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Deel II. Hoofdstuk 10. 

II. 10. LAATSTE ACTIVITEITEN 

Maatschappij tot Bevordering van Woordkunst 
Eén van de belangrijkste handelingen uit Vogels laatste levensjaren was 

de oprichting van de Maatschappij tot Bevordering van Woordkunst.' Deze 
Maatschappij stelde zich als doel het bevorderen van de kunst van het 
gesproken woord. Zij trachtte dit te bereiken via drie kanalen: het onderwijs, 
de voordrachtskunst en de letterkunde.2 De middelen hiertoe waren: leiding 
geven aan de kunst van het voordragen, het voorstaan van de 
voordrachtskunst in onderwijs en pers en het stichten van een leerstoel voor 
voordrachtskunst aan één of meer Nederlandse universiteiten.3 

Het bestuur bestond uit zeven leden en werd adviserend bijgestaan 
door drie landelijke commissies: één voor de voordrachtskunst, één voor de 
letterkunde en één voor het onderwijs. De laatste werd al spoedig 
onderverdeeld in maar liefst zes subcommissies, voor het lager, middelbaar 
en hoger openbaar, katholiek en protestant onderwijs, alle onder leiding van 
een hoogleraar en onder toeziend oog van een centrale, landelijke commissie. 
Deze werkte aan de samenstelling van een plan dat tenslotte aan de regering 
werd aangeboden,4 'opdat in het nationaal onderwijs weer die aandacht aan 
uitspraak en spreekstijl werden geschonken, 'welke deze uiterst belangrijke 
aangelegenheden verdienen'.5 'Onze jonge menschen,' zei Vogel in 1932 in 
een interview, 'leeren alles: pianospelen, vioolspelen, enz. dat behoort tot hun 
"goede opvoeding". Maar ze leeren niet: goed spreken en als we de 
beschaving van ons volk eens af moesten gaan meten aan hun spreken, ach 
lieve help, wat zou het onder de meeste intellectueelen er treurig uitzien!'6 

Het leek erop dat Vogel streefde naar de her-invoering van de retorica-klas 
op de middelbare school. 

Behalve algemeen voorzitter, werd Vogel tevens de voorzitter van de 
commissie voor de voordrachtskunst. Deze trachtte de voordrachtskunst 'te 
onzent op een gelijk niveau te brengen en gelijke waardeering te doen 
geworden als andere kunsten, zooals b.v. muziek, letterkunde, enz.'7 - een 
renaissancistisch doel, en dat in 1926! Een commissie voor de letterkunde 
tenslotte stelde zich als taak het uitgeven van letterkundige bundels 'waarin 
niet alleen op het zuiver literair element, doch juist op dat der verklinking, der 
zegging de nadruk werd gelegd.'8 Het einddoel, kortom, was, dat Nederland 
niet langer zijn schone spreektaal bleef verwaarlozen, 'opdat niet langer een 
groot deel onzer geleerden, rechterlijke ambtenaren, bedienaren des woords, 
officieren, kamerleden, die door hun roeping in het openbaar moeten 
spreken, de toehoorders martelen en ergeren door het verminken van onze 
spreektaal, doch hen daarentegen leeren boeien, zooals hunne roeping is. 
Geen Nederlander die het goed meent met zijn land blijve achter!!!" 

Vogels initiatief kon van meet af aan rekenen op belangstelling uit 
vooraanstaande kringen van de maatschappij.10 Tot de leden van het eerste 
uur behoorden de Neerlandici J. Kalff en Eduard Brom, de acteurs Frits 
Bouwmeester en Alida Tartaud-Klein, de voordrachtskunstenaars Jac. van 
Elsacker, daudine Witsen Elias en Betty Holtrop-van Gelder, evenals de 
cabaretier Koos Speenhoff. De schrijvers Jan Prins en Cyriel Verschaeve, de 
schilder Willem van Konijnenburg en de architect H.P. Berlage werden lid. 
De oprichter van het Algemeen Nederlandsch Verbond, H.J. Kiewiet de Jonge 
en de tachtiger Lodewijk van Deyssel meldden zich aan, maar ook de jonge 
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duivelskunstenaar Eduard Veterman." Vogels vrienden Jan Feith, Willem 
Landré, Johan de Meester sr. en Amy Grothe-Twiss sloten zich aan evenals 
een aantal notabelen: generaal b.d. C.J. Snijders, J.A.N. Patijn, de 
burgemeester van Den Haag, en Balthazar Verhagen, de directeur van de 
Amsterdamse toneelschool. Herman Poort was vice-voorzitter en de 
voordrachtskunstenaar A.W. Kamp was juridisch adviseur van het algemeen 
bestuur. De Maatschappij had spoedig afdelingen in het hele land." 

De oprichting had plaats op 6 maart 1926 in het Haagse theater 
Diligentia. In een openingsrede stelde Vogel dat kunstenaars van het levende, 
gesproken woord dat woord behoorden te beheersen en te kennen in al zijn 
fijne nuancen." 'Zij moeten er mee weten om te gaan, er de geheimen van 
weten te doorgronden en het spelender wijze met geweldige kracht of 
ontroerende innigheid weten te doordringen, evenals de violist zijn 
instrument dat doet, of de beeldhouwer zijn marmer'.14 De titel van Vogels 
onderneming was natuurlijk ontleend aan die van de in 1829 opgerichte 
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst.15 

Het tijdschrift Het Woord 
Het lidmaatschap van de Maatschappij kostte f2,50 per jaar. Voor dat 

doel ontvingen de leden het 'orgaan' Het Woord, dat vanaf 1 januari 1927 
maandelijks verscheen. Vogel zelf was de grootste contribuant, maar ook 
Herman Poort, W.A. Kamp, Egberta van der Mandele, Branco van Dantzig en 
Jac. van den Elsacker leverden artikelen aan.16 Vaste rubrieken waren: officiële 
mededelingen zoals verslagen van de vergaderingen van de verschillende 
commissies, beschrijvende en beschouwende verhandelingen over 
voordrachtskunst, artikelen over spreektechniek of spraakgebreken en 
bevordering van de woordkunst in het onderwijs. Vogel schreef onder andere 
een serie artikelen getiteld 'Het gebaar en het woord'17 en één over 'beroemde 
voordrachtskunstenaars'.18 In 1930 werd een vragenlijst rondgestuurd aan 
burgemeesters van een aantal verschillende gemeenten en aan de 
departementen van de Maatschappij met de bedoeling het aantal landelijke 
reciteerverenigingen te inventariseren.19 Vijfhonderdachttien van de 
vijfhonderdnegentien vragenlijsten werden teruggestuurd. Op de eerste 
vraag: 'Bestaat in uw gemeente een vereeniging, die zich uitsluitend of onder 
meer ten doel stelt de beoefening van de voordrachtkunst, met name 
reciteeren en voordragen van proza en poëzie?' werd honderddrieënzeventig 
maal instemmend geantwoord.20 De tweede vraag: 'Beoefent de vereeniging 
ook de tooneelspeelkunst en de welsprekendheid?' werd honderdtwintig 
maal bevestigend geantwoord wat betreft de toneelspeelkunst en 
vierentwintig maal wat betreft de welsprekendheid in de zin van het debat. 
Het aantal verenigingen dat beide beoefende bedroeg eenentwintig, terwijl 
drieënzeventig zich beperkten tot de toneelspeelkunst alleen. Negenentwintig 
verenigingen organiseerden wel wedstrijden in de welsprekendheid. 
Uitsluitend aan de beoefening der voordrachtkunst gewijde organisaties 
bestonden er niet.21 Op grond van het bovenstaande kwam de Maatschappij 
tot de conclusie, dat de voordrachtskunst en de welsprekendheid in 
Nederland werden verwaarloosd. Het gevolg was het in leven roepen van 
een commissie de strijd moest aanbinden tegen het voordrachtsdilettantisme 
en dit in betere banen leiden. Een bijeenkomst met de besturen van elf Haagse 
amateurtoneelverenigingen leidde tot het voorstel om een handleiding uit te 
geven ten behoeve van de beoefenaars der voordrachtskunst.22 
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De doelstellingen van de Maatschappij werden gedeeltelijk 
verwezenlijkt. Een ongedateerde brochure - vermoedelijk uit 1933 - noemt de 
op handen zijnde publicatie van een drietal bundels Voordrachtskunst bij de 
firma J.B. Wolters in Groningen.23 Deze bevatten een bloemlezing van proza 
en poëzie, geschikt om voor te dragen.24 Getuige een briefje in het 
Letterkundig Museum had Vogel in september 1933 ook al geprobeerd een 
Deklamatorium bij zijn eigen uitgever, Van Loghem Slaterus, onder te 
brengen.25 De bundels Voordrachtskunst verschenen in het daaropvolgende 
voorjaar, onder redactie van Herman Poort.26 

In november 1927 werd het Algemeen Bestuur een nota overhandigd 
onder de titel Beoordeling van de Woordkunst door het Onderwijs.0 Deze bevatte 
een schema met betrekking tot de verschillende soorten scholen, voorstellen 
over de inhoud van onderwijs in spreektechniek, de welsprekendheid in de 
zin van juist en beschaafd spreken en voordrachtskunst in de zin van 
vertolking van een literair kunstwerk. De nota werd uitgewerkt tot een advies 
en in 1933 in Het Woord gepubliceerd.28 Vervolgens werd zij aangeboden aan 
het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De reactie van het 
Ministerie zou op zich laten wachten tot na Vogels dood. 

