
1674-1749 tot 4 gulden 8'/, 
4-25 gulden 10 17/20 

25-100 gulden 16 \ 
boven 100 gulden 10 

1749-1832 tot 100 gulden 21 2/3 

100-200 gulden 16 
boven 200 gulden 12 

1832-1852 elk bedrag 16 

1852-1883 elk bedrag 14 

Bron: GAW Resoluties burgemeesters en vroedschap 22-10-1610,1-1-1658,22-10-1671 en 4-2-1749; GAW 1811-1936 inv. 
nr. 170 verpachting 2-2-1833, inv.nr. 40 Notulen raad 8-1-1852 en 29-3-1852. 

De Montfoortse Bodebus 
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten 

Op 4 januari van dit jaar, werd in Montfoort de bodebus op de nieuwjaarsreceptie in de Commanderij van St. 
Jan in ere hersteld. De gemeentebode, de heer H. Plomp, kreeg die avond uit handen van burgemeester Mr. H.M. 
de Jonge de gerestaureerde bodebus uitgereikt, zodat deze bij officiële gelegenheden weer gedragen kan worden 
op het uniform. 

De bodebus is het waardigheidsteken van de bode in dienst van bijvoorbeeld gemeente, provincie, waterschap 
etc. Oorspronkelijk was het een bus of koker, waarin officiële stukken en brieven vervoerd konden worden. Deze 
bus werd meestal aan de gordel gedragen. In Zwolle droegen in 1399 reeds vertrekkende schepenen „een silveren 
busse" van de „stad briefdrager" over aan hun opvolgers. In later eeuwen is de betekenis van het woord bus 
veranderd en ging men dit woord gebruiken voor vaak zeer fraaie siertekens. De meeste bodebussen zijn gesierd 
met een wapen. Het dragen van de bodebus bracht in vroeger eeuwen bepaalde privileges met zich mee. Zo kon 
de drager gratis gebruik maken van het vervoer, zoals bijvoorbeeld de trekschuit, voor zover dit openbaar was1). 

De thans weer in gebruik zijnde bodebus van Montfoort heeft tenminste twee voorgangers gehad. 
Van de eerste bodebus is niet veel bekend. We weten niets van de maker of van de ouderdom. Veel meer weten 
we van de manier waarop hij tijdens de Bataafse Republiek afgedankt werd. Op 7 maart 1798 constateert het 
Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Utrecht misnoegd, dat ofschoon „de GELYK-
HEID de grondslag der Burgerlyke Vryheid is en moet zijn, men egter nog allerweegen, en inzonderheid in die 
plaatzen, in welke de Gelykheid in alles moest doorstraalen, de trotsche en voor den minvermogenden Burger 
vernederende Gedenktekenen van zoogenaamde Grootheid, Rang en Geboorte ziet stand houden". Onder de 
leus van „Gelykheid, Vryheid, Broederschap!" gelasten ze daarom aan alle gemeentebesturen van steden en 
dorpen en opzichters over publieke gebouwen, zoals kerken, raadhuizen „of andere publieke Gestigten, hoe ook 
genaamd, en tot welk gebruik geschikt" deze „tekenen" binnen veertien dagen te vernietigen. Ook moeten uit de 
kerken „eeregestoeltens", zoals de voormalige Staten-, Vroedschaps-, Domheren-, Krijgsraden-, Advocaten-, 
Studenten- of Gildenbanken worden verwijderd en verder alle banken die een onderscheiding van rang of stand 
aanduiden. Op het platteland geldt dit voor de Ambachtsheer- of Herenbanken, evenals de banken voor de leden 
van het Gerecht of het Gemeentebestuur. Verder moeten ook alle wapenborden, wapens op kussens geborduurd, 
op bijbels of kerkboeken geprent, op koetsen en rijtuigen, op gevels van huizen, hetzij openbare gebouwen of aan 
particulieren toebehorende, verdwijnen. Deze laatsten wordt iets meer tijd gegund. Zij krijgen een maand om 
„alles wat strydig is met de geheiligde Wetten der Gelykheid" te vernietigen. 

