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Deel n . Hoofdstuk 3. 

II. 3. V O O R D R A C H T S K U N S T OF SOLO-TONEEL? 

Tijdens de eerste vijf jaar van zijn carrière was de enige professionele 
criticus die zijn carrière consequent volgde, Johan de Meester. Omstreeks 
1905 begon zoals we zagen in deze situatie verandering te komen. 

Albert Vogels bekendheid in Amsterdam had vooralsnog even op zich 
laten wachten. Van Lissa had in 1905 in het Handelsblad aangegeven zijn 
lezers aan 'deze merkwaardige kunstenaar' te willen voorstellen.' Ofschoon 
Vogel toen al zes jaar op de planken stond - zij het als 'dilettanf - had zijn 
debuut op het Amsterdamse toneel dus in wezen plaats né. dat van de vier 
jaar jongere Eduard Verkade. 

Op 28 oktober 1905 werd Vogel uitgenodigd een voordracht van Koning 
Oedipus te geven voor het Nederlandsen Tooneelverbond, in het gebouw van 
de Werkende Stand in Amsterdam. Dit optreden gaf aanleiding tot een 
polemiek in het tijdschrift Het Tooneel. Het bezorgde hem tevens één van de 
meest vernietigende kritieken uit zijn carrière tot dan toe - al werd deze pas 
drie jaar later gepubliceerd. 

Jac. Rinse, redacteur van Het Tooneel, had ongeveer dezelfde bezwaren 
tegen de voordracht als de Meester vier jaar daarvoor.2 

'Gij vraagt mij, amice-redacteur/ zo begon Rinse's artikel gewichtig, 'iets 
te schrijven voor 'het Tooneel' naar aanleiding van het optreden van den heer 
Alb. Vogel met 'Oedipus' (...) ... Laat ik U dan maar dadelijk zeggen - met al 
de waardeering, die ik overigens gevoel voor dezen beoefenaar der 
dramatische kunst - dat ik bij die gelegenheid den indruk heb gekregen, dat 
de heer Vogel zich bevindt op den verkeerden weg.'3 

Vogel zou streven naar het onbereikbare. Hij trachtte in zijn eentje een 
hele tragedie te verbeelden, niet alleen door middel van zijn stem, maar door 
uitbeelding van alle personages. Dit leidde tot virtuositeit, niet tot kunst, 
schreef Rinse. De uiterste consequentie van deze kunstvorm was de 
geperfectioneerde buikspreker en de 'quick-change-artisf in één persoon, zo 
stelde de criticus.4 Vogels talent was pas goed te beoordelen als hij zich met 
tegenspelers en onder leiding van een ervaren regisseur op de planken begaf, 
concludeerde Rinse. 

Hierop reageerde Mendes da Costa - nestor van de Nederlandse 
OedfpMS-vertolkingen - op de voorpagina van het eerstvolgende nummer van 
Het Tooneel met een ingezonden brief.5 Hij verweet zijn collega een te velde 
trekken tegen een genre, in plaats van Vogels persoonlijke prestatie naar 
waarde te schatten. Zelf ging Da Costa ook niet bepaald onbevangen naar de 
voorstelling toe, schreef hij. Zijn verwachtingen waren niet al te hoog 
gespannen en de 'niet erg mooie grime' van de voordrager maakte die er niet 
beter op.6 Daarbij kende de classicus de tragedie zelf uit zijn hoofd. Het enige 
wat hem interesseerde was de wijze van zeggen, aangezien van acteren geen 
sprake kon zijn, poneerde hij.7 

In het begin was Da Costa niet onder de indruk Langzamerhand kwam 
hij echter tot de ontdekking dat Vogel trachtte Oedipus 'desnoods ten koste 
van de bijpersonen alles te geven wat hem toekwam'.8 Het ging er niet om of 
de declamator met deze opvatting gelijk had, meende de classicus; het punt 
was het effect dat Vogel ermee sorteerde. Gaandeweg raakte Da Costa onder 
de indruk, zo zelfs dat bij de uitroep van Oedipus: 'Zo komt dan alles, alles 
uit...', hij door Vogels voordracht stemkracht en uitleving 'letterlijk werd 
geëlectriseerd'.' Hij vond het schitterend, stelde hij onomwonden. Da Costa 
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eindigde met te zeggen dat hij zeker wel aanmerkingen had en dat hij die 
Vogel dan ook persoonlijk had meegedeeld; hier ging het hem er alleen om de 
lezers van Het Tooneel te stimuleren om Vogel als Oedipus te gaan horen zo ze 
de gelegenheid hadden, al raadde hij ze wel aan de tragedie van tevoren te 
lezen.10 

Deze voordracht van Koning Oedipus werd ook bijgewoond door de 
acteur en toneeldirecteur Jan C. de Vos. 

Jan de Vos was een kritisch man. In hetzelfde artikel waarin hij Vogel de 
grond inboorde," veegde hij de vloer aan met de Meiningers, Otto Brahm, 
Jean Mounet-Sully en de troep van Lugné-Poe - wat dat betreft bevond Vogel 
zich in goed gezelschap. Ten tijde van de voordracht was De Vos voorzitter 
van de Maatschappij Apollo, een ondersteuningsfonds voor oude en 
gebrekkige acteurs.12 Hij had de opdracht een matinee voor donateurs en 
kunsüievende leden te verzorgen, zo schreef hij." Aangezien Albert Vogels 
faam in 1905 een ruimere vlucht nam, bedacht De Vos: waarom die Vogel niet 
eens vragen voor een voordracht? Hij schreef hem aan. Vogel antwoordde dat 
hij bereid was belangeloos op te treden, maar drong in zijn brief aan op 'veel 
reclame, vooral veel reclame'.14 Het stond er zo nadrukkelijk dat De Vos wat 
huiverig werd hem uit te nodigen, zonder de voordrachtskunstenaar gehoord 
of gezien te hebben. Toen schoot het toeval te hulp: Vogel zou in Amsterdam 
optreden met Koning Oedipus.15 

De Vos kende het stuk en de Hollandse bewerking ervan. Hij had 
Mounet Sully er tweemaal in gezien; die had hem wat hij noemde 'maar een 
povere afschaduwing' gegeven van het diep tragisch lijden.16 Willem 
Royaards was te kort geschoten in de uitbeelding van het laatste bedrijf, maar 
had verder 'veel schoons gegeven', vervolgde hij. De Vos was benieuwd wat 
Vogel ervan terecht zou brengen. Zonder vooroordelen, voornemens de 
declamator uit te nodigen voor de Maatschappij Apollo, ging hij naar de 
voordracht toe, zo schreef hij. Wat hij zag viel hem niet mee.17 

De Vos beschreef de voordracht tot in detail. 
Met horten ging het scherm omhoog, aldus De Vos. Een onooglijke 

bosdecoratie werd zichtbaar, vervolgde hij, lelijk geschilderd in geelgroen. 
Drie vuilblauwe lappen moesten blijkbaar de Griekse hemel verbeelden, 
aldus de acteur. Vier 'onbehouwen boscoulissen' waren twee aan twee over 
elkaar uitgeschoven en vanuit de laatste coulisse aan de linkerkant 
'waggelde' plotseling een figurant het toneel op.18 Deze was volgens De Vos 
gekleed in een bruinrood onderkleed met vaal grijsblauwe mantel, slecht 
gedrapeerd over borst en schouder. Zijn 'vette bloote' armen staken blank af 
tegen de door het verschil in kleur 'gorig' lijkende handen. 'Een 
omhangbaard die weinig meer dan een paar bollige stukjes wang vrij liet en 
een bijna zwarte pruik met een bandje er om plus een knoedel boven op 't 
hoofd maakte de indruk van een zwaar behaarde jordaanbewoner gestoken 
in een slecht zittend, onooglijk statistenpak'.1' Wie schetste De Vos' verbazing 
toen deze schertsfiguur Albert Vogel bleek te zijn! 'Doodkalm' hield deze zijn 
inleiding en begon vervolgens met declameren, schreef De Vos.20 

Vogel speelde meer dan hij voordroeg. Hij deed de verschillende 
personages na door nu naar links, dan naar rechts te spreken, zijn stem te 
laten rijzen of dalen voor de één of de ander. 'Bij de reien hief hij de 
rechterhand naar de hemel, bij een tegenrei de linker, waarbij hij dan zijn arm 
steeds gestrekt omhoog hield'.21 Zijn bewegingen waren onbeholpen, van 
plastiek was geen sprake, meende De Vos. Vogels gelaatsmimiek was 'door 
de zonderlinge baard- en haartooi' bijna onzichtbaar. Zijn stem, die alle 
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zachtere, fijnere nuances miste en 'meer bulderen dan treffen' kon, getuigde 
in geen enkel opzicht van innerlijke ontroering, vervolgde De Vos.22 De 
zegging was middelmatig, van uitbeelding, doorleving of tragiek bespeurde 
hij geen spoor. De acteur vond het 'wanhopig dilettantengedoe'. Hij werd 
voortdurend aan de rederijkerij herinnerd, die hij als jongen nog volop te 
horen had gekregen: 'de echte zingzang-, galm-, loei- en bulkkwijlerij.'23 Met 
'stalen wil' dwong hij zich de voorstelling uit te zitten, hoewel 'iedere zenuw 
in hem trilde van verontwaardiging over zoveel heiligschennis', over de 
drieste vermetelheid om wat hij noemde het hoogste der toneelkunst: het 
Griekse treurspel, te horen verlagen tot declamatorisch melodrama. 'Zoo was 
mijn indruk van Albert Vogel,' besloot De Vos.M 

Deze kritiek is niet mals. Wat betreft het decor moet echter gezegd 
worden dat de eerste keer is dat we over een dergelijke set lezen; het is 
mogelijk dat dit niet Vogels eigen idee was. Toevalligerwijs is er een close-up 
foto bewaard gebleven, die dateert van vóór 1906, waarin Vogels 
kostumering, kapsel en make-up alleszins aanvaardbaar zijn. Vermoedelijk 
waren die op de bewuste avond niet gelukkig uitgevallen, al moet hier ook 
gewezen worden op Mendes da Costa's opmerking over Vogels 'niet erg 
mooie grime'.25 Na een voordracht van Koning Oedipus in 1911 zou Anna de 
Savornin Lohman eveneens bezwaren maken tegen Vogels uitmonstering. 
'Die dwaze, leelijk makende pruik, dat geheele costuum, werkte storend, 
eveneens zijn pose aan het slot, die ik bepaald zinneloos vond, iets van 'n 
zegenenden dominee', schreef de Haagse jonkvrouwe toen.26 Een 
overgeleverde foto van Vogel in de voordracht van Koning Oedipus toont 
Vogel in een tamelijk dwaas postuur, de linkerhand hoog tegen zijn borst 
geklampt, de rechterarm en hand met de palm naar boven geheven. Als hier 
inderdaad het voordragen van de reien wordt weergegeven, dan kunnen wij 
ons de kritiek van De Vos wel enigszins voorstellen. Het lijkt dat Vogel er 
beter aan deed zijn voordrachten te houden in een simpel pak of rokkostuum 
- hetgeen hem wegens zijn kaarsrechte militaire houding ook wel zo goed 
stond - en niet in historisch tenue. Toch zou hij altijd een zeker penchant 
behouden voor een 'aangekleed' optreden. 

De Vos plaatste Albert Vogel zonder meer in de negentiende eeuwse 
rederijkerstraditie. De 'galm' die De Vos Verkade zou hebben afgeleerd 
ergerde hem bij Vogel.27 Hij kwalificeerde hem als een dilettant, hetgeen 
Vogel ook was. Tegen de tijd dat deze kritiek verscheen bevond de 
voordrachtskunstenaar zich in Nederlands-Indië; het is mogelijk dat hij hem 
niet eens gelezen heeft. In elk geval ontbreekt deze in zijn archief. Een reactie 
van Vogel is niet bekend. 

