Ketel, Prof. Dr. Albert Bernardus Adrianus van. - Buitengewoon hoogleeraar aan de Katholieke Economische
Hoogeschool te Tilburg. - Geb. 30 Maart 1878 teBarneveld,
als zoon van Anneke van der Waal en Pieter Albertus van
.
Ketel, administrateur. - Geh.
met Johanna
Catharina van
Hemmen, geb.
26 April 1879.Zoon: Pieter
Albertus, geb.
29 Juni 1903,
overl. 22 Sept.
1922. - v. K.
behaalde
in
1896 de acte
L.O. en volgde
daarna een cursus voor de acte M.O. boekhouden. In 1901
kwam hij in
dienst bij de
Rotterdamschc
Bankvereeniging te Rotterdam en nadat hij
hier verschillende afd. had
doorloopen,
werd hij tot procuratiehouder — later algemeen procuratiehouder en bureau-chef — benoemd van het kantoor te
Amsterdam. - In 1914 aanvaardde hij de directie van de
bank van Huydecoper & van Dielen te Utrecht, een mot
de Robaver geaffilieerde provinciale bankinstelling. Nog
drie jaar was hij in het bankbedrijf werkzaam, nl. als lid
van de hoofddirectie van de nieuw opgerichte Nationale
Bankvereen., en daarna verliet hij om gezondheidsredenen
het bankwezen. - Gedurende deze periode was hij opgetreden als examinator voor praotijk-examens en M.O.
boekhouden en schreef tezamen met zijn studievriend
L. van Horssen: „De Rekening-Courant"; „Beginselen
van het Boekhouden"; „Beginselen van het Handelsrekenen"; „Het boekhouden op onze examens"; „Hot handels-

rekenen op onze examens", en tezamen met J. V. L. M.
Verbiest: „Bankbalansen". Voorts was hij commissaris
van verschillende N.V.'en. - Na eenige jaren grootendeels
in het buitenland te hebben vertoefd, kon hij zijn studies
weer hervatten. Hij ging artikelen publiceeren in het
Maandblad voor het Boekhouden, Accountancy, de Bedrijfseconoom en. De Naamlooze Vennootschap. Voorts
was hij o.m. voorz. van de comm. van obligatiehouders
der Vereen. Transatlantische Hypotheekbanken, plaatsverv. lid van den Raad van Toezicht van de Hijksverzekeringsbank en comm. van de Hotel Mij. „Krasnapolsky". v. K. behaalde in 1931 den doctorstitel aan de Handelsschool, verbonden aan de Universiteit te Gent, door verdediging van het proefschrift „Inwerking van de economische evolutie op wet en statuten der Naamlooze Vennootschap". — Toen Dr. v. K. in 1934 werd benoemd tot
buitengewoon hoogleeraar in do bedrijfsleer aan de Katholieke Economische Hoogeschool te Tilburg, was zijn inaugurale rede getiteld: ,,De garantie als aanvullende financieringsfiguur". — Prof. Dr. v. K. is ridder in de orde van
den H. Gregorius den Groote. - „Voortstreven", Renkum.

