HANDELSBETREKKINGEN TUSSEN KAMPEN
EN DE ADEL IN DRENTE
in het eerste kwart van de 14e eeuw
door Ds.

r.w. Schaap.

Het is overbekend, dat de stad Kampen haar opkomst en bloei te danken heeft gehad aan de handel. Zo voorspoedig ging het met de economische groei van de stad, dat na de sluiting van de bedijking rond Kampen in de jaren 1325-1330 de huizenbouw van Kampen kon overgaan
van een lintbebouwing van de Oudestraat langs de daar gesitueerde oude
IJsseldijk in een gesloten stadskem met zijstraten. In onmiddellijke
chronologische aansluiting daarop heerste er in de jaren 1330-1337 een
geweldige activiteit: contracten werden gesloten met ·steenbakkers en
tienduizenden stenen werden gekocht voor de aanleg van een stadsmuur
als uitlegging van de bevestiging der stad tot de Burgel en de Broederstraat, rond een woongebied, dat v66r 1335 reeds bestond ' en dat begrensd werd door een muur tussen de Oudestraat en de II ssel, langs de
Reve (tussen Oorgat en Geerstraat), de Burgel en de Broerstraat. Het
Schepenhuis of Dinghues, waar zich de handelingen afspeelden die in
het vervolg van dit artikel worden geciteerd, bevond zich "voer bi der
strate" bij het huis van Herman van den Vene , in de tegenwoordige
Venestraat.
Het is met name de overzeese handel geweest, die Kampen heeft grootgemaakt, door middel van de zeevaart op Vlaanderen en Frankrijk (wijn,
zout , laken) en naar de Oostzee (traan, hout, graan, huiden van bont,
hating, ertsen etc.). Aan de andere kant heeft de stad vanzelfsprekend
ook handelscontacten gehad met het Nederlandse achterland, doch in
tegenstelling tot de aandacht die de zeehandel heeft gekregen in de
litteratuur, is deze handel met het binnenlandse achterland stiefmoederlijk bedeeld. Nu moet gezegd worden, dat hier ook niet heel veel over
te achterhalen is. Bovendien zal de overzeese handel een relatief veel
groter aandeel hebben gehad in de welvaart van Kampen of langzamerhand hebben gekregen, dan door de ruilbehoeften met en van het
achterland werd bepaald. De vaart op Bergen en de "Ommelandsvaart"
(om Skagen) op met name Skonen waren nu eenmaal de grootste stimulansen voor Kampen's welvaart en groei. Dit was zelfs in die mate het
geval, dat de stad in de 14e eeuw het belangrijkste handels- en scheepvaartcentrum van de noordelijke Nederlanden is geworden, belangrijker
dan het oudere Deventer en het jongere? Zwolle. Maar er was handel
met het Nederlandse achterland, met name ook met het gewest Drente.
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En in Drente was het de adel, die deze handel in handen had. Zelfs zou
de vraag, of de handel met en via Kampen heeft bijgedragen tot een economisehe expansie en een uitbreiding van de Drentse adel heeft bijgedragen, miss chien bevestigend moeten worden beantwoord. Want merkwaardigerwijs heeft de uitbreiding van de stad Kampen na 1330 ongeveer
gelijktijdig plaatsgevonden met de toeneming van het aantal adellijke geslaehten in Drente, of in elk geval van het aantal naar voren tredende geslaehten ..
Het aantal Drentse adellijke families was in het eerste kwart van de l4e
eeuw nog niet groot., Duidelijk manifesteren zieh daar in die tijd de geslaehten Clenke, Van Coevorden met de afsplitsingen Van Ansen en
Van Eehten. Verder Van Eelde, Van den Gore (de Vos van Steenwijk),
Van Noreh, Van Peize, Polman, Van Ruinen met de afsplitsingen Geuzinge en Lansinge, en tenslotte Sehultinge (de geslaehten van Groningen
van Van der Eze laten we buiten besehouwing, omdat hun woongebieden
in die tijden losgemaakt waren of werden van Drente). In de periode 13251400 blijken daar de geslaehten Ter Boreh, Van den Clooster, Van Dilgt genaamd Hundeborg, Dusewolt, Ter Hansouwe, Mensinge/Van Haren,
K nasse, De Mepsche, en kort weer daama ook Ovinge te zijn bijgekomen".
Maar we bepalen ons nu tot de Drentse adellijke geslaehten uit het
eerste kwart van de l4e eeuw. Want het naar voren treden van hun telgen in die tijd valt toevalligerwijs samen met de aanwezigheid van de
. aeten, die in de jaren 1316-1354 voor de Sehepenen van Kampen werden opgemaakt en die zijn opgetekend in de zgn. .Dudste Foliant" van
het gerneente-archief van Kampen". En in deze Schepenacten komen nu
bij herhaling Drentse edelen voor, en weI met name in de jaren 13181327. Doch vanaf het voorjaar van 1327 ontbreken ze weer geheel. Dit
laatste betekende niet, dat deze Drentse edelen plotseling allen waren
opgegaan in het niets, en evenmin dat ze hun banden met Kampen hadden verbroken,maarhet
was te wijten aan het feit, dat de stadskanselarij
in het voorjaar van 1327 eerst grotendeels en spoedig geheel was overgenomen door een nieuwe sehrijver ("Hand B"), die de aeten van schuldbekentenis, borgstelling en leisting aehterwege liet"; - en dat waren nu
juist de aeten waarin de uit Drente afkomstige edellieden voorkwamen. We zijn voor ons betoog derhalve weI gebonden aan een zeer korte
periode. Maar wat we in die sleehts ternauwernood negen jaren constateren en kunnen eoncluderen, zal veralgemeniseerd kunnen worden tot
een veel langere tijdsruimte van tenminste de gehele 14e eeuw.
Het versehijnen van de Drentse edelen juist in de aeten van schuldbe1"16

