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Men kan van iemand afscheid nemen, hem een hand geven, alle goeds toe
wensen, eventueel hem bedanken en hem dan uit Uw leven en uit Uw gedach
ten laten gaan om hem er nooit in te laten terugkeren. Dit soort afscheid 
nemen komt vaak voor en - het moet gezegd - het is vaak ook wel heilzaam. 
Soms echter is afscheid nemen veel gecompliceerder en dus ook moeilijker. 
Soms is het namelijk nodig voor jezelf een balans op te maken; dat moet in 
die gevallen waarin je weet of vermoedt dat een afscheid een verlies of ver
arming gaat betekenen. Men wil zich dan, alvorens afscheid te nemen, reken
schap geven omtrent de betekenis van de vertrekkende, men wil proberen 
hem zo goed mogelijk te kennen, opdat hij niet uit leven en gedachten worde 
losgelaten, maar juist vastgehouden. 
Ik wil proberen, nu de docent in de Paleografie en de Diplomatiek afscheid 
heeft genomen, in betrekkelijk kort bestek iets essentieels te zeggen over de 
historicus Ketner. 
Voor velen juist in de kring van de universiteit is Ketner een man die men 
met oorkonden identificeert: hij is aan velen onzer juist bekend als de man 
die lange jaren heeft gepoogd de studenten al dan niet moeilijke oorkonden 
te laten lezen en die ze inwijdde in de procedures die leidden tot het opstel
len, schrijven, registreren en uitvaardigen van oorkonden, versierd met zegels 
en/of notarismerken. Degenen die Ketner zo zien hebben gelijk, hij is een 
oorkondenman, maar velen weten misschien niet zo goed dat zij van zijn activi
teit als diplomaticus maar een klein stukje hebben gezien en meegemaakt en 
evenmin dat Ketner de diplomaticus ook maar weer een stukje is van een 
groter geheel, Ketner de historicus. 
Aangezien aan begin en eind van zijn ambtelijke loopbaan de oorkonden en 
de diplomatiek een zeer grote rol speelden, is het juist een bespreking van zijn 
werk met dit belangrijk aspect te beginnen. Men moet dan allereerst met 
eerbied de naam van Oppermann noemen, de leermeester die de wetenschap
pelijke carrière van Ketner richting heeft gegeven, een carrière die loopt van 
zijn dissertatie over De oudste oorkonden van het klooster Bethlehem bij Doe-
tinchem l) naar het Oorkondenboek van het Sticht Utrecht2) en dat van 

*) Dit artikel kwam tot stand dankzij belangrijke bibliografische steun van J. H. van 
der Werff. 
1) Utrecht 1932 (Bijdr. Inst. v. Middeleeuwsche Geschiedenis XVII). 
2) Delen III en IV. 's-Gravenhage 1954-1959. 



Gelre, dat hij voor een flink deel al heeft voorbereid. 
Het promoveren is op zichzelf een glorieuze bezigheid. Ketner voegde een 
proefschrift toe aan een indrukwekkende reeks, ontstaan in Oppermans In
stituut voor Middeleeuwse Geschiedenis, dat het eerste was in den lande en een 
echte „kweekschool" voor mediaevisten was, waar toen reeds mannen als 
Tenhaeff en Enklaar waren gevormd en waar, na Ketner (1932), in Opper-
manns tijd nog figuren als Jansma, Post, Niermeyer en Jongkees zouden pro
moveren. Tot de oudste groep behoorde ook C. D. J. Brandt. Ik kan mij 
voorstellen dat deze naam Ketner lang minder aangenaam in de oren heeft 
geklonken: maar hij kan in dit verhaal niet worden gemist, omdat Ketner pro
moveerde op een ogenblik waarop een vinnige pennestrijd aan de gang was 
tussen Oppermann en diens veelbelovende leerling Brandt, wiens proefschrift 
Oppermann in het begin van de jaren twintig nog zo vurig had verdedigd te
gen de aanval van Huizinga.2a) Sindsdien echter had Brandt zich van de door 
Oppermann geleide school afgewend, omdat hij meende dat de eerst zo 
hoog geprezen diplomatische kritiek er tot hyperkritiek was verworden. Toen 
bij Brandt vage twijfels omtrent Oppermanns methode waren verhard tot 
zekerheden, kon in zijn ogen vrijwel geen werk uit de school meer genade vin
den. Er ontstonden wat Oppermann genoemd heeft Bella diplomatica Brand-
tiana3) en een zo'n bellum had tot inzet de dissertatie van Ketner. Weer greep 
Opperman de pen om in een artikel, getiteld „Bella diplomatica rondom het 
klooster Bethlehem bij Doetichem",4) zijn jongste doctor, Ketner, te ver
dedigen, tegen Brandt. Was het promoveren op zichzelf een groots gebeu
ren, ik kan mij niet voorstellen dat de zojuist gepromoveerde al die kruit
damp erg op prijs stelde, temeer niet omdat de grote mannen zich lieten ver
leiden tot opmerkingen van minder wetenschappelijke dan wel persoonlijke 
aard, die tot het vinden van de waarheid weinig bijdroegen. 
Indien men nu vraagt waar die waarheid lag, dan moet uiteraard worden ge
zegd: in het midden; dat doet de waarheid nu eenmaal vaak. Toen Opper
manns school na de oorlog uiteen gegaan was, zijn er meerderen geweest die 
met het toenemen van de distantie wel wilden toegeven dat er aan het uiter
mate belangrijke en stimulerende werk van de school van Oppermann ook 
wel een zwakke kant zat en dat wellicht nu en dan de kritiek op oorkonden 
onnodig slachtoffers had gemaakt, oftewel dat er oorkonden onnodig tot falsa 
waren verklaard. Twee geleerdengeneraties na Oppermann heeft de uitgever 
van het nieuwe Oorkonden boek van Holland en Zeeland, Dr. Koch,5) tame
lijk veel van de door Oppermann tot onecht verklaarde oorkonden weer als 
echt erkend. 

