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Deel II. Hoofdstuk 4. 

II. 4. PROFESSIONEEL ARTIEST 

Vogels metamorfose tot professioneel artiest opende nieuwe 
perspectieven: hij was plotseling vrij om op reis te gaan. De 
voordrachtskunstenaar hunkerde er al een paar jaar naar om de wereld te 
gaan verkennen. In 1905 werd in de kranten gewaagd '...dat ons vaderland 
den heer Vogel ook al te klein wordf en dat hij naar Indië hoopte te 
vertrekken.1 Twee jaar later was het dan eindelijk zover. In 1907-1908 maakte 
Vogel samen met zijn vrouw een tournee door Nederlands-Indië. Anme 
Vogel-de Lorm verrichtte op deze reis impresariaats- en secretaresse-
werkzaamheden.2 Ook hielp zij hem bij het voorbereiden van zijn 
voordrachten. 'Als hij over zijn vrouw praat, herdenkt hij gaarne de 
toewijding zijner vrouw, die hem bij de instudeering een grote steun is', 
schreef het tijdschrift Neerlandia in 1906.3 Zonder twijfel hebben we aan haar 
goede zorgen het dikke knipselboek te danken, waar recensies tot en met 
1908 in zijn opgeplakt. , 

Vogels indrukken van Nederlands-Indië zijn vastgelegd in een 
interview met De Hollandsche Revue1 en één in Het Leven5 uit augustus 1908. 
Daarnaast heeft hij zijn ervaringen in het Verre Oosten zelf uitgebreid 
gepubliceerd in een serie artikelen in het tijdschrift Buiten.6 

Het Verre Oosten (januari 1907-juli 1908) 
Toeren door de oost was in de jaren sinds de vorige eeuwwisseling een 

lucratieve bron van inkomsten geworden voor Nederlandse tonelisten. De 
eerste was Willem Royaards, die in 1902 met een Multatuli-programma naar 
Indië trok in zijn capaciteit van voordrachtskunstenaar.7 In 1904 volgde het 
toneelgezelschap van Henri Brondgeest en het jaar daarop ging Louis 
Bouwmeester met zijn toenmalige troep, het Haarlemsch Tooneel.8 De 
tournees werden geheel en al door de acteurs zelf georganiseerd. Vogels 
tactiek was niet anders dan die van anderen. 'Ik heb altijd van het avontuur 
gehouden/ zei de voordrachtskunstenaar later.' Tmpressario's (sic) hebben 
geen droog brood aan mij verdiend. De ging altijd op reis met alleen maar 
mijn handkoffertje en een paar adressen. De rest kwam: vanzelf....'10 

Rob Nieuwenhuis heeft het culturele leven in Indië destijds levendig 
geschetst in zijn Oost-Indische spiegel." De kunstbeoefening in de 
binnenlanden was noodzakelijkerwijs vermengd met amusement en 
ontspanning, schreef hij. Men kon samen picknicken, muziekmaken, of een 
bloemencorso organiseren. De Nederlandse kolonisten waren dol op tableaux 
vivants, op dansen: wals, galop, polka, mazurka, lander en quadrille, en op 
voordracht, opera of toneel.12 Alle grote steden hadden een muziek- of 
toneelvereniging en geen enkele sociëteit ontbeerde een toneelzaaltje. Te 
Batavia zetelde de Vereeniging Toonkunst Aurora. Op 1 mei 1904 was het 
Weekblad voor Indië opgericht, dat een 'receptakel' wilde zijn voor eigentijdse 
cultuur.13 Het bracht de laatste nieuwtjes uit Europa zowel als plaatselijk 
Indische toestanden, bellettrie en toneel. Hoezeer omstreeks 1900 ieder 
sprankje cultuur uit het verre vaderland verwelkomd werd in onze koloniën, 
is treffend weergegeven in Couperus' roman De stille kracht, dat in dat jaar 
uitkwam. Was er geen gastvrouw met de artistieke en organisatorische gaven 
van een Eva Eldersma voorhanden in een bepaalde locatie, dan beperkte het 
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sociale leven zich tot recepties, dans- en kaartavonden - en natuurlijk tot het 
uitvechten van allerhande ingewikkelde intriges.14 

Op 17 januari 1907 vertrok de nu twee-en-dertigjarige Albert Vogel met 
zijn vrouw naar het Verre Oosten.15 De reis ging via Marseille, waar zij aan 
boord gingen van het schip de Ophir van de Lloyd-maatschappij, via de 
Middellandse Zee, het Suezkanaal en de Indische Oceaan naar Batavia. 

Albert Vogel vond Nederlands-Indië een heerlijk land. Het leek wel of 
de mensen er kosmopolitischer waren dan in het noorden, want men leerde 
er meer vooroordelen overzien, zei hij later.16 Ook waren de mensen er 
volgens hem ontvankelijker." Hij analyseerde hoe dat kwam: het 
natuurschoon opende de verbeelding, meende hij, de weelderige pracht van 
de jungle maakte het de 'Indische' Nederlander mogelijk schoonheid op het 
gebied der kunsten ook makkelijker te waarderen.18 De kolonisten leefden ook 
goed met hun tijd mee, aldus Vogel; de trommels van de leesgezelschappen 
waren over 't algemeen beter voorzien dan de portefeuilles in Nederland.1' 
Als je daar met Europese hooghartigheid heenging en je verbeeldde er een 
soort van 'achterlijke liplappen' te vinden, kwam je bedrogen uit, stelde 
Vogel.20 Een merkwaardig detail over het leven van de Nederlanders in Indië 
kwam naar voren in de vraag van De Hollandsche Revue hoe het met het wilde 
leven stond, 'waar je vroeger zulke geweldige verhalen van te horen kreeg'?21 

Dit verwees misschien naar het in 1900 verschenen boek van Bas Veth, Het 
leven in Nederlandsch-Indië, dat allesbehalve vleiend was over de Nederlandse 
kolonist, die in niet mis te verstane termen werd beschreven als de losgelaten 
bourgeois in de ploertigste buitensporigheid.'22 Vogels ervaringen waren 
anders. Malligheid, antwoordde hij. 'Weet u wat er tegenwoordig veel 
gedronken wordt?... Kwast en slappe whisky!... De Indische bacchanaliën en 
slemppartijen zijn uit, hoor!...'23 Het enige bezwaar dat Vogel had tegen Indië 
was dat de warmte mensen deed slordig worden in hun kleding; dames 
hadden de gewoonte gekregen sarong en kabaai te dragen en heren bleven 
dikwijls met hun blote voeten in muilen zitten. Dit vond hij nonchalant24 

Vogels dubbele status als kunstenaar èn reserve-officier kwam hem in 
het buitenland goed van pas. 'Op reis had ik altijd mijn uniform bij me,' zei 
hij later.25 In die dagen gaf het officier-zijn een soort garantie dat men met 
iemand uit de beschaafde stand te maken had, iets wat men van acteurs niet 
altijd kon zeggen.26 Dit had weer tot gevolg dat de Vogels overal hartelijk 
welkom waren. Over de Indische gastvrijheid had de voordrachtskunstenaar 
niets dan lof, vooral op Java, waar het echtpaar ontvangen werd door de 
gouverneur-generaal, J.B. van Heutsz, in diens paleis op Buitenzorg en op 
zo'n zestig andere locaties, hetzij bij bestuurshoofden, hetzij bij particulieren.27 

'Wilt U wel gelooven, dat ik bijna nergens in een hotel ben geweest; mijn 
vrouw en ik waren zoo wat overal te logeeren gevraagd, nu eens bij den 
Resident, dan weer bij andere Hollanders...'28 Alles bij elkaar gaf Vogel in 
Nederlands-Indië in anderhalf jaar maar liefst vierhonderd voordrachten, te 
Batavia en Soerabaja ieder vijf-en-twintig maal - dus soms twee keer op één 
dag. Hij trad op voor de gouverneur-generaal, voor de sultan van Solo en 
voor andere hoogwaardigheidsbekleders. Het enige wat hem zo nu en dan 
drukte was de tropische hitte van het land. 

