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Deel I. Hoofdstuk 1. 

DEEL I. THEORIE 

LI. Voordrachtskunst in historisch perspectief 
Om de voordrachtskunst in het algemeen en die van Albert Vogel in het 

bijzonder in historisch perspectief te plaatsen moeten wij ons verdiepen in 
drie fenomenen: de geschiedenis en aard van de klassieke retorica, het 
retorisch toneel en de ontwikkeling van de elocutionaire retorica in de 
achttiende en negentiende eeuw en de geboorte van de professionele 
voordrachtskunstenaar rond 1900. 

Voordracht is dus het vijfde en laatste onderdeel van de klassieke 
redekunst of retorica.1 Het is de afrondende handeling die de redenaar in het 
oude Hellas of Rome verrichtte nadat hij zijn onderwerp gekozen had, zijn 
speech had opgebouwd compleet met pro- en contra-argumenten, de 
woordkeus en stijl zorgvuldig bijgeslepen had en het hele verhaal uit het 
hoofd had geleerd. Pronunciatio of actio2 was de eigenlijk weergave van de 
tekst in tegenwoordigheid van een publiek, dat moest worden overtuigd van 
de juistheid van de zaak die werd bepleit. Een dergelijke serieuze handeling 
duldde geen fouten of slordigheden. Er konden koppen rollen, als de 
redenaar een vergissing had gemaakt. Professionele advocaten bestonden nog 
niet; een vrije burger die in gerechtelijke moeilijkheden kwam, moest zich zelf 
in het openbaar verdedigen om op die manier zijn zaak te winnen. Elke 
volwassen man uit de heersende klasse werd hiertoe in staat geacht. 

Het is tegenwoordig nauwelijks meer voorstelbaar welk een enorme rol 
de retorica in de hooggestemde idealen van de klassieke oudheid speelde. De 
welsprekendheid leverde meer dan een manier van redeneren.3 Retorica was, 
evenals Latijn, de internationale taal van de eruditie en werd niet gezien als 
de geaffecteerde manier van uiten van een zekere klasse maar als de ideale 
manier van spreken en handelen waar een ieder naar hoorde te streven. Zij 
die het ideaal van de complete 'paideia' nastreefden moesten hun 
taalkundige competentie door lezen verwerven, maar er mondeling van 
getuigen. Klassieke intellectuelen moesten hun eruditie zo volledig hebben 
geabsorbeerd dat ze deze uit het hoofd konden reproduceren. Een beetje 
redenaar - en in principe werd iedere patriciër geacht dat te zijn - kon 
moeiteloos zijn klassieken citeren. Het principe van het noblesse oblige werd 
met de paplepel ingegoten. 'Gebruik je stem om de meerdere van je slaven te 
zijn, want nu ben je alleen maar bij toeval superieur/ voegde de redenaar 
Libanius zijn leerlingen toe.4 Toen Demosthenes eens gevraagd werd wat het 
meest belangrijke element van de welsprekendheid was, antwoordde hij: de 
voordracht, en gaf deze ook de tweede en de derde plaats.5 Quintilianus 
volgde hem hierin op de voet en besteedde de helft van het elfde boek van 
zijn tractaat aan deze vaardigheid.' 

In de loop der eeuwen is deze levendige maatschappelijke functie van 
de redekunst als op zichzelf staand vak verloren geraakt. Specialisten hebben 
het overgenomen van de professionele oratoren; de discussie in Cicero's 
eerste gesprek is uiteindelijk gewonnen door Scaevola.7 De voordrachtskunst 
- het woord zegt het al - is een volstrekt losstaande 'kunsf geworden, die zich 
in zoverre onderscheidt van het toneelspelen dat de acteur zich concentreert 
op één personage, terwijl de voordrachtskunstenaar een hele tekst als zijn 
arbeidsveld heeft. Die tekst kan een toneelstuk zijn, maar evengoed een 
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verhaal of een gedicht. Kortom: er is een groot verschil tussen het voordragen 
van een literair werk 'tot lering en vermaak' van een publiek dat komt 
luisteren om zich te verstrooien en de pleitrede van een politicus, een 
legeraanvoerder of een advocaat. 

Het verschil tussen deze beroepen - de acteur/voordrachtskunstenaar 
en de staatsman of jurist - is zo vanzelfsprekend geworden dat niemand de 
twee serieus met elkaar zou durven vergelijken. De discrepantie bestond in 
de oudheid ook al. Vandaar dat de theoretici van de klassieke retorica 
voortdurend de superioriteit van de redekunst meenden te moeten 
benadrukken. De welsprekendheid Held zich bezig met de harde realiteit, 
met zaken van groot gewicht. Oorlog en vrede hingen ervan af. Volgens de 
Platonische definitie was het terrein van de toneelspeelkunst - en dat van de 
kunst in het algemeen - beperkt tot 'mimesis', nabootsing of imitatie (van de 
werkelijkheid, allereerst die van de zichtbare, en vervolgens die der 
onzichtbare Ideeën).8 Niet voor niets schold Demosthenes zijn tegenstander, 
de redenaar Aeschines, die als acteur begonnen was uit voor 'aap uit een 
treurspel, mislukte heldenrol, redenaar van het jaar nul." Om maar vooral 
niet voor een toneelspeler te worden aangezien moest een redenaar te allen 
tijden zijn 'decorum' bewaren. De auteur van het anonieme tractaat Knetorica 
ad Herennium meende: 'Om waardigheid te bereiken in het gespreksmabg 
soort toespraak, is het passend om vanuit een volle keel de allerkalmste toon 
te produceren in het laagst mogelijke timbre, zolang wij niet de grens 
overschrijden tussen de gedragsnormen van de welsprekendheid en die der 
tragedie '10 In gedrag zowel als gebaren moesten alle extremen van elegantie 
zowel als vulgariteit worden geschuwd, 'opdat we niet de impressie geven 
acteurs of handarbeiders te zijn.'" Toch waren er grensgebieden. Men mocht 
een ziek man aanduiden door het gebaar van de dokter die een pols voelt na 
te doen, of een harpist door schijnbaar te plukken aan te snaren schreef 
Quintilianus - alleen was dit nooit toegestaan in een pleitrede. Het 
impersoneren van een historische figuur (prosopopoeia) was een erkend 
onderdeel van de retorica. Het doel daarvan was de argumenten van 
tegenstanders adequaat te verwoorden, of deze dingen in de mond te geven 
die ze helemaal niet hadden bedoeld. De student diende hier vooral te 
vermijden dat hij klonk als een acteur, hoewel een zekere verandering van 
intonatie wel geoorloofd was. Waar men voor moest oppassen was het na-
apen van de eleganties van het toneel, anders verloor de redenaar de 
autoriteit die paste bij een man van deugd en waardigheid, besloot 
Quintilianus zijn beschouwing over het voordragen.13 i_. 

