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Deel n. Hoofdstuk 2. 

II. 2. D I L E T T A N T - V O O R D R A C H T S K U N S T E N A A R 

(1899 - 1906) 

'Mijn eerste herinnering aan onzen grooten voordrachtkunstenaar 
Albert Vogel gaat terug naar nu ruim twintig jaar geleden, toen ik als broekje, 
in mijn vacanties bij het reservekader dienend, kennis met hem maakte, hi] als 
mijn waarnemend Compagniescommandant. Het feit dat ik als adspirant 
tooneelspeler aan de tooneelschool mijn opleiding genoot, was voldoende, 
om direct, niettegenstaande zijn meerderheid als militair, een band van 
sympathie tusschen ons te doen ontstaan, die twintig jaar gebleven is, evenals 
mijn groote bewondering voor zijn machtig 'kunnen'. Zijn prachtige creatie 
van'Starkadd', toen reeds, zal ik nooit vergeten.' 

Piet Bron in Albert Vogel Gedenkboek1 

Toneel rond 1900 
Op het moment dat Albert Vogel zijn eerste schreden op de planken 

zette was de hele Europese toneelwereld in beroering. Omstreeks 1900 was 
het classicistisch plantoneel met zijn hiërarchisch sterrensysteem definitief 
verdrongen door georganiseerd ensemblespel onder leiding van een 
regisseur.2 In het theater zowel als in de studeerkamers van schrijvers en 
theoretici volgden de verschillende stromingen elkaar op. Sarah Bernhardt, 
Jean Mounet-Sully en Eleonora Duse, acteurs die ieder zichzelf respecterend 
toneelliefhebber omstreeks de eeuwwisseling ergens in Europa had gezien, 
gingen het laatste deel van hun carrière tegemoet. In Nederland was het de 
bloeitijd van het realisme. In het jaar 1900 vierde Herman Heijermans Op 
hoop van zegen van de Nederlandsche Tooneelvereniging zijn eerste triomfen 
met Esther de Boer-van Rijk in de rol van Kniertje.' Internationaal gezien was 
de stroming al over haar hoogtepunt heen. Toneelvernieuwers als Appia en 
Gordon Craig propageerden een atmosferisch Gesamtkunstwerk dat minder 
op de almacht van de tekst dan op de compositie van het gehele toneelbeeld 
was gebaseerd. De revolutionaire, onafhankelijke theaters in Parijs, Berlijn, 
Londen en Moskou hadden inmiddels hun stempel gezet. Antoine's Theatre 
Libre, Otto Brahms Freie Bühne, Jack Greins Independant Theatre en 
Stanislavski's Moskous Kunst Theater hadden de weg vrijgemaakt voor hun 
eigen favorieten: Ibsen, Strindberg, Hauptman, Shaw, Tsjechov. In Nederland 
roerde zich de groep literatoren rond het tijdschrift De Kroniek, dat een 
gestileerd toneel propageerde.4 Maar naast al deze vernieuwingszucht, naast 
oorspronkelijk toneelwerk van zulke uiteenlopende schrijvers als Maxim 
Gorki en Maurice Maeterlinck, Oscar Wilde en Gabriele d'Annunzio, was er 
toch ook plaats voor een wederopleving van de romantiek in Edmond 
Rostands Cyrano de Bergerac (1897) of Alfred Hegenscheidts Starkadd (1898). 
De regisseur Max Reinhardt werd zelfs beschuldigd van de 'zonde' der neo
romantiek.5 Ook in Nederland had in de letteren een milde opleving van deze 
stroming plaats.6 

Ondanks al deze stormachtige ontwikkelingen was het opvoeren van 
'de klassieken' omstreeks 1900 minder vanzelfsprekend dan het leek. 
Shakespeare werd in Nederland bijvoorbeeld pas vanaf 1880 op de planken 
gebracht in de vertaling van Burgersdijk.7 Griekse tragedies werden in ons 
land vanaf het begin van de jaren 1890 opgevoerd. Sophocles' Koning Oedipus 
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was in 1891 voor het eerst in scène gezet door het Utrechts studententoneel 
onder leiding van de classicus M.B. Mendes da Costa.8 Louis Bouwmeester 
was de aangewezen acteur voor dergelijke rollen. In het rederijkerscircuit 
werden de versdrama's van Joost van den Vondel al vanaf omstreeks 1850 
gereciteerd. 

Repertoire en eerste kritieken 
Luitenant L.A. Vogel kon zijn voordrachttalenten in eerste instantie 

botvieren op zijn ondergeschikten. Wanneer hij 'de jongens' theorie gaf, deed 
hij dat met een prettige duidelijkheid, die hen, ook bij de droogste 
onderwerpen, met belangstelling deed luisteren, schreef Jan Walch later in 
een levensbeschrijving.' 

Ondertussen bekwaamde hij zich in zijn kunst en in november 1899 gaf 
Vogel zijn eerste openbare voorstelling. De uitnodiging kwam van het 
departement Maassluis van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.10 Het 
programma, dat hij zelf 'nogal mak' noemde, bestond uit ]ean-Marie van 
André Theuriet, vertaald door J.L Wertheim," een stuk over de verloofde van 
een doodgewaande zeeman die haar liefde opoffert aan haar 
plichtsgetrouwheid, 'De werkstaking' van Francois Coppée12 en H. Hoyer's 
'Vierkante Joost'.13 Van dit optreden is geen recensie bewaard gebleven. 
Volgens zijn eigen beschrijving was het een succes en in ieder geval leidde het 
diezelfde winter al tot uitnodigingen van afdelingen van 't Nut elders in het 
land." 

De vereniging die Vogel als artiest heeft gelanceerd was onbetwistbaar 
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 'Het Nuf was in 1784 te Edam 
opgericht door 'verlichte burgers'.15 Bewogen door 'een teeder medelijden 
over de staat des gemeenen mans' wilde het het geestelijk niveau van de 
bevolking verhogen door 'goede zeden en nuttige kunsten voort te planten en 
dus verstand en hart te beschaaven en ten algemene nutte te verbeteren';16 

met andere woorden, het streefde naar verbetering van de volksopvoeding in 
het algemeen, en niet alleen gericht op de kinderen van aristocratie en 
gegoede burgerij. Het Nut startte in 1868 een toneelopleiding, maar pas in 
1874 werd in samenwerking met het Nederlandsch Tooneelverbond de 
Amsterdamse toneelschool opgericht.17 De maatschappij had dus vanouds 
banden met het toneel. Voor de onafhankelijke voordrachtskunstenaar was 
het rond de eeuwwisseling misschien wel de belangrijkste afnemer. Zoals 
Van Kalmthout concludeert, kon het Nut wat zijn programma betreft 
wedijveren met de nationale kunstkringen.18 

Tegen het eind van de negentiende eeuw ging het ook met het Nut 
bergafwaarts. Hoe het omstreeks 1900 met de maatschappij gesteld was 
kunnen we opmaken uit het volgende ooggetuigenverslag, afkomstig uit een 
recensie van één van Vogels optredens: 'Bij de ouderwetsche, degelijke, oud-
Hollandsche menschen, die leefden in den tijd der 'Camera' was eene 
Nutslezing eene geliefkoosde uitgang. Bij de luchtige, vluchtige menschheid 
van heden, die of gaarne lachen om een schuine fransche comedie, öf 
aspiratiën hebben van 'kunsf genieten, zijn die Nutslezingen in discrediet 
geraakt. Men haalt er een beetje spottend de schouders voor op. Kunst krijgt 
men daar zelden of nooit te hooren; de voordrachten zijn vaak hoogst 
middelmatig, zeggen ze, wat zullen we ons vermoeien, daarheen te gaan? 
(...) Een feit is 't, dat kunst op een Nutsavond dikwijls ver te zoeken is, een 
feit is 't ook, dat de lezingen slecht bezocht worden en dat 't publiek 
grootendeels uit dames bestaande, gewoonlijk weinig overeenkomt met 't 
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moderne auditorium dat den schouwburg bezoekt. Toch is 't jammer, dat de 
Nutslezingen in verval zijn geraakt, want soms wordt er iets goeds gegeven 
en een Nutslezing kan veel nut stichten....'19 

Hoe het voordragen voor een vereniging als het Nut was, is tijdens de 
Eerste Wereldoorlog goed onder woorden gebracht door Henri Dekking.20 

Heftig weersprak deze de heersende vooroordelen rond dergelijke 
voordrachten. 

Van het woord 'Nutslezingen' gaat een walm van dufheid uit, aldus 
Dekking.21 '"Nutslezingen"', dat betekent avonden met saaie dorpsmensen in 
volgerookte zalen', schreef hij; 'op een gestoelte een deftige zwartgejaste 
pedante heer, die voor de pauze leest uit een schrift - waarvan de laatste 
bladzijde hopeloos verloren schijnt - over "moederdeugd en kindertrouw" of 
over "Onno Zwier van Haren"'. B 'In de pauze koffie met koek en na de 
pauze "bijdragen", dat wil zeggen "vermakelijke novellen" van de deftige 
spreker zelf. Klokke tien uur sluit de voorzitter, een dominee of bovenmeester 
de lezing met een goed woord, waarin hij zorgvuldig navertelt wat de 
geachte spreker van de avond heeft verkondigd en het gehoor op het hart 
drukt de geschonken lessen niet verloren te laten gaan' .» 

'Nog telkens vind ik in kranten en tijdschriften het woord 'nutslezing' 
als een smaad gebruikf, vervolgde Dekking, 'als een slagwoord om iets 
buitengewoons saais, onbelangrijks en kleinburgerlijks uit te drukken. 'En dat 
ergert mij persoonlijk dan altijd zeer.'24 

Want Dekking wist wel beter. Al zo'n kleine twintig jaar waren een deel 
van zijn avonden gevuld met Nutsvoordrachten, vertelde hij.25 Dat 
Nutspubliek bleek hogere eisen te stellen dan geamuseerd te worden. Het 
was een geringschatting van zijn beschaving om te trachten het alleen maar 
aangenaam bezig te houden, meende Dekking. In de kleinere steden en de 
grote dorpen van ons land werd veel gelezen, men gaf zich aan de literatuur 
met genegenheid, onafgeleid, en 'leefde in eigen leven zijn literatuur na', 
aldus de Rotterdammer.26 'Ik vind die.... Nutsvoordrachten telkens weer 
alleraangenaamst, ik dank er een kleurig, opgewekt, bijna feestelijk 
winterleven aan, elk jaar, en ik hoop zeer dat ' t nog jaren zoo duren mag', 
concludeerde hij.27 

Albert Vogel heeft vrijwel niet gereciteerd voor rederijkerskamers of 
letterkundige genootschappen, met uitzondering van een 'Rooms-Katholieke 
Leesvereeniging' in Rotterdam.28 In zijn knipselboek is te volgen waar Vogel 
wel voordroeg. Zo verscheen hij behalve op Nutsavonden, voor de 
'Vereeniging van Handels- en Kantoorbedienden' Mercurius,29 de afdelingen 
van het Algemeen Nederlandsen Verbond en de 'jongeliedenvereeniging' 
Excelsior, maar ook voor een goed doel als de kunstavond van de 
vereeniging Armenzorg; op een gelegenheidsfeest ten bate van de 
Boerenvrouwen in de concentratiekampen in Zuid-Afrika, voor de vereniging 
Alemaria.30 De Boerenoorlog woedde immers in alle hevigheid en Nederland 
stak zijn sympathie niet onder stoelen of banken; een Nutsvergadering in 
Heerenveen had zelfs plaats in een café dat Paul Kruger heette.31 Ook trad hij 
al spoedig op in de landelijke kunstkringen. Tenslotte reciteerde hij uit de 
aard der zaak voor zijn mede-officiers en ondergeschikten. Zijn knipselboek 
vermeldt hoe een milicien-korporaal te Delft 'dezer dagen' zijn kameraden 
had opgeruid om de voordrachten in de cantine, die voor de geconsigneerde 
militairen gehouden werden, te boycotten.32 De rebel had blijkbaar tweemaal 
succes, 'doch toen luitenant Vogel optrad, was de cantine stampvol...' De 
opruier werd op bevel van zijn superieur overgeplaatst naar Roermond.33 
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Zo nu en dan brachten Vogels vroege optredens hem op serieuze 
planken. Op 11 november 1902 vergaderde de afdeling 's Gravenhage van de 
vereniging Mercurius bijvoorbeeld in theater Diligentia, en Vogels voordracht 
van die avond werd in drie Haagse kranten besproken.34 Het is niet meer na 
te gaan of dit de eerste keer was dat hij zich in een echt theater bevond. 

