
Op 2 juli 2013 zal de nieuwe bur-
gemeester van Bussum, de heer 
H. Heijman,  voor het eerst de 
ambtsketen dragen. 

Wat is de historie van deze keten? 
De kleindochter van ontwerper 
Kruisweg, mevrouw J.F. Kieboom-
Kruisweg, had informatie waaruit 
het volgende is overgenomen.  

Burgemeester H. de Bordes kreeg 
de keten ter herinnering aan zijn 
12½ jaar ambtsfeest aangeboden 
door de leden van de gemeente-
raad en de gemeentesecretaris van 
Bussum. Met als data ‘6 November 
1919 – 8 Mei 1932’.

In de lijst, waarop de keten was 
bevestigd, stond: ‘De keten is 
naar een ontwerp van den Dir. v/d 
Rijks Vak- en Kunstnijverheids-
school L. Bosch te Schoonhoven 
en C.J. Kruisweg, architect B.N.A. 
te Bussum en vervaardigd in de 
werkplaats voor  Edelmetaals-
meedkunst van M. Hooykaas te 
Schoonhoven’.
Daarboven stonden de handteke-
ningen van alle gevers. 
Op de achterzijde van de lijst stond 
de volgende tekst:
‘De Rijkspenning is symbool van 
het gezag, den burgemeester in 
handen gesteld; over Bussum. 
Vandaar het gemeentewapen ge-

dragen en gestuwd door kruis, 
ster en roos, zinnebeeld van ge-
loof, hoop en liefde.
Uitoefening van hoog gezag eischt 
aaneengeschakelde eigenschap-
pen repeteerend gerijd tot een 
keten: kracht = de eik, zorgzaam-
heid = de klimop, waakzaamheid 
= het speenkruid, humor = de 
springbalsemien. Symboliserende 
gewassen, ontsproten aan den 
gooischen bodem.
Het sluitstuk dezer keten onont-
beerlijk van hoedanigheden is de 
wijsheid, voorgesteld door het ze-
gel van Salomo’.
 
Naschrift. 
Het zegel van Salomo is de zes-
punts ster. Bij zijn afscheid in 1939 
nam De Bordes deze ambtsketen 
als persoonlijk eigendom mee. 

Uit de Bussumse Historie
Ambtsketen

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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Op 17 februari 1953, na zijn 80e 
verjaardag, schonk hij de ambts-
keten aan de gemeente. Cornelis 
J. Kruisweg was een Bussums ar-
chitect die vele gebouwen en hui-
zen ontworpen heeft, waaronder 
het eerste Concordia (afgebrand in 
1933), de NPB-kerk, de bibliotheek 
Gen. De la Reylaan en Villa Olde-
berm. Zeven van zijn bouwwerken 
hebben de monumentenstatus.
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De ambtsketen.

Detail van ambtsketen met wapen van Bussum op kruis, ster en roos, wapen van 
Nederland en twee schakels met eik.

Detail van ambtsketen: schakels met speenkruid en springbalsemien.




