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Deel I. Hoofdstuk 2. 

I. 2. Voge l als theoreticus 
Albert Vogels eerste theoretische verhandeling dateert van het prille 

begin van zijn carrière en handelt over het acteren in het algemeen. In 
februari 1901 publiceerde hij in de Delftsche Courant een vijftal artikelen over 
'De tooneelspeelkunst als uiting van artisticitelf., 

'Misschien is het geen verkeerd denkbeeld van mi) eens in de Zondag-
bladen van onze stedelijke Courant wat te keuvelen over de 
tooneelspeelkunst/ zo luidde de eerste regel.2 Het artikel begon met een 
algemene beschrijving over de eisen die er zoal gesteld werden aan het 

a C t 6 UVoeel ving aan met een lans te breken voor de 'kunsf van het 
toneelspelen; omstreeks de vorige eeuwwisseling werd het vak immers 
ternauwernood als zodanig gezien.3 Hoe weinig men in het algemeen begreep 
van de bekwaamheden, die nodig zijn om acteur te worden, zei Vogel, bleek 
wel uit het feit dat een ieder die een leuk pakje aantrok en zijn gezicht 
beschilderde, meende komedie te kunnen spelen. 

Vervolgens wilde hij de eisen die aan het vak werden gesteld bespreken. 
Daartoe zou hij eerst het arbeidsveld van de toneelspeler onder de loep 
moeten nemen. 'De zou eigenlijk volledigheidshalve nog moeten praten over 
de inrichting van het tooneel, met zijn luchtfriezen, schermen, portiek, 
bemanteling, dekgordijn, schutdoek en verlichting. Ik zou de wetten der 
doorzichtkunde (i.e., perspectief, CW) en der mise en scène eveneens moeten 
laten voorafgaan, maar dat zou te vervelend worden en wij zullen ons dus 
bepalen tot den tooneelspeler zelf.'4 

Uitgangspunt van alle grote kunst was de mens, vervolgde Vogel, de 
koning der schepping, geschapen naar Gods evenbeeld, de mens zoals hij 
v X Dat begrepen Michelangelo en Rubens, 'dat begreep ieder groot 
kunstenaar door de eeuwen heen'.5 Het probleem was dat de 
maatschappelijke samenleving eiste dat de mens zijn naakte schoonheid zou 
S u l l e n Men trok kleren aan, vervolgde de auteur. Sommige volkeren 
wisten in die klederdracht toch de oorspronkelijke gratie van het menselijk 
lichaam te bewaren; de Grieken bijvoorbeeld hulden zich in soepele gewaden 
die de lijnen van het lichaam volgden en benadrukten bij iedere beweging, 
meende Vogel.6 De Grieken ook zouden hun gemoedstoestanden pertect 
weten weer te geven. Hun blikken, gebaren en verhoudingen tekenden de 
'hartstocht' welke hen bezielde: begeerte, toorn, haat, liefde, smart, vreugde, 
enzovoorts. Sindsdien was de mode er echter niet sierlijker op geworden, 
aldus Vogel. Wars van alle esthetisch gevoel stak de mens zich tegenwoordig 
in 'vormelooze knipsels, die elke gemoedsuiting belemmerden en ons 
herschiepen in wanstaltige poppen." En als dit van geslacht tot geslacht werd 
doorgegeven, kreeg hij iets stijfs, de uitingen van zijn emoties waren niet 
natuurlijk meer, zij kregen iets verminkts. De mens van nu was onnatuurlijk, 
stelde Vogel nadrukkelijk8 'Zelfs in de meest ernstige, gewichtige momenten 
durven wij ons niet in onzen waren vorm te laten zien, aarzelen wij om in 
toon en gebaren al onzen gloed, al onze kracht te leggen en angstvallig 
stamelen wij op dorren toon eenige volzinnen, terwijl het daarbinnen bruist 
en kookt en om waarheid roept/ zo eindigde het eerste artikel in de reeks. 

Het tweede stuk begint met te verwijzen naar de dierenwereld. Dieren 
verborgen hun gevoelens niet, en een acteur kon van hen veel leren, meende 
Vogel. Elke hartstocht moest op zijn gezicht te lezen zijn en door gebaar of 
houding worden ondersteund. Het lichaam behoorde in dienst staan van de 
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ziel en 'het levende schilderij van het gemoed vormen', aldus de auteur.10 De 
acteur moest alle leeftijden, alle standen, alle volkeren en alle dichterlijke 
figuren kunnen schilderen en uitbeelden. Hij mocht daarbij niet muteren wat 
hü dagelijks om zich heen zag, want dat was de zogenaamd natuurlijke mens, 
stelde Vogel ernstig; hij moest 'veredelen', afronden. Zijn taak was de mens 
weer te geven zoals hij behoorde te zijn: 'de volmaaktste aller schepselen'." 
Hij noemde Goethe's advies: de acteur mocht zich niet verlagen tot het 
zogenaamde natuurlijke spel, maarhij moest bij de uitbeelding bedenken dat 
hij in de eerste plaats de karaktertrekken van die ander in gebaar en toon liet 

zien, aldus Vogel." . » . - • » . . . i 
In het derde artikel nam Vogel Hamlet als voorbeeld." Dit zo complexe 

personage was volgens hem één van Shakespeare's stoutste scheppingen. Hij 
vergeleek de interpretatie van Mounet-Sully die van Hamlet een 
sprookjesprins maakte, met die van Wilson Barrett. De laatste brak met alle 
conventies en zette hem als een eenvoudig mens van vlees en bloed op het 
toneel, aldus Vogel. De Hamlet van Sarah Bernhardt14 lag 'tussen beide 
opvattingen in'.15 Zij maakte Hamlet tot een 'sympathiek jeugdig held vol 
fierheid', maar tevens tot een weemoedig denker.16 Deze verschillende 
opvattingen illustreerden volgens Vogel hoe elke acteur iets persoonlijks 
toevoegde aan de natuur. Vervolgens citeerde hij Lessing: 'Es muss uns 
notwendig enkeln in der Kunst das wieder zu finden, was wir aus die Natur 
wegwünschen.'17 Een acteur moest grote mensenkennis bezitten en een 
heldere verbeeldingskracht, vervolgde Vogel. Zijn dictie moest correct en 
hoogst beschaafd zijn. 'Zijne poses moeten het penseel van den schilder 
waardig zijn.'18 Ook moest hij over een gezond verstand beschikken, want zijn 
handelingen moesten in logisch verband staan met elkaar. De acteur mocht 
niet zijn glorie zoeken in het natuurlijke spel, maar in het karaktervolle, al 
moest hij zich in acht nemen, niet te overdrijven, schreef Vogel. Eenvoud was 
het kenmerk van het ware. Carel van Mander gaf immers de juiste wenk 'Te 
veel gedraai/En vindt men nimmermeer in schoone beelden fraai.'19 Deze 
laatste opmerking bewijst dat Albert Vogel zich had verdiept in hèt 
negentiende-eeuwse handboek voor de acteur: Jelgerhuis' Theoretische lessen 
over de gesticulatie en mimiek uit 1830.20 Precies dezelfde opmerking wordt 
aangehaald door Jelgerhuis in diens zevende les.21 

Academische standen, soberheid in het spel en gemakkelijke 
overgangen van de ene hartstocht in de andere, dat was wat de acteur moest 
kunnen beheersen, stelde Vogel. Het publiek moest de aandoeningen zien 
ontstaan, de hartstochten geboren zien worden of zien sterven.22 Hij ging 
voort tot in details te beschrijven hoe een aan toorn ten prooi geraakt 
personage moest worden uitgebeeld.23 

Nu rees echter de vraag, zo vervolgde Vogel, of de toneelspeler zich 
geheel en al moest inbeelden in het personage dat hij voorstelde, of dat hij 
zich diens karakter door studie en beheersing eigenmaken moest? Hij besprak 
de Franse opvattingen dat de acteur buiten zijn rol moest staan en tijdens zijn 
spel geen enkele aandoening mocht ondergaan en noemde hierbij speciaal 
Constant Coquelin,-2* hiertegenover stond Willem Royaards, die meende dat 
de acteur in de toneelkunst als uiting der ziel, zijn gevoel moest laten 
meespelen. Volgens de laatste was alle aangeleerde geste verkeerd, schreef 
Vogel, en bestond er eigenlijk geen technische opleiding voor de acteur, 
afgezien van spraakleer, stemvorming en historische kennis.25 Vogel citeerde 
vervolgens Diderot's Paradoxe sur Ie comédien, waarin wordt gesteld dat een 
acteur wel degelijk mocht doorvoelen wat hij moest weergeven, maar alleen 
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bij de bestudering van zijn rol.» Als hij die eenmaal meester was moest hij de 
emotie uitbeelden maar niet zelf voelen, 'want herhaling leidde tot 
uitputting.'27 . j . j 

Het vierde artikel begint met de Cartesiaanse constatering dat de 
toneelspeler 'met zijn wil de uiterlijke kenmerken van zijn aandoeningen 
moet besturen, temperen of aanwakkeren, aldus Vogel.28 De toneelspeler die 
zich geheel gaf en zich in zijn personage volledig op liet gaan, verloor de 
beheersing over het instrument van zijn kunst. Hij moest als het ware een 
dubbelganger worden, en niet de figuur zelf. Hij bleef de leider, de schilder, 
de beeldhouwer, de musicus.'29 