Wedstrijden in welsprekendheid 
Eén van de meest geslaagde doeleinden die de Maatschappij tot 

Bevordering van Woordkunst realiseerde was het organiseren van 
wedstrijden in welsprekendheid voor de schoolgaande jeugd. Zij deed dit 
naar het voorbeeld van de Oratorical Contests die vanaf 1923 in de Verenigde 
Staten werden georganiseerd door de Associated Press.29 

In het najaar van 1930 stond er een oproep in Het Woord voor een 
nationale 'Wedstrijd in Welsprekendheid voor Jongelieden', ter gelegenheid 
van het naderende eerste lustrum van de Maatschappij tot Bevordering van 
Woordkunst.30 Elke leerling moest een verklaring tekenen dat hij of zij zijn of 
haar voordracht zonder hulp van anderen had samengesteld. De tekst ervan 
werd ingeleverd bij de aanmelding.31 

De wedstrijd had plaats op 9 en 10 april 1931, in de Haagsene 
Kunstkring.32 Er waren ongeveer tien deelnemers en de Haarlemmer Henri 
van Hooff werd de winnaar.33 De gebeurtenis werd afgesloten met een gala
avond in Diligentia. Hier werd voorgedragen door Rodi Medenbach, Ellen 
Vareno en mevrouw Boldingh-Goemans, gevolgd door een rede door Albert 
Vogel en de prijsuitreiking.34 

Henri van Hooff werd uitgezonden naar Amerika. De eerste keer dat 
een Nederlander meedeed met de Oratorical Contests behaalde deze daar ook 
meteen de eerste prijs.35 

De tweede wedstrijd in welsprekendheid had plaats op dinsdag 29 
maart 1932, in het vererende gezelschap van prins Hendrik. Juryleden waren 
Albert Vogel, Jan Feith en Herman Poort.36 De wedstrijd had plaats in één van 
de zalen van het Haagse hotel De Witte Brug. De correspondent van Het 
Vaderland was onder de indruk van het gebrek aan nervositeit onder de 
kandidaten, 'ondanks de prinselijke aanwezigheid.'37 Een ambitieuze scholier 
van het locale Nederlands Lyceum, Hans Phaff, won de eerste prijs, een 
verguld zilveren medaille, met een toespraak getiteld: 'Geschiedenis als 
levensfactor'.38 Ook hij werd vervolgens naar Amerika gestuurd om daar 
proeve te geven van zijn eloquentie. 

Van de Haagse wedstrijd is in de archieven van het Nederlands 
Audiovisueel Archief een filmfragment met geluid overgeleverd, getiteld: 
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'Albert Vogel wenscht den jeugdige Demosthenes geluk'.39 Hierin wordt de 
prijsuitreiking vertoond, we zien diverse shots van Phaff tijdens zijn speech 
en opnames van het publiek en van de jury, onder andere met een dose-up 
van Herman Poort, zittend achter een tafel. Dan komt Vogel in beeld. Hij 
staat op het podium naast de winnaar, houdt de medaille in zijn uitgestrekte 
rechterhand en begint te spreken. 'Henri Phaff', zegt hij op nadrukkelijke, 
warm-trotse toon, in zijn zware bariton. 'Het verheugt mij je hierbij de eerste 
prijs te mogen overhandigen na dit tweede concours, dat gehouden is voor 
jongelieden in de welsprekendheid. Je bent nu kampioen geworden van 
Nederland en ik hoop dat als je naar Amerika gaat, je de naam van ons land 
en onze taal hoog zult houden'. Hij geeft Phaff een zwierige, stevige 
handdruk. 'Van harte gelukgewenst, jongen!' Vogel glimlacht breed, treedt 
iets terug en begint te klappen. Henri Phaff buigt stijf en duidelijk verlegen 
met het füeropvolgende applaus.40 

Veel meer er is niet overgeleverd over deze activiteiten, die voor 
welbespraakte jonge mensen zonder twijfel een uitdaging moeten zijn 
geweest. Het Nederlands Audiovisueel Archief bezit echter ook nog een stom 
filmfragment van een 'landdag Mercurius' te Amersfoort uit 1928.41 Deze had 
plaats op een open plek in een bosachtige omgeving, op een kennelijk 
zomerse dag. Vogel staat rechtop te oreren, het publiek zit op strobalen in een 
halve cirkel half om hem heen. We zien hem en profil, ten voeten uit, en met 
rechte rug. Hij beweegt alleen zijn bovenlichaam van links naar rechts, heft 
zijn rechterhand, houdt beide handen achter zijn rug gevouwen of losjes voor 
zijn buik. Opvallend zijn de gratie, de vlugheid en de souplesse van zijn 
gestes, en dit eens te meer gezien de gezetheid van zijn postuur. Bij het zien 
van dit fragment begrijpen we plotseling wat Vogel bedoelde met zijn 
levenslange klachten over de 'linksheid' van de gebarenkunst aan het 
Nederlands toneel. Ondanks zijn zware gestalte bezat hij een natuurlijke 
elegance van bewegen die op foto's niet overkomt, maar die zelfs in dit korte 
filmfragment onmiddellijk treft. 

De Vondelherdenking 
Een belangrijke activiteit van de Maatschappij tot Bevordering van 

Woordkunst was de organisatie van de grote Vondelherdenking op 4 februari 
1929 in theater Diligentia, ter gelegenheid van de tweehonderdvijftigjarige 
sterfdag van Joost van den Vondel.42 Een comité was gevormd met 
medewerking van onder andere de letterkundigen P.C. Boutens, Jan Walch, 
Jan Campert, A. den Doolaard, Willem Kloos, Frits Lapidoth, J. Simons, J.A. 
Simons-Mees en Hélène Swarth. De voordrachtskunstenaars Betty Holtrop-
van Gelder, Louis Landry en A.W. Kamp hadden zitting in het comité evenals 
de 'toonkunstenaars' Willem Andriessen en Alexander Voormolen. 
Vondelkenners uit Noord-Amerika, België, Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk, Hongarije en Oostenrijk completeerden de rij.43 

Het toneel was fraai versierd voor de gelegenheid. Aan de rechterkant 
was het portret van Vogel in toga door Han van Meegeren geplaatst 'door 
palmen omhuifd'.44 Toen de koningin-moeder door het oprijzend publiek was 
welkom geheten en 'haar zetel van karmozijn'45 had ingenomen, betrad Vogel 
zelf het toneel, gekleed als op zijn portret. Óver deze kostumering konden de 
journalisten het duidelijk niet eens worden. De Haagsche Courant sprak van 
een zwarte, met wit hermelijn afgezette toga.46 De Residentiebode beschreef het 
kledingstuk als een 'zwarte toga met verticaal goudgalon in het midden tot 
even boven de borst, waar het zich splitste en als armen verliep tot over de 
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schouders'.47 De mouwen waren een weinig omgeslagen en üeten een voering 
zien van wit satijn, dat vooral bij de heffing der handen feestelijk glansde in 
het lichf, aldus deze krant. Jacqueline Reyneke van Stuwe, een groot 
bewonderaarster van Vogel,48 meende in De Haagsche Vrouwenkroniek dat de 
toga met goudbrocaat was gevoerd.49 , . , . „ , . „ . ^ 

Staande voor een radio-microfoon hield Vogel een toespraak. Hij deed 
alsof hij sprak tot de prins der Nederlandse dichters. Dit werd gevolgd door 
een voordracht van vrijwel de hele Lucifer. 'Vogels bronzen geluid beierde in 
de meer bewogen ogenblikken door de zaal als een kerkklok', meende 
Reyneke van Stuwe in haar bespreking.50 Aan het slot legde Vogel de bloemen 
die hèm waren aangeboden aan de voet van het portret. De gebeurtenis werd 
uitgezonden tot ver over de landsgrenzen; twintig Europese centra konden 
ervan meegenieten, aldus de Haagsche Vrouwenkroniek.» Het is de eerste keer 
dat we een concreet voorbeeld hebben van een optreden van Vogel voor de 
radio. 