De eerste recensie in Vogels knipselboek dateert van 25 maart 1900 en 
behandelt een optreden voor het Nut in Breda.35 Zijn repertoire hier was 
vrijwel hetzelfde als in Maassluis vier maanden eerder, maar hij reciteerde nu 
ook enkele verzen: 'Een lied dat als een nachtkaars uitgaaf, van Laurillard,-36 

'Cleopatra's dood', van Louis Couperus, uit Een lent van vaerzen en een 
vertaling van 'La Robe' ('Het jurkje') door Wertheim naar Eugène Manuel.37 

Als toegift volgde nog een weergave van Lodewijk Mulders 'De Nederlandse 
vlag'. 

Een zware taak had de heer Vogel op zich genomen om kort nadat 
Willem Royaards hier was geweest met zijn Richard II het publiek een ganse 
avond te boeien met declameren, zo begon deze eerste recensie.38 Vogel 
vervulde zijn taak echter meesterlijk; hij was een goed declamator. Mocht hij 
een enkele maal vervallen in te vlug spreken, over het algemeen had hij een 
zeer geacheveerde en zuivere uitspraak en groot zeggingsvermogen, aldus de 
criticus. De drie personages uit Theuriets ]ean-Marie waren mooi getypeerd. 
'Men hoorde het kuchende besje, men zag den ruwen matroos, den 
paardenkooper'.39 Bij Coppée's 'De werkstaking' waren de meningen over de 
wijze van voordragen echter verschillend, meende deze zelfde recensent. De 
één gaf volgens hem de voorkeur aan een rechtopstaand declamator die met 
de hand tussen zijn jas zonder gestes het dramatische fragment weergaf, 
terwijl de ander een gesticulerende smid-in-kostuum prefereerde. Vogel had 
het kostuum weggelaten, maar gesticuleerde wel, aldus de criticus. Deze 
maande Vogel meer soberheid te betrachten 'in zijne gestes'.40 

Een bewaard gebleven toneelfoto, die dateert van voor 1907,41 toont 
Vogel in kostuum bij deze voordracht. De voordrachtskunstenaar is gekleed 
in een armzalig hemd met vest en het voorschot van een smid, zijn hoed in de 
linkerhand. Hij is duidelijk gegrimeerd - de wenkbrauwen zijn aangezet -, 
zijn al dunner wordende haar zit slordig, zijn snorretje en baard maken hem 
ouder dan hij op dat moment was. Zijn licht gebogen houding, de vragend-
onderdanige uitdrukking op zijn gezicht en de op verklarende wijze 
uitgestoken rechterhand suggereren een verontschuldiging of 
rechtvaardiging na een vermeende misdaad. 'Een arbeider doet het verhaal 
van een werkstaking', vermeldt de tekst bij een publicatie van deze zelfde 
foto in 1931.42 In tekstkeuze en manier van weergave was Vogel hier duidelijk 
geïnspireerd door het Franse naturalisme. 

Het gedicht van Couperus was van een geheel ander karakter en dat 
droeg hij ook heel anders voor, volgens genoemde recensie.43 Het zangerig 
fragment uit Cleopatra werd 'echt in toon weergegeven, week als Cleopatra, 
week als de taal'. 'De Nederlandsche vlag' klonk daarentegen 'vol gloed en 
brandende vaderlandsliefde', al heette Vogels stemverheffing wel wat te 
constant om pakkend te blijven.44 

In dit eerste optreden waren naturalisme, decadentisme en ouderwets 
pathos dus gecombineerd en het lijkt erop dat Vogel zich bij het laatste 
onderdeel iets teveel liet gaan - een kritiek die we nog vaker zullen horen. 

Vogels stijl en eerste programma's waren nogal eclectisch. Naast 
genoemde stukken reciteerde hij ook gedichten van Marie Boddaert als 'De 
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Smidse' en een 'Ballade'.45 Soms bracht hij een blijspel van Fritz Reuter, Jochem 
Pezel* waar hij een dialect moest spreken dat blijkbaar allergeestigst 
overkwam.47 Over het algemeen werd er geoordeeld dat hij het dramatische 
zowel als het komische genre volledig meester was.48 Toch moet dat laatste 
hem niet echt hebben gelegen; hij heeft het komische binnen één jaar al laten 
vallen. Soms voegde hij aan dit beginnend repertoire nog 'een stuk van eigen 
hand toe: Te laat, een Haags schetsje."9 Hier is verder niets van bekend. 

De eerste bewaard gebleven kritiek over Vogels optreden noemt Vogel 
al meteen in één adem met zijn oudere collega, Willem Royaards. Bovendien 
raakte het artikel meteen aan de kern van het omstreeks 1900 meest 
omstreden discussiepunt omtrent de voordrachtskunst: mocht de voordrager 
zich bedienen van toneelmatige middelen als mimiek en gesticulatie - om nog 
maar niet te spreken van decor en kostuums -, of mocht hij dat absoluut niet? 

Deze academische kwestie had gedurende de gehele negentiende eeuw 
aanleiding tot heftige polemieken in de rederijkerstijdschriften. Hij is wel 
vergeleken met de strijd tussen de 'rekkelijken' en de 'preriezen' uit de 
vaderlandse geschiedenis.50 Aangezien het een beoordelingscriterium inhoudt 
waar Albert Vogel zijn leven lang mee te maken zou krijgen, is het 
noodzakelijk hier op in te gaan. 

De klassieke redenaar had vanouds niets dan zijn podium of 
spreekgestoelte. De ernst van zijn boodschap en zijn functie in het 
maatschappelijke leven brachten met zich mee, dat onnodige versieringen bij 
zijn toespraak overbodig waren, ja deze slechts belachelijk zouden maken. 
Met deze erfenis waren de negentiende eeuwse rederijkerskamers hachelijk 
belast. Het grote verschil was natuurlijk dat in deze gezelligheids-
verenigingen geen gewichtige standpunten werden verkondigd, maar 'aan 
literatuur werd gedaan'. De enig passende kostumering, voor deze 
voordragers, was rok met witte das. Gebarenkunst mocht slechts dienen ter 
ondersteuning van het gesproken woord. De ware rederijker wil geen acteur 
zijn, 'maar slechts zegger van verzen voor wie kostuums en decoratieën taboe 
zijn', schreef Jacob van Lennep in 1858 bijvoorbeeld.51 

De aanzet tot een volslagen tegengestelde aanpak vormde de 
voordracht van de 'magiër' SSr Péladan in de Haagsche Kunstkring in 1892. 
Deze sprak toen over 'Le Mystère, 1'Art et 1'Amour' in een speciaal voor hem 
ingerichte mise en scène.52 De zaal bood de aanblik van een kleine tempel, 
gedempt verlicht door de kaarsen van twee kristallen luchters. De muren 
waren versierd met 'ideale' etsen en tekeningen, waaronder 
oudtestamentische voorstellingen van Rembrandt.53 Aan weerszijden van het 
podium verspreidden lange kaarsen op dofgouden kandelabers een 'mystiek 
lichf. Als een statige kansel verhief zich hiertussen het spreekgestoelte. Dit 
werd gedeeltelijk aan het oog onttrokken door een kostbaar, rood kazuifel 
met op een goudkleurige ondergrond een Christusfiguur aan een zachtgeel 
kruis. Aan de muur achter het katheder hing een Perzisch tapijt. De zaal was 
gedecoreerd met palmen en agaven.54 

Deze beschrijving doet denken aan de voordrachten die Louis Couperus 
tussen 1915 en 1923 door heel Nederland zou houden. De auteur trad eens op 
in een decor met een manshoge gouden Boeddha, een marmeren zuiltje om 
op te leunen, albasten lampen met versluierde kappen, vazen met 
aronskelken, kunstwerken uit befaamde collecties aan de muren en een 
geïmproviseerd achterdoek van groen fluweel.55 
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Omstreeks 1900 was de opinie over de wijze van presentatie verdeeld. 
Een verontwaardigd toehoorder van een voordrachtavond van Marie Kalff in 
de Haagsche Kunstkring in 1905 klaagde in een ingezonden brief over de al te 
sobere wijze van voordragen, bewerkstelligd door een gebrek aan passende 
mise en scène: geen mollig karpet, geen smaakvol gegroepeerde planten 
waren 'deze jonge vrouw met haar rein, sonoor orgaan' tot decor geweest. 
Alleen een tafeltje, een kan en een glas water hadden haar onder het zojuist 
geïnstalleerde akoestische scherm op het toneeel ter beschikking gestaan.56 

Ook de redactie die de brief afdrukte bevestigde de 'onbeleefde ontvangsf .57 

Albert Vogel werd, evenals Willem Royaards, vanaf het begin van zijn 
carrière met deze tegengestelde opvattingen geconfronteerd. Hoewel hij geen 
decors gebruikte, trad hij in de eerste jaren van zijn carrière wel dikwijls in 
kostuum op en schminkte hij zich dan ook In zijn gesticulatie bootste hij 
vermoedelijk Louis Bouwmeester na, hetgeen de vereiste 'soberheid' in zijn 
weergave niet ten goede zal zijn gekomen.58 

Vogels optreden in het begin van zijn loopbaan was, evenals dat van 
Willem Royaards en later Eduard Verkade, meer te bestempelen als solo-
toneel dan als voordrachtskunst. De critici namen deze tweespalt, net als bij 
zijn collega's, dan ook voortdurend onder de loep. 

Vogel, Bouwmeester en Royaards 
In een interview vertelde Vogel later hoe het zien van een voorstelling 

van Starkadd met zijn held Louis Bouwmeester in de titelrol hem naar het 
toneel gelokt had.55 Dit versdrama, in vijf bedrijven, van de Vlaming Alfred 
Hegenscheidt beleefde in 1899 een Nederlandse première in een voorstelling 
van de Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsch Tooneel'.60 'Behalve de 
Oedipus heeft in die Kampensche jaren ook nog een ander stuk grooten 
indruk op mij gemaakt. Dat was Hegenscheidf s Starkadd (...) En dat stuk 
heeft mij eigenlijk op de planken gebracht...'61 

In zijn programmakeuze lijkt Vogel de carrière van Bouwmeester 
letterlijk op de voet te hebben gevolgd. Na Starkadd kwam hij immers met 
Koning Oedipus, twee jaar later gevolgd door Antigone, waar Bouwmeester de 
rol van koning Kreon in had gespeeld. In 1905 stortte hij zich op 
Shakespeare's Coriolanus.a Maar ook Willem Royaards heeft op Vogel zonder 
twijfel grote invloed gehad. 

Deze twee toneelkunstenaars hadden ook het één en ander gemeen. 
Vogel zowel als Royaards waren van 'goede familie'; beiden waren 
voorbestemd voor een militaire carrière, maar Royaards werd nooit officier. 
Beiden waren geletterde mannen, met een grote verering voor de klassieken -
zij het dat Royaards een betere opleiding had genoten. Ze werden allebei 
door tijdgenoten als romantici bestempeld.63 Tenslotte brachten ze dikwijls 
hetzelfde repertoire. 

Uit het navolgende zal blijken dat Vogel met deze collega altijd op 
gespannen voet heeft gestaan. Toch heeft Royaards Albert Vogel meer 
beïnvloed dan hij ooit heeft willen toegeven. De oudere acteur had immers 
aangetoond dat een hele tragedie door één persoon kon worden 
voorgedragen. Vogel was vastbesloten te bewijzen, dat hij hetzelfde kon. 
Twee jaar na Royaards' eerste Shakespeare-voordracht deed hij dat dan ook. 
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Starkadd (1900) 
Alfred Hegenscheidt heeft zijn plaats in de literatuur voornamelijk aan 

dit ene werk te danken. Starkadd is een deels door Shakespeare, deels door 
Ibsen geïnspireerd stuk dat invloed vertoont van Wagners totaaltheater." 

