Rubrech, A. - Het einde van de Kelnari - De Graver juni 2002j

-1-

Het Einde Van De Kelnarĳ
Albert Rubrech
Waarom dit artikel?
De Kelnarij van Putten heeft bestaan Van l 030 tot 1803. Dat is een
geschiedenis van 800 jaar, een lange tijd. Alleen al in Arnhem zijn er ruim
900 archiefstukken over deze periode. Voor de geschiedenis van Putten
dus uiterst belangrijk.
Over de Kelnarij zijn reeds verscheidene publicaties Verschenen, zoals het
proefschrift van G.A. Schouwen, al in 1909. Later gevolgd door meerdere
studies. Uit deze studies heb ik een onderdeel gehaald, namelijk het einde
van de Kelnarij en de gegevens uit de diverse werken bijeengebracht tot
één overzichtelijk artikel.

Wereldgebeuren rond 1800
Putten, in die tijd een klein doip, zelfs toeristisch nog niet bekend, had het
ook maar iets te maken met het wereldgebeuren?
Ja! Want het einde van die 800 jarige Kelnarij geschiedenis stond daar niet
los van. Het was immers de tijd na de Franse revolutie: vrijheid,
gelijkheid, broederschap. De adel verloor zijn bezittingen, vaak zelfs zijn
hoofd. Maar ook de kerk had veel rijkdom, bijvoorbeeld de kloosters, en
één van die kloosters was de abdij Abdinghof in Paderborn.
Heel veel boerderijen op de Veluwe waren eigendom, horig of
schatplichtig aan dat klooster. In 1803 werden alle eigendommen van
Abdinghof door de Staat Pruisen geconfisqueerd. De paters die van deze
inkomsten moesten leven, kregen voor de rest van hun leven een
staatspensioen.
Omdat het klooster ook eigendommen op de Veluwe had, stuurde de
Staat Pruisen een zekere Geisler naar Putten om de goederen over te
nemen. Hij nam zijn intrek in de Kelnarij, maar voelde zich weinig veilig
en was bewapend met pistolen.
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Niet alleen met
dit stukje
Europese
geschiedenis de Franse
revolutie - maar
ook bij de
Nederlandse
historie raakte
Putten
betrokken. In
Nederland was
Figuur I. De kapel aan de Brinkstraat die in I 940 werd
afgebroken.
de stadhouder naar
Engeland verdreven; de
Bataafse republiek werd gesticht, naar ideeen Van de Franse revolutie.
Dat betekende dat ook in Nederland eigendommen van de kerk in beslag
werden genomen.

Figuur 2.
Inleiding op de inventarislĳst van
het gebouw van de Kelnarĳ. Het document
is opgesteld op 2 mei 1803.

Veertien dagen na de komst van
Geisler uit Pruisen, werd Temminck,
de inspecteur-generaal der domeinen
naar Putten gestuurd om de kloostereigendommen van Abdinghof op te
eisen voor de Bataafse republiek. Het
was 28 april 1803 toen hij in Putten
aankwam. Hij was een doortastend
man. De volgende dag reeds nam hij
samen met het gerecht te Putten alle
rechten over naar plaatselijke termen: “met poten, knoten, planten,
haalopschorten”.
Na een beleefd en vriendelijk begin werd het tussen Temminck en Geisler
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flinke ruzie. Uiteindelijk kwamen de Bataafse republiek en de Staat
Pruisen tot een overeenkomst waarbij de goederen aan Nederland bleven.
Later werden ze verkocht aan de gemeentes en de bewoners.

En de Kelners? Kelner was toen Antonius Picard. In 1802 was hij
vertrokken naar Duitsland, misschien om zich daar te oriënteren over de
gebeurtenissen. Hij had echter een assistent, genaamd Placidus Cluner.
Deze bleef op de Kelnarij en koos de zijde van Temminck, om met hem
orde op zaken te stellen.
Temminck was niet alleen daadkrachtig, maar hield ook van orde op
zaken. Dat was nog niet zo eenvoudig, Want bezittingen waren er niet
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alleen in Putten, maar ook in de volgende dorpen of buurtschappen:
Nijkerk, Harderwijk, Ermelo, Renkum, Heelsum, Bommel, Haaften, Tuil
en Garneren.
Ook het gebouw met inventaris van de Kelnarij, gelegen aan de
Brinkstraat, naast het Rooms-katholieke kerkhofje, werd nauwkeurig
omschreven. Zo weten wij hoe dat rentmeesterhuis/klooster er in die tijd
uitzag. Het gebouw: grote kellenaarskamer met bureau, grote tafel, elf
stoelen en haard, kellenaarsslaapkamer, keuken, mangelkamer,
dwarsgang met keukenartikelen, voorgang met klok, eetkamer, een zaal
met kabinet en bedden, bovenkamer‚ meidenkamer, knechtenkamer, nog
twee kleine kamertjes, brouwhuis voor bier en melk, schotelhuis met ketel
en grote pannen, schuur met paardentuigen, drie wagens en
tuingereedschap. In de tuin twee putten (zijn er nu nog!).
Zelfs de inhoud van de kamers werd nauwkeurig beschreven. Op
bijgevoegde afbeelding is een deel van deze lijsten weergegeven.

De laatste kellenaar
Henricus Joannes Picard was de laatste kellenaar na vele honderden jaren.
Hij werd geboren in 1762 en overleed in 1843 te Putten. Pastoor
Hundertmarck van de parochie Achterveld was zijn grote vriend. Het
was daarom wel duidelijk dat hij in Achterveld begraven is, misschien
ook omdat er in Putten toen geen Rooms-katholiek kerkhof was. Zijn graf
is daar nog steeds te vinden en een foto ervan kunt u vinden in het
Straatnamenboek van K. Friso op pagina 270.
Na het einde van de Kelnarij bleef hij in Putten werken als pastoor. Door
de Bataafse republiek kreeg hij voor de rest van zijn leven een behoorlijk
pensioen. Over zijn leven als pastoor in Putten is weinig bekend. Wel
stond hij in hoog aanzien bij de parochianen en hij was een vriend van de
armen. Zij grafopschrift luidt:
RD. A Picard ordinìs S. Benedicti et Pastor
perannos 42 in Putten. Obiit emirtus annorum
die 20 mensìs et die 26 eusdem mensis annìs
1845. Hic depositus est.
Vertaald
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Eerwaarde Heer A. Picard van de orde van de Heilige Benedictus en
pastoor gedurende 42 jaar in Putten. Hij stierf na jaren van emeritaat op
20 augustus en hij werd hier neergelegd (begraven) 26° van dezelfde
maand van het jaar 1843.
(Onderkant van de grafsteen een doodskop).
Naschrift
Kapel en Kelnarij
werden in 1940
afgebroken. Jammer
genoeg! De kapel was
niet alleen een
historisch monument,
mz-iar had ook een
aardige gevel. Het
Mariabeeld boven de
ingang staat nu in de
Roorns-katholieke kerk
aan de Brinkstraat. Het
Figuur 4. Nogmaals de kapel aan
terrein waar de Kelnarij stond,
de Brinkstraat
werd gedegradeerd tot
parkeerterrein. Een klein bordje (kunt u ’t vinden?) vermeldt iets over
deze oude historie, die niet vergeten mag worden.
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