Deze regels bleven door de eeuwen heen van kracht. Men mocht nooit 
in de handen klappen, op de preekstoel of op de borst slaan, 'want dat 
zweemt naar het bedryf van een tooneelgek, of een kwakzalver, en dient 
nergens toe,' doceerde een achttiende eeuws Frans tractaat over de 
welsprekendheid." Een speciaal probleem voor bewoners van het noorden en 
dus voor de vertalers van de klassieke verhandelingen, was het feit dat men 
hier in het algemeen minder met de handen pleegt te zwaaien dan onze 
Latijnse zuiderburen dat doen, of 'onze hartstochtelijke negers."5 

Uit deze nadruk op de ernstige taak van de welsprekendheid - in 
tegenstelling tot de frivole opdracht van het toneel - volgde ook de associatie 
van de retorica met de ultieme 'manlijkheid'. Cicero meende bij het bespreken 
van de voordracht van een zekere tekst: 'Al deze gemoedstoestanden nu 
moeten vergezeld worden van passende uitingen die, anders dan bij 
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toneelmatige expressie, de hele situatie en stemming niet door plastische 
uitbeelding, maar door suggestieve aanduiding duidelijk maken. Daarbij is 
een krachtige, mannelijke lichaamshouding vereist, niet in de trant van een 
toneelacteur, maar van wapenvechters en athleten."6 Quintilianus was hier 
ook heel expliciet over. De redenaar verhoudt zich tot de acteur als de soldaat 
tot de athleet, zei hij. De soldaat speelt niet maar vecht - evenzo de redenaar.17 

In zijn handboek Rhetorica beschreef Albert Vogel de militaire 
welsprekendheid als de oudste vorm van allemaal.18 

In de oudheid was declamatie een typisch viriele activiteit. Hierbij 
wordt tegenwoordig vergeten wat een belangrijke rol het fysieke aspect 
hiervan speelde in de opvoeding zowel als in het dagelijks leven van een 
volwassen man. 

Declameren was gezond. Het regelde de lichaamstemperatuur, doordat 
het onnodig vocht deed verdwijnen uit het lichaam, via adem, speeksel en 
transpiratie. Oribasius19 en Caelius Aurelianus20 schreven tractaten over de 
heilzame effecten ervan. Lichamelijke oefening voorafgaand aan het luidop 
spreken was aan te raden. Quintilianus stelde dat fysieke robuustheid 
essentieel was om te voorkomen dat de stem verviel tot het zwakke piepen 
van eunuchs, vrouwen of invaliden.21 Om dit te voorkomen moest de 
redenaar veel wandelen, zijn lichaam met olie insmeren, afzien van sexueel 
verkeer, 'in één woord: een simpel leven leiden'.22 Op scholen werd 
voorgedragen onder stressvolle condities, b.v. na zware athletische 
inspanningen. Tegelijkertijd mocht de lichamelijke inspanning niet al te hevig 
zijn. 'Het dagelijks gebruik van de stem in het luidop spreken is een 
uitstekende oefening, niet alleen voor de gezondheid maar ook voor de 
lichaamskracht; niet de lichaamskracht van de worstelaar, die alsmaar 
opzwelt en zijn lijf zo hard maakt als de muren van een gebouw, maar een 
lichaamskracht die een alom tegenwoordige sterkte en waarachtige energie 
genereert in de meest vitale en dominante lichaamsdelen,' schreef 
Plutarchus.23 Vocale oefeningen maakten het lichaam lichter, athletische 
maakten het zwaar, massief. Seneca de jongere meende dat het spannen van 
de biceps niet geschikt was voor een ontwikkeld mens. Dergelijke 
inspanningen wekten de vraatzucht op, en veel eten verdoofde de 
scherpzinnigheid van geest.24 

Het is moeilijk ons voor te stellen hoe ver het geloof in de weldadigheid 
van de redekunst strekte in de oudheid. Het allround ideaal van een 
volmaakte opvoeding bestreek het lichamelijke en het geestelijke aspect 
tegelijk 

In de theorie van de voordrachtskunst zijn er vanaf de klassieke 
oudheid twee richtingen te bespeuren: de 'classicistische' en de 'elocutionaire' 
richting in de retorica.25 De eerste baseert zich, in navolging van Aristoteles, 
voornamelijk op de kunst van het overtuigen, de tweede, in navolging van 
Quintilianus, op het schone spreken, oftewel: de voordrachtskunst.26 

Aristoteles' definitie van de retorica was die van de kunst van het 
overtuigen, zijn grootste aandacht ging uit naar het denken dat aan het 
optreden van de retor ten grondslag ligt.27 Zijn leerling Theophrastus legde de 
grondslag voor de theorie van de voordrachtskunst.28 Diens term 'hypokrisis' 
betekent eigenlijk toneelspeelkunst, wat ook in de Latijnse vertaling actio 
(vgl. actor, acteur) wordt uitgedrukt. Het voorbeeld van Demosthenes heeft 
bij de uitwerking hiervan beslissende invloed gehad. 
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De vroegste Latijnse behandeling, die tevens als een eindpunt van de 
Hellenistische traditie wordt beschouwd, is die van de Auctor ad 
Herennium2 ' Deze verdeelde het terrein van de voordrachtskunst in 
stemkwaliteit (pronunciatio) en lichaamsbeweging (actio).30 Dit onderscheid 
werd overgenomen door Cicero,31 die niet Demosthenes maar de Romein 
Caius Gracchus als voorbeeld nam van een ideale redenaar. Cicero stelde dat 
elke emotie zijn eigen natuurlijke uitdrukking in de actio heeft: het hele 
lichaam is als een snareninstrument, dat door de emotie wordt aangeslagen 
De voordracht is een 'taal van het lichaam'.32 De redenaar heeft als doel het 
publiek te instrueren, te ontroeren en te bevallen. Quintilianus tenslotte wijdt 
vriiwel het gehele elfde boek van zijn tractaat over de welsprekendheid aan 
de voordrachtskunst.33 Met hem wordt de retorica tot de kunst van het wei
spreken'. 