Ketner behoort tot de leerlingen die zich in het openbaar weinig kritiek op 
hun leermeester hebben gepermiteerd. 
Het geval Ketner is historiografisch interessant, omdat hij, als de tekenen niet 
bedriegen, in elk geval verplicht is tot een nieuwe beschouwing van de in zijn 

2a) J. Huizinga. Noodwendig Vertoog, in Verzamelde Werken. II. Haarlem 1948. 3-21; 
3) O. Oppermann. Opmerkingen over Hollandsche stadsrechten der Xt l le eeuw. Utrecht 
1923 (Bijdr. I.M.G. VP) . 
4) Ned. Archievenblad 1933/1934. 
5) Ts. v. Gesch. 48, 1933, 376-390. 



eigen dissertatie behandelde oorkonden. Op dit tweede oordeel moeten we 
nog even wachten, met enige spanning, mag ik wel zeggen. Inzake één belang
rijk onderdeel van Oppermanns eigen werk, de Hollandse stadsrechten, heeft 
Ketner zich ten dele achter een van Oppermanns critici, Dr. Meilink, en te
genover Niermeyer gesteld.6) In 19507) verklaarde hij zelfs dat de echt
heid der Hollandse stadsrechten onomstotelijk vaststond en daarmee plaat
ste hij zich lijnrecht tegenover Brandts dissertatie 8) en Oppermanns verdedi
ging daarvan.9) 
Belangrijk is intussen dat wij bij Ketner mogen constateren een onbezweken 
trouw aan een geliefd leermeester en een onbezweken trouw aan het van hem 
geleerde diplomatisch werk. Ketner is de enige van Oppermanns directe leer
lingen die zo consequent het noodzakelijke maar vaak ondankbare werk is 
blijven uitvoeren van de kritische waardering en vervolgens de publicatie 
van het oorkondenmateriaal, zodat een op dit punt ten opzichte van het bui
tenland bestaande achterstand nu aardig wordt ingelopen. Twee delen in vier 
banden oorkonden van het Sticht Utrecht zijn van Ketners hand, het oor-
kondenboek van Gelre en Zutphen vordert gestaag. Buitenstaanders - en dat 
zijn we allemaal min of meer - hebben er geen flauw idee van hoeveel jaren 
en hoeveel energie er in één deel van een oorkondenboek zit. Heeft men dat 
er echter voor over, dan richt men ook een monument voor zichzelf op dat de 
eeuwen trotseert. Dat „eeuwen" is ditmaal geen rhetorisch aardigheidje. Kent 
niet elke eerste-jaars historicus de naam van Frans van Mieris, die meer dan 
twee eeuwen geleden zijn oorkondenboek maakte? 

