De beeldhouwer Jo de Vogel (1872-1933) en Schoten
Inleiding
Jo de Vogel was een oom van mijn schoonmoeder (Fien de Vogel), de broer van haar vader. Mijn
schoonmoeder was de enig overgebleven “De Vogel” uit die tak van de familie, van oom Jo en twee
tantes zijn geen nakomelingen.
In de afgelopen jaren heb ik onderzoek gedaan naar het leven van Johannes Harmannus de Vogel,
daarbij puttend uit interne (familie) bronnen en uit externe publicaties, vooral in kranten en catalogi.
Er zijn echter vele open einden gebleven. Wat jammer is, omdat het een interessante persoon is
geweest. De onbekendheid geldt niet alleen met betrekking tot zijn opleiding, maar ook over zijn
verdere leven als beeldhouwer in het buitenland. Van zijn scheppingen is weinig bewaard gebleven,
alleen via www.staatingroningen.nl zijn twee grote werken uit de jaren 20 te achterhalen. In de
Gezinskaarten van de Gemeente Amsterdam is Jo op 7 juni 1916 vanuit Rome in Amsterdam
ingeschreven. Ten overstaan van Notaris Adriaan Bertling te Haarlem wordt op 23 augustus 1921
voor fl 13.000,-- het herenhuis, erf en tuin, perceel B 4926, Zaanenlaan 1 te Schoten aan hem in
eigendom overgedragen. Hij is in dit huis overleden op 9 mei 1933 zoals blijkt uit het Register van
Overlijdens van de Gemeente Haarlem (1933 nummer 553).
Enkele feiten en publicaties
Jo de Vogel genoot een deel van zijn opleiding aan Academie Minerva te Groningen, waar hem
tweemaal een Zilveren Academie Medaille werd toegekend. Voor scheppende kunstenaars een
belangrijke onderscheiding. In 1893 werd hij toegelaten tot een vervolgopleiding aan de Rijksschool
voor Kunstnijverheid bij het Rijksmuseum te Amsterdam. Daarna werkte hij in München, Rome en
Parijs.
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In de notariële Memorie van Aangifte voor het recht van Successie der nalatenschap van de heer
Johannes Harmannus de Vogel, overleden te Haarlem, op 8 mei 1933 wordt gewag gemaakt van het
testament dat Johannes Harmannus (Jo) eerder heeft laten opstellen. Hierin staat volgens de
Aangifte onder meer het volgende:
“Ik ondergetekende Johannes Harmannus de Vogel, beeldhouwer wonende te Schoten bij Haarlem,
herroep bij deze alle voor heden door mij gemaakt testamentaire beschikkingen, in welken vorm ook
gemaakt of verleden. Ik legateer aan mijne huishoudster Maria Isabella Clasina Luken, als ze nog in
leven is, het woonhuis met tuin en atelier, alles met den gehelen inhoud, gelegen aan de Zaanenlaan
1 te Haarlem, N. kad. sectie B nummer 4926, benevens een bedrag van f 15.000,-- zegge
vijftienduizend gulden in contanten, alles vrij van successierechten”.
Het vastgoed is kadastraal bekend: Gemeente Haarlem, sectie B nummer 4926, groot 0.04.02 HA.
De waarde wordt voor de successie bepaald op f 9.000,-Daarnaast erven de erfgenamen (broer en zuster) onder meer: Broeikas, schuur en tuin aan de
Rijksstraatweg te Schoten, kadastraal bekend: Gemeente Schoten, sectie B nummer 4887, groot
0.08.06 HA, geschat op f 10.000,-- Laatstgenoemd vastgoed verhuurd voor vijfhonderd zes en
zeventig gulden per jaar, blijkens huurcontract geregistreerd te Haarlem 5 mei 1931, deel 130 folio
65 vak 2. De huur wordt in maandelijkse termijnen betaald van f 48,-- steeds op de 2de der maand.

Foto uit de jeugd van Jo de Vogel

Kopie van een portrettekening van
Jo de Vogel door de bekende schilder
F.H. Bach te Groningen
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Pasfoto

Het beeld werd in eerste aanleg
voor de tentoonstelling in gips
uitgevoerd en omstreeks
1922/1923 in brons gegoten. Het
meet 40 x 40 x 30 cm en weegt
ruim 22 kg.

Knipsel uit Elsevier over de St Lucas
Tentoonstelling in het Stedelijk
Museum te Amsterdam (1921).