Centraal staat de held Starkadd, een 'Skald' of zanger en dappere 
strijder die het land van zijn grijze koning, Froth, verschillende malen van de 
ondergang heeft gered. Uit dankbaarheid heeft Froth hem de hand van zijn 
dochter Helga beloofd. Starkadd moet echter zijn aanstaande alleen laten om 
als opperbevelhebber van de vloot de naburige Friezen te gaan bevechten. 

Koning Froth heeft behalve een dochter tevens een nogal willoze zoon, 
Ingel, die onder de invloed van zijn kwaadaardige kamerheer, Saemund, 
Starkadd bij Froth en Helga verdacht maakt. Op aanstichten van Saemund 
vermoordt Ingel zijn vader en zet zichzelf de kroon op het hoofd. Als 
Starkadd terugkomt van de strijd zweert hij wraak te zullen nemen. Midden 
tijdens de kroningsfeesten verschijnt hij ten tonele. Hij laat zich zijn harp 
brengen, zingt zijn hart uit en brengt de schuldigen aan het daglicht. Ingel en 
Saemund worden door Starkadd en diens dienaar Wolf ter dood gebracht. 
Helga biedt Starkadd de kroon aan - en zichzelf, maar Starkadd rukt zich uit 
haar armen los en verdwijnt weer naar zee. De nobele inborst van de held 
wint het van diens persoonlijke hartstochten.65 

De criticus J.N. van Hall besprak het stuk in De Gids in mei 1900. " Zijn 
slotsom was: 'Er is, dunkt mij, weinig kans dat, ondanks al de letterkundige 
verdiensten, die aan het werk niet ontzegd kunnen worden, aan Starkadd als 
gesproken drama op eenig tooneel repertoire eene blijvende plaats zal 
worden ingeruimd'.67 Wel achtte de criticus het geschikt als libretto voor een 

Vogel koos dit stuk om officieel mee voor de dag te komen. Hij achtte 
het duidelijk uitstekend materiaal voor een voordracht door één persoon. 
Zonder twijfel voelde hij zich persoonlijk verwant met de hoofdpersoon, die 
evenals Cyrano de Bergerac, een latere favoriet, zowel een zanger was als een 
dappere krijger. Wat voor bezwaren Starkadd ook mogen aankleven; Vogel 
heeft het zijn leven lang op zijn repertoire gehouden, en in de jaren twintig 
heeft hij het in een openluchtvoorstelling gebracht. 

Johan de Meesters oordeel 
Vlak voor een voordracht in het zaaltje van het Nut in Rotterdam in 

december 1900 trok Vogel de stoute schoenen aan en schreef een brief aan de 
toenmalige toneekriticus van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, Johan de 
Meester sr. Hij nodigde deze uit te komen luisteren en hem ongezouten van 
kritiek te dienen:'... want ik wou nu toch ook wel eens weten, of ik 't kende of 
niet, en of wat ik altijd uit liefhebberij had gedaan nu ook werkelijk iets 
betekende; je wilt toch ook wel eens zien wat er in je zit; 't blijft anders zoo in 
't onzekere, in het duister werken... (...) U begrijpt in welk een spanning ik 
den volgenden dag de verschijning van de krant heb afgewacht!... '*" 

Vogel wist wat hij deed: De Meester was Nederlands meest beruchte 
recensent, die een beginnend acteur kon maken of breken. Als deze negatief 
had geoordeeld was Albert Vogel vermoedelijk nooit professioneel 
voordrachtskunstenaar geworden. 

'Nutsdepartement Rotterdam - zevende leesbeurt: Spreker L.A. Vogel 
(Delft) voordracht van Starkadd, drama in 5 bedrijven door Alfred 
Hegenscheidt.' Zoo luidde de convocatie. En voor een matig bezette zaal trad 
iemand op in de kracht van het leven, en verraste iedereen. Als we ons niet 
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vergissen, is de heer Vogel officier; naar we nu zeker weten, is de heer Vogel 
tooneelspeeler.'69 

Zo begon de eerste serieuze beoordeling die de dilettant-
voordrachtkunstenaar ontving, nadat hij voor een publiek van negen 
toehoorders een heel 'versdrama' voorgedragen had.70 

De Meester nam alle onderdelen van Vogels kunst één voor één onder 
de loep. Eerst de technische kanten: zijn gezichtsuitdrukking, zijn 
bewegingen, zijn stem, zijn capaciteit tot memoriseren. Vervolgens de 
artistieke prestatie: begrip van de inhoud, vermogen tot het uitbeelden van de 
beschreven emoties, en gevoel voor maat en ritme van het stuk. 

Vogel had een beweeglijk gezicht, stelde De Meester, maar voor wat het 
die avond uit moest drukken leende dit gezicht zich weinig.71 Ongetwijfeld 
had Vogel een dankbaar gelaat voor minder zwaar werk dan een 
Shakespeareaans drama in verzen, vervolgde de recensent. Ook deze criticus 
had dus moeite met het stuk. Wat Vogels gestiek betreft herkende De Meester 
in keus en uitvoering van bewegingen vaak de dilettant. Hij vroeg zich zelfs 
af of Royaards niet al de grens van het 'spel' had bereikt met een dergelijke 
voordracht.72 Zoveel actie als Vogel vertoonde werkte niet, meende hij. 'Maar 
enkel de vaardigheid op zichzelf beoordeelend; hoevéél overleg, hoevéél 
expressie-vermogen, wat 'n aangebooren talent tot spel! En nu de stem. De 
heer Vogel bezit een mooie, een enorm krachtige stem, waar hij zeer veel mee 
kan doen. Hij heeft als een vermoord wordende grijsaard gekrijscht, hij heeft 
de ongeduldige volksmenigte levendig nagebootst, hij heeft de excitatie van 
een jongen held door de zaal doen daveren - en telkens kon zijn stem wat hij 
wou; waarlijk, een bijzondere stem.'73 De vierde goede 
toneelspelerseigenschap: Vogel had een benijdenswaardig geheugen, 
vervolgde De Meester. Starkadds' vijf bedrijven bevatten honderd quarto-
pagina's van bijna uitsluitend verzen; Vogel had er véél uit 'weggeslagen', 
zoals de recensent het noemde - met andere woorden, hij had het stuk voor 
voordracht 'bewerkf; maar de rest had hij opgezegd zonder een ogenblik te 
haperen of te aarzelen, schreef de criticus. Hij had hierbij een gemakkelijkheid 
van bewegen ontwikkeld, die ook alweer een toneelspeler ten goede zou 
komen, aldus De Meester.74 Deze eigenschap kwamen we al tegen in 
beschrijvingen van Vogel als offider. 

Tot zoverre moet de jonge eerste luitenant Vogel met ingehouden adem 
hebben zitten lezen. Maar er was ook kritiek. 

Vogel had blijk gegeven van oppervlakkigheid, meende De Meester. In 
een 'juist en weipassend' inleidingsspeechje had hij gesproken van de 
'muzikale Hegenscheidf .* De criticus vreesde echter dat de dichter, als hij 
Vogel gisteravond had gehoord, 'niet alleen verstoord zou zijn geweest over 
alles wat deze onbeschroomd had veranderd, maar in zijn muzikale zin zou 
zijn getroffen door wat hij had bedorven.'"' In onmiddellijk verband hiermee 
stond het feit dat Vogel slechts nu en dan het vers werkelijk scheen te voelen, 
aldus de recensent. Omdat hij dat niet voldoende deed, vervolgde De 
Meester, kwam hij er zo gemakkelijk toe om brokken tekst uit verschillende 
regels aan elkaar te rijgen, er één of meer eigen woorden tussen te voegen en 
hierbij alle zweem van maat en ritme kwijt te raken. Vogel was het drama 
meester; niet het gedicht. Maar het drama wel, constateerde de journalist.77 

Wat De Meester bedoelde met dat gebrek aan gevoel wordt duidelijk als 
men zich de speelstijl van de negentiende eeuw voor ogen haalt, zoals 
bijvoorbeeld in een bewaard gebleven filmfragment van een optreden van 
Sarah Bernhardt. Uit haar lichaamstaal spreekt hevige emotie: om de 
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haverklap grijpt zij naar haar hoofd, naar haar borst, naar haar keel, zij hijgt 
heftig, haar ogen sperren zich wijd open - maar met dit alles toont zij 
merkwaardig weinig gevoel. Met dit laatste, omstreeks 1900 nieuwe spel
element werd Eleonora Duse zo beroemd. Zij bewoog weinig, maar liet haar 
gezicht spreken.78 

De Meester eindigde: 'Zoover dit aan één mensch in rok mogelijk is, 
heeft hij het voor ons gespeeld met een levendigheid en een schakeering en 
een kracht, die eenvoudig verbaasden. Aan onderscheidene brokken uit de 
titelrol heeft hij lyrisch leven gegeven. (...) Wat zouden we hem graag eens 
hooren in ander werk ' t zij spel of - andere voordracht!'79 

We kunnen uit deze recensie een aantal conclusies trekken. Vogel hield 
deze voordracht kennelijk gekleed in rokkostuum. Hij interpreteerde alle 
rollen uit het versdrama zelf door middel van verschillende stemmen, 
gebaren en mimiek. Kennelijk hield hij deze voordracht in de dramatiserende 
stijl. Zoals een andere recensent schreef na een voordracht in Nijmegen,80 

moest Vogel in Starkadd dus in zijn eentje de tamelijk traditionele figuren 
verbeelden van de jeune premier Starkadd, de ingenue Helga, de père noble 
koning Froth, de verrader Saemund, enzovoorts.81 Om ons voor te stellen hoe 
vreemd dit de toenmalige critici in de oren kan hebben geklonken is een 
vergelijking met de opera op zijn plaats. Eén recensent heeft dit dan ook 
gedaan. Hij beschreef hoe Vogel de rol van de 'goede oude koning' 
uitbeeldde met een diepe bas, de onschuldige Helga met faucet-stem, de 
'wreed beproefde' Starkadd met bariton-timbre, en de 'lage, kuipende' 
Saemund met een tenorgeluid.82 Zelfs tegenwoordig lijkt het nogal een 
opdracht om één enkele zanger alle verschillende genres in een opera te 
horen vertolken. 

Tenslotte blijkt uit De Meesters recensie dat Vogel zijn voordracht 
vooraf liet gaan door een inleiding.83 Vogel herinnerde hierbij aan 'de 
pogingen tot verbroedering van noord- en zuidnederlanders op zo menig 
congres'.84 Naast Pol de Mont en Max Rooses stond Hegenscheidt, stelde hij.85 

Hegenscheidts stuk was in 1900 pas twee jaar oud, en niet iedereen kende het 
natuurlijk In dit geval schetste Vogel de achtergrond van de Vlaamse 
letterkundige beweging.86 

Johan de Meester kan zonder meer Vogels ontdekker worden genoemd. 
Voor de jonge artiest is deze eerste kritiek van doorslaggevende betekenis 
geweest. Zo kon hij later tevreden constateren: 'De beslissing was van dat 
oogenblik gevallen: ik ging door. De breidde mijn répertoire uit, ik vroeg hier 
en daar raad bij menschen, die 't weten konden en van wie ik wat leeren kon, 
ik studeerde hard, en zoo ben ik langzamerhand gekomen waar ik nu ben....'87 

De 'mensen die 't weten konden' waren voor Vogel vooral literatoren en 
intellectuelen. Gedurende de eerste zes jaar van zijn carrière nodigde hij 
bijvoorbeeld de professoren Te Winkel88, Kuyper89 en Van Herwerden90 uit om 
naar hem te komen luisteren en hem van kritiek te dienen. Een vroege 
aanmoediging moet zijn gekomen van de kant van de Leidse hoogleraar in de 
Nederlandse letteren en leermeester van Louis Couperus, Jan ten Brink91 

Deze moet nog voor zijn dood op 18 juli 1901 onder Vogels gehoor zijn 
geweest. Diens eerste persboekje citeert zijn oordeel: 'Een groot kunstenaar is 
de heer Albert Vogel, een kunstenaar met de meest benijdbare gaven, een 
onzer eersten zoo niet de eerste!' Het is gedateerd 16 mei 1901.92 Dit betekent 
dat Ten Brink Vogel hoogstwaarschijnlijk eveneens in Starkadd heeft gehoord, 
al is er geen recensie van die datum bewaard gebleven. Met professor van 
Hamel, die in de jaren negentig in zijn publicaties had geklaagd over de 
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beperkingen van de 'verzen zegkunsf ,* zou Vogel ook spoedig nader kennis 
maken. Hij zou hem ontmoeten op een voordracht van Koning Oedipus voor 
de Groningse studentenvereniging Dicendo Discimus in 1904.94 Na dat 
optreden stuurde Van Hamel de voordrachtskunstenaar een 'vleiend 
schrijven',95 vergezeld van zijn portret en zijn artikel in De Gids, dat Vogel 
aanvankelijk tot de studie van de tragedie had geïnspireerd.56 

Van de voordracht van Starkadd zijn geen afbeeldingen overgeleverd. 
Een portretopname van Vogel, afgedrukt in Romantische voordrachtkunst heeft 
als ondertiteling meegekregen: 'Vogel in den Starkadd-tijd'. De opname zegt 
ons echter niets over de wijze van voordragen. Op een andere foto zien we 
Vogel eveneens met snor en hoed, gekleed in een driedelig pak, een 
weelderige cravatte om zijn nek en een ring met een grote steen aan zijn 
linkerringvinger, met dandy-eske nonchalance schuin op een stoel zitten, een 
boek in zijn rechterhand. Hier poseert hij duidelijk als de 
voordrachtskunstenaar. 

