Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer
1958) heeft zijn opleiding gevolgd
aan de Kunstacademie Minerva te
Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd
en in dat jaar neemt hij deel aan de
‘Concurso Regional de Cantaria’ in
Portugal. Hier krijgt hij een eervolle
vermelding en een geldprijs.
Jan Ketelaar heeft al veel exposities
op zijn naam staan, zowel nationaal als
internationaal. De beelden MEER en
WIJZENDE MAN zijn in deze expositie
volksvertegenwoordigers; “ik maak wat
ik denk waar te nemen” aldus Jan.
‘Het verstand door kunst ter deugd
geleid, vindt lust en rust in werkzaamheid’, (tekst op examenwerkstuk van
steenhouwer Cuperus).
Jan Ketelaar 2006.
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voorwoord
Met trots presenteren Museum Smallingerland Drachten en de Rabobank
Drachten-Ureterp de vijfde tentoonstelling. Maar wel in een nieuwe reeks
van ‘Beeld op het Noorden’.
Jan Ketelaar noemt zich vooral potzenmaker en daarnaast beeldhouwer.
Potzenmaker met een ‘z’ waarmee hij refereert aan de stroming Dada.
Een ‘potz’ is voor hem een werk. Wie zijn werk aanschouwt ziet in eerste
instantie ruw werk. Wanneer je goed kijkt ontluikt er ook een tederheid en
emotie. De beelden vertonen eveneens tegenstellingen zoals melancholie
en blijdschap; moedeloosheid en wilskracht. Dat is bijzonder en knap; het
maken van een ijzeren beeld is zwaar en lang werk dat gepaard gaat met
hamerslagen, geweld en met vuur en toch laten zij zachtheid zien.
Beeldhouwen is voor Jan vrijheid. Het liefst maakt hij grote beelden; gevangen in zijn eigen kooi en dat betekent vrij zijn. Jan boetseert met ijzer. Met
stroken ijzer last en vormt hij alles aan elkaar en komt tot een verrassend
resultaat.
Twee beelden vormen het hart van de expositie; MEER en WIJZENDE MAN.
Dit zijn volgens Jan Ketelaar trendvolgers. Hoe of waarom – dat is aan de
beschouwer!
De beelden die te zien zijn, zijn ‘af’. Als je het Jan vraagt is “het beeld dat
onderweg is, het mooist”.
De vormgeving van het boek is met de nieuwe reeks vernieuwd en mag
met recht weer bijzonder genoemd worden. Opnieuw is de vormgeving
in handen van Hilbert Heitmeijer en de fotografie was in handen van Elske
Riemersma, beiden hebben op voortreffelijke wijze de beelden tot hun
recht laten komen.
Ook met deze expositie hopen Museum Smallingerland Drachten en de
Rabobank Drachten-Ureterp weer veel bezoekers te mogen begroeten.

Jaap Bruintjes
directeur Museum Smallingerland Drachten

3

4

5

Jan Ketelaar

Jan Ketelaar

Jan Ketelaar: Zeg dat mijn leven zin heeft. Zeg het dan nog eens. En nog
eens.
Wat ben jij?
Ik ben potzenmaker en beeldhouwer.
Waarom?
Het is het enige wat ik kan.
Wat wil jij?
Ik wil mooie dingen maken, waarin mensen zich kunnen verliezen. Ik wil dat
alle mensen van mij houden en dat ze naar mij kijken en luisteren. En als het
zover is, dan zal ik zeggen dat ze niet meer boos moeten zijn, dat ze geen verdriet meer moeten hebben, dat ze lief moeten zijn voor elkaar.
Jan Ketelaar is potzenmaker. Hij maakt potzen, ernstige grappen. Hij gebruikte zachte oranje Afrikaantjes om metersgroot het woord HAAT te vormen en
hakte een slapend kind uit een harde zwerfkei. Hij werkte met ijzer, steen, hout,
marmer, brons, papier en verf en zong liedjes onder de naam Sape Tamsma.
Hij vervoerde op een vorkheftruck een beeld door Groningen en Amsterdam
en belde de Amerikaanse ambassade om te vertellen dat Bush en Saddam het
maar samen moesten uitvechten. Hij wil tulpen in auto-uitlaten steken, auto’s
zaaien op een akker en in de Sahara een stuk grond ter grootte van Nederland
bevloeien.