De acteur moest beginnen met een grondige studie te maken van de 
achtergronden van het personage dat hij voor te stellen had, meende Vogel. 
Vervolgens 'dringt hij volkomen tot de figuur door- en verenigt de 
verschillende handelingen van zijn schepping tot een type . De acteur moest 
'schilderen en nabootsen', schreef Vogel opnieuw.3' Toch was het me 
mogelijk een vaste leidraad te geven, vervolgde de auteur. De ene acteur liet 
zich volledig meeslepen door zijn rol, de ander ruimde tijdens zijn spel een 
gelijke plaats in voor verstand en gevoel. Vogel gaf een voorbeeld: Als L. 
Bouwmeester in de rol van Shylock in "de Koopman van Venetië , einde 6e 
tooneel thuiskomt en den klopper op de deur heeft laten vallen, eenige 
seconden wacht, weer klopt en dan begrijpt dat zijne dochter ontvlucht is, 
dan ondervindt het gansche publiek met Shylock mede al de 
gewaarwordingen, die bij den ouden Jood ontstaan, in dat korte oogenblik, 
waarin bovendien geen woord gesproken wordt, doet ons een geheele 
tragedie bijwonen. Die geheele periode in het stuk schijnt ons langer te duren 
Dit moment alleen stempelt Bouwmeester tot een groot kunstenaar. Ernst 
Possart, de bekende Duitse acteur, was daarentegen een kennelijke volgeling 
van Diderot, vervolgde de auteur. Hij was geen hartstochtelijk artiest; Possart 
hield zijn sentiment onder de duim van zijn verstand. Zijn rol was zo grondig 
bestudeerd dat hij hem steeds weer gaaf kon reproduceren meende Vogel. 
Op deze wijze bereikte hij dat hij het publiek nooit teleur stelde, dat hij bijna 
altijd hetzelfde liet zien, maar ook dat hij zich nooit verder liet meeslepen. 
'Van hem kan men getuigen, dat de natuur tot kunst, de kunst tot natuur 
werd 

Het laatste artikel in de reeks begint: 'Nu wij de beide grooteten 
noemden, mogen wij niet nalaten een woord van lof te spreken over den Heer 
Rooyaards (sic), - den Shakespearevereerder - over den grooten speler van 
Svengali uit Trilby. En zij ook hij geen buitengewoon genie, toch is hij zeker 
een talentvol en ijverig acteur, die ons nog veel goeds zal laten genieten. 

Na dit niet bepaald bescheiden oordeel over een collega die al 
ruimschoots zijn sporen had verdiend, gepubliceerd nog voor Vogel zelf als 
artiest werkelijk iets had gepresteerd, is het niet verwonderlijk - zelfs al zou 
Royaards het stuk nooit onder ogen hebben gehad - dat het tussen de twee 
kunstenaars nooit zo erg geboterd heeft. Vogel heeft hem in zijn vele artikelen 
nooit meer met name genoemd, terwijl hij geen gelegenheid voorbij liet gaan 
om te getuigen van zijn onstuimige bewondering voor Louis Bouwmeester. 

Maar nu genoeg over de toneelspeelkunst, stelde Vogel vervolgens. Een 
andere vraag was of het lezen van schone verzen of mooi proza niet een eis 
was die men aan ieder beschaafd, ontwikkeld mens moest stellen. 

Een goed gedicht moest aan drie eisen voldoen: het moest zijn 
samengesteld uit woorden, 'die zuiver en met karakter de zin ervan 
aangaven. Het moest accent hebben en het moest melodieus zijn, anders ware 
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het geen gedicht', meende de auteur.37 Hoe kon men een gedicht appreciëren 
dat niet luidop werd 'gezegd', in toon en met intonatie, vervolgde hij? Zonder 
voordracht was het niet 'af', kwam de ware zin ervan niet tot zijn recht.38 Had 
Vogel gelezen wat er in De Kroniek over het voordragen van gedichten was 
beweerd..? Hier nam hij het radicaal tegenovergestelde standpunt in. Hij ging 
zelfs nog verder. 

'De zou wenschen, dat in ieder huisgezin, het kind reeds jong geleerd 
werd met stembuiging en gevoel te leeren hardop leezen. De zou wenschen, 
dat op iedere school de jeugd iets van esthetica en schoonheidszin leerde, dat 
Vondel, Hooft, Bilderdijk, Kloos, Perk en Van Eeden, boeken waren, die in 
geen enkel huisgezin ontbraken.'39 

Oefening maakte de meester. Dat had men in Nederland uiteindeUjk 
ook begrepen, stelde Vogel en daarom was de toneelschool opgericht. De 
systematische opleiding van een acteur strekte het toneel tot zegen. 'Voor het 
genie is zij een voordeel, voor het bescheiden talent eene noodzakelijkheid.'40 

Het lijkt evident, onder welke categorie Vogel zichzelf schaarde. Aan het 
volgen van een toneelopleiding in Nederland heeft hij zelf nooit behoefte 
gehad." 'In ieder geval ziet men thans beter en duidelijker in dat toneelspelen 
een zeer hoge kunst is, en dat het eerder een eer is dan een schande, om 
priester of priesteres van Melpomene te zijn.'42 Vogel wist maar al te goed hoe 
de gezeten burgers van zijn tijd over toneelspelers dachten; zijn voornaamste 
doel met deze artikelen was vermoedelijk om het vak maatschappelijk te 
rehabiliteren.43 Indirect effende hij hiermee de weg voor zijn eigen 
transformatie tot professioneel artiest. 

Uit deze eerste theoretische verhandeling blijkt dat Vogel zich terdege 
had verdiept in de theaterhistorische literatuur van het classicisme gebaseerd 
op het mimesis-principe: kunst als imitatie van een 'ideale' werkelijkheid, die 
door de kunstenaar, in dit geval de acteur, moet worden 'nagebootst'.44 Vogel 
toont zich op de hoogte van de rationele opvattingen uit de tijd van Descartes 
en noemt Diderot zelfs met name. Hij citeert Goethe en Lessing en in zijn 
beschrijving van het geboren worden, groeien en sterven van de 
'hartstochten' is hij schatplichtig aan wat Golding 'classicistic acting in the 
sensible phase' heeft genoemd.45 Hij blijkt Jelgerhuis te hebben gelezen en het 
lijkt erop dat hij een groot aantal acteurs van zijn tijd op het toneel heeft 
gezien. Belangrijkste elementen van de toneelspeelkunst waren volgens hem: 
een beschaafde en correcte dictie, academische standen, soberheid in het spel 
en gemakkelijke overgangen van de ene hartstocht in de andere. Bestudering 
van de schilderkunst kon de acteur goed helpen bij het uitbeelden van zijn 
personages. 

In de theaterhistorische literatuur is het zo langzamerhand een 
gemeenplaats geworden om te beweren deze voorschriften in de vroege 
twintigste eeuw allang niet meer van toepassing waren. Jelgerhuis' boek zou 
toen het in 1830 gepubliceerd werd zelfs al uit de tijd zijn geweest.46 Toch is de 
verwantschap tussen toneel- en schilderkunst zoals die van oudsher tot uiting 
kwam in het uitbeelden van emoties in gebaren en standen büjven bestaan 
totdat de füm zover ontwüdceld was, dat deze het als referentiekader voor 
tonelisten van de schilderkunst definitief overnam.47 

In een artikel 'Bouwmeester als beeldend kunstenaar' in De 
Amsterdammer in 1910 komt de verwantschap tussen toneelspeelkunst en de 
beeldende kunsten bijvoorbeeld nog aan bod.48 Hierin wordt wederom 
gesproken van het 'boetseren' of 'uithouwen' van een mens op het toneel en 
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daar vervolgens leven aan geven. 'Beelden' uit het treurspel droegen de 
stempel van de klassieken, meende de recensent.49 Louis Bouwmeester 
bijvoorbeeld, die niet groot van stuk was, deed als koning Oedipus het 
publiek zijn kleine gestalte vergeten door rechte houding, strenge lijn, heffing 
van het hoofd en strekking van de arm, aldus deze verslaggever.50 Dit was 
volgens hem ook het geval geweest met Rachel, de grote Franse tragedienne, 
en met haar opvolgster, Agar. 

