Het Wapen der gemeente Sloten (Fr.).

Bij de verleening der gemeentewapens omstreeks 1816 waren
de kleuren in het wapen van Sloten geheel afwijkend van het
van ouds gevoerde wapen dezer stad vastgesteld.
Na gehouden onderzoek is de gemeente Sloten (Fr.) thans bij
Koninklijk besluit van 18 Maart 1918 no. 41 op verzoek van het
gemeentebestuur opnieuw bevestigd in het bezit van het vroeger
gevoerde wapen in zijnen oudsten vorm zijnde: in goud een
veelhoekig getinneerde toren van keel met een hoog spits, dak
tusschen twee lagere spitse daken van azuur, en achter het gebouw uitkomende twee schuin gekruiste sleutels van azuur. Het
schild gedekt met een vijfbladerige kroon.
G. HAITSMA MULIER,
Oud-Burgemeester van Sloten (Fr.).

Nogmaals Cammingahunderi.
Het is mij gebleken, dat ik in de vorige „Vrije Fries" (deel
XXVI 148) uitgegleden ben op het glibberige pad der bronnenstudie van de vroege middeleeuwen, toen ik het overoude vraagstuk betreffende Cammingahunderi onder de oogen zag. Prof.
Fruin en prof. Gosses tikten mij terstond op de vingers: hetRegistrurn Sarachonis, — dat is opgenomen in „das einst vielbenutzte
und noch in neuer Zeit vertheidigte Chronicon Corbejense" (Wattenbach, Geschichtsqu., 6e uitg. II 494, welke uitgave mij toenmaals, bij het schrijven van mijne opmerking, niet ten dienste
stond, — wordt thans algemeen als eene falsificatie beschouwd. Het
vertrouwen van den verzamelaar van de „Nomina geographica
Frisica" in deze bron is wel wat te blindelings het mijne geweest.
Van het nasporen van de ligging van Hunderi, waarmee ik als
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vele voorgangers in deze questie nogal verlegen zat, doch waarin
ik, na de taalkundige hinderpalen m. i. te hebben opgeruimd,
Huins heb gezien, had ik mij derhalve vrijgesteld kunnen rekenen.
Intusschen, dat eene hoeve Camminga, wel te onderscheiden van
Cammingahunderi (en dan zonder twijfel in de nabuurschap te
zoeken) zal hebben bestaan, heeft de aanteekening in dorso der
oorkonde van 1472 doen vermoeden; de kern dus van mijn betoog: de meer of mindere waarschijnlijkheid, dat Cammingahunderi in de omgeving van Franeker moet worden gezocht,
blijft onaangetast.

Voorwaardelijke vrijstelling van hoorigheid.

„lek, heer Heydenrick van Bevervorde bekenne ende betughe
rnydt dessen oppennen besiegelden breve voir my ende myne
erffghenamen, dat ick hebbe ledich, loess, quijt ghelaten ende
noch quijt late Alijt Aerndes dochter (in margine met latere
hand: alias Lisebet) puerlick omme Godes wyllen. In vorwerden,
dat Alydt voers. sal gheestlic worden ende gheestlick bliven.
Ende wert sake, dat Alijt nijet ghestelick en worde ende bleve
ghestelic, soe sal se mij ende mynen erffghenamen weder verbunden wessen in den sollefften eghendoem alse to woren was.
Sunder al argelijst ende oerkunde der waerheit, hebbe yck. heer
Heydenrick voirs., myn seggel onder aen dessen breeff hanghen
ende ghegeven int jaer Onses Heren dusent vyffhondert ende
elven up sunte Ambrosius dach, des hilghen Confessoers".
Deze oorkonde, reeds gedrukt in Schwartzenb. Chb. II 27â
(waar de datum foutievelijk is herleid; lees: 4 April), draagt in
dorso de aanteekening „Toe Alsem in Vreeslant; Ex Alberg(en)".
In de nabijheid van het klooster van St. Antonius te Albergen
bij Ootmarsum van de Orde der Reguliere Kanoniken bezat een
Heidenrick van Bevervorde, eertijds Kanunnik te Utrecht (van
St. Marie, naar bij navraag aldaar bleek) en te Oldenzaal, goederen (zie Tijdrekenk. reg. v. Overijss. 408 i. d. 1519, 4 April). Hoe
belandt nu een hoorige, waarschijnlijk van hem, in een klooster
in een der afgelegene hoeken van Friesland? Immers om in een
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