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Deel II. Epiloog. 

11.11. EPILOOG 

'Vogel chez soi' 
Van 1920 tot aan zijn dood woonde Vogel met zijn gezin in Den Haag. 

'De ben na al dat reizen bijna burgerlijk van huiselijkheid geworden', zei hij in 
een interview met zijn leerlinge, de journaliste Hermance Fahrensbach.1 Hij 
bracht zijn laatste levensjaren door in comfort en in stijl. 

Het Statenkwartier was een nette buurt die zich kon beroemen op een 
aantal vooraanstaande bewoners.2 De schilder Willy Sluiter, die tevens 
voorzitter was van het Schilderkunstig Genootschap Pulchri Studio, 
resideerde vlakbij, evenals mr. jhr. DJ. de Geer, de toenmalige minister van 
financiën en Salomon van Oss, de stichter van het weekblad Haagsche Post. De 
wijkagent woonde om de hoek, in de Frederik Hendriklaan. Dat moet van pas 
zijn gekomen toen het huis van een buurman aan Frankenslag 316, majoor 
Henri Verspyck, in november 1921 het doelwit werd van een bomaanslag.3 

Later zouden de cabaretier Jean-Louis Pissuisse en de jeugdige Caro van 
Eyck, toen nog Gerarda Taytelbaum geheten,4 zich aan de Frankenslag 
vestigen. De toneelspeler Cor Ruys, minister-president Colijn, de schilder 
Antoon Molkenboer, de zanger Koos Speenhoff en vele anderen namen in de 
loop van de jaren twintig hun intrek in de buurt. Tenslotte waren daar de 
naaste familieleden. Een andere zuster van Ellen Vareno: Jo Martens-Buwalda 
woonde met haar man Jan om de hoek aan de Statenlaan. Hun kinderen Pim, 
Dicky en Paul waren precies even oud als Tanja, Ellen en Albert jr. Als mama 
Buwalda-Dessauvagie in Holland was kwam deze altijd bij één van haar 
dochters logeren. Alberts oudste broer Karel vestigde zich in deze tijd 
eveneens in Den Haag, evenals vader Vogel tot diens dood in 1926. 

De kinderen Vogel groeiden op in de prettige, mondaine sfeer van een 
geacht en gevierd kunstenaarsgezin. 

Als men het huis van Albert Vogel binnentrad, schreef Hermance 
Fahrensbach, 'ademde je direct een aangename sfeer tegemoef .5 In de ruime, 
wit marmeren hall hing het levensgrote schilderij van Vogel door Han Van 
Meegeren, omringd door familieportretten: 'een militair en een dame met 
kanten muts'. In het midden, boven de haard, prijkte het grote fotoportret van 
Carmen Sylva.' 'In dit voorportaal van des kunstenaars heiligdom dus al 
direct die zekere piëteit voor grandeur en traditie', stelde Fahrensbach.7 

Ook in de salon trof haar dit. 'Weer oude, geschilderde familieportretten, 
nog uit de pruikentijd maar liefst: "zouden zij straks niet, een statige 
menuette dansend, glijden over den glanzende parketvloer?"8 Hier hing ook 
een levensgrote afbeelding van een militair in gala-tenue, in dit geval van de 
vader, kolonel Karel Vogel. Toon Dupuis' bronzen buste van de 
voordrachtskunstenaar, die hem was aangeboden in 1907 stond ook in de 
salon.' 

De meubelen rondom waren massief en stijlvol, Queen Anne-stijl en 
overtrokken met gedamaskeerd, stemmig grijs fluweel. Een oude kast van 
glanzend donker bruin hout een vergulde spiegel en een vleugel 
completeerden de inrichting van het vertrek. Het meest frappeerde de 
journaliste een grote aquarel van Jan Cossaar, die het benedengedeelte van de 
Dom van Milaan voorstelde, bijna uitsluitend in wit en okerachtig-gele tinten 
gehouden en 'zeer grootsch van compositie'.,(> Op de massale traptreden 
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scheen een mens nog minder dan niets, schreef Fahrensbach. Zij kon zich 
voorstellen 'dat de grote minnaar der Antieken, van Vondel en Shakespeare, 
de vertegenwoordiger der "groote stijl" in de voordrachtskunst: Albert Vogel, 
dit stuk wel bijzonder dierbaar moest zijn'." 