De beeldende kunst als referentiekader voor de beoordeling van toneel 
en voordracht in de vroege twintigste eeuw is een onderwerp dat in dit boek 
dikwijls ter sprake zal komen. Nog in 1925 vergeleek een criticus Albert 
Vogel in diens voordracht van Coriolanus met een 'levend standbeeld'.51 

Standen 
Essentieel in de classicistische toneeltheorie is het begrip 'stand' of 

'pose', dat ook door Vogel een aantal malen wordt gebruikt. Het classicistisch 
toneel had, zoals gezegd, een statische, oratorische kwaliteit.52 'Ik hoop dat de 
Kweekelingen zullen beseffen, dat de bewegingen ter Tooneele, nu niet 
anders zijn, dan eene versnelde opvolging van standen, of als het ware eene 
aaneenschakeling van aanhoudende schilderachtige beweging van armen en 
handen, beenen en voeten, draaijing des hoofds, bij de standen des geheelen 
beelds, tot welk men met zich zelven maakt, waarin men nu de toepassing 
der reeds geleerde contrasten moet waarnemen', schreef Jelgerhuis in zijn 
negende les.53 

De 'standentheorie' voert terug op de uit de klassieke oudheid 
stammende leer van de contraposten of 'welstanden'.54 

Deze kwam erop neer dat er gestreefd werd naar maximaal contrast 
tussen alle delen van het lichaam. De acteur werd geacht te gaan staan in wat 
overeenkomt met de vierde positie in het klassieke ballet: één been in een 
soort stap schuin voor het andere gezet, en beide voeten naar buiten gekeerd. 
Was zo het rechterbeen naar voren gericht, dan moesten de heupen naar links 
gedraaid zijn, maar de schouders weer naar rechts. Evenzo moesten de armen 
een contrast vertonen: als de rechterarm geheven was in een spreekgebaar, 
dan moest de linker ontspannen blijven hangen, en als de rechterhand naar 
buiten was gekeerd, was de linker naar binnen gedraaid. Het ging zelfs zover 
dat als het hoofd naar rechts keek - dus in dezelfde richting als de 
vooruitgeschoven voet - de ogen idealiter weer naar links moesten kijken.55 In 
een dergelijke contrastrijke positie bevond de aristocratische heer zich in 
diens meest ideale houding of 'stand'. De als zodanig poserende toneelspeler 
personifieerde de tragische held. 'The superbly poised figure, capable of 
moving easily in any direction and of responding readily, like a fencer on the 
alert, was the symbol of the cavalier in absolute control of his mind and 
body.'56 Jelgerhuis besteedde ruim aandacht aan de wenselijkheid van 
contrasten in houding en verwees hierbij naar illustraties van klassieke 
beelden.57 

Vogel besteedde in zijn publicaties speciale aandacht aan het begnp 
stand. In de eerste plaats behandelt hij het in de zin van houding. Het is aan 
te bevelen, in een niet-symmetrische aanvangshouding te gaan staan - d.w.z. 
met de ene voet, liefst de rechter, schuin voor de andere - en ongeveer vóór in 
het midden van het podium, met los ineengestrengelde handen, terwijl de 
ogen kalm voor zich uit zien, schreef Vogel in Voordrachtskunst* De nadruk 
op asymmetrie is een rudiment van de klassieke contraposto. Deze 
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aanvangsstand had Vogel regelrecht overgenomen uit de klassieke 
handboeken.® 

Een stand kon ook betekenen: karakteristiek van een beweging. Het 
gebaar bestaat uit verschillende maten, schrijft Vogel in Voordrachtskunst* Bij 
de beweging van het drinken is het oppakken van het glas en het naar de 
mond brengen het 'lanceren' van het gebaar, het eigenlijke drinken vormt de 
'stand'.61 

In Rhetorica" wees Vogel op de karakteristieke stand die sommige 
redenaars zich aanmeten en verwees hierbij naar Napoleon, Bismarck, 
Frederik de Grote, Mussolini en Henry Clay; een stand 'die voor hen 
karakteristiek wordt en die tevens rust aan hun silhouette verleenf.° 

Vogels boeken 
Vogels belangrijkste publicaties op zijn vakgebied waren het boekje 

Voordrachtskunst (1919) en het dikke Rhetorica (1931), dat twee jaar voor zijn 
dood verscheen. Zijn allereerste publicatie was Het Japansch Tooneel (1911). 
Tenslotte schreef hij nog een militair tractaat, Je maintiendrai. Een boek voor 
leger en volk (1917). 

Zijn publicaties op zijn vakgebied komen hier het eerst aan bod. 
Voordrachtskunst is een cursus in de voordrachtskunst, terwijl Rhetorica 

een complete welsprekendheidsleer omvat gestoeld op de vijf klassieke taken 
van de redenaar. Vogel is geen bellettrist in die zin, dat hij in zijn beide 
boeken duidelijk de gesproken boven de geschreven taal stelt.64 

Voordrachtskunst begint met een definitie. Onder de kunst van het 
voordragen verstaat men 'de meest volmaakte vorm van mededeling door 
middel van gesproken woorden'.65 In Rhetorica zegt hij: 'Bij alle eerbied voor 
het schrift staat het toch onomstotelijk vast dat de geschreven taal een min of 
meer gebrekkige vorm van communicatie is. Het geschreven woord legt een 
begrip vast, het gesproken een zielstoestand - het is de gehoorde zielskreet, 
beheerst door het verstand. Het ware begrip tussen schrijver en lezer 
ontbreekt zolang dit moet berusten op een verstandelijke analyse alleen'.66 Dit 
uitgangspunt stelt Vogel duidelijk aan de kant van de negentiende-eeuwse 
retorici. In de twintigste eeuw ging zoals reeds betoogd, in Nederland de 
aandacht steeds meer uit naar retorica als stijlleer van geschreven teksten. 

Overigens was Vogel zich wel degelijk bewust van de prioriteit van het 
geschreven boven het gesproken woord in de vroege twintigste eeuw. In één 
van zijn artikelen in Het woord verzuchtte hij: 'In deze eeuw van lezen ziet 
men de klanken meer dan men ze hoort.'67 

Voordrachtskunst (1919 en 1931) • 
Voordrachtskunst bestaat uit zeventig korte hoofdstukjes die telkens een 

eigen aspect behandelen. De eerste vier bladzijden zijn verlucht met fraaie 
vignetjes van de hand van Theo Wijdeveld die steeds een illustratie vormen: 
een gestileerd pauwenoog bij de naam van de serie waarin het boek 
verscheen (de Pauw Serie), een antiek toneelmasker bij de titel en een rozet bij 
het motto: 'La declamation est au rang des beaux arts. Voltaire.' 

Het initiatief tot de publicatie is van Vogel zelf uitgegaan. Op 30 juli 
1919 stuurde zijn uitgever-in-spe de voordrachtskunstenaar een brief waarin 
hij stelde dat hij met het voorstel tot de uitgave accoord ging.69 Het was echter 
niet de bedoeling dat het een handleiding zou worden voor iemand die wilde 
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leren reciteren, maar een gids voor het publiek tot ^e ter verstaan'.70 De 
auteur kreeg een honorarium van f200.71 

Voordrachtskunst is opgedragen aan de nagedachtenis van Vogels 
leermeester aan de Reinhardtschule, de romantische voordrachtskunstenaar 
Alexander Strakosch, die niet lang tevoren overleden was.72 

Vogels eerste theoretische verhandeling over zijn vak begint met een 
inleiding over de oorsprong van spraak, lied en poëzie73 Modulatie noemt 
Vogel de wisselende toonhoogte die de gevoelsgesteldheid aangeeft. Met 
accentuatie bedoelt hij de wisselende geluidskracht die de gevoelssterkte 

Het boekje volgt in opbouw zeer globaal gesproken het elfde boek van 
Quintilianus.75 In feite bestaat het uit twee onderdelen. 

Het eerste beslaat de samenstellende elementen van de voordracht, met 
een bespreking van prosodie en fonetiek. Dit bevat een behandeling van 
ritme en metrum in de poëzie en het verschil tussen versmelodie en proza.76 

Onder fonetiek - al noemt Vogel dit woord niet - vallen een bespreking van 
adem, resonans, registers en uitspraak.77 Dit wordt gevolgd door een 
psychologische analyse van de oorsprong van mimiek78 gebarenkunst en 
rde uitingen der hartstochten'.60 Vervolgens komt de toepassing aan bod. 
Vogel besteedt speciale aandacht aan het opkomen,81 het innemen van een 
'stand',82 en het gebruik van gestes83 bij de voordrachtskunst. 

Het tweede gedeelte van het boek behandelt het repertoire van de 
voordrachtskunstenaar. In het hoofdstukje 'Vormen der gesproken uiting'^ 
maakt Vogel onderscheid tussen 'scheppende' en herscheppende 
redekunstM De toespraak het pleidooi, de preek en het debat behoorde tot de 
eerste soort, lezing, reciet en declamatie tot de tweede, schrijft hij.85 Die 
herscheppende redekunst laat zich onderverdelen in lyrische,86 epische en 
dramatische poëzie, vervolgt hij.88 Versdrama,89 humoristische stukken 
muziekdeclamatoria91 en voordracht van verschillende soorten proza 
passeren de revue. In dit gedeelte komen technische elementen als 
tekstopvatting,»3 het inleven94 en de verschillende stijlen in de 
voordrachtskunst95 aan bod. De kostumering van de redenaar komt slechts 
zijdelings ter sprake.96 De essentie van de voordrachtkunst is namelijk de 
suggestie, aldus Vogel. 

Suggestie 
De suggestieve kracht die van de persoonlijkheid van de voordrager 

uitgaat moet zo groot zijn, dat zijn gehele omgeving verloren gaat, schrijft 
Vogel * Aangezien de voordrager niet, zoals de acteur, de hulp heeft van 
tegenspelers, schmink kostuum of toneelattributen, komt het er vooral op 
aan dat hij elk woord van zijn tekst de juiste lading meegeeft. 