Ondertussen begon Albert Vogel zich zelf kennelijk ook bewust te 
worden van het feit dat hij toch enige scholing behoefde. Direct na zijn reis 
naar Nederlands-Indië zou hij zich inschrijven bij de Reinhardtschule in 
Berlijn. Deze episode komt in het volgende hoofdstuk aan bod. 

Omstreeks 1905 ging Albert Vogel echter onverdroten door met zijn 
specifieke mengsel van voordrachts- en toneelspeelkunst. 

Coriolanus (1906) 
'Hier wordt het werk herboren in het woord. 
Gesproken door een mensch, die heeft gevoeld 
Wat in de harten en de breinen woelt 
Van aloude Romeinen; - nü bekoort 
Der moeder teeder-trotsche smeeking; 't koord 
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Dat weer den zoon aan Rome snoert, dan koelt 
Het volk zijn wuften lust dat rondkrioelt 
In straaten en op 't forum; dan weer boort 
Het schel tribuungeluid zich in ons brein, 
Of ruischt Menemius' trillend-oude stem, 
Of schalt Cominius' machtbevel met klem. 
Maar boven alles davert diep en rein 
De klank des helds, en rolt als branding aan 
De galm van veel-bewoog'nen Coriolaan.' 

Edward B. Koster, 'Voordracht, aan Albert Vogel, 
Ter herinnering aan 7 Nov. 1906'.28 

Shakespeare's werk was sinds de vertaling door Burgersdijk uit 1887 
toegankelijk geworden voor het Nederlands publiek.29 De opvoeringen door 
de troep van de hertog van Meiningen, die in het laatste kwart van de 
negentiende eeuw veelvuldig ons land bezocht, waren vooral gericht op 
historische accuratesse wat betreft aankleding en decor.30 In Nederland was 
het de Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsch Tooneel' die zich toelegde 
op 'de meest spectaculaire ensceneringen', schrijft Robert Leek in Shakespeare 
in Nederland* Vanaf ongeveer 1900 werd er ook in ons land echter gestreefd 
naar voorstellingen in een meer symbolisch soort setting. Dit was dan ook 
precies de reden voor het succes van Verkades voordracht van Macbeth in 

1904 M 

In 1906 waagde Vogel - mogelijk aangemoedigd door Verkade's succes -
zich voor het eerst aan Shakespeare en wel met een voordracht van 
Coriolanus. Ook hier was Louis Bouwmeester hem voorgegaan: die had de 
Romeinse veldheer zeven jaar eerder gespeeld.33 In de winter van 1905 
leverde de classicus Edward B. Koster een nieuwe vertaling van het stuk. Een 
aan Vogel geschonken exemplaar berust in diens archief.34 Koster heeft Vogel 
vermoedelijk al ontmoet in 1905. Dit blijkt uit het feit dat de 
voordrachtskunstenaar door de vertaler werd voorgedragen als lid van de 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in mei van dat jaar.35 

Kosters vertaling van Coriolanus was geïnspireerd door Eduard 
Verkades voordracht van Macbeth in oktober 1904. Verkade had toen de 
vertaling door Jac. van Looy gebruikt. In een pamflet uitte Koster zijn gram 
zowel over deze vertaling als over de voordracht. 'De vertaling van den heer 
Van Looy is geen Shakespeare maar knoeierij,' schreef hij. 'Shakespeare 
proefkonijn voor den heer Verkade! Shakespeare verbeterd door den heer 
Verkade!'36 Weinig kon Koster vermoeden dat juist dit optreden geschiedenis 
zou maken in de historie van het Nederlands toneel.37 Hoewel Robert Leek in 
zijn studie Shakespeare in Nederland geen gewag maakt van het genoemde 
pamflet, stelt deze auteur Koster in het gelijk. Als vertaler van Shakespeare 
verdient de classicus posthuum toch de erkenning die hij tijdens zijn leven 
niet mocht ondervinden, meent Leek.38 Volgens hem werd alleen Kosters 
vertaling van Othello gebruikt in een voorstelling van de Koninklijke 
Vereeniging 'Het Nederlandsch Tooneel' in 1908. 'Het moet een schrale troost 
voor de verontachtzaamde Koster zijn geweest alleen bij deze gelegenheid 
Shakespeare's poëzie in zijn verklanking te horen', schrijft Leek.39 Deze auteur 
blijkt de voordrachten van Albert Vogel dus niet te kennen. 

Edward Kosters opinie over Vogels voordracht van Coriolanus werd 
vormgegeven in bovenstaand lofdicht. Hieruit kunnen wij opmaken dat 
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Vogel de verschillende personages weer met zijn stem typeerde: een 'teder-
trotse' smeekstem voor Volumnia, een schel geluid voor de volkstribunen, 
een trillende oude-mannenstem voor Menemius, een schallende commando-
stem voor Cominius en een diepe 'galm' voor Coriolanus zelf. 

Er bestaan verschillende foto's van Vogel in deze voordracht met de 
rechterarm in een vuist voor de borst gebald, de benen wijd uit elkaar 
geplant. Blijkbaar zag hij dit als de karakteristieke stand voor deze rol. In 
Rhetorica schreef hij later dat de gebogen arm, tegen de borst gebracht, een 
getuigenis van het geweten uitdrukte, of van het gevoel, een inkeer tot 
zichzelf, het erkennen van een plicht, het bewijs van een genegenheid, de 
verzekering van de eigen oprechtheid.40 In dit stuk was dat dus, in Vogels 
visie, kennelijk het moment dat Coriolanus na de smeekbede van zijn moeder 
en zijn vrouw tot inkeer komt en niet tegen Rome ten strijde trekt.41 

Op de foto's is Vogel als Romeins redenaar gekleed. Hij draagt een 
korte, donkere tunica, de effen gekleurde toga aan de linkerschouder 
bevestigd met een gesp. Een foto ten voeten uit laat zien dat hij sandalen met 
beenwindselen aan had. Op een andere opname loopt er een donkere rand 
langs de toga. Ook was hij ditmaal glad geschoren en toonde hij zijn eigen 
haar. Hij lijkt ook niet te zijn geschminkt. 

Wellicht heeft Vogel zich bij deze kostumering laten inspireren door de 
laatste hoofdstukken in het boek van Jelgerhuis over de kostumering van de 
acteur, waarin deze beschrijft dat Grieken baarden hadden, maar Romeinen 
niet.° Ook kan Vogel hebben gekeken naar een afbeelding van het beeld van 
de redenaar Aulus Metellius, genaamd de Arringatore, uit Horence in precies 
zo'n uitmonstering.43 

De eerste recensie van een voordracht van Coriolanus in Vogels 
knipselboek staat in de Zwolsche Courant van 1 november 1906.44 Een week 
later vestigde een andere kritiek45 de aandacht op de manier waarop Vogel de 
voordracht aanpakte. Na zijn bewondering te hebben uitgesproken voor 
Vogels capaciteit tot het weergeven van zoveel verschillende karakters, 
constateerde de recensent dat Vogels grootste verdienste lag in het feit dat hij 
de hoofdfiguur van het stuk, de arrogante veldheer Coriolanus, zodanig 
beheerste en wist te modelleren, 'dat deze voor ons leeft als de held van het 
stuk, als de persoon, waarom al de anderen zich groeperen'.46 Evenals bij 
Koning Oedipus was de psychologische ontwikkeling van de titelheld dus de 
kern van Vogels interpretatie. 

Jac. Rinse besprak de voordracht van Coriolanus in de Kleine Zaal van 
het Concertgebouw in de winter van 1906 in Het Tooneel." Hij meende dat 
Vogels voordracht van het stuk niet tot zijn recht kwam, en dat dat heel 
jammer was. De voordrachtskunstenaar had immers een krachtige, 
klankrijke, buigzame stem en was van een 'kloeke gestalte'. Hij wist dikwijls 
'schoon te zeggen' met juist begrip en sentiment, zijn hele optreden getuigde 
van beschaving, ernstige studie en grote liefde voor dramatische kunst aldus 
Rinse.48 Wat verlangde men nog meer? Toen volgde de kritiek Ten eerste had 
Rinse moeite met Vogels uitmonstering. De voordrachtskunstenaar was 
gekleed in tunica en toga, wit met blauwe rand, de benen gestoken in 
vleeskleurig 'tricof .4' De bedoeling was blijkbaar, zo schreef Rinse, dat hij 
voordroeg als Romeins redenaar en niet in het kostuum van de hoofdrol; 
immers de soldaat in Romeinse tijd droeg geen toga en de blauwe rand 
hoorde niet om het witte kleed, stelde de redacteur.50 Vervolgens herhaalde 
Rinse zijn bezwaren van het jaar daarvoor. Hij meende dat Vogels werk niet 
tot zijn recht kwam, juist omdat diens vertolking van de hoofdrol 
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overheersend was: daarom moesten, wanneer Vogel de andere personen door 
stem, gebaar en houding trachtte uit te beelden, die pogingen wel afbreuk 
doen aan de hoofdindruk Het uitbeelden van de volksmenigte noemde Rinse 
'bepaald pijnlijk'.51 Dit maakte op de criticus de indruk alsof Coriolanus 
vertelde van zijn kandidaatstelling voor het consulaat, waarvan hij nog 
'walgde om het vernederende stemmen-vragen en om de laffe en ploerbge 
praatjes, die hij toen moest aanhoren, en alsof hij dan in den loop van zijn 
verhaal met stemverdraaiing en neusgeluid nadeed de stinkende kerels uit 
het geminachte kiezersvolk'.52 

Vogels neiging tot toneelspelen was hem blijkbaar te machtig, 
concludeerde Rinse, en daarom zou deze eigenlijk aan het toneel moeten 
gaan Als hij alleen wilde blijven voordragen, dan: 'weg met het kostuum, dat 
toch maar half-werk was, wèg met de tricot-beenen en wèg ook met de stern
en spraakverdraaiingen'.53 Albert Vogel had te kiezen tussen twee wegen, een 
derde was er niet, aldus deze journalist. Zijn streven leidde naar het 
onbereikbare: het uitbeelden van alle rollen door één persoon en m uiterste 
consequentie verwerd dit tot het summum van virtuositeit, oftewel: 'geen 
kunst, maar kunstenmakerij'.54 Rinse eindigde met Vogel krachtig aan te 
raden zich aan 'waarachtig' toneel te gaan wijden, want aan lust en kracht 
voor studie of oefening scheen het hem allerminst te ontbreken. 'En daarna 
zullen wij wellicht ook van zijn Caius Marcius Coriolanus onverdeeld kunnen 
genieten/55 

Frans Netscher in de Haarlemsche Courant kwam met een vergelijkbare 
kritiek. In Coriolanus wist Vogel volgens deze literator 'de oude, trouwe 
Menemius met zijn doffere en oudere stem raak te treffen, Aufidius met een 
schor geluid en Brutus met een scherp timbre (zonder dat hij een marqué56 of 
een toneelverrader werd), en dan de volksmenigte met haar aangezwollen 
geroes van geluiden'.57 Zijn vervloeking aan het slot van de voordracht was 
'gewoon prachtig'. 'Wat een geluid!' vervolgde deze literator.58 'En wat heeft 
hij 't in zijn macht!' De geweldige toorn van de trotse man werd 'met 
verbazende kracht weergegeven.'59 Vogel had met zijn Coriolanus - voordracht 
in die stad een mooi brok werk laten zien, mooi van voordracht, geluid en 
stand, 'maar... Of liever we hebben twee "maars"', schreef de auteur.60 De 
eerste betrof het feit dat Shakespeare nooit Netschers gevoelsleven raakte. 
Het was weliswaar niet chic dit toe te geven, maar hij waagde er zijn naam 
maar op, stelde hij. Dat de voordrachtskunstenaar hem niet wist te ontroeren 
was dus niet diens schuld maar die van Shakespeare. De tweede 'maar' betrof 
het vertolken van een heel toneelstuk door één persoon, aldus Netscher. Er 
zat iets vals en onwaars in dit principe, vooral wanneer een man een 
vrouwenstem moest nadoen.61 Vogel had dit kennelijk zelf ook ingezien door 
in de eerste vier bedrijven alle tonelen waar vrouwen in voorkwamen weg te 
laten, en die alleen in het vijfde bedrijf te behouden, vervolgde de literator.62 

