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Inleiding 

INLEIDING 

Op het toneel van het Haagse theater Diligentia staat een man in rok en 
witte das, zijn rechterhand geklauwd rond de rug van een leunsteul. Hij is 
fors van postuur, omstreeks vijf-en-veertig jaar oud, een frivole haarlok over 
het kalende hoofd geplakt. Een enkele lichtbak werpt een kring rondom hem 
op de kale vloer. Verder is het donker. Het is doodstil in de zaal. 

De man op het toneel begint vrijwel meteen te spreken. Een diepe, 
donkere stem zwelt aan door de ruimte. Het is bekend: hij is professioneel 
voordrachtskunstenaar, maar hij is ook reserve-officier in het Nederlandse 
leger. De vanzelfsprekende autoriteit die van zijn gestalte zowel als van zijn 
geluid uitgaat laat weinig twijfel over zijn gezag over zijn troepen. Sommigen 
herinneren zich zijn optreden tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen hij de 
moraal opvijzelde van de gemobiliseerde mannen in het veld. Vanavond zal 
hij een fragment voordragen uit Dantons dood van de jonggestorven schrijver 
Georg Büchner.1 Het is 1794; in Frankrijk heerst de Terreur. 

Herman, de president van het Revolutionaire Tribunaal, beschuldigt 
Danton ervan tegen de Conventie te hebben samengezworen met Mirabeau, 
Dumourier, Orleans en anderen. Hij vraagt het volk om instemming, maar 
het antwoord is: Danton is onze vriend. 'En ik zeg u dat hij schuldig is,' 
antwoordt Herman op afgemeten, emotieloze toon. Nu komt Danton in het 
geweer. Schuldig? Hij? Welnu; dan zal hij spreken. Op hoge toon verdedigt 
Danton zich. Hij waarschuwt voor de dictatuur, hij beschuldigt Robespierre 
en St. Just zelf van hoogverraad. 'Gij wilt brood', roept Danton tot het volk, 
'en men werpt u hoof den toe. Gij hebt dorst - en men laat U het bloed ailik ken 
dat si/ pelt van de trap pen van de guillotine.' 

Een diepe, rauwe keelstem antwoordt: 'Jajajaja - leve Danton! Hij moet 
vrij! Ja hij is de vriend van het volk! Laat hem vrij!' 

'Neen,' reageert de aanklager op diezelfde correct klinkende, 
afgeknepen wijze. 'Ik wens dat de gevangenen zullen worden ingesloten.' 
Zoveel is duidelijk: deze mijnheer laat zich niet tegenspreken. 

'Wat - moet z'n kop eraf?' zegt iemand met een plat accent. 
'Maar dat zal niet gebeuren!' roept een ander. 'Hij is onze vriend!' 
'Waf, verbaast zich de keelklank, 'moeten we d'ruit gegooid? Niet zo 

dringen - hdhahahaha - niet zo dringen - weg met de Decèm vin', wèg ermee, 
wèg ermee, weg met de Decèm vin', wèg ermee, wèg ermee, wèg met de Decèm 
vin', wèg ermee, wèg ermee...' De verwensing wordt ritmisch gescandeerd, in 
steeds hoger tempo. 'Hahahaha!!!!! Hij heeft gelijk - koppen in plaats van 
brood enbloed voorwijn!'2 

In het publiek bevindt zich een aantal leden van het Schilderkunstige 
Genootschap Pulchri Studio. 'Rouville', zoals hij zich noemt - zijn echte 
naam3 is hem te lang - is direct gegrepen; spoedig geraakt hij in vervoering. 
Diezelfde avond nog schrijft hij zijn sensaties neer. 

'Uit de hoogte, uit den engelenbak, keek ik neer op een klein tooneel! Ik 
zag daar beneden iemand staan, in rok en witte das. En hoorde klanken, die 
zich reiden tot een lied en aanzwollen tot een zang. 

Aux armes, citoyens! 
En ik zie op eens Rouget de Lisle zijn hymne zingen, pour 1'armée du 

Rhin. En ze vliegen, brullen, krijschen, de mannen met hun zeisen, pieken, 
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kromme sabels, de vrouwen met hun floddermutsen, hun kousen en hun 
notekrakers. 

Garde Nationale, Santerre, barricaden, Déesse de la Raison, redeloos ten 
toon geheven, Mirabeau, Honoré Gabriel Riquetti, Marat, redacteur de 1'Amie 
du peuple, bloedhond en melaatsch, in het bad doorpriemd, Charlotte 
Corday zich buigend onder de valbijl van het schavot... 

