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Deel I. Hoofdstuk 3. 

1.3. Vogels andere publicaties. 

Rhetorica. Basis der welsprekendheid (1931) 
Rhetorica valt in drie delen uiteen. Het eerste deel' behandelt de 

klassieke onderdelen voor het samenstellen van een rede: mvenfao, J i s P 0 8 1 ^ 
en elocutio. Het tweede deel2 behandelt de memona oftewel het uit het hoofd 
leren en de pronunciatio of voordrachtskunst. Dit gedeelte bevat vrijwel de 
eehele inhoud van het boek Voordrachtskunst met dit verschil, dat Rhetorica 
uitsluitend gericht is op de redenaar en met op de acteur-
voordjrachtskuWenaar. Het laatste deeP bevat voorbeelden van beroemde 
redevoeringen uit de geschiedenis, alsmede een aantal lof- en 
gedachtenisredes van Vogel zelf.4 

Inventio, dispositio en elocutio 
'Qui ascendit sine labore, descendit sine honore', zo begint Rhetorica.5 In 

de inleiding tot zijn boek schetst Vogel een heel kort overzicht van de antieke 
redekunst en het verschil tussen de Griekse en de Romeinse aanpak hiervan. 
Dan noemt hij de drie verschillende soorten van retorica in de oudheid de 
klassieke indeling van een toespraak en de samenstellende werkzaamheden 
van het geheel der welsprekendheid zelve. Werkzaamheden en indeling 
kennen een onderlinge wisselwerking, stelt Vogel en hij zal zich met 
angstvallig houden aan een bepaalde volgorde van inhoud en 
werkzaamheden.7 . 

In de klassieke oudheid zijn twee soorten vindingsleer te 
onderscheiden: één voor alle onderwerpen en één voor de drie soorten 
redevoeringen, waar de statusleer een belangrijke rol in speelt.8 Vogel kiest de 
eerste Zijn inventio bestaat uit twee delen: de keuze van het onderwerp met 
beschouwing van uiterlijke en innerlijke bronnen en die van de te gebruiken 
middelen, te verdelen in docere (bewijzen), permovere (roeren) en conciliare 
(zich verzekeren van de welwillende aandacht van het publiek).9 Het object 
van de retorica is iets te verkondigen, dat men als goed beschouwt, schrijft 
Vogel.10 Dit is een variant op de klassieke norm gesteld aan de ideale 
redenaar, die een'vir bonus'moest zijn." 

In het hoofdstuk dispositie of de schikking der rede volgt Vogel nauw 
de volgorde voor het opstellen van een gerechtelijk pleidooi in de oudheid. 
Ook geeft Vogel hier al aanwijzingen voor de manier van voordragen. Over 
de inleiding schrijft hij bijvoorbeeld: 'Het begin zij bescheiden, rustig, kalm, 
eenvoudig van stijl en voordracht, tenzij het juist de bedoeling is een indruk 
van onrust of schrik te verwekken.'13 De propositio of het poneren van de 
stelling moet 'met heldere en duidelijke stem gezegd worden'." De conclusie 
is 'het grootste gloriepunt in de welsprekendheid, want de redenaar kan het 
verhevene en prachtige erin ten toon spreiden'.15 

In deze eerste twee hoofdstukken toont Vogel zich een zuiver 
vertegenwoordiger van de classicistische retorica. Bij de inventio behandelt 
hij de sinds de achttiende eeuw al omstreden topiek of argumentatieleer.16 

Zijn inventio en dispositio zijn beperkt tot betogende teksten, vooral uit de 
gerechtelijke welsprekenheid; hier staat de redenaar centraal, niet de 
voordrachtskunstenaar. Bij de schikking van de rede gaat Vogel expliciet in 
op de verschillende vormen van exordia in de kanselwelsprekendheid of 
homelitiek17 Hij citeert hierbij uit toespraken van bekende sprekers uit de 
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Deel I. Hoofdstuk 3. 

geschiedenis als Bourdaloue en Bossuet. 'Schoone exordia vindt men bij 
Henry Clay, Félix Dahn, Schaepman en Beecher', meent hij bovendien.18 

Fragmenten van redes van elk van deze sprekers zijn afgedrukt in het derde 
deel van het boek. 