De kennismaking met Johan de Meester leidde tot een levenslange 
vriendschap tussen de voordrachtskunstenaar en de criticus. In zijn 
Rotterdamse woning ontving deze de vooraanstaande kunstenaars van zijn 
tijd.97 In zijn rubriek in de Nieuwe Rotterdamsche Courant bleef De Meester 
Vogels voordrachten door de jaren heen consequent volgen. 

Koning Oedipus (1901) 
Koning Oedipus was in Nederland zoals gezegd voor het eerst opgevoerd 

in 1891 onder leiding van Mendes da Costa, de latere redacteur van het 
tijdschrift Het Tooneel.™ Het jaar daarop had Jean Mounet-Sully zijn creatie in 
het Grand Theatre aan de Amstelstraat laten zien, 'met een stem als verre 
donder en ogen als de bliksem'." Op 21 november 1896 ging het Griekse 
treurspel in première in de Amsterdamse Stadsschouwburg met Louis 
Bouwmeester in de hoofdrol, bij de Koninklijke Vereeniging 'Het 
Nederlandsch Tooneel'.100 

Getuige zijn stukken in de Delftsche Courant had Albert Vogel de Franse 
acteur in de jaren negentig op het toneel gezien.101 Zijn opmerkingen over 
Mounet-Sully in genoemde publicatie geven aan dat hij hem bewonderde. In 
een interview in de NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT heeft hij eens 
gezegd dat hij graag les van Mounet-Sully zou hebben gehad.102 Vogels 
adoratie voor Bouwmeester is al verschillende malen aan de orde gekomen. 

Wat voor moed er voor nodig is geweest, voor een 'dilettant
voordrachtskunstenaar', om een hele Griekse tragedie in zijn eentje op het 
toneel te zetten en daar dan nog Oedipus voor te kiezen, het stuk waarin Louis 
Bouwmeester vijf jaar eerder grotere bewondering had geoogst dan in diens 
tot op de dag van vandaag legendarische Shylock-interpretatie, laat zich 
moeilijk meer voor de geest roepen. Essentieel, voor de Hollandse 
voorstelling, was de volmaakt nieuwe opvatting, die 'regisseur' Mendes da 
Costa Bouwmeester had getracht duidelijk te maken. De classicus wilde dat 
Bouwmeester de koning speelde 'met terzijdestelling van de oude beproefde 
middelen, riekend naar het melodrama' - met rollende ogen en klauwende 
handen - en met aanwending van voor hem betrekkelijk nieuwe, namelijk 
'dat de emotie bij de toeschouwers zou moeten worden gewekt in hoofdzaak 
door dictie, gebaar, standen.'103 Tot op de dag van de première leek 
Bouwmeester niet goed in zijn koningshuid te zitten. Bij de generale zaten de 
leden van de Raad van Beheer in de zaal, al even zenuwachtig als de spelers, 
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want tot op de voorlaatste repetitie had Bouwmeester zijn vorm nog met 
gevonden. 'Men vreesde het ergste - maar zodra Bouwmeester, gegrimeerd 
en in het kostuum van Oedipus, op de trappen van het paleis verscheen en de 
eerste zinnen van zijn tekst had gezegd, leek het of er een wonder met hem 
gebeurd was. Van weifeling was geen sprake meer. Daar stond een koning, 
daar speelde het genie. Zo overweldigend was de indruk van dit onverwacht 
magistrale spel, dat de anderen soms moeite hadden in hun rol te blijven. De 
première werd voor Louis een triomf 'zoals hij nog zelden had beleefd . 

Vogel bracht Koning Oedipus in de vertaling van de classicus H. van 
Herwerden.105 Evenals bij Starkadd begon hij met het houden van een inleiding 
over het stuk en de bedoeling die de schrijver ermee had gehad. Daarna 
verdween hij even achter de schermen om weer opnieuw op te komen ui het 
kostuum van een Grieks redenaar en met baard en pruik. Vervolgens beeldde 
hii elke persoon van de tragedie uit, tot en met de koren toe, 'naar karakter, 
naar stem, naar houding zelfs, zó,' - schreef een tijdgenoot, dat wie nóóit de 
Oedipus heeft gelezen, wie nóóit een opvoering ervan heeft bijgewoond, het 
werk door de voordracht heeft kunnen, - neen, heeft móeten begrijpen.106 Zijn 
optreden duurde ruim twee uur.107 Van haperen was geen sprake; 'zelfs geen 
souffleur stond hem ten dienste', schreef een andere krant na een optreden te 

Harlingen.106 „ . . , 
Er zijn verschillende afbeeldingen overgeleverd van Vogel in de 

voordracht van Koning Oedipus. De oudste betreft een programmaatje m zijn 
archief109 waarop hij door een niet erg talentvolle tekenaar in een ietwat 
onhandige pose is afgebeeld, de benen enigszins uit elkaar en het gewicht, 
naar het lijkt gelijk verdeeld - bepaald geen klassieke contraposto. Zijn 
linkerhand houdt hij aan de rechterschouder, de rechterarm is op nogal 
ongelukkige wijze voor zijn lichaam gekromd. Sprekender zijn de foto's van 
hem in diezelfde rol. In de Romeinse tijd werd Oedipus vaak afgebeeld met 
de rechterhand geheven in een spreekgebaar; dit was de klassieke 'stand 
voor een redenaar.110 Van Vogel bestaat een dergelijke opname, zijn gewicht 
in iets voorovergebogen houding op zijn rechtervoet rustend, de rechterhand 
geheven, de blik als over de hoofden van een menigte op oneindig gericht. 

Op de foto's is Vogel gekleed in een lang, donker gekleurd 
ondergewaad met hele korte mouwtjes, een lichter getinte toga over de 
linkerschouder gedrapeerd en daar bevestigd met een gesp; volgens kritieken 
was het onderkleed rood en de toga blauwgrijs van kleur.111 Hij draagt een 
pruik met krullend haar en een haarband, een snor en een baard. Deze 
vermomming lijkt erg op de tekening van Jelgerhuis in diens les over de 
kostumering van Grieken en Romeinen.112 Het is ook mogelijk dat Vogel de 
copie van een standbeeld van de Griekse redenaar Demosthenes in het 
Vaticaans museum te Rome tot voorbeeld gekozen heeft. Deze is uitgebeeld 
met een dergelijk kapsel, baard en snor en een ontblote rechterschouder 
onder zijn himation (toga). Vogel moest wel een concessie doen aan de 
historische accuratesse. Om anno 1900 met één blote schouder op de planken 
te stappen zou iets te veel zijn gevraagd.113 

Speciale kunst bij een dergelijke kostumering was het mantelwerpen, 
oftewel het in één vloeiend gebaar om het lichaam draperen van de toga. 
Quintilianus besteedde al een hele passage aan de effecten die het adequaat 
hanteren van dit kledingstuk kon nebben voor de redenaar.114 Het was een 
vast onderdeel van de negentiende-eeuwse toneelspeelkunst. In een 
interview vertelde Louis Bouwmeester eens hoe hij het mantelwerpen thuis 
had geleerd van zijn vader, die hem een 'keukenboezelaar' omsloeg om mee 

83 



Deel II. Hoofdstuk 2. 

te oefenen.115 Vogel was van mening dat hij zich vrijer kon bewegen in antieke 
dracht.116 , . . 

Eén foto van Vogel als Oedipus toont hem met de toga met twee handen 
schuin links boven zijn hoofd geheven, alsof hij op het punt staat het 
kledingstuk in tweeën te scheuren. Zijn gezicht heeft een verdwaasde 
uitdrukking, de ogen zijn wijd opengesperd, de mond staat open, het hoofd 
helt in zijn geheel naar rechts. De krampachtige houding heeft met het 
elegante mantelwerpen weinig meer te maken. Al met al maakt deze 'stand' 
op een huidige beschouwer vanwege de kunstmatige pose een beetje een 
lachwekkende indruk. 

In de voordracht zelf paste Vogel, net als bij Starkadd, het prmape van 
de monoloog toe, dat wil zeggen: hij interpreteerde alle personages in de 
tragedie zelf. Hoe hij dit deed is in de recensies wel enigszins na te gaan. 

Een 'voordragen' mocht Vogels optreden niet genoemd worden, schreef 
de Delftsche Courant; het hele drama werd gespeeld."7 Deze krant prees de 
'meesterlijke, schilderachtige, zorgvuldig bestudeerde standen en 
bewegingen' van de 'acteur'.118 Vogel moest alle personages duidelijk typeren 
door middel van een eigen stem, gebaar en stand, aldus deze recensent, die 
schreef dat hij werd getroffen door de 'scherpe, verrassende tegenstellingen' 
in het uitbeelden van de verschillende karakters.119 'Oedipus' toornen tegen 
den ten onrechte verdachten Kreon en het rustige antwoord van deze; de van 
angst en wreed vermoeden heesche stem van den Koning en Iocaste's 
geruststellende tegenwerpingen; het zijn slechts een paar voorbeelden...'120 

Men dacht niet meer dat één persoon dat alles voorstelde, schreef een 
Harlinger recensent.121 De stemwendingen waren verrassend, schreef een 
journalist na een voordracht te Amersfoort.122 Men hoorde duidelijk wie er 
aan het woord was: Oedipus, Kreon, Teiresias, Iocaste, schreef deze zelfde 
verslaggever. Het koor werd weergegeven door 'een helder tenorgeluid', 
meende een ander.123 Een bezwaar was wel dat Vogels weergave van 
vrouwenstemmen - in dit geval die van Iocaste - niet voldeed, zo stelde een 
Haagse correspondent.124 Unaniem waren echter de loftuitingen over de 
wanhoopsscène, als koning Oedipus tot de ontdekking komt wat hij heeft 
gedaan.125 'Zijn "wee! Wee!" kreet, aan het einde 3de akte sneed ons door de 
ziel', schreef een recensent.126 Ditzelfde optreden liet een specifieke 
herinnering na: 'Een moment dat ons juist daardoor zoo bijzonder getroffen 
heeft, was het verschijnen van den blinden ziener Teiresias, geleund op en 
begeleid door een knaap. Die leunende armheffing en dat geloken oog, dat 
beverige van het oud-mannetjesgeluid, alles heel even maar. Maar toch juist 
voldoende om ons de figuur van den grijzen wijze voor den geest te brengen, 
om die nimmer te vergeten'.127 De 'knaap' moet aan de fantasie van de 
journalist ontsproten zijn. 

Eén der eerste wat diepgaander kritieken op de voordracht kwam van 
Johan de Meester.128 Vogel reciteerde het stuk vrijwel in zijn geheel; alleen in 
de koren en in de laatste episode had hij iets gesnoeid, schreef deze, maar de 
hamvraag was of het voordragen van een hele tragedie door één persoon niet 
te veeleisend was? De Meester vond van wel. 