De reserve-officier 
Ook Vogels militaire interesses kwamen op deze eerste tournee aan bod. 

'Als officier interesseerde ik mij natuurlijk voor de krijgstoestanden aldaar', 
vertelde hij later,29 'en Van Daalen heeft mij dan ook op de meest 
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voorkomende wijze in de gelegenheid gesteld eenige malen het vijandelijk 
terrein te bezoeken.'30 Wat hij daar meemaakte, 'verhoogde zijn respect voor 
het Indische leger nog meer'.31 Over zijn bezoek aan het eiland Lombok was 
hij heel kort.32 'Het beeld van generaal Van Ham en de namen van vele 
dapper gesneuvelden, die gebeiteld zijn in het monument, roepen treurige 
herinneringen op.'33 Bij het lezen van de naam van een vermoorde vriend 
greep de weemoed hem aan. Dit was immers de tijd dat de zogenaamde 
'buitenbezittingen', de eilanden rondom Java, onder geregeld Nederlands 
bestuur werden gebracht en daar vielen ook Nederlandse slachtoffers bij.34 In 
Indië moet Vogel hebben ondervonden dat het soldatenleven niet enkel 
romantiek was. . 

Vogel was ook getuige van de 'pacificatie van Atjeh,35 waar in 
Nederland ook toen al bedenkelijk op werd gereageerd. Onder leiding van 
luitenant-kolonel baron Van Heerdt maakte hij volgens eigen zeggen een 
expeditie mee tegen een weerspannige dessa, die weigerde belasting te 
betalen aan het Nederlandse gouvernement.36 De tocht ging door de 
geraseerde strook en verder door het voormalige vijandelijke terrein, waar 
het volgens hem 'nog niet in alle opzichten rustig was'.37 Na deze tocht, die 
goed verliep, sprak Vogel op het kerkhof Petoet het hele garnizoen van Kotta-
Rodja, de hoofdstad van Atjeh, toe.38 Ook elders in Indië droeg hij belangeloos 
voor de militairen voor. 'Maar hier, op dat groote kerkhof, waar zoovele, een 
drieduizendtal, gesneuvelden hun laatste rustplaats vonden, en dan 
onmiddellijk na die expeditie, was het wel onder zeer bijzondere 
omstandigheden dat Vogel zich tot onze Indische soldaten richtte. En hij wist 
te spreken tot hun hart, zóó zelfs, dat die ruwe kerels, die toch niet voor een 
klein geruchtje vervaard zijn, als kinderen stonden te snikken.'39 

Dit moet een uitzondering zijn geweest, ingegeven door waarachtige 
emoties. Het was een bekend bezwaar van Nederlandse tonelisten, dat het 
serieuze repertoire van de gemiddelde vaderlandse toneelvereniging op deze 
Indische tournees een probleem vormde." Het publiek was over het algemeen 
afkerig van 'zware kosf; bij de moeilijker stukken bleef men eenvoudig weg. 
Na een dag van tropische hitte, hard werken en andere zorgen had men 
alleen maar behoefte aan afleiding.41 Een twee-en-een-half uur durende 
voordracht van een klassiek versdrama door één persoon leek niet het meest 
ideale uitje. Het mag daarom een compliment heten voor Vogels kunst, dat 
hij überhaupt succes had in de Oost. 

Repertoire en reacties 
Toch was Indië niet zo makkelijk te veroveren. Speciaal Soerabaja was 

een notoir moeilijke stad. Eduard Verkade noemde deze op zijn Indische 
tournee in 1912 'een pesthol', bevolkt door 'afschuwelijk grove lui'.42 Louis 
Couperus zou negen jaar later in de plaatselijke Kunstkring een pijnlijk échec 
beleven, toen hij daar uit eigen werk las.43 

Vogels repertoire in Indië bestond 'in de eerste plaats' uit Koning 
Oedipus, direct gevolgd door Starkadd, Salome, Coriolanus, Manfred en Antigone; 
als nieuwkomers bracht hij Edmond Rostands Cyrano de Bergerac,44 en 
fragmenten uit Multatuli's Max Havelaar.45 Een bewaard gebleven programma 
geeft aan dat Vogel onder andere optrad in de schouwburg van Batavia.46 

De reacties op Vogels voordrachten zijn goed te volgen aan de hand van 
zijn optreden in Soerabaja. Hij begon met een voordracht van Coriolanus, 
gevolgd door Starkadd, Oedipus en Antigone. Niet bepaald een licht repertoire -
maar dat was dat van Vogel nooit. 
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Naar aanleiding van Coriolanus betreurde de correspondent van het 
Handelsblad van Soerabaja het, dat het publiek deze kunstenaar, 'die in 
zeggingskracht de meerdere is van Bouwmeester en Royaards', geen 
meerdere aandacht waardig keurde.47 'Gaat toch eens éénmaal, gij allen, die 
beweert de Kunst te willen huldigen, en de u geboden gelegenheid 
voortdurend laat voorbijgaan.'48 Zondag gaf Vogel Oedipus. 'Geeft dezen 
vaderlandschen kunstenaar de eer, die hem toekomt!'49 

'Wij hebben gisteravond hier de dedamator Albert Vogel voor de eerste 
maal gehoord', constateerde een andere krant na de voordracht van Starkadd 
twee dagen later.50 Soerabaja was blijkbaar nog niet gereed om hem te 
ontvangen, aldus deze journalist. 'In stede van een stampvolle zaal was die 
iets meer dan half gevuld.'51 

'Gisteren was de dag aangebroken waarop Albert Vogel ons zou geven 
Oedipus, het geweldige treurspel van Sophocles', noteerde een andere 
recensent één dag na de vorige voorstelling.52 'Het publiek van Soerabaja dat 
zich door den heer Vogel niet stormenderhand heeft laten winnen, kwam 
ditmaal belangrijk sterker op dan vorige malen, het gevolg èn van de attractie 
van het beroemde drama en vooral van de faam die allerwege verbreid wordt 
door hen die den heer Vogel eenmaal hebben gehoord. Hier is zoo zuivere 
kunst te hooren, dat men iets meekrijgt voor het leven. Laat het meer 
inspanning dan ontspanning zijn voor de bezoekers, zij allen gaan huiswaarts 
telkens met het vaste voornemen geen avond meer te verzuimen, waarop 
Albert Vogel de groote meesterwerken der klassieken hier doet hooren.'53 En 
het Handelsblad van Soerabaja oordeelde, na in het kort het verloop van de 
tragedie uit de doeken te hebben gedaan: 'Welk een uitbeelding gaf ons 
Albert Vogel van dien schrikkelijken strijd! Het was in ieder opzicht subliem. 
Wonderlijke ontroering heeft deze kunstenaar bij de gratie Gods in ons 
gemoed gewekt.'54 

Toen het tijd werd om afscheid van Soerabaja te nemen werden de 
Vogels op stormachtige wijze onthaald. De muziekvereniging St. Caecilia 
organiseerde een ware huldiging.55 Mensen waren van veertien uur ver weg 
naar de stad gekomen om de voordrachtskunstenaar goedendag te kunnen 
zeggen. 'Gij hebt ons uit ons sleurleven gehaald,' zei één der sprekers. 'Gij 
hebt het peil van onze samenleving verhoogd.'56 Er werden liederen 
gezongen, Van Geuns, de hoofdredacteur van het Soerabajaasch Handelsblad 
hield een speech, er werden Vogel bloemenkransen en cadeaux aangeboden: 
een schilderij van Van Rossum Du Chattel en een voorwerp van oud-
Javaanse koperdrijfkunst. De Paketvaartmaatschappij gaf uit eigen beweging 
reductie op de overtocht naar de Molukken.57 

Jean Louis Pisuisse wist zich het enthousiasme over Vogels optreden 
drie jaar later nog te herinneren in een brief aan de redacteur van Het LevenJ* 

De oude strijdvraag: voordragen of acteren? 
Toch was het niet alleen maar succes; er wordt in de bewaard gebleven 

recensies ook gesproken over aanvallen waar Vogel aan zou hebben 
blootgestaan. 