Retorisch toneel en elocutionaire retorica 
Niet alleen het voordragen, maar ook het acteren werd sinds de 

klassieken bestudeerd binnen het kader van de retorica.34 

Het humanisme toonde van de aanvang af grote interesse voor de 
klassieke retorica; welsprekendheid werd, geheel volgens de geschriften van 
Cicero en Quintilianus, in de zestiende eeuw weer het kenmerk van de 
beschaafde mens. Hierbij werd de eenheid van 'poëtica' en 'eloquentia 
benadrukt. Het sluitstuk van de kunst van de orator was de voordracht en 
hierin bereikte een tekst pas zijn vervolmaking.35 Van zijn kant had een 
dichter als Shakespeare voor zijn woorden dus de retorisch geschoo de 
toneelspeler/voordrachtskunstenaar nodig. De acteur, die maatschappelijk 
zowel lager aangeschreven stond, volgde dezelfde voorschriften die golden 
voor de van oudsher in hoog aanzien staande redenaar. De zestiende eeuwse 
toneelspeler paste een reeks vastgestelde figuren van spraak en handeling 
toe van tevoren bestudeerd naar aanleiding van voorbeelden uit de 
beeldende kunst en wel speciaal de klassieke sculptuur, op een specifiek 
personage. Daarom had classicistisch acteren een statueske, oratorische 
kwaliteit De acteur bewoog zich van de ene 'stand' naar de andere, een van 
tevoren bewust uitgedacht proces - en alles, tot en met de gebarentaal toe, 
was beheerst door het ritme van de poëzie.36 

De theoretici van de Renaissance, die zo hun best deden om de 
schilderkunst te verheffen tot op literair niveau,37 konden de uitdaging om 
hun vak te vergelijken met de welsprekendheid regelrecht uit Quintilianus 
halen. Het was geen wonder, schreef deze, dat de gebaren in de retorica een 
krachtig effect hadden op de geest, wanneer de stille gestes in een schilderij 
het hart zodanig konden beroeren, dat ze de almacht van het gesproken 
woord in efficiëntie voorbijstreefden.38 Gerard de Lairesse stelde in zijn Groot 
Schilderboeck dat schilderkunst en retorica eenzelfde doel hadden: overtuigen 
van het publiek door het beïnvloeden van de geest.39 

Vanaf de achttiende eeuw begon de toneelspeelkunst langzaamaan 
erkenning te vinden als een onafhankelijke kunstvorm. Dissertazione de actione 
scenica van P. Franciscus Lang was het eerste tractaat waar acteren werd 
gezien als een kunst, onderscheiden van de retorica.40 In de achttiende eeuw 
kwam een stroom theatrale literatuur op gang.41 

Het aantal publicaties op het gebied van het spreken in het openbaar 
was ook groot in deze periode.42 Dit was het gevolg van het ontstaan van de 
elocutionaire retorica in deze zelfde tijd. 
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Onder de invloed van de successen van het empirisme verschoof in de 
achttiende eeuw de aandacht van kunstmatige bewijzen in de vorm van 
syllogismen naar bewijzen van op grond van door experimenten gevonden 
feiten, dus naar inductie. Vanaf dat moment werd de 'koningin der 
wetenschap', de retorica, geleidelijk van haar troon gestoten. Rationalisme en 
empirisme in de filosofie hadden er geen geduld mee. De romantici, in hun 
nadruk op oprechtheid en spontaniteit, vonden de welsprekendheid te 
gekunsteld.43 De Franse revolutie deed de rest. 'In the Western tradition 
"Rhetoric" has frequently been identified with verbalism and an empty, 
unnatural, stilted mode of expression. Rhetoric then becomes the symbol of 
the most outdated elements in the education of the old regime, the elements 
that were the most formal, moest useless, and most opposed to the needs of 
an equalitarian, progressive democracy.'44 

De huidige categorisering van de retorica is vooral gebaseerd op 
Angelsaksisch onderzoek.45 Hierin onderscheidt men classicistische,46 

bellettristische,47 elocutionaire48 en filosofische49 retorica. In haar dissertatie 
bevestigt Ellen Sjoer de toepasbaarheid van de Angelsaksische indeling van 
de retorica van de laatste twee eeuwen ook voor ons land.50 

De elocutionaire retorica ontwikkelde een complete voordrachtsleer. De 
Engelse vertaling van het boek van Michel Ie Faucheur, Traitté de l'action de 
Vorateur, ou de la pronunciation et du geste,5' wordt als eerste voorbeeld van deze 
richting beschouwd.52 In Engeland onderscheidde men de natuurlijke school 
van Sheridon en de technische van Walker.53 In Sheridons publicaties werd 
aandacht geschonken aan articulatie, uitspraak, accentuatie, intonatie, 
volume, pauzeleer en gebarentaal. Walker behandelde stijgende en dalende 
ritmes en gaf een catalogus van zeventig emoties.54 

In ons land drong de nieuwe stroming door in de loop van de 
negentiende eeuw. De Leidse hoogleraar in de Neerlandistiek, J.M. Schrant, 
publiceerde in 1845 een vertaling van het boek van Le Faucheur.55 In hetzelfde 
jaar gaf hij nog een boekje uit met regels voor een goede voordracht: Regelen, 
betrekkelijk de voordragt des redenaars.56 In 1848 publiceerde de Groningse 
professor B.H. Lulofs De declamatie; of de kunst van declameren of réciteren.57 Dit 
boek werd verschillende malen herdrukt. 