Vogel en de nieuwe media: radio en film 
In de jaren twintig maakte de technologie op het gebied van de nieuwe 

media: radio en film, een snelle ontwikkeling door. 'Iedereen heeft een radio 
(o, zegen der huurkoop!) Het is geen luxe meer-, stelde Jan Campert in diens 
bijdrage aan Het boek van Den Haag.52 'Het schijnt een even onontbeerlijk 
attribuut te zijn voor den hedendaagschen mens als een houweel voor een 
mijnwerker, of een redevoering voor Albert Vogel'.53 Maar ook de sprekende 
film was inmiddels een realiteit geworden. Amerika had hier het voortouw: 
in het seizoen 1927-1928 zorgde de film The jazz singer voor de grote 
doorbraak.54 In het daaropvolgende seizoen begon Hollywood geluidsfilms te 
produceren die echter meteen een nieuw struikelblok creëerden. De 
zwijgende film was toegankelijk voor een internationaal publiek, de nieuwe 
uitvinding niet. Dit belemmerde de export van het fenomeen. 

Een interview in De luistergids uit juli 1927 geeft Albert Vogels mening 
over de nieuwe media: radio en film, weer.55 

'Hoe ik het optreden voor de radio vind? 'k Wil u wel vertellen dat ik er 
eerst huiverig voor was, zooals voor alles waar de ziel aan ontbreekt. Voor de 
film heb ik daarom ook geen sympathie, maar een mensch moet rekening 
houden met den tijd waarin hij leeft Tot nu toe heb ik geweigerd voor de film 
op te treden, maar wie weet of ik ook daar niet nog eens toe kom, zoo goed 
als ik tot spreken voor de radio kwam.'56 

Door dit interview weten we dat Vogel in dat jaar dus blijkbaar ook al 
had voorgedragen voor 'de draadloze', zoals de radio toen ook wel genoemd 
werd. En hoe kwam hij daar dan toe, was de volgende vraag in genoemd 
interview? Vogel hoorde een journalist uit Groningen, 'hij meende Herman 
Poorf, op de radio over literatuur spreken, ' t Kwam goed over en toen dacht 
hij, dus als je een goed geluid hebt... en zo had hij deze eerste uitnodiging 
aangenomen.57 

"t Was vreemd toen ik daar voor dat ding stond, 'k Wist met m welke 
wereld ik was, daar in die kamer heelemaal alleen. Maar de dagen daarna 
kwamen er steeds brieven en die bewezen me, dat ik de menschen bereikt 
had. Toen ik de tweede maal optrad met "Marcus Antonius", een scène uit 
"Pro Domo", toen maakte ik het me makkelijk, 'k Gooide m'n jas uit en ik 
deed net alsof ik speelde...'58 
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Het kostte Vogel moeite de artistieke mogelijkheden van het medium 
film te onderkennen. Zolang het geluid daaraan ontbrak was het voor 
hemzelf in elk geval volledig ongeschikt. In de tweede druk van zijn boek 
Voordrachtskunst verwoordde hij het als volgt: 'Wanneer ik zou zeggen, dat de 
geschreven taal zich verhoudt tot de gesprokene gelijk de önematograische 
voorstelling op het doek tot een levend gebarenspel van bewegende 
menschen, (...) dan zou die vergelijking nog veel te flatteurs zijn voor de 
geschreven taal, want bij de geschreven taal, eveneens een tweede-rangs
middel, is het aantal ontbrekende factoren naar verhouding nog grooter'.55 De 
film was in Vogels opinie dus kennelijk een tweede rangs medium. 

Vogels leerling aan de Leidse universiteit in 1933, G.W. Huygens, 
herinnerde zich expliciet hoe de docent bijna de verontwaardiging van zijn 
gehoor opwekte toen hij eens als zijn mening te kennen gaf dat de filmkunst 
niet tot de echte kunsten kon worden gerekend.60 Er ging niets boven de 
aanwezigheid van de menselijke gestalte, de menselijke stem, zo zou hij 
gezegd hebben." De snelle opeenvolging van een reeks onderling toch iets 
afwijkende en geprojecteerde plaatjes kon dit nooit vervangen, beweerde 
Vogel, 'hetgeen ons ook bij de toenmalige cinematografie nogal absurd 
voorkwam', aldus Huygens.62 

Het mag daarom enige verbazing wekken, dat Vogels archief een klein 
kranteknipseltje bevat met de volgende tekst: 'Albert Vogel is naar Berlijn 
vertrokken, om daar te poseren en te declameeren voor de sprekende film 
van den uitvinder Küchenmeister.' Het dateert van 21 april 1928.63 

Speeches in Berlijn 
Wat Vogel precies gedaan heeft en wat voor opnames er gemaakt zijn, in 

Berlijn in april 1928, is een mysterie. Zijn archief bevat echter twee 
ongedateerde speeches of liever gezegd notities voor speeches, één in zijn 
slordige hanepoot neergekalkt op het briefpapier van het Berlijnse Hotel 
Excelsior en één uitgetypt op blank papier." De inhoud van het 
handgeschreven epistel luidt als volgt 

'Dames en Heeren, 
Als een mij geschonken bijzonder voorrecht beschouw ik het, dat ik de 

eerste Nederlander mag zijn die U hier het welkom toeroept op eene wijze 
welke tot nu toe alleen nog maar mogelijk scheen in het rijk der fantasie'.65 

'Dankzij echter de schitterende gaven (...) van mijn genialen vriend 
Heinrich Küchenmeister is het gelukt deze phantasie in werkelijkheid om te 
tooveren en dit zoo belangrijke vraagstuk van de sprekende film, dat de 
geleerden van alle landen sinds jaren bezighield, op te lossen'.66 

Doorgestreept is de volgende tekst: 'De meeste groote uitvindingen en 
ontdekkingen berusten in den regel op een eenvoudig, soms zelfs op een 
verbluffend eenvoudig principe (denken wij slechts aan het beroemde ei van 
Columbus) en met deze vinding van Küchenmeister is dit eveneens het 
geval'.67 

'Met behulp van een microphoon voor den geluiden, tegelijkertijd met 
het beeld door de photografische camera op een film vastgelegd (...) De wijze 
waarop dit nu precies geschiedt zal ik niet verder uiteenzetten, maar (...)...' 
doorgestreept: 'u kunt het in tal van brochures, vakbladen en 
dagbladartikelen lezen'. Wel wil ik echter nog even wijzen op de geweldige 
betekenis die deze geluidsfilm voor de kunst, de wetenschap en de geheele 
cultuur zal hebben'.68 
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'Immers het levensrhythme van de individuen, de motor van het 
temperament, in een woord de (onleesbaar) levensopenbaring welke radio noch 
Him tot toe geheel konden weergeven omdat of de de zielsklank ofwel het 
zielsgebaar ontbrak omdat het onscheidbare gescheiden moest blijven zal nu 
vanaf heden herkenbaar zijn in volle volkomenheid, zoodat wij de 
persoonlijkheid die wij daar op film zien met alle eigenaardigheden zullen 

leeren kennen'." .„ . . 
'Vanaf nu zal de voordrachtskunstenaar, de redenaar, de prediker zich 

zelf critisch kunnen beschouwen (...) na gedane arbeid en dat zal hem de 
gelegenheid geven zijn fouten te verbeteren en zijn geheele stijl m woord en 
gebaar te (...) vervolmaken. 