Dat Ketner door dit werk een aangewezen man was voor het docentschap 
in de palaeografie en de diplomatiek behoeft nu geen betoog meer. 
Na aldus onomstotelijk te hebben vastgesteld dat Ketner diplomaticus is, moet 
ik meteen zeggen dat een diplomaticus eigenlijk niet bestaat als hij een goede 
diplomaticus is. Er bestaan diplomatici, die hun werk verabsoluteren in die 
mate dat zij menen, dat zij het oorkondenmateriaal aandragen, waarderen en 
netjes presenteren, waar een ander genus, dat der historici, mee moet werken. 
Deze opvatting is uiterst verwerpelijk en die haar aanhangen zijn geen goede 
diplomatici, omdat de diplomaticus alleen maar goed kan zijn, zijn oorkon
den goed kan waarderen en presenteren, als hij ook en allereerst een goede 
historicus is. 
Rest mij dus de aangename taak aan te tonen dat Ketner een goed historicus 
is, een gemakkelijke taak tevens. Daarbij is een van mijn bewijsmiddelen 
vrij merkwaardig, ik geef het toe; ik gevoel altijd een zekere wrevel bij me 
opkomen wanneer ik hetzij aan de universiteit hetzij in het kader van de 
M.O.-examens de literatuurlijst van een tentamencandidaat ontvouw en moet 

6) Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, I, door dr. A. C. F . Koch, 's-Gra-
venhage 1970. 
7) Ts. v. Gesch.. 59. 1946. 97-98. 
8) Ned. Archievenblad, 54, 1949-1950, 85-87. 
9) Bijdrage tot de kritiek van Hollandsche stadsrechten der XHIe eeuw, Utrecht 1921 
(Bijdr. I.M.G. VI i). 
10) Zie noot 3. 
11) F. van Mieris. Groot Charterboek der graaven van Holland . . . . 4 delen. Leiden 
1753-1756. 



constateren dat op die lijst, net als op al zijn voorgangers en ongetwijfeld 
ook op vele volgende lijsten, minstens één-, vaak ook tweemaal de naam van 
de auteur Ketner figureert, steeds met zijn Elect Jan van Nassau,12) vaak ook 
met zijn Handel en scheepvaart van Amsterdam in de vijftiende eeuw.13) 
Wrevelig word ik dan omdat het jaar uit en jaar in babbelen over welk klas
siek meesterwerk dan ook op den duur toch, laat ons zeggen, wat gaat ver
velen. Doch laat ik mijn emotie bedwingen en er op wijzen dat het feit dat 
Ketner zoveel gelezen wordt toch wel wat zegt. Dat op de literatuurlijsten voor 
de Nieuwe Geschiedenis en op de lijsten voor het tentamen Middeleeuwen 
steeds publicaties van de respectievelijke docenten prijken zegt niets, omdat 
toch ook de modernste student blijkbaar bij zijn examinatoren in een goed 
blaadje wil komen. Dat de student veel leest van iemand van wie hij niets 
te vrezen heeft, is wél veelzeggend. Beide publicaties, het één een bijproduct 
van het Stichtse oorkondenboek13a), zijn inderdaad van groot belang, in bei
de staat iets nieuws, beide hebben de visie op de Noordnederlandse geschie
denis van de 13de resp. de 15de eeuw wezenlijk beïnvloed. Beide publicaties 
zijn leesbaar en goed geschreven en zijn daarom ook een bewijs van het feit 
dat Ketner bereid is naar goede raad van wijze mannen te luisteren. De grote 
Japikse had immers naar aanleiding van Ketners Bethlehemse oorkonden 
knorrig opgemerkt: „Dr. Ketner moet er vooral naar streven zijn stijl wat af
wisselender en levendiger te maken".14) Deze opmerking is er dan weer een 
bewijs van dat Japikse nooit een monografie had geschreven gewijd aan 115 
oorkonden, want hoe kun je daar nu leuk, levendig en afwisselend over 
schrijven! 
Het boek over de Handel en scheepvaart van Amsterdam, van 1946, vooraf
gegaan in 1944 door een uitvoerig artikel over Amsterdam en de binnen
vaart door Holland in de 15de eeuw 15) tonen ons Ketner als economisch his
toricus, die zich niet alleen door middel van veelgeciteerde monografische pu
blicaties verdienstelijk maakte, maar ook door uiterst minutieus acribisch 
werk als zijn Bijdrage tot de kennis van de Utrechtse maten en gewichten lfi) 
en zijn medewerking aan Tenhaeffs studie over het Utrechtse muntwezen.17) 
Het verbaast dan ook geenszins dat Ketner werd aangezocht het tweede 
deel van het grote werk van N. W. Posthumus, in zijn dagen de ongekroonde 
koning der sociaal-economische historici, de Nederlandse Prijsgeschiedenis,18) 
„voor de druk gereed te maken". Dit werk van Posthumus verscheen in 
1964 met een kort voorwoordje van Ketner, nog geen halve bladzijde, maar 
een uiterst typerend stukje dat hem tekent in al zijn bescheidenheid. Ik ci
teer: „Toen Prof. Posthumus op 10 april 1960 overleed, was vrijwel het gehe
le werk voltooid. Voor de prijstabellen bleek een laatste revisie vereist, 

