
De Bodebussen van de stad Rhenen.

Van 8 juni t/sa 2 juli 1983 wordt in het Streekmuseum Ebenen
de tentoonstelling "De Stichtse Bodebus" gehouden.
Rhenen is er vertegenwoordigd met 2 bodobussen en 5 bode-
tekens van de Rhenense gilden en de bod'.bus van het Water-
schap "De Rhenensche Nude en Achterberg' che Hooilandea".
De nog aanwezige bijzonderheden aangaazu 3 de 5 gildetekens
zijn enkele maanden geleden opgediept ui t het oud-archief
van de gemeente Rhenen en staan al ia de tentoonstallings-
katalogus vermeld.
De zilveren bodebussen van Rhenen zijn oorspronkelijk ver-
guld geweest. Het model is zeer gangbaar en komt jast
kleine afwijkingen ook bij andere steden voor. De afmetin-
gen van het schild zijn 7 x 5,6 cm.
De tekens zijn gemaakt door Uieolaas Verh&er uit Utrecht,
zoon van Arnold-os Verhaer, geboren 1685 of 1686. In 1697
begon hij als leerjongen en in 1710 behaalde hij zijn
meestertitel. Hij overleed, ongehuvds op 20 april 1750.
Door middel van het meesterteken en de jaarletter op de
bodebussen waren zilversmid Kicolaas Verhaer en het jaar
van vervaardiging 1736 al bekend. De volgende st&p was
het vinden van de opdracht tot vervaardiging en de
kwitantie van de bodebussen.

Oud-archief Rhenen, map 21 U, rekening 1736:
"Extract uijt de Politicque Resolutien der stadt Rheenen.
Lunae 166 Maij 1735,
Is den Cameraer gelast met communicatie van de
heeren Borgermeesteren eenige Penningen te besteden
aen een ijsere kist voor de stadt om aldaer in bewa-
ringe te leggen de Penningen welke bij slot van Reke-
ning door de respectieve Rendanten sal bevonden
worden schuldig te sijn.
alsmede om voor deser stadsboodens te doen ma-
ken twee bussen met 't Rhenense wapen daer
op gedreven, van diergelijke stoff en fatsoen als
dat vande stadt Utregt,
Ackordeert met de voorseide Resolutie."



Over de ijzeren kist verderop in dit artikel.
Een leuke bijzonderheid is de bepaling» dat de Rhenense
bodetekens op die van de stad Utrecht noesten lijken.
De bodetekens vaa Utrecht zijn helaas niet bewaard ge-
bleven.
oud-archief Rhenen, map 188, jaarrekening 1735-1736:
" Aan N: Verhaar voor 't maken
van de bussen voor de bodens
volgens approbatie en quitancie 1*5-2-..
Aan frans butot voor ttre quasten
tot de voorseide bussen als voren 8-.-.."

oud-archief Rhenen, map 214, rekeningen betr. 1735:
"den 3 Augustus 1736
N. Verhaar
heeft gelevert ten dienst van de stadt renen
met kettingen twe wapens voor bode veagede
en haken dartien loot et loot tegen

een en dartig stuijvers komt 20-3-0
voor maken en vergulden 26-0-0

komt zamen TJ6-3-0
voldaan door de heer kamelaar van deventer
met 1*5 gulden 2 st ui j vers

op den U Augustus 1736
H: Verhaar ƒ 1*5-2-.."

Het is mij nog onduidelijk, vaarom de stad meester Verhaar
1 gulden 1 stuiver minder uitbetaalde dan hij in rekening
had gebracht.

oud-archief Rhenen, map 218, rekeningen betr. 1736:
"Uijtreht den U augustus 1736
frans butot heeft geleevert ten dienste der sts£t i-ccr.cn
tvee vaepe quaste a b gulden f 8=0=0
ten dank voldaan op dato als boove
door de heer Camelaer van deventter

frans butot."
De Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht vas zo vriendelijk na
te gaan wie deze Frans Butot vas. In 17̂ 7 vordt als beroep
opgegeven: vinkelier. Zijn geboortedatum is onbekend, waar-
schijnlijk -'s hij buiten Utrecht geboren. Hij vas gevestigd
"op den Dar, bij de Lakensnijders". Hij overleed op 28 sep-
tember 175,. Volgens de op 23 mei 1753 opgemaakte akte liet
hij f 9''.'-33»— na aan zijn drie kinderen.



In map 98 van het oud-archief Hhenen bevindt zich de Eed
van de bode, die uit 1739 of kort daarvoor dateert. Onder-
aan vordt vermeld dat "den 10 Februarij 1739 heeft Jan
Moll den vorenstaanden Eed als Bode deser stad afgelegt.
Den 15 November 177̂  heeft Willem van Hoort den boven-
sta&nden Eed afgelegt". Kennelijk vas er toen nog maar
êên "oode in dienst.

Wat betreft de ijzeren stadskist, die in de resolutie van
16 mei 1735 genoemd wordt, deze bevindt zich ook in de
kollektis van het Streekmuseum. In het oud-archief, map
188, jaarrekening 1735-1736 vond ik de volgende verant-
woording:
"Aan George Colonius voor
een ijsere kist volgens aprobetie en quitantie 35-12-8*'
In map 21U, rekeningen 1735-1736:
"Amsterdam den 18 april 1735
debet aan George Colonius & Zoon
11U 11 Een ijsere kist a 6J st. Ie ƒ 35.12.8

Voldaan Contant
George Colonius & Zoon"

l heeft hier de betekenis van pond. De kist veegt dus
11U pond. Dat gewicht kan ongeveer kloppen, al heb ik de
weegschaal nog niet mee naar het museum genomen. Bovendien
zal dit het Amsterdams pond zijn, dat afwijkt van ons hui-
dige pond.
Het sommetje 116 pond II 6J stuiver » f 35-20-8 komt bij mij
nog niet goed uit. Misschien dat rekenaars onder U het eens
villen proberen en de oplossing kunnen geven.

Met dank aan de afdeling interne zaken van de gemeente
Khenen, het Centraal Museum Utrecht en de Gemeentelijke
Archiefdienst Utrecht.

Trudi Heijenga.



Zilveren bodebus van de gemeente Rhenen



•Detail van de Rhenense bodebus
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