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Liborius Molitor, de keldermeester van de 
Kelnarij 
 
Peter Bijvank Tijdens een zoektocht naar de bezittingen van het Duitse klooster 

de Abdinghof te Paderborn rond Putten en Nijkerk vond ik een 
bijzondere verwijzing. Het betreft een aantal brieven van de 
hofmeier of kelner van de Puttense hof uit de 18e eeuw in de 
Universiteitsbibliotheek van Utrecht. Brieven van de keldermeester 
of kelner Liborius Molitor aan Jansonius van Almeloveen, 
hoogleraar geneeskunde en letteren te Harderwijk. De persoon 
Liborius Molitor intrigeert me aangezien hij zeer grondig te werk 
gaat in zijn relatief korte tijd als kelner in Putten. Hij reorganiseert 
het archief en administratie van de Kelnarij maar tegelijkertijd 
spreekt hij de horigen, leenmannen, tijnsplichtigen en pachtboeren 
aan op basis van de oude hofgerichten en –regels. Zijn aanpak en 
archaïsch taalgebruik worden niet meer begrepen. Een laatste 
stuiptrekking van het hofstelsel in de 18e eeuw. En van deze 
Liborius Molitor, monnik en latere theoloog, is een handvol 
brieven bewaard gebleven aan een wetenschapper, een paar 
kilometer verderop. Een inkijkje in het leven van een 
keldermeester op het platteland van de Veluwe in de 18e eeuw.   

   
 

Figuur 1: Een keldermeester van 
een abdij proeft de wijn. Illuminatie 
van een kopie van Li livres dou 
santé by Aldobrandino of Siena (13e 
eeuw). British Library manuscript 
Sloane 2435, f. 44v. 

 
De Duitse monnik Liborius 
Molitor1 is cellarius of 
keldermeester, kellenaar of 
kortweg kelner aan de Puttense 
hof van 1709 tot 1714.2 Deze hof 
is het administratieve centrum 
van de Paderbornse bezittingen 
die vooral in Nijkerk en Putten 
liggen. Het stenen gebouw, de 
Kelnarij genaamd naar de 
functie van kelner, heeft een 
kelder en zolder voor de opslag 
van de goederen die de vele 
horige boeren aan het klooster 
moeten afdragen. Een filiaal van 
de ver weg gelegen Petrus en 
Paulus abdij, de Abdinghof3 in 

Paderborn. Naast het beheer van de goederen van de abdij spreekt de kelner, namens de abt, 
recht volgens het zogenaamde hofrecht van de abdij. Dit gebeurt in de Kelnarij waarbij de 
kelner, als gemachtigde van de abt, voorzit in het bijzijn van een wereldlijk heer, de advocatus 
of voogd en vijf horigen die bij toerbeurt als oordeelwijzer optreden om geschillen tussen de 

                                                           
1
 Oorspronkelijk Müller, de vertaling in het latijn voor molenaar is Molitor. 

2
 Vanaf 1489 werd de functie van rentmeester door een kloosterling (cellarius) uitgevoerd. Daarvoor waren het 

lokale leken-rentmeesters, o.a. leden van de familie Van Aller en Van Brienen (E.L. Steinmeier, 2004). 
3
 Saksisch voor ‘De hof van de abt’ (E.L. Steinmeier, 2004). 
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horigen van de hof op te lossen. Tenslotte is de kelner, tot aan de reformatie aan het einde 
van de 16e eeuw, tevens pastoor van Putten. Al met al is de functie van kelner dus zeer 
belangrijk voor de abdij. Het is dan ook niet voor niets dat een groot aantal kelners 
uiteindelijk abt worden. Dat geldt echter niet voor Liborius Molitor. Hij wordt na zijn vertrek 
uit Putten lector in de theologie in Paderborn.  
 