Het hoofdstuk 'Elocutio' of stijlleer begint met wat volgens de klassieke 
tractaten het vierde onderdeel hiervan is: decorum." Hieronder vallen de 
verschillende stijlen van welsprekendheid zoals die gecatalogiseerd zijn door 
Hermogenes.30 Vogel bespreekt ze om de beurt. 

Vervolgens komen de verschillende soorten welsprekendheid aan bod. 
Hier kiest Vogel naar eigen zeggen bewust voor een 'meer moderne aanpak' 
dan de klassieke.21 Hij onderscheidt gewijde, gerechtelijke, beraadslagende, 
politieke, pedagogische, zakelijke, vertonende en militaire welsprekendheid, 
en noemt bovendien nog de vrouwenrede en het debat. Soms komt bij deze 
indeling een bepaalde stijl ter sprake. Zo wijst Vogel evenals in 
Voordrachtskunst op het gevaar van het gebruik van de verheven stijl in de 
gewijde welsprekendheid.22 Wat betreft deze vorm verwijst hij onder andere 
naar de handboeken van Cooth en Lans,23 Hoekstra,24 A. des Amorie van der 
Hoeven vader en zoon,25 Van der Palm26 en Oosterzee.27 De militaire 
redekunst krijgt ook nogal wat aandacht, hetgeen gezien Vogels eigen 
achtergrond als officier geen wonder mag heten. Hierbij verwijst hij onder 
meer naar Ymbert,28 zijn eigen boek Je maintiendraien Maurois.29 

De vrouwenrede is nog betrekkelijk jong, schrijft Vogel.30 Het verschil 
tussen een mannen- en een vrouwenrede is dat de man over het algemeen 
'zijn wil en logiek' aan de menigte wil opdringen, terwijl de vrouw meer wil 
'overreden, toespreken, overhalen'.31 Zij kan fijn en scherp zijn, naief of 
sarcastisch, 'maar doet zij dit op mannenmanier, dan wordt ze grof of 
onevenwichtig en loopt gevaar, dat men van haar zegt, dat zij de vrouwelijke 
deugden heeft afgelegd en de mannelijke ondeugden aangenomen.'32 Vogel 
noemt Eleonora Duse als een voorbeeld van een actrice, die speelt vanuit haar 
vrouwelijke intuïviteit.33 Had hij Die Psychologie der Frauen van de psycholoog 
Heymans gelezen, dat in 1910 uitgekomen was?34 De superieure vrouwelijke 
intuïtie stond centraal in dit boek35 

Alleen bij de vertonende redekunst komt Vogels eigen vak de 
voordrachtskunst, even ter sprake. De vertonende redekunst eist een 
kunstenaar, schrijft Vogel, voor compositie zowel als voordracht.35 Hier kan 
men gebruik maken van de eenvoudige, verheven en krachtige stijlen, meent 
hij.37 De opsomming van handelingen en deugden die deel uitmaken van een 
lofrede hebben volgens Vogel dikwijls plaats in de auxesis-vorm, een 
onderdeel van de hyperbole.38 Vervolgens wijdt Vogel een paar bladzijden 
aan 'de rede, de redenaar en het publiek in het licht van dezen tijd.'39 

Eveneens in het hoofdstuk 'Elocutio' gaat Vogel over tot de bespreking 
van de eigenlijke stijlmiddelen zoals figuren, vergelijkingen en tropen.40 In 
navolging van J.N. Ruffin41 spreekt hij van 'begripsfiguren' en 'taaifiguren'. 
Een interessant onderdeel van dit hoofdstuk dat ook door de verschillende 
critici werd opgemerkt, is de analyse van allerlei verschillende zegswijzen in 
de Nederlandse spreektaal op grond van hun herkomst uit ambachten en 
beroepen.42 Als voorbeeld neemt hij de uitdrukking je moet het ijzer smeden 
als het heet is. T>at had die man - c.q. de smid, CW - niet bedacht, dat had hij 
gezien in zijn smidse. En daarom sloeg het in bij het volk Het beeld bleef niet 
hangen in de smidse, maar het ging de deur uit; de straat op, het dorp in, het 
land door. En niemand zei meer: "kijk eens, als je dit of dat gedaan wilt 

50 



Deel I. Hoofdstuk 3. 

krijgen, dan moet je het goede ogenblik en de beste gelegenheid afwachten, 
want dan heb je de meeste kans van slagen.""0 . 