Een onbekende krant in Semarang hield een exposé over de verschillen 
tussen voordrachts- en toneelspeelkunst59 Juist omdat bij een voordracht veel 
meer aan de verbeeldingskracht van de toeschouwer werd overgelaten, 
kwamen de personen deze duidelijker voor de geest te staan dan bij een 
toneelopvoering, redeneerde deze recensent.60 Een tegengestelde mening 
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werd verkondigd in het Weekblad voor Indië." Op 26 mei 1907 werd daar een 
ingezonden brief gepubliceerd, geschreven door een zekere 'Amaf. 

Wat was de bedoeling van Albert Vogels voordrachtskunst, vroeg deze ' 
Dat zij leven goot in het dichtwerk door de uitbeelding daarvan, zo meende 
Amat 'dat wilde zeggen: door middel van uitspraak, gebaar en stand'.62 Een 
zuiver mondelinge weergave - een z.g. 'sobere' voordracht - kon de 
toehoorders volgens deze criticus immers niet lang boeien. Dit had Willem 
Royaards vier jaar eerder gedaan, in Indië, en deze had 'een keurige 
kunstprestatie' geleverd.63 Het was echter merkwaardig 'hoe de brave 
burgerij zich na het horen van Vogel aan vergelijkingen waagde en met een 
belachelijke beslistheid verklaarde dat Vogel veel beter was dan Royaards, 

aldus'Amaf.64 , , % „ , . 
Een 'drukke en kleurige' voordracht zoals die van Vogel was volgens 

Amat makkelijker dan de 'stille' variant, maar zij was ook gevaarlijker. Bij zijn 
Starkadd was Vogels opvatting ronduit belachelijk, betoogde de schrijver. 
'Heeft de jonge held zijn liefje bij het scheiden ook zoo toegesproken, luid, in 
cadans plechtig? Heeft hij en hebben de anderen die welberekende gebaren, 
die fraaie passen gemaakt? Hebben zij zich op de teenen geheven? Dergelijke 
dingen vind ik in een voordracht als deze drakerig en ik geloof, dat het 
drama Starkadd er in Indië bij winnen zou, wanneer Albert Vogel in een 
stemmig costuum, eenvoudig bij een knaapje zittend en nu en dan (bij 
krachtige taal) staand, zijn voordracht hield. Een geheel tooneelmatige 
uitvoering is niet mogelijk; welnu, laat men er dan ook geheel van afzien.'ffi 

Twee nummers later verscheen er in het Weekblad voor Indië een hevig 
verontwaardigde reactie op Amats klacht.66 Ook in Nederlands-Indië was de 
strijd tussen voordrachts- en toneelspeelkunst nog niet beslecht. 

Op 2 juni 1907 kon Vogel in ditzelfde Weekblad voor Indië een treurig 
bericht lezen: professor A.G. van Hamel was na een ongelukkige val in de 
gangen van de Stadsschouwburg naar het ziekenhuis gebracht en daar aan 
een hartaanval overleden.67 De voordrachtskunstenaar zal het verscheiden 
van de man, die zo'n grote invloed op zijn levensloop had gehad, 
ongetwijfeld hebben betreurd. 

Multatuli 
Een geliefd programmapunt van zowel Willem Royaards als Albert 

Vogel was de voordracht van Multatuli's toespraak tot de hoofden van Lebak 
uit Max Havelaar.* 

Het is een tekst die wel bij uitzondering geschikt is om te worden 
voorgedragen, niet in het minst omdat Multatuli er zelf een aantal 
toneelaanwijzingen bij heeft gegeven. De auteur laat immers geen 
gelegenheid voorbijgaan om te wijzen op Max Havelaars vaardigheden op 
het gebied van de welsprekendheid. Allereerst door de vergelijking met het 
gestotter van zijn superieur, de resident Slijmering; Havelaar daarentegen is 
'... beschroomd en slecht bespraakt waar hij meende niet begrepen te worden, 
maar welsprekend als hij gevoelde dat zijn woorden op willigen bodem 
vielen..'69 In het laatste geval weet hij zijn gehoor waarachtig te bewegen. 
Havelaar sprak bij zulke gelegenheden 'als een apostel, als een ziener, die 
later niet wist hoe hij gesproken had...'70 Nadat Havelaar van Lebak 
vertrokken is roept de Patteh, de secretaris van de Regent, tot de controleur 
Verbrugge: "nog nooit heeft enig heer gesproken als hij!"'71 

Stuiveling heeft aangetoond hoezeer de geschiedenis der 
welsprekendheid Multatuli bij het schrijven van Max Havelaar heeft 
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geïnspireerd.72 Het is een schoolvoorbeeld van de populariteit van de 'orale 
cultus' in de negentiende eeuw.73 In het begin van het boek krijgt de 
zestienjarige Frits van zijn vader een uitbrander omdat hij Louise Rosemeyer 
aan het schreien heeft gemaakt.74 Wat heeft hij gedaan? Hij heeft gereciteerd, 
een liefdesgedicht nog wel - voor ouders halverwege de negentiende eeuw 
blijkbaar een even grote bedreiging voor de onschuldige kinderziel als 
tegenwoordig het internet. Het verhaal uit het pak van Sjaalman wordt 
vervolgens voorgelezen op de wekelijkse krans bij de familie Rosemeyer.75 

Evenzo las Havelaar 's avonds aan zijn Tine voor wat hij die dag geschreven 
had.76 Tenslotte behoeft het nauwelijks betoog, hoe centraal de toespraak 
staat in het verhaal. 

De toespraak: staand of zittend? 
Willem Royaards komt de eer toe de toespraak als eerste te hebben 

voorgedragen. Hij begon daarmee op zijn tournee door Indië in 1902 en hij 
heeft hem zijn leven lang op zijn programma gehouden.77 

Het podium was sterk verlicht bij zijn voordracht, de zaal halfdonker.78 

Hij trad op tegen een ondiep bosdecor versierd met één of meer palmen in 
potten, waarvoor een rieten armstoel was geplaatst. Inplaats van dat bosdecor 
nam Royaards ook genoegen met een kamerschut waarvoor de planten 
konden worden gezet.79 Hij was aanvankelijk in rok gekleed, later in een wit 
linnen tropenpak met witte schoenen. Hij zei de toespraak staande, rustig 
naar voren tredend na een plechtige, maar eenvoudige begroeting, alsof hij 
tot een voor hem neergehurkte vergadering sprak.80 

Deze beschrijving doet denken aan de tekening van de kunstenaar C.J. 
Addicks van de toespraak, afgebeeld in Elseviers Maandschrift van 1910.8' Op 
die tekening zien we Havelaar staan op een verhoging in een classicistisch 
aandoende, overdekte zuilengalerij. De hoofden zitten in tamelijk 
ongedwongen houdingen op stoelen om hem heen. 