'We hebben 't ook van Royaards gehoord, we hebben 't ook van Verkade 
gezien, maar zo iets staat meer op de grens van "kunstigheid" en "kunstjes" 
dan van "kunsf". Toch hoopte Netscher dat Vogel voor de kunst behouden 
zou blijven: een luitenant meer of minder kwam er niet op aan, 'maar een 
dramatisch artiest kon een blijdschap geven, die maar eens in de zooveel jam-
het deel van de kunst kon zijn', concludeerde hij.63 

Johan de Meesters recensie van Vogels Corfolanus-voordracht bij de 
Rotterdamsche Kunstkring begon met het inmiddels bekende bezwaar: een 
voordracht van een heel toneelstuk door één persoon voldeed niet.64 

Daarnaast waren de tijden aan het veranderen. Hij wees op de aanstaande 
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tentoonstelling van ontwerpen van Edward Gordon Craig in de Kunstkring 
en op de ideeën van Eleonora Duse en Gabriele d'Annunzio.65 

Wat, wat moest een man als Vogel doen, vroeg De Meester zich 
vervolgens af? Daar was gisteravond maar één roep, in die stampvolle zaal: 
hij was een geboren toneelspeler. Het probleem was dat het tegenwoordige 
publiek niet meer naar het toneel kwam om Shakespeare te horen, of Victor 
Hugo, 'of welk ander breed, romantisch werk dan ook'.66 Royaards had nog 
kans van slagen, in Berlijn; zo niet, dan had hij zijn falen slechts aan zichzelf 
te wijten, bijna als Coriolanus, vervolgde De Meester. Een beginnend talent 
als Eduard Verkade was 'schielijk teleurgesteld'.67 Zou Vogel tevreden 
kunnen zijn in het 'gewone' toneel - of zou hij daar tekort schieten..? In het 
eerste bedrijf van zijn CorioZanttó-voordracht deed hij De Meester op sommige 
momenten denken aan 'Veltman-op-zijn-ergsf." Moest Vogel maar blijven 
voordragen, hoewel zijn kunst noodzakerlijkerwijs gebrekkig, tweeslachtig 
was, vervolgde de recensent? Vogel kon niet louter voordragen; hij moest 
spelen.69 Hij had nu ook weer 'een pakje aangetrokken, een kostbaar Romeins 
redenaarskostuum, de benen in maillot. En uit de laag uitgesneden hals stak 
de ongeschminkte kop van 'onze ruim dertigjarige landgenoot7.70 Maar het 
werkte, dat gezicht, het vertrok, het veranderde, aldus de criticus. 
'Ontroering kon deze mimiek niet geven, terwijl zijn stem dat wel deed. Dit 
bewees weer de tweeslachtigheid van zijn wijze van doen'.71 Slechts 
werkelijke eerbied ten opzichte van Vogels talent deed hem dit schrijven, 
aldus De Meester. Immers, 'de kracht van Vogel hebben we gisteravond 
gevoeld, zoozeer, dat we slechts aan één persoon hebben kunnen denken: 
Bouwmeester.'72 

De buste van Toon Dupuis 
Naar aanleiding van Vogels voordracht van Coriolanus werd een comité 

gevormd dat de beeldhouwer Toon Dupuis de opdracht gaf een bronzen 
buste te vervaardigen van Vogel als Romeins redenaar. Het comité bestond 
uit H. de Boer, Henri van Booven, Eduard Douwes Dekker, Marcellus 
Emants, Jan Feith, Graadt van Roggen, A.G. van Hamel, Otto Knaap, Edward 
B. Koster, J.B. Schuil en Hendrik van der Wal. Een aantal van deze namen zijn 
we al tegengekomen. H. de Boer was recensent van het Dagblad van Zuid-
Holland en 's Gravenhage.73 Met Henri van Booven, de latere biograaf van 
Couperus, zou Vogel goed bevriend raken. Gezien een portretfoto met 
opdracht aan de voordrachtskunstenaar in Vogels archief had de zoon van de 
schrijver van Max Havelaar Vogel kennelijk ontmoet na een optreden in 
Hoogezand eerder dat jaar. Graadt van Roggen was vermoedelijk de dichter 
van die naam. Otto Knaap was de muziekcriticus van De Telegraaf. 

De buste werd Vogel op 29 december 1906 aangeboden in logement De 
Twee Steden in Den Haag, na de derde acte van van een Coriolanus -
voordracht. Hij toont Vogel gekleed als Romeins redenaar, het gelaat ernstig 
geheven, de uitdrukking vastberaden.74 

Professor van Hamel voerde het woord. Hij noemde het optreden van 
Vogel een 'feit van betekenis' in de geschiedenis van de Nederlandse 
voordrachtskunst75 Het exercitie-veld was volgens hem een goede school 
voor een voordrager. Zochten de voordragers van de laatste tijd vooral klank 
en ritme der verzen te doen uitkomen - in verband met de lyrische neiging 
van de beweging van tachtig -, Vogel voelde in zijn teksten vooral voor de 
dramatische betekenis van de poëzie, meende Van Hamel.76 Na het tijdperk 
der declamatie waar men streefde naar het cadanseren der verzen, was men 
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in ons land vervallen in het andere uiterste, vervolgde hij: het doen uitkomen 
van louter ritme en de klank waarbij de eigenlijke actie op de achtergrond 
werd gedrongen. Vogel met zijn zeldzaam dramatiek gevoel had dit 
voorkomen, aldus de hoogeraar. De voordrachtskunstenaar gaf het 
dramatische van elke figuur weer, vaak op treffend juiste wijze.77 Van Hamel 
roemde speciaal Vogels voordracht van Koning Oedipus. De hoogleraar wees 
weliswaar op het bezwaar van een dramatisch reciet, waarbij wel aan elke 
persoon een andere stem, maar niet aan elke stem genoegzame modulatie kon 
worden gegeven, zodat aan deze kunst grenzen waren gesteld, maar voor 
wat Vogel binnen die grenzen deed, bracht Van Hamel hem graag hulde.78 In 
zijn dankwoord vertelde de voordrachtskunstenaar hoe Van Hamel hem in 
zijn dienstjaren tot de studie der klassieken had geïnspireerd.7' 

De Bilderdijkherdenking 
Op 2 oktober 1906 werd in Amsterdam de honderdvijftigste 

geboortedag van de dichter Willem Bilderdijk gevierd met twee muziek- en 
declamatie-avonden in het Concertgebouw en een tentoonstelling in het 
Stedelijk Museum.80 Het Concertgebouworkest onder leiding van Willem 
Mengelberg speelde de Javaansche Rhapsodie van Dirk Schafer en Peter van 
Anrooys Piet Hein Rhapsodie.** 

De vaderlandse critici waren vol lof over de beide voordrachtavonden, 
al werd het programma 'bont en lang' genoemd, 'dus wel enigszins naar den 
Bilderdijkschen stijl'.82 Louis Bouwmeester, die net was teruggekeerd van een 
tournee door Nederlands Indië, kreeg een staande ovatie. Eduard Verkades 
'met merkwaardig veel overtuiging' gezegde 'Leert hooren, leert verstaan, en 
met den dichter voelen!' uit Bilderdijks 'Naroem' werd door de recensent van 
het Algemeen Handelsblad als een uitdaging aan het publiek gezien;83 Bilderdijk 
was sinds de opkomst van 'tachtig' immers niet de meest populaire 
vaderlandse dichter. Verdere deelnemers waren Rika Ternooy Apèl-Haspels, 
Alida Roelofsen en luitenant L.A. Vogel. Vogel bracht die avond 'De dood 
van Pellias' uit De ziekte der geleerden en 'afscheid van Segol en Zilfa' uit De 
Ondergang der Eerste Waereld. M 

Voor sommigen was Vogels kunst een verrassing. Zo schreef De Tijd: 
'Het glanspunt was voor mij echter, niettegenstaande Bouwmeester's 
aanwezigheid, Albert Vogels vertolking van het 'Afscheid van Segol en Zilfa' 
uit De Ondergang der Eerste Waereld. Minder voldeed hij met 'De dood van 
Pelias' (sic). Daar zat leven, gloed, gevoel, hartstocht in dat volle, snijdige 
geluid; bekoring in dat bespelen van hoog tot laag der menschelijke stem.'85 

Het Vaderland oordeelde: zoals Bouwmeester sprak, zo spraken niet Eduard 
Verkade of Albert Vogel, al wilde Van Nouhuys hier onmiddellijk op laten 
volgen dat Vogel het afscheid van Segol en Zolfa uit De Ondergang der eerste 
waereld zo meeslepend en zo boeiend weergaf, dat men als aan zijn lippen 
hing. 'De heer Verkade zegt goed, zijn sonoor geluid klonk schoon, toch moet 
hij bij de vorige (cq. Bouwmeester en Vogel) als "der Dritte im Bunde" zijn'.86 

Het Algemeen Handelsblad noteerde dat Vogel 'algemene bijval' ten deel viel, 
alhoewel het afscheid van Segol en Zilfa de recensent iets te lang duurde -
maar dit was eerder een bezwaar tegen de dichter dan tegen de 
voordrachtskunstenaar.87 

Otto Knaap hoorde Vogel kennelijk voor het eerst. Hij schreef dat 
Vogels kunst van een 'mooie weekheid' was - een enigszins verrassende 
typering - die niet geheel toereikend was in draagkracht voor de Grote Zaal 
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van het Concertgebouw.88 Ook waarschuwde hij Vogel de Hollandse 'u ' niet 
uit te spreken als in het Engelse 'sun' of in het Duitse 'Götter\ Knaap was 
verder van mening dat Vogel van Zilfa wel een 'buitengewoon traanklierige 
vrouw' maakte. Een vrouw die zó huilde, meende er niets van, schreef hij.89 

J.H. Rössing was van de voordrachten onder de indruk maar noemde Vogel 
niet specifiek'0 De literator L. Buckmann was in tegenstelling tot Van 
Nouhuys het meest épris van de voordracht van Eduard Verkade.91 Hij was 
van mening dat de andere voordragers - hij noemde geen namen - teveel in 
zing-zang vervielen. Open lettergrepen werden volgens hem dubbel 
beklemtoond en bovenmate gerekt. En dat het geoorloofd zou zijn een vers te 
'spelen' als ware het een brok toneelwerk zou hij allerminst willen beamen, 
schreef hij.*2 

