
Nu de discussie over het wa-
pen van de nieuwe gemeente 
Gooise Meren vrolijk is losge-
barsten, is het aardig nog even 
om te kijken naar het ‘oude’ 
wapen van eertijds de ge-
meente Bussum.

In 1817 scheidde Bussum zich 
af van Naarden en werd een 
zelfstandige gemeente. Blijk-
baar had men het daar al druk 
genoeg mee, want in die be-
ginperiode heeft Bussum geen 
aanvraag voor een eigen ge-
meentewapen ingediend. Het 

heeft tot het einde van de 19e 
eeuw geduurd voordat in deze 
leemte werd voorzien. Tijdens 
zijn burgemeesterschap (van 
1884 – 1909) diende Reinier 
Van Suchtelen van de Haare bij 
de Hoge Raad van Adel (de in-
stantie die over gemeentewa-
pens gaat) de aanvraag in voor 
een gemeentewapen.

De vormgeving van het Bus-
sumse wapen had nog wel wat 
voeten in de aarde. Er was een 
wapen aangevraagd met een 
vijfbladerige kroon. De Hoge 

Raad van Adel wilde 

weten waarom men een kroon 
in het wapen zou willen voe-
ren. Daarvoor kon Bussum geen 
steekhoudende argumenten 
aanvoeren, het werd dus een 
wapen zonder kroon. Vanwege 
de omvangrijke boekweitteelt 
in Bussum en omstreken werd 
het wapen voorzien van vijf 
boekweitkorrels. Op 24 decem-
ber 1896 werd het wapen in de 
kleuren azuur en goud toege-
kend, de officiële omschrijving 
luidt:

‘In azuur schuinkrui-
selings gerangschik-

te boekweitkorrels van goud, 
waarvan vier in de schildhoe-
ken geplaatst met de uiteinden 
naar het schildhart, de eene in 
het hart geplaatste met het 
uiteinde naar het schildpunt 
gericht.’ 

Er is een verhaal dat het wapen 
van Bussum zou zijn afgeleid 
van het gemeentewapen van 
Hilversum, waarop vier boek-
weitkorrels zijn afgebeeld. Bus-
sum voelde zich wel wat boven 
Hilversum verheven en voegde 

dus één boekweitkorrel meer 
aan het wapen toe.

Op 1 januari 2016 is de ge-
meente Bussum opgegaan in 
de nieuwe gemeente Gooise 
Meren, het Bussumse wapen is 
hierdoor geschiedenis gewor-
den.

Ben Koning

Het gemeentewapen van Bussum

UIT DE HISTORIE VAN BUSSUM EN OMGEVING

9 november 2016

Gemeentewapen Bussum Heraldisch tegeltje 1 Heraldisch tegeltje 2

Album Koffie-Hag


