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Het drukke en bewogen leven van Jan Ketelaar  

Inleiding 

In deze en de volgende Kronycken proberen Co Roording en Harry Krul een beeld te schetsen 

van Jan Ketelaar, geboren in Etten, maar vanaf 1929, afgezien van twee jaar Terborg, tot zijn 

overlijden in 1990 inwoner van Gaanderen. Hij is misschien bij de meeste lezers alleen 

bekend als wethouder Financiën van de gemeente Doetinchem, maar hij heeft tevens een 

stempel gedrukt op het culturele en het verenigingsleven van Gaanderen. En dan moeten we 

daarbij niet vergeten dat zijn vrouw en hij ook nog eens 13 kinderen hadden! Omdat we, 

voor zover dat mogelijk is, een zo volledig mogelijk beeld van hem willen geven, zal dit in 

verschillende artikelen gebeuren, waarbij de nadruk bij Co Roording vooral zijn politieke 

loopbaan zal zijn.  

De jonge jaren 
 

Fig. 1     Klompendijk 15 in Etten, zoals het er 

nu uitziet     

 

Zowel de grootouders als de ouders van Jan 

Ketelaar (1903) woonden in Etten, 

Klompendijk 15 (daarvoor heette dit adres 

IJsselhunten nr. 38). De ouders van Jan 

Ketelaar warn Johannes Martinus Ketelaar 

en Berendina (Dien) Ebbers. Johannes (1872) 

was enig kind. Johannes en Berendina (1873) 

trouwden op 4 juni 1897 en kregen negen 

kinderen: zeven meisjes, en twee zoons. Jan 

en Herman.  

   Fig. 2             
Het gezin van 
‘opa’ Ketelaar - 
staand v.l.n.r.: Jan 
Driessen, Mina, 
Bertha, Anna, Jan, 
Dien, Herman 
-zittend v.l.n.r.: 
Dora, Opa 
Ketelaar, Marie, 
Oma Ketelaar-
Ebbers, Willemien 
Boerboom 
(aangenomen 
kind) 
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De oudste van de zoons is onze hoofdpersoon Jan (Johannes Martinus Josephus), die op 22 

maart 1903 in Etten geboren is.   

Jan is later in de politiek gegaan, hij is o.a. locoburgemeester van Doetinchem en jarenlang 

(1946-1962) wethouder geweest. Maar hij was ook zeer ondernemend en droeg Gaanderen 

een warm hart toe. Uit dit artikel moge dat duidelijk worden. 

Zijn vader was akkerbouwer en kweker en had een voermansbedrijf in Etten. Zoon Jan werd 

accountant, en zijn broer Herman, volgde een tuinbouwopleiding, en was voorbestemd om 

zijn vader in het bedrijf op te volgen. Het was een goed katholiek gezin. Drie van Jans zusters 

gingen naar een klooster, n.l. Mina (zuster Theresita) die 94 is geworden, Anna (zuster 

Christiana) die op 52-jarige leeftijd is overleden en Maria (zuster Martina) die op twee 

maanden na 100 is geworden.  

Jans opleidingen 
Na de lagere school volgde Jan de zgn. vervolgschool, een opleiding van twee à drie jaar met 
o.a. Engels, Duits, wiskunde, boekhouden en Nederlands. Het viel toen al op dat hij echt een 
uitblinker was in rekenen en boekhouden. 
Na zijn lagere schooltijd ging hij, zoals toen gewoon was, thuis op de boerderij werken en 

volgde in de avonduren diverse opleidingen aan de avondschool, met name diploma’s 

boekhouden en dat alles dus in zijn beperkte vrije tijd. Zo behaalde hij o.a. ook het diploma 

Registeraccountant. Om hierin examen af te leggen moest hij naar Den Haag. Na afloop van 

het examen vertelden de examinatoren hem dat hij er veel meer van wist dan zijzelf. Zij 

vroegen zichzelf af ‘of hij niet beter minister van Financiën kon worden!’ 