Jan Ketelaar: Siz dat myn libben sin hat. Siz it dan nochris. En nochris.
Wat bisto?
Ik bin potzemakker en byldhouwer.
Wêrom?
It is it iennige dat ik kin.
Wat wolsto?
Ik wol moaie dingen meitsje, dêr’t minsken har yn ferlieze kinne. Ik wol dat
alle minsken fan my hâlde en dat se nei my sjogge en nei my harkje. En as it
safier is, dan sil ik sizze dat se net mear lilk wêze moatte, dat se gjin fertriet
mear ha moatte, dat se leaf wêze moatte foar elkoar.

“In de vorm van Nederland? Ja, dat zou mooi zijn, met het IJsselmeer in het midden. Nederland betaalt de irrigatie, dan gaan ze maar een keer niet naar Mars.
En in ruil daarvoor krijgen we stroom uit zonne-energie. Dat land kan goed van
pas komen als hier de zeespiegel zo stijgt dat alles overstroomt. En zo lang het
nog niet zover is, kan het een vrijplaats zijn, zoals die in de bijbel voorkomt. Een
moordenaar die oprecht spijt heeft, moet daar terecht kunnen. Elk mens verdient een kans om een nieuwe weg in te slaan, om terug te keren. Dat kan daar.
Het is ook voor mensen die hier bang zijn. Lebensraum is een besmet begrip,
maar waarom zouden wij niet een stukje woestijn kunnen krijgen, desnoods te
leen?”

“Yn de foarm fan Nederlân? Ja,dat soe wol moai wêze, mei de Iselmar yn
de midden. Nederlân betellet de yrrygaasje, dan geane se mar in kear net
nei Mars. En yn ruil dêrfoar krije se elektrisiteit út sinne-energy. Dat lân kin
in útkomst wêze as de seespegel sa bot omheech komt dat it hjir allegear
ûnderstrûpt. En salang’t it noch net sa fier is, kin it in frijplak wêze, sa ’t
dy ek yn de bibel foarkomme. In moardner dy’t oprjocht spyt hat, moat dêr
terjochte kinne. Elk minske moat in kâns ha om in nije wei yn te slaan, om
werom te kommen. Dat kin dêr. Ek minsken dy’t hjir benaud binne, kinne
dêr hinne. Lebensraum is in besmet begryp, mar wêrom soenen wy net in
stikje woastyn krije kinne, by need liene?”

Jan Ketelaar zoekt het paradijs. Hij gelooft heilig dat het op een dag goed zal zijn
en hij wil mensen bewegen om goed te doen. “We kunnen Afrika bombarderen
met broodjes kaas, zodat ze daar geen honger meer kennen. Er is voldoende
voedsel op aarde en wij kunnen het makkelijk betalen. We willen het blijkbaar
niet.” Sommige mensen vinden zo’n uitspraak naïef. Er wordt nog niet naar Jan
Ketelaar geluisterd. Ooit sprak een ambtenaar tegen hem: “Er zit niemand op
jou te wachten, de maatschappij heeft geen behoefte aan jou.” Dat was vlak
nadat hij was afgekeurd, voorgoed en volledig. De samenleving verwachtte
niets meer van Jan Ketelaar en Jan Ketelaar hoefde nergens meer op te rekenen.
Toen leerde hij lassen. De 1500 gulden die de cursus kostte, verdiende hij met
boerenwerk. “Ik was zo trots, dat geld had ik zelf verdiend.”