De journaliste werd vervolgens meegetroond naar het heiligste der 
heiügen in Huize Elisavetha: Vogels studeerkamer op de eerste verdieping. 
'In die kamer bevonden zich drie overwegend dominante voorwerpen. Dat 
waren de schemerlamp, die leek op een zuil uit de decors van één of ander 
klassiek drama, de hoge boekenkast over de gehele breedte van de 
achterwand die de indruk maakte van een gotisch kerkraam en het 
schrijfbureau, dat ongekende afmetingen had en toch schier te klem was, 
'afgaande althans op de overlading, die er de sfeer van voordurenden arbeid 

schept....'12 

'Te midden van deze monumentale voorwerpen stond de figuur van 
Albert Vogel: breed en vierkant, krachtig en zelfbewust. Stel U in die kamer 
een mager manneke voor, een schriel heertje, dat op slobkousjes chic en 
coquet, de gastheer speelde', spotte Fahrensbach.'3 'Het zou een karikatuur 
geweest zijn!' In dit vertrek vol louter plaatsbezettende, imponerende 
stukken was de figuur van Albert Vogel een ruimtevullende gestalte, die er in 
hoorde. 'Ik moet in mijzelf lachen als ik in deze zelfde kamer in huize 
Elisavetha naast een massief brons en ivoren beeld van Napoleon, Vogels 
afgod, een wereld-ontstegen Boeddha zie zitten mediteren. Maar dit is nu 
echt Vogel: westerse daadkracht en oosterse mystiek in één persoon 
verenigd'." 

In zijn middelbare leeftijd had de voordrachtskunstenaar eindelijk rust 
gevonden. Vogel vond niets prettiger dan 's avonds, na een solo-optreden, 
weer thuis te komen bij zijn familie. Emmy Buwalda beschreef in Vogels 
Gedenkboek15 hoe heerlijk hij het vond om zijn vrouw en huisgenote dan nog 
wachtende te vinden: 'Hij is dan moe, doodop van een avond waarin hij een 
zaal van eenige honderden menschen geëlectriseerd heeft door zijn kunst, 
zijn gelaat getuigt nog van de inspanning en hij verraadt zijn 
opgewondenheid in woord en gebaar. Maar dan is het: "Hoe hebben jullie het 
gehad" en "Hoe maken de kinderen het", en in zijn rok nog, steekt hij de 
brand in een versche pijp, plant zich in zijn stoel, strekt behagelijk zijn beenen 
uit. "En zou er nu nog een klein stukje brood voor me zijn, gewoon maar, 
enkel wat boter erop... en thee als het mag, nog twintig koppen thee..." (...) 
Hij is de eerste twee uren nog met geen stok naar bed te jagen...'16 

Ter nagedachtenis aan luitenant-generaal Anthing, de pleegvader van 
Wilhelm en Carl Vogel in de vroege negentiende eeuw ontstond in deze tijd 
binnen de familie Vogel de behoefte de naam van de generaal toe te voegen 
aan hun eigen achternaam. Dit verzoek werd bij Koninklijk Besluit op 18 
februari 1933 verleend. Sinsdien werd de voordrachtskunstenaar 'Albert 
Anthing Vogel' genoemd.17 

Misschien had dit verzoek te maken met Vogels toenemende interesse in 
zijn familiegeschiedenis en voorgeslacht. Voor zijn vijfentwintigjarig 
kunstenaarsjubileum was hem verzocht een levensbeschrijving van zichzelf, 
zijn achtergrond en zijn familie te geven.18 Vogel kweet zich grondig van deze 
taak en maakte er een ware genealogische studie van. Hij greep de 
gelegenheid aan om in de zomer van 1923 met zijn familie een soort 
'pelgrimstochf te maken naar het land van zijn voorvaderen: de 'Herrschaff 
Triebel, in Silezië. Hij nam contact op met verre Duitse familieleden en 
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bestudeerde diverse landkaarten en documenten.19 De reis zowel als de 
resulterende levensgeschiedenis eindigden bij Vogels schoonzuster en 
zwager Jo en Jan Martens-Buwalda die tijdelijk in Zwitserland vertoefden. 
'Op dit ogenblik', schreef hij, 'terwijl ik in de tuin van de villa Dubochet te 
Montreux dit verhaal beëindig, buitelen onze twee kindertjes met die van 
oom Jan over elkaar heen in dolle pref." Vogel hoopte nog vele bladzijden 
toe te kunnen voegen aan deze levensgeschiedenis en zijn aantekeningen niet 
te staken voor dat de cijfers 49 die zijn leeftijd aanduidden 'in de omgekeerde 
volgorde stonden'.21 In 1930 maakte het gezin nogmaals de reis naar Silezië, 
naar Ellen Vogel zich herinnert. 