kentenissen en leisting geeft meteen een aanduiding van de aard van de
betrekkingen tussen deze edelen en de stad Kampen. De acten hebben
namelijk steeds te maken met handelstransacties, waarbij borgen gesteld
moesten worden, zekerheid moest worden gegeven over betaling of levering van goederen, of betalingstermijnen werden vastgesteld. Het ging
daarbij meestal om schuldverklaririgen met vermelding van de betrokken geldsbedragen, en verschillende malen ook om garantstellingen voor
de levering van agrarische producten.' Wat dit laatste betreft ging het bepaald niet om kleine hoeveelheden: zo stelden 4 oktober 1319 Otto van
Norch, Pelgrim (van Putten), Hessel van Catreep, Hendrik van Putten en
diens zoon Helprich, en Ernst van Dorreheyde zich garant voor de levering van 454,5 schepels goed winterkoren door Ernst Emstzoon aan
Hessel Keye en Jacob Curtinc"; en Johan Geuzinge kocht 25 juli 1319
zes vaten boter van Johan van Wilsum 7.
We kunnen nu bij al deze transacties een aantal zeer interessante sociale
en econornische aspecten constateren. Zo ontbreken de toch lang niet
altijd onaanzienlijke eigenerfden uit Drente geheel en al. Waren zij er in
die tijd niet? Ongetwijfeld wel, En al even ongetwijfeld hebben ze hun
producten ook verhandeld. Doch hun handeishorizont zal beperkter
zijn geweest, zodat zij niet in Kampen kwamen voor hun activiteiten.
Mogelijk zijn ze meer op de stad Groningen georienteerd geweest (vanuit noordelijk Drente), mogelijk maakten ze meer gebruik van de jaarmarkten, of mogelijk zijn de wel in Kampen opererende Drentse edellieden - zonder dat we het feitelijk aan kunnen tonen - als hun commissionairs opgetreden.
Een ander interessant facet is, dat van de inhet eerste kwart van de 14e
eeuw in Drente voorkomende dertien adellijke families er slechts een
zeer beperkt aantal geslachten door zakelijke connecties met Kampen
waren verbonden. In talrijke gevallen betrof dit teIgen van de geslachten
Van Norch, Van den Gore (de Vos van Steenwijk) en Clenke , en aan
het eind van de besproken periode - in 1326 en 1327 - ook van het
geslacht Lansinge, in enkele gevallen de geslachten Van Ansen en
Geuzinge, en slechts eenmaal een Van Echten. Opvallend is, dat machtige geslachten als de burggraven van Coevorden en de heren van Ruinen
totaal ontbreken, evenals de geslachten Van Eelde, Van Peize, Polman
en Schultinge. Voor de geslachten Van Eelde, Van Peize, Polman en
Schultinge is dit ontbreken van connecties met Kampen overigens niet
verwonderlijk, want uit hun geschiedenis blijkt, dat, voor zo ver ze buiten hun eigen onmiddellijke regio interesses hadden, hun belangen verbonden waren met noordelijk Drente en veelal met de stad Groningen
(Van Eelde, Polman, Schultinge), of met Twente (Van Peize: Almelo).
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Op het ontbreken
nog terug.