Jan Ketelaar siket nei it paradys. Hy leaut dat it op in dei allegear goed wêze
sil en hy wol minsken bewege om it goeie te dwaan. “Wy kinne Afrika bombardearje mei broadsjes tsiis, sadat se dêr gjin honger mear ha. Der is iten
genôch en wy kinne it maklik betelje. Mar wy wolle it blykber net.” Guon
minsken fine sok sizzen nayf. Der wurdt noch net nei Jan Ketelaar harke.
Oait sei in amtner tsjin him: “Der sit net ien op dy te wachtsjen, de maatskippij hat gjin ferlet fan dy.” Dat wie tsien jier lyn, flak neidat er ôfkard wie,
folslein en foargoed. De maatskippij rekkene net mear op Jan Ketelaar en
Jan Ketelaar hoechde net mear op de maatskippij te rekkenjen. Doe hat er
laskjen leard. Foar de 1.500 gûne dy’t dy oplieding kostje moast, hat er in
skoft by de boer wurke. “Ik wie sa grutsk. Dat jild hie ik sels fertsjinne.”

Jan Ketelaar is in potzemakker. Hy makket potzen, earnstige grappen. Hy
brûkte sêfte oranje Afrikaantsjes om metersgrut it wurd HAAT te meitsjen
en in hurde balstien om in sliepend bernstje yn út te hakken. Hy wurke mei
izer, stien, hout, marmer, brûns, pepier en ferve en song lieten ûnder de
namme Sape Tamsma. Hy ried in byld op in foarkheftrúck troch Grins en
Amsterdam en belle mei de Amerikaanske ambassade yn Den Haach om te
sizzen dat Bush en Saddam it mar mei syn twaën útfjochtsje moasten. Hy
wol tulpen yn auto-útlaten stekke, auto’s siedzje yn in stik boulân en yn de
Sahara in toar gebiet sa grut as Nederlân befloeie mei wetter.
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Jan Ketelaar wilde naar Academie voor Beeldende Kunst Minerva. Maatschappelijk
gezien was hij verdwenen, maar op Minerva viel hij in een warm nest. Hij mocht
alles zeggen en doen, hoe gekker, hoe beter. Hij laste een sokkel, deed een
scheet in een zakje en plaatste er de titel WIND bij. Daar werd wel een kwartier
over gesproken. Hij werd voor vol aangezien. De Sociale Dienst zag hem als
een psychiatrische patiënt, hier deed iedereen normaal tegen hem. Jan Ketelaar
heeft hard gewerkt. Hij maakte hier het beeld MEER, als eindexamenwerkstuk.
Meer dan tweeduizend uren werkte hij eraan. ’s Ochtends om half zeven deed
Renze de schoonmaker de deur voor hem open, om acht uur bracht Mattie de
conciërge hem koffie. Hij werkte dan tot om negen uur de lessen begonnen en
na schooltijd ging hij verder, tot ’s avonds laat. “Eindelijk iemand die werkt, in
plaats van ouwehoert”, zeiden de conciërges en schoonmakers. Toen hij zijn
diploma kreeg, hadden ze geld ingezameld voor een cadeau voor hem.
Het beeld MEER is geen aanklacht, het is een duiding. Jan Ketelaaar reed ermee
naar de Beurs in Amsterdam en daar werden ze woedend. MEER is de tijdgeest,
maar in diepste zin ook een zelfportret van Jan Ketelaar. “Het is zo moeilijk
om te zeggen: ik ben gelukkig, zo is het goed. Ik ben zo gek op aandacht, dat
is een chronische behoefte. Altijd meer. Ik heb een niet te stillen zucht naar
erkenning. Zeg dat mijn leven zin heeft. Zeg het dan nog eens. En nog eens.
Sommige mensen waren tot tranen toe geroerd door MEER, anderen werden
boos. De Beurs was een mooi plekje. Daar komen mensen met te veel geld,
om nog meer te veel geld te krijgen. Toen ik er aan werkte vond ik dat het bij
een bank moest. Mooi dat dat nu gebeurt. Het is een mobiel beeld. Het staat
op een pallet en kan overal staan. Dat geldt ook voor mijn andere grote beeld,
WIJZENDE MAN. Dat wil ik aanbieden aan luchthaven Schiphol, als aandenken aan
het Nederlandse asielbeleid. Of het in de aankomsthal of de vertrekhal moet, dat
is nog de vraag. Maar het kan overal staan. Overal waar de ene mens de andere
wel weg wil kijken. Misschien maak ik er een bordje bij, zodat mensen daar hun
naam op kunnen zetten en aangeven wie ze weg willen sturen. Dan kunnen ze
het beeld leasen.”
Jan Ketelaar vermaakt zich prima met beeldhouwen. Hij lacht veel tijdens het
