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Voorwoord 

V O O R W O O R D 
'Ter inspiratie!? Maar niet als dwaallicht7, schreef Rob Erenstein in het 

exemplaar van zijn eigen dissertatie, De herder en de hoveling, dat hij mij gaf 
toen ik in 1979 mijn tentamen voor het bijvak theaterwetenschap bij hem had 
gedaan en afscheid van hem nam. Vermoedde hij toen al dat hij twintig jaar 
later mijn promotor worden zou? 

Het concept voor dit boek is langzaam gegroeid. Het begon met de 
vondst van een theaterarchief op een stoffige zolder in de zomer van 1982; zes 
hutkoffers vol toneelfoto's, programma's, grammofoonplaten, recensies en 
ander fascinerend materiaal over het leven van een eigenzinnig man, die zijn 
loopbaan als militair opgaf voor het onzekere bestaan als reizend 
voordrachtskunstenaar. Al dit materiaal is sindsdien overgebracht naar het 
Haags Gemeentearchief, waar het op dit ogenblik officieel geïnventariseerd 
wordt door archivaris Vincent Klooster. 

De afgelopen twintig jaar heb ik mij bij wijze van hobby beziggehouden 
met de voorlopige ordening van het archief van Albert Vogel sr.: liefdewerk 
oud papier, inderdaad. Langzaam aan groeide het besef dat met al dit umeke 
materiaal iets moest gebeuren. Ik begon stukjes te schrijven, korte artikelen 
voor plaatselijke kranten en jaarboekjes. De gedachte aan een biografie 
doemde aan de verre horizon. Maar het archief vertoonde lacunes; er is 
bijvoorbeeld nauwelijks correspondentie overgeleverd. De biograaf zou als 
een ware detective aan het werk moeten gaan om het leven van deze artiest, 
die vrijwel altijd alleen opereerde, aan elkaar te puzzelen. Maar toen kwam ik 
Rob Erenstein weer tegen. Hij was inmiddels hoogleraar theaterwetenschap 
geworden. Hij las mijn publicaties en zei: 'Waarom maak je hier geen 
proefschrift van?' Opeens begon een hobby serieus te worden. 

'Er is niets dooier dan een dooie toneelspeler', heeft Alberts dochter, de 
actrice Ellen Vogel eens gezegd in een interview. Met passende ironie zou 
men hierop kunnen antwoorden: jawel, een dooie voordrachtskunstenaar. 
Zodra het doek valt is het 'producf, om het in moderne commerciële termen 
uit te drukken, verdwenen, en zodra de acteur het toneel verlaten heeft wordt 
hij vergeten. Maar een acteur speelt in een ensemble, een 'troep', zoals de 
ouderwetse term daarvoor luidt. De annalen van de nationale 
toneelgezelschappen worden bijgehouden door het Theater Instituut 
Nederland te Amsterdam. Over acteurs is dus bijna altijd wel wat te vinden -
zolang ze bij een erkend nationaal gezelschap aangesloten zijn. Wat solo
optredens betreft ligt de situatie al een stuk ingewikkelder; en wanneer een 
artiest, zoals Albert Vogel deed, in zijn eentje de ganse wereld omgereisd 
heeft is het vrijwel onmogelijk om enige sporen van zijn optredens te vinden 
- tenzij hij een persoonlijk archief nalaat. 

Daar komt nog bij dat voordrachtskunst een merkwaardig vak is. Het 
valt niet onder literatuur, en evenmin wordt het beschouwd als een 
vanzelfsprekend onderdeel van de toneelgeschiedenis. De lotgevallen van het 
archief van Albert Vogel sr. bewijzen het; het archief vond geen onderdak in 
het Theater Instituut Nederland, noch in het Letterkundig Museum - voor de 
ene instelling was het 'te literair', voor de andere 'te theatraal'. 

Hoewel het voorlezen of reciteren in groepsverband als 
vrijetijdsbesteding halverwege de negentiende eeuw een nationale rage was 
wordt voordrachtskunst binnen de literaire faculteiten pas sinds kort serieus 
bestudeerd. De enige in Nederland die er systematisch onderzoek naar heeft 
gedaan is prof. dr. W. van den Berg. De prijs mij dan ook zeer gelukkig te 

5 



Voorwoord 

hebben kunnen profiteren van zijn kennis en expertise. Zijn construcüeve 
kritiek op een eerdere versie van dit manuscript verschafte de basis voor een 
structurele aanpak van de ontwikkeling van het fenomeen voordrachtskunst 
uit de klassieke retorica, waar het oorspronkelijk een onderdeel van was. De 
stimulerende, immer geduldige en uiterst bekwame begeleiding van prof. dr. 
R L Erenstein hielp mij bij de hachelijke taak om Vogel te plaatsen binnen de 
toneelgeschiedenis van zijn tijd. Het resultaat verschijnt bij deze als 
proefschrift; een handelsuitgave is in voorbereiding. Het Theater Instituut 
Nederland heeft zich bereid verklaard om binnen zijn serie 'Historische 
Voordrachtskunsf een CD met Albert Vogels voordrachten op de markt te 