Vogel was gekleed als Grieks redenaar, maar hij trachtte door 'stem- en 
standverwisselen' al de verschillende personages uit de tragedie om beurten 
te interpreteren. Dit was voor één mens simpelweg onmogelijk. De Meester 
noemde Vogels streven roekeloos.129 Dan was er nog de kwestie van de 
interpretatie. De Rotterdammer ontwaarde de invloed van Mounet-Sully's 
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romantische Oedipus, 'die Vogel blijkbaar bewonderf .,3° Vogel zelf zei later 
inderdaad in een interview hoe het artikel van Van Hamel, 'De Oedipus der 
Fransche klassieken',131 hem had beïnvloed bij zijn interpretatie.132 In dit 
artikel, dat begon met Mounet-Sully te prijzen voor diens vertolking, stelde 
Van Hamel dat er in de jaren 1890 een mentaliteitsverandering had 
plaatsgehad; het publiek was minder geïnteresseerd in 'de verrassende 
ontwikkelingen van ingewikkelde toestanden' en had 'meer zin gekregen 
voor buitengewoon treffende "états d'ame"'.133 Zodoende was het volgens 
Van Hamel toegankelijker gemaakt voor het antieke noodlotsdrama: 
'Tusschen Sophocles en den modernen schouwburgbezoeker hebben Ibsen en 
Maeterlinck de klove nagenoeg gedempt.'134 Want waar ging het om in Koning 
Oedipus? 'Het eerste opkomen van een pijnlijk vermoeden, en dan, onder den 
drang dier pijn, het uitvorschen der waarheid, met zijn angst, zijn 
opflikkering van ijdele hoop, zijn wreede ontsluiering van het afschuwelijk 
geheim - ziedaar, uitsluitend, het onderwerp van het treurspel', aldus Van 
Hamel.135 Door deze opvatting als uitgangspunt te nemen kon Vogel er een 
psychologisch eenmansdrama van maken. Centraal stond immers het 
innerlijk gevecht van de hoofdfiguur. 

De Meester gaf de voorkeur aan een 'rustiger vertoning' en des te meer 
zo bij een voordracht door één persoon. Hij waarschuwde Vogel ernstig voor 
al het spel, dat ook maar enigszins kon doen denken aan Spielerei. Hij besloot 
zijn artikel met Vogel te kenschetsen als een officier, in wie een toneelspeler 
verloren ging.136 

Ook andere critici wezen op deze tweespalt in de voordracht. Bij gebrek 
aan tegenspelers zag Vogel zich gedwongen steeds ook de 
toneelaanwijzingen van de vertaler op te zeggen. Dit gaf soms aanleiding tot 
bijna komische situaties. Vlak na de wanhoopsscène zei Vogel bijvoorbeeld, 
bleek van aandoening, doch volkomen kalm, met de stem van een prologus 
of inleider: 'Oedipus ijlt zijn paleis binnen.'137 

Een optreden van Vogel ter gelegenheid van het jubileum van de 
koningin-moeder Emma in de zalen van Puchri Studio, op 14 januari 1904, 
genereerde bijzonder veel publiciteit. Bij deze gelegenheid droeg Vogel 'een 
kort resumé' van de tragedie voor.138 Een kritische aanmerking leverde W.G. 
van Nouhuys in Het Vaderland,™ niet zozeer op de wijze van voordragen, als 
op de bewerking van het stuk. Vogel waagde zich aan het reproduceren van 
grote kunst; dan moest hij daar ook respect voor opbrengen, schreef deze 
recensent. Het ging niet aan in een tragedie als Oedipus zo maar allerlei 
coupures te maken, meende hij. Ook had Van Nouhuys bezwaar tegen het 
feit dat Vogel door veranderingen in de tekst uit het metrum raakte en de 
tekst soms als gewoon proza uitsprak. Meer eerbied voor Sophocles, schreef 
hij streng.140 

Een vergelijking met de voorstellingen van Koning Oedipus door de 
Koninklijke Vereeniging 'het Nederlandsch Tooneel' en de Comédie 
Frangaise kwam bij verschillende critici op. 

De Nieuwe Courant roemde Vogels moed om zich aan een 'dergelijk 
krachtstuk' te wagen, juist in verband met de genoemde toneelvoor
stellingen.141 De Avondpost meende dat de voordrachtskunstenaar 'in de grote 
tonelen van smart en jammer' aan Bouwmeester deed denken142 - al was zijn 
opvatting van koning Oedipus een andere dan die van de acteur, zo stelde 
het Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage vast143 Bouwmeester zocht het 
in de laatste acte in een verbijsterend, geweldig dramatisch effect; Vogel was 
milder in zijn weergave, meende deze krant. 'N.H.W.' schreef in de 
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Wereldkroniek1** dat hij niet eens wilde spreken over Bouwmeester, omdat 
diens Oedipus zijn inziens boven elke vergelijking stond; maar Vogels 
voordracht kon een vergelijking met een optreden van Willem Royaards 
makkelijk doorstaan, 'omdat zij duidelijker was'.145 Elke stem, elk karakter 
had Vogel duidelijk aangegeven, zodat er geen twijfel over kon bestaan wie 
van de personages aan het woord was, aldus N.H.W.146 Na een voordracht 
voor de Cerde Hollandais in Parijs in het voorjaar van 1904 schreef de 
buitenlandse correspondent daar dat hij de Nederlandse declamator niet 
beneden Jean Mounet-Sully stelde.147 Vogels opvatting van de koningsrol was 
'meer krachtig naïef dan die van de deken der Comédie Francaise, die fijner 
was en moderner'; Vogels interpretatie was soms zelf 'wild-natuurlijk', maar 
dit kwam meer de geest der klassieken nabij, meende deze recensent.148 Dit 
was geen gering compliment na Mounet-Sully's geruchtmakende vertolking, 
die volgens Isadora Duncan het zesduizend-koppige publiek in het 
Trocadéro-theater deed schudden van het snikken.14' A. van Son schreef in de 
Dordrechtse Courant™ dat noch Mounet Sully, noch Bouwmeester hem bij het 
afscheid van Oedipus zo geroerd hadden als Vogel.151 Professor van 
Herwerden, tenslotte, poneerde dat hij na het zien van Vogels 'meesterlijke' 
vertolking een tweede, verbeterde druk van zijn vertaling had doen 
verschijnen.152 

Door de jaren interpreteerde Vogel Koning Oedipus op verschillende 
manieren. Een recensie, eveneens van Johan de Meester, van een optreden in 
Rotterdam in de winter van 1903 getuigt hiervan: 'Een paar winters geleden 
heeft de heer Albert Vogel hier Oedipus voorgedragen in het Nut. Hijzelf was 
toen als Grieksch zanger gekleed en de zaal was matig vol. Nu was de zaal 
zóó vol, dat de laatstkomenden op het podium vlak om den spreker heen 
gezet moesten worden; en hij, gewoon in de lange jas, zat in een leunstoel, de 
beenen over elkander. Zijn gelaat sprak mee met den mond, maar het lichaam 
acteerde niet.'153 Toch bereikte hij meer nog dan vroeger, vond De Meester. 
'De algemeene-opvatting was dezelfde: de tragedie verdramatiseerd. Voor 
deze zonde kan de heer Vogel zich op de meest illustere voorgangers 
beroepen. Maar het zijn er dan ook verzen naar, deze Hollandsche! Oedipus, 
drama, deed hij leven. Zijn prachtig en zoo volkomen beheerscht geluid deed 
ons al de figuren voortreffelijk gevarieerd hooren en deed ons meevoelen de 
stijging der situatie.'154 Nog maar drie jaar eerder had deze zelfde criticus 
Vogel gebrek aan gevoel verweten.155 

G. van Lissa hoorde Vogels Oedfpws-voordracht op 16 mei 1905 in de 
literaire faculteit van het Amsterdams studentencorps. Hij eindigde zijn 
recensie met een onverhulde aansporing aan Vogel om zich daadwerkelijk op 
de planken te wagen. 'De lust werd groot*, schreef hij, 'om de heer Vogel een 
ruim toneel tegeven, goede decors, een omgeving van artiesten, die spraken 
zoals hij, om hem te zien in zijn Oedipus in volle grootte...'156 

Het voordragen van een heel 'versdrama', al dan niet in kostuum, werd 
Vogels handelsmerk uit de eerste vijf jaar van zijn carrière. In tegenstelling tot 
zijn collega's Royaards en Verkade liet hij zich voorlopig niet overhalen om 
aan het 'echte' toneel te gaan. 
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Manfred (1902) 
In het derde jaar van zijn dubbele loopbaan: als kunstenaar en als 

officier, wierp Vogel zich op Byrons Manfred, in de Nederlandse vertaling van 
G. C. van Hoog.157 , , J . , . . 

Vogel bracht 'dit brokstuk melancholie' gekleed in een rok, geleund 
tegen een stoel, aldus een onbekende Drentse recensent.158 Hij begon 
wederom met een inleiding. In dit geval herinnerde hij zijn publiek aan de 
onstuimigheid van Byrons persoonlijkheid, 'getuigende van haast meer dan 
menschelijke zielesmart en passie.'159 Het hevige lijden van Manfred was zo 
aangrijpend uitgebeeld dat men vanzelf persoonlijke motieven achter het 
gedicht ging zoeken. Vogel vertelde over een tragische liefdesgeschiedenis 
die de dichter in Horence meemaakte en citeerde critici, die de verhouding 
tot zijn zuster noemden.160 De woeste natuurtaferelen die in het gedicht 
werden opgeroepen waren volgens Vogel geïnspireerd door Byrons jeugd in 
de Schotse Hooglanden. Niet overal was het pogen van Byron even geslaagd, 
aldus de voordrachtskunstenaar. Niemand minder dan Goethe had een 
vleiend oordeel uitgesproken over het gedicht, doch ook de zwakke punten 
ervan aangewezen, zei Vogel.161 Meestal droeg hij dan het hele gedicht voor, 
hoewel hij zich ook wel eens beperkte tot drie fragmenten.162 

Van deze voordracht zijn geen afbeeldingen overgeleverd. 
Ook dit optreden werd weer uitgebreid besproken door Johan de 

Meester.163 Deze begon zijn recensie met een citaat uit Busken Huets studie 
van Byrons Don Juan uit 1881, waarin de Engelse dichter de hemel in 
geprezen wordt, zo schreef de criticus. Hij haalde Nicolaas Beets aan, die 
Byron de Napoleon op dichterlijk gebied noemde, en de negentiende-eeuwse 
Hollandse vertalers van Byron: S.J. van den Bergh, Hasebroek, Ten Kate, Da 
Costa, Potgieter, Van Lennep en Bilderdijk.164 Vervolgens stelde hij dat de 
Engelse poëzie de Nederlandse generatie van tachtig wel degelijk had 
beïnvloed, maar dat Byron hier zeker niets mee te maken had. 'Shelley en 
Keats waren een openbaring geweest - Byron werd gereedlijk rhetorisch 
genoemd.'165 . 

Des te verbazender was het, dat iemand van de generatie na 80 juist 
Byron koos om mee voor te dag te komen, vervolgde De Meester; Vogel had 
de 'bombasf van Byron 'niet geschroomd'.166 Het was een gelukkige keuze, 
aldus de criticus, alleen al omdat dit versdrama gecentreerd was rond de 
titelheld. De andere figuren waren zoals hij het noemde 'nevelgestalten', 
hetgeen een voordracht door één persoon ten goede kwam. Vogel gaf de 
geesten volgens de criticus voortreffelijk weer. De Meester noemde het 
verschil met de interpretatie door Ernst Possart: Vogel hield Astarte's stem 
'volkomen blank'.167 In deze voordracht geen verkleedpartijen, vervolgde de 
journalist, haast geen spel, maar grote soberheid, des te verdienstelijker, 'daar 
de toeschouwer-toehoorder het de redenaar kon aanzien, aanvoelen zelfs, dat 
hij zich stond in te houden'.168 Het einde heette een prachtig voorbeeld van 
stembeheersing door iemand, die 'ongedeerd zijn keel kon laten krijschen, 
maar er onmiddellijk daarop weer welluidendheid uit wist te halen'.169 De 
recensent van een Drentse krant meende ook dat het geheim van Vogels 
optreden misschien school in zijn sobere mimiek, 'maar zeker in het 
volkomen meester zijn over een zó machtig en plooibaar stemgeluid.'170 De 
Meesters enige bezwaar tegen de voordracht was, evenals bij Starkadd, dat 
Vogel zich teveel vrijheden in de tekst had veroorloofd. 'Royaards verandert 
ook zeer dikwijls, doch zelden raakt hij dan uit het rhythme.'171 
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Teksteetrouwheid zou Vogel vanzelf dwingen ritmischer te blijven. De 
Meester kon het niet nalaten om wederom te constateren dat er m deze 
officier een toneelkunstenaar verloren ging.172 

Ook uit andere reacties op dit nieuwe repertoirestuk blijkt dat Vogel 
zich de kritiek op vorige optredens ter harte genomen had. Allereerst in de 
keuze van het we rk dat bijna een alleenspraak was van de hoofdpersoon. 
Dan was er de soberheid in opvoering. 'En zonder effectbejag, zonder 
schreeuwende, storende contrasten, zonder gebaren of lichaamsverwnnging 
schreden statig en zwaar de versregels voorf, schreef een Brabants criticus. 
Vooral de stervensscène was indrukwekkend: juist die scène, 'zo licht vatbaar 
voor overdrijving, doet ons zien welk een machtig talent er in dezen jongen 
kunstenaar schuilgaat,' meende de Drentse journalist.174 Johan de Meester 
noemde deze scène 'beslist enorm'.175 Professor van Hamel getuigde na een 
voorstelling van Manfred schriftelijk van zijn bewondering voor de 
voordrachtskunstenaar.176 Ook bij deze voordracht ontving Vogel dus 
erkenning uit literair-wetenschappelijke hoek 

Ondanks deze aanmoedigingen ging Vogel toch niet verder op de de 
ingeslagen weg. Zijn eerstvolgende repertoirestukken waren weer volledige 
toneelstukken, waarin hij alle personages zelf moest interpreteren. 