 
Belang van Liborius Molitor voor de Kelnarij 
Een grote verdienste van Molitor is het opzetten van een geheel nieuwe inventaris van het 
archief van de Kelnarij. Hij voert dit in 1713-1714 uit en de huidige indeling van het 
Kelnarijarchief in het Gelders Archief in Arnhem is op zijn inventaris gebaseerd. In het 
Kelnarijarchief zijn meerdere overzichten en lijsten van goederen van zijn hand bewaard 
gebleven. Hij brengt in de zes jaar dat hij in Putten als kelner actief is ordening aan in de 
administratie. Daarbij gaat hij verder dan het opstellen van overzichtslijsten. Molitor treft 

De Kelnarij in Putten 
De Kelner woonde niet alleen op de Puttense hof. Er is in meerdere bronnen sprake van ‘de huishouding’ van de 
Kelnarij. De medewerkers van de kelner waren een aantal monniken, een kok, meerdere meiden en enkele 
knechten voor de moestuin van de Kelnarij. Een speciaal persoon was aangesteld om de keurmede in te vorderen 
(erfrechterlijke afdracht bij overlijden van een horige aan de abdij), de cormedarius. Daarnaast werd er na de 
reformatie naast de kelner, rond 1600, een onderkelner aangesteld die als pastoor fungeerde in Putten (en soms 
ook in Voorthuizen) nadat de kelner deze rol niet meer mocht vervullen. Het Gelders Hof te Arnhem had aan het 
einde van de 16

e
 eeuw namelijk besloten dat alle pastoors afgezet moesten worden en vervangen door 

protestante predikanten. Nu kon buiten de eigenlijke kelner om toch nog enige zielzorg geboden worden (E.L. 
Steinmeier, 2004) 
 

 
 Figuur 2: De Kelnarij door C. Pronk in de 18

e
 eeuw 

 
De huishouding van de kelnarij had voor eigen gebruik wat land, waaronder een moestuin en wat vee voor eigen 
consumptie. Uit diverse bronnen wordt dit duidelijk: Augustus 1741: Synd op den solder gewest (…) met het 
uytweegsel synd onse vercken gemestet. De varkens worden gemest met het boekweitveegsel van de zolder van 
de Kelnarij. Een paar dagen later is het veegafval pro nostris gallinis of pro pullis gallinis. Voor onze kippen en de 
kuikens (Gelders Archief, Kelnarijarchief, inv.nr. 77). Daarnaast krijgt de huishouding bij betalingen van de 
horigen regelmatig fooien toebedeeld:  
25 Julij accepi a Willm Ariansen sutore Harderviceno, pro cormeda uxoris ipsius ratione boni Gerwerdingen 40 
Karolus guldens et pro familia 2½ gld., debet adhuc promissum salmonem.  
Op 25 juli 1625 betaalde de Harderwijkse schoenmaker Willm Ariansen de keurmede voor zijn overleden vrouw 
vanwege het bezit van Gerwerdingen aan de kelnarij (40 Karolusguldens). De beloofde fooi aan de huishouding 
van de kelnarij van 2½ gulden voldeed hij in natura met een zalm (E.L. Steinmeier, 1993).  
De Kelnarij (latere pastorie) en de in 1859 tot kerk vergrote huiskapel werden in respectievelijk 1938 en 1942 
afgebroken. Het gebouw stond ter plaatse van de huidige parkeerplaats Brinkstraat-Bruno Fabriciusstraat. 
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een situatie aan waarbij veel gebruikers van de boerderijen van de abdij niet volgens de oude 
regels van het hofgericht handelen.4 De abdij loopt daarbij geld en goederen mis terwijl de 
tijden niet rooskleurig zijn. De hof en daarmee de abdij verarmt gedurende de 18e eeuw 
hetgeen blijkt uit een smeekbede van één van de opvolgers van Molitor in 1749, Christianus 
Reherman, die de Staten van Veluwe vraagt om geen belasting te hoeven betalen.5  
 