De aspirant voordrachtskunstenaar moet zich mimisch oefenen, schrijft 
Vogel.98 Allereerst moet hij 'voelen' en de gemoedsaandoening in kwestie van 
binnenuit laten groeien, zodat de expressie ervan als vanzelf naar buiten 
treedt" Dit kan op drie manieren, afhankelijk van het feit, of de persoon 
auditief, visueel of 'moteur' is ingesteld, schrijft Vogel.100 In het hoofdstukje 
'Het inleven' spreekt hij over een eerste 'totaal-indruk', die de 
voordrachtskunstenaar het 'colorief van een tekst geeft.101 Dit wordt gevolgd 
door het nauwkeurig inleven in elk afzonderlijk beeld. 'Wanneer hij b.v. leest: 
"de man liep over de straat, vervolgens langs de rivier naar het bosch", dan 
moet de gestalte van den man in volle duidelijkheid voor hem staan, het 
woord "liep" hem tevens het idéé geven van de wijze waarop die man 
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loopf m Bij het woord "over" moet hij de voeten van den man de steenen 
zien raken, bij de "straat" ziet hij de huizen zich aaneenrijen; "vervolgens" 
geeft hem het begrip van een nieuwe handeling, die zal komen na het einde 
der voorafgaande; "langs" is iets heel anders dan "tegen" of "naast".103 Bij 
"rivier" ziet hij werkelijk de rivier voor zijn geest; in "naar" moet zitten de 
richting, waarin de man zich beweegt,^ terwijl het "bosch" als een hem 
wachtend boomencomplex zich afteekent.'104 

Bij het uitspreken van bijvoorbeeld 'gevoelswoorden' moet de aard van 
het gevoel in die uitspraak vervat liggen, vervolgt hij.105 'Spreek ik van 
"dorst", dan moet er werkelijk iets van dat physieke dorst-gevoel in klinken; 
in "pijn" moet de krimping, in "kou" de huivering zijn'.106 In de stijgingen en 
dalingen van de stem, in het tempo waarin een woord wordt uitgesproken 
kan een beweging worden gesuggereerd, aldus de auteur.107 Woorden die 
klanken, geluiden of gehoorsindrukken weergeven moeten als zodanig 
worden gezegd. 'Het is duidelijk dat men dus b.v. bij het woord "donder" 
het machtige van het rollen van den donder, bij "fluisteren" het gedempt-
gevoileerde, bij "klateren" den helderen val van het water moet doen 
hooren."106 Daarnaast onderscheidt Vogel tekenende woorden, die schetsen in 
lijnen weergeven, en beeldende woorden, die de plastische vorm 
aanduiden.109 Voorwerpen of dingen moeten worden gekarakteriseerd naar 
hun aard. '"Veer" of "wolk" zal licht gezegd worden, "huis" of "boom" 
wordt steviger neergezet: in "zee" zal de uitgestrektheid, in "dal" de diepte, 
in "punt" de scherpte, in "mes" het kort-snijdende zijn.'110 Uit de klank van 
een woord moet blijken wat het aanduidt of betekent. Golding spreekt in dit 
verband van onomatopoëtische imitatie en citeert Goethe's Regeln für 

Schauspieler.™ , . , , , t , . , 
In het hoofdstukje 'Technische eisen' stelt Vogel dat de gehele 

voordracht een bepaalde sfeer moet ademen. 'Het scheppen van, het laten 
zien in die sfeer, is voor den voordrachtskunstenaar wel de meest belangrijke 
en meest artistieke opgave van zijn arbeid.'112 Hiervoor zijn allereerst nodig: 
'een welluidende, zuivere, duidelijke uitspraak, een behoorlijk 
ademvermogen en een juiste verdeeling der ademhalingsplaatsen over een 
tekst, - nooit midden in een zin of zinsdeel, waar geen rusttekens staan', aldus 
de auteur.113 De tegenstellingen tussen de verschillende klankfiguren moeten 
blijken door stijging en daling, ritme en tempoveranderingen, afbrokkelingen 
of overgangen van toonaard en klankkleur, vervolgt hij. Hierbij zullen ook 
vanzelf interpuncties worden aangebracht.114 De technische verzorging van de 
uitspraak hoort zo te zijn dat niemand meer iets merkt van techniek. Het 
'brallen', het galmachtig uithalen van tonen, is als onnatuurlijk en hol te 
verwerpen, stelt Vogel nadrukkelijk.115 De hele voordracht moet 'warm-
menselijk' blijven, terwijl de stylering, hoe technisch doorwrocht ook, nooit 
de ondertoon van natuurlijk gevoel mag verdringen, meent hij.116 'Dus: stijl, 
immer stijl,.... maar ter veredeling, ter versiering der natuur, - nóóit ter 
vervanging van deze/ , '117 

Elocutionaire retorica: Vogel en Lulofs 
Voordrachtskunt bevat adviezen voor de toneelspelende 

voordrachtskunstenaar, en niet alleen voor de redenaar. Het stelt de 
gesproken nadrukkelijk boven de geschreven taal. Het geeft aanwijzingen 
voor een goed verzorgde, suggestieve trant van spreken in het openbaar en 
voor de voordracht van proza, poëzie en en toneeldialoog. Vogels boekje past 
in de traditie van de elocutionaire retorica zoals die vanaf ca. 1700 in 
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Eneeland tot ontwikkeling was gekomen. Sheridon en Walker,"8 de 
grondleggers van deze richting, waren evenals Vogel, professioneel aan het 
toneel verbonden. " . . XT , , , . , 

Dè vertegenwoordiger van de elocutionaire retorica in Nederland in de 
negentiende eeuw was de Groningse Neerlandicus B.H. Lulofs. Het is 
merkwaardig dat Vogel het toonaangevende handboek van Lulofs over de 
welsprekendheid: De declamatie, of de kunst van declameren en réciteren en van de 
mondelijke voordracht of uiterlijke welsprekendheid in het algemeen- m 
Voordrachtskunst en Rhetorica nergens noemt. Hierbij dringt zich 
onwillekeurig de vraag op of Vogel zich misschien meer door Lulofs heeft 
laten inspireren dan hij wil toegeven? In het navolgende zal ik de boeken van 
Vogel en Lulofs met elkaar vergelijken. 

Lulofs boek over de declamatie bestaat uit drie hoofdstukken en een 
inleiding. Het eerste hoofdstuk gaat 'Over de zuiverheid van declamatie, het 
tweede 'Over de duidelijkheid van declamatie' en het derde Over de 
fraaiheid van declamatie'. Hiermee volgt hij de indeling van Quinblianus, 
met dien verstande, dat 'decorum' of 'passendheid volgens Lulofs onder het 
derde onderdeel valt.120 

In de inleiding tot zijn boek definieert Lulofs de Nederlandse 
tegenhanger van 'pronunciation21 Deze kent verschillende vertalingen: 
declamatie, mondelijke voordragt, uiterlijke welsprekendheid, opzegkunst of 
uitspraakkunst, uitgalmkunst of uitgalming.122 Het gaat Lulofs speciaal om 
het declameren, wat hij omschrijft als 'een schilderen met spraak en gebaren 
voor oor en oog."23 Vervolgens maakt hij onderscheid tussen innerlijke en 
uiterlijke welsprekendheid. De 'innerlijke welsprekendheid' omvat de eerste 
drie taken van de redenaar, de uiterlijke de laatste twee.'24 

De termen innerlijke en uiterlijke welsprekendheid komen bij Vogel niet 
voor Hij beperkt zich tot het woord 'voordrachtskunst;. Hij ziet dit als een 
zelfstandige kunstvorm en voelt niet de minste behoefte het genre theoretisch 
te verdedigen. Wij zagen reeds dat de professionele voordrachtskunstenaar 
als onafhankelijk opererend artiest omstreeks 1900 een gevestigd fenomeen 

^ 'Tu to fcTz ie t de voordracht, op de klassieke wijze, als de laatste taak van 
de redenaar. Toch wijkt hij in zijn handboek in zoverre af van de klassieke lijn 
dat hij poneert dat de 'vinding' van de voordrager kan bestaan uit het kiezen 
van de juiste tekst. 'Door Vinding namelijk versta men dan m haar de keus 
van een terplaatse, waar wij declameren moeten, voor onze declamatie 
geschikt stuk ( ) Door Rangschikking [versta men dan] de gepaste 
verdeeling der stem over de verschillende hoof ddeelen van het gekozen stuk-
door Uitdrukking de wijze, waarop wij bij elk woord die stem en de bij haar 
vereischte gebaren wijzigen.'125 Hier vindt een omkering plaats. Lulofs past de 
principes van de classicistische toneelspeelkunst, die oorspronkelijk 
afkomstig waren uit de retorica, toe op de 'uiterlijke welsprekendheid'.126 

Vogel was zoals we in zijn stukken in de Delftsche Courant gezien 
hebben zeer goed op de hoogte van de geschiedenis van de toneelspeelkunst. 
In Voordrachtskunst komt deze materie echter niet aan bod. „ _.. „ , 