Hoewel Vogel hier niet met name genoemd wordt zou deze opmerking 
op hem kunnen slaan. Op 24 oktober van dat jaar droeg Vogel uit Bilderdijk 
voor op een Nuts-avond te Rotterdam. Johan de Meester was blijkbaar niet 
dol op de dichter: '"Een treffend voorbeeld van den jammerlijken wansmaak, 
waar de verskunst toe vervallen kan, die van 't verstand uitgaat" - zoo noemt 
Kloos De Ziekte der Geleerden', schreef de criticus.93 Op deze avond gaf Vogel 
ook de slotstrofen uit 'Het afscheid', het vers dat Bilderdijk had 
gecomponeerd nadat Nederland door Frankrijk was ingelijfd.94 De dichter 
had het in 1811 zelf voorgedragen op een openbare bijeenkomst van 
letterkundigen. Hij zag in het vers terug op zijn eigen leven en nam afscheid 
van zijn landgenoten nu hij, met het verdwijnen van zijn vaderland als 
onafhankelijke staat, ook zijn eigen stervensuur gekomen achtte.95 Johan de 
Meesters recensie geeft weer hoe Vogel het bracht: hij deed alsof hij Bilderdijk 
was, in de Hollandsche Maatschappij te Amsterdam afscheid nemend van 
zijn vrienden.96 Hij trilde, sprak als een oud-geworden man, aldus de criticus. 
'Volhouden kon hij dit echter niet: bij het "Holland leeft weer" klaroende de 
koperen stem weer door de zaal en het was niet Vogels schuld, dat op dit 
gejuich het 'stervend heb ik 't u gemeld' onwaar klonk'97 Toch vond de 
criticus dat 'de acteur Vogel' voor het Afscheids-fragment een eigen, zeer 
verdedigbare opvatting gevonden had.98 

'Het afscheid'; de weergave99 

Van Vogels voordracht van 'het afscheid' is een grammofoonplaat 
gemaakt. Deze dateert weliswaar uit 1924, maar de beschrijving ervan kan 
niettemin een indruk geven van hoe Vogels voordracht metterdaad geklonken 
heeft.100 

Bij het beluisteren valt allereerst de donkere, melodieuze stem op, die 
direct 'pakf - hoe merkwaardig ouderwets de voordracht zelf ook 
overkomen mag. In vergelijking met zijn zoon, Albert Vogel jr, die over een 
tenorgeluid beschikte, kan men Vogel sr. bepaald een bariton noemen. 
Vervolgens merken we hoe de voordrachtskunstenaar zorgvuldig het 
Bilderdijkse metrum volgt. De versvoet is een anapest, muzikaal te vertalen 
als een vierkwartsmaat; het tempo van Vogels voordracht is ongeveer dat van 
een allegro moderato, honderdzesentwintig op een moderne metronoom. De 
regelmaat van het metrum laat weinig ruimte voor specifieke accentuatie 
buiten het ritme van het vers. Wat de modulatie - de wisselende toonhoogte 
die de gevoelsgesteldheid aangeeft -betreft kan het volgende geconstateerd 
worden. Geheel in overeenstemming met de sombere inhoud van het gedicht 
is de toonsoort in f mineur gehouden, de meest gehoorde klank is as; de 
meest voorkomende afstand f-as in de f-sleutel. De toonsterkte is mezzoforte, 
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behalve in de laatste twee strofen, waar een duidelijk crescendo plaatsheeft 
en de toonsoort stijgt naar b o m weer te eindigen in f. 

De plaat begint bij het vijfde couplet van de korte slotverzen: Ach, de da 
een/Onzer plagen,/Lieve broeders, gaan voorby,/Uit het duister/Rijst de 
luister/Van een nieuwe heerschappy'."" De regelmatige 'dreun' van het 
metrum wordt nog versterkt door een consequent volgehouden vibrato in 
Vogels stem. , , 

Vogels uitspraak is uitzonderlijk beschaafd te noemen. De voordrachts
kunstenaar hechtte kennelijk aan de ouderwetse, Haagse upper class manier 
van spreken, met alle Franse invloeden vandien - een fenomeen dat men 
heden ten dage vrijwel alleen nog tegenkomt bij hele nette oude dames m de 
bejaardentehuizen van de residentie. Dit betekent dat de vocalen soms als 
diftongen worden uitgesproken. De korte 'u ' in het zestiende couplet: 'Ja, zij 
zullen/Zich vervullen,/Deze tijden van geluk' klinkt bijvoorbeeld juist zoals 
Otto Knaap al constateerde, als in het Engelse 'suckle'. De consonanten 
worden zo licht mogelijk gehouden. Zo spreekt Vogel de '1' in de daarop 
volgende strofen: 'Dees ellenden/Gaan volenden;/En, verpletterd wordt het 
juk helemaal voorin de mond uit (ongeveer als in het Franse 'pillule'). De 'g' 
in de zin 'En wy allen/Moeten vallen,/Wie zijn licht bestralen mag7 

(twaalfde couplet) klinkt als een zachte Vlaamse 'g ' - om het 'lichf-effect tot 
zijn recht te laten komen. In het woord 'gezichf in een eerder couplet (het 
zesde: 'Straalt zijn glans my in 't gezichf) klinkt de 'g ' daarentegen om het 
zo uit te drukken 'gewoon Hollands'. 

Het allerlaatste couplet ('Stervend zong ik/stervend wrong ik..') is 
geschrapt, zodat het achttiende het slotstuk is geworden. Het 'Holland groeit 
weer!/Holland bloeit weer!' wordt in langzamer tempo uitgesproken en de 
toonsoort stijgt naar b. Door het toegenomen vibrato, dat in moderne oren 
bepaald iets jammerachtigs krijgt, kunnen wij ons opeens voorstellen wat 
Otto Knaap bedoelde met de karakterisering 'week'. De daaropvolgende 
zinnen moeten nu voor de climax zorgen en tot dat doel geeft Vogel bepaalde 
woorden weer meer nadruk dan het metrum eigenlijk toestaat. Ook het 
tempo neemt af: 'Hollands naam is weer hersteld!/ Holland, uit zijn stof 
verrezen, (pauze)/zal opnieuw ons Hól land wezen;/ster- vend (pauze) heb 
ik 't u gemeld!' Als de stem niet zo diep was, zou men kunnen zeggen dat de 
zin langzaam 'wegsterff. Van het 'juichen' waar Johan de Meester in diens 
recensie uit 1906 over sprak is weinig meer te bespeuren; zonder twijfel had 
de voordracht in de loop der jaren aan diepte en inzicht gewonnen. 

Uitdaging 
Op de Bilderdijkherdenking had de 'dilettant-voordrachtskunstenaar' 

op de planken gestaan naast de twee grootste eigentijdse acteurs: Louis 
Bouwmeester en Willem Royaards, èn naast het 'beginnende talent,' Eduard 
Verkade. Dit betekende voor Albert Vogel zelf de definitieve doorbraak in 
'het vak'. 

Tussen 1900 en 1906 streed de officier Vogel een zware strijd met 
zichzelf: zou hij durven breken met de familietraditie en professioneel 
voordrachtskunstenaar worden? Wat voor maatschappelijke consequenties 
die stap met zich mee zou brengen, in de standenmaatschappij die Nederland 
toen was, blijkt uit bewaard gebleven brieven van zijn moeder. 'Denk niet, 
lieve kind, dat ik je strijd niet begrijp, je heerlijk talent is niet enkel geluk', 
schreef deze in een epistel dat moet dateren uit het jaar 1906.1<n Binnen zijn 
familie was zijn Pauline Vogel-Sassen de enige die Albert op dit gebied 
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steunde. Daarnaast stond zijn vrouw hem bij. De tijden van hofmakerij op de 
bals en partijen van Den Haag waren voorbij. Op 14 april 1904 was de toen 
negenentwintigjarige Albert Vogel in het huwelijk getreden met Annie de 
Lorm.103 Getuige een andere brief van zijn moeder moet hij op zijn minst een 
jaar voor zijn huwelijk al verloofd met haar zijn geweest.10' 

Over Annie Vogel-de Lorm is weinig bekend. Aangezien het huwelijk 
kinderloos bleef zijn er geen nabestaanden. Uit de deels in het Frans gevoerde 
correspondentie met zijn moeder blijkt dat Vogels familie in elk geval 
gelukkig was met zijn keuze. 'Je dois te dire mon cher fils: plus je la 
connaisse, plus j 'aime la chère fiancee', schreef deze in 1903.105 Elders schreef 
zij: 'Annie is lief en mooi, een ieder vindt haar dit - haar bezit is een geluk'106 

Met haar 'opgeruimd en lief karakter' zou Annie Alberts zorgen vast 
verlichten, heette het in diezelfde brief. Deze zorgen betroffen de vraag of hij 
nu wel of niet serieus het toneel op zou gaan. Natuurlijk werd Annie bij die 
overwegingen betrokken. 'De wilde haar maar ernstig met een enkel woord 
zeggen,' waarschuwde Alberts moeder, 'dat, als je na lang beraadslagen tot 
de artistique loopbaan mocht overgaan: jullie beiden altijd moet blijven 
verkeren in onze kringen, waar je bij geboorte en opvoeding bij hoort.'107 

Annie kwam dus kennelijk uit dezelfde 'stand' als die waarin Albert geboren 
was. Ze was echter niet katholiek; in zijn levensbeschrijving vertelt Vogel 
expliciet dat hij met haar 'niet kerkelijk' getrouwd was.108 

Twee dagen na de Bilderdijkherdenking stond er in de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant een klein, maar voor Vogels toekomst doorslaggevend 
berichtje: 'Op uitnoodiging van de heeren Mr. J.N. van Hall, dr. M.B. Mendes 
da Costa en jhr. Jan Feith zal de heer Albert Vogel te Amsterdam vier 
voordrachtavonden geven in de kleine zaal van het Concertgebouw.'109 De 
onderwerpen waren: Sophocles' Koning Oedipus en Antigone; Shakespeare's 
Coriolanus, en Byrons Manfred. De voorstellingen zouden plaatshebben op 10 
oktober, 12 november, 10 december 1906 en op 5 januari van het daarop 
volgende jaar.110 Van Hall was de toneelcriticus van De Gids; Maurits Mendes 
da Costa, classicus en redacteur van het tijdschrift Het Tooneel kwam boven al 
ter sprake.111 Vogels oud klasgenoot Jan Feith was schrijver en journalist bij 
het Algemeen Handelsblad. Diens jongensboek Uit Fiets vlegeljaren, waarin de 
voordrachtskunstenaar een hoofdrol speelt, verscheen eveneens in 1906.112 

Vogels viertal voordrachten te Amsterdam werd aangekondigd in het 
programma van het seizoen 1906-07 van 'De Algemeene Muziekhandel'.113 De 
voordrachtskunstenaar stond hierin vermeld tussen artiesten als Eduard 
Verkade en Julia Culp. Op de erbij afgedrukte portretfoto is hij zonder snor 
afgebeeld, in rok met witte das. Een vrijwel identieke opname op een 
briefkaart van de staande Vogel, zijn handen losjes gevouwen voor zijn buik 
stamt zonder twijfel uit deze zelfde tijd. 

Naar aanleiding van deze aankondiging begon de vraag te rijzen of 
Vogel als officier wel zover kon gaan om in een echt theater op te treden. Als 
professioneel militair mocht Vogel zoals hij in zijn brief aan de Rotterdamsche 
Kunstkring duidelijk had gesteld, immers niet voor geldelijke entree 
optreden, 'doch alleen in beperkte kring op invitatie'.114 Inderdaad staat in het 
zojuist vermelde boekje: 'Er waren uit den aard van zijn positie bezwaren om 
zich geheel aan de kunst te wijden, bezwaren waardoor hij dikwijls niet in 
staat was aan vele aanvragen te voldoen. Het doet ons genoegen te kunnen 
berichten, dat het bezwaar zich te laten hooren tot op zekere hoogte is 
overwonnen.'115 Op 7 november 1906 verscheen er dan ook een artikeltje in de 
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kranten waarin melding werd gemaakt hoe Vogel met ingang van 16 dezer 
op non-activiteit zou worden gesteld 'zonder bezwaar van de schatkist. 