Wanneer Vogel de toespraak voor het eerst voordroeg is niet met 
zekerheid vast te stellen. In elk geval moet hij Eduard Douwes Dekker jr. in 
1906 al hebben gekend.82 Of Vogel bij die gelegenheid ook metterdaad uit 
Multatuli's werk voorgedragen had, is niet bekend. De voordrachts
kunstenaar reciteerde de toespraak tot de hoofden van Lebak tijdens zijn 
tournee door Nederlands Indië in 1907.83 

Vogel was steevast gekleed in rok met witte das.84 Bovendien bracht hij 
de voordracht niet staand maar zittend, met een tafel als enig ander 
toneelattribuut. In een inleiding vooraf legde hij zijn publiek steeds uit 
waarom.85 De adat of etiquette in Nederlands-Indië vereiste namelijk dat het 
hoofd van het Europees gezag als symbolisch voor zijn waardigheid, bleef 
zitten, terwijl de inlandse hoofden in een halve cirkel gehurkt om hem heen 
plaats namen, in gebogen houding.8* 

Hoe een dergelijke ceremonie plaatshad in het Nederlands-Indië van 
rond 1900 wordt uitgebreid beschreven door Vogel in één van de artikelen 
die hij publiceerde in het tijdschrift Buiten."7 Dit betrof een bezoek aan de 
soesoehoenan of sultan van Solo, Pakoe Boewono X, op de zogenaamde 
Garebeg moeloet, oftewel de verjaardag van Mohammed. Dankzij de 
plaatselijke resident, Schneider, werd het echtpaar Vogel in de gelegenheid 
gesteld om dit feest in de kraton mee te maken.88 

Vogel beschreef tot in details hoe deze plechtigheid zich ontrolde, 's 
Morgens om negen uur verzamelden de Europese en inlandse autoriteiten 
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zich in de residentiewoning en vervolgens ging het in een strict hiërarchisch 
geordende stoet naar de kraton.89

 # 

Arm in arm met de resident en gevolgd door zijn hofstoet, ging de 
sultan het gezelschap Europese en inlandse hoogwaardigheidsbekleders voor 
naar de pendopo, vervolgde Vogel zijn relaas.50 Daar stond een gouden stoel 
voor de resident klaar, terwijl de zetel voor de soenan overal achter hem 
werd aan gedragen: 'Het was een prachtige troonzetel, maar toch was deze 
niet hoger dan de stoel waarop de resident plaatsnam: beide stoelen waren 
precies even hoog. Dit werd zorgvuldig gecontroleerd. In het oog van de 
Javaan ging het hoger of lager zitten immers direct gepaard aan meer of 
minder macht. Vandaar dat de Nederlandse regering ook op deze schijnbare 
kleinigheid lette."1 Er deed een verhaal de ronde, schreef Vogel, dat de 
soenan eens rijksdaalders liet aanbrengen onder de poten van zijn troonzetel, 
om toch boven de resident uit te steken.52 

Gezien deze ervaringen aan het hof van Solo wist Vogel precies waar hij 
het over had, toen hij zijn voordracht van de toespraak zittende hield. Om te 
blijven staan zou een ongelofelijke schoffering van de inlandse etiquette 
betekenen. 

In de jaren twintig verschenen er karikaturen van zowel Vogel als 
Royaards tijdens de voordracht van 'De toespraak' in de rubriek 'De 
daverende dingen dezer dagen' in De Haagsche Post door Ton van Tast Het is 
echter duidelijk dat de tekenaar nooit een voordracht van Vogel heeft 
bijgewoond, want hij beeldt de voordrachtskunstenaar tot twee keer toe 
staande af. 

De voordracht is in die - foutieve - variant de geschiedenis ingegaan.53 

Brits-Indië, China en Japan 
Na bijna een jaar in Nederlands Indië te hebben doorgebracht staken de 

Vogels over naar Brits-Indië.54 Van Singapore voeren zij naar Hong Kong, 
waar ze te gast waren bij de Hollandse kolonie. Vogel trad daar zesmaal voor 
de Hollanders op en eenmaal voor een Duitse vereniging.55 In Shanghai hield 
hij vijf voordrachten voor een Hollands en één voor een Duits publiek. Deze 
stad noemde hij het Parijs van 't oosten.56 Hij zat aan bij een mandarijnendiner 
waar hij wormensoep at, haaienvinnen en geconfijte rozenknoppen 
verorberde en papagaaien-tongen.97 In de winter van 1907 trok het echtpaar 
door China. Vogel beschreef zijn ervaringen wederom uitgebreid in het 
tijdschrift Buiten.* 

Tenslotte belandde het echtpaar in Japan. Hier ondervond de 
voordrachtskunstenaar volgens eigen zeggen99 veel hulp van de Nederlandse 
gezant te Tokyo, jonkheer Loudon. Vogel trad op voor de Deutsche Verein 
van Yokohama, voor de gezamenlijke leden van het corps diplomatique in 
Tokyo en voor Duitse verenigingen te Kobe en Nagasaki. 

Mevrouw Voüte-Celosse, 'een vrouw met muzikaal talenf ,100 had zich 
bereid verklaard met het echtpaar mee te reizen en deze begeleidde de 
voordrachtskunstenaar gedurende de rest van zijn tournee op de piano. Een 
steeds belangrijker wordend nieuw onderdeel van Vogels repertoire werd 
namelijk gevormd door gedichten, voorgedragen bij muziek - en wel 
voornamelijk Duitse poëzie. 

Hoe Vogel ertoe kwam om op te treden voor Duits sprekende 
gezelschappen in het Verre Oosten, is niet bekend. Zijn archief bevat twee in 
het Duits gestelde programma's: één van een optreden voor de Deutscher 
Theater-Verein in Shanghai op 14 november 1907 en één voor de Club 
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Germania in Yokohama op 20 november van dat jaar.101 In beide programma's 
worden als repertoire genoemd het gedicht 'Die Grenadiere' van Heinrich 
Heine, Lenore van Burger en Das Hexenlied van Max von Wildenbruch.102 

Elders lezen we over een aantal ballades: De blinde koning van Hofdijk op de 
muziek van Richard Hol en Das Lied eines Steinklopfers van R. Dehmel op 
muziek van Richard Strauss.103 Hier zijn echter geen recensies van 
overgeleverd. 

Vogel was dadelijk diep onder de indruk van het toneel in Japan. 
Loudon bracht hem in contact met een hoogleraar van het Keizerlijk Theater, 
professor Malda, met wie Vogel wekenlang op reis ging. 'Wat zijn die 
Japansche tooneelspelers een prachtacteurs, wat 'n artiesten,' zei hij later.104 

'Ze spelen de 'gedachte'...(...)... maar zo innig, zoo meesterlijk zooals ik 't nog 
nooit in de wereld gezien heb. Alles in hun spel is er op berekend om plastiek 
te geven.'105 In een ander interview zei Vogel dat hij speelde met een idee om 
zijn belevenissen in het Verre Oosten in boekvorm te gieten.106 Hier lag de 
kiem voor zijn boek Het ]apansch Tooneel.w 

Vogels eerste onderneming als professioneel artiest was geslaagd te 
noemen. De tournee was een niet alleen een succes geweest op artistiek 
terrein; zij had de voordrachtskunstenaar financieel onafhankelijk gemaakt: 
'De kan nu doen en laten wat ik wil', zei hij in De Hollandsche Revue.™ Het was 
een bekend fenomeen dat toeren door de Oost een lucratieve aangelegenheid 
was, voor buitenlandse tonelisten.10' Het feit dat de Vogels bijna geen 
hotelkosten hadden hoeven te betalen droeg niet weinig bij aan deze 
omstandigheid. In Vogels archief zijn echter geen financiële details 
overgeleverd. 