van de Van Ruinerr's

en Van Coevorderi's

komen

we

We zullen van hen, van wie wei zakelijke relaties met Kampen bekend
zijn , enkelen naar voren halen. Zo zijn van Otto van Norch (altijd samen
met arideren , voornamelijk
Drentse edelen) bekend: 29 augustus 1318
een garantieverklaring
voor een bedrag van bijna 10 mark; 4 oktober
1319 was hij borg bij de levering van winterkoren;
28 december 1324
een betaling van 90 mark als aandeel in de bruidschat voor de zoon van
Roelof van Echten (dit valt buiten het kader van dit opstel); 16 j anuari
1325 een schuldbekentenis
ten gunste van Pelgrim van Putten a 90

mark; 16 april 1325 een zekerheidsstelling voor een betaling; 4 juli
1325 een verklaring van vrijwaring bij een korenleverantie; 11 november
1325 een borgstelling weer bij een korenleverantie voor bijna 21 mark;
17 november 1325 schuldbekentenissen ten bedrage van van 4 lb groot
en 7,5 s., van bijna 9lb, en van 51b; 21 februari 1326 een schuldbekentenis a 24 mark brabants; 9 maart 1326 een schuldbekentenis voor een
bedrag van 100 lb klein; 30 april 1326 een zekerheidsstelling voor de
betaling van 100 schepels graan; 22 december 1326 een schuldbekentenis VOOI 30 mark; 5 februari 1327 was hij borg voor Geert Clenke; en
28 februari 1327 tens lotte was hij schuldenaar":
Uit de formutering van de betreffende Schepenacten is te constateren ,
dat Otto van Norch van de zestien vermeldingen negen keer voorkomt
samen met Coenraad van den Gore (een famili elid 9 ), acht keer met
Geert Clenke en drie keer met diens broer Johan Clenke , twee keer met
Arnold Lansinge, een keer met Cyse Geuzinge, Bertold van Ansen ,
Volker (van Echten), Rolof van Norch Hendrikszoon (een neef"), Wicher
van Norch (een broer van Otto, en kannunik te Steenwijk).
Vermeldenswaardig is voorts, dat Otto van Norch - evenals de andere
genoemden ~ persoonlijk aanwezig was bij het opmaken van de bet reffende acten. Deze acten vermelden namelijk veelal: "coram scabinis"
(in tegenwoordigheid van de Schepenen) of "in manus scabinorum" (in
handen van de Schepenen). En gezien de vele vermeldingen van Otto
van Norch is hij dus dikwijls in Kampen geweest, ja, hij moet daar zelfs
gedurende langere perioden verblijf gehouden hebben. Het is, met het
oog op de moeilijke reismogelijkheid van noordelijk Drente naar Kampen in die tijd en de toestand van de wegen , ondenkbaar dat hij bij kort
op elkaar volgende data van aanwezigheid in de stad (28 december
1324-16 januari 1325, 11 november -17 november 1325,21 februari
-9 maart 1326, 5 februari-28 februari 1327) als een bliksemschicht te
paard en met karrevrachten graan tussen Norg en Kampen heen en weer
is geflitst. En deze toestand zal in het voorjaar van 1327 niet rot een
einde zijn gekomen, ook al zwijgen dan de Schepenacten (U herinnere
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zich "Hand B"!); want Otto leefde in elk geval nog in 13351~ Het zal
dan ook niet te boud zijn , aan te nemen dat Otto van Norch en zijn
consorten wel een groot deel van hun volwassen leven in Kampen hebben gewoond.
De vraag, die dan onmiddellijk bij ons opkomt, is: waarom was het juist
Kampen dat voor Otto van Norch zo'n grote rol heeft gespeeld bij zijn
handelsactiviteiten? Want al gold voor zijn Drentse adellijke collega's,
dat Kampen niet of nauwelijks verder verwijderd lag dan welk handelscentrum van die tijd ook, voor Otto van Norch was het in elke geval zo ,
dat, vergeleken bij Kampen, de stad Groningen als het ware naast de
deur lag, - en Groningen was toen toch heus geen onbelangrijk centrum.
Nu kunnen we wel veronderstellen, dat Otto ook met Groningen minstens even uitgebreide handelsrelaties had (de archivalia van Groningen
zwijgen hierover), maar dat betekent dan wel, dat hij nauwelijks meer
thuis zou zijn geweest en vrijwel geen tijd meer gehad zou hebben voor het
beheer van zijn goederen. En juist dit laatste was een belangrijke aangelegenheid voor de Ian dadel, zeker ook voor Otto van Norch. Want als we
nog eens aIle zestien data van zijn verblijf in Kampen overzien, dan valt
op , dat ze vrijwel aIle in de agrarisch stille maanden vielen , respectievelijk oktober, december, januari, april, november (twee maal), februari,
maart, april, december, februari (twee maal) , en slechts twee verblijyen vielen in de zomer (29 augustus, toch na de oogst, en 4 juli, - en
dit zullen derhalve korte reizen zijn geweest). Ook de in de Schepenac- .
ten vermelde betalingstermijnen vielen in het algemeen in de rustige
tijd, b.v. 17 september (Sint Lambertus), 1 november (Allerheiligen),
11 november (Sint Maarten in de winter), 1 januari (besnijdenis Ons
Heren), en slechts eenrnaal wordt de - toch nog vrij vroege - datum