Eindelijk was het dan zover. De muze had gewonnen; ondanks 
mogelijke bezwaren van zijn familie, werd eerste luitenant L.A. Vogel aan het 
eind van het jaar 1906 tegelijkertijd reserve-officier en professioneel artiest."7 

De dood van Alberts moeder op 13 november 1906 - dus precies een week 
nadat het bericht over zijn overgang naar de legerreserve in de kranten 
verschenen was - was een grote emotionele slag voor Vogel, aangezien zij 
juist degene was geweest die hem in zijn dilemma zo gesteund had.118 

Vogels voordrachten in de Kleine Zaal van het Concertgebouw in de 
herfst van het jaar 1906 trokken niet de aandacht van de pers zoals het debuut 
van Eduard Verkade twee jaar eerder gedaan had. Zo verwonderlijk mag dit 
niet heten: drie van de vier onderwerpen waren de vaderlandse critici, zoals 
wij reeds gezien hebben, inmiddels genoegzaam bekend. De Nieuwe 
Rotterdamsdie Courant besprak Koning Oedipus een dag later."' Wederom werd 
hier gewezen op de kunstmatigheid van de methode: het reciteren van een 
hele tragedie door één persoon. Op den duur zou dit Vogel niet voldoen, 
meende de krant.120 Otto Knaap constateerde na de OdfpHS-voordracht hoe 
beschaafd, buigzaam en 'week' Vogels geluid was.m Bleek op de Bilderdijk-
herdenking dat zijn stem niet ver-dragend genoeg was voor de Grote Zaal 
van het Concertgebouw, de ruimte van de Kleine Zaal wist hij geheel te 
vullen, aldus deze verslaggever.122 Knaap dichtte de voordrachtskunstenaar 
gevoel, temperament en smaak toe. Vergeleken met 'het galmen, het 
psalmodieren, het Possarteeren der meeste landgenotelijke declamatoren' 
was Vogels voordracht natuurlijk en vol echt begrip, vervolgde hij.123 De 
mening van de muziekrecensent over Vogels declameren stond dus lijnrecht 
tegenover die van de acteur De Vos. Wel verweet Knaap Vogel wederom de 
u-klank op zijn Engels uit te spreken. Verder raadde hij hem voorzichtig te 
zijn met de interpunctie, en het 'wee, ongelukkige,' niet te laten klinken als 
'weejongelukkige'. Tenslotte moest Vogel sommige klanken niet onnodig 
verlengen: 'boeten' moest niet 'boehoeten' worden.124 Naar aanleiding van de 
voordracht van Antigone schreef Knaap: 'Gisteravond was de kleine zaal van 
het Concertgebouw goed gevuld. Is nu werkelijk de erkenning van het 
onmiskenbaar talent van dezen Hollandschen voordrachtskunstenaar reeds 
gekomen? Is nu werkelijk de belangstelling in zijn kunstvermogen 
toegenomen? Bc hoop het van ganscher harte want ik zeg U, dat Albert Vogel 
onze grootste declamator is, grooter dan Willem Royaards, die slechts in 
stemmateriaal zijn verschillende is, doch in elk ander opzicht - o, er zijn 
zooveel factoren in de voordrachtskunst - de vlag voor hem moet strijken, 
vooral in gevoel en in litterair begrip.'125 

De voordracht van Coriolanus op 7 november inspireerde Edward Koster 
tot zijn boven geciteerde lofdicht op de voordrachtskunstenaar.126 

Vogel als acteur 
Na alle kritiek op pogingen tot toneelspelen bij een 

voordrachtskunstenaar en de vele uitdagingen om toch maar vooral aan het 
'echte' toneel te gaan als Vogel dat spelen dan toch niet laten kon, mag het 
geen wonder heten dat hij zich uiteindelijk in het hol van de leeuw begaf. 
Karakteristiek is dat hij daarbij geen genoegen nam met een bescheiden bijrol, 
zoals Eduard Verkade een jaar eerder had moeten doen. Om maar meteen te 
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weten waar hij aan toe was besloot Vogel zich te meten met de twee grootste 
acteurs die hij kende: Louis Bouwmeester en Jean Mounet-Sully in de rol van 
koning Oedipus, bij de Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsen Tooneel'. 
Dat dit geen onverdeeld succes zou zijn had hij wel enigszins kunnen 
verwachten, maar hij was er de man niet naar om met minder tevreden te 
zijn. 

Het is niet bekend hoe Vogel in contact is gekomen met het 
Amsterdamse gezelschap. De enige mogelijke aanwijzing is te vinden in zijn 
brief aan de Rotterdamsche Kunstkring uit 1903, waarin Vogel schreef dat hij 
door twee Nederlandse toneelgezelschappen was aangezocht om hoofdrollen 
te vervullen.127 Misschien was hij toen al uitgenodigd door de Koninklijke 
Vereeniging? In elk geval had de première van Koning Oedipus plaats op 8 
januari 1907 in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag in aanwezigheid van 
Hare Majesteit de koningin-moeder Emma, die tot de pauze bleef.128 De dag 
daarop werd het stuk in de Amsterdamse Stadsschouwburg gespeeld. Het 
programma vermeldt de 'belangeloze medewerking' van de heer Albert 
Vogel als Oedipus naast Theo Mann-Bouwmeester als Iokaste. De regie was 
van W.P. de Leur.129 De opbrengsten waren bedoeld voor het Pensioenfonds 
der Vereeniging van Nederlandsche Tooneelisten. Dit detail noch de 
programmakeuze - de vereniging had het treurspel sedert 1896 toch 
verschillende malen opgevoerd en de glansrollen van Bouwmeester en 
Royaards lagen het schouwburgpubliek zonder twijfel nog vers in het 
geheugen - konden opmerkelijk worden genoemd. Het feit van de avond was 
het optreden van Albert Vogel in de titelrol, schreef W.G. van Nouhuys in Het 
Vaderland.™ Deze begon zijn recensie met te zeggen dat hij de cast op Theo 
Mann na, verre van toereikend vond. Dit was niet in Vogels voordeel, schreef 
hij. Het was 'een reuzentaak', die de declamator zichzelf gesteld had, al vroeg 
Van Nouhuys zich af: waarom zich eraan gewaagd met 'zo neerdrukkend 
weinig hulp'?131 

Vervolgens ging hij over tot het bespreken van Vogels koning Oedipus. 
Prijzenswaardig was diens poging om een eigen personage te creëren. Het 
was immers zo makkelijk om Bouwmeester na te doen, meende Van 
Nouhuys.132 De grote acteur liet Oedipus aan het eind leunend en 
strompelend verdwijnen; Vogel deed dit niet, zo vervolgde de recensent. De 
voordrachtskunstenaar had iets zeer voornaams in zijn houding en 
bewegingen dat nu en dan neigde naar het theatrale, bijvoorbeeld in het 
gebruik van zijn rechterarm, vooral als hij op de troon zat, aldus de 
verslaggever.133 Het grote bezwaar was namelijk dat Vogel moeite had zijn 
stijl aan die van het stuk aan te passen. Vogel was volgens Van Nouhuys te 
romantisch, maar zo nu en dan ook te realistisch dat wilde zeggen: te 
modern.1* Merkwaardig ook was het feit dat Vogels stemgeluid niet voldeed, 
schreef de criticus vervolgens. De man die als voordrachtskunstenaar sprak 
'uit metalen mond' was in samenspel met andere acteurs soms niet goed te 
horen, aldus Van Nouhuys. Ook zijn gebaar miste kracht. De journalist 
noemde Vogels poging 'verdienstelijk', maar meer ook niet.135 

'Giovanni' - pseudoniem van J. Kalff - in het Algemeen Handelsblad 
verbaasde zich over het feit dat 'iemand, wiens begrip van de stukken die hij 
voordroeg, door sommigen zeer geroemd werd', zo weinig eenheid 
vertoonde in zijn manier van spelen.136 Het was niet klassiek niet romantisch, 
er was, kortom, gebrek aan stijl, meende deze criticus. Ook was Kalff weinig 
te spreken over de rest van de cast: een mooi geheel was het zeker niet, 
schreef hij. Vogel bleek duidelijk een dilettant als acteur - was dat niet zo, 'hij 
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ware een wondermensch'.137 Vogel was er weinig in geslaagd zijn meevoelen 
met het lijden van de koning over het voetlicht te brengen, aldus deze 
recensent. Kalff had iets gevoeld van zijn angst en smart in zijn gesprek met 
Jocaste, en ook bij de jammerklacht aan het eind; maar hij had niet 'verbijsterd 
gezeten'.138 Volgens deze verslaggever leek het zeer moeilijk om na deze 
voorstelling te kunnen concluderen dat Vogel een groot acteur zou kunnen 
worden. 'En kan hij dat niet worden, dan wil hij het natuurlijk helemaal nief, 
concludeerde Kalff .m 

' A.S.K.' in Het Tooneel had ook bezwaren. ,40 Een 'levend schilderij, een 
pracht-Oedipus' was Vogel zoals hij daar bij de aanvang stond op de 
bovenste tree voor zijn paleis, schreef deze journalist"1 Een overgeleverde 
toneelfoto toont Vogel als zodanig, dreigend in de camera kijkend, de armen 
in een imperatief gebaar hoog voor de borst gekruist. Helaas was deze illusie 
van korte duur, vervolgde de recensent.142 Vogel sprak onduidelijk, zijn 
woorden vloeiden ineen tot onverstaanbare klanken, meende A.S.K. 'Sterk 
hinderlijk vibreren ontsierde zijn sonoor geluid. Zijn grote, niet voor het 
toneel berekende stappen, zijn abrupte gebaren, zijn gebrek aan maat houden 
- het waren uitingen van een door zenuwachtigheid en onvermogen gefolterd 
mens', aldus de criticus. De treurspelheld 'wist niet meer wat hij deed, toen 
hij aan 't slot van het eerste bedrijf naar zijn paleis terugkeerde'.143 Hij maakte 
zijn sortie in operette-stijl: 'bajanderig' in houding, zo stelde A.S.K., en 
stampend met zijn staf.144 Dit op de houten toneelvloer stampen werd ook 
expliciet afgekeurd door Otto Knaap.145 Het eind van het laatste bedrijf was 
echter imposant, krachtig en aangrijpend, vervolgde A.S.K. in diens 
recensie.146 Schrijnend waren de smartkreten van de koning, aldus deze 
journalist. Voor een dilettant-acteur leverde Vogel 'verbazend knap werk', 
meende hij.147 Van deze scène is ook een toneelfoto overgeleverd. Deze 
opname toont Vogel in een pose van grote schrik wijdbeens en enigszins 
achterover hellend, zijn rechterhand hoog opgeheven, de linker in een 
klauwend, afwerend gebaar tot op schouderhoogte omhooggebracht, de ogen 
wijd opengesperd. Hij heeft de bijbehorende claus zelf achterop geschreven: 
'Wee! wee! Zo komt dan alles, alles uit! - /O zon, moge ik voor ' t laatst uw 
stralen zien,/ik die het licht zag van wie 't niet mocht zijn,/die omgang had 
met wie het niet mocht zijn, / die 't bloed vergoot van wie het niet mocht zijn!' 