Jan kreeg vrijstelling voor de dienstplicht (1923/1924), omdat hij kostwinner was voor zijn  
ouders én voor zijn broer en zussen. Hij bekostigde o.a. de studiekosten van zijn zusjes Dien 
en Maria aan de Kweekschool voor onderwijzeressen Insula Dei in Arnhem.  
Vroeger kregen de gezinnen met kinderen geen financiële toeslag van het Rijk. Het  zgn. 
‘Kind-gebonden budget’ werd tijdens de tweede wereldoorlog ingevoerd; later heette het 
‘Kinderbijslag’. Deze was echter niet bestemd voor zelfstandigen, alleen voor mensen in 
loondienst bij een bedrijf; dus ook niet voor het gezin van zijn vader. Pas later gold het voor 
de jongste drie kinderen van een gezin. 

 
Fig. 3 De Hulle (1956) 
 
In die tijd was zijn vader 
op zoek naar een huis met 
een flink stuk grond erbij 
om een kwekerij en een 
tuinbouwbedrijf te 
beginnen.  
Het huis in Etten werd 
verkocht en ‘De Hulle’ aan 
de Rekhemseweg 
tegenover ’t Onland 
gekocht van Hendrika 

Oosterwijk (weduwe van Adolf Pennekamp) en haar zoon Herman Pennekamp.  
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De notariële akte van 3 december 1929 geeft de volgende omschrijving van hetgeen door 
Johannes Martinus Ketelaar gekocht is: ‘Het buitengoed genaamd De Hulle, gelegen te 
Oosselt gemeente Doetinchem, bestaande uit huis met schuur, kwekerij, plantsoen, 
bouwland en weiland; tesamen groot drie hectare zevenenzeventig are tachtig centiare’. 
Het gezin verhuisde dus van Etten naar Gaanderen, gemeente Doetinchem. Dat ging met 

paard en wagen, zo werd hun hele inboedel overgebracht. Een aantal kinderen zat bovenop 

het huisraad dat op de wagen lag en werd op deze manier verhuisd. Niet alle acht kinderen 

kwamen mee naar De Hulle. Dora en Mina hadden het ouderlijk huis al verlaten.  

Jans werkzaamheden 
 

Jan was begonnen de boekhouding, administratie en belastingzaken voor een aantal 

bedrijven te doen. Hij was b.v. boekhouder van Textielzaak Kramer in de Hoofdstraat in 

Terborg, Textielzaak Bruins en van Garage Boer in Terborg. Jan leerde Riek Duvigneau (19-

02-1908, Gaanderen) kennen bij Garage Boer, waar haar zus Daatje, die getrouwd was met 

Piet Boer, woonde. Riek volgde naailessen in Terborg, en dan kwam ze daarna soms langs bij 

haar zus. Zo leerden Jan en Riek elkaar kennen en kregen zij verkering. Riek werkte tot zij 

trouwde als kokkin op Huis Wisch. 

Fig. 4 Trouwdag Jan en Riek, 1930 

Jan Ketelaar heeft zo’n vier jaar op De Hulle 

gewoond. Op 24 april 1930 trouwden Jan en 

Josephina Hendrika (Riek) Duvigneau. Zij 

woonden dus eerst bij Jans ouders in. Hun 

oudste twee kinderen (van de dertien!) zijn 

daar geboren, n.l. Jan jr. in 1931 en Ben in 

1933. 

Al op ‘De Hulle’ had Jan een kantoor aan huis; 

bedrijven én particulieren konden bij hem 

aankloppen voor financiële  en administratieve 

zaken (o.a. belastingaangiftes). Jan volgde 

opleidingen waar het maar kon. Ook kwam hij al 

vóór de oorlog in Doetinchem te werken op het 

Gemeentehuis op de afdeling financiën. Hij deed 

enorm veel praktijkervaring op bij al deze functies. 

Later, ná de oorlog, werd hij zelfs wethouder van 

Financiën van de gemeente Doetinchem.  