Vogel was dol op zijn kinderen. Emmy Buwalda noemde hem 'een 
prachtig huisvader', die ondanks zijn drukke werkzaamheden altijd tijd 
vrijmaakte om méé te praten, méé te spelen, de kleine kindergeheimpjes te 
horen en te delen, hartelijk en lief tegen ze te zijn.22 Tanja, de oudste en haar 
vaders hartedief, herinnerde hem zich als een schat van een papa; ze zat 
graag bij hem op schoot en plukte dan aan zijn borstelige wenkbrauwen, 
hetgeen hij zich glimlachend liet welgevallen.23 Ellen beschreef hem als een 
leeuw die zo nu en dan een schattige poot uitstak: 'merkwaardig hoe je je als 
kind toch ook van die kracht bewust was.'24 Albert, die slechts negen jaar oud 
was toen hij stierf, herinnerde zich zijn vader nauwelijks, maar de volgende 
anecdote - zou de zoon deze later nog gelezen hebben? - is zonder twijfel 
illustratief. Hermance Fahrensbach heeft haar interview beëindigd en maakt 
aanstalten om te vertrekken: 

'In de hall stuiten wij op een zevenjarig jongetje met een smal, opvallend 
blank gezichtje en rossig-gouden haar'. * '"Zoo kleine schavotduivel", spreekt 
vader Vogel hem aan, en zoonlief - nauwelijks tot Papa's heupen reikend -
antwoordt slagvaardig, als een tweede "David" den "Goliath" naast mij van 
het hoofd tot de voeten metend: "Wat ventje wou je met mij beginnen?!"'26 

'De goedige reus, die Vogel op dit oogenblik is, schudt van het lachen, 
en zegt geamuseerd: "U ziet het ik kan hem nu al niet meer aan!" en tot het 
kereltje: "vooruit jong maak je opwachting.'"27 

'Albert junior buigt diep en biedt ridderlijk aan mijn tasch voor mij te 
dragen. Natuurlijk accepteer ik dit edelmoedig aanbod gracelijk tot de deur, 
en neem daar met een zeer voldaan gevoel afscheid van vader en zoon...'28 

Vogels dood 
Het is inmiddels gebleken - als er in de jaren twintig wat te vieren, te 

'jubelen' of te herdenken viel, vooral in Den Haag, dan haalde men Albert 
Vogel erbij. In de loop van het decennium werd Vogel noodzakelijkerwijze 
steeds meer een graf- dan een feestredenaar. Bij de dood van Marcellus 
Emants in 1923 had Vogel bijvoorbeeld Lola voorgedragen." Op 10 maart 
1928 was er in de Haagsche Kunstkring een herdenking voor Jan Toorop, die 
toen net overleden was.30 De laatste officiële plechtigheid waar hij aan 
meewerkte was de Willem de Zwijger-herdenking op 27 maart 1933. Vogel 
hield een rede getiteld Nederland en Oranje.31 Een aantal van zijn 
redevoeringen voor dergelijke gelegenheden zijn bewaard gebleven en 
berusten in zijn archief.32 

Ook in zijn persoonlijk leven had inmiddels een aantal sterfgevallen 
plaatsgehad. Alberts lievelingsbroer Theo was in 1920 door een noodlottig 
ongeluk om het leven gekomen: tijdens een diner bij vrienden in Rotterdam 
had hij in de gang de verkeerde deur geopend, was in het donker van de 
keldertrap gestort en had zijn nek gebroken. Naar aanleiding van het 
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overlijden van zijn held en vriend Louis Bouwmeester in 1925 publiceerde 
Albert Vogel in De Maasbode een levensbeschrijving van de acteur.33 Kolonel 
Karel Vogel overleed in 1926, Albert vriend en 'ontdekker' Johan de Meester 
twee jaar daarna. In 1932 stierf zijn broer Adrie. Op 1 november 1933 ontviel 
hem, totaal onverwacht zijn beste vriend, Herman Poort.34 Bij diens 
begrafenis hield Vogel een bewogen lijkrede.35 

Zelf was hij ondertussen ook niet zo gezond meer. In die eerste week 
van november 1933 was het verschillende vrienden opgevallen, dat hij er niet 
goed uitzag. Toch was hij nog volop actief. Een optreden in Maastricht stond 
op de agenda, en getuige een brief van Cyriel Verschaeve was hij van plan 
een reisje naar België te maken.36 

Een week na het afscheid van Herman Poort werd Vogel getroffen door 
een hartaanval. Het was een koude woensdagavond in november. Hij had 
zijn kinderen goedenacht gekust en zich teruggetrokken op zijn 
studeerkamer, om nog wat door te nemen. Een uurtje later vond zijn vrouw 
hem dood achter zijn bureau. 