In een zeer uitgebreid archiefstuk uit 1713 (66 pagina’s) stelt Molitor overzichtslijsten op van 
alle soorten goederen en inkomsten die de Kelnarij uit de omgeving van Nijkerk, Putten en 
Barneveld heeft. Het gaat om honderden boerderijen, stukken land, tienden, goederen in 
natura, etc. Hij deelt de goederen naar ‘hun natuur’ in oftewel zoals ze op dat moment 
volgens de archieven van de hof en de heersende hofgerichten ingedeeld moeten worden. De 
hofgerichten van de hof te Putten beschrijven de rechten en plichten van de horigen. Omdat 
dit laatmiddeleeuwse documenten zijn loopt hij tegen tal van problemen aan.   
 

 
Figuur 3: Fragment van het archiefstuk uit 1713 met boven Schavenou (Klein Ehrental) te Nijkerk en 
onder Tinteler te Putten, beide volschuldige horige abtsgoederen. 

 
Een aantal goederen moeten volgens de registers meer afdragen dan dat de gebruikers doen. 
Sommige erven worden bewoond door zogenaamd ‘niet gequalificeerden’, dat wil zeggen dat 
ze niet horig waren aan de abdij of de horigheid niet tijdig hebben afbetaald. Het is echter de 
vraag of de bewoners in kwestie, veelal gebruikers van de erven die de grond weer pachten 
van gegoede burgers, op de hoogte zijn van deze hofregels die terugverwijzen naar honderden 
jaren geleden. Maar Liborius Molitor is vasthoudend en zonder aanziens des persoons 

                                                           
4
 Van de Puttense hof zijn meerdere hofrechten overgeleverd. Het hofrecht uit 1396 en de aanvullingen in 1457 

zijn de laatste aanpassingen van het hofrecht tot opheffing van het klooster in 1802. 
5
 Gelders Archief, Oud archief Arnhem, inv. nr. 5868: Brieven en verklaringen, ingekomen bij het Kwartier van 

Veluwe van de in de consumptie getaxeerde leden betreffende de sterkte hunner huishoudingen  
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probeert hij de werkelijke horige of leenman te vinden. Zo blijkt de Puttense boerderij 
Schoutmansgoed (de voormalige hof van de abdij in Werden) een leengoed van de 
Abdinghof.6 Maar in vroeger tijden was het een leen van het huis Middachten (De Steeg). De 
leenman in 1713 was, althans zo staat het geregistreerd, Frederich Gerard van Zuylen de 
Nyveld. Liborius Molitor vermoedt dat deze adellijke familie niet de rechtmatige opvolger is. 
Deze wellicht Duitse grondigheid is er vooral op gericht om de opbrengst die de hof 
rechtmatig toekomt ook daadwerkelijk te innen.  
 
Correspondentie met Van Almeloveen 
Over het karakter van Liborius Molitor is op basis van zijn verrichtingen in Putten wel iets te 
zeggen maar persoonlijke gegevens ontbreken. Daarom is het zo interessant om de brieven 
die hij aan Jansonius van Almeloveen schrijft nader te bekijken om iets over de persoon of de 
situatie waarin hij in Putten verkeert, te weten te komen. De brieven die bewaard zijn 
gebleven in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht zijn allemaal geschreven in 1710.7 Ze 
maken deel uit van een veel grotere verzameling brieven van en aan Theodorus Janssonius 
van Almeloveen. Van Almeloveen is tijdens de briefwisseling met Molitor 53 jaar oud en zou 
twee jaar later overlijden (1657-1712). Hij stamt af van een Utrechts regentengeslacht en van 
moeders kant van een bekende drukkersfamilie. Na zijn studie letteren en theologie in 
Utrecht promoveert hij in 1681 in de geneeskunde. In 1697 wordt hij hoogleraar in de letteren 
en in 1702 hoogleraar geneeskunde, beiden aan de universiteit van Harderwijk, tot zijn dood 
in 1712.8 Het is niet bekend hoe Molitor de hoogleraar Van Almeloveen heeft leren kennen. 
Waarschijnlijk verkeert Molitor af en toe in Harderwijk, in die tijd het wetenschappelijk 
centrum van de regio en heeft hij Van Almeloveen daar ontmoet. Uit de brieven blijkt dat 
Molitor medische hulp nodig heeft en hij spreekt Van Almeloveen aan als zijn arts, in ieder 
geval als de persoon die over zijn gezondheid moet waken.  
 