Welk een geschenk voor de menschheid.'70 

De uitgetypte toespraak bevat een variant op deze tekst.71 

'Mijn genialen vriend Heinrich Küchenmeister' 
De in dit epistel genoemde Heinrich Küchenmeister was in 1925 in zijn 

geboortestad Berlijn een fabriekje begonnen voor grammofoons. Omstreeks 
deze tijd was de grammofoon evenals de radio een ware rage geworden. 
Dankzij de uitvinding van zijn 'Ultraphoon', een grammofoon met twee 
toonarmen die een pseudo-stereofonisch effect creëerde, wist Küchenmeister 
de geluidskwaliteit van de eerste apparaten zodanig te verbeteren, dat zrjn 
zaken zich voorspoedig ontwikkelden. Zoals veel creatieve geesten bezat hij 
echter meer ideeën dan geld. In de winter van 1925-1926 ontmoette 
Küchenmeister de Haagse zakenman Andreas Struve. Deze was directeur 
van het Technisch Bureau Marijnen NV en een geziene gast in de Haagse 
sociëteit De Witte.72 Wat de beide heren bij hun eerste ontmoeting hebben 
besproken is niet bekend, maar het resultaat was dat Struve onverwijld zijn 
boezemvriend Bas Koch naar Berlijn stuurde om gestalte te geven aan een 
fantastisch plan om Küchenmeisters Ultraphoon-fabriek uit te breiden. Dit 
zou uitmonden in de grondvesting van een wereldconcern op het gebied van 
de geluidstechniek in al zijn facetten, inclusief de geluidsfilm. Struve en Koch 
zouden voor de financiering zorgen. Nederland speelde dus van meet af aan 
een belangrijke rol in de ontwikkeling van de sprekende film in Europa. Deze 
bevond zich in de winter van 1925-1926 nog in de laboratoriumfase.73 

In de daaropvolgende winter ontwikkelde Küchenmeister een procédé 
voor een geluidsfilm, de zogenaamde 'Meisterton'. Begin februari 1927 
arriveerde de Duitser in Den Haag en omstreeks 7 februari moet in Den 
Haag, voor de eerste maal in Nederland, een film met optisch geluid zijn 
vertoond74 - als de vertoning tenminste daadwerkelijk heeft plaatsgehad. Het 
was een strikt besloten voorstelling die werd omgeven door grote 
geheimzinnigheid.75 

Zodra Küchenmeister, in februari 1927, weer terugkeerde m Berlijn 
vroeg hij toestemming aan de filmfabriek Uf A, waar hij tot voor kort bij onder 
contract had gestaan, om een studio af te huren voor een demonstratie van 
zijn Meisterton. Op 13 april 1927 verscheen Andreas Struve in Berlijn voor 
camera en microfoon om een korte toespraak te houden, in het Nederlands. 
Hij las zijn woorden van een papiertje, dat hij zijn leven lang zorgvuldig heeft 
bewaard.76 

'Waarschijnlijk wel als eerste Nederlander,' las Struve, 'is het mij 
vergund enige woorden tot u te mogen spreken op ene wijze, die tot nu toe 
alleen nog maar in het rijk der fantasie mogelijk scheen. In zeker opzicht 
spreek ik thans tot u als werkelijk levend beeld: ik ben niet alleen maar een 
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bewegende fotografie. Als ingenieur wil ik deze bijzondere gelegenheid niet 
voorbij laten gaan om met behulp van deze uitvinding mijne bewondering 
voor haar tot uiting te brengen. Waarschijnlijk heeft u reeds meer dan eens 
van het probleem der sprekende film gehoord en ook dat het aan enige 
uitvinders gelukt zou zijn dit probleem op te lossen. Maar ik kan u zeggen, 
op grond van uitspraken van bevoegde vaklieden, dat de wijze waarop thans 
het vraagstuk is opgelost alle andere oplossingen in de schaduw stelt en niet 
zo ver meer van het hoogst bereikbare af is. De mag u op dit ogenblik niet met 
technische bijzonderheden vermoeien. Alleen wil ik er u op wijzen, dat het 
toestel dat u het werkelijke levende beeld vertoont, ongelooflijk eenvoudig is. 
Het toestel kan in iedere bioscoop aan ieder normaal projectieapparaat in 
enkele uren bevestigd worden. Het gedeelte van het toestel dat de eigenlijke 
toon voortbrengt is niet groter dan een ouderwets zakhorloge. Deze nieuwe 
uitvinding opent naar alle richtingen grote perspectieven. Het is mij dan ook 
een diep gevoelde behoefte als vriend van Heinrich Küchenmeister hem juist 
langs deze weg mijn bewondering en dank uit te spreken voor de dienst die 
hij de mensheid bewezen heeft door zijne intensieve medewerking aan de 
oplossing van het probleem van de sprekende film.'77 

Het is duidelijk dat er een frappante overeenkomst bestaat tussen deze 
speech van Struve en de geschreven aantekeningen op het Berlijns briefpapier 
in Vogels archief. De eerste zin van beide documenten is vrijwel identiek: in 
beide gevallen introduceert de spreker zich als 'de eerste Nederlander die... ' 
en noemt hij 'het rijk der fantasie'. In beide stukken wordt gesproken over het 
'vraagstuk' c.q. het 'probleem' van de sprekende film, en dat dat nu opgelost 
is. De wijze waarop zal hier niet worden uiteengezet, melden beide teksten, 
maar zij wordt in beide stukken 'eenvoudig' genoemd. Tenslotte wordt in 
beide stukken 'mijn vriend Küchenmeister' bedankt. 

Dit alles werpt de vraag op: zou de professionele redenaar, de 
voordrachtskunstenaar Albert Vogel Struves speech misschien hebben 
geschreven? In dat geval moet Vogel in april 1927 dus ook al in Berlijn zijn 
geweest. Had hij Küchenmeister misschien leren kennen tijdens één van zijn 
Duitse tournees in de jaren twintig? Tijdens zijn bezoek aan Berlijn in 1908 
had Vogel bij de studio's van His Master's Voice al een tiental 
grammofoonplaten laten maken,-78 hij wist dus in principe wel zijn weg in de 
geluidsindustrie van de Duitse hoofdstad. Misschien zijn de contacten in Den 
Haag tot stand gekomen. Waren Vogel of zijn schoonfamilie - de Houtkoning 
van Indië liet een fortuin na - door Koch en Struve benaderd om een 
financiële bijdrage? We zullen het wel nooit te weten komen. In elk geval 
werd in de zomer van 1927 het boven geciteerde interview in De Luistergids" 
gepubliceerd, waaruit blijkt dat Vogel toen al was uitgenodigd op te treden 
voor de sprekende film. 'Wie weet of ik ook daar nog eens toe kom', had hij 
bij die gelegenheid gezegd.80 Nog geen jaar later was het kennelijk zover. 

De eerste Nederlandse geluidsfilm 
Volgens het bericht in de Nieuwe Courant was Albert Vogel op 21 april 

1928 naar Berlijn vertrokken. In wat voor film hij daar heeft 'geposeerd' en 
'gedeclameerd' is niet bekend. Vogel zou echter al snel betrokken raken bij de 
allereerste experimenten van Nederlands fabricaat. 

Bij de navorsingen voor zijn proefschrift Sprekende films. De komst van de 
geluidsfilm in Nederland 1928-193381 kwam Karel Dibbets Albert Vogel tegen in 
verband met filmmaatschappij Electra te Rotterdam, de eerste studio in 
Nederland die geluidsfilms kon maken. Het betreft hier een opname van 15 
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april 1931 in studio Electra van het eerste Nederlandse filmjournaal met 
geluid getiteld: Nu en dan, hier en daar, die vertoond zou zijn op 14 mei 1931 
m het Passage-theater in Den Haag.82 De film zelf is helaas met 
teruggevonden,-83 het is zelfs de vraag of hij metterdaad vertoond is. In de 
Haagse kranten van die week wordt hij niet genoemd.84 Losse beelden ervan 
zijn echter geplakt in het fotoalbum van F.B.A. Prinsen, één van de oprichters 
van Electra, dat zich bevindt in het Algemeen Rijksarchief. Een blad getiteld 
'Opname systeem Prinsen' bevat een dia met het onderschrift '15 April '31. 
Albert Vogel'.85 Deze toont vier mensen op een rijtje: Vogel in een grijs, een 
man in een donker pak, een dame in een gebloemde jurk en een jonge man, 
ten voeten uit. Op de achtergrond is een soort toneelgordijn te zien. Het lijkt 
erop dat zij klaarstaan om iets te declameren. 

Het is intrigerend te weten dat Albert Vogel, ondanks zijn aanvankelijke 
argwaan, kennelijk een actief aandeel heeft gehad in het tot stand komen van 
de eerste sprekende films. Het is al eerder gebleken: als het erop aan kwam, 
stond Vogel een stuk minder vijandig ten opzichte van nieuwe artistieke 
ontwikkelingen dan hij zich in eerste instantie voordeed. 