De verslagenheid was groot. Het Vaderland noemde het nieuws van 
Vogels overlijden een 'ontstellend berichf * De Nieuwe Rotterdamsche Courant, 
de Residentiebode en Het Vaderland publiceerden een serie persoonlijke 
herinneringen van vrienden van de voordrachtskunstenaar: Willem Landré,38 

zijn vroegere buurman uit Haarlem: Hugo Scheltema,39 Rusticus (Marius 
Bauer),40 'Scriba',41 Hendrik van der Wal,42 luitenant-kolonel Gijsberti 
Hoodenpijl die hem nog in Delft had meegemaakt,43 en Albert van der 
Hooghte.44 

De begrafenis had plaats op 11 november. Vanuit de Frankenslag 
vertrok, langzaam en plechtig, de limousine met de doodskist. Vogels 
ridderorden waren aan de voorkant van de auto gehecht. Direct hierachter 
volgden de weduwe en de drie kinderen, vergezeld door Vogels vrienden Jan 
Feith, Willem Landré en de musicus Henk van den Berg. In de kerk van de 
Heilige Martelaren van Gorcum aan de Stadhouderslaan werd de requiemmis 
van Perosi uitgevoerd, waarbij Ari Vedesta de baritonpartij zong. Vervolgens 
trok de stoet naar het roomskatholieke kerkhofje aan de Kerkhoflaan. Een 
enorme groep rouwenden wachtte de familie. 

Zelden was een zo heterogeen gezelschap bijeen als op deze begrafenis, 
schreef de Nieuwe Courant.45 'De hoogste militairen en de eerste kunstenaars 
van het land zullen elkander zelden ontmoeten. Hier was dit het geval en in 
beider kring werd de afgestorvene om het zeerst vereerd.'46 De adjudant van 
koningin Wilhelmina, delegaties van het ministerie van defensie, de Generale 
Staf en het regiment Grenadiers en Jagers stonden hier naast bestuursleden 
van de Haagsche Kunstkring en Pulchri Studio, het Louis Couperus 
Genootschap,47 het Bilderdijk Genootschap en de Bond van Nederlandsche 
Tooneelschrijvers.48 Er waren een zestigtal kransen van onder andere de 
Roemeense Legatie, de Leidse Universiteit en de Hoogere Marine 
Krijgsschool.4' Nadat de baar in de kapel was gedragen, verrichtte pastoor 
Root absolutie en beaarding. Langzaam daalde de kist af in het graf van de 
familie Anthing Vogel, waar ook Pauline Vogel-Sassen begraven was.50 Die 
dag hing aan het gebouw van de Haagsche Kunstkring in de drukke Lange 
Houtstraat de groen-gele vlag halfstok ten teken van rouw, terwijl op de 
beide Krijgsscholen de lessen van half elf tot half drie werden gestaakt en de 
gordijnen gesloten.51 

De Haagsche Kunstkring wijdde de avond van 3 december 1933 aan 
Vogels nagedachtenis. Artistiek Den Haag had zich 'door de felle kou' niet 
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laten weerhouden en was in grote getale komen opzetten, schreef Het 
Vaderland.51 Het borstbeeld van Vogel, dat achter het katheder stond 
opgesteld, was voor de gelegenheid met een rouwkrans getooid en de 
achtergrond met een rouwfloers afgezet. Jan Ubink sprak een 
welkomstwoord en las een gedicht op de overledene geschreven door J.C. 
Sonneborn.53 Hugo van Daalen speelde 'een' melodie van Rachmaninov, die 
deze pianist destijds ook bij de herdenking van Jan Toorop ten beste had 
gegeven en die Vogel toen zeer had ontroerd.54 Vervolgens sprak Eduard 
Veterman over 'het individualistische verschijnsel, dat Albert Vogel was'.55 

Thera Latour declameerde 'Bc houd van het proza' van Lodewijk van Deyssel 
en Arie Vedesta zong het laatste vers uit Dies irae van Johannes Verhulst 
Tenslotte gaf W.N. van der Hout een karakteristiek van de mens Vogel die 
later werd gepubliceerd in Het Woord.56 De vroegere algemeen voorzitter 
werd in stijl herdacht. 

Vogels dood kwam niet voor iedereen als een volslagen verrassing. 
Albert van der Hooghte was een der laatsten die de 

voordrachtskunstenaar had gezien. In Het Vaderland beschreef hij zijn 
indrukken.57 

'Maandagmiddag 6 November was ik voor het laatst bij hem. Wij 
behandelden samen Vondel's gedichtje 'Kinder-lijck'. 