12) De elect Jan van Nassau en zijn tijd. in Bijdr. v. d. Gesch. der Ned.. 12. 1957. 1-25. 
13) Leiden 1946. 
14) Ook: De jaarstijlen in het Sticht Utrecht 1249-1267. in: Ned. Archievenblad. 50, 
1945-1946. 89-93. is een dergelijk belangrijk nevenprodukt. 
15) Bijdr. Vad. Gesch. en Oudheidk., 7e reeks 4." 1934. 115. 
16) B.V.G.O.. 8e reeks 4 en 5. 1944 (Overdruk met eigen paginering. 59 blz.). 
17) Bijdr. Med. Hist. Genootschap, 66, 1948. 190-198. 
18) Bijdrage tot de kennis van de Utrechtsche rekenmunten in de 15e eeuw, in: Ts. v. 
Gesch.. 49. 1934. 454-476. 
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waarbij ik trouw geassisteerd werd door Mej. A. C. Gouda; . .". Deze for
mulering suggereert iets heel anders dan de realiteit. De prijstabellen beslaan 
in dit deel 822 bladzijden!! Op dit aspect van Ketners werk kom ik in an
der verband nog even terug. 
Overigens moet er wel op gewezen worden dat Ketner jaren, om niet te zeg
gen decennia lang aan dit werk zeer intensief heeft bijgedragen. 
Blijven we nog even bij de economisch-sociale geschiedenis, dan verdient 
zeker vermelding dat de mediaevist Ketner in 1952, een, gepubliceerde, le
zing hield voor de sindsdien overleden Utrechtse Historische Kring over John 
Bellers, Quaker, Econoom en Maatschappelijk Hervormer 1654-1725,19) 
een man die Robert Owen in verrukking heeft gebracht en door Karl Marx 
herhaaldelijk wordt geciteerd en van Marx de eervolle vermelding kreeg dat 
hij was „ein wahres Phänomen in der Geschichte der politische Ökonomie". 
Dezelfde mediaevist Ketner gaf in 1936 uit het Album Promotorum Acade-
miae Rheno-Trajectinae,20) waardoor hij de Utrechtse universiteit zeer aan 
zich verplichtte. 
„Bij het doorwerken der kapittelrekeningen ten behoeve van mijn onderzoek 
naar de prijsgeschiedenis te Utrecht noteerde ik tevens zooveel mogelijk pos
ten betreffende het schrijven, verluchten, binden enz. van boeken".21) Ik ci
teerde Ketner, die daarmee als terloops even uit de doeken doet waaruit 
zijn medewerking aan Posthumus ' Prijsgeschiedenis nu eigenlijk bestond. We 
komen met dit citaat intussen op de geschiedenis van handschriften: Ketner 
publiceerde over liturgische boeken voor Oudmunster en over „Tn Utrecht 
gebruikte en geschreven oude handschriften".22) Daar geeft Ketner blijk van 
zijn belangstelling voor een tak van de palaeografie, die hij vermoedelijk al
weer uit bescheidenheid in zijn onderwijs buiten beschouwing wilde laten: 
een verzoek mijnerzijds om een verlangen der Neerlandici naar onderwijs 
in codicologie te honoreren wees hij indertijd af. 
Het zojuist gegeven citaat staat gedrukt in het Jaarboekje van Oud-Utrecht. 
Het is geen wonder dat Ketner zijn intieme kennis van het Utrechts bronnen
materiaal gebruikte om veel over Utrechtse geschiedenis te publiceren en dan 
liefst in dat Jaarboekje, dat, vergeleken met jaarboekjes van andere histori
sche verenigingen, relatief zeer veel moeilijke wetenschappelijke artikelen 
van grote waarde durft publiceren. Naast een kort artikel van Ketners hand 
over „de ligging van het oudste leprozenhuis bij Utrecht" 23) vindt men er van 
zijn hand het werkelijk fundamentele artikel in over „De betekenis van vicus 
in de Utrechtse oorkonden," 24) een artikel dat auteur en redactie siert. 
Ketner zal mij vergeven als ik in deze schets niet zijn volledige bibliografie 
geef; dankzij het speurwerk van de assistent J. van der Werff had ik die kun
nen geven. Maar het streven naar bibliografische volledigheid is niet het 