In zijn tweede hoofdstuk bespreekt Lulofs de pauzeleer.127 Bij Vogel 
komt het aanbrengen van interpuncties pas aan het eind van zijn boekje aan 
bod128 Hij noemt dit scanderen, wat hij definieert als: 'het onderscheiden en 
samenvatten van die woordgroepen in een volzin, die een klank- of 
uitdrukkingsgeheel vormen en dus niet het in versvoeten verdelen van een 
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gedicht.'129 Aan het begin zijn boekje vermeldt Vogel het leggen van accenten 
volgens het ritmisch motief, naar de rangschikking van de beklemtoonde 
lettergrepen en of volgens het logisch motief, de betekeniswaarde van de 
verschillende woorden in een zin.130 Beide schrijvers leggen de nadruk op het 
van buiten kennen van de tekst; oefenen voor een klein publiek is dan ook 
gewenst.13' De voorleeskunst komt in Vogels boek echter überhaupt niet aan 

Zowel Vogel als Lulofs bespreken mimiek en gebarenkunst.132 Vogel 
onderscheidt natuurlijke, bestudeerde en mededelingsgebaren.133 In de 
bespreking van ditzelfde onderwerp in Rhetorica verwijst Vogel expliciet naar 
Wilhelm Wundt als zijn bron.134 Vogel en Lulofs geven beiden een catalogus 
van'hartstochten'.135 

Overeenkomstig de elocutionaire retorica is er in Lulofs handboek 
sprake van een verregaande spedalisatie naar niet-klassieke doelgroepen.136 

Hij maakt onderscheid tussen de voordracht van (kansel) redenaars,137 

voordrachtskunstenaars138 en voorlezers.139 Het byzondere is namelijk dat 
Lulofs de declamatie op het toneel bij zijn bespreking betrekt. Dit was anno 
1850 nog niet zo vanzelfsprekend. In 1837 poneerde de Amsterdamse 
hoogleraar Beyerman bijvoorbeeld dat het declameren tot de uiterlijke 
welsprekendheid zou moeten worden gerekend.1"1 Lulofs borduurde hierop 
voort. De declamatie op het toneel viel eigenlijk buiten het terrein van de 
uiterlijke welsprekendheid, stelt hij,141 maar er waren punten van 
overeenkomst. Hij omschrijft de verschillen tussen de toneelspeler, de 
redenaar en de declamator, 'die slechts verhalender wijze dit of dat stuk, b.v. 
eene romance of ballade, reciteert, en daarbij, hoe zeer dan ook eenigermate 
het gevoel van anderen, die sprekend ingevoerd worden, pogende uit te 
drukken, toch altijd zijn' eigen waren persoon en karakter blijft behouden, en 
ook door geene begoocheling van tooneeldecoratiën en kostuum ondersteund 
wordt.'142 Hij spreekt over twee soorten van toneelhandeling: 'de ideale en 
klassieke' en de 'réele en romantische'.143 Hij behandelt de voordracht van 
poëzie en proza in het algemeen144 en die van poëzie in het bijzonder.145 De 
voordracht moet hier worden aangepast aan het soort gedicht en kan zijn: 
'deftig of eenvoudig, zangerig of min zangerig, droog of bloemrijk, zacht of 
forsch...'146 Het heldendicht bijvoorbeeld vereist een 'statige, mannelijke, 
krachtige, gespierde' voordracht.147 

Vogel combineert in zijn boekje eveneens de presentatie van een betoog 
met de voordracht van literair we rk In het hoofdstukje 'Vormen der 
gesproken uiting' maakt Vogel zoals wij reeds zagen onderscheid tussen 
'scheppende' en 'herscheppende' redekunst.148 Scheppende redekunst kan 
echter niet altijd tot de voordrachtskunst worden gerekend, aldus Vogel. Dit 
gebeurt slechts 'wanneer aan de woorden de bezielende kracht wordt 
verleend en de techniek volkomen beheerst wordt.'149 Evenals Lulofs besteedt 
Vogel ettelijke hoofdstukken aan welk soort voordracht geschikt is voor 
pleiten en prediken,150 en het voordragen van de verschillende genres van 
poëzie151 en proza.152 Een overeenkomst is tevens dat beide schrijvers van 
mening zijn dat de kanselredenaar het verst van de toneelspeler verwijderd 
is; de geestelijke mag geen 'tooneelspeler met de stem' worden, aldus 
Vogel.153 'Nergens duldt men den tooneelspeeler minder dan op den 
preekstoel', waarschuwt Lulofs in zijn boek154 

Vogel noemt ook nog het voordragen van eigen werk zoals sommige 
auteurs dit doen. Hier is volgens hem het werk en niet de voordracht van het 
grootste belang - voor de dichter zowel als voor zijn publiek dat immers met 
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de dichter komt kennismaken en niet zozeer om hem als 
voordrachtskunstenaar te zien.» Zo kunnen er allerlei ' f j ^ ™ " ^ 
de schrijftafel' aan de dag komen. Dit is zeker interessant, meent Vogel maar 
of het ook fraai of esthetisch is, dat is een andere vraag. 'Want de dichter is 
hier te vergelijken met een lieder-componist, die zijn eigen compositie vóór-
neuriet of -zingt, maar wiens zangkunst, door het feit dat hii componeert, nog 
vo^ekVnS?bewezen i s . - H e t feit dat een schrijver zich aan voordragen 
waagt, zelfs al is hij volkomen ongeschoold, bewijst volgens Vogel overigens 
hoezeer die er zelf van doordrongen is dat de uitwerking van het levende 
woord die van de geschreven letter te boven gaat.157 

Lulofs zowel als Vogel wijzen op het verband tussen voordrachtskimst 
en muziek. Een redenaar moet muzikaal zijn, zegt Lulofs." 'Muzr£ en Poezij 
en hetgeen de laatste eerst regt in haren luister dan doen uitblinken de 
Declamatie, zijn tweeling-, of, wil men, drielingzusters die nimmer geheel 
moesten wórden gescheiden, daar de kracht en bevalligheid der eene steeds 
Tooi die der twee andere verhoogd w o r d t . - Vogel meent dat een spreker 
zijn stem even goed moet beheersen als een concertzanger. Pas als men kan 
moduleren of muzikaal spreken is het mogelijk te 'kleuren' met het geluid, 
aldus Voeel,6° Laatstgenoemde stelt evenals Lulofs dat bij de voordracht van 
poëzie muzikaliteit vereist i s ; - Vogel noemt het.uitspreken van een 
versdrama op gewone prozatoon zelfs 'hemgschennis « Declameren 
definieert hij als 'een melodieus spreken met rhythmische toonv^ m 

tegenstelling tot recitatief, een 'zingend spreken'.- Merkwaardig is dat Vogel 
niet de vergelijking trekt met de verschillende 'emplooien' in de opera, zoals 
Lulofs dat doet * m zijn voordrachten van hele toneelstukken zou Vogel zelf 
dikwijls allerlei verschillende stemmen gebruiken, van bas tot mezzo
sopraan. De voordrachtskunstenaar die een heel toneelstuk voordraagt is als 
een X i g e n t die een orkest beheerst, schrijft h i j . - 'Alle schakeeringen 
tusschen piano en forte, met de bijbehoorende crescendi en decrescendi, alle 
nuancen van hel en donker, van hoog en laag, moet de 
voordrachtskunstenaar weten aan te wenden' .- Een goede uitspraak moet 
ook'legato'of gebonden zijn, noteert hij elders.167 

Bij Lulofe komt tenslotte het 'declamatorium' ter sprake." Een 
Declamatorium noemt men de kunstmatige Mondelijke Voordragt van 
uitgelezenen, dat is, van bijzonder voor haar geschikte stukken, gehouden in 
de eene of andere ruime zaal door één of bij afwisseling meer sprekers, en 
telkens ingeleid en vervangen, soms ook wel flaauw vergezeld, door 
muziik «• Lulofs is van mening dat de muziek hierbij met mag ontbreken. Uit 
in de studie van de geschiedenis van de voordrachtskunst volledig 
verwaarloosde genre, dat in Vogel een vertegenwoordiger bij uitstek vond, 
komt uitgebreid aan bod in het hoofdstuk over het 'melodrama van dit boek. 
Vogel besteedt in Voordrachtskunst een heel hoofdstuk aan 'declameren op 

muziek'170 

Er lijkt geen sprake te zijn van directe invloed van Lulofs boek op 
Vogels Voordrachtskunst. Hoewel onvermijdelijk dezelfde onderwerpen ter 
sprake komen en beide schrijvers globaal Quintilianus volgen, is het met 
mogelijk van directe invloed te spreken. Al met al blijft het merkwaardig dat 
Vogel Lulofs niet noemt in zijn boek. 

Voordrachts- en toneelspeelkunst 
Wij zagen reeds dat rond 1900 de welsprekendheid was verdwenen van 

het curriculum van de grote universiteiten, en dat de voordrachtskunst in die 
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periode een vast onderdeel geworden van het onderwijs in de 
toneelspeelkunst.171 

Balthazar Verhagen was sinds 1915 directeur van de Amsterdamse 
Tooneelschool. In 1918 verscheen diens Prosodie, ontleding der structuur van 
het vers, ten dienste van het voordrachtsonderwijs,m dat in 1924 een herdruk 
beleefde. Deze herdruk bevond zich in Vogels bibliotheek173 In het 
navolgende zal ik deze publicatie vergelijken met die van Vogel. 