Toen ik het had voorgedragen, zoo goed en zoo kwaad als het ging, 
dacht Vogel een oogenblik na en zei toen: 'Niet kwaad, jong, maar toch 
ontbreekt er iets aan. De stemming moet kalmer en zaliger zijn. Dat gestorven 
kindje smaakt nu alle zaligheden van het hemelsche leven. De stem, waarmee 
het na zijn dood zijn moeder toespreekt, is volkomen sereen, maar tevens met 
een jubelklank. Luister...'58 

'En toen zeide hij, zoo schoon als ik nog nimmer gehoord had: 
" Waarom schreit gij 

waarom greit gij op mijn lijk? 
Boven leef ik, boven zweef ik, Engeltje van 't hemelrijk. 
En ik blink er, en ik drink er, 
't Geen de Schenker alles goeds 
Schenkt de zielen die daar krielen, 
Dartel van veel overvloeds. 
Leer dan reizen, met gepeizen, 
Naar paleizen uit het slik 
dezer waereld, die zoo dwerrelt. 
Eeuwig gaat vóór oogenblik'"5 ' 
'Het was voor het laatst, dat ik Vogel hoorde. En iemand, die dit gedicht 

op een wijze, als ik het hoorde, tot uiting kon brengen, moest wel volkomen 
met het leven hebben uitgevochten. De schaduwen des doods hebben hem 
niet meer kunnen verschrikken en zijn eeuwige slaap moet heel vredig zijn.'60 

De erfenis 
Na Vogels dood gingen de activiteiten van de Maatschappij tot 

Bevordering van Woordkunst: het organiseren van jaarlijkse wedstrijden in 
de welsprekendheid, de uitgave van het orgaan Het Woord en de gezellige 
bijeenkomsten of kunstavonden gewoon door. 

De in 1933 aan het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen aangeboden nota61 drong een drietal jaren later door op 
regeringsniveau. Bij de behandeling van de onderwijsbegroting van 1936 
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richtte de toenmalige Minister van Onderwijs, J.R. Slotemaker de Bruine, 
enkele waarderende woorden aan het adres van de Maatschappij." 

Omstreeks deze tijd ontstond binnen de universiteiten ook een streven 
naar onderwijs in de welsprekendheid. In het begin van de jaren dertig had 
Louise Kaiser, lector van het Fonetisch Instituut aan de Gemeentelijke 
Universiteit van Amsterdam, daar een spreekcursus opgezet voor 
belangstellenden aan alle faculteiten.63 In het studiejaar 1935-1936 stelde de 
faculteit der Letteren en Wijsbegeerte een commissie samen met de opdracht 
een plan te ontwerpen voor onderwijs in lezen en spreken. Dit plan verscheen 
onder de titel 'Colleges voor welsprekendheid' in het Jaarboek van de 
Universiteit van Amsterdam.6* Aan de genoemde colleges werkten mee de 
hoogleraren Faddegon, Pos, Kuiper, Verdenius, Donkersloot (Antonie 
Donker), Van Doorn, Balthazar Verhagen en Louise Kaiser.65 Eveneens in dat 
jaar werd Het spreken en zijn voorbereiding van de hand van B. Faddegon 
gepubliceerd. In een bespreking van dit boek in Het Woord kwam aan de orde 
dat de schrijver uitvoerig stilstond bij de vraag: 'Waarom juist in deze tijd de 
belangstelling zoo groot is voor de kunst van het gesproken woord.'66 Toch 
zou het pas tot 1947 duren voor de sectie Nederlandse van de faculteit der 
Letteren kwam met een 'Voorstel tot het instellen van een leerstoel voor 
Hoger Onderwijs in de Welsprekendheid ter bevordering van de spreek- en 
schrijfkunst in de samenleving.'67 Op initiatief van de hoogleraren Pos, 
Romein en Donkersloot werd in 1950 uiteindelijk Garmt Stuiveling benoemd 
als buitengewoon hoogleraar in de welsprekendheid.68 Typerend was echter 
dat Stuiveling direct een nieuwe naam uitvond voor het vak: taalbeheersing. 
Hiermee wilde hij aangeven dat hij het woord 'retorica' te beperkt achtte, 
namelijk tot spreken onder verwaarlozing van luisteren, lezen en vooral 
schrijven.69 Stuiveling bevestigde dat taalbeheersing 'een soort toegepaste 
taalkunde is, zoals techniek een toegepaste natuurwetenschap, laat zich 
moeilijk ontkennen.'70 Op deze basis betitelde Braet één van zijn artikelen 
'Taalbeheersing als nieuwe retorica'.71 