1 mei (Sint Walburg) genoemd.
Duidelijk is in elk geval, dat het Kampen was dat, althans in de onderhavige periode, de korenafvoer uit het Drentse achterland verzorgde, en
niet Groningen. We kunnen vermoeden, dat dit zal hebben samengehangen met de bestemming van de Drentse handelsproducten.
Het
graafschap Holland had altijd te weinig graan en dus behoefte aan het
surplus van andere regio's of landen. Er werd dan ook graan geimporteerd uit de Oostzeegebieden, en - zo blijkt uit onze overwegingen en
constateringen - wellicht ook uit Drente. Dit laatste contingent zal
weliswaar relatief klein zijn geweest, doch voor de Drentse economie
belangrijk. En zodra het niet meer aileen handelsverkeer over land betrof, was Kampen de aangewezen uitvoerhaven voor het transport over
de Zuiderzee en had het daardoor een pre boven de .stad Groningen.
Ook zou het een aanduiding kunnen zijn voor de vroegste fase van de
opkomst van Kampen: v66r het ontstaan van de overzeese handel zal er
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een periode zijn geweest van regionale negotie, mutatis mutandis te vergelijken met de inzet en opkomst van de Groningse kustvaart in de 1ge
eeuw, die uit de regionale binnenscheepvaart is voortgekomen.
We hebben Otto van Norch uitvoerig becomrnentarieerd in het voorgaande, omdat hij exemplarisch geacht kan worden voor de besproken
periode. De vermeldingen van de andere Drentse edeUingen versterken
het relaas, zonder er even wel fundamentele nieuwigheden aan toe te
voegen.
Zo komt ook Coenraad van den Gore (of Utengore; oudste voorvader in
de stamreeks van het geslacht De Vos van Steenwijk) twaalf keer in
soortgelijke situaties voor in de Kamper Schepenacten gedurende de jaren 1318-1327 (steeds in een relatie, waarbij ook Otto van Norch betrokken was)!' . Arnold Lansinge kwam pas in het laatst van de besproken periode naar voren: 20 april 1326 stelden hij en Otto van Norch zekerheid voor de betaling van 100 schepels graan en 8 mei d.a.v. voor een
schuld van 51lb en 10 gr., 13 november en 22 december 1326 verklaarde hij een vordering te hebberi'van 40 mark brabants en een schuld van
30 mark, en 6 maart 1327 was hij 7 lb groot schuldig P . Ook Geert
Clenke (ten dele met zijn broer Johan en een keer met zijn broer Rodolf)
komt in soortgelijke situaties voor in de jaren 1325-1327, vrijwel
steeds met Otto van Norch en Coenraad van den Gore 13 . Johan Geuzinge,
zoon van Laurens heer van Ruinen, kocht 25 juli 1319 6 vaten boter en
verklaarde 15 november 1323 27,5 lb klein schuldig te zijn aan Nicolaus van- Wilsurn!" . En de gebroeders Cyse en Bertold van Ansen verklaarden 2 februari 1326 in de schuld te staan bij Christiaan van Wilsum
voor bijna 6 lb groot; van hen was Bertold 28 februari 1327 borg voor
Otto van Norch; en Cyse met zijn vrouw en (minderjarige) kinderen
droeg 15 februari 1327 zes akkers te Rouveen over aan de bagijnen te
Kampen (doch dit laatste feit behoort uiteraard niet tot de nu besproken handelsgebeurternssenj'! . Kortom: vrijwel steeds was er sprake van
zakelijke activiteiten op agrarisch gebied bij al deze Drentse edelen, zich
afspelend te Kampen.
Nu rest ons nog het in het voorgaande zeer terloops aangeroerde vraagstuk, dat van de Drentse adel in het eerste kwart van de 14e eeuw de
geslachten Van den Gore, Clenke en Van Norch duidelijk intensieve
handelsbetrekkingen met Kampen hebben onderhouden, doch dat de
machtige burggraven van Coevorden en de heren van Ruinen ontbraken.
Zelfs de uit deze beide laatste geslachten afgesplitste jongere nevenstaken - bij Van Ruinen: Geuzinge en Lansinge; bij Van Coevorden: Van
Ansen en Van Echten - worden weinig frequent of zelfs zeer zelden in
zulk een relatie met Kampen genoemd.
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De enige plausibele verklaring voor dit verschijnsel is - en daar stuiten
we op een interessant cultuurhistorisch fenomeen -, dat slechts de minder aanzienlijke edelen zich met de handel in agrarische producten bezighielden. En dat deden ze dan niet aIleen maar voor hun eigen koopwaar,
doch ook als commissionairs voor hun meer aanzienlijke confraters.
Want natuurlijk hadden de grotere heren ook weI handelswaar aan te
bieden. Het zou immers ondenkbaar zijn, dat edelen, die meer be zittingen hadden en dus grotere overschotten, hun producten zouden laten
wegrotten of zelf opeten of slechts op locale markten afzetten. Nee, die
producten kunnen eigenlijk aIleen door de als minder aanzienlijk geachte edelen namens en voor rekening van de machtiger heren verhandeld zijn. Ais we daarvan uitgaan, wordt ook ineens duidelijk, hoe de in
het voorgaande vaak genoemde Otto van Norch aan zijn vrouw, Ida van