Na terugkomst in Nederland in de zomer van 1908 werd hem gevraagd 
naar zijn precieze toekomstplannen. Zijn antwoord was kort en bondig:110 

' - Reizen! 
- Dus niet in Nederland optreden? 
O ja zeker, jawel in ons land ook maar ik wil meer, ik wou, ik gevoel 't 

ook - excusez Ie mot - ik moet er komen - en dan kan ik - en hij wees met den 
flair van een tooneelspeler "tot 't publiek", een sensationeel gebaar, naar de 
zee - dan kan ik toch niet blijven schelpjes zoeken langs 't strand van de 
Noord- en de Zuiderzee....'111 

Vogels eerste tournee was hem kennelijk zo goed bevallen, dat hij het 
liefst meteen aan een volgende reis begon. Wat precies de positie van Annie 
Vogel-de Lorm was in deze toekomstplannen is niet geheel duidelijk T)it 
huwelijk was voor beide partijen een vergissing,' schreef Vogel later in zijn 
levensgeschiedenis, 'en werd na enkele jaren ontbonden'.112 Het is mogelijk 
dat het op in Nederlands-Indië al mis is gegaan. Een enkele aanwijzing duidt 
erop dat Vogel liever niet aan zijn eerste vrouw herinnerd werd. In het 
inmiddels verschillende malen aangehaalde interview met Vogel in De 
Hollandsche Revue is uit het exemplaar in zijn archief een bladzij gescheurd."3 

Uit een bibliotheek-copie bleek dat op deze pagina een foto had gezeten van 
de kunstenaar met Annie aan zijn zijde. Toch heeft het huwelijk nog tot 1916 
geduurd. Pas toen Vogel Ellen Buwalda ontmoette, werd het noodzakelijk om 
echtscheiding aan te vragen.114 

Berlijn en Boekarest (september - december 1908) 
Vogel had de smaak van het reizen te pakken. Zijn successen in het 

Verre Oosten en misschien speciaal het optreden in de taal van zijn 
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voorvaderen, moeten hem hele nieuwe toekomstperspectieven hebben 
vooreetoverd. In tegenstelling tot zijn collega toneelspelers, voor wie 
optreden in een andere taal een veel grotere organisatie en allerlei regie-
moeilijkheden met zich mee bracht die de homogeniteit van zo'n voorstelling 
bij voorbaat al ernstig bedreigde, was Vogel als eenling vrij zijn kunst m 
andere talen te brengen - op voorwaarde dat er een goede vertaling 
voorhanden was. Wilde hij echter een waarlijk perfecte artistieke prestatie 
leveren, dan behoefde hij professionele begeleiding. 

Voor hij naar Indië ging had Vogel al in de de Nieuwe Rotterdamsene 
Courant"5 te kennen gegeven dat hij graag drie maanden les zou willen 
hebben van Mounet-Sully, daarna een poos van Josef Kainz en tenslotte van 
Beerbohm Tree. In Nederland was er geen scholing op een dergelijk niveau te 
vinden en daarom richtte hij zijn aandacht op Berlijn. Daar bevond zich 
immers de toentertijd meest vermaarde toneelschool van Europa: de 
Schauspielschule des Deutsches Theaters onder leiding van Max Reinhardt."6 

Willem Royaards en Eduard Verkade waren Vogel voorgegaan."7 

Vogel begon met het sturen van een aantal suggesties over een mogelijk 
optreden in de Duitse hoofdstad aan hoogwaardigheidsbekleders daar. Zijn 
schrijven ging ongetwijfeld vergezeld van aanbevelingsbrieven uit het Verre 
Oosten, want een brief in zijn archief van de Kaiserlich Deutsche 
Gesandtschaft in den Niederlanden bevestigt de ontvangst van een verzoek 
van Vogel van een dag eerder 'betreffend Darbietung von Samereien aus den 
Niederl. Indischen Colonien an die Kaiserliche Regierung'."8 

Daarnaast zocht Vogel introducties van autoriteiten ter plekke. Een 
aanbevelingsbrief van de Nederlandse gezant te Berlijn, baron Gevers, zal 
hem zeker geholpen hebben. Deze schreef op 23 november dat de in 
Nederland als klassiek voordrachtskunstenaar van de eerste rang bekende, 
luitenant Albert Vogel zich in de Duitse hoofdstad bevond, dat Gevers hem 
persoonlijk kende en dat Vogel door vooraanstaande persoonlijkheden 
aangeraden werd. Hij stelde de kunstenaar deze verklaring ter hand om te 
gebruiken als introductie in de Duitse kunstwereld.119 

Albert Vogel zou drie maanden in Berlijn blijven. Daar we weten dat hij 
eind december weer in Nederland was, moet hij dus halverwege september 
op reis zijn gegaan. 

Student van Max Reinhardt 
Berlijn was in het begin van de twintigste eeuw een theaterstad bij 

uitstek. Hoewel de invloed van de Meiningers nog geenszins overleefd was 
en Wagners opera's bij de heersende elite uitzonderlijk populair bleven, had 
het naturalisme vaste voet aan de grond gekregen door toedoen van Otto 
Brahms theater die Freie Bühne en later in de voor een arbeiderspubliek 
bedoelde Freie Volksbühne.120 Deze ontwikkeling had Herman Heijermans 
naar de stad gelokt.121 Brahm verving de pompeuze speelstijl der Duitse 
klassieken door een realistischer presentatie. In dit klimaat arriveerde de 
Oostenrijker Max Reinhardt.122 Hij debuteerde als acteur bij de troep van Otto 
Brahm, maar de naturalistische invalshoek was hem te beperkt. In 1901 
stichtte hij een eigen cabaret, Schall und Rausch genaamd, naar Fausts spot 
met alle principes en credo's en het jaar daarop begon hij het avant-
gardistische Kleine Theater, waar hij Wilde, Wedekind, Gorki en Hugo von 
Hofmannsthal bracht. Reinhardt was een romantisch eclecticus die zich niet 
wenste te laten binden door één specifieke school of visie. In zijn lange 
carrière werkte hij met het circus, het antieke openluchttheater, het besloten 
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rococotoneel, gotische fantasieruimtes en privé zalen of tuinen. Allerlei 
nieuwe technieken vonden ingang in zijn regie: het draaitoneel, mechanische 
decorwisselingen en het uitbannen van de tricot of maillot. Omstreeks 1908 
voerde Reinhardt de scepter over twee schouwburgen: het grote Deutsche 
Theater en de meer intieme Kammerspiele. Daarnaast was er in Berlijn nog 
plaats voor eigentijds toneel in het Lessingtheater, het Theatre Francais dat 
zoals overal elders in Europa, ook hier een eigen schouwburg had en het 
klassieke Duitse toneel dat zetelde in het Könichliche Schauspielhaus. 

Hoe het Albert Vogel is afgegaan in het belligerente Berlijn van vóór de 
Eerste Wereldoorlog is slechts gedeeltelijk bekend. 1908 was het jaar van de 
val van prins Eulenburg. Deze vriend van keizer Wilhelm II was onder 
(valse) beschuldiging van homosexualiteit in ongenade gevallen.123 In 
november van dat jaar stond Berlijn op stelten vanwege het schandaal rond 
'het interview'.124 Keizer Wilhelm II had een vraaggesprek gehad met een 
Engelse journalist, waarin hij allerlei weinig genuanceerde standpunten 
ventileerde. De keizer, die toch al niet bekend stond om zijn tact wist in één 
artikel Engeland, Rusland, Frankrijk, Japan en niet te vergeten Duitsland zelf 
te beledigen. Het werd gepubliceerd in de Daily Telegraph van 28 oktober en 
ontketende een storm van protest die hem bijna zijn troon kostte.125 

Of Vogel evenals in het Verre Oosten, in de Duitse hoofdstad optrad 
voor hooggeplaatste personages is niet bekend. In tegenstelling tot Willem 
Royaards,126 lijkt hij niet te hebben opgetreden in officiële theaters. Recensies 
uit kranten of tijdschriften zijn in elk geval niet bewaard gebleven. Evenals in 
Nederland in de zes voorafgaande jaren, zocht hij ook toenadering tot 
intellectuele kringen. Daar hield hij dan privé-voordrachten, waarna hij om 
een schriftelijk oordeel vroeg. Zijn archief bevat verschillende getuigenissen 
in zwierig Gotisch schrift. 