brengen. . ... i_ i 
Een aantal mensen heeft mij bij de totstandkoming van dit boek 

geholpen, hetzij door het beantwoorden van mijn brieven - iets wat 
tegenwoordig helaas niet zo vanzelfsprekend meer is - , hetzij door het geven 
van waardevolle mondelinge inlichtingen, hetzij door het overhandigen van 
foto's, boeken met opdracht of ander materiaal. Gaarne wil ik hier bedanken: 
Ben Albach, Harry van den Berg, Richard van den Bergh, Rico Bulthuis, José 
Buschman, Luc Daems, Ria Dessauvagie-Ten Have, Karel Dibbets, Ilse 
Dorren, Charles Dumas, prof. dr. J. Fontijn, Astrid Harteloh, drs. M. van 
Hattum, Hans van der Horst, Dick Houwaart, Ton van Kalmthout, Jan 
Kosten, prof. dr. H.H.J. de Leeuwe die niet moe werd mijn vele vragen te 
beantwoorden, Nop Maas die mij aan onbekende karikaturen wist te helpen, 
Peter Martens, Alexander Münninghoff, de heer en mevrouw H. Phaff, Harry 
Prick, Kees de Raadt, Ellen Sjoer, Gé Vaartjes, prof. dr. H.T.M. van Vliet, 
Karel Wagemans en tenslotte de onvolprezen Jos van Waterschoot die mij 
vanuit de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam verschillende malen te 
hulp geschoten is. Niet vergeet ik de Gemeentearchieven van Den Haag, 
Groningen, Leiden en Hilversum, het Nederlands Audiovisueel Archief te 
Hilversum, het Letterkundig Museum, de Maatschappij van Nederlandsche 
Letterkunde te Leiden en alle medewerkers van de Koninklijke Bibliotheek te 
Den Haag. Wat betreft het Theater Instituut Nederland wil ik speciaal 
dankzeggen aan Maarten Eilander, Paul Post en Divera Stavenuiter. De 
conservator, het bestuur en alle medewerkers van het Louis Couperus 
Museum te Den Haag dank ik voor hun morele steun. Hun voortdurende 
interesse in de voortgang van het project heeft mij onmiskenbaar geholpen bij 
een soms eenzame taak. 

Persoonlijke herinneringen aan Vogel mocht ik onder andere vernemen 
via Han Martens-Moeselaar en wijlen Jaap Wieringa. Dr. G.W. Huygens, 
Johan de Meester jr., mr. H. Phaff en Don Vermeire konden nog getuigen van 
optredens van Albert Vogel sr. Keetie van Hasselt en mevrouw Timmerman-
Kamp leverden waardevolle informatie over haar beider grootvaders, 
respectievelijk de voordrachtskunstenaars Henri Dekking en mr. A. W. 
Kamp. Een aantal mensen heeft de totstandkoming van dit boek niet meer 
mee mogen maken. Hieronder reken ik de betreurde Pierre Dubois. Vogels 
oudste dochter, Tanja van den Bergh-Anthing Vogel en de neef met wie zij 
opgroeide: mr. drs. W.P. (Pirn) Martens, die zo enthousiast waren over het 
onderwerp, kunnen helaas ook geen getuige meer zijn van de publicatie. 

Ik dank Ellen Vogel voor de onschatbare, dikwijls zeer persoonlijke 
informatie die zij heeft verschaft en impliciet, voor haar vertrouwen in mij. 
Als laatste overlevende telg uit twee generaties toneelkunstenaars is zij de 
enige die deze levensgeschiedenis van haar vader, die stierf toen zij twaalf 
jaar oud was, onder ogen krijgt. Dit moet een emotionele gebeurtenis zijn. 
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Miin moeder, Elisabeth Bleeker-van Hasselt, heeft de lotgevallen van 
Vogels archief en het prille begin van deze biografie van nabij:meegemaakt. 
Zonder haar onvoorwaardelijk begrip voor mijn objectieven en doelstellingen 
zou het concept voor dit project zelfs nooit geboren zijn. 

Peter ffrench-Hodges heeft de tot standkoming van deze dissertatie met 
veel liefde begeleid. Aangezien mijn echtgenoot onze taal met machtig is en ik 
S n oordeel - juist omdat hij geheel buiten de materie stond - zeer op pnjs 
S d e neb ik ieder hoofdstuk van de biografie, steeds a 1'improvxste in het 
Engels vertaald, aan hem voorgelezen. Onverhoeds kwam hierbij een ander 
etement van hét schrijven naar voren. Als deze simultaan-vertaling nuj 
m S t e kostte betekende dit dat het origineel niet vloeiend genoeg geschreven 
was - en dat hier dus iets aan veranderd diende te worden. 

De allermeeste dank ben ik echter verschuldigd aan wijlen de 
voordrager Albert Vogel jr., wiens bevlogen kunstenaarschap, speelse 
eruditie en wijze ironie mij zoveel lange jaren tot gids en inspiratie zijn 
geweest. Aan zijn nagedachtenis draag ik dit boek op. 

Monte-Carlo, voorjaar 2002 
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