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In de loop der jaren van het bestaan van de 
Stichting Oud Woudenberg is, naast een 
collectie van oude gravures en ansicht
kaarten, antiquarische boeken, materialen 
afkomstig van afgebroken woonhuizen, ook 
een bescheiden aantal gebruiksvoorwer
pen bijeengebracht die eveneens tot de 
waardevolle verzameling van de stichting 
mogen worden gerekend. Het zijn over het 
algemeen voorwerpen die niet zo'n hoge 
ouderdom hebben, maar waar wel een stuk
je geschiedenis aan verbonden is. Het is de 
bedoeling van tijd tot tijd zo'n oud voorwerp 
onder het stof vandaan te halen en daarvan 
iets in 'De Klapperman' te verteilen en te 
laten zien. 
Deze keer gaat het over de Woudenbergse 
bodebus. 

Onderscheidingsteken 
De bodebus was in vroeger tijden een voor
werp dat bij boden van bestuurslichamen, 
zoals de Staten-Generaal, de Provinciale 
Staten en die van steden en dorpen in 
gebruik was. 
In de bodebus, die oorspronkelijk de vorm 
van een koker moet hebben gehad en aan 
de gordel was bevestigd, droegen de bo
den de brieven die zij voor hun bestuurders 
moesten bezorgen. 
Vanaf de vijftiende eeuw werd het gebruike
lijk dat aan de bodebus een schildje werd 
toegevoegd, waarop het wapen was afge
beeld van de instantie die de bode ver
tegenwoordigde. 
De bus zelf raakte kennelijk in onbruik, 
maar het wapenschildje bleef als onder
scheidingsteken fungeren. 
Bestuurders verleenden zilversmeden en 
kunstenaars opdrachten kostbare sierte-
kens voor hun boden maken. Zo werd het 
wapenschildje veelal van zilververvaardigd 
en met kettinkjes en andere versieringen 
aan een gekleurd lint bevestigd.1 

Uiteindelijk verdween de bodebus geheel 
Afb. 10. Woudenbergse bodebus. (Foto Van 
der Breggen, Woudenberg) 
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uit het zicht en werd opgeborgen om niet 
meer te worden gedragen. 

Twee geschenken 
Voor het eerst horen we in Woudenberg van 
een bodebus in de tweede helft van de 
vorige eeuw. In de notulen van de verga
dering van de Gemeenteraad van Wouden
berg van 25 juni 1863 lezen we het vol
gende: 
„Staande de vergadering is ingekomen ee-
ne missive van Jonkhr. H.W.C. Hooft ten 
geleide van een ebbenhouten voorzitters
hamer met zilveren plaat houdende het 
wapen der gemeente, en een onderschei-
dingsteeken tot gebruik van den Bode met 
het wapen der gemeente hangende aan 
een zilveren keten aan een ring door een 
leeuwenkop en verder met zilveren kwast, 
zijnde het lint van goud en zwart, de kleuren 
van het wapen (zijnde van goud, beladen 
met drie zwarte hanen)"2 

H et wapen schildje is van zilver vervaardigd. 
De hoogte is 4.9 centimeter en het is 3,9 
centimeter breed. Een meesterteken ont
breekt. 

Jhr Hooft 
De schenker van de bodebus was. zoals uit 
de notulen al bleek, Jonkheer H.W.C. Hooft. 
Hij werd op 26 juli 1835 in Amsterdam 
geboren uit het huwelijk van Hendrik Dan iel 
Hooft, de Ambachtsheer van Woudenberg, 
en Wijnanda Cornelia Kluppel.3 Hendrik 
Wijnand Cornells Hooft woonde met zijn 
gezin op de Schans in Woudenberg.4 

In de brief die de voorzittershamer en de 
bodebus begeleidt, schrijft Jonkheer Hooft 
dat de voorwerpen de gemeente worden 
aangeboden als een klein bewijs van be
langstelling in haar.5 

Die belangstelling voor het gemeentelijk 
wel en wee blijkt niet oppervlakkig te zijn 
geweest. Jonkheer Hooft wordt namelijk op 

Afb. 11. Gemeenteraad van Woudenberg omstr. 1877; staand gemeentebode Korstiaan van 
Ginkel, 3e van rechts Jhr H.W.C. Hooft. (Coll. Gemeente Woudenberg, reprod. Foto Van der 
Breggen, Woudenberg) 
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2 november 1 870 toegelaten tot Nd van de Noten 
Gemeenteraad.6 In september 1871 volgt 
zijn benoeming tot wethouder en ambte
naar van de burgerl i jke stand.7 

Korstiaan van Ginkel „ 
De eerste gemeentebode die de bodebus 
heeft gedragen was Korstiaan van Ginkel. 
Van Ginkel werd op 11 juli 1809 in Wou
denberg geboren. 4 
Als kleermaker8 voorzag hij zich in zijn 
levensonderhoud en de vijftig guldens die 5 

hij als bode van de gemeenteraad in 1840 6 ' 
voor het eerst ontving, zullen een welkome 
aanvul l ing op zijn inkomen zijn geweest.9 

Op een bewaard gebleven foto van de 8 

gemeenteraad (afb.11 ), die tussen 1 876 en 
1879 kan zijn gemaakt, ziet u hem staan, 
'compleet' met bodebus. Rechts van hemzit 
de schenker van de bodebus, Jonkheer 
Hooft. Korstiaan van Ginkel bleef bode tot
dat hij op 25 augustus 1882 in Woudenberg 
overleed.1 0 

Of zijn opvolger de bodebus ook heeft 
gedragen, is helaas niet bekend. De ebbe
houten voorzittershamer is tot op vandaag 
toe in gebruik. In afwacht ing van vol ledig 
eerherstel blijft bodebus in het bezit van de 10. 
Stichting Oud Woudenberg. 
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