Op 11 maart wordt deze publicatie in een vergadering van het Montfoortse gemeentebestuur besproken; men 
geeft de thesaurier ( = de penningmeester van de stad) opdracht aan de voornoemde publicatie te voldoen voor 
zover het de stad betreft. Tevens is staande de vergadering „de boode gelast deszelfs wapenbus afteleggen"2). 
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Montfoortse bode getooid met bodebus in de voorzaal van het stadhuis; detail van tekening door G. Lamberts, 1830. 
Coll.: Jhr. J.F.L. Coenen van 's Gravesloot, 11/67, Museum Flehite, Amersfoort 
Foto: Rijksarchief Utrecht. 

Dit was één facet van een korte woelige periode in ons land, waarbij ook de Montfoortse gemeentebode niet 
buiten schot bleef. Vele gemeentebestuurders werden door de nieuwe overheid vervangen. Zo ook in Montfoort. 
In de vergadering van 21 maart 1798 wordt de gedeeltelijk vernieuwde raad geïnstalleerd door de Agenten van 
het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig gewest Utrecht. In de notulen van deze vergadering 
lezen we ook over de positie van de gemeentebode. De vergadering wordt in overweging gegeven de bode 
Huibert van Wijk, welke „zich door zijn gedrag dien post onwaardig hadde gemaakt" uit zijn ambt te ontzetten 
en een ander waardig persoon in zijn plaats voor te dragen. Dit voorstel wordt aangenomen en men besluit de 
burger A. van Keulen aan te stellen en van zijn benoeming kennis te geven aan het Intermediair Administratif 
Bestuur. Vervolgens roept men Huibert van Wijk binnen en men zegt hem aan dat hij, mede door de Agenten, 
welke dit gemeentebestuur hebben gereorganiseerd, van zijn post als stadsbode is ontheven. Hij moet echter deze 
functie wel blijven vervullen tot „een nadere dispositie zoude plaats grijpen"2). 
Op 3 april komt dit ontslag opnieuw in de vergadering. De heer Gobius staat erop dat in de notulen wordt 
vastgelegd dat hij niets tegen „den burger van Keulen" heeft, dat hij „in tegendeel wenschte in staat te zijn het 
geluk van deeze, neevens dat van zijne andere medeburgers, te kunnen bevorderen; maar dat hij ook niets had 
tegen den boode Huibert van Wijk, waarom hij behoorde te worden geremoveerd; dat hij zulks in de eerste sessie 
reeds mondeling te kennen gegeeven had, en zulks thans, nu die zaak opnieuw ter tafel kwam, herhaalde". 
Andere, leden van de vergadering zijn het hier echter niet mee eens. Het ontslag krijgt evenwel, na enige discussie 
over het wel of niet mogen blijven uitoefenen van de nevenfunctie van adjunct-waagmeester van de nieuwe bode, 
toch zijn beslag. 
Dezelfde middag wordt Van Keulen als bode geïnstalleerd. 
Daarna wordt Huibert van Wijk binnen geroepen in de vergaderzaal en deelt men hem mede dat hij thans van het 
bodeambt is ontslagen. Men gelast hem de sleutels en dergelijke aan zijn opvolger over te dragen. Huibert van 
Wijk verzoekt daarop hem een verklaring te geven, dat hij 35 jaar lang de post van bode der stad heeft vervuld en 
tevens een getuigschrift van zijn gedrag. Na enige discussie besluit men dit verzoek van de hand te wijzen2). Over 
de motivatie achter deze weigering brengen de notulen helaas geen opheldering. We kunnen echter wel 
aannemen dat Huibert van Wijk zijn baan is kwijt geraakt door zijn trouw aan „Oranje", zoals zovelen in de jaren 
1795-1806. 
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In dezelfde vergadering van 3 april 1798 wordt er in de gemeenteraad opnieuw over een bodebus gesproken. De 
heer Kabos stelt dan een door de leden van de vergadering in overleg met de Agenten „bestelde en vervaardigde 
bus voor de boode, gelijk aan die welke te Utrecht in gebruik is, zijnde een silvere plaat, waar op de woorden 
Boode van het Gemeente Bestuur van Montfoort, uitgedrukt staan", dus zonder wapen, ter discussie. Na enige 
overwegingen acht men deze bodebus voldoende en wordt „de burger Kabos geauthoriseerd de oude bus van de 
boode tot geld te maaken en in stads casse te incasseeren"2). 
Dit is ook geschied. In de rekening van de stadsthesaurier vinden we de volgende posten voor de betaling van de 
nieuwe en de opbrengst van de oude bodebus: 
„Aan H. de Meijere, stempelsnijder, voor een geleverde nieuwe bus voor de boode, bij quite f 22.-.-" en 
„Ontvangen van de zilversmit L. van Wijngaarden voor de oude busse van de boode, volgens notitie f 9.17.-"3). 
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Kwitanties van de aan- en verkoop van de nieuwe en oude bodebus in 1798. 
Oud-archief Montfoort, inv.nr. 271, Acquitten behorende bij de stadsrekeningen 1798-1799. 
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In het najaar van 1801 vindt er binnen de Bataafse Republiek een omwenteling plaats, waardoor ook veel 
voormalige regenten weer bestuursfuncties krijgen en over het algemeen de toestand van vóór 1795 terugkeert. 
Over één van de gevolgen hiervan lezen we in de notulen van de vergadering van het gerecht der stad van 6 
december 1802, wanneer wordt besloten om de bus van de bode der stad, waarin de woorden „Bode van het 
Gemeente Bestuur van Montfoort" gesneden zijn te doen verwisselen voor „eene busse met het stadswapen 
daarop gewerkt, zoo als de voorige busse der bodens is geweest" 4). 
Aan dit besluit hebben we de thans in gebruik zijnde bodebus te danken. Deze zilveren bodebus, met uitgezaagde 
kroon en leeuwen, die een medaillon, waarin het wapen van Montfoort, vasthouden, vertoont de jaarletter V van 
1803 en twee maal het stadsteken van Utrecht. Opvallend is dat op deze bodebus geen meesterteken voorkomt. 
De bodebus heeft dit teken ooit waarschijnlijk wel gedragen, want onder de stadskeuren van Utrecht is op 
deskundige wijze een merk verwijderd. 
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De Montfoortse bodebus. 
Foto: G.J.A. Beerthuizen-van Kooien 

