
Bussumse Krant,  nr.  32, 7 september 2006, pagina 9

Een baljuw was een hoge 
ambtenaar, die door de landsheer 
was aangesteld om namens hem 
recht te spreken in zaken die niet 
behandeld mochten worden door de 
plaatselijke schout.
Dat kon bijvoorbeeld een moord zijn, 
of een vechtpartij waarbij iemand 
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ernstig gewond geraakt was.
In de rumoerige jaren na de moord 
op de graaf Floris V was het Gooi 
onder het bestuur van de bisschop 
van Utrecht gekomen. Bisschop Guy 
van Avesnes was daardoor hier de 
landsheer en had één van zijn ridders, 
Bernd van den Dorenwerde, als 
baljuw aangesteld over Amstelland en 
Gooiland. Bernd bewoonde het kasteel 
Doorwerth bij Renkum.
Dat de baljuw toen hier geweest is 
weten we omdat hij over de jaren 1305 
en 1306 een onkostendeclaratie heeft 
ingediend bij de zijn opdrachtgever, de 
bisschop.
Over de “dienstreizen” die hij maakte 
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noteerde hij nauwgezet per dag waar 
hij was geweest, wat hij gedaan had 
en welke kosten hij gemaakt had. 
Hiervoor gebruikte Bernd een strook 
perkament van meerdere meters lengte 
en ongeveer 20 cm breedte.

Dit document ligt na al die eeuwen 
keurig bewaard in het Algemeen 
Rijksarchief in Den Haag. Tot mijn 
verrassing mocht ik onlangs dit stuk 
inzien. Na enkele meters Middeleeuwse 
criminaliteit te hebben doorgewerkt 
kwam ik bij de passage waar het voor 
ons om gaat: “des dinsdag vor onser 
vrouwen dach nativitas was bernd te 
bussen mit X knapen daer henric rijkes 
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ende soen claghede mit sire coerwonde, 
verterde hi XV st.” 

Vertaald in hedendaags Nederlands 
staat er: op dinsdag vóór Maria 
Boodschap (= 8 september) was Bernd 
in Bussum met tien helpers, omdat 
Hendrik Rijkz. met zijn zoon een 
aanklacht hadden ingediend over een 
ernstige verwonding. Een “coerwonde”  
is nl. een verwonding die beantwoordt 
aan in een keurbrief omschreven 
grootte. Het slachtoffer was daardoor 
geruime tijd of blijvend niet in staat 
om zijn werk te doen. De baljuw 
verteerde die dag voor 15 stuivers.
Het dorpje “bussen” was in 1306 zo 
klein dat het maar één keer in het hele 
stuk vermeld staat. Door het plegen 
van die ene misdaad, nu 700 jaar 
geleden, is ons bekend geworden dat 
Bussum toen al bestond. 
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Martin Heyne met de baljuwrekening

Tekst: Martin Heyne 

Foto’s: Hans Jonker 

Bron: Nationaal Archief- Den Haag
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Vlak bij de plaats waar ooit tussen 
Naarden en Bussum het galgenveld 
lag is nu de kruising Brinklaan/ 
Hooftlaan. Bij de werkzaamheden op 
dit kruispunt is onlangs per ongeluk 
deze symbolische herinnering aan de 
vroegere executieplaats ontstaan. 
Overigens: voor zover bekend vonden 
in de gemeente Naarden (waartoe 
Bussum tot 1817 behoorde) geen 
onthoofdingen plaats. Het galgenveld 
werd gebruikt om de eerder binnen de 
stadmuren opgehangen veroordeelde 
nog enige tijd te tonen.    

Niet alleen de rechtspraak werd bij 
een zekere ernst van het misdrijf 
door deskundigen van buiten Het 
Gooi uitgevoerd, de uitvoering van 
het vonnis (martelen, ter dood 
brengen) werd ook vaak uitbesteed 
aan vakmensen. In het Stadsarchief 
in Naarden wordt de rekening van een 
Haarlemse beul bewaard, die in 1772 
een Naardense wever ophing.     

Bussums Historisch 
Tijdschrift
nu verkrijgbaar!

De jaarvergadering van de Historische 
Kring Bussum is op 11 september 
in ons documentatiecentrum aan 
de Huizerweg. Leden zijn van harte 
welkom. Aanvang 20.00 uur. 

InterMediCare Thuiszorg
Gooi en Wijdemeren

Voor AWBZ, PGB of particuliere
verpleging en verzorging.

Wij werken nauw samen met 
ProGeriaTh uiszorg voor een 

optimale zorgverlening.

Tel: 035 – 707 4567 
of info@intermedicare.net

Stoppen met roken: het klinkt zo een-
voudig, maar na het uitmaken van je 
laatste sigaret begint het pas! Met 
de “Pakje Kans” training (één van 
de hoogst scorende ondersteunings-
methoden gerealiseerd door Stivoro) 
die Thuiszorg Gooi en Vechtstreek 
aanbiedt, is de kans op succes ruim 
driemaal groter dan stoppen op eigen 
houtje. Samen met anderen lukt het 
beter!
De cursus bestaat uit 9 bijeenkomsten 
en start in Naarden, Pr. Margriethof 
100, op dinsdag 19 september 2006 .
De eerste bijeenkomsten is van 20.00 
tot 22.00 uur. De overige bijeenkom-