In het algemeen kan worden geconstateerd dat Vogel zich ook in dit 
hoofdstuk stijlleer geheel concentreert op de spreektaal. De schrijftaal komt m 
dit hoofdstuk weliswaar ter sprake, maar albjd in ondergeschikte functie 
Eerst in verband met neologismen: Vogel schrijft dat het aanbeveling verdient 
'een boekje aan te leggen met nieuwe woorden « ^ m f s p d ^ g n . , en 
tenslotte aan het eind van het hoofdstuk waar hi schrijft dat de lezer als hl] 
de cnrilveTniet goed begrepen heeft, de gelegenheid heeft tot terugbladeren 
en herlezen. 'De luisteraar moet mee, of hij wil of niet. In nog sterker mate 
dan de schrijver bediene de spreker zich dus van plastische, klare beelden 

Wederom naar het voorbeeld van Ruffin" volgt nu een alfabetische lijst 
van begrippen en figuren uit de welsprekendheid uit het Grieks en het Latijn 
die voor alle duidelijkheid misschien beter aan het eind van het boek had 
kunnen worden geplaatst. Hierin komen soms ook weer aanwijzingen voor 
de uitspraak aan bod: bij de bespreking van 'arsis noemt Vogel een 
geleidelijke stijging van de stem naar een culminatiepunf, bij thesis een 
daling «Korte biografietjes van de beroemdste redenaars van de klassieke 
oudheid. Cicero, Demosthenes en Aeschines, met fragmenten van Aeschines 
aanval op Demosthenes en van diens redevoering om de kroon besluiten dit 
hoofdstuk.49 De toespraken zijn met behulp van voetnoten op 
aanschouwelijke wijze retorisch geduid. 

Memoria 
Alvorens in te gaan op een mogelijke methode van het uit het hoofd 

leren maakt Vogel wat in de retorica een 'excursus' heet, een uitweiding, op 
het gebied van de geschiedenis der aesthetica. Hij traceert de oorsprong van 
het concept mimesis tot Plato en noemt hierbij speciaal de dialoog Ion. 
Aristoteles introduceerde het begrip 'katharsis' of zuivering en voegde 
zodoende al iets toe aan het begrip nabootsing alleen, schrijft Vogel. De 
middeleeuwen ontwikkelden de theorie niet echt, de Renaissance evenmin, 
vervolgt hij. Pas in de Verlichting trad er enige verandering in. G.W. Leibnitz 
was de eerste die de mogelijkheid van verschillende 'andere werelden 
erkende, en de kunst zag als openbaring daarvan.52 Vogel bespreekt kort het 
ontstaan van aesthetica in de moderne zin van het woord in de achttiende 
eeuw onder invloed van Alexander Baumgarten en G.E. Lessing, maar de 
eerste die het Platoonse beeld van kunst als imitatie volgens hem 'waarachtig 
aantastte' was Emanuel Kant.53 In diens analyse van de aesthetische ervaring 
als een transcendente visie van de absolute realiteit, 'das Ding an sich', vielen 
de ringen uit de Ion voor het eerst werkelijk samen, aldus de auteur. Dit werd 
uitgewerkt door Schelling, Pichte en 'zeker Schopenhauer', schrijft Vogel.54 

Uit deze beschrijving blijkt wederom Vogels interesse m de 
classicistische kunstbeschouwing. Zijn doel met de behandeling ervan in dit 
hoofdstuk was kennelijk het onderbouwen van zijn these dat de schrijver van 
een tekst even creatief is als de voordrager ervan, met andere woorden, dat 
dit geen 'imitatie' is. 'Heeft hij zijn tekst opgesteld, dan heeft hij het 
scheppend werk verricht van den schrijver-samensteller. Thans vangt hij aan 
met het scheppend werk van den uitbeelder-redenaar,' poneerde hij.55 