De elocutionaire retorica had op zich weer een belangrijke invloed op de 
theorie van het acteren.56 Maar ook de bellettrist Blair verhief studie van de 
emoties en de uitdrukking daarvan tot een belangrijk element van zijn 
retorisch curriculum.59 

Het onderwijs aan Nederlandse universiteiten had tot de negentiende 
eeuw plaats in het Latijn. In 1797 werd aan de Leidse universiteit voor het 
eerst een hoogleraar in de Nederlandse welsprekendheid benoemd. Deze 
gebeurtenis geldt als de geboorte van het vak Neerlandistiek.60 

Deze hoogleraar, Matthijs Siegenbeek, vertegenwoordigde de stroming 
van het bellettrisme in de retorica. Zijn theorie over de welsprekendheid61 

wordt ingedeeld naar stijlkwaliteiten.62 De grens tussen welsprekendheid en 
letterkunde vervaagde bij Siegenbeek. De retoricus Braet spreekt van 
'esthetisering' en 'literarisering' van de retorica en karakteriseerde 
Siegenbeeks werk als 'een verrairning van de retorica tot een algemene 
smaakleer van ook literaire teksten.'63 Spoedig werd onderwijs in de 
Nederlandse welsprekendheid gegeven aan universiteiten in heel Nederland. 

Halverwege de negentiende eeuw nam de belangstelling voor 
historische taal- en letterkunde aan de Nederlandse universiteiten echter toe 
en die voor de retorica af. Wat hiervoor de redenen zijn is nog onvoldoende 
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onderzocht." In elk geval waren er omstreeks 1900 er aan de grote 
Nederlandse universiteiten geen hoogleraren in de we sprekendheid meer. 
In diezelfde periode ontstond de professionele voordrachtskunstenaar. 

De geboorte van de voordrachtskunstkunstenaar 
Declamatie was oorspronkelijk een retorische oefening, waarbij een 

leerling in een fictieve rechtszaak een pleidooi moest houden.66 In de loop der 
eeuwen werd het de vocale acteurskunst van het retorisch toneel. Declameren 
hield het midden tussen spreken en zingen.67 In het Frankrijk van de 
zeventiende eeuw was het dè manier om een in alexandrijnen geschreven 
tragedie - als de stukken van Corneille en Racine - voor te dragen. Een eeuw 
later was dit het Europees model. 

Het verval van de klassieke retorica ging hand in hand met het verval 
van het retorisch toneel, waar het declameren de uitingsvorm van was. 

Hoewel het declameren aan het eind van de negentiende eeuw rn 
Frankrijk een laatste bloeiperiode beleefde met acteurs als Sarah Bernhardt 
en Jean Mounet-Sully, en Edmond Rostand met zijn Cyrano de Bergerac in 
1897 een laatste proeve van een klassiek versdrama schreef, was de reactie m 
Frankrijk toen al flink op gang gekomen. 

Ook in ons land rees er in de achttiende eeuw verzet tegen de 
Hollandse heldentoon', waarbij de hoofdrolspeler in declamatonsche 
hoogstandjes de heftige gemoedsstrijd van een grootmoedig personage 
diende te verbeelden, en het 'brommen' of 'dreunen van verzen op het 
toneel.68 De opkomende burgerij, die niet in den vreze der ouden was 
opgevoed en niets wist van klassieke educatie, verlangde op de 
schouwburgplanken iets anders te zien dan plechtige tragedies in 
Alexandrijnse verzen. Spektakelstukken en melodrama's geschreven in proza 
inplaats van poëzie deden hun intrede. De negentiende eeuwse acteur paste 
de retorische spel- en voordrachttechnieken toe op stukken, die zich hier 
hoegenaamd niet meer voor leenden. Spoedig werd het 'declameren van de 
in de retorische traditie opgeleide generatie acteurs genadeloos bekritiseerd. 
Declameren of voordragen werd een verdacht begrip. . 

'Voordracht en spel', schreef J.A. Worp in zijn Geschiedenis van het drama 
en van het tooneel in Nederland,» 'hebben in den loop der 19de eeuw groote 
veranderingen ondergaan. De grote toneelspelers uit de jaren 1800 tot 1830 
verstonden de kunst verzen voor te dragen en te spelen met de grote gebaren, 
maar tevens met die wijze gematigdheid, die het treurspel eiste, vervolgde 
deze auteur.70 'Hun kunst is in de volgende periode geheel te gronde gegaan. 
De snel afwisselende handeling, de hevige hartstochten en de 
afschuwwekkende daden in het gedurende de negentiende eeuw zo 
populaire melodrama brachten een grote ommekeer teweeg in de praktijk 
van het reciteren. Overdrijven en schreeuwen werd de boodschap; ergerlijke 
toneeltrucs pasten bij de draken, die vertoond werden. Het werd nog erger, 
doordat het beschaafde publiek de schouwburg langzamerhand vermeed. De 
poëzie had plaats gemaakt voor het proza en het duurde niet lang of er waren 
slechts enkele acteurs, die redelijk verzen konden voordragen,' aldus Worp. 

Op hetzelfde moment dat binnen de universitaire wereld de 
belangstelling voor de retorica verminderde, bereikte de de 'uiterlijke 
welsprekendheid'72 in ons land een hoogtepunt in populariteit. Voordragen of 
reciteren werd een nationale rage.73 Omstreeks 1900 was het vak 
welsprekendheid geheel verdwenen van het curriculum van de Nederlandse 
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universiteiten.74 In diezelfde tijd had de voordrachtskunst een vaste plaats 
verworven in de nationale toneelopleidingen. 