sten zijn op 26 september, 3, 6, 10, 
17, 31 oktober, 14 november en 12 
december van 20.00 tot 21.30 uur.
De cursus staat onder leiding van een 
deskundige trainer.
Cursusprijs is € 155. Leden van het 
Servicepakket krijgen een aantrekke-
lijke korting: Als C-lid betaalt u € 108, 
een B- lid betaalt € 124 en een A-lid € 
139,50. Deze prijzen zijn inclusief cur-
susboek.Veel zorgverzekeraars vergoe-
den vaak een gedeelte van de cursus. 
Informeer hier naar!
In 9 bijeenkomsten binnen 12 weken 
wordt gestopt met roken. Na een goede 
voorbereiding stop je op de dag van 

de derde bijeenkomst met hulp van 
trainer en “medestoppers”. Dankzij de 
training houd je de motivatie op peil 
en leer je technieken om met moei-
lijke momenten om te gaan. De steun 
van collega-deelnemers is van groot 
belang. Een ervaren trainer begeleidt 
de groep en je werkt met actueel trai-
ningsmateriaal. Hierin zijn de nieuw-
ste wetenschappelijke inzichten met 
betrekking tot stoppen met roken ver-
werkt. Voor informatie en aanmelding 
kunt u bellen met het Cursusbureau 
van Thuiszorg Gooi en Vechtstreek 
6 924 495 of bezoek website: www.
tgvleden.nl

Stoppen met roken? Pakje kans!

Bedreiging en mishandeling kunnen 
zowel tijdens als na de relatie plaats-
vinden. Dikwijls betekent geweld dat 
je partner je isoleert, bijvoorbeeld 
door je te verhinderen vrienden of ken-
nissen te bezoeken. Het kan ook zijn 
dat je problemen verzwijgt vanwege 
het dreigende geweld of uit schaamte. 
Het is zelfs mogelijk dat je partner jou 
de schuld voor de mishandeling in de 
schoenen schuift; daardoor loopt je 
eigenwaarde een deuk op. 
Vragen zoals “waarom is mij dit over-
komen?” of “Hoe krijg ik weer vertrou-
wen in mezelf en in andere mensen?” 
kunnen spelen bij vrouwen die gedu-
rende een langere of kortere periode 

door hun partner geestelijk, lichame-
lijk en/of seksueel zijn mishandeld.

Herkenbare geluiden
In de groep “ Van onmacht naar 
kracht” kun je, onder begeleiding van 
twee maatschappelijk werkers, je erva-
ringen delen met vrouwen in verge-
lijkbare situaties. Je hoort herkenbare 
geluiden en je vindt er steun..
Gedurende 10 wekelijkse bijeenkom-
sten van 2 uur wordt gesproken en 
gewerkt aan onder ander de volgende 
onderwerpen:
•  Hoe geef ik duidelijk mijn grenzen 

aan?
•  Zicht krijgen op mijn relaties. Op 

wat voor een partner val ik?
•  Hoe ga ik om met spanningen en 

hoe houd ik mezelf overeind?
• Hoe voorkom ik dat het opnieuw 

gebeurt?
•  Hoe kan ik mijn nare ervaringen ver-

werken?

De groep start dinsdagmiddag 19 sep-
tember a.s. Vrouwen die kort of lang 
geleden door hun partner zijn mis-
handeld kunnen zich (het liefst) voor 
vrijdag 8 september a.s. hiervoor aan-
melden bij Diana van Vessem, groeps-
maatschappelijk werkster bij Versa, op 
telefoonnummer 538 62 54.

Nieuwe groep voor vrouwen die mishandeld zijn 
door hun partner

Van onmacht naar kracht
Naast het huidige aanbod aan slachtoff ers en daders van huiselijk geweld start Versa in 
september ook een groep voor vrouwen die kort of lang geleden door hun partner zijn mis-
handeld.

Reiscommissie de Schakel organiseert 
een bustocht op donderdag 21 sep-
tember. Via een toeristische route 
gaan de reis naar Landgoed Staken-
burg te Elspeet voor de koffi e/thee 
met gebak. Het is een bijzondere 
locatie in Engelse Stijl midden op de 
Veluwe. Gasten die dat willen, kunnen 
er midden in het groen hun benen 
even strekken. Om ongeveer 12.30 
uur wordt de lunch gebruikte bij Vin-
kenweide te Brummen. Het plaatsje 
Brummen ligt onder de rook van Zut-
phen. Om ca. 13.45 uur gaan we met 
een gids aan boord een ontspannen 
rondrit door de omgeving maken. 
Ca. 14.45 uur kunnen de gasten nog 
wandelen in de binnenstad van Zut-

phen. De prijs voor de tocht bedraagt 
€ 35.00. Op woensdag 13 september u 
zich inschrijven van 10.45 tot 11.15 
uur in het Ravelijn. U kunt in de bus 
met gepast geld in een enveloppe 
betalen, met Uw naam en adres aan 
de voorkant van de enveloppe. Heeft 
U nog vragen dan kunt U één van de 
onderstaande personen bellen. Tiny vd 
Horst, 6949312, Henny Bak, 6941455, 
Rineke de Beer, 6915300. De bus ver-
trekt op 21 september vanaf het Rave-
lijn om 08.00 uur, vanaf de Edah om 
08.30 uur en vanaf de Veste/Schans 
om 08.35 uur. Onder bepaalde voor-
waarden is annulering tot 5 werkdagen 
voor de dagtocht mogelijk, daarna bent 
u verplicht het reisgeld te betalen.

Een dagtocht met veel natuur-
schoon en voorname sfeer