Onthulling Scholtenbank te Groningen (1923) Foto: P.B. Kramer, uit RHC Groninger archieven
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In de “Oprechte Haarlemsche Courant” van 14 juni
1923 verschijnt een artikel van bijna een kwart pagina
met foto’s van enkele werken van Jo de Vogel met de
volgende begeleidende tekst:
Te Groningen is onlangs een monumentale bank
onthuld ter nagedachtenis aan de heer J.E. Scholten
aldaar. In de verhoogde rugleuning prijkt een bronzen
plaquette met beeltenis en profiel van de heer
Scholten, belangeloos vervaardigd door de
beeldhouwer, de heer J.H. de Vogel, Zaanenlaan 1 te
Schoten. De heer de Vogel, die sinds korte tijd in
Schoten woonachtig is, is een geboren Groninger,
hetgeen aanleiding is geweest dat hij belangeloos een
plaquette van wijlen de heer J.E. Scholten heeft
vervaardigd. De heer De Vogel heeft vele jaren in het
buitenland doorgebracht; enige jaren in München, 5
jaren te Rome en de laatste 10 jaren te Parijs. De
internationale verhoudingen zijn echter dusdanig
geworden, dat een Hollander maar het beste in zijn
eigen land kan zijn, hoewel voor de beeldhouwkunst
hier te lande maar bedroevend weinig wordt gevoeld.
Hierboven enige foto’s van door de heer De Vogel
uitgevoerde werken.

Het bronzen beeldje (38 cm) van Mata Hari
is ongeveer 1923 tot stand gekomen. Het
staat wel vast dat Jo de Vogel de naam en
reputatie van Mata Hari uit zijn tijd in Parijs
(rond 1908 – 1912) kende. Hij zal haar
waarschijnlijk niet persoonlijk gekend
hebben.

4

Enkele van de vele krantenknipsels (uit 1924 en 1925) over het overlijden van Burgemeester Van
Ketwich Verschuur en het monument dat een jaar later (1925) onthuld is. Dit was kennelijk een
prestigieuze opdracht, want landelijk is hieraan veel aandacht besteed.

Beeldhouwer Jo de Vogel in het atelier bij zijn
woning in Schoten
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(Nieuwsblad van het Noorden 5-12-1924)

Besluit
Ondanks lang verblijf in het buitenland kreeg Jo de Vogel behoorlijk wat publiciteit bij zijn werk nadat
hij was teruggekomen. Van de periode vóór 1920 is slechts zijn deelname aan “Le salon” van de
Artistes Francais van 1910 in o.a. het tijdschrift La Revue des Beaux-Arts terug gevonden. Hierin
wordt zeer positief over zijn inzending geoordeeld.
Het is opvallend dat bijvoorbeeld de Oprechte Haarlemsche Courant aandacht besteedde aan een
kunstenaar uit Schoten die zijn wortels vooral in Groningen heeft en een nieuwkomer in Haarlem is.
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Jo krijgt behoorlijke ruimte om zich te presenteren. De opdracht, totstandkoming en onthulling van
het monument voor burgemeester Van Ketwich Verschuur ging gepaard met grote media aandacht.
Een vermelding met foto van zijn schepping en naam in het blad Elsevier over de St Lucas
tentoonstelling 1921 doet vermoeden dat Jo de Vogel bepaald geen middelmatig kunstenaar was.
Elsevier had als toonaangevend cultureel magazine van die tentoonstelling gemakkelijk werken van
gerenommeerde schilders als Filarski, Prof Jurres, Jan Sluijters of andere bekende deelnemers
kunnen tonen, maar koos voor werk van Jo de Vogel.
Zoals gepubliceerd, verbleef Jo de Vogel volgens kranteninformatie enige tijd in München, vervolgens
in Rome en daarna in Parijs. Dat blijkt niet te kloppen, aangezien vaststaat dat hij in juni 1916 in
Amsterdam aan de Groenburgwal wordt ingeschreven, komende uit Rome. In 1919 neemt hij voor
het eerst deel aan de St Lucas tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam. In diverse
notariële akten in de familie uit de periode 1910 – 1915 wordt hij vermeld als “beeldhouwer,
wonende te Parijs”.
Ondanks alle terug gevonden gegevens en publicaties blijft het een onvolledig beeld. Van zijn verblijf
in Schoten (1921 – 1933) is, behoudens het hier vermelde, heel weinig terug gevonden. Na 1925
werd het stil om Jo de Vogel. Hij was geen lid van een Haarlemse kunstenaarsvereniging en deed
voor zover bekend niet mee aan de grote tentoonstelling van beeldhouwwerken in oktober 1926 in
Haarlem. Iedere aanvulling met informatie is dus van harte welkom.
Arnhem, 8 maart 2019
Jan C. Bezemer
jcbezemer43@gmail.com
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