 
Figuur 4: De eerste brief van L. Molitor aan Jansonius Van Almeloveen, mei 1710. 

 

                                                           
6
 Deze boerderij lag aan de brink van Putten ter plaatse van de tegenwoordige begraafplaats Schootmanshof. 

7
 Handschriften 996, 6 K 3: Brieven van Liborius Molitor aan Theodorus Janssonius van Almeloveen (1657-

1712).  
8
 http://repertorium.library.uu.nl/node/2755 
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Liborius schrijft in het jaar 1710 een drietal brieven aan Van Almeloveen. De onderkellenaar 
van de Kelnarij, Winimar Knipschild9, schrijft ook een brief aan de hoogleraar. De brieven 
zijn relatief kort, in het latijn, verwijzen soms naar brieven die Van Almeloveen aan hem 
schreef en komen in onze tegenwoordige ogen erg formeel en onderdanig over. Dit laatste is 
normaal voor de tijd en zegt niet zoveel over de relatie of het standenverschil tussen de twee. 
Zowel Molitor als Knipschild schrijven een middeleeuws latijn dat in vorm afwijkt van het 
klassiek latijn. De stijl en schrijfvaardigheid van Knipschild is daarbij duidelijk minder dan 
die van Molitor. 10 
 
De eerste brief is gedateerd op 13 mei 1710. Molitor bedankte Van Almeloveen voor het 
toezenden van een ingebonden kasboek en stuurt hem daarvoor een geldbedrag toe. 
Waarschijnlijk gebruikt Molitor deze kasboeken voor de administratie van de Kelnarij en is 
Harderwijk de enige plaats in de directe omgeving waar dergelijke ambachtelijke boeken 
worden verkocht. Hij eindigt deze brief met de zin: Valle, ac cura, ut et nos valeamus (Wees 
gezond en zorg dat ook wij gezond zijn). Hieruit blijkt dat hij hem naast wetenschapper ook 
als zijn (huis)arts aanspreekt. 
 
De brief van Winimar Knipschild is geschreven op 10 september 1710. In deze brief wordt 
wederom naar een paar toegezonden boeken verwezen (en ook wordt het geld voor de boeken 
meegestuurd). Het gaat wederom om een kasboek (codices) en daarnaast om een veel 
kostbaarder boek, de Mundo Symbolicus, oorspronkelijk een 17e eeuws handschrift van de 
Augusteiner monnik Fillipo Picinelli, dat later uitgegroeit tot een encyclopedie van 1000 
pagina’s met symbolen die korte interpretaties van bijbelverhalen verbeelden. Het boek kost 
Molitor 14 gulden en 10 stuivers dat omgerekend in de huidige geldwaarde ongeveer 275 euro 
betekent! Het laat wel zien dat Molitor geïnteresseerd is in voor die tijd nieuwe en kostbare 
uitgaven over theologische en wereldlijke zaken. Hij onderhoudt via deze lijn via Van 
Almeloveen en de universiteit, zicht op de wetenschappelijke wereld. 
In deze brief verwijst Knipschild ook naar het bezoek van een meneer Mayer, waarschijnlijk 
een door Van Almeloveen gestuurde arts. Knipschild schrijft: ‘Heel aangenaam voor ons dat u 
een arts liet komen wegens het voorgevoel van de dood’. Het ging dus niet goed met de 
gezondheid van Molitor en dat wordt nog duidelijker in de twee volgende brieven. 
 