In hetzelfde nummer van Het Tooneel waar de recensie van de 
voorstelling in stond werd een brief van Marcellus Emants aan Vogel 
geciteerd.148 Deze schreef dat hij Vogel als Oedipus zeer had bewonderd. 
Royaards zag hij niet in die rol, maar 'wanneer wij Bouwmeester en Royaards 
nu eens ter zijde laten,' welke Nederlandse toneelspeler verbeterde Vogel 
dan, vroeg hij?149 Dat idiote geleuter over dilettantisme hinderde de auteur. 
Emants voornaamste bezwaar was dat Vogel zichzelf niet gelijk bleef in stijl 
en herhaaldelijk te modern werd, vervolgde hij. Wat de beschaving van Vogels 
Oedipus aanging, wilde hij diens uitbeelding echter gaarne stellen boven die 
van Bouwmeester.150 Otto Knaap nam het wat dit betreft eveneens voor Vogel 
op: hoe stak de beschaafdheid van zijn spel en de zuiverheid van zegging niet 
uit boven die van zijn omgeving, die toch uit geroutineerde artiesten bestond, 
schreef deze in De Telegraaf* Vogel kleedde zich goed, bewoog zich vrij 
gemakkelijk zijn standen en gebaren waren over het algemeen mooi, al 
hoefde Oedipus niet altijd als een pauw te lopen, oordeelde Knaap. Erg 
belangrijk vond hij dat Vogel wat Knaap noemde tekstbegrip had. 'O, die 
litteraire ontwikkeling onzer toneelisten...!' verzuchtte deze recensent. Hij 
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verwijst hier naar de in die tijd veelgehoorde klacht over het gebrek aan 
intellectuele achtergrond bij vele vaderlandse artiesten.152 Knaap raadde 
Vogel aan 'zijn eigen lied te blijven zingen.'153 

Een onverwachte reactie op dit optreden kwam uit Vlaamse hoek In het 
culturele tijdschrift Lucifer verscheen een recensie van de hand van W.C. van 
Meurs waarin het verschil tussen 'zeggen' en 'voordragen' uit de doeken 
werd gedaan.154 'Zeggen' was niet meer dan een met juiste intonatie en 
articulatie 'geven' van een literair product, van welke aard ook; 'voordragen' 
stond dichter bij de toneelspeelkunst. Hier kon meer schakering worden 
aangebracht in de uitbeelding van de verschillende personages. Mocht hij als 
acteur nog wat routine missen, Albert Vogel verstond tenminste de kunst van 
het 'verzen zeggen' en dat kon bijna niemand aan het Nederlands toneel. 
Gelukkig waren er nog enkele anderen, zoals Royaards en Verkade. Sterker 
nog, schreef deze recensent: Vogel stond in vele opzichten boven die twee, 
die toch elk voor zich uitmuntten in de voordrachts- en welzeggingskunst.155 

Dit stukje gaf aanleiding tot een ingezonden brief van Betty Holtrop-van 
Gelder, lerares in voordrachtskunst en toneelspel aan de Tooneelschool zowel 
als het Conservatorium van Amsterdam, die prompt weer in Het Tooneel werd 
afgedrukt.156 Mevrouw Holtrop-van Gelder vroeg zich af waarin dan toch de 
kunst van het verzen zeggen bestond, en ten tweede, wat de heren Verkade, 
Royaards en Vogel met elkaar gemeen hadden, dat men ze alle drie tot 
eenzelfde voorbeeld stellen kon? Die drie verschilden in hun manier van 
zeggen onderling zozeer, dat de een navolgen, de ander 'ontlopen' was.157 De 
Vlaamse recensent antwoordde hier weer uitgebreid op. Albert Vogel was 
een beschaafd, ontwikkeld man, schreef hij.158 Hij droeg voor met de juiste 
intonatie, met stemwijziging voor de verschillende personen en met veel 
uitbeeldingskracht; 'dat hij zijn onderwerp volkomen machtig is en dat hij in 
de stukken die hij voordraagt, doorgedrongen is, behoeft geen nader 
betoog.'15' Verkade was veel minder geschikt als acteur; deze had zijn figuur 
en zijn houding tegen, maar hij had wel begrip van verzen-zeggen, vervolgde 
Van Meurs. Willem Royaards was beter als acteur dan als 
voordrachtskunstenaar, 'omdat er te weinig gevoel doorkwam in al wat hij 
voordroeg.' Deze kon echter zeer goed werk voordragen waarin het gevoel 
niet de boventoon voerde, meende de recensent.160 Wat betreft mevrouw 
Holtrops andere vraag herhaalde Van Meurs zijn opmerking dat 
'voordragen' dichter bij de toneelspeelkunst stond dan 'zeggen'. Dit was een 
belangrijk onderscheid, dat zou blijven bestaan. Nog in 1950 stelde Louise 
Kaiser de vraag: 'Bestaat er verschil tussen: verzen voordragen en verzen 
zeggen? Het komt mij voor, dat het eerste een groter aandeel geeft aan de 
reproducerende kunstenaar, de stylering zijner klanken, de schoonheid van 
de stem zelve.'161 Ook hier werd dus gesuggereerd dat het voordragen van 
verzen dichter stond bij de toneelspeelkunst dan het 'zeggen' er van. 

Een waagstuk was het zeker van de heer Vogel om voor zijn debuut op 
het tooneel een drama te kiezen, waarin men in ons land kunstenaars als 
Mounet-Sully en Louis Bouwmeester heeft kunnen bewonderen, schreef J. N. 
van Hall in De Gids.ia Vogels interpretatie ontbrak het aan rust, de rust van de 
man die zijn rol volkomen beheerste in dictie, stand en gebaar, vervolgde 
deze criticus. Dit bleek volgens hem vooral uit het feit dat minder fraaie 
stemmen dan die van Vogel verder droegen dan zijn geluid. Daar was dan 
ook langdurige oefening voor nodig, stelde Van Hall. Déze Oedipus 'stak niet 
een koningslengte boven zijn omgeving uif .1<3 Maar hij die wist hoeveel 
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oefening ervoor nodig was om behoorlijk op te komen, zich te wenden en 
weer te verdwijnen, op het toneel, vervolgde Van Hall, verbaasde zich over 
het gemak waarmee deze beginneling zich op de planken bewoog. Dat wees 
zeker op buitengewone aanleg, meende hij. De criticus raadde Vogel aan met 
kleinere rollen aan te vangen.164 H.L. Berckenhoff poneerde in Het Tooneel dat 
Vogel zou moeten beginnen bij het begin, als hij zich werkelijk als acteur zou 
willen bekwamen. Niet met figureren weliswaar, maar toch met bescheidener 
rollen.165 

Want vond Vogel zelf van zijn experiment? Aan Het Vaderland 
antwoordde hij op de vraag of hij nog eens zou willen toneelspelen dat hij dit 
misschien later wel weer zou gaan doen, maar dan met een gezelschap 'uit 
ontwikkelde en beschaafde dilettanten gerecruteerd'.166 Indirect geeft deze 
opmerking Vogels eigen mening weer over zijn ervaring met de Koninklijke 
Vereeniging 'Het Nederlandsch Tooneel'. In 1919 richtte hij inderdaad zijn 
eigen gezelschap op, Het Klassiek Tooneel, dat in hoofdstuk Vin ter sprake 
zal komen. . t 

In een levensbeschrijving in de Residentiebode herinnerde Rusticus zo n 
kleine dertig jaar later aan Vogels enige optreden met de Koninklijke 
Vereeniging 'Het Nederlandsch Tooneel'.167 'Toen het voorbij was, zeiden wij: 
dit doet hij nooit meer. Vogel sloeg zich er door heen, maar hij voelde zich al 
te zeer koning op zijn eigen terrein om dit riskante avontuur verder te 
wagen', schreef deze criticus.168 

Deze opmerking was zeker raak. De eenmansvoordracht van Koning 
Oedipus in de vertaling van Van Herwerden,165 werd, naast Starkadd, Vogels 
pièce de resistance uit de eerste vijftien jaar van zijn voordrachtcarrière. 
Bracht hij het aanvankelijk in het Nederlands, op zijn eerste buitenlandse 
tournees greep hij naar vertalingen van het stuk. Zo droeg hij het vanaf 1908 
in het Duits voor in de vertaling van Wilamowitz-Möllendorf170 en vijf jaar 
later in het Engels.171 Eveneens in 1908 werd er bij de studios van His Master's 
Voice in Berlijn maar liefst een tiental grammofoonplaten gemaakt van 
Vogels voordrachten uit de tragedie.172 Een dergelijke bezetenheid met een 
bepaald personage roept de vraag op hier sprake was van een persoonlijke 
verwantschap. Desgevraagd heeft Vogel eens geantwoord: 'Wat mij in den 
Oedipus zoo aantrekt, is dat in deze figuur de veelheid in één gegeven wordt; 
het is niet één koning, een bepéalde koning, maar ' t algemeen levende in alle 
koningsfiguren, het generale van het type.'173 

En toen de verslaggever doorvroeg: 'En dan is er nog iets, en dat is, dat 
ik in het Oedipus-type voor mij ons eigen soort menschen terugvind... Maar 
dit zullen we tot daaraantoe laten...'174 

Monologen 
Vogels ervaring met het 'ware' toneel was dus geen onverdeeld succes. 

In tegenstelling tot Royaards en Verkade besloot Albert Vogel daarom dat hij 
geen professioneel acteur zou worden. Hij volgde Otto Knaaps raad om 'zijn 
eigen lied te blijven zingen'175 en bleef voornamelijk voordrachtskunstenaar. 
Ook bleef hij hardnekkig volharden in zijn specifieke specialisme: het 
voordragen van een heel toneelstuk door één persoon, volgens het principe 
van de monoloog.'76 

'De monoloog onderscheidt zich van de vertelling, omdat het eigenlijk 
een overgangsvorm is tusschen: de uiting van eigen stemming (...) en het zich 
onmiddellijk richten tot iemand, met het doel van mededeeling', schreef 
Vogel in 1919 in zijn boekje Voordrachtskunst.™ 'Vandaar dat, hoewel de 
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voordrager in de meeste gevallen bijna geheel acteur wordt, hij een 
bijzondere soberheid heeft te betrachten in zijn uitbeelding'.178 En elders in 
ditzelfde werkje schreef hij: 'Waar de voordrager enigermate tooneelspeler 
wordt, zal hij gebarenspel kunnen geven, echter met dien verstande, dat dit 
niet in te sterk contrast zal zijn met de omgeving, waarin hij geplaatst is. In 
een modernen monoloog, in bijpassende setting, wordt hij natuurlijk 
volmaakt acteur' .m 

Een probleem bij een dergelijke presentatie was de kostumering. Zoals 
Jacques Rinse al opmerkte in diens bespreking van Vogels Coriolanus-
voordracht,180 kan het storend zijn als een ander personage aan het woord is 
dan degeen wiens kostuum de voordrachtskunstenaar draagt. Daarom moest 
volgens Vogel de aandacht zoveel mogelijk op het gezicht worden gevestigd. 
Hiervoor raadde hij verschillende methodes aan. De voordrachtskunstenaar 
kon plaatsnemen onder een lamp die voornamelijk het hoofd verlichtte: 'En 
indien de lamp goed geplaatst en de graad van lichtsterkte juist gekozen is, 
zal na verloop van tijd een effect ontstaan, dat het hoofd van den voordrager 
zich in een lichtkrans bevindt", schreef Vogel in zijn boekje.181 'Ook het 
eenvoudig aanbrengen van één of twee brandende kaarsen bij het hoofd, kan 
er zeer toe bijdragen, dat de aandacht niet wordt gevestigd op het niet-
bijpassende gewaad.'182 

Met het voordragen van monologen had Vogel omstreeks 1905 zodanig 
naam gemaakt dat dergelijke stukken speciaal voor hem werden 
samengesteld. 