In de geschiedenis van de totstandkoming van het vak taalbeheersing 
komt de naam van Albert Vogel of van de Maatschappij tot Bevordering van 
Woordkunst, die het streven naar een hoogleraarschap in de 
voordrachtskunst in haar statuten had staan, niet voor.72 Bij de herdenking 
van het tweehonderdjarig bestaan van het vak neerlandistiek in Leiden in 
1997 beschreef Braet in Een bedenkelijke nieuwigheid de periode 1850-1950 wat 
de retorica betreft als 'een verloren eeuw'.73 Elders spreekt hij van het 
'welsprekendsheidsloze tijdperk aan de Nederlandse universiteiten.'74 Voor 
Albert Vogel en diens levenswerk was hier geen plaats.75 

Kort na Vogels overlijden werd, vermoedelijk op initiatief van Albert 
van der Hooghte en in elk geval vanuit de Haagse Kunstkring, een comité 
gevormd om te komen tot de oprichting van een monumentje ter herdenking 
van de voordrachtskunstenaar. Voorzitter was de kolonel van de generale 
staf, directeur van de Hoogere Krijgsschool en toeziend voogd van de 
kinderen Vogel, jonkheer J. Th. Along von Geusau. Jan Feith, A.W. Kamp, 
K.H.E. de Jong en Elisabeth Couperus-Baud maakten deel uit van het 
comité.76 

Het gedenkteken werd ontwerpen door Antoon Molkenboer. Het is een 
fonnteintje bestaand uit een zuil, bekleed met Venetiaans mozaïek, waarop 
een rijzige figuur is afgebeeld in wit en zilver op een gouden achtergrond. De 
watertoevoer is zo geregeld dat het zuiltje van bovenaf overgoten moet 
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worden, en de steeds wisselende tinteling van kleuren onder het 
neerruisende water verbeeldt zodoende de vloeiende stroom van het 
gesproken woord. Tot opschrift draagt het een regel van Vondel: 'O, wond're 
macht van 't woord vol majesteif, en: "Aan Albert Vogel 1874-1933'. Het 
bassin aan de voet van het zuiltje wordt door drie waterstralen overspoeld. 

Het monumentje werd onthuld op zaterdag 25 juli 1936. De plechtigheid 
werd, behalve door Vogels gezin, onder andere bijgewoond door Willem 
Drees, H. Van der Kloot Meyburg, de voorzitter van de Haagse Kunstkring, 
de kunstenaars Molkenboer en Van Konijnenburg en wethouder Feber 
namens de Haagse gemeente." In de nabijheid van het fonteintje was een 
podium gemaakt waarop de genodigden hadden plaatsgenomen. Na een 
korte inleiding door Alting von Geusau werd de toen twaalfjarige Albert 
Vogel jr. uitgenodigd het gedenkteken te onthullen.78 Wethouder Feber sprak 
namens de Haagse gemeenteraad, Alting von Geusau legde namens leraren 
en leerlingen der Hoogere Krijgsschool een krans aan de voet van het 
gedenkteken. Tenslotte werden de bloemstukken aangedragen, onder andere 
van het debatgezelschap dat in Huize Elisavetha bijeen gekomen was." 

Thans is Molkenboers monumentje de enige tastbare herinnering in Den 
Haag aan het levenswerk van een uitzonderlijk kunstenaar. Het is een 
typisch, zij het laat, voorbeeld van de negentiende eeuwse vloeistof-
metaforiek, de uit de vroege negentiende eeuw stammende gedachte, dat 
poëzie een 'uitstorting' van het gevoel was.80 Als zodanig is het een 
voortreffelijke interpretatie van Albert Vogels' romantische voordrachts-
kunsf. In 1958, dus vijfentwintig jaar na Vogels dood, verscheen er in Het 
Vaderland nog een stukje ter herdenking van dat feit.81 Het eindigde met de 
klacht dat het monumentje aan het Frederik Hendrikplein zo schromelijk 
verwaarloosd was, en de vraag of de gemeente hier geen verbetering in kon 
aanbrengen? Een klacht die sindsdien vele malen is gehoord.82 

Het monumentje aan het Frederik Hendrikplein is onlangs weer eens 
gerestaureerd. De droeve boomtak die tot voor kort het bovenste gedeelte 
van het zuiltje aan het gezicht onttrok is weggezaagd. Het onkruid en de lege 
bierblikjes zijn verwijderd uit het waterbassin en er sijpelt weer een miezerig 
straaltje water over het mozaïek naar beneden. Het feit dat het fonteintje nog 
steeds niet naar behoren functioneert lijkt welhaast symbolisch. 