Salomé (1903) 
'Als ik aan Albert Vogels kunst denk komt mij altijd weer een avond, in 

het afgelegen Marineoord, den Helder, voor den geest, waarop hij ons de 
schoonheid bracht van 'Salomé' van Oscar Wilde. Dit was een revelatie, en 
het werd tot een zeldzaam genot! Zóó suggestief en beeldend, zoo prachtig 
van coloriet en schakeeringen, tot in de teerste nuances, gaf zijn stem dit spel 
van Oostersche passie en wellust, van zuiverste teerheid en reinheid, en 
tenslotte van vervloekingsmacht weer, dat ik nooit gewenscht heb 'Salomé' 
door anderen te zien spelen, dit was volmaakt...' 

W.L. Bolding-Goemans, Albert Vogel Gedenkboek m 

Albert Vogel was geen progressief man. Het realisme op het toneel 
sprak hem niet aan; over Heijermans heeft hij eens geschreven, dat hij hem 
geen innig en diep kunstenaar vond.178 Het Decadentisme was zijn genre met. 
Gelukkig maar, schreef Johan de Meester eens, 'omdat hij er te gezond voor 
is.'179 Daarom is het des te merkwaardiger, dat Vogels voordracht van Oscar 
Wilde's controversiële stuk Salomé plaatshad vóór de eerste toneeluitvoering 
in ons land. 

Albert Vogel bracht het stuk voor het eerst op 19 november 1903 in de 
Nutszaal te Rotterdam voor de leden van de handelsbediendenvereniging 
Mercurius 'met hunne dames',180 in de vertaling van Willem van Leer.181 Uit 
een recensie over Salomé in het Rotterdamsch Nieuwsblad blijkt dat Vogel het 
hele drama voordroeg en niet slechts een fragment.182 De vertaling die hij 
gebruikte moet dus hebben bestaan vóór de vertaling door mevrouw Twiss-
Suermondt, die in 1904 door het Brondgeest-ensemble zou worden gebruikt, 
en lang vóór die door Hélène Swarth (1910).183 

Het was een gewaagde programmakeuze voor een beginnend artiest, 
gezien het feit dat na Wilde's dood drie jaar eerder de herinnering aan diens 
proces en veroordeling nog levendig was en de morele verontwaardiging, 
ook in ons land, zich nog steeds tegen de dichter zowel als tegen diens werk 
richtte. Het had Vogel als beroepsofficier op zijn minst een berisping kunnen 
opleveren. Vogel zelf achtte de val van Oscar Wilde zonder twijfel een 
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tragedie. Dit kunnen we opmaken uit een bewogen artikel dat hn publiceerde 
! n 8 d 7 Ueuwarder Courant naar aanleiding van een optreden voor de 
gevaneenen in de strafgevangenis in Leeuwarden in lyiy. . . . . . . e , A 
g V o g S keuze was bovendien des te opmerkelijk» omdat hij Salomé 
onmogelijk ergens op het toneel kan hebben gezien vóór het eind van het jaar 

1 9 ° 3 ' Het toneelstuk werd voor het eerst in 1896 te Parijs opgevoerd door 
AuréltenLugné-Poe en diens Theatre de 1'Oeuvre * De Duitse verteling door 
H ^ w f g LacSrnann kwam uit in Wenen in juni 1900 met de illustraties van 
Aubrey Beardsley. De eerste voorstelling in die taal hadplaats te Berlijn op 15 
november T902, op een privé-matinee in het Kleines Theater Het was deze 
p r o d u c e die Gehard Strauss tot zijn opera inspireerde. Publiek succes kreeg 
het stak pas na opvoeringen in Stuttgart, Hamburg en Berlijn,'» onder regie 
van de jonge MaxBernhardt, met decors van Max Kruse en Lovis Cormth en 
Ludwie Wüllner als Herodes. Deze laatste voorstelling wordt gezien als de 
doorbrak van het s tuk.- In Londen gaf de door J.T. Grein en diens 
independent Theatre geplande Engelse première met de beroemde dan eres 
Maud Allan in de hoofdrol zelfs in 1915 nog aanleiding tot het beruchte 
Billing-proces, hetgeen de opvoering wederom wist te voorkomen 

Het Duitse gezelschap Salon für alle Kunst met Helene Riechers en 
Arthur Waldemar in de hoofdrollen bracht Salomé 'in een prachtig en 
weelderig decor' in Rotterdam vanaf 4 februari 1904.» Kort daarop werd het 
stuk ook in het Nederlands gespeeld door het Rotterdamse Brondgeest-
ensemble met mevrouw Brondgeest-de Vries 'als een krachtige Salomé . Dit 
was, zoals gezegd, meer dan twee maanden na Vogels voordracht van het 
stuk in diezelfde stad. „ ~ ~ , 

Toch bestaat er geen aanleiding om aan te nemen dat Vogel de vroege 
Duitse voorstellingen heeft gezien. Als beroepsofficier die in de avonduren 
optrad had hij niet bepaald de tijd om zich plezierreisjes te veroorloven, en 
zijnkennismaking met Berlijn had vermoedelijk pas plaats in 1908.- Hi, moet 
zich het stuk hebben eigengemaakt uitsluitend op basis van zijn intuïtie en 
gevoel. 

Kort na het optreden in de Nutszaal op 19 november ontving het 
bestuur van de Rotterdamsche Kunstkring een brief van luitenant Vogel met 
het verzoek ja bijna de smeekbede, om ook daar te mogen optreden met 
Oscar Wilde's stuk.192 De brief is, gezien Vogels latere gemak met de pen, 
eigenaardig onhandig gesteld. 

'Delft 25 November 1903 
Weledelgestrenge Heer 
Vóór enige maanden zond ik eene circulaire a /h Bestuur v / d K. 

Kunstkring waarin ik de mededeeling deed dat ik zoo gaarne voor de 
intellectueele leden dier club zou optreden. 

Op deze circulaire vernam ik tot heden niets en ik vermeen daarom 
goed te doen U weledelgestr. Heer persoonlijk te schrijven en mijn streven en 
werken nader bekend te maken. , 

Aangezocht door 2 Nederlandsche toneelgezelsch. om m hun midden 
de hoofdrollen als acteur te vervullen heb ik deze vragen gewezen van de 
hand omdat ik gesproten uit een van vader tot vader offiaersgeslacnt tot nu 
toe te zeer gehecht ben aan mijne positie en mijn sfeer van kennissen om deze 
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vaarwel te zeggen, tenminste om dit alles te ruilen voor een tooneelleven i.e. 
zeer klein land als het onze. 

Maar dit neemt niet weg dat ik met een hartstochtelijke liefde de 
heerlijke dramatique beoefen en er mij geheel aan geef waar mijn positie het 
mij veroorlooft. Zeer veel treed ik dan ook op met de vertolking v. drama's 
die ik zelf natuurlijk verkozen heb en wier uitbeelding mij groot genot 
verschaffen. Zoo ben ik een der eerste sprekers v / h genootschap Oefening 
Kweekt Kennis te den Haag waar men voor mij alléén dezen winter een 
geheele avond beschikbaar stelt. 

Tot welk bestuur kan ik mij dan beter wenden dan tot dat v / d Kunst 
Kring. Als bestuurders v / e zóó nuttige en artistieke vereeniging zult U toch 
zeker wel willen meehelpen a/d leistung v / e jong artiest die uit hoofde van 
zijne positie rdet voor geldelijke entree mag optreden, doch alleen in beperkte 
kring op invitatie. Met zeer veel genoegen zal ik U doen toekomen 
verscheidene critieken die mij verre boven Rooyaards en boven Laroche193 

stellen: zóó bv. de Leeuwarder - Nijmeegsche - Delftsche Courant terwijl mij 
nooit een vergelijking met Rooyaards ten nadeele kwam. 

Nu is vooral mijn vraag: mag ik 'Salome' komen voordragen van Oscar 
Wilde. 

Vele van Uwe leden hebben mij tot dit schrijven bewogen. 
Nog dit. 
Natuurlijk zal ik het aangenaam vinden de vergoeding voor kosten en 

moeite te ontvangen die U gewoonlijk aan de sprekers betaalt. 
Evenwel stel ik mij desnoods eveneens beschikbaar zonder honorarium 

indien de kas dit U bezwaarlijk zou worden maar indien U mij een 
honorarium aanbiedt dan verzoek ik ook hetzelfde als alle anderen. 

Ziehier geachte Heer een lang schrijven evenals eenige critieken. De hoop 
dat U (mocht U mij uitnoodigen) mijn voordracht beter zult vinden dan mijn 
schrift. Eenig antwoord zou mij echter zeer verplichten. Laat mij Salomé 
zeggen anders moet ik weer naar 2e rangs publiek en dat vind ik 
verschrikkelijk 

Met de meeste hoogachting 
Uw weledelgestr. dienstw. 
Albert Vogel 
Delft Molenstraat 22 

Met de terugzending der critieken zult U mij zeer verplichten.'"4 

Deze voordracht heeft nooit plaatsgehad. De Rotterdamsche Kunstkring 
maakte kennis met Vogel in 1906, met een voordracht van Corblanus.™ Niet 
lang na het versturen van deze brief bracht Vogel Salomé echter in de 
Haagsche Kunstkring. 