Het lijkt erop dat Vogel zich in Berlijn serieus op de studie heeft 
toegelegd. Tijdens zijn verblijf in de Duitse hoofdstad was hij voor het eerst in 
zijn leven student. Hij werd toehoorder aan de Reinhardtschule, waar een 
achttiental leraren - meest acteurs en enkele letterkundigen - onderwees aan 
jonge mensen uit alle landen van de wereld.127 Er werd les gegeven in 
rollenstudie, waarbij fragmenten uit de wereldliteratuur in ensemblespel 
werden gezegd en in spraakvorming. Voor dit vak waren vier leraren die elk 
een eigen methode hadden.128 Vogel nam Duitse les bij Else Otten, de 
vertaalster van Louis Couperus en Frederik van Eeden. Eén van de andere 
leraren was de Weense professor Alexander Strakosch. Willem Royaards had 
onder leiding van deze zelfde leraar twee jaar eerder een programma van 
Duitse balladen ingestudeerd. Dat er daarbij weinig tijd bleef tot feestvieren 
blijkt uit Top Naeffs beschrijving van Royaards' ervaringen: 'Drie maanden 
van onverpoosd werken - zes uur per dag - aan taal en uitspraak in 
dagelijksch gezelschap van den alom erkenden Weenschen 
voordrachtkunstenaar-paedagoog, den lateren leeraar aan Reinhardfs 
Theater-Schule, Prof. Alex Strakosch op het eiland Jüst in de Noordzee, waren 
de voorbereiding tot het doel: een plaats als tooneelspeler te veroveren aan 
een der eerste Berlijnse theaters.'129 Eduard Verkade, die ook les van Strakosch 
had gehad, noemde hem 'een echte Duitse schoolvos'.130 In Duitsland werd hij 
'de gevreesde voordrachtsmeester' genoemd.131 

Royaards' doel was niet dat van Vogel. Evenals de oudere acteur kwam 
deze echter naar Nederland terug met een voordrachtsprogramma vol Duitse 
'ballades'. Deze zullen in het volgende hoofdstuk ter sprake komen. 
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Albert Vogel zou zich Strakosch twintig jaar later nog goed herinneren. 
'Alexander Strakosch had in zijn uiterlijk meer van een Eskimo dan van een 
Germaansch kunstenaar', schreef hij in 1928 in een artikel in Het Woord.™ 
'Eeuwig ruzie zoekende, lange sluike haren hingen hem in den hals en over 't 
gelaat, zijn kleine oogjes schitterden vol levenslust, zijn gezicht, waarvoor 
geen fraaie gevel prijkte, was doorploegd van een groot aantal naden; hij was 
zeer klein van gestalte en verre van welgebouwd; maar al deze voor een 
uitvoerend artiest weinig aantrekkelijke uiterlijkheden werden ruimschoots 
vergoed door zijn prachtige orgaan'.133 Zijn stem had een mooie, heldere 
metaalklank en kon 'als een klaroen' door de ruimte schallen.134 Hij sprak het 
Duits prachtig uit, vervolgde Vogel: 'delicaat zonder knersen en zonder dat 
zoo vaak overdreven aandikken der sch.' Als Strakosch iets voordroeg, kwam 
volgens Vogel nooit de gedachte aan 'technische pralerij of Prinripien-
reiterei' bij de toehoorder op. Het leek alsof hij nooit techniek had hoeven 
studeren; alles 'kwam volkomen natuurlijk en zonder de geringste 
inspanning tot zijn rechf .135 Zijn gehoor was uiterst fijn. Wanneer hij zijn 
vijftig, zestig vrouwelijke en manlijke leerlingen hetzelfde stuk hardop liet 
lezen, ontglipte hem nooit zelfs de kleinste fout in dictie, schreef de 
Nederlandse voordrachtskunstenaar.136 

Ellen Vogel, die pas twaalf jaar oud was toen haar vader stierf, herinnert 
zich diens oordeel over Alexander Strakosch nog levendig: 'een klein, heel 
lelijk mannetje met een stem die klonk als een klok'.137 

Van huis uit was Strakosch wat Vogel noemde 'Romantiker'.138 

'Shakespeare, Schiller, Hebbel waren zijn meest geliefde auteurs, maar - en 
dit is mijns inziens zijn groote verdienste - hij was in zijn voordracht 
volkomen vrij van het zoogenaamde valsche pathos.'139 

Vervolgens ging Vogel in zijn artikel in op wat hij hiermeer bedoelde. 
De oude school in Duitsland, die geheel op de romantische leest geschoeid 
was en die in Ernst Possart één van haar grootste vertegenwoordigers kende, 
streefde volgens hem naar een gedramatiseerde, sterk geritmeerde vertolking 
van gedichten en rollen, waarbij de melodie van het gedicht dikwijls zo zeer 
zweemde naar zang, 'dat gezwollendheid, brallende, bombastische 
overdrijving en onnatuur bij vele vertolkers innigheid en eenvoud 
verstikten'.140 Dit genereerde een sterke oppositie en één van de belangrijkste 
vertegenwoordigers van de nieuwe school was Max Grube, vervolgde Vogel. 
Deze beweerde dat een gedicht of geritmeerde dramatische rol zodanig moest 
worden gezegd, dat niemand er meer het vers in kon horen.141 De heb het uit 
zijn eigen mond, schreef Vogel; op 17 december 1908 had hij de man 
ontmoet.142 Meermalen had Vogel in Berlijn opvoeringen van een Oedipus, 
Faust of een Macbeth in absoluut realistische stijl bijgewoond, waarbij 
niemand iets kon horen van de verzen.143 De voordrachtskunstenaar was het 
helemaal oneens met deze opvatting. Vooral in de literair-wetenschappelijk 
wereld stuitte deze op tegenstand, schreef hij.144 Strakosch, hoewel afkomstig 
uit de oude school, wist bij zijn optreden volgens Vogel de gulden 
middenweg te bewandelen, die 'zonder de literaire waarde van het werk aan 
te tasten of zonder de dichter in zijn muzikaal gevoel te beledigen, toch de 
soberheid, de eenvoud betrachtte, in zekere zin zelfs het realisme, welke ons 
modernen nog met liefde een vertolking van romantische kunst kunnen doen 
genieten'.145 Strakosch' voordracht was altijd in de eerste instantie doorvoeld, 
meende Vogel. Hij bezigde niet de aangevende, maar de dramatiserende stijl 
en bezat het 'metamorfostisch vermogen, die allerbelangrijkste 
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toneelspeelerseigenschap', om zijn verschillende rollenvoordrachten gestalte 
te kunnen geven.1* 

Wel gebruikte Stakosch kennelijk te veel gestiek Eén en al temperament 
als hij was, kon hij volgens Vogel niet nalaten gedurende zijn voordracht 'met 
handen en voeten te bewegen'.147 'Als hij voor de tachtigste keer de één of 
andere slecht-begrijpende scholier het nog eens voordeed, dan kroop hij voor 
de even zooveelste maal in Minitrius' of Lear's huid, gooide zijn lokkig hoofd 
achterover, sloeg met gebalde vuisten in het rond, trappelde met zijn zwaar 
gezoolde laarzen op de grond en leefde de figuur uit.'148 Zeker, 'de voorname 
ingetogenheid' van de voordrachtskunstenaar was hem vreemd, maar 
volgens Vogel hinderde dat niet: 'Het tooneel der grootheid van Gods 
schepping, waarin bij een bulderende storm, een ratelende donder, de 
waanzinnige koning Lear zich vastklampte aan de arme nar, had de pracht 
van Strakosch' stem ons met zuiverder kleuren gemaald dan ooit het 
werkelijk tooneel mij heeft kunnen laten genieten. En als we zo worden 
meegesleept door het reciet, denken we niet meer aan die overdreven en 
onaesthetische gebaren'.14' 

Strakosch stimuleerde Vogel dus zonder meer in diens voorkeur voor 
'romantische voordrachtkunsf, zij het dat de laatste voordrachtskunstenaar 
hierbij één belangrijke kanttekening maakte. Vogel zag zichzelf immers graag 
als een pionier van een nieuwe, 'zuivere' romantiek in tegenstelling tot de 
pseudo-romantiek of schijnpraal.150 

Was hij enthousiast over de romanticus Strakosch, over Reinhardts 
hervormingen was Vogel maar matig te spreken. Hij achtte veel van diens 
experimenten modieuze flauwekul die van de kern van de zaak afleidde en 
die kern was voor hem: het correct interpreteren van de klassieken van de 
toneelliteratuur. Hij uitte deze meningen in een interview in het Algemeen 
Handelsblad.™ 