Fig. 5.  Kerkstraat 54 Gaanderen 

Begin 1934 verhuisde het jonge gezin Ketelaar (Jan, 

Riek, Jan jr. en Ben vanuit De Hulle naar een 
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huurhuis in de Tuinstraat in Terborg. Hier werden Herman en Thea geboren. Dit was een 

tussenwoning, verspringend gebouwd en met gescheiden zadeldaken. Toen het huis in 

Terborg te klein werd voor het zich uitbreidende gezin, verhuisde het in 1936 naar 

Gaanderen, waar Kerkstraat 54 betrokken werd, eerst gehuurd, later gekocht. De tweeling 

Loes en Lies waren de eersten die daar geboren werden (1937). Daarna kwamen nog: 

Eugène (1939), Piet (1940), Annet (1942) en Michiel (1944). Na de oorlog kwamen daar nog 

Magda (1947), Luuk (1949) en Marijke (1951) bij. Alle kinderen kregen van hun ouders de 

kans om de studeren; Jan jr werd jurist door zelfstudie, Luuk en Piet werden leraar 

lichamelijke opvoeding, enz. En dan te weten dat Jan alleen voor zijn laatste twee kinderen 

kinderbijslag heeft gehad! 

En alsof het opvoeden van zijn kinderen en zijn toen al drukke werkzaamheden niet genoeg 

waren, werd Jan dus ook nog politiek actief: In 1939 werd Jan voor de RKSP in de 

gemeenteraad van Doetinchem gekozen. Ná de oorlog werkte Jan, naast het kantoor aan 

huis, ook bij accountantskantoor Mullink aan de Terborgseweg in Silvolde, een prachtig 

statig gebouw. 

Fig. 6  ‘Mullink’, Silvolde (2021)  

 Jan nam samen met de heer Dierking 

‘Mullink’ over. Zij kochten zo het 

gebouw én het bedrijf. Dierking had het 

geld en Jan had de kennis en de 

diploma’s. Het kantoor ging wel verder 

onder de naam Mullink. Op dit adres is 

nu het hoofdkantoor van ‘De Gouden 

Leeuwgroep’ gevestigd. Had Jan dus 

eerst samen met Dierking een 

accountants- en belastingkantoor, later 

verdeelden zij in goed overleg hun 

klanten en spullen en gingen zij ieder 

zijns weegs. 

Fig. 7   1955 Het hele 
gezin Ketelaar bij het 
zilveren 
huwelijksfeest. 
Achter van links naar 
rechts: Lies, Herman, 
Thea, Ben, Annet, 
Eugène, Loes, Jan jr. 
en Piet. Voor van 
links naar rechts: 
Michiel, Vader Jan, 
Marijke, Moeder 
Riek, Luuk en 
Magda. 
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In 1962 stopte Jan met het wethouderschap, omdat hij naar zijn zeggen “meer tijd voor zijn 

zaak wilde hebben”. Daarvoor liet hij aan de achterkant van het huis in de Kerkstraat een 

stuk aanbouwen: zijn kantoortje. Zo had hij meer privacy als de cliënten voor zaken kwamen.  

In 1960 had Jan al Kerkstraat 56, de buurwoning gekocht. Hier ging Eugène wonen, hij 

huurde het van zijn vader. Momenteel woont op nr. 54 Jeroen Steverink, de kleinzoon van 

Jan en de zoon van Lies Ketelaar.  

Fig. 8  Verbouwing Kerkstraat 54 met kantoortje. 
 

Op De Hulle waren de ouders van Jan al in 1930 met 

een pensionbedrijf en kwekerij annex tuinbedrijf 

begonnen. Het pension wordt in een Toeristengids van 

Doetinchem begin jaren dertig omschreven als ‘een 

gezellig pension voor gehele gezinnen met een billijke 

pensionprijs.’ Riek hielp in de beginjaren van het 

pensionbedrijf regelmatig mee, en ook na het 

overlijden van Dien Ketelaar in 1936. 