Ik zag de fakkels laaien, de huizen branden, den beul met bloed bespat. 
Ik zag de Sansculotten, de Girondins bestreden door Tallien. Ik zag Barnave, 
Madame Roland door Montagnards bestookt en stervend met de woorden: 
Vrijheid, misdaad is Uw naam! 

Ik zag de koppen, die men niet meer ziet, galgetronies, boevesnuiten. 
Edele trekken ook, met trotsche blik den dood verachtend en gekscherend 
met Sanson. 

flc zag uit het zaagsel weer herleven Lodewijk XVI met afgehakte kaak, 
de princes de Lamballe, het mooie hoofd in de Septembermoorden gestoken 
op een piek. 

De zag ze razen, tieren, met Camille Desmoulins naar de Bastille stormen 
en van een gehate kop het gehaat gelaat afslaan. 

Ik zag Fouquier Tinvile's raventronie, Terreur in schrilste uiting! St. Just 
en Robespierre, jaloersch en tuk op macht, en toch doodsbang en daarom 
wreed. 

Ik zag... en hoorde het fiere woord: Fuir? Est-ce que l'on emporte la patrie a 
la semelle de ses souliers? 

Ik hoorde en zag, beleefde en leefde mee, ik was er midden in, en zag... 
hij stond daar levend voor me, ik zag.... Danton! 

(Het was Albert Vogel, die Danton, en dat alles, mij zóó deed... zien!)'4 

De schilder Jan Cossaar beschreef op diens beurt wat voor effect de 
voordracht had: 'De gedachtenbeelden leven nog na in aller hoofden; de door 
zijn woord herlevenden uit de geschiedenis zetten bij groepen de aanwezigen 
aan tot disputen. Beeldende kunstenaars verwerken alles weer op hunne 
wijze. 

En wat zijn nu de gevolgen! Er zijn er onder de schilders die heftig 
stonden te disputeeren, en die den volgenden dag een ontwerp makende 
uitriepen: "t Is waarachtig een compositie voor Danton; 't is ontstaan na en 
door de voordracht....'5 

Albert Vogel, krijgsman - voordrachtskunstenaar 
Een man die twee ogenschijnlijk zo volmaakt tegenstrijdige beroepen 

uitoefende als die van artiest èn soldaat moest wel een buitenbeentje zijn. Een 
tijdgenoot beschreef hem aldus: 'Vogel, enerzijds de statige, stramme, stoere 
militair, every inch a soldier, die, als het moest, ongetwijfeld bereid zou zijn 
geweest om, het zwaard in de hand, metterdaad den dood tegemoet te gaan, 
den heldendood voor het vaderland. 

Vogel, anderzijds de zachtmoedige, overgevoelige kunstenaar, wiens 
levensideaal, wiens levenroeping het was door de kunst van het Woord de 
schoonste scheppingen van den menschelijken geest uit te beelden. 

Wie iets nader tot Vogel kwam, zou toch dien verwarrende indruk niet 
ontgaan, al moge hij misschien den verbindenden schakel tusschen de 
tegenstellingen hierin gezien hebben, dat Vogel tegelijk was de klassiek-
romantische ridder en de romantisch-klassieke troubadour.'6 
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Lodewijk van Deyssel wist de paradox te overbruggen. 'Onder andere 
CAJZL ™ deze' schreef hij in 1924 in het Gedenkboek dat werd uitgegeven 

toSeXvS v ^ n U m g j a r i g kunstenaarsjubileum, 'dat er tusschen 
het kunïïnaarschap en het krfgsmanschap bij eerste aanblik een groote 
teeenstelHng is; m a £ bij dieper beschouwing, - door de gewe dige poëzie, die 
s i n h d S t o e d , in zelfopoffering voor de gemeenschapen bewaring der 

v e m g h S d T o r d é , die het vreedzaam arbeiden der burgerijen waarborgen -
uSsen het kunstenaarschap en het krijgsmanschap een groote 