Algemeen voorzitter Haagsche Kunstkring (1926-1932) 
Van 1926 tot vlak voor zijn dood was Albert Vogel algemeen voorzitter 

van de Haagsche Kunstkring, toen gevestigd in de keldergewelven onder de 
Ridderzaal. , „ 

De Haagsche Kunstkring was na de oprichting in 1891 een 
vooruitstrevende vereniging. Zij hield de eerste tentoonstellingen van 
Vincent Van Gogh, Jan Toorop en Puvis de Chavannes in ons land, alsmede 
de eerste expositie van Japanse houtsneden.86 Dankzij kunstenaars als Toorop 
en Philippe Zilcken werd de Kring de springplank van het symbolisme. Men 
kon er werk zien van de Belgische groep Les Vingt, Odilon Redon, Toorop 
zelf, Thorn Prikker, Willem van Konijnenburg, Henricus en Antoon 
Molkenboer.87 Een criticus uit deze tijd sprak van 'symbolisme, mysticisme, 
pre-rafaelitisme en japanisme.'88 Daarnaast trof men Haags impressionisme en 
laat negentiende eeuws naturalisme aan in de Kring. Literatuur en toneel 
volgden eenzelfde patroon.89 

Het probleem was dat deze zo typisch eind-negentiende eeuwse 
tendenzen de toon bleven aangeven tot en met de periode dat Vogel 
voorzitter was. Ondanks de DADA tournee van Kurt Schwitters en Theo van 
Doesburg in 1923,90 ondanks de Otto Dix tentoonstelling in 1928, bleef de sfeer 
in de Kring over het algemeen behoudend. Beeldend kunstenaars als Han van 
Meegeren,91 Jan Cossaar die van 1926 tot 1929 voorzitter van de eerste 
afdeling was,92 Horis Arntzenius, Chris de Moor en Jan Franken waren 
gerenommeerd maar niet bepaald avant-gardistisch te noemen. 

In de literatuur was het niet anders. In 1930 klaagde het Jaarverslag dat 
er zo weinig letterkundigen lid waren van de Kring.93 Het crisisjaar 'stond in 
het teeken van huldigingen en herdenkingen'. Zelfs Vogels zoon, Albert jr., 
die de laatste zes jaar van zijn leven eveneens algemeen voorzitter van de 
Kring zou zijn, schreef ter gelegenheid van het vijfenzeventig jarig bestaan 
van de vereniging dat de derde afdeling, die der fraaie letteren, in de jaren 
twintig en vooral in de jaren dertig niet weerspiegelde wat er op literair 
gebied in Nederland voorviel.9* 

In de jaren twintig was de tweede afdeling oftewel de afdeling van 
Txniwkunst en kunstindustrie' in de Haagsche Kunstkring zonder twijfel het 
meest progressief.95 Hier organiseerde men regelmatig tentoonstellingen van 

247 



Deel n. Hoofdstuk 10. 

architectuur en kunstnijverheid. Progressieve buitenlandse coryfeeën als El 
Lissitsky, Bruno Taut en Erich Mendelsohn hielden er lezingen* Omstreeks 
de tijd van Vogels voorzitterschap bevond juist deze afdeling zich echter in 
een ernstige crisis. Na de grote activiteit in de eerste helft van de jaren twintig 
was de klad erin gekomen. Het Jaarverslag van 1930-1931 meldde: 'De 1ste 
afdeling hield dit jaar 5 tentoonstellingen en 1 lezing, de 2de afdeling niets, de 
3de afdeling in samenwerking met de Mij voor Woordkunst, 16 avonden, de 
4e afdeling 14 concerten.'97 

Albert Vogel had vanaf het begin van zijn carrière opgetreden in de 
Kunstkring, en dikwijls met experimenten: in 1904 met Salome,™ twee jaar 
later met Koning Svend, een eerste proeve van bekwaamheid van de hand van 
het Kunstkring-lid Hendrik van der Wal" en in 1909 in Waarheid en Chimère.™ 
In 1920 las Ellen Vareno Franse gedichten en De Ongelukkige van Couperus in 
de Kring, terwijl Vogel in dat jaar een lezing gaf over 'Het rhytmisch beginsel 
in de voordrachtkunst.' Kort daarop droeg hij er fragmenten uit Dante voor. 
Ter gelegenheid van de honderdste sterfdag van Byron, op 19 april 1924, 
reciteerde hij Manfred. Het jaar daarop trad hij er op met de melodrama's 
Lenore en Archibald Douglas.™ Men mag dus stellen dat Vogel een trouw 
aanhanger was van de vereniging. Of hij ook veel voelde voor het vervullen 
van een bestuursfunctie mag betwijfeld worden. Het Jaarverslag van de derde 
afdeling van 1926-27 meldt dat Albert Vogel 'na lang aarzelen' bereid was 
gevonden het voorzitterschap op zich te nemen.102 Van ganser harte is het dus 
niet gegaan. Nu moet ook onmiddellijk hieraan worden toegevoegd dat de 
periode van Vogels voorzitterschap niet de meest gemakkelijke was, niet in 
het minst door de politieke omstandigheden. 

De malaise aan het eind van de jaren twintig en het begin van de jaren 
dertig jaren trof niet alleen de economie, maar ook de kunst. Er werd slecht 
verkocht in de Kunstkring en er was geen geld voor gedurfde projecten. 
Steuntentoonstellingen moesten dikwijls redding brengen. Thematische 
exposities als 'Het naakf of 'Eros in de kunsf trokken meer publiek, maar 
wat kon men verkopen aan werklozen?'03 1929 was het crisisjaar. Veel 
Kunstkringleden zagen zich gedwongen hun lidmaatschap op te zeggen, 
omdat ze dit eenvoudig niet meer betalen konden. 

Over de stijl van Vogels voorzitterschap schreef Kringlid W.N. van der 
Hout in een levensbeschrijving:104 "Vogel was geen mathematicus, hij was niet 
in de eerste plaats een stelselmatig organisator. Hij was veeleer de geboren 
aanvoerder, die de massa aanvuurde en voorop ging tot den aanval. (....) Al 
wat klein was, kleinzielig en peuterig verafschuwde hij; hij kon het 
vermorzelen, meedogenloos. Het gebeurde op een vergadering van 
taaldeskundigen, taalgeleerden, taai-zifters zooals hij ze wel noemde, dat 
Vogel een gloeiende rede hield over het Woord en de Woordkunst. Bij het 
debat maakte één der aanwezigen onbeduidende, bijkans vitterige 
opmerkingen over de uitspraak van enkele letters en klanken, volgens hem 
door Vogel niet juist gegeven. Vogel kwam in beweging. In een donderrede 
sabelde hij dezen vitter neer en sarcastisch klonk het uit zijn mond: Sie suchen 
Flöhean Venus'göttlichen Leibe.'™ 

Het is duidelijk dat een dergelijk voorzitter niet met zich zou laten 
sollen. Het is dan ook de vraag hoe de persoonlijke 'Kammerrezitator' van 
wijlen Carmen Sylva, de vele malen gedecoreerde luitenant-kolonel L.A. 
Vogel b.d., omging met Nederlandse 'Bauhaüsler' als Jan Wils, Vilmosz 
Huszar en Piet Zwart, allen lid van de tweede afdeling van de Kring. Albert 
Vogel voelde zich immers meer thuis met kunstenaars als Willem van 
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Konijnenburg, Jan Toorop en Antoon Molkenboer - de generatie die de 
vereniging had opgericht. 