Het accent verschoof hierbij van het reciteren van zelfgeschreven 
gedichten naar de presentatie van werk van anderen, oftewel: naar de 
voordrachtskunst.75 

Deze ontwikkeling begon in Amsterdam. In 1845 werd Balthasar 
Huydecopers klassieke treurspel Achilles door acht gerenommeerde 
voordragers voorgedragen in sociëteitsgebouw Bellevue en Concordia te 
Amsterdam.76 Hierna werd de Amsterdamse rederijkerskamer Achilles 
opgericht. Achilles' doel was het publiek bekend te maken met de grote 
vaderlandse dichters.77 Tot dit doel werden toneelstukken speciaal bewerkt 
om te worden gereciteerd. De voordragers gingen onveranderlijk in 
rokkostuum gekleed, zwart met een wit vest en witte handschoenen. Voor de 
vrouwenrollen werden professionele actrices geëngageerd. Deze sobere 
aanpak, geconcentreerd op de tekst van het toneelvers, trok het betere 
Amsterdamse publiek dat de zangspelen, balletten en melodrama's in de 
Stadsschouwburg moe geworden was. De protagonisten grepen terug naar de 
klassieke traditie van de superieure maatschappelijke positie van de 
welsprekendheid boven de toneelspeelkunst. 

Naar dit voorbeeld werden halverwege de negentiende eeuw tal van 
rederijkerskamers opgericht, die een kortstondige bloei kenden. Van den 
Bergs conclusie is dat de zogenaamde 'orale cultus' in de tweede helft van de 
negentiende eeuw langzaam begon te vervallen.78 Rond 1900 verkeerden de 
meeste rederijkerskamers en verwante instellingen in kwijnende toestand. 

Omstreeks 1900 deed zich een nieuw verschijnsel voor: dat van al dan 
niet professioneel opgeleide beroepsvoordragers, die tegen geldelijke 
vergoeding binnen de literaire genootschappen soirees verzorgden. De in de 
jaren negentig opgerichte interdisciplinaire Kunstkringen vormden voor deze 
voordrachtskunstenaars een ideaal werkterrein. Daarnaast boden 
verenigingen als de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen rondreizende 
artiesten van oudsher een kans tot optreden in het hele land.79 

Rond de eeuwwisseling had zich in Nederland een groot aantal 
professionele voordrachtskunstenaars gevormd. Dit was mede te danken aan 
de zich snel uitbreidende opleidingsmogelijkheden op dit terrein. 

Binnen de negentiende eeuwse genootschappen voor uiterlijke 
welsprekendheid was al geageerd voor verheffing van het toneel en wel 
vooral voor de verbetering van uitspraak en voordracht van contemporaine 
acteurs en actrices. In 1851 had Achilles een rederijkerstoneelschooltje 
gesticht, waar onder andere werd onderwezen in de Nederlandse taal en 
'natuurlijk en zuiver lezen'.80 In 1874 werd de Tooneelschool opgericht, de 
eerste professionele opleiding voor toneelspelers.81 Hier werd onder andere 
onderwezen in declamatie.82 In de jaren achttiennegentig werd voordracht 
eveneens onderwezen aan het Conservatorium. Dit vak kon vanaf 1895 ook 
worden beoefend in de Vereeniging tot Beoefening van Vocale en 
Dramatische Kunst onder leiding van Cateau Esser.83 Privé-lessen gaven 
onder andere de dames Belder en Boldingh-Goemans. Toch waren velen van 
mening dat de juiste opleiding in Nederland nog steeds ontbrak Willem 
Royaards, Eduard Verkade en Albert Vogel zouden in het begin van de 
nieuwe eeuw om de beurt naar Berlijn trekken84 om lessen te volgen aan de 
toneelschool van Max Reinhardt, toen die eenmaal was opgericht.85 De 
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ontwikkelingen in de Duitse toneelwereld trokken in het algemeen de 
aandacht in ons land. Reizende Duitse voordrachtskunstenaars zoals Ernst 
Possart en Ludwig Wüllner deden ons land aan en lieten hun indruk na. Deze 
kunstenaars zullen in dit boek verschillende malen ter sprake komen. 

Monoloog 
Grote populariteit, vanaf ongeveer 1890, kreeg het fenomeen monoloog. 

Dit waren een luchtig soort schetsen waarbij de verteller dikwijls m de ïk-
vorm sprak, maar de repliek van andere personages kon weergeven door 
verandering van stem.86 Het genre kwam uit Frankrijk. Het stamde 
oorspronkelijk uit de middeleeuwen.87 In 1884 had de befaamde acteur Ernest 
Coquelin, beter bekend als Coquelin Cadet, een verhandeling gepubliceerd 
onder de titel: YArt de dire des monologues. Hij beheerste deze kunst tot in de 
perfectie Het is mogelijk dat monologen in Nederland werden 
geïntroduceerd door de Groningse hoogleraar in de Franse letteren, A.G.van 
Hamel, die omstreeks 1887 in theater Odéon in Amsterdam een klein publiek 
op Franse 'monologues' onthaalde.88 De acteur en theaterdirecteur Wdlem 
van Zuylen was volgens eigen zeggen de eerste toneelspeler in ons land die 
monologen voordroeg en spoedig ook zelf publiceerde.89 Het fenomeen nam 
vervolgens een grote vlucht. Voordrachtskunstenaars als A.W. Kamp en 
Henri Dekking91 hadden monologen op hun repertoire en Nederlandse 
auteurs als Herman Heijermans en Justus van Maurik wierpen zich erop. 
Tohan de Meester, Carry van Bruggen en Jan Fabricius zouden monologen 
voor Albert Vogel schrijven. De acteur Henri de Vries perfectioneerde het 
eenre door in zijn eentje alle zeven de rollen in Heijermans' De brand in de 
fonxe Jan te interpreteren. Hiermee maakte hij carrière ook in Engeland 
Duitsland en Amerika." De grens tussen toneelspeel- en voordrachtskunst 
vervaagde hierbij nogal. 