Ruim een maand na zijn eerste brief schrijft Molitor op 15 oktober 1710 een tweede brief. Hij 
voelt zich wederom geruime tijd niet goed:  
 

Aan Theodorus van Almeloveen, zijn arts, groet uit het diepst van zijn hart, de 

keldermeester (cellarius) uit Putten L. Molitor.  

 

De zevende dag is al verstreken waarop ik mij slecht begon te voelen. 

Afgelopen vrijdag voelde ik hevige hoofdpijnen en grote vermoeidheid in al 

mijn ledematen en in de avond werd ik overvallen door een buitengewone kou, 

die werd gevolgd door een niet geringe hitte. En zonder twijfel doorstond ik 

keelpijn een tweede keer op zondag en een derde vreesde ik gisteravond, omdat 

de gewone aanwijzingen van een hevige aanval die er aan kwam, zich al 

aankondigden. Maar noch kou noch buitengewone hitte volgden. Trek om te 

eten was klein. De urine is totaal niet helder en totaal roodgekleurd, terwijl er 

daarna zich lelijke plekjes op de zijkant van mijn pink (digiti minori) 

vertoonden. 

Hierop moest ik en wilde ik u wijzen, beste heer dokter, van wie ik raad en hulp 

verwacht. Zorg goed voor uw en voor mijn gezondheid. Geschreven in haast 15 

oktober 1710’. 

                                                           
9
 In 1705 was Knipschild als onderkelner werkzaam en waarschijnlijk dus ook in 1710. Hij zou Liborius Molitor 

als kelner opvolgen in 1714 om in 1728 als abt in Paderborn terug te keren (E.L. Steinmeier, 2004) 
10

 De brieven zijn uit het latijn vertaald door de classicus dhr. H. Waaijenberg waarvoor mijn grote dank. 
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De derde en laatste brief schrijft Molitor twee dagen later op 17 oktober. Ook in deze brief 
beschrijft hij zijn slechte gezondheid die maar niet verbetert. Hij heeft de door Van 
Almeloveen toegezonden geneesmiddelen maar ten dele ingenomen omdat hij vermoedt dat 
deze de situatie wellicht zouden verergeren. ‘Over de pijn in mijn lendenen, lastige dorst, 
droge tong, een vluchtige slaap en een harde buik kan ik niet klagen’. Maar Molitor klaagt 
wel. In de laatste zinnen informeert hij daarnaast naar de slechte gezondheid van Van 
Almeloveen: ‘Ondertussen hoop ik dat binnenkort ik u kan feliciteren met het herstel van uw 
gezondheid’ om dan direct te volgen met: ‘en ik u kan danken voor de mijne’.   
 

Tot slot 
Uit de brieven blijkt, hoe fragmentarisch ook, dat de keldermeester 
Liborius Molitor vanuit de hof te Putten een verbinding onderhoudt 
met een hoogleraar geneeskunde en letteren in Harderwijk. Hij 
bestelt via hem praktische kasboeken maar ook meer theologische 
werken als de Mundo Symbolicus. Maar hij ziet Van Almeloveen toch 
ook vooral als zijn arts. Het blijft daarbij onduidelijk wat Molitor 
precies mankeert. Misschien gebruikt hij zijn kwalen om in contact 
te blijven en de verbinding met de wetenschapper Van Almeloveen 
hecht te houden. We zullen het nooit weten.  
 
Over het leven van Molitor na zijn periode in Putten weten we niet 
veel, alleen dat hij als theoloog en als pater vanuit het klooster de 
Abdinghof optreedt tot in ieder geval het begin van de jaren twintig 
van de 18e eeuw. Wanneer en waar hij sterft is ook onbekend. Een 
bijzondere man die veel heeft betekent voor de abdij, de hof in 
Putten en niet in de laatste plaats voor de geschiedschrijving van 
Nijkerk en Putten.  
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