De 'memoria' begint met inleving.56 Meer verstandelijk aangelegde types 
zullen de redevoering volgens Vogel in logische volgorde in het geheugen 
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prenten. De puntsgewijze memorisering is goed voor het improviseren, meent 
Vogel, bijvoorbeeld in het debat of het spreken in onvoorziene 
omstandigheden.57 Overigens zijn hiervoor niet altijd stricte regels aan te 
raden, stelt hij. 'De improvisator die zich geheel op zijn gehoor instelt, wordt 
vaak onder het spreken geleid door een geheimzinnige macht, die hem den 
juisten toon en het juiste woord, zelfs ook wel het juiste gebaar doet vinden.' • 

Pronunciatio 
'Over de lichamelijke uitdrukking der zielsbewegingen is al veel 

geschreven', zo begint het hoofdstuk 'Pronunciatio' in Rhetorica." Vervolgens 
noemt Vogel Conférences sur les différents charactères des passions van Charles 
Lebrun,60 Peter Camper61 en Jelgerhuis.62 Het is duidelijk dat hij Darwins The 
expression of the emotions in men and animals uit 1873, dat in hetzelfde jaar al in 
het Nederlands werd vertaald, gelezen had. ö In de inleiding tot dit boek 
wordt precies dezelfde literatuur opgesomd als Vogel noemt in Rhetorica, en 
in dezelfde volgorde.64 Hieronder vallen 'werken over physiologie en 
anatomie en over de philosophie van de uitdrukking' van Charles Bell,65 

Lavater in de vertaling van Moreau,66 Duchenne,67 Piderit68 en Gratiolet.69 

Tenslotte noemt hij Herbert Spencer70 en Johannes Muller.71 Descartes noemt 
Vogel niet maar uit een zinsnede in één van zijn artikelen in Het woord blijkt 
dat hij van diens theorieën op de hoogte was.72 

Vervolgens gaat Vogel, evenals in Voordrachtskunst, uitgebreid in op de 
psychologische basis van de menselijke (panto)mimiek. De theorie van 
Wilhelm Wundt krijgt hier een eigen hoofdstuk.73 Trachtte Wundt in zijn 
theorie de verschijnselen der dtdrukkingsbewegingen te verklaren langs 
proefondervindelijke weg, anderen 'wezen op de vrijheid van den geesf, 
schrijft Vogel.74 Hij noemt Bergsons Essais sur les données immédiats de la 
conscience75 en Euckens Einheit des Geistesleben im Bewufltsein und Tat der 
Menschheit/6 maar gaat hier niet verder op in.77 

Behandelt Vogel in Voordrachtskunst pronunciatio en actio in de 
Quintiliaanse volgorde, in Rhetorica doet hij het precies andersom. Hier 
komen eerst mimiek en gebarenkunst aan de beurt.78 

De uitdrukking in de beweging of in de rust geeft ons het beeld van de 
ziel in drie gedaanten, schrijft Vogel: de lijdende of de gelukkige mens, en de 
fysionomie in rust.79 Er is één algemeen principe: Tedere opheffende 
beweging van een deel wordt bepaald door een sterk en stijgend gevoel: 
iedere neergaande beweging wordt bepaald door een tegenovergesteld 
gevoel'.80 

Achtereenvolgens komen hoofd, schouders, borst, buik, rug, lenden, 
armen en handen aan de beurt.81 Tl faut que Ie geste avance la parole', schrijft 
Vogel.82 Het gesprokene moet zijn in de stijl van de gebaren, legt hij uit. Deze 
uitspraak is wederom een erfenis van de acteertheorieën van het classicisme. 
In de zeventiende en achttiende eeuw werd het gelaat geacht het eerst te 
reageren op een impuls van buitenaf, dan de ledematen en tenslotte pas de 
spraak.83 

Bij de inventarisatie van de gebarentaal volgt Vogel volgens eigen 
zeggen Kollmann, Der Mensen* en Mouton, La figure en mouvement et action.15 

In dit hoofdstuk verwijst hij tevens naar The antique Greek dance van 
Emmanuel,86 Gelaat, gebaar en klankexpressie door Van Ginneken,87 Le geste van 
Hacks88 en Die Gebarden von Griechen und Romer van Carl Sitte (sic)." 
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Gebarenkunst was Vogels stokpaardje. In al zijn publicaties kwam bij 
hierop terue. De essentie van Vogels interesse wordt het beste verwoordt 
door Roeland van Ruyven, die in 1921 schreef dat Vogel in zijn 
openluchtvoorstellingen streefde naar 'het groote, breede, statige gebaar, de 
felle tragiek van het standaardtreurspel in hevige, maar vóór alles klassieke 
eebarenschoonheid en voorname plastiek waarin natuurlijke en edele dictie 
de breede gedragenheid van 't verzen spel tot haar recht zal doen komen . 