Van het reciteren van monologen naar het voordragen van hele 
toneelstukken door één persoon was maar een kleine stap. De eerste die dit 
deed was de acteur Willem Royaards, die in 1898 Julius Caesar van William 
Shakespeare helemaal alleen voordroeg. Deze trend was spoedig algemeen 
verbreid. Dikwijls werden de stukken in kwestie door de voordragers in 
kwestie eigenhandig 'voor voordracht bewerkt', dat wilde zeggen: drastisch 
gesnoeid, een praktijk waar toen ook al bezwaar tegen was, maar die dikwijls 
voorkwam in die tijd.94 

In het ongewisse bestaan van de negentiende-eeuwse toneelspeler was 
het houden van voordrachtsavonden een welkome extra bron van inkomsten. 
Mari J. Ternooy Apèl en diens echtgenote Rika Haspels boden m een 
circulaire bijvoorbeeld avonden aan, waarbij zij verwezen naar de 
bekendheid die zij in de toneelwereld bezaten. Zij achtten het overbodig dit 
schrijven met redamemakende beoordelingen te vullen.'95 De meeste 
voordragers kenden die luxe niet. 'Al die halve en hele professionals, schreef 
Van den Berg,96 'van de dames Belder, Wichers, Hollinger, Haspels, Van 
Peski97 tot aan de heren Broedelet, Dekking, Daum,58 Abas,99 La Chapelle, 
Kamp en Albert Vogel, weten zichzelf uitstekend te verkopen. Overal waar 
zij hun diensten aanbieden, laten zij de circulaires van de programma's 
vergezeld gaan van actiefoto's en gedrukte, lovende persreacties. 
Voordrachtskunst was een zelfstandig vak geworden. 

Na een optreden van Emile Verhaeren in De Haagse Kunstkring in 19U7 
stelde Hendrik van der Wal in De Kroniek101 dat de taakverdeling in de 
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voordrachtspraktijk tussen uit eigen werk lezende dichters en 
beroepsvoordragers zich inmiddels 'voorgoed' voltrokken had. 

Wat de voordrachtskunst van rond 1900 betreft lezen we in de 
theaterhistorische literatuur vooral over de groep rond het tijdschrift De 
Kroniek, dat de kunst van het 'verzen zeggen' propageerde. 

De kunst van het 'verzen zeggen' 
In 1882 publiceerde Paul Verlaine zijn gedicht '1'Art poëtique'.102 Het 

was vernoemd naar Horatius' Ars poëtica, het werk waarop de kunsttheorieën 
van renaissance en klassicisme waren gebaseerd.1"5 Verlaine's gedicht is wel 
het manifest van het symbolisme genoemd.104 Het begint met de beroemd 
geworden regels: 'De la musique avant toute chose'. In dit gedicht roept de 
schrijver op tot het 'de nek omdraaien' van de welsprekendheid: 

Trends 1'éloquence et tords-lui son cou! 
Tu feras bien, en train d'énergie, 
De rendre bien un peu la Rime assagie. 
Si 1'on n'y veille, elle ira jusqu'oü?'105 

Deze regels gaven navolgers van Verlaine in alle landen het gezag om 
de poëzie van de voorafgaande generaties te bestempelen als 'retoriek' of 
valse beeldspraak. 

De dichters van het symbolisme propageerden een 'vrije' versvorm, 
gebaseerd op assonantie (klankgelijkenis of halfrijm) in plaats van de 
alexandrijn. Voor deze op zangerige welluidendheid gerichte poëzie werd 
ook een geheel ander soort voordracht gepropageerd. Het verst ging 
Stéphane Mallarmé in zijn onvoltooid gebleven project Le livre.m Dit moest 
een boek worden met bladzijden die onderling verwisselbaar waren en in 
verschillende 'séances' aan een beperkt publiek moesten worden 
voorgelezen. Mallarmé zelf schijnt hier een speciaal talent voor te hebben 
gehad, mede dankzij de uiterst 'welsprekende,' gracieuze gebarentaal die hij 
hierbij hanteerde.107 Op zijn beroemd geworden 'mardi's', de dinsdagavonden 
waarop hij vanaf 1877 zijn vrienden thuis ontving, werd deze welhaast 
sacrale presentatie van literatuur te berde gebracht. 

Onze Tachtigers sloten zich van harte bij deze opvattingen aan. De 
nieuwe ideeën vonden grote ingang bij de Nederlandse dichters rond De 
Nieuwe Gids en later, De Kroniek. Vanaf 1888 publiceerde Frank van der Goes 
artikelen over 'de kunst van het zeggen'.108 Hier werd de nadruk gelegd op 
het 'zeggen' alleen volgens het muzikale ritme van de klanken, zonder 
bijbehorende gebaren of mimiek en vooral zonder zich teveel te bekommeren 
om de inhoud van het voorgedragene. Dit was een nog soberder voordracht 
dan wat Mallarmé had gepresenteerd. Spoedig gaf Van der Goes 
declamatielessen aan de Amsterdamse Tooneelschool en het 
conservatorium.109 Grote invloed op de theorievorming had de dichter Albert 
Verwey, die zelf ook regelmatig 'verzen zei'.110 Eén van de allereerste 
'impressionistische' voordrachtskunstenaressen was Titia van Looy-van 
Gelder.1" Zij werd in 1889 geroemd als 'heraute van de revolutie-dichters, die 
voor de nieuwe poëzie betekende, wat de rederijkers voor de voorafgaande 
generatie hadden gedaan.'112 Drie jaar later kwam de dichter Verlaine zelf 
naar Nederland.1" Hij hield lezingen in Den Haag en Amsterdam, en hoewel 
hij volgens sommige ooggetuigen vrijwel onverstaanbaar was,114 maakte zijn 
manier van reciteren hier grote indruk Kort daarop werd ons land bezocht 
door het Parijse Theatre de 1'Oeuvre met zijn psalmoniërende, monotone 
dictie en trage gesticulatie.115 Dit creëerde een ware rage. 
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André Jolles, een jonge kunsthistoricus en Vondel-vereerder, schreef in 
deze jaren zijn eerste spelen in vrije verzen. Een jaar na het bezoek van 
Verlaine richtte hij de vereniging De Jonge Joost op, waar de Franse stijl van 
'verzen zeggen' werd nagestreefd: melodieus, met weinig gebaren en zonder 
psychologische karakteruitbeelding. Hij onderwees in 'een zangerig zacht 
spreken op gerekte toon'."6 Zijn theorieën werden in 1896 in besloten kring in 
praktijk gebracht met een uitvoering van Vondels Maeghden. De actrice 
Jacqueline Sandberg was één van zijn leerlingen. Zij zei later: 'Voor Jolles 
was het woord alles en de actie bijzaak. Hij plaatste de spelers naast elkaar op 
het toneel als orgelpijpen met terzijde de rei-zeggers. In wezen was dat heel 