Albert Vogels uitgesproken persoonlijkheid begon aanleiding tot spot te 
geven Het in hoofdstuk 7 besproken boek van A.M. de Jong, waarin Vogels 
optreden tijdens de Eerste Wereldoorlog op de hak genomen werd, verscheen 
in deze periode.106 Naar aanleiding van de huldiging van Willem van 
Konijnenburg op 9 februari 1928 publiceerde de criticus Albert Plasschaert in 
Het Vaderland de volgende venijnige beschrijving van de 
voordrachtskunstenaar: 'Naast den Meester, den man, het intelligente deel, 
zit de Vogel Hop, ten minste, de exclamator, dien ik met dezen griekschen 
naam wou sieren, de kunstenaar der exclamatie, wiens stem zich kan 
verzachten tot het zachte geluid der smeltende sneeuw, en wiens stem zich 
(kan) uitzetten, opnieuw monotoon, tot den schallenden toon van den 
typhoon: de groote kunstenaar zit daar, hij, dien men gehoorzamen moet!, 
met den zwaren neerzit van een al amechtig-wordende Leeuw. Hij staart 
droomerig en wat versuft voor zich uit: welbewust, dat hij het Woord 
vertegenwoordigt, zoo ge, mijn vriend die dit leest, door dit woord wilt 
verstaan: de leegen dreun, den tamboer-toon, en den toon van den 
bataljonskommandant."07 Plasschaert had Frank van Wezels roemruchte jaren in 
ieder geval gelezen. Een nu nog levend Kringlid uit die periode, de 
poppenspeler Rico Bulthuis, gaf onlangs als zijn mening over de toenmalige 
algemeen voorzitter: 'Voor de generatie van het gebroken geweertje was het 
enige wat je met die man kon doen: hem doodzwijgen.'108 Het is duidelijk dat 
Vogel inmiddels evenveel vrienden als vijanden had.109 

De zwart-wit avond en het Dwaze Hoofdenfeest 
Uit de overgeleverde verslagen van activiteiten in de Kunstkring komt 

Albert Vogel echter naar voren als een minder militante persoonlijkheid dan 
deze beschrijvingen suggereren. De algemeen voorzitter was een eerste klas 
feestneus. , , 

De sfeer binnen de Kunstkring ten tijde van Vogels voorzitterschap 
wordt ironisch geschetst door Ben van Eysselsteyn in Het boek van Den Haag.™ 

De vereniging hield zoals reeds opgemerkt in deze periode zijn verblijf 
in de gewelven onder de Ridderzaal, 'daar waar vroeger uitbundige 
gezangen daverden op festijnen, toen men hele reebouten en opgemaakte 
pauwen consumeerde'.111 Verder 'hingen daar waar eens jachttrofeeën, 
wapens en rustingen de wanden sierden, nu min of meer geniale puzzels: 
stillevens, landschappen, maar ook naakte, vierkante vrouwen, legkaarten in 
verf en andere geheimzinnige onnaspeurlijkheden', aldus Van Eysselstein."2 

Het eerste wat opviel als men in de Kunstkring afdaalde, was: duisternis en 
stilte, zo vervolgde deze auteur. Kunstenaars waren er zelden, meende hij.' 
Overdag was er niemand, behalve de Cerberus of hellehond die Du Prez 
heette en de indruk wekte er dag en nacht te waken. Soms vond men op het 
middaguur 'een paar heren in hemdsmouwen, die met queues het biljart 
bewerkten, grimmig, zwijgend en fanatiek'."3 

Op de echte Kunstkringavonden, de ouderwets genoeglijke, als het 
'profane vulgus' buiten de deur bleef, ging het er echter allergezelligst aan 
toe, schreef Van Eysselsteyn. Dan zag men er persoonlijkheden als de 
schilders Han van Meegeren, 'een scherplippig levensartiesf, Georges 
Hogerwaard, 'een potig uitsmijterstype', of Jan Cossaar, 'een tijdgenoot van 
Rembrandf; de schimmenspeler Frans ter Gast, de pianist Theo van der Pas, 
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enzovoorts."4 Hoe het toe kon gaan op zo'n gezellige avond blijkt uit een 
ander verslag uit de annalen van de Kring. 

Op 23 februari 1929 was er een 'zwart-wit avond' in de Kunstkring,1'5 

onder leiding van de architect Co Brandes. Grondgedachte was de 
tegensteling tussen beide kleuren, waarbij zwart de ernst en de ingetogenheid 
vertegenwoordigde, wit vreugde en licht.116 In een circulaire van de 
commissie van voorbereiding werd gevraagd zich passend te kleden. Daar 
werd behoorlijk gevolg aan gegeven. 'En zo zag je daar de zwartste fascisten, 
zó zuiver in de leer, dat Mussolini er schik in hebben zou', meldde Het 
Vaderland."7 Trompetgeschal kondigde de komst van een 'magiër' aan, 
compleet met puntmuts. Deze boog naar de vier windstreken en 
introduceerde een levend schaakspel.118 

Van deze avond verscheen bijna twintig jaar later in Het Vaderland een 
nieuw verslag dat een mooi beeld geeft van het optreden van de algemeen 
voorzitter bij deze gelegenheid.11' 

'Albert Vogel sr was de voorzitter, de meest representatieve, die de 
Kring ooit heeft bezeten, en hij beminde de vrolijkheid daarenboven. Telkens 
opnieuw decreteerde het Kringbestuur, dat er nu maar weer eens feest moest 
worden gevierd en dat gebeurde dan prompt. En elk der werkende leden op 
zijn beurt moest dat feest dan gestalte geven'.120 (...) 'Op een dag zou het dan 
een levend schaakspel worden. Albert Vogel sr. werd de zwarte koning en 
een bijzonder statige!'121 

'Het schaakspel was in volle gang toen eensklaps Prins Hendrik het 
keldergewelf betrad. Het is mogelijk, dat het bestuur van de Haagsche 
Kunstkring hiervan heeft afgeweten,122 maar voor de leden was het een 
volstrekte verrassing. Hoe dit ook zij, de zwarte koning, staande op zijn vak 
van het schaakbord, de voorzitter, Albert Vogel, sprak de hoge gast toe. Hij 
deed dat op de gemakkelijke, weltgewandte manier hem eigen. Hij sprak als 
'vorsf tot een standgenoot en noemde prins Hendrik: "Monsieur mon Frère." 
En nadat hij aldus zwierig en vorstelijk de bezoeker had welkom geheten, 
ging het levende schaakspel verder'.123 

'Meteen daarna verdween Albert Vogel sr. als een pijl uit een boog naar 
zijn kleedkamer om zich met de grootste spoed in zijn rok te werpen en zich 
te voegen bij prins Hendrik. Hij wist echter niet, dat de Prins diezelfde avond 
nog naar Hotel des Indes moest, waar een feest werd gevierd ten bate van het 
Rode Kruis, waarvan hij de voorzitter werd. Z.K.H. had dus maar weinig 
tijd'.124 

'Juist toen Albert Vogel bij zijn verkleden het punt had bereikt, waarop 
hij bitter weinig aan had, ging de deur van zijn kleedhokje open en verscheen 
prins Hendrik. Dit is de enige keer geweest, waarin de voorzitter van de 
Kunstkring één ogenblik moeite had, zijn houding te vinden. Maar de Prins 
sneed hem het woord af. 'Monsieur mon Frère,' zei hij, 'ik neem afscheid van 
u. Au revoir!' Dit is nu inderdaad koninklijk...'125 

Een bewaard gebleven foto, genomen in zijn studeerkamer aan de 
Frankenslag, toont Vogel met een pruik en een wel erg duidelijk van 
bordkarton gemaakte kroon op het hoofd, gehuld in een tot de grond 
vallende mantel. Met twee onzichtbare handen klampt hij een zwaard vast. 
Ellen Vareno is in het wit gekleed en houdt een scepter en rijksappel op. De 
witte koningin was 'als een ware Kriemhilde, schreef Het Vaderland twee 
dagen na het zwart-wit feest.126 
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Vogel was bij alle Kunstkringfeesten aanwezig, en hij was bereid zich 
soms behoorlijk toe te takelen. Hierbij laat hij zich van een onverwachte, 
aangenaam humoristische kant kennen. 

Het fotoboek van de Kring bevat een aantal kiekjes van een Dwaze 
Hoofden Feesf, gehouden op 1 februari 1930.'* 'On est prié de se fau-e une 
tête,' stond er in de aankondiging voor dit festijn, en: 'Niet gegnmeerde 
hoofden worden in de sociëteit van andere gelaatstrekken voorzien. Er 
waren prijzen uitgeloofd, de eerste voor de meest bizarre kop, fen tweede 
voor de beste historische kop en een derde voor de allermooiste kop. Die 
foto's tonen de eerbiedwaardige, nu zes-en-vijftig-jarige Albert Vogel als een 
zwaar opgemaakte en merkwaardig overtuigend ogende travestiet. Getuige 
het onderschrift onder één ervan: 'de prijswinnaars', werd hij zelfs bekroond -
al weten we niet welke prijs hij precies gewonnen heeft. 

In januari van dat jaar was er een gekostumeerd feest geweest in de 
Kunstkring, waarvan ook foto's zijn gemaakt. Hier poseert de algemeen 
voorzitter in zijn kolonelsuniform tevreden tussen zeven vrouwen - als het 
tenminste allemaal vrouwen zijn.125 Het is duidelijk dat het er in de Haagsche 
Kunstkring bij gelegenheid vrolijk toeging, in die tijd. 