werken. Bijvoorbeeld om het idee dat iemand moet bukken om het gezicht van
de WIJZENDE MAN te kunnen zien en dan tegen de piemel botst. “Hoe kom jij aan
die blauwe plekken? Ik ben tegen een lul gebotst.”
Jan Ketelaar haalde voor de expositie een lief beeldje van een man en een vrouw
terug naar het atelier en laste daar een hond aan vast. De titel is nu: MAN KIJKT
VERDWAALDE HOND IN KONT. Zodra die titel komt, begint het lachen en komt ook
het verhaal. De man zoekt contact, zijn hand raakt net niet die van de vrouw.
Hij hoopt dat hij door de hond heen de vrouw kan zien. Hij kijkt haar aan met
hondenogen.
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Jan Ketelaar woe nei de keunstakademy Minerva. Der wie neat mear fan him
oer, maatskiplik sjoen, mar op Minerva foel er yn in waarm bad. Hy mocht
alles sizze en dwaan wat er woe en as dat gek wie, namste better. Hy makke
in sokkel, die in skeet yn in pûdsje en sette der de titel WIND by. Dêr waard
wol in kertier oer praat. Hy waard foar fol oansjoen. By de sosjale tsjinst wie
er in psychiatryske pasjint, hjir dienen se normaal tsjin him. Jan Ketelaar
hat hurd wurke op Minerva. Dêr hat er it byld MEAR makke as eineksamenwurkstik. Mear as twatûzen oeren sitte deryn. Hy kaam moarns om healwei
sânen op skoalle, dan die Renze de skjinmakker de doar iepen. Om acht oere
brocht konsjêrzje Mattie him in bak kofje. Hy wurke oant njoggen oere, as
de les begûn en nei skoaltyd wurke er fierder, oant jûns let. ‘Einliks ien dy’t
wat docht, yn pleats fan allinich mar ouwehoere’, seinen de konsjêrzjes en
skjinmakkers dy’t him wrotten seagen. Doe’t er syn diploma krige, hienen se
jild ynsammele foar in kado foar him.
It byld MEAR is net in oanklacht, it is in oantsjutting. Jan Ketelaar ried der
mei nei De Beurs yn Amsterdam en dêr waarden se dûm. It is de tiidgeast,
mar yn wêzen ek in selsportret fan Jan Ketelaar. “It is sa dreech om te sizzen: Ik bin lokkich, sa is it goed. Ik bin sa ferrekte gek op oandacht, dat is
in chroanysk ferlet. Altyd mear. Ik haw in net te stillen sucht nei erkenning.
Siz my dat myn libben sin hat. Siz it dan nochris. En nochris. Ik ha meimakke
dat minsken om it byld gûle moasten, ik ha ek meimakke dat minsken lilk
waarden. De Beurs wie in bêst plak. Dêr komme lju mei tefolle jild om noch
mear tefolle jild te krijen. Doe’t ik it makke tocht ik: it moat eins by in bank.
Moai dat it no by de Rabobank komt. It is in mobyl byld, it stiet net om de
nocht op in pallet, it soe oeral stean kinne. Dat jildt ek foar myn oare grutte
byld, Wizende Man. Ik wol it oanbiede oan luchthaven Schiphol, as oantinken oan it asylbelied fan Nederlân. De oankomsthal of de fertrekhal, dat is
noch de fraach. Mar it kin oeral stean. Oeral dêr’t de iene minske de oare wol
fuortsjen wol. Miskien meitsje ik wol in buordsje der by, sadat minsken har
namme der opsette kinne. Dy en dy wol dy en dy fuort-stjoere. Dan kinne se
it byld lease.”
Jan Ketelaar fermakket him wol mei byldhouwen. Hy laket in soad ûnder it
wurk. Hy kin him bygelyks slop laitsje om it idee dat ien bûge moat om it
gesicht fan de wizende man te sjen en dan tsjin de pimel botst. `Hoe komsto
oan dat blauwe plak? Ik bin tsjin in kul oan botst’.
Jan Ketelaar helle in leaf byldsje fan in man en in frou werom foar de eksposysje en laske der in hûn oan fêst. No hjit it: MAN SJOCHT FERDWAALDE HÛN YN KONT.
As de titel komt, begjint it laitsjen en komt ek it ferhaal. De man siket kontakt, syn hân rekket krekt net dy fan de frou. Hy hopet dat er troch de hûn
hinne de frou sjen kin. Hy sjocht har oan mei hûne-eagen.
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Het ijzeren kopje op het stenen hoofd heet THUIS. Het kopje lag eerst op een
aambeeld. Toen de beeldhouwer dat moest verkopen, legde hij het op de steen
en het was alsof het nooit anders was geweest. “Het lag daar alsof het wilde
zeggen: mag ik hier blijven liggen?”