Verhagen begon zijn boek evenals Vogel met een pleidooi voor de 
voordrachtskunst. 'De poëzie is, evenals de muziek eene kunst, die zich richt 
tot het gehoor', luidt de eerste regel van zijn boek Evenals de muziek heeft de 
poëzie een uitvoerend kunstenaar (dus: een voordrachtskunstenaar) nodig, 
om 'om haar doel ten volle te kunnen bereiken'.174 

Verhagen gaat, evenals Vogel, voort met een beschrijving van de 
oorsprong van poëzie uit dans en muziek175 Beide schrijvers wijzen op ritme 
als 'onderliggende stuwende krachf176 of als aangeboren beginsel in de 
mens.177 Evenals Vogel noemt Verhagen de genres lyrische, epische en 
dramatische poëzie178 en dito voordracht.179 Laatstgenoemde behandelt de 
prosodie180 en het verschil tussen poëzie en proza.181 Verhagens boekje eindigt 
met een aantal 'Rhytmische analysen en periphrasen',182 aan de hand waarvan 
leerlingen kunnen oefenen. 

In het hoofdstukje 'Spraakmelodie en voordrachtstoon'183 noemt 
Verhagen de drie volgens hem aan een goede voordracht ten grondslag 
liggende elementen: het logisch begrip van een tekst, het aanvoelen van de 
juiste stemming of zielstoesstanden die eraan ten grondslag liggen (bezieling) 
en het hanteren van de 'poëtische voordrachtstoon', die de 
voordrachtskunstenaar in staat stelt deze gevoelens in het gehoor ook op te 
roepen.184 Op de eerste plaats staat de verstandelijke analyse: 'Gaan wij na, 
hetgeen wij met een tekst doen, (...) dan spreekt het wel vanzelf, dat 
allereerst het verstand zijnen arbeid begint met de logische beteekenis van het 
geschrevene te overzien, den zinsbouw te ontleden...'185 enz. Dit is een 
fundamenteel verschil met Vogel, die nadrukkelijk het gevoel op de eerste 
plaats stelt: 'De voordrachtskunstenaar krijgt dus een gedrukten of 
geschreven tekst. En uit die doode, zwarte letters rijst voor hem op een 
voorstellingsgeheel van klanken, beelden en bewegingen, door een 
rhytmischen cadans bijeengehouden. Hij ziet dit vóór zich als een in zich 
gesloten eenheid, waarvan hij een totaal-indruk ondergaat. (...) Het 
uitgangspunt moet dus zijn: een werkelijke ondervinding en van deze uit zal 
hij te komen hebben tot een individueele uitdrukking'.186 Zonder een 
authentieke gevoelsschok kan men een tekst nooit behoorlijk begrijpen, laat 
staan weergeven, oordeelt deze auteur.187 

Over de essentie van de voordrachtskunst zijn beide schrijvers het 
roerend eens: dit is de suggestie. 'Het is de macht, dezen schoonen waan op te 
roepen, waarin zich de hooge kunst van den voordrager openbaart,' schrijft 
Verhagen.188 Vogel spreekt over 'de suggereerende macht om door de stem 
"te laten zien", voor oogen te tooveren'.189 

Verhagen behandelt dezelfde materie als Vogel in zijn boekje, en deels 
in dezelfde volgorde. Eerstgenoemde beperkt zich echter nadrukkelijk tot de 
kunst van het zeggen. Mimiek en gebarenkunst komen in het boekje van de 
directeur van de toneelschool niet aan bod. Verhagen stelt in Prosodie der 
voordrachtskunst dan ook explidet dat hij de dramatische uitbeelding, 'de 
kunst van den tooneelspeler', buiten beschouwing zal laten.190 
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Dramatiserende en aangevende stijl 
In teeenstelling tot Verhagen rekende Vogel het (stem)typeren wel 

degehTk t o f de voordrachtskunst. Hiermee kon hij zich beroepen op oude 
S e tradities; prosopopeia of personificatie was immers een erkend 
onderdeel van de retorica*- Hij lichtte dit toe in Voordrachtskunst met zijn 
titeorie over de dramatiserende en de aangevende stijl.- Hiertoe nam hi, het 
gedicht 'Die Grenadiere' van Heinrich Heine"3 tot voorbeeld 
8 Bij een voordracht in aangevende stijl is de spreker volgens Voge1 een 
objectief waarnemer, die het gebeuren beschrijft als een welwillend 
toeschouwer. De dramatiserende stijl wil zeggen dat de voordrager mm o 
meer in d l huid van de beschreven figuren stapt. Dit kan beperkt worden tot 
toSSpelen met het hoofd en met de stem of door e k van de personen die 
fan hetwoord komt, een eigen karakter, expressie, mimiek en stemfambre te 
geven meent Wj^- ^ ^ ^ ^ ^ ^ F r a n k r e k h ^ 

Grenadier,' kan het woord 'Grenadier' bijvoorbeeld zonder speciale nadruk 
gezegd wórden, aldus Vogel, alsof het om zomaar een paar soldaten ging. 
E k a T het enigszins blnadrukken, vervolgt hij, waardoor de interesse 
wordt gewekt voor dat soort krijgslieden; of men kan er iets van belofte in 
leggen als ging het om heel bijzondere grenadieren; tens otte kan men er een 
pefsoonlijkfwlrmte in laten doorklinken, waardoor het individuele type van 
die beide grenadieren wordt aangekondigd'.- De hoorder krijgt van de eerste 
t e e m a X e n van zeggen (de aangevende stijl) de indruk dat de voordrager 
de grenadiers ziet, van de laatste (de dramatiserende) dat deze ze uitleeft, 

doceert de auteur 
Jh de volgende zin: 'Die waren in Russland gefangen,' zo vervolgt 

Vogel, kunnen'Russland' en 'gefangen' worden uitgesproken op nuchtere 
w S e of met meelevendheid, hetgeen suggereert dat de voor l age r weet 
welke ellende de soldaten van Napoleon in dat and hebben ondergaan 
(aangevende stijl).Men kan er ook iets van het gevoel van de grenadieren zelf 
InTateHoorschemeren, schrijft de voordrachtskunstenaar (dramatiserende 

SÜ,1) 'Een aantal regels verder komt de ene grenadier zelf aan het woord JDa 
weinten zusammel die Grenadier, /Wohl ob der klaglichen Kunde /Der 
eine sprach: wie weh' wird mir, /Wie brermt meine alte Wunde! De 
dramatische wijze van voordragen veroorlooft hier volgensVogel een 
absoluut toneelspel van hoofd en stem ter uitbeelding van het type In dat 
geval zal na de a^ankondiging; 'der And're sprach,'^de woorden: ---"Das Lied 
ist aus, /Auch ich mocht mit dir sterben, /Doch hab'ich Weib und Kind zu 
Haus, /Die ohne mich verderben,' zo moeten klinken als 'behorend bij een 
geheel ander type, namelijk de andere grenadier'.m 

g De dramatiserende stijl van voordragen is in dit gedicht gehee 
verdedigbaar, meent Vogel, maar met hetzelfde recht kan de aangevende stijl 
worden gehandhaafd. In dat geval volstaat het volgens hem om enig 
meegevoel ten toon te spreiden als de grenadieren aan het woord komen. 
Zo gaat het immers ook in het gewone leven, vervolgt de auteur: de één, die 
iets aanhaalt wat iemand gezegd heeft, bootst die persoon na, een ander legt 
in de aangehaalde woorden juist zijn eigen indruk daarvan. . . . . . . . x 

In de geciteerde Nederlandse literatuur over de (uiterlijke) 
welsprekendheid ben ik deze twéé stijlen van voordrachtskunst nergens 
tegengekomen. Het is mogelijk dat Vogel de theorie heeft opgepikt aan de 
Rfinhardtschule, waar hij in 1908 drie maanden heeft doorgebracht. De 
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dramatiserende stijl werd, aldus Vogel, eveneens toegepast door zijn 
leermeester daar, de voordrachtskunstenaar Alexander Strakosch. Volgens 
Vogel was de dramatiserende stijl ook geschikt voor het voordragen van 
poëzie.202 

Fysionomie en psychologie 
Vanaf de negentiende eeuw moest de emotie duidelijk op het gezicht 

van een acteur te lezen zijn: mimetische bekwaamheid werd een 
verworvenheid op zich.203 Dit gold ook voor de elocutionaire retorica, die de 
emoties en hun uitdrukkingswijze ook dikwijls diepgaander behandelde dan 
de klassieke handboeken hadden gedaan.204 John Walker onderscheidde in 
zijn Elements of elocution bijvoorbeeld zeventig emoties.205 

Albert Vogel legde grote nadruk op het gevoel als belangrijk element bij 
het inleven in de voordrachtskunst. Hij bespreekt de verschillende menselijke 
emoties en de bijhorende gelaatsuitdrukkingen en gebaren in het hoofdstukje 
'de uitingen der hartstochten' in Voordrachtskunst.206 Hij onderkent er 
negentien, te weten: de begeerte, het hevig verlangen, de gespannen 
opmerkzaamheid, vragen en twijfel, de verbazing, de schrik, de ontzetting, de 
angst, de vrees, de toorn, de verontwaardiging, de haat, de genegenheid, de 
vreugde, de smart, de 'wilde wanhoop', de neergeslagenheid, de 
onversaagdheid, en de vermetelheid of 'uittarting'.207 Het woord 'hartstochf 
definieert hij als 'den hoogsten graad in de uitdrukking der hevigst 
opgevoerde gemoedstoestand'.208 

De toneelspeelkunst en de elocutionaire retorica van de negentiende 
eeuw zochten beide aansluiting bij contemporaine hulpwetenschappen als 
fysionomie, 'pathognomic', 'frenologie',209 fysiologie en tenslotte de 
psychologie. 