Activiteiten tijdens Vogels voorzitterschap 
Vogel was dol op debatteren. Ook de Kunstkring kende een debat

traditie in de vorm van de 'ronde tafelbijeenkomsten', waar na een korte 
inleiding werd gediscussieerd over een al dan niet actueel onderwerp van 
kunst. Zo was er in april 1926 een 'praatavond', met Vogel als inleider, naar 
aanleiding van de stelling: 'Evenals Godsdienst en Wetenschap behoort 
Kunst tot de hoogste aangelegenheden des menschen, daarom moet de 
overheid haar zooveel mogelijk steunen en bevorderen."30 Het jaar daarop 
leidde Jan Ubink, de voorzitter van de derde afdeling, een debatavond over 
het onderwerp 'Buitenlanders hebben de voorkeur'.131 In 1928 sprak K.H.E. de 
Jong over Henri Bergson, gevolgd door een debat.132 Op 20 februari 1931 hield 
de schilder F.H. Bieling een lezing onder de veelbetekenende titel: De film 
een gevaar voor de beeldende kunst?'133 Dit onderwerp moet bij de jongere 
generatie - en zeker bij de Bauhausler onder hen - wel enig ongeloof hebben 

Tijdens de periode van Vogels voorzitterschap had er in de Haagsche 
Kunstkring vooral een opvallend aantal jubileumfeesten ter ere van 
kunstenaars van zijn generatie plaats. 

Het begon met een huldiging van Vogel zelf. Op 25 april 1925, dus nog 
voordat hij voorzitter werd, was er een 'kunstavond' te zijner ere met 
medewerking van de musici Henk van den Berg en Hugo van Dalen.134 H.P. 
Berlage's zeventigste geboortedag op 6 maart 1926 gaf aanleiding tot een 
feestavond,135 evenals die van de ere-voorzitter van de Kring, F.W.J.G. Snijder 
van Wissenkerke.136 Het diamanten jubileum van Theo Mann-Bouwmeester, 
wier echtgenoot, de componist Gottfried Mann, één van de eerste leden van 
de Kunstkring was geweest, gaf aanleiding tot een festijn.137 'Door het ijverig 
werken van onzen voorzitter kreeg de Kring na afloop van het officiëele feest 
in het gebouw van de Schouwburg de gelegenheid deze eminente 
kunstenares in het midden van haar kunstbroeders te huldigen,' meldde het 
Jaarverslag:16 Ook haar kleindochter l i ly Bouwmeester werd in dit jaar 
gefêteerd.139 In 1928 vierden Koos Speenhoff en Willem van Konijnenburg140 

hun zestigste verjaardag in de Kring. In 1929 vierden de letterkundigen 
Cyriel Buysse, Hélène Swarth en Willem Kloos er hun zeventigste.141 In het 
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begin van het jaar daarop werden Johan de Meester en Frederik van Eeden 
gehuldigd.142 In 1931 was er een gala-avond voor de Roemeense dichteres 
Hélène Vacarescu, waarbij deze een lezing zou houden over 'la femme dans 
la poésie'.143 In ditzelfde jaar beleefde Jan Fabridus zijn zestigste verjaardag.144 

1931 was een jubileumjaar voor de Kring zelf, die toen immers veertig 
jaar bestond. Dit werd gevierd met een receptie, uitvoeringen, 
tentoonstellingen en een eindfeest, al moesten door de omstandigheden grote 
bezuinigingen plaatshebben.145 

Op 24 november werd er een jubileumconcert gehouden met onder 
andere werk van Julius Röntgen, Carl Oberstadt en P. Van Anrooy. De 
omslag van het programma werd ontworpen door Vilmos Huszar.146 Dit 
concert zou Vogel als voorzitter in zekere zin noodlottig worden. 

Tegen het eind van zijn voorzitterschap begon Vogel openlijk in conflict 
te komen met de jongere generatie. In één van de laatste interviews voor zijn 
dood verwees hijzelf terloops naar een botsing tussen jong en oud onder de 
Kunstkring-leden: 'Het verzet tegen schijnbaar reactionaire elementen en de 
natuurlijke gang van zaken; een opkomende generatie, die het denkt beter te 
kunnen en althans anders wil..."47 Een foto van het algemeen bestuur van de 
Haagsche Kunstkring uit 1932 laat zien dat het niet bepaald teenagers waren, 
die er toen de scepter zwaaiden.148 

De situatie in de Kring omstreeks dat jaar en Albert Vogels plaats daarin 
is wederom raak getypeerd in Het boek van Den Haag.w De Haagsche 
Kunstkring was het officiële centrum van het intellectuele en culturele leven, 
zo stelde Ben van Eysselsteyn in zijn bijdrage, en van dit centrum was Albert 
Vogel weer het centrum.150 Het spreekwoord zegt dat elke vogel zingt zoals 
hij gebekt is, gaat de tekst voort: 'De Vogel van de Haagsche Kunstkring is 
geweldig gebekt, maar meer spreekwoorden zijn in dit verband niet gelukkig. 
Het oude gezegde "zoals de ouden zongen, piepen de jongen" is op hem 
bijvoorbeeld niet van toepassing integendeel: de Haagse jongeren piepen 
heel anders, zeer tot ergernis van de oude Vogel, die zich zoetjes aan in zijn 
declamatorische en retorische extaxe ziet opbranden, zonder dat hij - als zijn 
collega Phoenix - kans ziet zich bij dit proces te verjongen'.151 In zijn vrije tijd 
was Vogel krijgsoverste, droeg een sabel en gebruikte zijn stem om te 
commanderen, zo vervolgde deze auteur.152 Ook Ben van Eysselsteyn kende 
blijkbaar zijn A.M. de Jong. 

'Crocusjes en crisisjes' 
Wat Vogel betreft begon het jaar 1932 niet goed. Een lollige brief van de 

nieuwe voorzitter van de eerste afdeling geeft dit aan: 

'L.S. Den Haag ...feb. 1932 
Voorjaar 1932! 
Als crocusjes bloeien de crisisjes overal open... ook de Haagsche 

Kunstkring heeft zijn crisisjes. Wij hebben er al zeven maal over vergaderd! 
Maar wat helpt het zooveel leven met leuteren te verdoen? Niets! En intussen 
bloeit het crisisje tierig door en wordt... een crisis! 

Jr. Hein von Essen voorzitter 
Joh. D. Hendriks secretaris.'153 

In feite waren er twee 'crisissen': één in de tweede afdeling en één in de 
vierde. 
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In de algemene vergadering van 5 november 1931 klaagde de musicus 
P C Brederode dat op het jubileumconcert niet-leden optraden, deels met een 
honorarium, en dat de leden uitgesloten werden. 'Stel U eens voor,' schreef 
Brederode aan de voorzitter van de vierde afdeling, 'dat men op een 
declamatie-avond in de Kring eens een ander dan Alb. Vogel had 
uitgenodigd achter zijn rug om?'154 

Hoewel deze klacht dus niet persoonlijk tegen Vogel gericht was, 
vermelden de notulen van de daaropvolgende algemene vergadering dat de 
voorzitter een brief van P.C. Brederode over de kwestie met het 
jubileumconcert beledigend vond voor het bestuur.155 

In de tweede afdeling gistte het ook al een poosje, en dat kwam de 
productiviteit daar niet ten goede. 

Op 24 oktober 1931 stuurde de architect A.H.Wegerif een brief aan het 
bestuur van de Kring.156 Hij begon met uiteen te zetten dat zijns inziens de 
taak van de Haagsche Kunstkring toch was om kunstenaars de gelegenheid te 
geven nieuwe gedachten die in de samenleving leefden in de Kring tot uiting 
te brengen. Helaas gebeurde dat niet: 'Teveel heerscht in de Kring de geest 
van gelatenheid, van passiviteit. Bovendien heerscht te veel nog de geest 
welke 25 jaar geleden wellicht tot de kracht en bloei in die dagen bijdroeg, 
doch die niet meer geschikt is om de jubilaresse in deze dagen nog tot 
veerkracht en energie en tot krachtige uitingen te brengen."57 Hij constateerde 
dat andere verenigingen, zonder deze bij name te noemen overigens, steeds 
meer werk van de Kring gingen overnemen en hij vroeg het algemeen 
bestuur haar invloed aan te wenden om daarin verandering aan te brengen.158 

Deze brief bracht allerlei hevige reacties en ruzies te weeg die de hele 
winter in beslag namen. Wat er verder gebeurde laat zich raden: op 27 
februari 1932 trad Vogel af, 'op verzoek van een aantal Kringleden.'159 Toch 
leek zijn resignatie het bestuur nog te verbazen, gezien de volgende reactie: 

'Hoogedelgestrenge Heer, 
Het Bestuur was ten zeerste verrast door 

Uw plotseling aftreden als voorzitter van den Haagschen Kunstkring. 
Wij betreuren het zeer een zoo krachtige leider in deze moeilijke tijden 

te moeten missen. 
Grooten dank zijn wij U verschuldigd voor de wijze waarop U steeds 

getracht heeft zoo uiteenloopende opvattingen tot harmonische ontwikkeling 
te brengen. Steeds heeft U de eenheid in het Bestuur weten te bewaren en de 
steeds dreigende splitsingen helpen overbruggen. U stond boven de partijen. 