Ruinen, is gekomen. Als immers een rivier in ons land reeds als duidelijke grens, zelfs met name als taalgrens kan hebben gefunctioneerd (en
zo was de feitelijke situatie) - soms zelfs binnen eenzelfde streektaal _,
des te meer gold dat dan voor centraal-Drente , waar de weinige dorpen
met hun esgronden als oases in een onvruchtbare entourage van woeste
gronden lagen: noordelijk en zuidelijk Drente, waren gebieden met een
gescheiden leven (zelfs op bestuurlijk gebied gold dit, want het drostambt van Drente is een tijdlang in twee delen gescheiden geweest), met
slechts enkele .Jmiggen". Op zichzelf was het dan ook niet voor de
hand liggend, dat Otto van Norch huwde met Ida van Ruinen. Doch
heel begrijpelijk wordt dit huwelijk, als we Otto vaak naar Kampen zien
reizen en hem daardoor wellicht al v66r zijn huwelijk, maar ongetwijfeld daarna, op het slot Oldenhave kunnen verwachten om zijn reis te
onderbreken en zakelijke regelingen met de Ruinense heer te treffen.
En de machtigen onder de Drentse edellieden stonden in hun stijl van
het zich niet persoonlijk met de handel afgeven niet aileen: ook in de
naaste omgeving van Kampen zelf ontmoeten we nooit de heren van
Zalk en Veecaten of de heren van Putten in de rol van handelaars, Uiteraard hebben ook zij handel gedreven, maar ze deden dit evenmin als de
machtigste Drenten persoonlijk, doch ze zullen hun zaakwaarnemers
hebben gehad (bij de Van Putten's zijn het steeds slechts de jongere tel.
gen geweest, die activiteiten op handelsgebied ontwikkelden). Daardoor
is het te verklaren, dat aan het eind van de 14e eeuw Reinold de Vos
van Steenwijk, een kleinzoon van de in het voorgaande genoemde Coenraad van den Gore, in connectie kwam met de zeer machtige heren van
Putten: hij zal geen "page" of zoiets zijn geweest, maar hij kwam als
handelsagent. Toen hij en een dochter des huizes, Aleid van Putten,
elkaar met welgevallen bezagen, was voor vader Van Putten een eventueel huwelijk met een "koopman" niet acceptabel, zodat, toen Reinold
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en Aleid de huwelijksgeneugten smaakten zonder een offieieel huwelijk,
met aile gevolgen van dien, Aleid door haar vader werd onterfd ".
Dit zieh niet-bernoeien in persoon met de handel door de maehtigste
heren van een regio was ook grotendeels van toepassing op hun jongere
nevenstaken. Want hier zal de reden moeten worden gezoeht, dat we de
Van Ansen's, de Van Eehten's, de ~Geuzinge's en de Lansinge's relatief
zo weinig in de Kamper Sehepenaeten aantreffen.
We zullen daarom in de Drentse adel stratigrafisch twee sociale lagen
kunnen onderscheiden: de maehtigste heren als bovenlaag, en een met
de machtigsten door bloedverwantsehap reehtstreeks verbonden handeldrijvende onderlaag. Doeh deze onderscheiding was geen schei ding,
want sehildboortig waren ze allen, en huwelijken werden ook over en
weer gesloten; en de grenzen waren dan ook vloeiend.
Maar met de laatste opmerkingen hebben we de grens van dit verhaal
oversehreden: het gaat mer met om een besehouwing over de oude
Drentse adel, doeh om hun relaties tot de stad Kampen.
Wei wordt nu begrijpelijk, dat een eeuw later dan de besproken tijd een
oorspronkelijk puur Drents geslaeht als Pigge via de eeonomisehe
betrekkingen die er tussen Kampen en het Drentse aehterland bestonden, uit de Ruinense regio naar Kampen is gemigreerd en zo aan deze
stad corypheeen als Albert en Steven Pigge heeft kunnen sehenken 17.
En daarmee sluiten we ons korte relaas af, dat eigenlijk merkwaardigerwijs viel af te lei den uit vermeldingen in de Kamper Sehepenaeten gedurende een tijdsverloop van nog geen negen jaren. Er zou een parallel
verhaal te sehrijven zijn over de betrekkingen tussen Kampen en andere
gewesten dan Drente. Om iets te noemen: het is opvallend, dat b.v. een
Gelders-Achterhoeks adellijk geslaeht Van Roderlo/Ruurlo zieh in Kampen vestigde. Maar dat is een ander verhaal, dat we graag aan anderen
overlaten om te boekstaven.
NOTEN
1. Goed beargumenteerd en gedocumenteerd vindt men een uiteenzetting over
de oude ornvang van Kampen in de Kamper Almanak van 1963-'64 in een
artikel van W.A. Fasel, De Topografie van Kampen rond het jaar 1335; voorgaande en volgende topografische opmerkingen zijn hieraan ontleend.
2. Een totaal-overzicht hiervan (ten dele niet gcdocumenteerd, doch wei overzichtelijk) biedt het werk van Mr. A.N. baron de Vos van Steenwijk, Het geslacht De Vos van Steenwijk in het licht van de geschiedenis van de Drentse
adeI, blz.96-139, 407.
3. In druk uitgegeven als Kamper Schepenacten 1316-1354, door Dr. Johanna
A. Kossrnann-Putto (in het vervolg geciteerd als Kamper Schepenacten).
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4.
5.