Wie het gedenkteken van Molkenboer in zijn oorspronkelijke bedoeling 
wil gaan bekijken, moet dat gaan doen op een dag dat het flink regent. Dan 
schittert en schemert het in goud en zilver onder de neerdansende 
waterdruppels, dat het een lust heeft. Het roept ons heel even voor de geest, 
hoe Albert Vogels 'bronzen stem' eens op bruisende wijze een Napoleon, een 
Caesar of een Coriolanus tot leven moet nebben gebracht. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Op zijn gezin had de schok van Vogels plotseling overlijden een pijnlijk 
effect. 

Ellen Vareno hing de her resoluut in de wilgen. Na de dood van haar 
man heeft zij nooit meer op de planken gestaan. Twee jaar lang liep zij rond 
met een weduwenkap. Zij heeft Vogel tweeënvijftig jaar overleefd, en al die 
tijd is zij alleen gebleven. 

Kort na Vogels dood werd de familie getroffen door een nieuwe ramp. 
Het door de Houtkoning van Java: Pieter Buwalda, vergaarde 

familiefortuin was op 1 januari 1917 overgedragen aan de Vereenigde 
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Tavasche Houthandel-Maatschappijen.83 De exploitatie van de concessies in de 
buitenbezittingen viel toe aan de Vereenigde Indische Bosch-Exploitatie 
Maatschappijen van P. Buwalda & Co., met een kapitaal van respectievelijk 
f2 500 000 en f4.000.000, voor die tijd gigantische bedragen.84 De zes kinderen 
Buwalda hadden altijd op een behoorlijk inkomen kunnen rekenen. Was het 
dividend van deze Maatschappij over het jaar 1929 nog 4%, in de 
daaropvolgende jaren werd dit tot nul gereduceerd. In 1933 was het kapitaal 
verminderd tot f750.000.85 Hoe dit precies heeft kunnen gebeuren is met 
duidelijk Er werd gefluisterd dat een verre neef opeens heel rijk geworden en 
naar Amerika vertrokken was. In elk geval zat de weduwe Anthing Vogel-
Buwalda kort na de dood van haar man opeens aan de grond. 

De Buwalda's hadden het noblesse oblige hoog in het vaandel staan. Ellen 
Vareno was in ieder geval veel te trots om één en ander juridisch te laten 
uitzoeken 'Wij zijn opgevoed in de trant van: als iemand je besteelt, dan is 
dat héél nddr voor die man,' zei Albert junior later eens in een interview.* Van 
de zijde van wijlen Albert senior viel ook niet veel te verwachten; hij had 
destijds weliswaar een levensverzekering afgesloten, maar deze gold zijn 
eerste vrouw, Annie de Lorm - en toen de nood aan de man kwam, ging zij 

voor Huize Elisavetha werd opeens veel te duur, en te groot. Een gedeelte 
van het huis werd verhuurd, Ellen Vareno en haar gezin verhuisden naar de 
bovenste verdieping. De kinderen die voorheen gekleed gingen in fluwelen 
pakjes met bont gevoerde laarsjes en dito handschoentjes, op maat besteld bij 
de Bonneterie, moesten het vanaf 1933 doen met afdankertjes van 
familieleden. 'Tot na de oorlog heb ik geen nieuwe kleren meer gedragen. Het 
was een harde leerschool. Maar ik ben er eigenlijk wel blij om,' zegt Ellen 

Vogel nu.87 j TTit 
In de loop van de jaren dertig werd de financiële situatie nijpend, hllen 

Vareno besefte dat er drastische maatregelen genomen moesten worden als 
zij en haar drie kinderen hun hoofd boven water wilden houden. 

In de winter van 1938 werd er in Frankenslag 300 een groots, stijlvol 
afscheidsfeest gehouden, in avondkleding. Kort daarop verhuisde het gezin 
Vogel naar een flat op een bovenverdieping in de naburige Reinkenstraat, 
boven een slagerswinkel. # 

Kent men de sfeer van een verlaten huis? vroeg een journalist van de 
Haagsche Courant zich af.88 'Het is nog niet ontruimd, maar de bewoners zijn 
vertrokken - voorgoed. De meubelen hebben zij achtergelaten, de lichtkronen 
hangen nog aan de plafonds, de schilderijen aan de wanden, de vloerkleden 
liggen er nog. Maar alles staat of hangt of ligt er wat onwennig, alsof het met 
goed raad weet met zichzelf, nu het opeens aan zijn besternming is 
onttrokken. De sfeer van zo'n verlaten huis laat zich nauwelijks beschrijven. 
Kil, naargeestig, onwezenlijk - eigenlijk is het: ontzield. Men dwaalt door het 
huis en denkt: hier heeft Albert Vogel waarschijnlijk zijn vrienden ontvangen, 
daar heeft hij vermoedelijk Oedipus, Manfred of Coriolanus ingestudeerd en 
"werd het werk herboren in het woord", zoals Edward Koster schreef. En 
mogelijk was het in deze stoel, dat hij des avonds na een voordracht, nog wat 
toefde.... of de daaropvolgende ochtend de recensies las.'89 