^ ^ S S ^ ^ ^ ^ S ^ ^ Parabel tussen het fenomeen Albert 
Voeel e H ? k l a s s i e k e redenaar. Natuurlijk werkte hij hier zelf aan m e e 
V a S het prille begin van zijn carrière trad hij op m het gewaad van een 
klïïsTek redenaar. 'De invloed die Vogel op ons jonge volkje uitoefent heeft 
ons onwillekeurig herinnerd aan Pericles, die door zijn woord en de 
tooveSit die daarvan uitging, heel jong Athene Gemeerde en bracht 
onder bekoring van zijn stem en zijn vorstelijk gebaar^, schreef een criticus in 
S t t ' E e n andere recensent merkte verbaasd op dat Vogel officier scheen te 
ziin Mocht het leeer werkelijk eens een vijand moeten bestrijden, dat hij dan 
met zijn gloedvolle voordracht het leger ten strijde roepe als een tweeden 

Tailleur!" 
Voeel leek dus te passen in de klassieke traditie - maar hoe is hij te 

duiden in zijn eigen tijd? Hoe is iemand die beurtelings beschreven wordt als 
een ridder, een troubadour of een Grieks redenaar in te voegen in de 
theatergeschiedenis van de vroege twintigste eeuw? 

Albert Vogel de voordrachtskunstenaar was volledig autodidact riij 
kwam uit een geslacht van generaties officieren, en droeg zelf ook de 
wapenrok. Al jong gaf hij blijk van een merkwaardig talent voor voordragen 
en impersoneren. Hij modelleerde dit op zijn grote held en voorbeeld: Louis 
Bouwmeester. In een levensbeschrijving van Bouwmeester na diens dood m 
1925 heeft Vogel zijn bewondering voor deze acteur nader toegelicht. 
'Bouwmeester was een natuurtalent,' schreef hij toen.-» 'Zijn gebarenkuns 
was eenvoudig onvergetelijk. Hij speelde tot en met zijn rug toe. Hij bezat het 
metamorphoristisch vermogen zooals ik het nooit van eenig acteur ter wereld 
gezien heb...' Hij eindigde dit stuk met te zeggen dat hij in zijn jeugd slechts 
één ideaal kende en dat was: hem na te spelen. 

Louis Bouwmeester was één van de grootste acteurs die Nederland ooit 
heeft gehad. Hij was grootgebracht in de romantische speelstijl." De^kuns 
van het spreken had hij, naar eigen zeggen, van zijn vader geleerd: Wat 
vader deed,' zei Bouwmeester,» 'was groot. Aan hem hebben we veel te 
danken. Hij begreep, dat goed, breed, met kleur en beteekenis zeggen van 
verzen, er noodige, maar weinige gebaren bij maken, standen aannemen, op 
het gezicht den indruk der woorden laten lezen, - het geheim van alle 
tooneelspelers was... mits men hier iets onder zijn vestje heeft. Anders... is het 
niets Dood! Daarom liet vader ons als jongens bijna alle ochtenden de groote 
alleenspraak uit Scylla14 declameeren. En dan regende het aanmerkingen, en 
konden we maar steeds van voren af aan beginnen. Vader had het Snoek nog 
hooren doen. Dat moet goddelijk zijn geweest."5 De 'heldenrol' waar Andnes 
Snoek in uitblonk was een overblijfsel van het classicistisch toneel, waar de 
hoofdrolspeler in de declamatorische 'heldentoon' de heftige gemoedsstrijd 
van een grootmoedig personage diende te verbeelden. In de pantomimiek 
waren fiere houdingen, elegante buigingen en 'vorstelijke zwier- vereist voor 
deze stijl.16 
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Dat Vogels manier van voordragen hier eveneens aan deed denken 
bewijzen sommige ooggetuigeverslagen. 'Het heldentijdperk bracht de 
woorden en de woorden brachten de declamatie-toon van eertijds mede: wat 
dat betreft wisten wij wat ons te wachten stond, stelde een recensent vast na 
een voordracht van Koning Svend." 'Vogel weet de actie episch te beleven/ 
schreef een ander.18 'Hij lijkt mij voor het tooneel geboren - waarachtig niet 
om salon-draakjes of kluchten te vertolken; en, zonder dat ik met het woord 
iets lustigs bedoel - hij deed me soms aan als een heldentenor. Kwam het, 
omdat in dit werk iets opera-achtigs is, dat een Germaansch heldendrama per 
se aan Wagneriaanse zangers doet denken?'19 

Wat bezielde Albert Vogel om te gaan voordragen in de stijl van het 
heldentijdperk - een stijl die al bijna een eeuw uit de mode was? 