Emants' Godenschemering 
Ondanks zijn mededeling dat hij 'een der eerste sprekers' van dit 

gezelschap was,183 trad Vogel voor zover bekend slechts vier maal op voor het 
Haagse letterkundige genootschap Oefening kweekt Kennis.184 

Deze respectabele vereniging bevond zich in het begin van de 
twintigste eeuw in een benarde situatie. Het ledental liep terug en er was een 
voortdurend en nijpend tekort aan financieën, die meestal op het nippertje 
door een anonieme gulle gever weer op peil werden gebracht. In 1902 werd 
van een 'langzaam afsterven' gesproken. Het honorarium der sprekers werd 
teruggebracht van vijftig naar veertig gulden, en het jaar daarop werden pro 
deo sprekers uitgenodigd.185 

Op 13 februari 1904 droeg Vogel in 'Oefening' fragmenten uit het 
gedicht Godenschemering van Marcellus Emants voor. 

Godenschemering was nu twintig jaar oud en werd te weinig meer 
gelezen, constateerde de Avondpost na Vogels voordracht.186 Dit 'ernstig 
godendrama' was door de groter en stouter scheppingen van De Nieuwe Gids-
groep wat opzij gedrongen, schreef deze krant. In zijn inleiding gaf Vogel 
volgens de Nieuwe Courant een uitleg over de mythische persoonlijkheden in 
het vers.187 Tussen de voorgedragen fragmenten vatte hij steeds de essentie 
van de handeling samen. Deze verhalende gedeelten waren wat eentonig, 
meende deze criticus, en Vogel toonde zich in zijn volle kracht waar zijn 
personages handelend optraden. De weergave van Loki en de Alvader Odien 
kwam goed over, vooral in de vijfde acte, als Loki aan de rots gebonden is en 
helse martelingen doorstaat.188 Hieruit blijkt dat Vogel ook in dit geval de 
verschillende karakters personifieerde. 

H. de Boer in het Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage wees op 
Vogels gemak met zijn stem en het 'daarin besloten gevaar, dat zijn 
voordracht licht retorisch kon lijken, als er geen waarachtige ontroering in 
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doorklonk'.189 In dit geval was dit te wijten aan het stuk, een vroeg werk van 
Emants waarin 'niet elke stijging der gevoelsperioden ook zuivere 
aandoening was', aldus deze recensent.190 De dichter was in de zaal 
aanwezig.191 

Het was op deze avond dat Vogel Marcellus Emants verzocht van 
Godenschemering een verkorte dramatische bewerking te maken, zodat het 
werk in zijn geheel op één avond zou kunnen worden voorgedragen. Emants 
deed dit in het jaar 1905 en wel zó grondig dat hij het nodig vond er een 
nieuwe titel aan te geven: Loki. Op 17 februari 1906 opende het tijdschrift 
Groot Nederland ermee.192 Loki, een dramaties gedicht in vier zangen verscheen bij 
Van Holkema en Warendorf's boekhandel te Amsterdam in datzelfde jaar.193 

In een artikel 'Hoe Loki ontstond' zette Emants later zijn beweegredenen en 
visie uiteen.194 

De handeling uit het epos is in Loki ernstig bekort. Bovendien is het 
inplaats van een episch een dramatisch gedicht geworden; Loki bestaat geheel 
uit toneeldialoog. Volgens de literatoren was de omwerking geen groot 
succes. Ben Hunningher merkte op dat het in bijna ieder opzicht een 
verbastering was van het origineel, dat veel meer dramatische spanning 
bezat.195 Het ergste vond deze commentator nog dat Emants niet meer 
tevreden bleek met de oorspronkelijke, eenvoudige verzen: 'De "Johannes 
Baptista" vond achteraf dat zijn taal al te oud-testamentisch van klank was 
gebleven. En hij, die de woordkunst zo verafschuwde, sloeg aan het 
'vertachtigeren'; er werden vele fraaie epitheta ingelast, de alliteratie bloeide 
weelderig en aan precieuze wendingen is weldra geen gebrek.'196 Pierre 
Dubois onderschreef deze opinie grotendeels.197 Ook Van den Toorn 
beoordeelde het stuk niet erg gunstig. Hij achtte het armelijk en bloedeloos. 
Het droeg alle kenmerken van een derivaat en door de duidelijk epische 
herkomst bevredigde het niet als dramatisch werk.156 Blijkbaar deelde Emants 
zelf ook de mening dat Loki geen succes was. In 1910 gaf hij Godenschemering 
opnieuw uit onder de oorspronkelijke titel in een bewerking van C.H.A. 
Blanche Koelensmid. 

Van Vogels voordracht van Loki zijn geen kritieken overgeleverd. 
Evenmin is het bekend wat Emants zelf van de voordracht vond. 

H. de Boer, Albert Vogel, Romantische Voordrachtskunst 
In februari 1907 verscheen in Elseviers Geïllustreerd Maandschrift een 

artikel van de hand van H. de Boer onder de titel: 'Romantische 
voordrachtskunst Albert Vogel'.199 Deze tekst werd in datzelfde jaar nog 
uitgegeven in boekvorm, zij het dat in de titel van het boekje de naam van de 
voordrachtskunstenaar voorop kwam te staan.200 Het boekje was opgedragen 
aan Annie Vogel-de Lorm. 

Artikel zowel als boekje beginnen met een citaat uit Shakespeare's 
Hamlet: 'Suit the action to the word, the word to the action; with this special 
observance, that you o'erstep not the modesty of nature; for any thing so 
overdone is from the purpose of playing, whose end, both at the first and 
now, was and is, to hold, as 't were, the mirror up to nature; to show virtue 
her own feature, scorn her own image, and the very age and body of the time 
his form and pressure.' Het is de tekst die Hamlet uit tegen de reizende 
komediantentroep die zijn vaders paleis bezoekt.201 

Was Vogels kunst tot dusverre altijd bekritiseerd van de kant van 
toneeltheoretici, die steeds oordeelden dat de voordrachtskunstenaar zich te , 
veel op 'hun' terrein bewoog, dit keer werd de situatie resoluut omgedraaid. 
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De Boer begon met te constateren dat er ondanks de recente invloed van 
realistische en naturalistische Franse tendenzen, omstreeks 1905 ook een 
wederopbloei van de romantiek plaatshad; en Vogels kunst was bij uitstek 
geschikt voor het romantische drama, meende hij. Op het toneel had de 
romantiek volgens De Boer een doorslaggevende invloed gehad. 'Al wat in 
de huidige beproefde en rechtgeaarde tooneelspeelkunst ambachtelijk is en 
echt, al wat aan gebarenspel, mimiek, zeggingskracht en plastiek groot is, 
breed, hartstochtelijk en overtuigend, ontleent zij aan de romantiek', aldus De 
Boer.202 Hierbij maakte hij duidelijk onderscheid tussen een nieuwe, 'zuivere' 
romantiek niet te verwarren met de romantiek 'van vooze vormenpraal en 
valsch pathos'.203 Vogel wees zelf ook graag op dit onderscheid.204 

Het feit dat Vogel voordroeg en niet acteerde had in zekere zin zelfs iets 
voor op een volledige vertoning achter 't voetlicht. Het was historisch juister, 
meende De Boer.205 

De auteur herinnerde aan de oorspronkelijke vorm van het 
Elizabethaanse versdrama en de grote rol die de klassieke retorica hierin 
speelde. In Shakespeare's Globe-theater was van decor of zetstukken geen 
sprake, vervolgde hij. Bij iedere scènewisseling werd simpelweg een bordje 
voor het toneel geplaatst waarop stond geschreven welke de plaats van 
handeling was. 'En het volk dat aan de oude Theemsoevers kwam 
samengestroomd, droomde zich weg in verre wereldrijken, in de pracht van 
een koningszaal, op het Romeinse Forum, tusschen de bloedige, rookige 
dampen en het verwezen rumoer van een slagveld, of wel het zwierf met 
koning Lear over de woest-verlaten heide', schreef hij.206 Op gezag van die 
simpele aanduidingen dreef de ongerepte fantasie der toeschouwers in de 
regionen van het voorstelbare, aldus De Boer. Natuurlijk had men te maken 
met een publiek dat nog in wonderen geloofde, heksen meende te moeten 
verbranden en 'aan geheimzinnige tekens en droomvoorstellingen grotere 
waarde hechtte dan wij ons nu kunnen voorstellen'.207 Thans echter monteren 
wij Shakespeare's stukken met bijna te veel pracht en praal, stelde de 
schrijver en 'niets dreigt in kunst meer de illusie te verstoren dan overdaad'.208 

Dat elementaire vond men ook in de voordracht, aldus De Boer. Albert 
Vogel gebruikte geen decors of zetstukken. In tegenstelling tot de acteur kon 
de voordrachtskunstenaar de kijklust van het publiek ook niet bevredigen 
met de pracht en praal van zijn kostuum.205 Gekleed in een 'deftig eigentijds 
p a k üi het gewaad van één der personages of als klassiek redenaar, had 
Vogel de hele tekst als uitgangspunt en niet slechts één enkele rol', schreef De 
Boer.210 Om het verloop der handeling aan te geven had de 
voordrachtskunstenaar volgens hem leren volstaan met vaak summiere 
aanduidingen. Vogel bracht de hoofdlijn, de voornaamste figuren naar boven 
en beeldde die uit, terwijl hij met enkele rake aanduidingen de bijfiguren 
typeerde, vervolgde de auteur. Vogels uitbeelding van het individu 
markeerde hij 'tot zij tevens die van een type was'.211 Hij onderscheidde in zijn 
spel graag de menselijke eigenschappen in hun tegenstrijdigheid, hun 
tegendelen: de dwaasheid en domheid tegenover de wijsheid, de 
onbezonnenheid tegenover het bezadigde, het ronde, gulle karakter 
tegenover de sluwe, schraperige persoonlijkheid, aldus De Boer.212 Bij de 
bespreking van een voordracht van Salomé had de publicist ook al op deze 
karakteristiek gewezen.213 

Het aangeven van personages door middel van intonatie, 
gelaatsuitdrukking of een enkel gebaar is een essentieel bestanddeel van de 
voordrachtskunst. In zijn boekje Voordrachtskunst besteedde Vogel later een 
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heel hoofdstukje aan wat hij noemde 'styleren en typeren'.2" In eerste 
instantie besprak hij dat in het kader van de gebarenkunst. Vogel 
onderscheidde hier natuurlijke, bestudeerde en mededelingsgebaren.215 Onder 
het bestudeerde gebaar viel het styleren en typeren, oftewel het styleren van 
de eigen persoonlijke uiting en het uitbeelden van aangenomen typen, aldus 
Vogel.216 Typeren was, volgens hem, 'het aannemen en doorvoeren van 
houding, stand, gebaren en gelaatsexpressie van een van ons verschillend 
type en het te doen bewegen op een wijze, die de karakteristieke 
eigenaardigheden van dat type duidelijk laat uitkomen'.217 Bij dit typeren ging 
het er om 'tevens heel het wisselende spel der gevoelens door de trekken van 
dat type heen op natuurlijke wijze weer te geven'.218 Elders in zijn boekje 
sprak Vogel van 'tooneelspelen met de stem' of 'stemtyperen'.21' Zijn door De 
Boer tactiek om de menselijke eigenschappen te typeren in chiastische paren 
is overigens regelrecht terug te voeren tot Aristoteles' tractaat over de 
welsprekendheid.220 

'De voordrager onderscheidt zich zeer bizonder van den acteur door de 
sterke ontwikkeling van zijn vermogens in de richting van het transitieve en 
transitorische,' schreef De Boer in een gecursiveerde zin.221 Een toneelspeler 
dacht zich in een enkele rol in in spraak, gebaren en uiterlijke verschijning; de 
voordrager had zich te bepalen tot de beide eersten en 'tot de stem wel het 
allermeesf, voegde hij hieraan toe.222 Als voordrager had Vogels spel 'de 
karaktertrekken van acteurs van de echte oude stempel', concludeerde de 
auteur in zijn studie.223 

Het feit dat De Boer deze karakteristiek positief interpreteerde bewijst 
wederom dat de achttiende-eeuwse acteertraditie omstreeks 1900 nog niet 
geheel dood was. Tijdens het classicisme had toneelspelen zoals gezegd een 
statueske, oratorische kwaliteit,-224 het acteren stond nog sterk onder de 
invloed van de theorie van de retorica. Jan Punt werd na 1753 een redenaar 
genoemd, zijn rivaal en opvolger, Martin Corver, daarentegen een acteur.225 

De Boer riep deze situatie nadrukkelijk in herinnering.226 

Eén en ander roept de vraag op of Vogel niet veeleer een classicistisch 
dan een romantisch voordrachtskunstenaar moet worden genoemd. Zijn 
artikelen en zijn boeken geven blijk van grondige studie van de klassieke 
tractaten over de toneelspeelkunst. Zijn methodes lagen stevig verankerd in 
de cerebrale, idealistische traditie. De nadruk die Vogel legde op de rol die 
het gevoel speelt bij het acteren komt echter uit de romantiek. 