primitief...'"7 , - . . . , . 
Deze manier van voordragen werd verder ontwikkeld door de mannen 

rond het tijdschrift De Kroniek, dat in 1895 was opgericht: "8 P.L. Tak, Jan 
Veth, Alphons Diepenbrock, H.P. Berlage, Frans Coenen jr., R.N. Roland 
Holst, Marius Bauer, Willem van Konijnenburg, Jan Kalff, Antoon 
Molkenboer en Jolles zelf. De laatste drie stelden zich een vorm van toneel 
voor waarin decor, kostumering en wijze van acteren alle in harmonie 
zouden zijn en in dienst stonden van hetzelfde doel, namelijk: het propageren 
van theater als een soort Wagneriaans Gesamtkunstwerk waarin de hoogste 
plaats toekwam aan het gesproken woord. Deze beweging is de geschiedenis 
ingegaan als het 'gestileerd toneel'."' In de theaterhistorische literatuur 
worden hierbij steeds de namen genoemd van twee acteurs en 
voordrachtskunstenaars: Willem Royaards en Eduard Verkade.120 

Willem Royaards 
In 1898 ontmoette Jacqueline Sandberg de acteur Willem Royaards; vijf 

jaar later waren zij getrouwd. 
Willem Royaards had al een carrière als acteur achter de rug voor hij 

zich toelegde op de voordrachtskunst. In 1888 bereidde hij zich voor op een 
rol in het stuk Liefde is geen speelgoed van Alfred de Musset, in de vertaling van 
professor van Hamel. Hij studeerde zijn rol in onder leiding van de 
hoogleraar zelf. Vanaf dat moment legde hij zich toe op het 'verzen zeggen .121 

Dit resulteerde in 1895 in een programma getiteld De moderne dichtkunst. Het 
voordragen deed hij op de nieuwe Franse wijze. 'Toen Royaards het 
pionierswerk begon door in een land, dat zoo weinig vers-gevoeügen telde 
als het onze, de "onbegrijpelijke" lyriek der "Nieuwe Gids"-dichters voor te 
dragen, zou hij er zonder het "aanzetten" van de melodie niet eens in 
geslaagd zijn, eenig gehoor, buiten den engeren kring der literatoren, te 
boeien', schreef zijn biografe.122 'Verwonderd heeft men aanvankelijk 
geluisterd naar zijn uiterst zorgvuldige, de klanken cajolerende dictie, die 
door een zekere gemaniëreerdheid der overdrijving en de kennelijke 
bewondering voor het eigen "mooi geluid" ook wel tot ergernis aanleiding 
kon geven', constateerde Hunningher.123 Met dit programma ging Royaards 
op pad en droeg het voor op de landelijke afdelingen van de Maatschappij tot 
Nut van 't Algemeen. 

Royaards had zijn liefde voor het lezen van poëzie van huis uit 
meegekregen. Zijn vader behoorde tot de volbloed rederijkers. Deze was lid 
van Door Oefening Groter, dezelfde Amsterdamse Kamer, die 'Justus van 
Maurik en Herman Lamberts - een bekend Nutslezer en voordrager - tot 
leden had.124 Thuis reciteerde hij graag en op zondag nodigde hij dikwijls een 
vriend-rederijker uit om hem na de maaltijd een gedicht voor te dragen, of 
voor te lezen wat hij zelf had gemaakt. Als zijn vader reciteerde - hetgeen hij 
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dus blijkbaar zittend deed! - kroop Willem als kind vaak bij hem op schoot en 
probeerde al luisterend zijn das los te maken.125 Toen de volwassen Royaards 
voor de dag kwam met zijn eerste solo-programma was dit dus in zekere zin 
een voortzetten van een familietraditie in het openbaar. 

In 1898 kwam Royaards als eerste in ons land met de voordracht van 
een heel toneelstuk door één persoon: Shakespeare's Julius Caesar. Hij deed 
dit in Romeins kostuum, in een decor met korintische zuilen en boompjes in 
houten bakken. Hij nam 'magnifieke poses' aan, omlijnd met 'antieke 
mantelgebaren' en sprak 'met een ontwijfelbare ernsf tegen fictieve personen 
waar helemaal niets van te zien was.126 De toneelcriticus J.H. Rössing had 
groot bezwaar tegen dit solo-spel. Het is tweeslachtig en vermoeiend, schreef 
deze,127 en - laten wij het ronduit bekennen; vervelend - één persoon voor alle 
anderen te zien ageren, het lijstje spelers telkens te horen opnoemen en de 
toneelaanwijzingen te horen vermelden. Zonderlinger, vervolgde deze 
criticus, werd het toen Royaards bepaald ging toneelspelen.128 Het geheel 
naderde de grens van kunstenmakerij, oordeelde Rössing, een grens die de 
heer Royaards gelukkig niet overschreden, maar wel genaderd was. 'Alles 
heeft z'n stijl en z'n grenzen. Wat gezegd behoort te worden, kan niet gespeeld, 
en wat gespeeld wil zijn, kan niet gezegd worden....'129 

Het laat zich aanzien dat Royaards zich weinig aantrok van deze kritiek. 
Van 1895 tot 1907 trok hij door het land met vier voordrachtprogramma's. 
Behalve de reeds genoemde waren dat een programma rond Multatuli dat hij 
in 1902 ook naar Nederlands-Indië bracht en Vondels Geboortklock. 
Uiteindelijk keerde hij echter weer terug naar het 'gewone' toneel.130 

Eduard Verkade 
Eduard Verkade was afkomstig uit een beschaafde, kunstzinnige familie 

van de betere stand. Evenals Vogel en Royaards was hij bepaald niet 
voorbestemd voor de toneelspeelkunst. 'Toneelspelen is geen vak, zeker niet 
hier in Nederland,' was het oordeel van vader Verkade geweest, toen Eduard 
voor het eerst zijn ambities thuis besprak131 De jongste zoon uit het Zaans 
fabrikantengezin werd op zijn zeventiende naar Londen gestuurd om een 
technische opleiding te volgen. Hij voltooide zijn opleiding in Berlijn. In beide 
wereldsteden ontwikkelde hij een hartstocht voor het toneel en zag zoveel 
mogelijk stukken. Begiftigd met vele talenten, wist hij zijn carrière te 
beginnen door in de stad Hengelo een trijpweverij op te zetten en die op 
financieel gunstige wijze van de hand te doen.132 Toen hij plotseling aan zijn 
familie meedeelde dat hij 'aan het toneel' zou gaan werd hij niet 
tegengewerkt. 