Vogel begon met kritiek te leveren op Reinhardts twee theaters. Met alle 
bewondering voor het Deutsches Theater, vond Vogel het 'teveel een Mode-
Bühne' in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Theatre Francais, 'waar de 
klassieken opgevoerd worden in denzelfde toon als de modernen, waar geen 
stijl dus heerscht wat de dictie betreft, waar Schiller en Goethe opgevoerd 
worden op nationalistisch-realistische wijze.'152 Die mode-zucht kwam het 
duidelijkst tot uiting in de Kammerspiele, 'waar de omgeving, het werken 
met gongs, veel doeken en absolute duisternis eenvoudig werkte als grote 
aanstellerij - en dus als volkomen oneerlijkheid - wanneer er dan flauwe 
kluchten werden opgevoerd'. De vorm vormde volgens Vogel dan de enige 
inhoud.153 

Nergens in Europa zag hij betere regie, maar 'het ware was het nog 
nief .154 Reinhardt ensceneerde 'groepen beelden van prachtige kleur*, maar 
de overgang tussen de beelden was dikwijls onnatuurlijk en onesthetisch, 
aldus Vogel.155 Deze overgang had dikwijls iets gewilds en geaffecteerds, in 
tegenstelling tot de opvoeringen van het moderne werk in het Lessingtheater, 
waar getracht werd alléén de kunst te dienen, niet het mode-publiek te 
believen, meende de voordrachtskunstenaar.156 

In zijn boek Het Japansch Tooneel zou Vogel samenvattingen en 
fragmenten geven uit voorbeelden van vier toneelstukken die hij op zijn reis 
door Japan had gezien: De eerste wapenfeiten van Atsmori, De edele ridder 
Gompatchi, De wraak der zevenenveertig Ronin en De dorpsschool.1* Dit laatste 
stuk zag hij ook in Berlijn opgevoerd in Max Reinhardts Kammerspiele, 
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schreef hij in zijn boek, maar deze opvoering had niets van de 'ontzettende 
gelaatsmimiek' en 'het sublieme gebarenspel' die de Japanse voorstelling 
kenmerkten.158 'Bc herinner mij eene scene gezien te hebben, waarin een man 
moest sterven in de armen van zijn vriend. Van zijn gelaat was niets te zien, 
want zijn hoofd lag geheel achter over, maar in de oogen, in het gezicht van 
den vriend las men duidelijk het sterven en verstijven van de trekken van den 
ander. Neen, niet in het ingehouden moderne, maar in het heftig dramatische 
ligt de grootheid van de Japansche toneelspeelkunst.. (...)'.159 En juist dit vond 
hij bij Max Reinhardt kennelijk ontbreken. 

Het enige toneel in Berlijn waar de klassieken volgens hem opgevoerd 
werden met eerbiediging van de tijd en de sfeer waarin de dichter geleefd 
had was het Königliche Schauspielhaus. 'Maar daar heerscht een groote 
dufheid, is gebrek aan jonge stuwkrachten, gebrek aan artistieke opvatting/'60 

Daar meteen opvolgend poneerde Vogel dat de behandeling van klassieken 
en 'romantieken' als modernen het grote euvel was. En hier haalde hij de 
boven geciteerde opmerking van Max Grube weer aan. 

Vielen Reinhardts twee theaters Vogel tegen, zo had hij ook zijn 
bezwaren tegen diens toneelschool. 

Onderwijs in plastiek werd er niet gegeven; van gebarenspel was geen 
sprake, aldus de voordrachtskunstenaar.161 Had hij verwacht dat er een klas 
zou zijn voor de romantische school, één voor de realistische en één voor de 
humoristische, of dat er gelet zou worden op stijl, vooral in dictie, dan was 
hiervan niets te bespeuren. Schuier, Goethe, Lessing, Hauptmann en de meest 
moderne realistische schrijvers werden allen op dezelfde wijze uitgesproken, 
vervolgde hij.162 

Waar anders dan in Berlijn, met al zijn schitterende musea, zou het 
makkelijker zijn om de leerlingen te onderleggen in de beeldende kunst, 
vroeg Vogel zich af?163 Waarom geen voordrachten over klassieke literatuur 
door een geleerde, over. beeldhouwkunst door een beeldhouwer, over 
schilderkunst door een schilder - waarom geen les in anatomie, 'een eerste 
vereiste voor het gebarenspel en in plastiek in romantische en klassieke 
werken'?164 Waarom geen sport, opdat 'die bleekneuzen met de lange haren 
krachtige kerels werden', en waarom geen les in het samensteUen van 
groepen, in de draperie-kunst, in kostuumkunde?165 Jonge lieden met talent 
zouden er wel iets leren, gaf Vogel toe. Voor de rest was de waarde van deze 
toneelschool wat hem betreft even groot of gering als die van de andere 
toneelscholen die hij kende. Het enige wat hem wel opgevallen was, was de 
beschaafde toon die er heerste en de fatsoenlijke bejegening van de leerlingen 
door het lerarencorps.166 

De eerste toneelschool in Europa viel Vogel dus bar tegen.167 Wat Max 
Reinhardt op zijn beurt van Albert Vogel vond is niet bekend. 

Grammofoonplaten 
Naast zijn lessen aan het Instituut van Max Reinhardt onderwierp Vogel 

zich evenals in Nederland, aan de kritiek van bekende intellectuelen. 
Door de in Berlijn gevestigde Nederlander professor van 't Hoff168 leerde 

Vogel de beroemde classicus Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf kennen. 
Wilamowitz was een filoloog die vele Griekse tragedies had vertaald.169 Vogel 
studeerde Koning Oedipus in Wilamowitz' vertaling170 in onder de persoonlijke 
leiding van de hoogleraar. Diens oordeel is bewaard gebleven. Hij 
bewonderde vooral het gewicht en 'de tragische diepte' van Vogels 
voordracht.171 
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Om de dichter van Das Hexenlied, Max von Wildenbruch, over te halen 
naar hem te luisteren moet Vogel nogal wat moeite gekost hebben. Het 
Handelsblad meldt dat Von Wildenbruch er niet veel oren naar had: omdat 
deze het de grootste Duitse voordrachtkunstenaar van zijn tijd, Ludwig 
Wüllner, nu toegestaan had, was dit nog geen reden om anderen ook aan te 
horen.172 Vogel hield voet bij stuk en uiteindelijk stond Von Wildenbruch, die 
tevens 'Regierungsraf was en in dit jaar vol schandalen ongetwijfeld wel wat 
anders te doen had dan naar onbekende buitenlandse artiesten te luisteren, 
hem toe een gedeelte van het werk te declameren. De dichter roemde Vogels 
uitzonderlijk welklinkend orgaan en zijn begrip voor de inhoud. Hij wenste 
hem veel geluk173 

Von Wildenbruch introduceerde Vogel bij Adolf Tobler, hoogleraar in 
de Romaanse filologie en lid van de Duitse Academie van Wetenschappen.174 

Ook Toblers oordeel over Vogels voordrachten werd schriftelijk bevestigd.175 

Hoe Vogel ertoe gekomen is om in Berlijn in de studio's van His 
Master's Voice een aantal grammofoonplaten te maken van zijn voordrachten 
is een mysterie. Behalve de tien opnames uit Koning Oedipus zijn er volgens 
de catalogus van His Master's Voice ook platen gemaakt van een koor uit 
Antigone, het gedicht 'Morgenstond' van Prosper van Langendonck en de 
liefdeszang uit Hegenscheidts Starkadd.™ Dit feit mag opmerkelijk worden 
genoemd, aangezien de muziekindustrie in die dagen nog in haar 
kinderschoenen stond. In 1903 was de eerste opera: Verdi's Ernani op de plaat 
gezet. Toch werd het belang van de nieuwe technieken pas werkelijk ingezien 
toen bekende operazangers als Caruso, Santley en Melba hun stem lieten 
opnemen (in respectievelijk 1902, 1904 en 1905). De eerste opnames van 
kamermuziek dateren uit 1905 en die van de eerste complete symfonie pas uit 
1909.177 Gedurende haar laatste reis door de Verenigde Staten in 1913 sprak 
Sarah Bernhardt bij een bezoek aan de uitvinder van grammofoon: Thomas 
Edison, in de microfoon.178 In Nederland was in Louis Bouwmeesters 
weergave van Shylock daarentegen in 1901 al op de plaat vastgelegd.179 