De gestiek in de klassieke oudheid was gebaseerd op het aristocratisch 
ideaal van de vrije man, die zijn morele superioriteit onderstreept door een 
rechte houding en beheerste gebaren;'1 rennen of druk gesticuleren op het 
toneel was van oudsher een teken dat men met slaven van doen had. In de 
voordrachtskunst was hier wederom de suggestie van het uiterste belang. 
'Wie Albert Vogel ook maar eenigszins gevolgd heeft in zijn rak 
voordrachtsrepertoire weet hoe sober zijn plastiek is, hoe hij, 
niettegenstaande hij gewoonlijk vijf of zes verschillende personages moet 
uitbeelden, dit steeds met een enkel gebaar of louter door een verandering 
van gelaatsuitdrukking weet aan te duiden', schreef Vogels leerlinge en 
collega Ellen Russe in het Gedenkboek.93 

Stem en spraak komen in Rhetorica aan bod in het tweede deel van het 
hoofdstuk 'Pronunciatio'.94 Nieuw is hier het overzicht van 'Nederlandsche 
spraakgeluiden', waar alle vocalen, diftongen en consonanten apart 
behandeld worden.95 Hier noemt Vogel Zwaardemaker en Eijkman* evenals 
het 'zoo terecht populaire boekje van Eldar: "Spreken en zingen"'.97 Dit 
werkje beleefde in 1928 nog een twintigste druk96 Over fonetiek publiceerden 
in het begin van de twintigste eeuw ook Aafje Kuipers,99 K. Veldkamp,™ 
Branco van Dantzig,101 Jeanne Raedt van Oldenbarnevelt'02 en Louise Kaiser.103 

De fonologie of functionele klankkunde als wetenschap werd geboren op het 
het eerste internationale linguistencongres van 1928.101 Louise Kaiser was de 
eerste lector in het vak aan de universiteit van Amsterdam.105 Het is niet 
duidelijk of Vogel van deze ontwikkeling op de hoogte was. 

Evenals in Voordrachtskunst behandelt Vogel de theorie der 
rompstanden.106 Hierop wordt in Rhetorica iets verder ingegaan. 

Conclusie 
Kan Voordrachtskunst worden gedefinieerd als een voorbeeld van 

elocutionaire retorica, met Rhetorica heeft Vogel, vanuit klassiek perspectief, 
een allesomvattende retorica geschreven. Hij behandelt inventio, dispositio, 
elocutio, memoria en pronunciatio, in die volgorde. Een kenmerk van een 
classicistische retorica is de gebruikmaking van de klassieke topenleer.107 

Vogel acht het vinden van de inhoud kennelijk van even groot belang als de 
stijl waarin de redevoering is opgesteld maar het doel van de retorica is bij 
Vogel uitsluitend: het spreken in het openbaar. 

In een classicistische retorica is de stijl ondergeschikt aan de 
welsprekendheidsleer.108 Dit is ook het geval in Rhetorica. Ronduit 
eigenaardig, vanuit klassiek perspectief, is echter het ontbreken van drie van 
de vier stijlkwaliteiten uit de oudheid, in het hoofdstuk elocutio: puritas of 
perfecte taalbeheersing, perspicuitas of helderheid en ornatus of stilistische 
verfraaiing.109 In Voordrachtskunst ging Vogel kort in op de verschillende 
stijlen van voordrachtskunst tussen de beide uitersten van 'dun' tot 
'pathetisch'.110 In dit boek besprak hij de noodzaak van een zuivere uitspraak 
en zo mogelijk een sierlijke zinsbouw, met oefeningen voor de ambitieuze 
student.111 Hier kwamen twee van die vier klassieke stijlkenmerken dus wel 
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aan de orde. In het hoofdstukje 'de praktijk' in Rhetorica noemt Vogel de 
noodzaak van een zuivere uitspraak als iets vanzelfsprekends."2 

