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ende ons met rechte ende met vonnisse om zijne ver-
boernisse aencommen i s . " 3 7 ) Nog in 1319 komt hij in 
Vlaanderen v o o r 3 8 ) en op 22 Juni 1322 sneuvelde hij 
met een zijner landgenooten, heer Simon van Brigdamme, 
bij Sluis in dienst van den vreemden graaf, wiens zijde 
hij gekozen h a d 3 9 ) . Zijn kinderen waren: 

I V A . 1. Heer Jan van Borselen, die zich met zijn vader 
in 1290 aan Vlaamschen kant stelde 4 °), doch in deze hou
ding volhardde 4 1 ) . Wel was hij onder Jan I een oogen-
blik diens partijganger en wel als ridder (27 Maart 
129'J) 4 2), maar eenige dagen later (31 Maart) erkende 
hij, tegen een jaarrente van vijftig ponden vlaamsch, 
den graaf van Vlaanderen als leenheer 4 3 ), hetgeen 
alleszins op dubbel spel wijst. Nog in hetzelfde jaar 
(26 Sept. 1299) beloofden dan ook eenige edelen den 
graaf van Holland om heer Jan van Borselen en Pieter, 
de zoons van heer Floris van Borselen, dood of levend 
in 's graven gevangenis te zullen leveren 4 4 ) , en beiden 
beloofden, kort daarna, zich aan den graaf te zullen 
onderwerpen 4 5 ) . Heer Jan verdwijnt dan uit onze ge
zichtskring; er is verder omtrent hem en zijn nageslacht 
niets bekend. 

2. Pieter van Borselen wordt in de twee ovengenoemde 
stukken het eerst vermeld. Wij hooren niets meer van 
hem, maar vinden hem in 1315 weder aan Hollandsche. 
zijde 4 6 ) . 

3 en 4. Twee dochters, Elisabeth en Adewich, waren 
hun vader, heer Florens, naar het buitenland gevolgd. 
Zij waren in 1325 reeds gehuwd: Elisabeth met Robert, 
heer van Assche, Adewich met Gerard V i l e y n 4 7 ) . Ro
bert van Grimberghen, heer van Assche, was erfelijk, 
banierdrager van den hertog van Brabant en een der 
aanzienlijkste edelen van dit hertogdom; Gerard Vileyn 
(Vilain) behoorde tot een familie uit Oost-Vlaanderen; 
hij werd later als ridder gegoed in Waesland 4 8 ) . 

( W o r d t v e r v o l g d . ) 

De herkomst van het geslacht de Fremery, 
door W . W IJNAENDTS VAN RESANDT. 

Ons artikel over D e e e r s t e l e d e n v a n he t ge
s l a c h t de F r e m e r y h i e r te l a n d e 1 ) eindigden 
wij met de veronderstelling, dat dit geslacht inplaats 
van uit Lotharingen, herkomstig zou zijn uit de omge
ving van Frameries 2 ) , gelegen tusschen Valenciennes 

8 7 ) v. Mieris I I , blz. 163. Het betrof voornamelijk Goes en Borselen, 
zie: Waller Zeper, Jan van Beaumont, hoofdstuk X I I . 

8 S ) Van den Bergh. Gedenkstukken I , blz. 125. 
»9) Dennet. Corp. Chron. Flandr. I , blz. 186 en 317. 
«•) Oork. Holl. I I , n". 666, 667, 716. 
*') Als voren, n°. 825. 
« ) de Fremery. Suppl. Oork. n°. 327. 
« ) Bijdr. H . G. 43, blz. 41. 
« ) Oork. Holl. I I . n». 1084. 
<5) Als voren, n»5. 1087 en 1088 
*G) V . d. Bergh. Gedenkst. I , blz. 123. 
« ) Versl. R. Arch. 1916, I I . blz. 159, n°. 15; vgl. Butkens. Tro-

phées de Brabant I I , preuves, blz. 155. 
4 8 ) de Potter en Broeckaert. Gesch. der gemeenten van Oost-