De beoordeling van de mens op zijn uiterlijk, de fysionomie, gaat terug 
tot een volgeling van Aristoteles, die al stelde dat fysieke gelijkenis tussen 
mensen en dieren bepaalde persoonlijkheidstypen aanduidde.210 Het 
bestuderen van gelaatsuitdrukkingen was een erkend onderdeel van de 
klassieke retorica, waar het vooral werd gebruikt om de aard van het publiek 
in te schatten en daar vervolgens raak op in te spelen. Het werd verder 
ontwikkeld door Aristoteles, Quintilianus en in zekere zin, Plinius.2" 

De fysionomie lag ten grondslag aan de redekunst, de beeldende kunst 
en de toneelspeelkunst van de zestiende tot en met de vroege twintigste 
eeuw. Kunstenaars als Alberti212 en Lomazzo213 in Italië, en Van Mander2" in 
de Noordelijke Nederlanden schreven over het uitdrukking geven aan 
gemoedstoestanden in de beeldende kunst. Nauw hieraan verwant was de 
analyse van de gebarentaal. John Bulwer's Chirologia-Chiromania uit 1644 gaf 
aankomende toneelspelers richtlijnen met behulp van illustraties van 
redenaarsgebaren.215 In hoeverre aankomende acteurs dergelijke boeken zelf 
bestudeerden of in de praktijk met de principes kennismaakten valt 
natuurlijk niet meer na te gaan. Het aardige bij het bestuderen van dergelijke 
lectuur is overigens dat vele gebaren als bijvoorbeeld bedelen, 
applaudisseren, zegenen, een eed zweren, smeken en bidden nog geheel 
behoren tot onze dagelijkse gebarentaal en dus nauwelijks instructie 
behoeven. 

Van grote invloed was de publicatie van René Descartes, Traite des 
passions de l'ame, in 1649.2W De rationele ziel bestuurt het lichaam door middel 
van zielsfuncties zoals wil en verbeelding, die druk uitoefenenen op een klier 
in de hersenen, de epihpyse of pijnappelklier, aldus de Franse filosoof. Dit 
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veroorzaakt het stromen van fijne vloeistoffen via de zenuwen, leidend tot 
lichamelijke uitingen en handelingen. Voor zover die emotioneel a jn 
onderscheidde Descartes vervolgens zes primaire harstochten: verwondering, 
liefde, haat, begeerte, vreugde en droefheid; alle andere waren afleidingen of 
samenstellingen van deze zes. Het lichaam functioneerde volgens hem als een 
soort machine die bewust in werking kan worden gezet.2" Deze pnnapes 
werden toegepast op de beeldende kunst in Charles Lebruns Methodes pour 
apprendre a dessiner les passions uit 1698, dat in 1703 in het Nederlands op de 
markt kwam.218 . , . . . . , . , 219 „ . . 

Lebrun rangschikte de hartstochten categorisch en hiërarchisch. Hij 
formaliseerde de (panto)mimiek en zette hiermee een artistiek canon. Zijn 
theorieën werden eveneens op het toneel toegepast. De elegante gebarentaal 
van de achttiende eeuwse acteur werd een soort semiotische tekentaal. Ue 
gestes van de acteur Jan Punt zijn bijvoorbeeld wel beschreven als 
'metronomisch' en 'abstract" -220 . 

In ons land beïnvloedde Lebrun de publicaties van Gerard de Lairesse. 
In 1830 tenslotte werd Jelgerhuis' Theoretische lessen over de gesticulatie en 
mimiek gepubliceerd, eveneens een bewerking van Lebrun.222 Jelgerhuis paste 
de voor de beeldende kunst bedoelde principes toe op de toneelspeelkunst. 
Zijn theorieën werden een halve eeuw later nog eens naar voren gebracht in 
Martin Kalffs Schoonheidsleer des Tooneelspelers uit 1876.223 

De relatie tussen het gevoel en de uitdrukking ervan in mimiek en 
gebaren vormde een heel nieuw onderzoeksgebied voor de wetenschap van 
de negentiende eeuw. Het handboek van Johann Kaspar Lavater, 
Physiofmomische Fragments werd in 1807 in het Nederlands vertaald. 
Charles Bell legde in zijn Anatomy and phüosophy of expression een nauw 
verband tussen de gemoedsaandoeningen en de ademhaling. UB. 
Duchenne publiceerde in 1865 een met foto's geïllustreerde studie over de 
beweringen van gelaatsspieren naar aanleiding van electnsche schokken. 
Pierre Gratiolet schreef het posthuum gepubliceerde De la phsywnomieet des 
mouvements de l'expression.™ In 1865 publiceerde Theodor Pident zijn 
Wissenschaftliches System der Mimik und Physiognomik m negen delen, waarin 
alle verschillende gelaatsuit-drukkingen zijn afgebeeld aan de hand van 
gravures van gezichten met de gewenste expressie.229 Van Ginneken noemde 
hem de vader van de wetenschappelijke mimiek.230 Bij deze onderzoekingen 
kwamen ook de overeenkomsten tussen de uitingen van mens en dier ter 
sprake In 1792 publiceerde Petrus Camper een verhandeling getiteld 
Redenvoeringen over de wyze, om de onderscheidene hartstogten op onze wezens te 
verbeelden- over de verbaazende overeenkomst tusschen de viervoetige dieren, de 
vogelen 'de visschen en den mensch; en over het gedaante schoon.™ 
Doorslaggevend was echter de publicatie van Charles Darwins The expression 
of the emotions in men and animals, in 1873, dat in hetzelfde jaar al in het 
Nederlands werd vertaald.232 Hierin werd voor het eerst een verband gelegd 
tussen de reacties van mens en dier en de rol van instinct en erfelijkheid. 

In het laatste kwart van de negentiende eeuw legde de opkomende 
psychologie zich op het onderwerp toe. De enorme invloed van Sigmund 
Freud mag bekend worden verondersteld. Wilhelm Wundt was de stichter 
van de school voor experimentele psychologie te Leipzig, die stelde dat de 
uitdrukkingsbewegingen en de zenuwprikkelingen van de mens het gevolg 
zijn van de innerlijke gevoelstoestanden en als zodanig onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Wundt was o.a. auteur van Grundzüge der physwlogischen 
Psychologie, dat in het Nederlands onder de titel Leerboek der zielkunde, 
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verscheen.233 Het ontstaan van de wetenschappelijke psychologie in 
Nederland wordt gedateerd in 1892.234 Gerard Heymans wordt beschouwd als 
de grondlegger van het vak in ons land.235 

Vogels bronnen. Psychologie 
Achterin Voordrachtskunst noemt Vogel een aantal bronnen die hij voor 

zijn boekje gebruikt heeft, althans: hij somt een aantal schrijvers op, 
grotendeels zonder hun boeken te vermelden. Zo noemt hij 'werken van' A. 
Bain,235 Darwin,237 P. Gratiolet,238 E. Harless,239 Piderit,2" Th. Ribot,241 Herbert 
Spencer,242 Wilhelm Wundt243 en Freud. Hij toont zich dus goed op de hoogte 
van de ontwikkelingen van de fysionomie en de psychologie van de 
negentiende en vroege twintigste eeuw. Op het gebied van de retorica en 
toneeltheorie verwijst hij slechts naar Cicero244 en naar Engel.245 

In al zijn publicaties legt Vogel er de nadruk op - in navolging van 
Cicero en Aristoteles - dat het hebben van mensenkennis van het grootste 
belang is voor de redenaar. Een eerste vereiste is immers enig idee te hebben 
van de gemoedstoestand van het gehoor waartot men zich richten moet, 
zodat men het van de aanvang af voor zich kan winnen (captatio 
benevolentiae). Zijn oorlogservaringen gaven Vogel ruimschoots de 
gelegenheid zich hierin te oefenen. Het eerste deel van Vogels militaire 
tractaat, Je maintiendrai, is gewijd aan de typische volkskarakters van de 
bewoners van de verschillende provincies van ons land, en hoe men die 
moest benaderen.246 Met Pisuisse kon hij beamen dat de militaire dienst, juist 
wanneer je je er een beetje voor interesseerde, zo interessant kon zijn, omdat 
je mensen leerde kennen onder omstandigheden, die je in de 
burgermaatschappij nooit meemaakte.247 In Voordrachtskunst verwoordde hij 
het aldus: 'Wie een "goed spreker" wil zijn, behoort verschillende factoren in 
zich te vereenigen. Voor alles dient hij een groote mate van menschenkennis 
te bezitten, opdat hij op het eerste gezicht de psyche van zijn publiek zal 
kunnen onderkennen. (...) Hoe meer hij dus in het leven heeft rondgekeken, -
hoe meer hij met de meest verschillende categorieën van menschen in 
aanraking is geweest en in verschillende maatschappelijke milieu's heeft 
verkeerd en dit gedaan heeft als een scherp-bewust waarnemer - des te 
gemakkelijker zal hij zich in iederen kring thuis gevoelen en met de daar 
heerschende opvattingen rekening kunnen houden.'248 

Vogel was zeer geïnteresseerd in wat wij nu psychosomatische effecten 
zouden noemen. 'Een zielstoestand immers, is altijd meteen een lichamelijke 
toestand', schreef hij,24' iemands stemming staat op zijn gezicht te lezen, 
zouden wij nu zeggen. Omgekeerd kan via een mimische uiting volgens 
Vogel het bijbehorend 'affecf worden opgeroepen:250 wie iemand 
bijvooorbeeld smakelijk ziet lachen wordt zelf onwillekeurig vrolijk, ook al 
heeft men geen flauw idee van de reden van al die hilariteit. 

