijka, graaf van
Baaaau, zuater van «illeia de zwijger etieEf in 1638*
Han soon ui t « i j it huwelijk «et ai ja tweede vrouw
waa Heraan, graaf van dan Ber^h, hear tot ühoor, Pol
A Janheel, Ltevenaweert aas* zijn vrouw waa Joaina
Walburg ia , dochter van Jan jtedarik, graaf van -Söwen-
ateijn * Wertheiia* Hij at larf kladerlooe te üaaa-
trioht -1669.

In 1663 verkocht hi j uhoor an da haarlijkhaid
ï o l ft Aanhaal aan xiioroa -̂ma (Jeroniaa) Catharina»
gravin l<oMair^re van da» Bargh, liear vaa Utavaas-
«aart aas» aan dochtar van Gaorg Frederik, gr**f van
Spauan.

In 1664 waa Jeroniaa üatharina, gravia van
Spauan, wad. van *«adrik, graaf van dan Bargh, vr i j*
vrouw tot dhoor, Mynl, î ol an Banhaal»

1683 ^aart 31 verkoopt « i j da Heerlijkheid Pol &
JBanhaal voor 2600 iijkaéaaldara, aan ierard Aaauarus,
Baron da Horion da Colonater, riaer van Haal «to*

de varia op van 1683 waren inbegrepen de hoge,
Middela en lagere jurfdictie van -Col & x»wheel nat
vlaaerij , jacht aü cljnsan, da dïaee novalea en twee
walden te Janhael (£e varkoopate^r hield achter da
Boechaolen en da ltmdtol te Pol & imnhael),
{ü±t laat»te waa een eeparaatleea van Brabant), voor
Bioh self* Schout, achepenen en gerechtslieden der
Heerlijkheid rol & Janhael werden van de eed oatalagen*

Op 17 Mei van het volgende jaar kocht Aeauerua,
Baron da horion, de nog reaterende goederen van Pol
an imnheal voor de soa van 1600 rijkadaaldera, u i t
handen van wilhelaina Juliana, gravin van dan Bargh,
echtgenote van *arel ^ugenlua, hertoë van Croy (t.w.
de Keuenahruche t o l , ae ooien,de tiende, en de andere
gerechtigheden te ol ft Jtenheel*

Sedertdien ia de Heerlijkheid Pol ft itanhaol tot
baar ondergang op het einde der IS* eeuw, eigendom