Vlaanderen. 3* serie, I I I . St. Pauwels, blz. 14. 
i) Zie dit Maandblad, jg . 1925, k. 362—370. 
'j Wij noemden die plaats in dat artikel het. dorp Frameries, later 

bleek ons, dat reeds in de oudste oorkonden Frameries als stad voor
komt. Bij een onderzoek in het te Mons berustende oud-archief dier 
stad bleek ons, dat in de 16* eeuw de naam de Frameries als familie
naam daar niet meer voorkwam. 

en Mons, en aangezien onze na dat artikel ingestelde 
onderzoekingen ons bewezen hebben, dat die veronder
stelling juist was, willen wij hieronder de resultaten 
dier nasporingen mededeelen, om een einde te maken 
aan de nog steeds geloofde overlevering, als zou dit 
geslacht uit het dorp Fremery in Lotharingen afkom
stig zijn. 

Onze toenmalige veronderstelling grondden wij op 
twee feiten, n.1. 1° dat de uit Aken komende Jacques 
de Fremery, blijkens zijne te Utrecht in 1615 gepasseerde 
volmachten, in het bezit was van een leengoed in de 
omgeving van Valenciennes, en 2° dat hij in een dier 
acten voorkwam met den naam van Jacques de Fra
meries. 

Voor de in te stellen onderzoekingen stonden ons 
voorts de volgende gegevens ten dienste: 

a. Jacques de Fremery (of de Frameries) voornoemd, 
geboortig en wonende te Aken, doch sedert 1615 te 
utrecht, was een zoon van Jacques de Fremery en van 
Marie de Hollande, echtelieden, wonende te Aken. 

b. de jongere Jacques voornoemd had een oom Jac
ques de Horgny, burger van V a l e n c i e n n e s , overleden 
vóór 1615, van wien hij het bovenbedoelde leengoed, 
dat een leen van de heerlijkheid van Haussy was, had 
geërfd. 

Behalve op den naam de Fremery moest dus onze 
aandacht ook gevestigd blijven op de namen de Hollande 
en de Horgny, terwijl de omstandigheid, dat de naam 
de Fremery reeds in 1665 te Aken voorkomt, het niet 
waarschijnlijk maakte, dat de familie in deze oude rijks
stad gekomen was, tengevolge van de door de vonnis
sen van den Raad van Beroerten sinds 1568 veroor
zaakte uittocht van Protestanten uit de Zuidelijke Ne
derlanden. 

I n de bescheiden, berustende in het archief van den 
voormaligen Raad van Beroerten te Brussel, voor zoo
ver die betrekking hebben op de tegen de Protestanten 
van Valenciennes genomen strafmaatregelen, troffen wij 
dan ook geen enkel stuk of acte aan, betrekking heb
bende op een de Fremery, maar wel vonden wij personen 
van den naam de Horgny en de Hollande daarin ver
meld. 

Onder de Documents re/alifs a la confiscaiion de biens 
de personnes suspectes d'hérésie ou de rebellion a Valen
ciennes de 1569 a 1575 3 ) , vindt men op een déclara-
tion des prélensions reëles ou prélendues par divers cre
diteurs sur les biens de plusieurs exécutez et bavniz de 
Valenciennes, een vordering van Jacques en Gilles Ansel 
op de goederen van Jacques de Horgny, e x é c u t é . 

Voorts vindt men onder Enquêtes faites par les com-
missaires du Hoi d' Espagne touchant les troubles reli-
gieux a Valenciennes de 1566 a 1568 4 ) , behalve het ver
hoor en vonnis van dezen Jacques de Horgny, prison-
nier, d.d. 17 Sept. 1568, ook 3 personen van den naam 
de Hollande, n.1. d.d. 10 Jan. 1567 Jehan de Hollande, 
prisonnier, die in 1662 après la déffaite de Water loot (?) 
auroit eu charge en la ville d' Anvers sousz le Prince 
d' Oranges, en Louys en Gerard de Hollande, die onder 
de compagnie van Glaude de la Houe in de stad Va
lenciennes daadwerkelijk-hadden deelgenomen aan den 
opstand tegen het gezag van den Spaanschen Koning. 

s ) Conseil des Troubles, n». 521». 
4 ) Conseil des Troubles, n° 8 . 536 en 537. 