Voordrachtskunst in de twintigste eeuw 
De gangbare opvatting, binnen de theatergeschiedenis, is dat de eerste 

poging tot 'moderne' toneelkunst plaatshad met een eenmansvoordracht van 
Shakespeare's Macbeth, in 1904, door Eduard Verkade.20 Deze jonge acteur 
had het jaar daarvoor gedebuteerd als Brutus in Julius Caesar bij de 
Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsen Tooneel'. Kort daarop hadden de 
Larense Zomerspelen plaats, waarbij opvoeringen werden gegeven van de 
middeleeuwse stukken Elckerlyc en Lanseloet van Denemarken onder leiding 
van de twee rusteloze talenten Willem Royaards en Eduard Verkade. Voor 
het eerst was er in deze voorstellingen een hechte samenhang gerealiseerd 
tussen oorspronkelijke tekst, uitvoering, spel, kostumering en decor onder 
leiding van twee bekwame regisseurs.21 Deze ontwikkeling wordt gezien als 
het begin van de renaissance van ons nationaal toneel.22 

Evenals Royaards en Verkade debuteerde Albert Vogel als 
voordrachtskunstenaar met het voordragen van een heel toneelstuk in zijn 
eentje, twee jaar na Royaards en vier jaar vóór Verkade. Toch wordt dit 
optreden van deze voordrachtskunstenaar in de schaarse overzichtswerken 
van de toneelgeschiedenis van ons land slechts zelden genoemd.23 Soms lijkt 
het of auteurs niet goed weten hoe ze hem moeten plaatsen. Jean-Louis 
Pisuisse noemt Vogel bijvoorbeeld met name in één van zijn brieven aan Fie 
Carelsen maar in de verklarende index van het boek dat aan hun 
correspondentie is gewijd ontbreekt de naam van de voordrachtskunstenaar.2* 
In het Theater Instituut Nederland bevindt zich alleen documentatie over zijn 
activiteiten met zijn openluchttoneel-gezelschap. Het Klassiek Tooneel. De 
onderwerpencatalogus daar biedt onder de ingang 'voordrachf slechts twee 
titels25 en Vogels vele publicaties op dit gebied komen daar niet in voor. Het 
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum concentreert 
zich daarentegen nadrukkelijk alleen op geschreven literatuur. 
Grammofoonplaten van voordrachtskunstenaars worden hier niet 
verzameld.26 

Voordrachtskunstenaars komen nauwelijks voor in de 
toneelgeschiedenis van ons land. Het Acteurs- en kleinkunstenaarslexicon 
vermeldt ze alleen als zij ook metterdaad aan het toneel zijn geweest. Hun 
andere activiteiten worden dan zijdelings genoemd. 

Eén van de redenen dat het voordragen als kunstvorm lange tijd niet 
serieus genomen werd lag in de kwaliteit ervan. 'Holland was jarenlang het 
land van de daverende kanselrhetorica, van de rederijkerskamers en de 
dispuut-gezelschappen', schreef de Groningse literator Herman Poort in 
1931.27 De welsprekendheid, 'of wat er voor moest doorgaan, was in die 
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context zo goedkoop en talenüoos beoefend, dat een hevige reactie niet 
uitblijven kon'.28 . , ,. 

Het officiële literaire circuit van de late negenbende eeuw zag diep neer 
op al deze contemporaine voordrachtspraktijken. Tijdschriften als 
Vaderlandsche letter-oefeningen of De Gids en critici als Busken Huet beten zich 
uitzonderlijk schamper uit over de activiteiten van de 'reriteer-colleges'. De 
vanuit een geheel andere hoek komende kritiek van de generatie van en na 
'Tachtig' deed de rest. Het gevolg hiervan is dat van al deze 
voordrachtsavonden vrijwel niets is doorgedrongen tot de annalen van de 
Nederlandse literatuurgeschiedenis.29 

Onder invloed van negenbende eeuwse critici - die van de 
reciteercolleges en uit de hoek der Tachbgers tezaam - was het begrip 
'welsprekendheid' omstreeks het jaar 1900 zowat een scheldwoord 
geworden Poneerde Frans Coenen niet in De Kroniek dat verzen helemaal met 
?gezegd' konden worden, alleen sbl gelezen?30 Declameren werd sindsdien 
automabsch geassocieerd met'rederijkerij'. 