Kamper Schepenacten,
inleiding biz. 31, 34; verder nrs. 283, 285, 288.
Mr. A.N. baron de Vos van Steenwijk interprereert
in zijn geciteerde b oek
een deel van deze en dergelijke act en anders: er was, zegt hij, gedurende die
tijd oorlog in Drente; de Van Norg's en Van den Gore's en consorten verlieten door de troebelen hun land en bezit en zochten hun toevlucht binnen
Kampen, waar ze zich in leven hielden met in Kampen opgenomen kredieten
(a.w. biz. 150-153).
Het is echter ondenkbaar,
dat men in handelskringen

aan een stel gesjochre lieden krediet gaf zonder duidelijk onderpand. Doorslaggevend is echter (nog afgezien van het feit dat een deel der acten duideIijk betrekking had op een actieve graanhandel), dat de meeste kredieten een
zeer korte looptijd hadden van enkele maanden: typerend voor handelskrediet! Aangezien ze zich persoonlijk, en niet huh bezittingen, ter gijzeling
stelden zouden ze bij een jarenlange ballingschap ("Verschillende jaren heeft
de Norchse partij buiten Drente vertoefd", biz. 152) continu gevangen hebben gezeten en onlierroepelijk bankroet zijn gegaan. De moeilijkheden van de
Dren tse oorlog h ebben dus niet het leven der Dren tse adelen geheel ontwricht.
6.
Kamper Schepenacten nr. 71.
7. Kamper Schepenacten nr. 69.
8.
Kamper Schepenacten nrs. 36,71,197,199,215,226,232,234-236,250
(zie NL 1973 k. 205),256,258,277,282,286.
9.
Ned. Leeuw 1973 k. 205-210 en tabel VII.
10. Oorkondenboek voor Groningen en Drente I nr. 336.
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