It izeren kopke op de stiennen holle krige as titel THUS. It kopke lei earst op
in ambyld, mar dy moast wer fuort. Doe lei de byldhouwer it op de stien en
it wie as hie it noait oars west. “It lei der as woe it sizze: mei ik hjir lizzen
bliuwe?”

Onder het denken ontstaat het beeld, tijdens het werk vormt zich het idee. Het
beeld is het resultaat van keihard werken, het is gestolde twijfel. Een vlucht
vogels op dunne ijzeren stangen, zacht wiegend in een V met de punt naar
achteren. Die achterste vogel is Jan Ketelaar. Hij houdt de beide armen van de V
bij elkaar. Maar oh wee, als ze uit elkaar gaan, welke kant moet hij dan op. “Die
twijfel. Ik zou dolgraag meer zelfvertrouwen willen hebben, ik wil ergens bij
horen. Maar ik wil ook alleen zijn. Laat mij maar, laat mij maar prutsen. Te veel
zelfvertrouwen is ook niet goed, dat kan zelfs gevaarlijk zijn.”

Under it tinken ûntstiet it byld, ûnder it wurkjen foarmet him it idee. It byld
is it risseltaat fan keihurd wurkjen, it is de stjurre twifel. In flecht fûgels op
tinne izeren stangen, sacht widzjend yn in V mei de punt nei achteren. Dy
achterste fûgel is Jan Ketelaar. Hy hâldt de beide earms fan de V by inoar.
Mar oeh wee, as se út inoar geane, wat kant moat er dan út. “Dy twifel. Ik soe
mear selsfertrouwen ha wolle. Ik wol ergens by hearre. Mar ik wol ek allinnich wêze. Lit my mar gewurde, lit my mar piele. Tefolle selsfertrouwen is ek
net goed, kin sels gefaarlik wêze.”