'Dat alles is voorbij. Waar eenmaal de machtige, koperen stem van den 
voordrager klonk, zal Dinsdag die van den afslager worden gehoord."0 

Op 18 april 1939 werd vrijwel de ganse inboedel van Huize Elisavetha 
bij de firma Van Marie en Bignel geveild. 
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De catalogus van de veiling vermeldt zorgvuldig voorwerp na 
voorwerp, per kamer gerubriceerd.91 Het schilderij van Cossaar van de 
kathedraal van Milaan, schilderijen van Dankmeyer en Munthe, een etsje van 
Walter Vaes en een kleurhoutsnede van Jan Franken pzn. De fluwelen en 
velours gordijnen, de Chinese vazen, het twaalfdelig kreeftbestek, compleet 
met boor en tang. De vleugel waar alleen tijdens debatavonden op werd 
gespeeld.92 Er zijn echter een paar dingen die in de opsomming ontbreken. 
Hiertoe behoren bijvoorbeeld de bronzen en ivoren Napoleon-buste en het 
Boeddha-beeld die op Vogels studeerkamer stonden, alsmede de cadeaux die 
hij in de loop der jaren gekregen had: de met juwelen ingelegde wandelstok 
van de Soenan van Solo, de sabel van zijn regiment, het gesigneerde portret 
van Carmen Sylva. Waar die kostbare stukken gebleven zijn weet niemand. 
Ook ontbreken de schilderijen van de voorouders Vogel, Sassen en Van 
Panhuys - de portretten van offirieren 'uit de pruikentijd'. Neef Pirn Martens 
herinnerde zich wat ddarmee is gebeurd. Al deze familieportretten zijn door 
Ellen Vareno persoonlijk zorgvuldig in reepjes gesneden. 'Ze wilde niet dat 
die bij één of andere nouveau riche aan de muur zouden komen te hangen.'93 

De weduwe Anthing Vogel-Buwalda, het werd boven al gezegd, was 
een trotse vrouw. Tot elke prijs moest vermeden worden dat haar kinderen te 
weten kwamen wat er in 1939 werkelijk was gebeurd. Daarom vertelde zij ze 
consequent, hun leven lang, dat de inboedel van Huize Elizavetha in 1939 
was opgeslagen bij Van Marie en Bignel en later, tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, 'gestolen' was. Tanja en Albert jr., de oudste en de jongste, zijn 
gestorven zonder achter de ware toedracht te komen: de totale uitverkoop 
van hun ouderlijk huis in hun vroege jeugd.94 

Tijdens die oorlog zouden de drie kinderen Vogel hun eerste, aarzelende 
stappen op de planken zetten. Natuurlijk organiseerde Albert als zestien-, 
zeventienjarige jongeman thuis, 'tussen de schuifdeuren', al voordrachts
avonden vol proza en poëzie. Albert en Tanja debuteerden in de aula van het 
Haags Gemeentemuseum in de lente van 1943 onder de schuilnamen Peter 
van Velzen en Tanja Marshall, respectievelijk als voordrachtskunstenaar en 
als balletdanseres. Begeleid door de pianist Willem Hielkema reciteerde 
Albert Sophocles' Electra in de vertaling van Boutens. Spoedig stond ook hij 
op het toneel van het Haagse theater Diligentia. Tanja herinnerde zich een 
voordracht van het gedicht 'Rotterdam' van Jan Prins in het officieel 
verduisterde theater. In de kelder zat een verzetsheld op een fiets verwoed te 
trappen, om via een dynamo het toneellicht te kunnen genereren. Van deze 
voordracht is kort na de oorlog een grammofoonplaat gemaakt.95 

Ellen wilde oorspronkelijk een heel andere richting op. Zij had talent 
voor tekenen en schilderen en had zich ingeschreven voor de Haagse 
Teekenacademie, aan de Koninginnegracht. Tijdens die oorlogsjaren zocht zij 
haar broer Albert eens op in diens onderkomen in Amsterdam. Zij zat stil toe 
te kijken terwijl hij met een paar vrienden van de Toneelschool iets aan het 
repeteren was. 'Dat kan ik ook,' zei het tengere, roodharige meisje toen 
plotseling vastberaden. Maar dit alles is het onderwerp van een volgend 
boek. 
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