 

 

De oorlogsjaren 

Zoals al eerder gemeld werkte Jan voor de oorlog al op de afdeling financiën van de 

gemeente Doetinchem. Omdat Jan regelmatig op het gemeentehuis kwam, kon hij 

distributiebonnen ‘regelen’ voor onderduikers. En onderduikers waren er in Gaanderen, b.v. 

op De Hulle, daar zaten ome Willem Duvigneau en Effie Diks verborgen achterin het 

kippenhok. Ook moeder Riek werd hiervoor ingeschakeld: zij haalde de bonnen op bij het 

gemeentehuis. Ze nam dan alle kinderen mee; de bonnen werden stiekem onderin de 

kinderwagen van de jongste gesmokkeld. De Duitsers hielden veel mensen aan bij de 

sperzones, maar een moeder met zoveel kinderen (aan het einde van de oorlog waren het er 

al tien!) mocht altijd doorlopen! Jan werkte in de oorlogstijd als hoofd van het Rode Kruis en 

had een Ausweis dat hij vrijgesteld was van Arbeitseinsatz an der Westwall en hij had ook 

een verklaring dat zijn fiets niet ingenomen mocht worden!               

Fig. 9 Vrijwaring door Roode Kruis 

Jan was bureauhouder van het evacuatiebureau in 

Doetinchem en schreef dan mensen in die door 

NSB’ers werden gezocht. Alleen deed hij dat onder 

andere namen! Als dat ontdekt zou worden, zou hij 

zeker ook opgepakt zijn. Op 1 november 1944 leek het 

zover te zijn, toen de deurbel ging. Jan opende en daar 

stond, in vermomming, politieagent Terbeek.  
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Hij waarschuwde Jan dat hij op een lijst stond van mensen die opgepakt zouden worden. Jan 

dook onder bij zijn zwager, maar omdat Riek op het punt van bevallen stond (van Michiel), 

deed hij ’s avonds de band om van het Rode Kruis en kwam hij zonder problemen langs de 

Duitse wachters met de smoes in steenkolenduits: “Ich bin Arzt und muss nahr eine sehr 

Kranke Frau”. 

Als er zware beschietingen of bombardementen waren in de oorlog werd er in Kerkstraat 54 

in de kelder geschuild en zo mogelijk geslapen, dicht op elkaar gepakt: twaalf mensen, de 

beide ouders en tien kinderen! Het was er vreselijk bedompt. 

In een artikel in de Kronyck van februari 2022 kunt u meer lezen over de belevenissen en 

oorlogservaringen van Jan Ketelaar en zijn toen al geboren kinderen.  

Na de oorlog: aanpakken 

Na de oorlog was er natuurlijk grote woningnood; in de oorlog waren veel huizen kapot 

gebombardeerd. Jan was van 1946 tot 1962 wethouder van financiën van de gemeente 

Doetinchem. Hij vond de wederopbouw van woningen, o.a. sociale huurwoningen in 

Doetinchem en Gaanderen belangrijk, in elk geval 

belangrijker dan het maken van een 

oorlogsmonument, “dat kon later wel”. Samen met 

de heer De Groot, de gemeentesecretaris, is hij naar 

Den Haag geweest. Zij hadden uitgewerkte 

bouwplannen in hun aktentas, want hun devies was: 

‘als ze in Den Haag de spoorbomen opendoen, dan 

moeten wij kunnen rijden’.   ’s Avonds togen ze met 

de goedkeuring voor de bouw van 132 woningen naar 

huis!  

   Fig. 10 Jan Ketelaar en De Groot in Den Haag 

 

Bijbaantjes/nevenfuncties  

Dat Jan een gedreven man was, is uit het vorige al gebleken, maar zijn lijst van activiteiten, 

meestal als voorzitter, aanjager of hoe je het ook mag noemen, is veel langer: 

Hij was de eerste voorzitter van het oudercomité van de RKHBS St.Ludgercollege te 

Doetinchem, opgericht in 1950, initiatiefnemer en oprichter in 1952 van Kleuterschool 

Fatima (later Kabouterdorp) in Gaanderen, bestuurslid van het Schoolbestuur St. Martinus in 