“Soms denk ik, ik ben beeldhouwer”, zegt Jan Ketelaar. “Ik denk dat ik hier
geschikt voor ben en dat is een wonder. Ik begin er achter te komen dat dit is
wat ik leuk vind. Ik heb een beeldje gemaakt van een vermoeide man, dat vind
ik zelf mooi. Ik wil graag wat moois maken, wat geluk en harmonie brengt in de
wereld, waarin mensen zich kunnen verliezen. Ik ben de Potz niet voorbij, ik wil
geen kunst om de kunst. Elk mens heeft een heilige plicht om iets te doen, als
hij van alles te veel heeft, als hij de ruimte en de tijd en de vrijheid heeft. Hoor
mij, ik heb me zelf verkocht aan de bank. Ik wil ook alleen maar verkopen, ik wil
er van kunnen leven. Van het beeld MEER zou ik wel miniatuurtjes willen maken
om te verkopen. Als een soort Bartje, of Manneke Pis. Zodat mijn vrouw wat
minder kan werken, als zij dat wil.”

“Soms tink ik, ik bin byldhouwer”, seit Jan Ketelaar. ,,Ik tink dat ik hjir
geskikt foar bin en dat is in wûnder. Ik begjin der achter te kommen dat
ik dit moai fyn. Ik ha in byldsje fan in wurge man, dat fyn ik sels moai. Ik
wol graach wat moais meitsje, dat lok en harmony bringt op’e wrâld, dêr ’t
minsken har yn ferlieze kinne. Ik bin de Potz net foarby, ik wol gjin keunst
om de keunst. Elk minske hat in hillige plicht om wat te dwaan, as er fan alles
tefolle hat, as er de rûmte en de tiid en de frijheid hat. Hear my, ik ha mysels
ferkocht oan de bank. Ik wol ek allinnich mar ferkeapje, ik wol der fan libje
kinne. Fan it byld MEAR soe ik bêst lytskes meitsje wolle om te ferkeapjen. As in
soart Bartje, of Manneke Pis. Sadat myn frou wat minder hoecht te wurkjen,
as sy dat wol.’’

Nee, het is geen platte genoegdoening dat hij nu exposeert in Museum
Smallingerland. Jan Ketelaar is er oprecht blij om. Hij is trots dat hij heeft doorgezet, hij is dankbaar dat zoveel dierbare mensen hem hielpen, hij is na vijftien
jaar weer thuis in Drachten. Een gezond gezin, een eigen huis, de mooiste werkplaats van de wereld. “Het valt allemaal mooi op zijn plaats.”

Nee, it is gjin platte genoegdoening dat er no in eksposysje hat yn Museum
Smallingerland. Jan Ketelaar is der oprjocht bliid mei. Hy is grutsk dat er
trochset hat, hy is tankber dat safolle dierbere minsken him holpen, hy is nei
fyftjin jier wer thús yn Drachten. In sûne húshâlding, in eigen hûs, de moaiste wurkpleats fan’e wrâld. “It falt allegear moai op syn plak.”

Fokke Wester
Drachten, 12 maart 2006

Fokke Wester
Drachten, 12 maart 2006
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BIJ DE BLOEMISTE

Een man komt bij de bloemiste
om wat bloemen te kopen
de bloemiste omwikkelt de bloemen
de man steekt zijn hand in zijn zak
om geld te pakken geld
om de bloemen te betalen
maar hij brengt op hetzelfde moment
eensklaps
zijn hand naar zijn hart
en hij valt
Op hetzelfde moment dat hij valt
rolt het geld op de vloer
en vervolgens vallen de bloemen
op hetzelfde moment als de man
op hetzelfde moment als het geld
en daar staat nu de bloemiste
met het geld dat rolt
met de bloemen die vergaan
met de man die sterft
uiteraard is dit alles heel treurig
en zij moet iets doen
de bloemiste
maar zij weet niet wat zij beginnen moet
zij weet niet
waar zij beginnen moet
Er zijn zoveel dingen te doen
met de man die sterft
met de bloemen die vergaan
en het geld
het geld dat rolt
dat altijd maar blijft rollen.

uit: DOOR MIJ SPREKEN VERBODEN STEMMEN
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