Jaarletter V (1803) met twee maal het stadskeur van Utrecht, 
daaronder het weggevijlde meesterteken op de thans in gebruik 
zijnde bodebus. 
Foto: M. Agterberg. 
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De stadsrekeningen geven in ieder geval wel uitkomst over de leverancier van de bodebus: „Aan J. de Meijere 
voor een zilvere wapenbusch voor de bode deezer stad v.q. f 27-14-.." 5). 
Waarom het meesterteken van J. de Meijere niet meer op de bus voorkomt is niet bekend. Een mogelijkheid kan 
zijn dat hij niet de maker is, doch dat hij deze wapenbus alleen maar heeft verhandeld. Ook de oude bus werd niet 
aan hem verkocht. Deze werd gekocht door de Utrechtse zilversmid Abraham Rutgers voor de prijs van f 7-2-05). 
Al met al heeft het de stad Montfoort behoorlijk veel geld gekost om weer een bodebus te bezitten, zoals vóór de 
Bataafse Republiek in gebruik was. 
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Kwitantie van de aankoop van de thans in gebruik zijnde bodebus in 1803. 
Oud-archief Montfoort, inv.nr. 271, Acquilten behorende bij de stadsrekeningen 1803-1804. 

Gezien het belang dat vorige bestuurders aan de bodebus hechtten, is het een goede gedachte geweest van het 
huidige gemeentebestuur om de antieke bodebus te laten restaureren. Deze kan zijn eigenlijke functie nu 
wederom gaan vervullen en hoeft zo niet langer vergeten in een stoffige hoek van de stadhuiszolder te liggen. Het 
is alleen jammer dat het oorspronkelijk geborduurde stadswapen in het medaillon is vervangen door een papieren 
exemplaar, omdat restauratie van het grotendeels vergane wapen niet meer mogelijk was. Maar misschien kan er 
ter zijner tijd een nieuw geborduurd wapentje in aangebracht worden, zodat ook de inhoud van het medaillon 
een waardig onderdeel gaat vormen van dit fraaie ambtsteken. 

Noten: 
1. M. Agterberg, De Bodebus in Gelderland, Utrecht en Overijssel, 1983, p.3, 68. 
2. Oud-archief Montfoort (O.A.M.), inv.nr. 25/25, Notulen van de raad of vroedschap, 1798. 
3. O.A.M., inv.nr. 269d, Stadsrekeningen 1798-1799. 
4. O.A.M., inv.nr. 25/30, Notulen van de raad of vroedschap, 1802-1803. 
5. O.A.M., inv.nr. 269d, Stadsrekeningen 1803-1804. 
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