Albert Vogel zag zichzelf graag als een romanticus. In een interview in 
De Hollandsche Revue in 1908 gaf hij aan wat hij daarmee bedoelde: "'De houd 
van "Ie a i de coeur"; daarom houd ik ook van Wüllner, van Bouwmeester... 
Kunst mag geen modezaak wezen, geen geparfumeerde blague, maar ze 
moet voortspruiten uit een natuurlijken drang tot uiting, ze moet uit je heele 
wezen voortkomen... En die drang naar uiting is altijd heel sterk in mij 
geweest. (..) ... ik wil wel terug naar de romantiek"'.227 Dit wilde niet zeggen 
dat hij niet waardeerde wat de beweging van tachtig had gedaan; die had een 
taal gebracht, maar de inhoud van hun producten identificeerde Vogel nu 
juist met die 'geparfumeerde blague'.228 

Zonder ons nu te gaan mengen in de hachelijke discussie over essentie 
en definitie van het begrip 'romantiek'229 kunnen hier toch wel een paar 
conclusies worden getrokken. Beïnvloed door het milieu waar hij in was 
grootgebracht, was Vogels persoonlijke romantiek sterk nationalistisch 
gekleurd. Als kind reciteerde hij uit vroeg negentiende eeuwse 
voordrachtspoëzie. In Uit Piet's vlegeljaren schrijft Jan Feifh dat Tollens, Ter 
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Haar en Helmers 'zijn mannetjes' waren.230 Essentieel in deze opvatting was 
het ideaal van ultieme manlijkheid, van dapperheid en plichtsbesef, dat 
centraal stond in Vogels levensopvatting. 'Wie kunstenaar is kan vele dingen 
zien in een hoog licht en de positie van officier kan zeker min of meer 
idealistisch worden opgevaf, schreef hij in zijn levensgeschiedenis.*1 'De 
phantasie, zoo nodig in het leven van den kunstenaar vindt bij militaire 
oefeningen de gelegenheid zich te ontplooien, de romantiek is eigen aan het 
soldatenleven'.232 En elders schreef hij: 'De militaire idee leeft ook sterk in 
mijn kunst. Werken als Starhuid, Coriolanus, Julius Caesar, Napoleon's Honderd 
Dagen, Koning Svend, Cyrano de Bergerac, zijn vol wapengeweld. Men hoort er 
de klank van staal op staal in. Bc beminde de mannelijkheid in de litteratuur, 
ik hield van woeste vikings die door het leven stormen, van rotssterke 
krijgsgoden die werelden scheppen of vernietigen'.233 Aanvankelijk kwam 
deze voorkeur voort uit de noodzaak tot compensatie van het feit, dat hij zelf 
misschien nooit een 'kranig' soldaat zou worden. Maar ook later, toen hij 
beëdigd was als officier, bleef deze bestaan. Deze paradox in Vogels natuur: 
de tegenstelling tussen de robuuste krijgsman en de kwetsbare kunstenaar 
zou hem zijn hele leven parten spelen en komt in vele eigentijdse 
beschrijvingen van de voordrachtskunstenaar te sprake. In zijn repertoire
keuze kwam Vogel via mythologische macho's als Starkadd, Loki en koning 
Svend zodoende terecht bij een romantische rebel als Byron, die zich 
nadrukkelijk afzette tegen de conventionele maatschappij. Maar 'zijn 
eigenlijke lijn'234 vond hij bij koning Oedipus, de verblinde tragische held die 
pas na lange dwaling de naakte waarheid ziet. 

Romantische voordrachtkunst werd niet door iedereen even enthousiast 
ontvangen. Naar aanleiding van de verschijning van het boekje publiceerde 
Jan C. de Vos zijn vernietigende artikel in de Nederlandsche Spectator.m 

De Vos begon zijn kritiek met twee tegengestelde opvattingen over de 
roem van de dode toneelspeler: die van Friedrich Schiller volgens welke geen 
mens minder posthume roem beschoren is ('Dem Mimen flicht die Nachwelt 
keine Kranze...')236 en die van Catulle Mendès welke het tegendeel 
beweerde.237 Aangezien niemand hun prestatie meer kon controleren, waren 
acteurs verzekerd van eeuwige roem, aldus De Vos.238 Maar hoe zat dat nu 
met de levende acteur of voordrachtskunstenaar, vroeg hij zich vervolgens af? 
Iedere keer dat het scherm gezakt was, was de kunstuiting voorbij, zei De 
Vos. Het enige wat bleef waren indrukken en herinneringen. Dat die 
subjectief en dus onderling geheel verschillend waren sprak vanzelf, 
vervolgde hij.239 Hij ging voort een aantal voorbeelden te geven; speciaal wat 
betreft optredens door buitenlanders liet de kritische zin onze nationale 
recensenten in de steek, meende hij. Voorstellingen van Lugné-Poe's Theatre 
de 1'Oeuvre met Pellêas et Mélisande, van het Berlijnse Lessingtheater met 
Ibsens Die Stützen der Geseïlschaft en van het Meininger-ensemble passeerden 
de revue.240 In alle gevallen keken de recensenten volgens De Vos ruimschoots 
over de tekortkomingen heen en werden de buitenlandse acteurs 
onbekommerd geprezen. In vergelijking daarmee werd de Nederlandse 
toneelspeelkunst bijna met minachting behandeld, meende hij. 'Dat komt 
door onkunde, vooroordeel, domme vreemden-vergoding.'241 

Wonderlijk genoeg kon de voordrachtskunstenaar in tegenstelling tot de 
eigentijdse acteur daarentegen bijna altijd rekenen op onverdeelde lof. Daar 
was bijvoorbeeld 'die meneer' Albert Vogel - 'wel, me (sic) lieve mensen, die 
kan er zich op beroemen van de Nederlandsche Pers in 'n paar jaren meer 
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roem, lof, vergoding bijna, geoogst te hebben dan alle tooneelkunstenaren 
hier te lande bij elkaar - Bouwmeester en Royaards incluis. Een borstbeeld 
door niemand minder dan Toon Dupuis is zelfs van hem gemaakt en hem 
aangeboden door 'n keur van Nederlandsche geesten.'242 Een zegetocht had 
Vogel afgelegd door heel ' t land en hij zette die voort in de overzeese 
gewesten, aldus De Vos.243 Tegen de tijd dat dit artikel verscheen vertoefde 
Vogel inderdaad al een jaar in het Verre Oosten. Jonge dichters grepen naar 
de lier, zongen lofliederen en schreven hele drama's alleen om door hem 
gezegd te worden, vervolgde de acteur. 'Maaltijden worden voor hem 
aangericht, serenade's hem gebracht, ja zelfs heeft de heer H. de Boer, een 
aestheticus van onderscheiding, hem een geheel boekje gewijd - al te 
bescheiden een "vlotte essay" genoemd door den auteur - verlucht met elf 
afbeeldingen!' Arme acteurs van Nederland! Wie schreef er over hen zo'n 
keurig, zo'n bewierokend, zo'n 'donderend-bewonderend' boekje? vroeg De 
Vos.244 Vervolgens ging deze over tot zijn indruk van Vogels voordrachten: de 
boven reeds geciteerde bespreking van Koning Oedipus. Hij eindigde zijn 
artikel met de lezer aan te raden het boekje nu nog eens ter hand te nemen. In 
elk geval gaf het een hoge dunk van de schrijver zelve. 'Wat 'n heerlijke, 
eerlijke, vurige enthousiast!'245 

Anna de Savornin Lohman had ook haar bezwaren tegen het boekje van 
De Boer.246 Zij begon haar artikel met Vogel te prijzen voor zijn 'beschaving'. 
Na een uitweiding over het grote gebrek daarvan in de vaderlandse 
toneelspeelkunst - waarbij ze niet schroomde haar eigen stand in diens 
onvoorwaardelijke gevoel van opperste verhevenheid te betichten van 
burgerlijke bekrompenheid ten opzichte van 'het komediantenvolk' - stelde 
zij vast dat deze eigenschap voor een voordrachtskunstenaar zo mogelijk van 
nog meer belang was dan voor een toneelspeler. De voordrachtskunstenaar 
had immers geen andere hulpmiddelen dan zijn eigen stem en 
voordrachtswijze, meende Lohman. Een platte uitspraak, slechte manieren of 
een zich 'stijf en burgermannetjes-achtig' bewegen viel bij een solo
kunstenaar des te meer op.247 Zelfs al kon de recensente zich soms niet 
verenigen met zijn wijze van voordragen, dan toch trad Albert Vogel wat dit 
betreft op 'als een ster in een duistere omgeving'.248 Onvermijdelijk kwam ook 
hier het principe van de impersonatie weer ter sprake. Lohman verdedigde 
Vogels opvatting van het weergeven van verschillende personages door één 
persoon, maar dan ook alléén omdat hij daar een natuurtalent voor had: ieder 
ander die hem na poogde te doen zou zich belachelijk maken, meende zij. 
Toch achtte ze De Boer een te groot bewonderaar van Vogels wijze van doen. 
De auteur stelde Vogels opvatting van de voordrachtskunst boven die van 
anderen vanwege 'zijn geestelijk transformatievermogen'.24' Juist omdat men 
Vogel kon bestuderen en gadeslaan in zijn tot een tweede natuur geworden, 
maar toch nog altijd ingestudeerde stern-nabootsing, stond deze wat Lohman 
betreft achter bij het 'rustig-onbeweeglijk optreden van een Possart, als deze, 
kalm leunend tegen een tafel, bij zijn meesterlijk-eenvoudige voordracht van 
Tennysons Enoch Arden het publiek de tranen in de ogen brachf .25° Hier 
bewonderde men niet de kunst - zoals bij Vogel - maar de eenvoud van het 
zeggen, schreef Lohman. De hoofdzaak echter was dat de kunst van het 
voordragen een aangeboren gave was, waar een beschaafd accent, 
stemvorming en met de ziel navoelen van het voorgedragene eerste vereisten 
waren en daaraan beantwoordde Vogel volgens deze critica volkomen.251 
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De Boers definitie van Vogels 'romantische voordrachtskunsf moet 
vooral worden gezocht in Vogels persoonlijkheid en genre-keuze. Zijn 
methodes waren gebaseerd op de toneelspeelkunst van het classicisme. 

Vogels kunst was verdedigbaar op grond van de retorische 
acteertraditie. Omstreeks 1900 werd juist deze traditie echter hevig ter 
discussie gesteld. Dit was de oorzaak van de heftige polemieken die zijn 
optreden veroorzaakte. 
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