Wilhelm Wundt 
Van grote invloed op Vogels boekje waren de onderzoekingen op het 

gebied van het uitdrukken van emoties in de negentiende eeuw. Hiertoe had 
hij zich verdiept in de theorieën van Wilhelm Wundt. Deze hield zich 
proefondervindelijk bezig met de wisselwerking van emoties en 
uitdrukkingsbewegingen: hij noemde dit 'physiologische psychologie'.251 'Het 
feit dat ieder gevoel zijn eigen mimische uitdrukking heeft, die alléén voor 
dat gevoel karakteristiek is, maakt ons de herkenning gemakkelijk', aldus 
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Vogel, in navolging van de Duitse psycholoog.252 Het was een onderwerp dat 
hem fascineerde. In zijn archief bevindt zich tevens een lezing over 'de 
theorie van Wilhelm Wundf .2S Deze theorie was voor hem vooral zo boeiend 
vanwege de associatieve wisselwerking van het veinzen van de emoties met 
behulp van aangeleerde technieken, op het zo waarheidsgetrouw mogelijk 
uitbeelden ervan op het toneel. Dit was natuurlijk van oudsher een 
onderwerp waar theoretici zich voor interesseerden. In een aardige reactie op 
de boven besproken theorie van Descartes254 beschreef G.E. Lessing in zijn 
Hamburgische Dramaturgie bijvoorbeeld naar aanleiding van de kenmerken 
van het spelen van boos zijn - een haastige tred, stampvoeten, samentrekken 
van de wenkbrauwen, een trillende lip, tandenknarsen enzovoorts: 'wenn er 
( ) nur diese Dinge, die sich nachmachen lassen, sobald man will gut 
nachmacht: so wird dadurch unfehlbar seine Seele ein dunkles Gefühl von 
Zorn befallen, welches wiederum in den Körper zurürckwirkt, un da auch 
diejenigen Veranderungen hervorbringt, die nicht blofi von unserem Wille 
abhangen...'255 

Jacques Van Ginneken 
In Nederland werd het uitdrukken van gevoelens in mimiek en gebaar 

in het begin van de twintigste eeuw niet alleen onderzocht door G. 
Heymans,256 maar ook door de taalkundige Jacques van Ginneken.257 Deze 
promoveerde in 1907 op een proefschrift getiteld Principes de linguistique 
psychologique, waarmee hij in één klap zijn naam vestigde, ook internationaal. 
Het boek is wel beschreven als een 'grootse synthese van taalkunde en 
psychologie'.253 Wat Van Ginneken interesseerde was de rol van het gevoel in 
taal- en woordkunst.259 Hij stelde een vergelijkende studie voor naar de 
woorden voor verschillende gevoelsnuances. Hiertoe verdiepte hij zich in wat 
er in de experimentele en pathologische psychologie bekend was geworden 
over de oorzaken van taaiverschijnselen. 

Zijn interesse in de psychologische basis van de taal leidde van 
Ginneken tot experimenten op het gebied van de voordrachtskunst. In 1913 
verscheen van zijn hand een foto-documentaire van de voordracht van 'Het 
kindeken van de dood' van F.L. Hemkes door de vijftienjarige H.B.S.er A.M.J. 
Heijmans.260 De foto's volgen de voordracht van begin tot eind. Bij iedere 
opname is de uitgesproken tekst gepubliceerd, voorzien van verklarende 
interpretaties van de gebaren die de jongen maakt. 

In 1919 publiceerde Van Ginneken Gelaat, gebaar en klankexpressie. Hier 
gaat hij uitgebreid in op de uitdrukking van het gevoel in gelaatstrekken, 
gebarenspel, muziek, gezongen en gesproken taal.261 Ook de theorie der 
rompstanden komt aan de beurt. Volgens deze theorie bestaan er vier typen 
van 'romp-standen': de abdominale met vooruitstekende buik, de thoracale 
met de borst vooruit, de descentie-stand waarbij de spieren schuine 
richtingen vertonen van boven naar beneden en de 'theoretisch aangenomen' 
vierde stand, waarbij de spierspanningen schuin van beneden naar boven 
verlopen. Elk van deze standen geeft een karakteristiek aan het stemgeluid. 
Dit werd ontdekt door de zanger Joseph Rutz262 en verder ontwikkeld door de 
foneticus Eduard Sievers.263 

Vogel besprak het boekje van Van Ginneken, in gunstige zin, in een 
artikel in het blad Museum in 1919.264 De auteur reageerde met een brief 
waarin hij Vogel bedankte voor zijn recensie en voor het toesturen van 
Voordrachtskunst, dat toen net uitgekomen was.265 
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De invloed van Van Ginnekens onderzoekingen op Vogels boekje is 
merkbaar Evenals deze bespreekt Vogel de theorie der rompstanden, 'die in 
den laatsten rijd nogal opgang maakf.266 Volgens Rutz zou deze ook 
toepasbaar zijn op de voordrachtskunst, schrijft Vogel. Sievers had de theorie 
met behulp van een aantal 'draadfiguren' aanschouwelijk gemaakt.267 Vogel 
verwijst naar Jacques van Ginneken en professor M. van Wijk266 die de 
theorie voor hem gedemonstreerd had, kennelijk ook met draadfiguren. 'En 
werkelijk heb ik toen, voordragende en tegelijkertijd ziende naar die figuren, 
bij mij-zelf veranderingen in stemqualiteit meenen waar te nemen', schrijft 
Vogel.269 Op zijn beurt had Van Ginneken Vogel genoemd in zijn bespreking 
van de noodzaak van het aanleggen van een collectie foto's van 
toneelkunstenaars in actie in Nederland.270 

Conclusie 
Voordrachtskunst is een voorbeeld van elocutionaire retorica in de 

ruimste zin des woords. Het boek voorziet in een cursus in de 
voordrachtsleer. Evenals zijn negentiende eeuwse voorganger B.H. Lulofs 
bestrijkt Vogel een ruim gebied: het houden van toespraken of betogen, het 
debatteren, de voordracht van proza en poëzie en het declamatorium worden 
alle besproken. In tegenstelling tot zijn tijdgenoot Balthazar Verhagen 
rekende Vogel bepaalde onderdelen van de toneelspeelkunst wel degelijk tot 
de voordrachtskunst, vooral in zijn bespreking van de dramatiserende en 
aangevende wijs. 

Het voorlezen uit een tekst of boek wordt in Voordrachtskunst nergens 
genoemd. Het is duidelijk dat Vogel dit niet tot het terrein van zijn kunst 
rekent. Dit zet hem apart van de elocutionisten in de retorica, die de in de 
negentiende eeuw zo populaire voorleeskunst wel bij hun onderzoek 
betrokken.271 . _ „ , 

Geheel in de traditie van de elocutionaire retorica zoekt Vogel 
aansluiting bij de hulpwetenschappen. De belangrijkste invloed op het boekje 
Voordrachtskunst is die van de contemporaine psychologie en wel speciaal de 
publicaties van Wilhelm Wundt. Het onderwerp 'Gevoel in gelaat, gebaar en 
klankexpressie komt tevens voor in een serie artikelen van Vogels hand, 
gepubliceerd in het nieuwe tijdschrift Het Masker in 1921.272 Later schreef hij 
een artikelenserie over 'Het gebaar en het woord' in Het Woord, het orgaan 
van de Maatschappij tot Bevordering van Woordkunst.273 Een aantal van deze 
artikelen zijn gebundeld in Rhetorica. 

Vogels houding ten opzichte van zijn bronnen is typisch die van de 
autodidacte eclecticus. Hij leent links en rechts zonder goed aan te geven 
waar hij zijn materiaal vandaan haalt. De invloed van Wundt is dan ook 
voornamelijk te onderkennen dankzij de vele vermeldingen van het werk van 
deze psycholoog in Rhetorica, waar gedeeltelijk dezelfde materie behandeld 
wordt als in Voordrachtskunst. Deze publicatie van Vogel komt in het 
navolgende aan bod. 
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