Deze mulo-disciplinaire kunstenaarsvereniging besteedde omstreeks 
1900 nogal wat aandacht aan de voordrachtskunst.156 De Kring was vanaf zijn 
oprichting in 1891 vooral een forum van het symbolisme en aanverwante 
Franse stromingen. In 1892 kwam Paul Verlaine naar Nederland met een 
lezing over jonge Franse dichters en zijn eigen werk197 Hoewel hij er niet 
optrad bood de vereniging hem wel een ontvangst aan, tezamen met de 
'magiër' Joséphin Péladan. De Kring had de eer de beide kunstenaars aan 
elkaar te introduceren. Deze confrontatie ontlokte Aegidius Timmermans het 
volgende commentaar: 'Stel u voor de niet groote Verlaine in zijn sjofele pak 
en daartegenover een operaheid van Verdi zoo aan het tooneel ontsnapf .m In 
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elk geval was dit één van de belangrijkste evenementen ter introductie van de 
nieuwe mystiek of het mysticisme in Nederland, zoals dat rond de vonge 
eeuwwisseling in de mode kwam.1" In 1895 trad Lugné-Poe's Theatre de 
1'Oeuvre op in de Kring met onder andere La gardienne van Henn de Regnier. 
Daarna lazen de dichters Emile Verhaeren en Stefan George er uit eigen werk 
en werden er verzen van Hugo von Hofmannsthal voorgedragen. 
Maeterlinck creëerde zelfs een mode. Tachtigers als Gorter, Verwey en Van 
Deyssel kwamen uit Amsterdam over om bij dergelijke avonden aanwezig te 
^ 2 0 0 yya t Nederlandse sprekers betreft gaven professor van Hamel en 
Frank van der Goes lezingen in de Kring. Pine Belder reciteerde er Psyche van 
Couperus, Willlem Royaards droeg er Julius Caesar voor en Marie Kalff, een 
Franse actrice van Nederlandse afkomst en sociétaire van de Comédie 
Franchise, las er verzen van Maeterlinck en Claudel. Maar ook Willem van 
Zuylen, een voordrager van realistische monologen, trad op in de 
vereniging.201 Op 18 januari 1904 kwam Vogel daar met het stuk van Oscar 

Wilde. 
Uit de kritieken blijkt allereerst het controversiële karakter van het stuk 
De Avondpost was in er nauwelijks over te spreken.202 Oscar Wilde was 

een excentrieke schrijver, die de zonderlingste ideeën huldigde en voor wie 
de stelling gold, dat deugd de grootste ondeugd was, meende deze krant. Hij 
had van Salome's affectie voor Johannes een 'abnormale' liefde gemaakt, 
vervolgde de recensent, even abnormaal als het gegeven in The picture of 
Dorian Gray. Salome's passie was een 'onverklaarde onnatuur.'203 Wel was 
deze criticus enthousiast over de precieuze stijl, die aan Couperus' 
allegorieën deed denken, 'fonkelend van juwelenpracht, kleurig en rijk van 
nuances als het zonnespectrum'.204 De figuren van Herodes en van Salomé zelf 
gaf Vogel weer met veel intonatie en voornaamheid, vervolgde deze 
recensent. 'Wederom viel ons een streven om Bouwmeester in toon en 
stembuiging te imiteren, waarin hij vaak zeer gelukkig slaagde.'205 Vogel was 
volgens deze criticus een declamator van talent, al miste hij de breedheid van 
gebaar en volheid van retoriek, die Royaards kenmerkte. Wel prefereerde de 
journalist de zuiverheid van zijn intonatie boven die van Royaards.206 

H. de Boer in het Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage vergeleek 
Vogels voordracht met die van Oedipus, die hij precies een week eerder had 
gehoord.207 Vergde de tragedie meer geestesarbeid, Salomé gaf een zuiverder 
maatstaf ter beoordeling van Vogels kunst, omdat het stuk moderner was, 
aldus deze verslaggever. Waar waren immers de grenzen van de zuivere 
retorica en waar begon het rijk van haar onechte zuster, vroeg De Boer zich 
af? De 'gepassioneerde' gedeelten en vooral die van Salomé zelf, waren het 
best, vervolgde hij, de gewoon te 'zeggen' stukken het zwakst. Natuurlijk was 
het het moeilijkst om een gewoon gesprek buitengewoon te doen klinken. 
Hier toonde zich Vogels gebrek aan routine, meende de criticus.203 

De Boer ging voort een interessant inzicht te geven in de principes van 
de monoloog. Een acteur die zijn vak kent zal bij het lezen van een stuk al 
spoedig weten onder welke soort hij de verschillende karakters moet 
rangschikken, schreef de criticus. Als hij al die karakters alleen had uit te 
beelden zou hij 'zijn creatie in helderheid van bouw kunnen doen winnen 
door het aanbrengen van tegenstellingen'. Zo ontstond 'het geraamte van zijn 
stuk'.209 In dit principe schoot Vogel nog te kort, maar hij wist, meer dan bij 
Koning Oedipus, de verschillende personages tot leven te roepen, aldus de 
recensent. Van Herodes maakte Vogel een figuur die hij 'met veel succes ook 
op het toneel zou kunnen zetten'. Zijn Salomé was een 'zeer bijzondere 
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schepping', hetgeen verbazing wekte na 'die' Jocaste uit Koning Oedipus.110 

Meer dan in de tragedie had Vogel dit stuk het leven van zijn tijd 
meegegeven. De 'wondere ziel en zinnestrelende gloed van het Oosten 
straalden er doorheen' - en tegelijkertijd het leven van de huidige tijd, 
concludeerde De Boer.2" 

Getuige een recensie van een latere voordracht van Salomé was Vogel bij 
deze gelegenheid gekleed in een 'bloedrood, slepend gewaad, met een rode 
band om de donkerbruine haren'.212 Er zijn geen afbeeldingen overgeleverd 
van het optreden in de Haagsche Kunstkring.213 

Vogels voordracht van Salomé in deze vereniging is vooral van belang 
omdat deze aangeeft dat hij in het begin van zijn loopbaan al bereid was 
artistieke risico's te nemen - een belangrijke stap in de richting van een 
professionele carrière. 

Antigone (1904) 
Inmiddels was het Vogels gewoonte geworden om zich elk seizoen een 

nieuw stuk eigen te maken. Hij bleef dus consequent doorgaan met zijn 
specifieke mengsel van voordrachtskunst en solotoneel. 

In de herfst van 1904 werd dit Sophocles' Antigone, in de vertaling van 
professor Van Leeuwen.214 Deze voordracht ging in première voor het Nut in 
Rotterdam vóór 13 oktober van dat jaar. 

Johan de Meester was over Antigone maar matig te spreken.215 

Het werk ging boven Vogels krachten, meende hij. Het geheel van de 
avond was mat, 'met enkele ogenblikken van geheel buiten het kader 
vallende, romantische forsheid'.216 Karaktertekening had De Meester niet 
kunnen ontwaren. Daarenboven was het metrum bijna aldoor 'zoek', schreef 
hij. De wanhoopskreten aan het slot waren 'bravoure-uitingen van een 
drama-speler'.217 Een andere recensent noemde Kreons 'krijs-bulderend' wee
geroep, waarbij Vogel zich kennelijk over een tafel achterover wierp, 
onestetisch en ook een beetje dwaas.218 

Deze aanmerkingen moesten Vogel zo langzamerhand niet meer 
vreemd in de oren klinken. Het moest hem nu toch duidelijk zijn dat uiterste 
zelfbeheersing hem de beste resultaten bracht. Kennelijk heeft hij die 
gedurende die winter in praktijk leren brengen. Een voordracht van hetzelfde 
stuk in Amsterdam in maart 1905 gaf aanleiding tot een uitgebreide kritiek in 
het Algemeen Handelsblad.™ Onder de titel: 'Albert Vogel. - Een auto-didacf, 
sprak G. van Lissa zijn verbazing uit over de resultaten die de Vogel geheel 
op eigen kracht bereikt had. Na een vijftal jaren in besloten kring door het 
hele land te hebben opgetreden was dit volgens de criticus zijn eerste Nuts-
voorstelling in de hoofdstad. Van Lissa meende dat het zijn taak was de 
lezers van het Handelsblad iets mee te delen over 'deze merkwaardige 
kunstenaar'.220 Hij begon met te verwijzen naar Vogels toneelambities op de 
Haarlemse HBS, een onderwerp waarover hij missschien was ingelicht door 
Jan Feith, die in die tijd ook aan het Handelsblad verbonden was. Vervolgens 
constateerde Van Lissa dat Vogel een man was van de zuivere romantiek; niet 
de propaganda van de planken gemaakt 'voor stellingen en principes' trok 
hem aan - een interessante uithaal naar de club rond Jolles? - maar de zuivere, 
onvervalste tragiek, datgene 'wat ieder die door de natuur bedeeld was met 
gevoel voor menselijk lijden wel moest aanspreken'.221 Vogels kunst was 'een 
zuivere natuurkunst, de figuren, die hij al voordragend opvoerde, waren 
échte mensen', meende deze criticus. Zijn optreden was daarom zo 
sympathiek omdat het zo vrij was van maniertjes, 'zo geheel niet aanstellerig', 
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vervolgde hij. Van Lissa schetste Vogels repertoire en in die opsomming 
komen twee stukken voor waar we niet eerder over lazen, namelijk Ibsens 
Nnnrse heervaart en Sophocles' Philoctetes.m 

D a S T g i n g Van Lissa over tot hij de bespreking van Antigone^ fa 
'eeklede jas' trad Vogel op, een stoel met hoge rug als enig requisiet. Met de 
hana op de stoel gekund zei hij alle rollen uit het hoofd, zonder één ogenblik 
v^n weifding, vervolgde de recensent- Uitsluitend met zijn stem en 
h a s t e n s met een buiging met hoofd of lichaam typeerde Vogel alle 
p ï sonag t s . S koning L o n en in Haemon kon hij daarbij 'zijn eigen 
stemgehüd' laten horen, Teiresias was 'oud en beveng, met lete 
S s c Ï Ï o e f d s in de keel', bij de koren klonk Vogds timbre 'als 
tompdeeschal' » Vogel moest elk karakter bestudeerd hebben, moest over 
d t e S n n a g e d a c h t hebben, om deze onderling zo verschillende mensen zó te 
kunnen opvoeren, meende Van Lissa. Het beste stuk was; Vogel[ *» .he t slot 
'Daar gaf lüj een kracht en een woede, die meesleepten, deden nUen Ap 
Kreon deed volgens de recensent denken aan die van Bouwmeester,226 en dat 
terwijl Vogel beweerde dat hij die rol van zijn idool nooit zag. Merkwaardig, 
maar niet bevreemdend; Bouwmeester zowel als Vogel waren immers 
mannen van de romantiek, schreef de journaliste Vogel was m deze 
voorstelling op zijn best omdat hij zich zo inhield: 'Krampachtig hield hij zo 
nu en dan den stoel vast, als ware hij bang te zullen gaan spelen met vol 
eebaar' In de enkele standen, het weinige hoofdbewegen, een blik af en toe, 
bewees hij zijn gevoel voor actie. Van Lissa constateerde dat Vogel een 
geboren acteur was.228 _. . _ , 

'In der Beschrankung zeigt sich erst der Meister-. Deze zelfbeheersing 
kostte Vogel overduidelijk de grootste inspanning - maar daarmee bereikte 
S de befte resultaten. Ook deze voordracht bracht Vogel blijkbaar op 
verschillende manieren. Getuige de ondertekst bij een foto in een brochure uit 
1914 hield Vogel deze voordracht soms in hetzelfde kostuum als Koning 
Oedipus. Uit de recensie van Van Lissa blijkt dat hij Anyone ook in geklede 
jas' voordroeg. 

Koning Svend (1905) 
In oktober 1905 kwam Albert Vogel met de première van Koning Svend 

een versdrama van Hendrik van der Wal, die het stuk speciaal voor Vogel 
geschreven had. Van der Wal was op dat moment een vier-en-twinbgjange 
Leidse student in de letteren. Hij had een aantal opstellen gepubkceerd in De 
Kroniek219 en later zouden enkele toneelstukken van zijn hand het licht zien. 

Koning Svend was een 'drama van wapentragiek' m vijf bedrijven, 
geschreven in proza en in verzen.23' De schrijver meende nadrukkelijk te zijn 
geïnspireerd door Vogels voordrachten, en vermoedelijk vooral door die van 
Starkadd. Het verhaal speelt in Denemarken. Koning Svend is een jonge, 
energieke vorst die onder zeer moeilijke omstandigheden de troon bestijgt. 
Om zijn verdeelde land te herenigen roept hij op tot een veldtocht, zonder 
eerst zijn onderdanen over dit plan te hebben gepolst. Speaaal de vazal 
Knoet komt in opstand en ruit de bevolking tegen de nieuwe koning op. Na 
allerlei veldslagen gaat Svend in een dramatisch einde ten onder. 