19) N. W. Posthumus. Nederlandse prijsgeschiedenis, II. m.m.v. dr. F. Ketner, Leiden 
1964. 
20) Ts. v. Gesch.. 66. 1953, 56-68. 
21) Album Promotorum Acad. Rh.-Traj. 1636-1815. Utrecht 1936. 
22) Het vervaardigen van liturgische boeken voor het kapittel van Oudmunster in het 
laatsi der 14e eeuw. in: Jrb. Oud-Utrecht 1945 en 1946, Utrecht 1947, 94-104. 
23) Jrb. Oud-Utrecht 1953. Utrecht 1953. 40-46. 
24) Jrb. Oud-Utrecht 1951, Utrecht 1951, 27-34. 
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doel van dit artikel. Ik bespreek en waardeer dus niet een artikel waarvan 
de titel mij hogelijk intrigeert, maar dat ik desondanks niet gelezen heb: 
„Begijnen op „het heilige leven".23) Men zou zich kunnen afvragen waarom 
er op staat en niet in, wat men zou verwachten, maar noteer dat het „heilige 
leven" tussen aanhalingstekens staat en dat dat heilig leven een huis is. Ik ga 
voorbij aan belangrijke publicaties over de Utrechtse officiaal en het Utrecht
se notariaat,26) zo goed als ik de oorkonden van het klooster Weerselo 2T) 
maar laat voor wat ze zijn, al kan ik geen weerstand bieden aan het citeren 
van één zin uit het desbetreffend artikel: „Ik ben er echter niet volkomen 
zeker van dat de passus in de oorkonde van 1162 betreffende de „bona, que 
Hermannus in beneficio habuerat," geheel onderaan, na datering en getui
gen, in feite echt is." 28) 

Keren wij van de geschriften terug naar de schrijver en zijn betekenis. Nu 
geloof ik dat ik niet in herhaling moet vervallen inzake Ketners wetenschap
pelijke verdiensten. Nu geloof ik ook dat slechts zijn intimi hem goed kun
nen schetsen als mens; ik kan dat niet. Ik wil dan ook nog slechts één ding 
zeggen en wel over Ketner als wetenschap bedrijvende mens en misschien 
raak ik dan iets essentieels: Heel veel van wat Ketner heeft gedaan als weten
schappelijk historicus is werk ten bate van anderen. Allereerst zijn onder
wijs, maar onmiddellijk daarna zijn oorkondenboeken, zijn maat- en munt-
geschiedenis, zijn medewerken aan werken van anderen, Posthumus en Ten-
haeff èn van Oppermann 29) zelf. Het zijn alles werken van abnegatie, werk 
dat zeer belangrijk is, werk waar zonder anderen niet kunnen werken, werk 
dat anderen niet willen maar vooral ook niet kunnen doen, hoog te kwalifi
ceren werk, waarvoor die vele anderen niet dankbaar genoeg kunnen zijn. 
Die vele anderen zijn ook zo onbescheiden de hoop uit te spreken dat Ket
ners odium hem de gelegeneid zal bieden nog meer bij te dragen tot de we
tenschap der geschiedenis. 

25) Jrb. Oud-Utrecht 1960. Utrecht 1960. 47-54. 
26) Jrb. Oud-Utrecht 1944, Utrecht 1944. 92-96. 
27) Het officialaat in het bisdom Utrecht, in: Ts. v. Gesch., 60, 1947. 66-74: Vestiging 
en eerste ontwikkeling van het notariaat in Utrecht (1291-1341). in: W. Jappe Alberts 
en F. Ketner, Nederrijnse studiën XlIIe- XVe eeuw, Groningen/Djakarta 1954 (Bijdr. 
I.M.G. XXVII), 83-116. 
28) Versl. Med. Overijssels Regt en Gesch.. 64 (2de reeks 40). 1-16 
29) Aid. blz. 5. 
30) O. Oppermann f, Rheinische Urkundenstudien. II. herausgeg. von F. Ketner. Gro-
ningen/Djakarta 1951 (Bijdr. I.M.G. XXIII); O. Oppermann f, Kölnisch-Geldrische 
Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts, bearb. und herausgeg. von W. 
Jappe Alberts und F. Ketner, Groningen/Djakarta 1952 (Bijdr. I.M.G. XXV). 
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