Deze ontwikkeling had een doorslaggevende invloed op de dramabscn-
literaire geschiedschrijving van de twintigste eeuw, en niet alleen in ons land. 
'When discussing declamation, critics tend to adopt a somewhat defensive or 
apologetic posture, as if expecbng at any minute to be censured for the 
essential triviabty of their subject, which they feel they cannot quite defend as 
literature,' schreef Maud Gleason in 1995.31 Voor iemand als Albert Vogel, die 
uitsluitend voordrachtskunstenaar was en zich slechts sporadisch op andere 
terreinen begaf, was in deze geschiedenisopvatting simpelweg geen plaats. 

De door toneel- zowel als literatuurgeschiedenis verwaarloosde 
'Werdegang' van het voordragen in de landelijke culturele 
gezelligheidsverenigingen van de achttiende en negentiende eeuw in 
Nederland is onderzocht door W. van den Berg.32 Hij onderscheidt hierbij 
drie fasen in de omgang met poëzie33 en legt elders een verband bissen 
eenootschappelijkheid en uiterlijke welsprekendheid.34 

Van den Bergs conclusie in één van zijn artikelen luidt: 'Het verdient 
aanbeveling te onderzoeken hoe het de professionele voordachtskunstenaar 
in de twinbgste eeuw verder is vergaan. Raakt hij monddood, omdat de 
convenbe van het shllezen de oraliteit het zwijgen oplegt? Wordt de 
declamator een verschijnsel in de marge, die hoogstens op een nutslezing nog 
eens zijn stem mag laten horen? Is de carrière van Albert Vogel - befaamd 
voordrachtssolist in binnen- en buitenland - een uitzondering of eerder 
representahef voor al die woordkunstenaars die aan het begin van deze eeuw 
het voor het zeggen hadden?'35 

Dit boek probeert een antwoord te geven op die laatste vraag. Daarbij 
zal het inmiddels duidelijk zijn dat een man als Vogel niet te duiden valt 
binnen de geijkte kaders. Om hem te plaatsen in zijn bjd is een nieuwe 
invalshoek noodzakehjk 

Albert Vogel in zijn tijd 
Albert Vogel was er vast van overtuigd dat de enig juiste manier van 

voordragen was gebaseerd op tradihes, die terugvoerden tot de bloeiperiode 
van het klassieke versdrama: met grote gebaren maar met wijze 
gematigdheid, zoals Worp het had geformuleerd.36 Ook in zijn 
programmakeuze toonde hij zich weinig gevoelig voor de modes van zijn 
eigen tijd: zijn voorkeur ging onvoorwaardeüjk uit naar het romantisch-
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klassieke repertoire, dat in de neo-romantiek weliswaar een nieuwe opleving 
zou krijgen, maar toch nooit opnieuw een 'mainstream' beweging zou 
worden.37 Hierbij sloot zijn kunst regelrecht aan bij de pogingen van de 
serieuze rederijkerskamers van de negentiende eeuw, al heeft hij weinig 
opgetreden voor dergelijke clubs. 

In deze overtuiging was hij zonder meer een eenling, maar daarom was 
hij niet minder belangrijk. In getuigenissen, brieven en memoires van 
tijdgenoten wordt Vogel wel degelijk genoemd; volgens sommigen was hij de 
grootste voordrachtskunstenaar van zijn tijd.38 De grote faam die hij in het 
eerste kwart van de twintigste eeuw verwierf kan worden gedistilleerd uit de 
honderden bewaard gebleven recensies. De kwaliteit van zijn 
voordrachtskunst kan nu nog worden getoetst aan zijn grammofoonplaten. 
Bovendien gaat het niet aan Vogel uitsluitend als reactionair kunstenaar af te 
schilderen. In zijn consequente nadruk op absolute soberheid in de 
voordracht - vooral wat betreft gebaren - en afwijzing van alle afleidende 
decors of rekwisieten was hij wel degelijk modern. Vernieuwingszucht kan 
hem evenmin ontzegd worden. Gedurende zijn lange carrière heeft hij zich 
gewaagd op alle mogelijke terreinen van de voordrachtskunst: de monoloog, 
het eenmanstoneel, proza, poëzie, het melodrama - in de oorspronkelijke zin 
van muziekdeclamatorium - en openluchttheater. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog ontwikkelde hij zijn kwaliteiten als redenaar in speeches voor 
de troepen; tegelijkertijd richtte hij voor zijn officieren een Debatclub op, 
waar om de zoveel tijd rond een bepaalde stelling werd gediscussieerd. Aan 
het eind van zijn carrière trad hij op in de eerste Nederlandse sprekende film. 
Als theoreticus - hij legde zijn overtuigingen vast in boeken en artikelen en 
vanaf 1920 doceerde hij aan verschillende universiteiten in de 
welsprekendheid - werd zijn levenswerk bekroond door Khetorica. Basis der 
welsprekendheid, dat niet lang voor zijn dood verscheen. 