De première had plaats voor het Nut in Rotterdam. Daar werd het 
nieuwe stuk voorgedragen, nee, 'voorgeleefd' door de luitenant met de mooie 
stem, dilettant in de kunst in zoverre dat zijn grote liefde voor zijn eigenlijk 
vak hem er nog steeds van weerhield zich waarachtig aan het toneel te 
wijden, schreef de Nieuwe Rotterdamsche Courant.m 
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Het stuk viel de critici niet mee. 
Allereerst was de hoofdpersoon gebrekkig getekend, zo oordeelde Johan 

de Meester.233 De titelheld muntte uit door deugd noch ondeugd. Levend in 
een gevaarlijke rijd - het stuk speelde in de middeleeuwen - had hij graag een 
held willen zijn, meende de criticus, maar in plaats daarvan handelde Svend 
roekeloos en verspeelde zo zijn kroon. Hij was arrogant ten opzichte van zijn 
volk, en dus niet interessant als 'der Keerlen God.'2" De protagonist was 
volgens de journalist geen figuur waar men warm voor liep. De Meester 
meende dat achter Koning Svend niet een auteur met een krachtige 
persoonlijkheid stond, 'noch iemand die, gelijk Schiller in de Rauber, er maar 
op los schreef om uit te bulderen, wat hij zeggen moest; noch een 
woordkunstenaar of technicus met een sterk eigen karakter'.235 Integendeel, 
het hele stuk was gemaakt naar oude voorbeelden, 'als een hedendaags 
Lodewijk-de-zoveelste meubel naar de modellen der 17e of 18e eeuw'.236 

De Meester was wel enthousiast over Vogels vertolking. Het krijgshaftig 
élan van het drama was immers 'een spekje naar Vogel's bekje'.237 De snelle 
overgangen van het zuiver romantisch drama was Vogel geheel meester: 'Zóó 
davert zijn stem van vervoering en - af! hij spreekt zakelijk-nuchter; zoo 
monologiseert hij als koning en, volgend tooneel, doet de menigte hooren. 
Juist in dit laatste, in dat teekenen met het geluid, door verschillende stemmen, 
in de vergadering, in het kamp, over elkander heen te laten vallen, hebben wij 
den voordrager gisteren bijzonder bewonderd,' schreef de criticus.238 Vogels 
articulatie was bij bij deze eerste voordracht van een nieuw werk misschien 
niet altijd zuiver of nauwkeurig. Maar de acteur in hem - Vogel was acteur! 
De Meester herhaalde het opnieuw - had voortreffelijk werk geleverd.239 

G. van lissa was ook niet bijster enhousiast over het stuk. Hij hoorde het 
tijdens een voordracht te Haarlem op 27 oktober van dat jaar en verdacht de 
schrijver ervan het voor Vogel te hebben geschreven omdat deze er in zijn 
voordracht een allure aan verlenen kon die de tekst zelf niet bezat.240 Daar 
stond tegenover dat Vogels keuze in de klassieke en romantische school 
beperkt was, vervolgde deze criticus, en hij toch gedwongen was zijn 
voordrachten juist ddar te zoeken. De wisselwerking was dus wederzijds, 
meende hij.241 De verschillende karakters te doen léven, dat was een kolfje 
naar Vogels hand, schreef Van Lissa. Met een enkel woord en gebaar elke 
gemoedsstemming van één of van velen te verduidelijken, dat was zijn 
kracht. De auteur had wel reden de declamator dankbaar te zijn, en ook -
hoewel in mindere mate - het omgekeerde, de declamator de auteur, 
concludeerde deze verslaggever.242 

De criticus J.H. Rössing was bij diezelfde voordracht aanwezig. Het was 
de eerste keerde dat hij Vogel hoorde declameren. Was Van Lissa en 
betrekkelijk onbekende, Rössing was wat men noemt 'een oude rot in het 
vak'. Zijn oordeel moet voor Vogel van groot belang zijn geweest 

Rössing begon zijn recensie eveneens met een analyse van Koning 
Svend.20 Zijn bezwaar was dat geen der personages door de tekst werkelijk 
tot leven geroepen werd. De psychologie ontbrak, zo oordeelde hij. 
Bovendien kende het stuk volgens hem geen grote lijnen; het was 
verbrokkeld, een aaneenschakeling van losse taferelen. Hendrik van der Wal 
had volgens hem nog veel te leren wat betreft de conceptie van zulk een 
drama. Toch noemde Rössing het veelbelovend. Wie een dergelijk stuk 
schreef, was niet de eerste de beste, meende hij.244 

Vervolgens analyseerde hij de voordracht. 
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Het was wonderbaarlijk, stelde Rössing, hoe goed Albert Vogel zonder 
'gemaaktheid' de verschillende personages ook verschillend deed spreken 
ieder volgens eigen karakter. Nog meer trof de kracht die hij in de tekst wist 
te leggen? aldus de recensent. Als Vogel beval: 'te paard, te paard! daverde 
het door de lucht: 'Zo stelde men zich de roep van Richard in voor, in de 
beslissende slag: Een paard! een paard! een koninkrijk voor een paard! Dan 
sprak Vogel uit 'metalen mond'.245 Ook het spreken van heden in een 
volksmenigte gaf de voordrachtskunstenaar volgens de cnbcus 
verbazingwekkend goed weer. Maar toen volgde een al eerder gehoord 
bezwaar Rössing bewonderde Vogels voordracht, maar hij sprak zich uit als 
een beslist tegenstander van diens wijze van doen. 'Een spreker, een zegger, 
een voordrager, een declamator,' mocht als zodanig geen acteur worden. 
Vogel moest volgens de recensent een wijze les betrachten: schoenmaker, bhjl 
bij je leest. 'Al die stemmen, al die standen, al die gebaren van verschillende 
personen, in één persoon, al dat aangeven van decors, van het zooyeelste 
tooneel en het zeggen van: einde van dit of dat bedrijf bederven iedere illusie, 
vermoeien en verwarren.'247 Aan het slot maakte Albert Vogel zich tot 
slachtoffer van zijn eigen opvatting, vervolgde Rössing. Daar speelde hi] 
geheel en al, daar bootste hij van koning Svend het sterven en het 
doodsgerochel na en 'viel als iemand die stervende is achterover'. Dit bedierf 
het laatste deel van zijn voordracht volkomen, meende de journalist.248 

Het acteurschap zat Albert Vogel volgens hem 'in het bloed'; men kon 
zien dat hij acteerde ondanks zichzelve, 'dat hij acteren móesf. Toch wenste 
Rössing hem toe, 'dat hij het acteurschap niet zou verkiezen, om het ideaal te 
behouden'.249 En de criticus eindigde: 'De geloof, dat Albert Vogel, met zijn 
schoon, vol geluid de beste voordrager van ons land is, mits... hij binnen de 
grenzen zijner kunst blijft.'250 

Met repertoirestukken als Starkadi en Koning Svend trok Vogel nu ook de 
grens over. Een eerste bewaard gebleven recensie van een optreden in België 
dateert van 4 maart 1905 en betreft een voordracht van - hoe kan het ook 
anders - Starkadd.m De franstalige krant Le Littoral noemde het interpreteren 
van zo'n slordige tien personages door één persoon 'een geslaagde tour de 
force' ™ Een jaar later bracht Vogel Starkadd en Koning Svend in de Cercle 
Artistique te Antwerpen.253 Deze in 1852 opgerichte kunstkring, een 
overwegend conservatief instituut wars van Vlaamse pretenties, zou zich 
volgens Van Kalmthout pas vanaf ongeveer 1910 actief inzetten voor de 
Vlaamstalige gemeenschap.254 Het optreden van Vogel, in februari 1906 en in 
het Nederlands, mag dus opmerkelijk worden genoemd.255 

'Een kennismaking - en een heel sympathieke', schreef een Vlaamse 
correspondent over de voordracht van Starkadd.** 'Dit zeker onvolkomen, 
maar zo levenswarme en van Germaanse atmosfeer doordrenkte debuut van 
de Vlaming had bij de Nederlander een verwante snaar geraakt; men besefte 
dat een man als Vogel, de rijzige luitenant met zijn blonde snor en zijn 
blauwe ogen en zijn open wezen, van dat werk houden moesf.257 De 
verslaggever roemde Vogels buigzaam, zeer rijk getimbreerd geluid. Vooral 
'het brons van zijn basstem' had hij bewonderd.258 Over Koning Svend was hij 
minder te spreken. 'Of de in dat stuk uitgebeelde wezens iets meer dan het 
kunstmatige tooneel-leven vertoonen, was een andere zaak Maar daar stond 
een gloed tegenover...! Wat een geloof-in-zichzelf, en wat een echt-jeugdig 
dravend vers, met stevig geritmeerden golfslag! Wat "zegt" Vogel prachtig 
verzen. Daar stroomt iets doorheen, daar jubelt en bruist iets door die verzen, 
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zooals hij ze doet klinken; nu eens met bronzen diep echoënden galm, als uit 
een deugdelijk gegoten klok (Svend); een andermaal, wrang en schor (Knud); 
dan weer dof en gebroken, lijk bij oude versleten menschen... De vrouwestem 
alleen - en 't pleit haast voor de echtheid van Vogels talent - gaat hem niet af: 
dat klinkt zoo zoetjes, zoo effen blank, dat men een indruk krijgt van schapige 
goedigheid, die ongetwijfeld de gewenschte niet is. Maar overal is er adem en 
lenigheid en vastheid en kernachtigheid. Hoe weet hij telkens weer in nieuwe 
gedaante zijn stem tot nieuwe individualiteit om te scheppen; wat wordt zij 
pathetisch en grijpt zij u, willens of onwillens, mee in de hoogte, als het 
drama stijgt tot wreede katastrophe.' m 

In 1906 begon de 'dilettant-voordrachtskunstenaar' Albert Vogel een 
zekere naam te krijgen als voordrager van complete 'versdrama's'. Hij was 
volledig autodidact, zo meldden de kranten steeds opnieuw verbaasd; Vogel 
had immers niet eens een gymnasiumopleiding gevolgd. Al zijn critici waren 
het erover eens dat Vogel een bijzonder stemgeluid bezat, waarmee hij zoals 
de Haagsche Courant het uitdrukte, heel wat kon geven: 'zacht-droevig klagen 
en donderend toornen en breed-juichend galmen!'260 Zijn ontdekker, Johan de 
Meester had in diens eerste recensie haarscherp aangeduid wat er nog aan 
Vogels optreden ontbrak261 Vogel had allerlei toneelspelerskwaliteiten, 
schreef de criticus toen; het drama had hij begrepen, maar de geheel eigen 
taal van het gedicht moest hij nog onder de knie krijgen. Hij moest zich meer 
inleven in de inhoud en zich beter houden aan maat en ritme van de verzen. 
Ondertussen had Vogel een krachtig en buigzaam orgaan, een goede 
toneelspelerskop en bewoog hij zich makkelijk262 Hij was een kennelijk 
natuurtalent dat goede vorming behoefde. Foto's uit deze periode tonen hem 
met hoed, snor en zwierige cape. Een scherp gesneden neus en wilskrachtige 
kin zijn de toonaangevende trekken van dit nog jeugdig gelaat. 

In deze tijd begonnen er curieuze berichten te verschijnen in de 
landelijke dagbladen. 'Er gaan schoone verhalen over een luitenant, die tot 
des avonds laat, in den rok of in de lange jas, verzen heeft staan zeggen', 
schreef de Nieuwe Rotterdamsene Courant,™ 'bijvoorbeeld te Zutphen; ijlings 
(sic) de uniform aanschiet; per laatsten trein Arnhem bereikt; te Arnhem nog 
juist den stoomtram naar Utrecht haalt (het enige nachtelijke vervoermiddel 
in ons land, dat, brieven vervoerend, ook menschen meeneemt); te Utrecht 
voor het station heen en weer kuiert tot de eerste trein naar Den Haag 
vertrekt: in den Haag zijn oppasser met twee fietsen vindt; en...evenals de 
vriend in de Bürgschaft juist wanneer hij er moet zijn te Delft komt 
aangerend'.26* 

Vogels vroegere buurman uit Haarlem, Hugo Scheltema, verhaalde later 
hoe men er op kon rekenen dat Vogel er 's ochtends op het Delftse 
kazerneplein niet slaperig bijstond.265 Een mede-officier, G.H.J. Gijsberti 
Hodenpijl, herinnerde zich dat Vogel nooit ontbrak als er appel werd 
geblazen.266 Toch kwam hij soms in de problemen. Het was infanterie-
officieren - in tegenstelling tot die der artillerie - niet toegestaan om na 
gedane dienst uit te gaan in Den Haag. Toen Vogel eens in de trein gesnapt 
werd door een superieur kreeg hij arrest.267 

De eerste zes jaar van zijn carrière bleef Albert Vogel consequent: 
dilettant-voordachtskunstenaar. Deze situatie had mede tot gevolg dat hij die 
eerste jaren in de nationale toneel- en letterenwereld betrekkelijk onbekend 
bleef. In 1906 draaide Vogel op het schouwtoneel van zijn leven de rollen 

96 



Deel n. Hoofdstuk 2. 

echter resoluut om, en werd tegelijkertijd dilettant-officier en professioneel 
artiest. 
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