Vogel geeft wel een uitgebreide lijst met stijlfiguren. Ook dit is een 
kenmerk van een classicistische retorica."3 

Een ander kenmerk is de behandeling van de memoria. Vogel besteedt 
in Rhetorica een apart hoofdstuk aan de geheugenleer. Voor de acteur
voordrachtskunstenaar is het uit het hoofd spreken immers een conditio sine 
qua non van zijn kunst. 'Men leze nief, stelt de schrijver in het hoofdstukje 
'De praktijk' nog eens nadrukkelijk."4 'Wie leest verkrijgt geen contact en kan 
niet meevoeren. Alleen de voordracht schept de levende spreker'. De door 
Cicero beschreven 'truc' wat betreft de memoria wordt door hem niet 
genoemd."5 Kennelijk achtte hij deze wel achterhaald. 

In het hoofdstuk Tronunciatio' geeft Vogel opnieuw blijk van kennis 
van de acteertheorieën vanaf de zestiende eeuw, gestoeld op retorica, 
fysionomie en eigentijdse psychologie. Evenals in Voordrachtskunst geeft hij 
een catalogus van 'hartstochten'. Omstreeks de tijd van de publicatie van 
Rhetorica was de experimentele psychologie van Wilhelm Wundt alweer 
voorbijgestreefd ten gunste van het 'behaveriorism' in de psychologie."6 

In de behandeling van de stem is de invloed van de elocutionaire 
retorica, en met name de fonetiek, te herkennen. 

Vogel bedoelt met 'spreken in het openbaar' niet alleen de kunst van het 
overtuigen; hij bedoelt hier implidet alle professioneel gevormde mondelinge 
uitingen mee - de kunst van het 'wel spreken' in Quintiliaanse zin."7 Het 
verschil met Voordrachtskunst is echter dat in Rhetorica het voordragen van 
literaire teksten of het voordragen op muziek überhaupt niet aan de orde 
komt. Rhetorica is gericht op de eigentijdse redenaar, Voordrachtskunst op de 
voordrachtskunstenaar - al dan niet professioneel. 

Het probleem met Vogels 'klassieke' benadering is dat Rhetorica een 
beetje op twee gedachten hinkt. Het is niet echt een handleiding voor 
aankomende acteurs of voordrachtskunstenaars om in de praktijk mee te 
oefenen, maar evenmin is het een academisch tractaat. Een wetenschappelijk 
geschoold lezer valt onmiddellijk over het gebrek aan systematiek in Vogels 
boek De uitleg van de meer 'logische' bestanddelen van de welsprekendheid, 
zoals syllogismen en enthymemen, is niet altijd even helder."8 De Griekse en 
Latijnse termen zijn niet consequent gespeld en niet altijd correct vertaald."9 

Hier verraadt zich onwillekeurig het gebrek aan gymnasiale en universitaire 
achtergrond van de schrijver. Een behoorlijke bibliografie ontbreekt en de in 
de voetnoten genoemde titels van gebruikte handboeken zijn dikwijls niet 
compleet; meestal noemt Vogel, evenals in Voordrachtskunst, alleen de 
schrijver en laat hij de boektitel gewoon weg.™ 

Bij vergelijking van zijn twee publicaties kan geconstateerd worden dat 
Voordrachtskunst als handleiding voor een voordrachtskunstenaar eigenlijk 
het betere boek is. Voordrachtskunst beleefde in 1931 een tweede druk121 