Gaanderen, initiatiefnemer en oprichter van Bejaardenhuis St. Jozef in Gaanderen, hij zat in 

het oprichtingsbestuur van de Stichting Sport en Kultuur in Gaanderen, het kerkbestuur van 

de St. Martinusparochie in Gaanderen, het Oranje Comité in Gaanderen en was bestuurslid 

van Gaanderens Belang. Verder was hij nog de oprichter van een zang- en kerkkoor en 

diverse toneelverenigingen. Natuurlijk werd Jan, toen hij 50 werd in 1953 bedolven onder de 

Abrahams in zijn tuin, er waren er wel zeven! 
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Fig. 11 Bij de ‘omdoping van de Prinses tot 
Koningin Beatrixstraat, op 30 april 1980; 
links Jan Ketelaar, rechts met ambtsketting 
burgemeester Havermans 
 

Jan Ketelaar was van 1946 tot 1967 

voorzitter van de Katholieke Volks Partij 

(KVP) in Gaanderen. In 1946 aanvaardde 

hij het wethouderschap. Hij was na het 

overlijden van burgemeester Boddens 

Hosang geruime tijd loco-burgemeester.  

Voor al zijn verdiensten werd Jan in 1962 

koninklijk onderscheiden. In een volgend 

nummer van De Kronyck zal Co Roording 

uitgebreid aandacht besteden aan Jans politieke activiteiten.  

Het betekende wel dat hij natuurlijk geacht werd overal waar iets te vieren viel aanwezig te 

zijn, b.v. bij het zangfestival van de R.K. gem. Zangvereniging Bel Canto in 1947, hij opende 

vele tentoonstellingen (vogeltentoonstelling bij Arts en Waarbroek; Bloemententoonstelling 

Floralia) en hield bij dat soort gelegenheden veel speeches, want dat deed hij graag! 

Problemen met zijn gezondheid 

Maar Jan kende ook een moeilijke periode. Hij is, vrij snel na de oorlog, geruime tijd 

overspannen geweest. Door de spanning van de oorlog, de drukte van het gezin en door te 

veel te werken en te weinig lichamelijke beweging, sloeg het hart soms op hol: 

hartritmestoornissen. Hij moest zich een poosje terugtrekken van zijn grote gezin en drukke 

werkzaamheden. Om op te knappen heeft hij zo’n driekwart jaar in Pelgrimsoord Klooster in 

Wittem gebivakkeerd. Waarschijnlijk heeft zijn zus Marie (zuster Martina) hem op dit 

klooster gewezen. In deze periode mocht Jan niet naar huis en Riek is maar één of twee keer 

bij hem geweest en de kinderen mochten helemaal niet bij hem op bezoek! 

Om te ontspannen wandelde hij veel in de buurt van Wittem en hij ging verslagleggen van 

allerlei dingen. Hij maakte o.a. een exacte beschrijving van de karakters van al zijn kinderen 

met een voorspelling van welk beroep volgens hem het best bij ieder zou passen. 

Het gezinsleven kostte Jan soms meer energie dan hij wilde toegeven: dertien kinderen 

(zeven jongens en zes meisjes). Volgens zoon Luuk “is het ook geen kleinigheid, om zo’n 

zootje ongeregeld in bedwang te houden en structuur te geven”. 

Jan kon wel eens ‘mieterig’ worden als er weer kattenkwaad was uitgehaald. Hij zette de 

kwajongens en meisjes terecht met zijn stem. Moeder Riek moest dan vaak de straf 

bedenken en erop toezien dat deze werd uitgevoerd.  

Als Jan bij zo’n actie de hele buurt bij elkaar schreeuwde, zei moeder: “Vader niet zo hard, 

de hele buurt heurt ut jao”!. Vader deed dan opzettelijk de deur open, liep naar buiten en 

ging daar extra hard schreeuwen: “Laot ze ut allemaol maor heuren”. 
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Na zijn terugkomst uit Wittem bleef Jan het wandelen aanhouden, vooral op de 

zondagmiddagen. Hij nam dan steeds om de beurt een aantal kinderen mee en dan 

wandelden ze het zgn. ‘Rondje um Hoegen’ of ‘Rondje Hofs’ naar de Slangenburg.  