Het antwoord op de vraag die Van den Berg stelde is dan ook: de 
carrière van Vogel is een grote uitzondering. Van al die rondreizende 
artiesten die optraden in het eerste kwart van de twintigste eeuw was Vogel 
de enige die opereerde als professioneel, full time voordrachtskunstenaar. 
Alle anderen, van Royaards en Verkade tot Henri Dekking, Louis Couperus, 
Jan Musch, Anton Verheyen, Jac. van Elsacker, A.W. Kamp, Jo Sternheim, 
Ellen Russe en Betty Holtrop-van Gelder,39 deden het voordragen erbij. Met 
dat al bleef Vogel in de toneelgeschiedenis van ons land een buitenbeentje -
omdat hij niet in te passen viel in een modieuze stroming. 

Het is inmiddels een gemeenplaats geworden om te constateren dat de 
modernistische historiografie, die uitsluitend uitgaat van de opeenvolging 
van een aantal progressieve avant-gardes, de historische realiteit geweld 
aandoet.*' Het lijdt geen twijfel dat een man als Vogel slachtoffer is geworden 
van enerzijds de beperkingen van deze modernistische visie en anderzijds 
maar daarvan niet los te zien, van de voortdurende neergang in waardering, 
van de welsprekendheid in de twintigste eeuw. De na zijn dood snel op gang 
gekomen politieke ontwikkelingen in Europa hebben hier zonder twijfel 
mede toe bijgedragen. Adolf HiÜer besteedde in Mein Kampf menige passage 
aan het belang van de redekunst.41 Tot op de dag van vandaag lopen een 
ieder die de hysterische toespraken van Hitler op televisie of radio hoort de 
rillingen over de rug. Met terugwerkende kracht werd de officier Albert 
Vogel met zijn fraaie commandostem misschien te makkelijk geassocieerd 
met een stijl van welsprekendheid waar de na-oorlogse landgenoot niets 
meer mee te maken wilde hebben. 
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Hier komt nog bij dat Vogel eigenlijk geen volgelingen had. 'Uniek in 
alle dingen', werd hij genoemd in een levensbeschrijving.42 Ondanks het feit 
dat vier vaderlandse acteurs in zijn openluchttoneelgezelschap Het Klassiek 
Tooneel hebben gedebuteerd43 was zijn enige echte leerling in feite zijn zoon, 
hetgeen ironisch mag heten, daar Albert Vogel jr pas negen jaar oud was toen 
zijn vader stierf en dus ternauwernood les van hem kan hebben gehad. Vogel 
jr. was veeleer een lyrisch kunstenaar en bepaald niet het type van de 
veldheer-redenaar. Deze hield in de jaren zeventig uiteindelijk op met 
voordragen omdat hij van mening was dat het vak toen echt op uitsterven 
stond.44 

Doel van dit boek is het plaatsen van Albert Vogel in de geschiedenis 
van de voordrachtskunst van de vroege twintigste eeuw. Object is Vogels 
kunst, in theorie en praktijk. Methode is de vergelijking tussen beide. In dit 
onderzoek staat dus nadrukkelijk 'de declamatorische acf, zoals Van den 
Berg het genoemd heeft, centraal.45 

In deel I van dit boek wordt Vogels theorie behandeld. Zijn belangrijkste 
publicaties worden geanalyseerd. Deel II betreft de biografie van Vogel de 
voordrachtskunstenaar. Aan de hand van recensies, beschouwingen, visueel 
materiaal en de overgeleverde grammofoonplaten wordt getracht een beeld 
op te roepen van Vogels optreden in zijn tijd. Speciale aandacht wordt hierbij 
besteed aan contemporaine criteria ter beoordeling van toneel- en 
voordrachtskunst, geplaatst in hun historische context. Tenslotte wordt 
geprobeerd aan de hand van de plaatsbepaling van Vogel in de geschiedenis 
van theater en literatuur van het begin van de vorige eeuw een suggestie te 
geven voor een geschiedschrijving van de voordrachtskunst uit die periode in 
het algemeen. 