Hetjapansch Tooneel (1911) 
Een steeds terugkerende klacht van Vogel was het gebrek aan plastiek 

bij Nederlandse toneelspelers. Dit is een thema dat hem zou blijven 
bezighouden, niet in het minst in zijn eerste boek Het Japansch Tooneel, dat in 
1911 verscheen.122 Japanse toneelkunstenaars zijn indrukwekkend expressief 
in gebarenspel en mimiek maar daar worden ze dan ook in getraind, aldus 
de auteur. De gebarentaal der Japanners uit zich in bepaalde poses of 
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standen die een zekere actie typeren, zoals bijvoorbeeld ' de ideaalhouding 
der voortsnellenden'.123 Vóór alles is de Japanse toneelspeelkunst pantomime, 
schrijft Vogel.124 'Sommige acteurs bezigen een schaduw, dat is een tweede 
tooneelspeler, die geheel in het zwart gekleed en met zwart gelaat en handen, 
om de hoofdspeler heen draait en diens gebaren nadoef.125 Dergelijke 
'schijnbare kinderachtigheden' verhogen volgens hem 'het effect der 
plastiek'.126 . . . 

Vogel besteedt ook speciale aandacht aan de expressiviteit van maskers 
in de Japanse toneelkunst. 'De lach en de toorn worden weergegeven met 
eene buitengewone hevigheid. De serie van ondeugden is allervermakelijkst. 
De enorme neus, de schele oogen, de misvormde mond, de rimpels en de 
vertrokken gezichten, zij stellen de wreedheid voor, het dier in den 
mensch.'127 

Het Japansch Tooneel begint met de mythen en legenden over de 
oorsprong van toneel, muziek en dans uit de godsdienst te traceren.128 Vogel 
beschrijft essentie en herkomst van het Nó en het Kabuki theater en het 
belang van de harakiri, de rituele zelfmoord als toppunt van noblesse oblige 
ook op het toneel.129 De opbouw van het toneel, met een orkest en een koor en 
een 'Yi', een soort middelaar tussen acteurs en publiek, vertoont 
overeenkomsten met het toneel van de oude Grieken, schrijft Vogel.1* Hij 
trekt een regelrechte vergelijking tussen een dialoog uit Sophocles' Antigone 
en één in het Japanse stuk Asagao.™ Als bronnen noemt hij wederom alleen de 
namen van de auteurs, zonder hun werken te vermelden.132 Sommige van 
deze titels bleken te traceren. Gonse133 en Chamberlain134 behoorden tot de 
gebruikelijke reisliteratuur voor reizigers naar het Verrre Oosten in het begin 
van de twintigste eeuw.135 Andere algemene naslagwerken betroffen 
'Okarura-Yoshirburo'136 en Bousquet.137 Aston138 en Horenz139 zijn boeken over 
Japanse literatuur. Op het gebied van het Japanse toneel consulteerde Vogel 
Bénazet140 en de publicaties van Horenz.141 

In de slotbeschouwing van zijn boek uit Vogel zijn bewondering voor 
wat hij noemt 'het ontzettend dramatisch spel' in Japan.142 De indruk die de 
Japanse toneelspeelkunst op hem maakte heeft Vogels denkbeelden over 
gestiek blijvend beïnvloed. Een beschrijving van Henri Borel, de 'Chinese 
Nederlander',143 kan dit wellicht verduidelijken. Er waren in China 
zogenaamde straatvertellers, 'konk kó' genaamd, die een groot publiek 
ademloos geboeid wisten te houden met het vertellen van sprookjes en oude 
sagen, schreef Borel in 1916.144 'Hetgeen ik, behalve het vertellen in woord 
vooral zoo bewonderde, was het gebaar, was het aangeven van geheele 
situaties met één geste, het beschrijven zelfs van geheele landschappen 
daarmede, en ook het aanduiden van een ontroering, een sensatie, een 
evenement. Ik dacht toen: zoo iets zou in Europa nooit kunnen, want men 
weet daar eigenlijk niet wat het gebaar is', aldus deze auteur.145 Dit was ook 
de mening van Vogel. 'De Japansche tooneelspeler beheerscht elke spier van 
zijn lichaam, hij is schermer, bokser, worstelaar, goochelaar, krijgsman, 
acrobaat, hij kan de pupil van zijne oogen bliksemsnel doen ronddraaien, zijn 
gelaat in een oogenblik vertrekken tot de afschuwelijkste grijns of tot de 
potsierlijkste mom, hij kan binnen enkele seconden alle hartstochten na 
elkander op dat gelaat doen leven, zijne handen, knieën, voeten, kortom alle 
lichaamsdeelen kunnen met een verbluffende karakteristiek het verlangde 
uitdrukken', schreef Vogel.146 'Laten wij het eerlijk erkennen', vervolgt hij, 'dat 
de technische bekwaamheid van het overgrote deel der Europese tonelisten 
het niet halen kan bij die van hun kunstbroeders in het Verre Oosten'.147 
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Het Japansch Tooneel is een fascinerend verslag van een theater-cultuur 
die Westerlingen in beginsel geheel vreemd is. Mede door de introductie van 
fragmenten uit bestaande toneelstukken148 komt de Japanse toneelspeelkunst 
de lezer levendig voor ogen te staan. Ondanks zijn bewondering blijft de 
auteur niet onkritisch; hij verwijt het Japanse drama een gebrek aan logische 
ontwikkeling, doordat de stukken berekend zijn op onmiddellijk effect en een 
voortdurende variatie.149 Op dat gebied is het westen superieur, meent hij. 