Onderweg leerde hij hen alle vogels herkennen, wat hij van de vogelnestjes wist, enz., maar 

hij stopte ook graag iedereen een Wilhelmina-pepermuntje toe. 

Hij liep altijd aan één stuk door, dus leerden zijn kinderen al snel om hun krachten goed te 

verdelen. 

Rieks plaats in het gezin 

Riek was degene die het gezin aanstuurde en dat was vanaf het begin zo geweest. Moeder 

Riek was de spil van het gezin waar alles om draaide en die alles regelde. Toen de jongens in 

militaire dienst moesten en niet in de huishouding konden helpen, moesten zij wel altijd alle 

boodschappen doen. Ook was het in het gezin normaal dat de ‘meisjes’, nadat ze waren 

geslaagd en hun middelbare schooldiploma hadden, moeder minimaal één jaar in de 

huishouding hielpen. In hun schoolgaande tijd hielpen ze sowieso na schooltijd mee in de 

huishouding. Sommigen hebben in de avonduren nog diploma’s als typen, steno, 

middenstandsdiploma, handelscorrespondentie en dergelijke gehaald. Interessant is dat 

sommige meisjes de ‘Mater Amibilisschool’ in Doetinchem bezochten: een school die RK-

meisjes van zeventien jaar en ouder voorbereidde op de taken die gevraagd werden in het 

huwelijk, het klooster of als ongehuwde vrouw in de wereld. 

Toen alle meisjes een baan hadden, bleven ze toch in de huishouding helpen. Ook Annie, een 

nichtje van de Duvigneaukant heeft bijgesprongen, b.v. toen Lies en Loes net geboren waren 

in 1937. Lies en Loes, maar vooral ook Thea konden op hun beurt mooi helpen in 1949, toen 

Riek na de geboorte van Luuk erg ziek werd door een longembolie. Thea zat toen in de 

eerste klas van de Mulo, maar ging door het drukke huishouden niet iedere dag naar school; 

Herman bracht dan het huiswerk voor haar mee! 

Riek had toch, naast haar goede kijk op welk van haar kinderen wat extra aandacht nodig 

had, ook nog tijd voor hobby’s. Zij las (o.a. Jules Verne), breide en naaide graag; dat laatste 

op een echte trapnaaimachine van Husqvarna.  

Tijd voor hobby’s 

Fig. 12  De cd hoes van de toneeluitvoering van Jan 

Öpeken 

Wat van Jan misschien minder bekend is, is dat hij graag 

zong (kerkkoor), dat hij een uitstekende 

verhalenverteller was, o.a. van ‘Jan Öpeken’, ‘De Kriekels 

en de Krakkels’ en ‘Pielo Mollenvel’. Wie weet worden 

deze verhalen, die hij in een schriftje opschreef ooit nog 

eens uitgegeven. Een andere nog niet vermelde 

eigenschap van Jan was dat hij een rekenwonder was. 

Als zodanig trad hij ook wel eens op in zalen en cafés. 



 

9 
 

Jan was voor al zijn activiteiten, werk, studie en nevenfuncties vaak ‘uit huis’, maar 

zaterdagsavonds en zondags was hij thuis, dan was er tijd voor het gezin! Op latere leeftijd 

zat hij vaak, samen met Riek (die niet rookte) in het prieeltje aan de zijkant van het huis:  

“sigaartjes roken en mensen kiek’n “ (Agio Gouden Oogst in ‘n kartonnen doosje). 

Iedere zondagmorgen kwamen alle kinderen en kleinkinderen ná de hoogmis van 10.00 uur 

bij elkaar aan de Kerkstraat 54, oergezellig met koffie en koekjes. Een huis vol! Ook met 

feestdagen en verjaardagen was het huis altijd bomvol. Eigenlijk kon bijna alles, er zaten met 

het eten soms wel dertig mensen in de kamer. De buurvrouw merkte ooit, kijkend in de 

kelder bij Riek, tegen haar man op: “Oh Willie, moj toch ‘ns kiek’n, daor hebben wej wel drie 

maonden genog an”! 