De aard van het materiaal 
Dit onderzoek is gebaseerd op het archief van Albert Vogel dat zich 

bevindt in het Haags Gemeentearchief.46 Het daar berustende materiaal is 
globaal gesproken onder drie noemers te vangen. 

Productie - organisatie / repetitie 
Albert Vogel was een eenmansbedrijfje. Hij was zijn eigen impresario, 

tekstschrijver en regisseur. Vanaf het allereerste begin was het zijn gewoonte 
om zijn voordrachten te doen voorafgaan door een inleiding. Zijn archief 
bevat vele van dergelijke inleidingen, meest handgeschreven of getypte 
teksten. Daarnaast bewerkte hij vele toneelstukken voor voordracht; de 
manuscripten zijn deels bewaard gebleven. Tenslotte bevat zijn archief 
curieuze documenten die een indicatie geven van zijn werkmethode zoals 
lesroostertjes, schetsen voor toneelschikkingen, enz. 

Distributie - voorstelling & spreiding 
Visueel zowel als auditief: beeldmateriaal en grammofoonplaten. 
De vele bewaard gebleven toneelfoto's geven een statische indruk van 

Vogel in een bepaalde 'stand' op het toneel. Daarnaast leverde zijn markante 
gestalte dankbaar materiaal voor illustraties en karikaturen. Een enkel 
bewaard gebleven filmfragment toont Vogel de voordrachtskunstenaar in 
levende üjve, in één opname zelfs met geluid. Een veertiental 78-toeren 
grammofoonplaten uit 1924 en 1929 laat hem horen in de voordracht van 
poëzie, proza, een gelegenheidstoespraak en toneeldialoog. 
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Inleiding 

Repertoire. 
Vogel had de gewoonte zijn repertoirestukken te laten uittikken zodat 

hij in de tekst veranderingen kon aanbrengen. Een groot aantal van deze 
manuscripten is bewaard gebleven. Daarnaast zijn er boeken uit zijn 
bibliotheek met aantekeningen van zijn hand, die zijn interpretatie van een 
tekst aangeven. 

-Theorie. 
Vogels denkbeelden over de voordrachtskunst zijn vanaf het begin van 

zijn carrière af te volgen in zijn eigen boeken en artikelen. 
- Brochures en programma's. 
Vogels propagandamethode was simpel: hij hield nauwgezet de 

kranten bij en verzamelde kritieken, die hij vervolgens gebundeld 
publiceerde in programmaboekjes, brochures en een persboekje. Daarnaast 
schreef hij brieven vergezeld van het oordeel van belangrijke critici en 
nodigde hij waar hij ook maar kwam locale intellectuelen uit voor zijn 
optreden, dikwijls door het sturen van vrijkaarten. Deze vroeg hij dan weer 
om een schriftelijk oordeel. In sommige gevallen zijn de originele 
documenten bewaard gebleven. 

Receptie - reacties van het publiek 
Zijn archief bevat een groot aantal recensies van Vogels optreden.4^ 
Boeken en artikelen over hem plaatsen hem in zijn tijd. Getuigenissen 

van tijdgenoten en gesprekken met mensen die hem nog hebben zien 
optreden vertegenwoordigde een aantal persoonlijke reacties. 

Wat goeddeels ontbreekt in Vogels archief is correspondentie.48 

Hierdoor is dit boek noodzakelijkerwijze eerder een biografie geworden van 
de voordrachtskunstenaar dan van de mens Albert Vogel. Gesprekken met 
zijn kinderen Tanja, Ellen en Albert jr. hebben dit niet geheel en al kunnen 
verhelpen, daar de oudste pas geboren werd in Vogels vijf-en-veertigste 
levensjaar en hij veertien jaar later overleed. 

Vogels archief voorziet evenmin in financiële gegevens. Slechts bij 
uitzondering staat op een programma of brochure vermeld wat de 
voordrachtskunstenaar met zijn optredens metterdaad verdiende, of wat voor 
bedragen hij vroeg. Wel bewaard bleef de correspondentie met zijn uitgever 
over zijn inkomsten uit het boek Voordrachtskunst evenals Vogels bezoldiging 
als docent aan de Leidse en Utrechtse universiteiten. 

Buiten het kader van dit onderzoek viel een analyse van Vogel als 
militair. Zijn activiteiten en publicaties op dit terrein komen in dit boek alleen 
aan de orde komen voor zoverre deze voor zijn kunst van belang zijn. 
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