Helaas ontbreken in Vogels archief alle recensies over Het Japansch 
Tooneel. Dit zal misschien mede te wijten zijn aan het feit dat de 
voordrachtskunstenaar kort na het uitkomen ervan op tournee vertrok De 
enige kritiek die in zijn Persboekje geciteerd wordt komt uit het Belgische 
tijdschrift/ krant Le littoral door de uit Ostende afkomstige letterkundige G. 
Lefèvre.'50 Voor een eerste poging tot een werk 'van langere adem' was dit 
volgens de Vlaming een meesterwerk dat een ereplaats zou moeten krijgen in 
de wereldliteratuur over het theater.151 Dit is niet gebeurd. In Nederland is het 
boek zo goed als geheel vergeten. 

Je maintiendrqi. Een boek voor leger en volk (1917) 
Vogel publiceerde niet alleen over zijn kunst maar ook over zijn andere 

vak: de militaire dienst. Zijn militaire tractaat verscheen in 1917.152 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog ondernam de afdeling Ontwikkeling en 
Ontspanning van de Gemobiliseerde Troepen, bijgestaan door de koninklijke 
verenigingen Ons leger en Onze vloot allerlei activiteiten om het Nederlandse 
leger, dat zich tot dan toe niet in een enorme populariteit mocht verheugen, 
bij de bevolking in aanzien te doen stijgen.153 Vogels boek sluit aan bij dit 
streven. 

Het leger is een opvoedingsschool voor het volk, stelde Vogel in de 
inleiding tot zijn tractaat.154 Je maintiendrai bedoelde een handleiding te zijn 
voor officieren 'om met bekwame hand de materie te bewerken, waaruit wij 
de soldaten hebben te vormen'.155 Daartoe was vóór alles een grondige kennis 
van ons volkskarakter nodig, aldus de auteur.155 In het eerste deel van het 
boek behandelt Vogel het karakter van de bevolking van elke Nederlandse 
provincie. Het tweede betreft de militaire opvoeding. Dit bevat hoofdstukken 
over het reglement, de officiersroeping, de militaire opvoeders en nog meer 
onderwerpen die buiten het kader van dit boek vallen. 

Het tijdschrift Ons Leger oordeelde dat Vogels conclusie kennelijk was: 
wanneer men trachten wil de soldaat te begrijpen, zal deze zijn plicht doen.157 

Ook al was de mening van de heer Vogel hier en daar niet onaanvechtbaar, 
meende dit blad, dan had hij toch een goede daad verricht want hij had een 
poging ondernomen om zijn volk nader te brengen tot zijn leger.158 Moeyes 
stipt aan dat het probleem van de gezagsverhouding tussen een officier en 
een geschoolde soldaat in Je maintiendrai 'keurig wordt omzeild'.159 Hierbij 
citeert Moeyes enkele passages uit Frank van Wezels roemruchte jaren van A.M. 
de Jong,160 zonder zich ervan bewust te zijn dat juist de officier Vogel in dit 
boek op de korrel worden genomen. Deze laatste kwestie komt in hoofdstuk 
Vul van dit boek aan bod. 

Voor ons doel: het duiden van Vogels voordrachtskunst, is Je 
maintiendrai niet van belang. Er zal verder ook nauwelijks meer naar worden 
verwezen. 
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