Waar wij meenen, dat op Uw besluit niet is terug te komen; mogen wij 
U bij dezen wel onze groote erkentelijkheid betuigen voor de prettige wijze, 
waarop wij het voorrecht hadden met U te mogen samenwerken. 

Wij verblijven met de meeste hoogachting... enz.'160 

De vice-voorzitter, de heer van der Kloot Meyburg, nam Vogels taak 
voorlopig over. 'Algemeen is men echter van oordeel dat een krachtige 
leiding gewenscht is maar dat men op het oogenblik de geschikte persoon 
niet weet.'161 Het is duidelijk dat men Vogel direct al miste. 

1933 was een regelrecht rampjaar voor de Kring. Financiële 
moeilijkheden noopten de vereniging tot verhuizen naar Lange Houtstraat 7. 
Dit gaf aanleiding tot een onverkwikkelijke rel met Han van Meegeren, die 
bereid was geld te leveren op voorwaarde dat hij bestuurslid zou worden. 
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Een groep van twintig jonge schilders dreigde toen uit de vereniging te zullen 
treden. Uiteindelijk was het Van Meegeren die zijn lidmaatschap opzei.10 

Voordrachtskunst in de HKK 
Tijdens de periode van Vogels voorzitterschap werd uit de aard der 

zaak veel aandacht besteed aan de voordrachtskunst. Leerlingen van hem 
zoals Maria van Royen en Jac. van Elsacker traden er op evenals mevrouw 
Boldingh-Goemans, van wie Ellen Vareno nog voordrachtles had gehad. 
Collega's als A.W. Kamp, G. Brettani, Iris Zeilinga-Doodeheefver, mevrouw 
Vlothuis-van Dommelen, Rodi Medenbach, Francine Koote-Gerrese en Thera 
Latour-Bovens163 reciteerden eveneens in de Kring.164 En natuurlijk 
declameerde Vogel er tijdens de periode van zijn voorzitterschap ook zelf, 
dikwijls in gezelschap van zijn vrouw. 

In januari 1926 zette hij de toon met één van zijn favoriete 
programmastukken: Starkadd.m Tijdens de huldiging van Berlage droeg hij 
het gedicht 'Cheops' van Leopold voor.166 Eveneens in 1927 werd een avond 
gevuld met 'Scheepspraef van Constantijn Huygens, 'Het landjuweel' van 
Jan Prins, 'Die Grenadiere' van Heine, De Maecenas van Johan de Meester en 
Belsazar van Gonggrijp door Albert Vogel en een fragment uit Couperus' De 
ongelukkige, 'Van een page' van Hélène Swarth, 'Aux morts pour la patrie' 
van Charles Peguy en 'Les Djinns' van Victor Hugo door Ellen Vareno.167 In 
het daaropvolgende seizoen bracht Vogel Sophocles' Antigone. Het Jaarverslag 
scheef hierover: 'Er moge hier gewezen worden op de gave wijze van 
voordragen en de machtige impuls tot zuivere klassieke kunst, die van deze 
voordracht is uitgegaan/ Dit had plaats in hetzelfde jaar als de Otto Dix 
tentoonstelling.168 

Hoogtepunt van het jaar 1929 was volgens het jaarverslag van de derde 
afdeling 'het optreden van het echtpaar Vogel/Vareno'.169 Hij bracht de 
Forumscène uit Shakespaere's Julius Caesar, zij 'Het Indische Land' van Jan 
Prins.170 Naar aanleiding van de Vondelherdenking in februari van dat jaar 
reciteerde Vogel Lucifers vloek in de Kring.171 Onder het optreden van eigen 
leden wordt in ditzelfde jaar nog 'de magistrale voordracht van Albert Vogel 
in Koning Oedipus vermeld.172 

Het feit dat Vogel zo consequent bleef in zijn stijl en repertoirekeuze 
begon hem zo nu en dan het verwijt te brengen dat hij bezig was 'uit de tijd' 
te raken. Dat dit zo zou wezen heeft hij zich vermoedelijk nooit werkelijk 
kunnen voorstellen. In één van de laatste interviews voor zijn dood 
verdedigde hij zijn voorkeur vanuit zijn diepste overtuigingen: 'Elk mensch, 
die boven het rund verheven is, heeft een ideaal. En kunst is menschenliefde, 
de kunst wil den mensch beleven, wil in hun ziel doordringen om te 
vertolken, het beste, dat in den mensch leeft. En dat vinden wij bij de 
klassieken, de mensch, het zuiver menschelijke door alle eeuwen heen'.173 (...) 
'Dante, Shakespeare, Homerus, één lijn van groote menschelijkheid loopt 
door hun werk. Tegenwoordig vindt men deze grooten gecompliceerd, 
daarom kan het toch mooi zijn? Of kan er alleen schoonheid liggen in het 
gemakkelijk bevatbare?'174 

In februari 1933 traden Albert Vogel en Ellen Vareno weer samen op in 
de Haagsche Kunstkring met een Couperus-avond; hij met lskander, zij met 
De dood van Vesta. Blijkbaar waren alle geschillen met de vroegere algemeen 
voorzitter toen weer bijgelegd.175 
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Rhetorica. Basis der Welsprekendheid. 
Kroon op Vogels levenswerk was de verschijning van Rhetorica. Basis 

der Welsprekendheid, verschenen bij W.L.& J Brusse te Rotterdam in 1931. Het 
is een neerslag van al zijn activiteiten en publicaties op dit gebied. 

In tegenstelling tot Vogels eerdere publicaties, is er een stapel recensies 
bewaard gebleven over Rhetorica,'76 waarin ook sprake is van milde kritiek. 
Deze kritiek werpt vooral licht op de verandering in benadering van retorica 
die in de negentiende en twintigste eeuw had plaatsgehad.177 

De Nieuwe Gids noemde Vogels boek een standaardwerk en achtte het 
noodzakelijk te benadrukken dat met 'rhetorica' bedoeld werd: leer der 
welsprekendheid en niet: valse beeldspraak, 'als waartegen dit tijdschrift zijn 
heele leven gestreden heeft.'1'8 Het Algemeen Handelsblad vroeg zich af of de 
erote redenaars, die in het tweede deel genoemd worden, daadwerkelijk ooit 
iets wisten over 'rhetorica'...?"' Een dergelijke vraag werd ook opgeroepen in 
De Gids.™ Dit tijdschrift sprak van een boek, 'zwaar van gewicht en met 
overal licht van inhoud', en betwijfelde of taalkunde en grammatica-lessen 
niet de opvolger waren geworden, in het onderwijs, 'van de vergeten theorie 
der welsprekendheid'.181 . 

Herman Poort besprak het boek in de Provinciale Groningsche Courant, 
een kritiek die vervolgens door het hele land en tot in Nederlands-Indië toe 
werd overgenomen.182 Tegenwoordig moest iemand die sprak in het openbaar 
stotteren of iets stuntelig van een papiertje lezen om geloofd te worden, 
schreef Poort, om aan elk verwijt van retoriek te ontkomen - 'een in feite 
bespottelijke toestand'.183 Het was te hopen dat Vogels boek dergelijke 
vooroordelen kon elimineren, concludeerde de literator. Het tijdschrift 
Museum roemde vooral het hoofdstuk over 'pronunciatio', al was de auteur, 
N van Wijk, het niet in alle opzichten eens met Vogels voorschriften voor 
uitspraak en spelling.184 In het Tijdschrift voor wijsbegeerte prees K.H.E. de Jong 
Vogels 'open oog' voor de wijsgerige kant van het onderwerp. Deze classicus 
sprak de hoop uit dat het boek spoedig een tweede druk beleven mocht.185 

Hier is het nooit van gekomen. Het is in wezen Vogels geluk geweest, 
dat hij niet meer heeft hoeven meemaken hoezeer zijn levensarbeid sindsdien 
in de vergetelheid is geraakt. 
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