Op die zondagmorgens gebeurde het ook nogal eens dat er uit de kerk een bekende 

langskwam die even een goede raad, of hulp bij de belastingen nodig had. Jan kon moeilijk 

nee zeggen. 

Fig. 13 Het gezin Ketelaar in 1980 bij het vijftigjarig huwelijk van Riek en Jan; achter van links 
naar rechts: Luuk, Jan jr., Annet, vader Jan, moeder Riek, Marijke, Loes, Eugène, Thea en Piet. 
Voor van links naar rechts: Magda, Lies, Michiel, Ben en Herman. 
 

Opvallend is ook dat er eigenlijk altijd onderling een goede sfeer was bij de Ketelaars. Zo 

waren ook alle zoons van Jan lid van hun hardloopgroepje, zie foto uit 1984  

Je houdt het haast niet voor mogelijk, maar sinds Jan met pensioen was, hield hij blijkbaar 

tijd over: Hij mocht graag tuinieren en had ook veel rozen, o.a. de Duvigneau, een kleine 

rode rozensoort. 
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Fig. 14 Het hardloopgroepje bestaande uit alle 7 zonen van Jan. 

Jans vrouw, Riek Duvigneau, stierf op 19 april 1989 op 81-jarige leeftijd. Het viel Jan heel 

zwaar om met dit verlies om te gaan. Toch bleef hij actief en was altijd in de weer.  

Echter,  een half jaar later, op 20 oktober 1989 werd hij door een zware beroerte getroffen! 

Na acht weken ziekenhuis belandde hij in verpleeghuis St. Antonia in Terborg. Dat vond hij 

verschrikkelijk. De wereld werd heel  klein voor hem. Hij was altijd een actieveling geweest, 

nu was hij gedoemd op een stoel te zitten in zijn kamer. Hij was een begenadigd spreker 

geweest, nu liet zijn stem hem in de steek.  

Fig. 15 Jan Ketelaar voorop bij de 
protestmars in 1970 naar 
Doetinchem om Gaanderen 
aangesloten te krijgen op de 
riolering 
 

 

Dit zorgde ervoor dat het voor 

hem allemaal niet meer hoefde. 

Een longontsteking werd hem 

uiteindelijk fataal, hij overleed op 

9 april 1990.  
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Jan vond zelf dat zijn hoogtepunten waren: de bouw van het nieuwe stadhuis in 

Doetinchem, de strijd tegen het ontstaan van IJsselstad, een plan waarin Achterhoekse 

dorpen, zoals Gaanderen, zouden verdwijnen en opgaan in IJsselstad. 

Fig. 16 Jan Ketelaar op latere leeftijd 

Als laatste wapenfeit van Jan dient 

vermeld te worden dat hij namens 

Gaanderens Belang mede-

organisator was van ‘het riooloproer’ 

in Gaanderen: de protestmars op 9 

mei 1970 van ‘heel Gaanderen’ naar 

het stadhuis in Doetinchem om 

aansluiting van heel Gaanderen op 

de riolering te eisen. Zie ook Kronyck 

140. Gaanderen was door het 

overlijden van Jan Ketelaar een 

markant figuur armer. Een figuur die 

de politiek, maar ook het sociale en 

culturele leven in Gaanderen verrijkt 

heeft en zijn stempel heeft gedrukt 

op het verenigingsleven in 

Gaanderen! Zulk soort mensen 

wordt maar heel soms geboren: 

Gaanderen is hem dankbaar voor 

zijn inzet! 

Bronnen: 

De familie Ketelaar, waarbij vooral Lies, Annet en Piet, Thea en Luuk en Liedeke veel van het 

archief van Jan Ketelaar hebben doorgespit en iedereen zijn/haar geheugen en fotoboeken 

nog eens is nagegaan. 

 

 