Hij nam enige voordrachtlessen bij Willem Royaards, Titia van Looy-
van Gelder en Jan C. de Vos; vooral aan de laatste had hij volgens eigen 
zeggen veel te danken. Wat hij in zijn voordracht aan ouderwetse 'galm' 
bezat, leerde De Vos hem voorgoed af, zei hij.133 Van het Nederlands toneel 
wist Verkade verder hoegenaamd niets. 

Tijdens de genoemde voordracht, op 18 oktober 1904, was Eduard 
Verkade gekleed in een paarse pij en gezeten op een stoel. Hij gebruikte de 
vertaling door Jac. van Looy.131 Zijn optreden had plaats tegen een decor zoals 
Van Looy dat reeds jaren had bepleit voor Shakespeare-stukken: van een 
abstraherende eenvoud - meer symbolisch suggestief dan historisch correct -
en in de kleuren rood en blauw. De revolutionaire waarde van dit optreden 
lag dan ook meer in de mise-en-scène dan in de voordracht zelf, want de 
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spreek- en speeltrant was in haar geheel traditioneel van aard: 'de 
spreekwijze verliep een enkele maal in een werktuigelijk volgen van den 
bekenden declamatietoon', schreef Lodewijk van Deyssel bijvoorbeeld m het 
Algemeen Handelsblad."35 Verkade had Macbeth minder voorgedra-gen dan 
gespeeld Van Deyssel ging uitgebreid in op deze 'samenstelling van 
voordraag- en tooneelspeelkunst.'136 Enkele dagen na de voordracht in het 
Concertgebouw kreeg Eduard Verkade een uitnodiging van het bestuur van 
de Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsen Tooneel'. Ook hij keerde de 
voordrachtskunst dus al snel de rug toe. 

Gezwollen, gemaniëreerd of saai? 
De door Jolles voorgeschreven stijl van voordragen is voornamelijk 

bewaard gebleven op grammofoonplaten van het echtpaar Royaards-
Sandberg; van Verkade is slechts een opname uit 1953 overgeleverd.137 

Het is onmogelijk om bijna driekwart eeuw later een objectief oordeel te 
vellen over een manier van voordragen, die eens tot het hart van een reeds 
lang gestorven publiek gesproken heeft. Hoogstens kunnen wij ons verlaten 
op getuigenissen van ouderen. Ben Albach, die Royaards nog heeft zien 
optreden, omschreef diens spreektrant als 'een gemaniëreerde stijl van verzen 
zeggen' ,38 Zoiets associeerde je toen alleen nog maar met de opera, oordeelde 
hij ™ De Neerlandicus G.W. Huygens herinnerde zich dat de manier waarop 
Albert Verwey verzen las 'saai en onwelluidend' was.140 

Maar ook onder de vernieuwers van rond 1900 werden de meningen 
allengs bijgesteld. Top Naeff schreef in haar biografie over Royaards: 'De taal 
van het gedicht is nu eenmaal geen huiskamertaai, en wanneer zij als zodanig 
wordt "gezegd", dan is dit een vergissing van even ingrijpende betekenis als 
de declamatorische overdrijving eener vroegere periode."41 Professor Van 
Hamel waarschuwde in het begin van de jaren negentig al voor een te 
eenzijdige benadering, speciaal wat betreft de weergave van verzen op het 
toneel142 Het beviel hem niet dat de inhoud plotseling zo verwaarloosd werd: 
'Er zijn er die meenen dat de acteur zich, in dit geval, door het rythmus en 
den klank der verzen maar heeft te laten dragen. Een gevaarlijke opvatting, 
die voor bijzonder artistiek gehouden wordt, doch die juist het dramatische 
van het te vertolken kunstwerk miskent. Wat deert het of men al mooie 
verzen te hooren krijgt, als het drama niet tot zijn recht komt? Bij elke 
dramatische voordracht is de golving die alles beheerschen moet het breede, 
opdringende rythmus van het drama zelf. Wie deze beweging met m de 
allereerste plaats doet uitkomen, is geen tooneelspeler, hoe lief en zangerig hij 
de verzen ook moge doen rollen. Een storm is in aantocht: ik moet zijn 
dreigend naderen hooren, ik moet den breeden, steeds hooger rijzenden 
golfslag zien; ik wil niet gewiegd worden door het droomerig geruisch van 
een beekje of het eentonig geklaag der branding.'143 De Franse stijl van 
reciteren was voornamelijk geschikt voor de poëzie der Tachtigers, meende 
hij: 'Er zijn, in den laatsten tijd, dramatische gedichten, in verzen en ook in 
proza, geschreven, wier stijl zoo lyrisch is behandeld dat de meest 
welluidende stem en de meest zangerige voordracht alleen in staat schijnen 
om het kunstwerk in zijn volle waarde te doen uitkomen. Maar zelfs in deze 
gedichten, - uit de opvatting van het theater als "Ie temple du rêve" geboren, 
- mag de dramatische tekst toch niet als zuivere lyriek worden behandeld...'144 

In ditzelfde artikel klaagde Van Hamel over het volslagen ontbreken van 
handleidingen voor het dramatisch spreken in ons land. Juist in deze leemte 
zou door Albert Vogel worden voorzien. 
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Daarom zullen wij nu ons eerst verdiepen in Vogels theorieën over de 
voordrachtskunst. 
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