De Berlijnse studio's van His Master's Voice zijn vóór de Eerste 
Wereldoorlog naar Londen verhuisd. Wegens volslagen gebrek aan 
documentatie - en niet te vergeten het ontbreken van de platen zelf - valt over 
de grammofoonplaten van Vogel helaas niets naders mee te delen. In elk 
geval blijkt hieruit dat Vogel, ondanks zijn kritische houding ten opzichte van 
de eigentijdse toneemervormingen, kennelijk gefascineerd was door de 
nieuwe ontwikkelingen op technisch gebied, als deze zijn kunst konden 
dienen. Deze zelfde eigenschap moet hem hebben bewogen om in de jaren 
twintig op te treden in de eerste sprekende Nederlandse film. 

Bij Carmen Sylva 
'De menselijke ziel is als een viool, eerst als de laatste snaar gesprongen 

is, wordt ze een dood stuk hou t ' 
Carmen Sylva180 

Halverwege zijn verblijf in Berlijn bereikte de voordrachtskunstenaar de 
eerste uitnodiging van de dichtende Roemeense konigin Elisabeth, beter 
bekend als Carmen Sylva, om voor haar te komen optreden in haar paleis te 
Boekarest. 

Elisabeth van Roemenië was van zichzelf een prinses Zu Wied, 
afkomstig uit één van de Duitse vorstendommetjes langs de Rijn. Naast haar 
Duitse achtergrond had zij ook banden met Nederland: haar broer was 
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getrouwd met prinses Marie, een nichtje van koning Willem II. In 1889 bracht 
zij acht weken door in het Zeeuwse badplaatsje Domburg, waar de Villa 
Carmen Sylva nog steeds aan haar verblijf herinnert. In de residentie leeft de 
familienaam voort in het zogenaamde paviljoen Von Wied aan de 
Scheveningse kust, dat eigendom is van de Haagse herensociëteit De Witte. 

Vanaf haar huwelijk met koning Carol I wijdde koningin Elisabeth zich 
enthousiast aan haar taak het beschaven van het Roemeense volk en het 
creëren van een nationale hofcultuur op Franse voet.181 Het Roemeense hof 
bood gastvrijheid aan musici, voordrachtskunstenaars, schilders en schrijvers 
uit binnen- en buitenland en legde als zodanig vele bevruchtende contacten. 
Het is echter pas sinds kort dat koningin Elisabeths werk op dit gebied weer 
serieus genomen wordt. Aan haar capaciteit van vorstelijke maecenas is 
recentelijk een proefschrift gewijd.182 

Carmen Sylva, zoals haar pseudoniem luidde - carmen: lied, sylva; 
woud - verkreeg vanaf ongeveer 1880 bekendheid als dichteres van neo
romantische verzen en schrijfster van romans, Roemeense sprookjes-
verzamelingen en toneelstukken.183 Na het overlijden van haar enig kind, de 
kroonprinses Marie, had zij zich op de literatuur gestort. Hoe bekend zij in de 
uitgaande negentiende eeuw was, ook in ons land, blijkt bijvoorbeeld uit het 
werk van Louis Couperus: in zijn debuutroman Eline Vere wordt Carmen 
Sylva herhaaldelijk genoemd.184 De auteur had zijn roman Majesteit aan haar 
willen opdragen.185 Koningin Elisabeth was muzikaal zowel als literair 
begaafd. Als kind had zij pianoles gehad van Arthur Rubinstein. Veel van 
haar gedichten werden getoonzet door bekende componisten. 

Waaraan Albert Vogel de uitnodiging van het Roemeense hof te danken 
had wist hij zelf niet. Het Algemeen Handelsblad van 1 januari 1909 suggereert 
dat zijn faam misschien verspreid was via de vaderlandse kolonie in dat 
land;186 er waren in Boekarest blijkbaar nogal wat Nederlanders werkzaam bij 
de Roemeense petroleummaatschappij en die zouden van zijn succes te Indië 
kunnen hebben gehoord. In elk geval kreeg Vogel in Berlijn plotseling bericht 
van de Nederlandse gezant te Boekarest dat de Roemeense koningin hem 
graag zou horen. Zijn archief bevat een kaartje met de volgende tekst: 
'D'Ordre de Sa Majesté La Reine, La Grande Maïtresse de la Cour a 1'honneur 
d'informer Monsieur Albert Vogel qu'il est invite a une audition musicale 
aujourd'hui Mardi 9 Décembre 1908 a 51/2 heure du soir.'187 

Nog afgezien van de vraag hoe Vogel het in die tijd voor elkaar had 
moeten krijgen om in één dag van Berlijn naar Boekarest te reizen, is het 
duidelijk dat zijn bezoek aan aan het Roemeense hof enigszins vertraagd 
werd, want op 17 december was hij nog in Berlijn en schreef aan de 'Herr 
Regierungsraf, Von Wildenbruch, of die hem tussen 27 en 30 december 
ontvangen kon.188 Het Algemeen Handelsblad geeft wederom uitkomst.189 Het 
blijkt dat koning Carol ziek was geworden. In ieder geval arriveerde de 
voordrachtskunstenaar op zaterdag 19 december 1908 in de Roemeense 
hoofdstad. Onderweg naar Boekarest trad hij op in Breslau, waar hij Felix 
Dahn onder zijn gehoor vond. Kennelijk droeg hij toen diens gedicht 'Die 
Mette von Mariënburg' voor.190 Dahn schreef zijn commentaar op een briefje, 
dat bewaard gebleven is.191 

De daaropvolgende dinsdag zou Vogels optreden aan het Roemeense 
hof plaats hebben, voor de koningin en een zestigtal genodigden: de Oedipus 
in het Duits. Koning Carol was nog niet voldoende hersteld en kon de 
voorstelling helaas niet bijwonen. Vogel droeg het drama zoals gewoonlijk 
voor in Grieks kostuum.192 Tijdens de pauze kwam de gezant, baron van 
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Weideren Rengers, hem meedelen dat de koningin de voordracht tot dan toe 
met de grootste belangstelling gevolgd had en dat zij Vogel het officierskruis 
van de kroon van Roemenië geschonken had.153 Zij zou hem de ridderorde 
later zelf op de borst spelden. Gedurende het tweede gedeelte van zijn 
optreden gaf Carmen Sylva met gebaren te kennen hoezeer zij genoot.m 

Na afloop werd de kunstenaar bij de koningin ontboden. Zij gaf hem 
haar portret, met het bijschrift: 'An Albert Vogel. Nur dem Erhabenen zu 
dienen, ist höchste Priesterwürde und heilige Götteskundschaft. Zur 
Weihnachtszeit 1908. Elisabeth'.195 

Het moet koren op Vogels molen zijn geweest. De man die in koning 
Oedipus 'ons eigen soort mensen' herkende'96 had geen enkele moeite te 
communiceren met een koningin. In het Handelsblad stelde hij desgevraagd 
ongegeneerd: 'Als het niet oneerbiedig klinkt tegenover een koningin, zou ik 
zeggen: ze is een schat Een slanke vrouw met grijs haar, een lange sluier. Zij 
lijkt op onze Koningin-Moeder. Geen zweem van trots, lief en dadelijk voor 
zich innemend door haar tegemoetkomende eenvoud...'157 Vogel moest 
beloven het daaropvolgende jaar terug te komen; hij werd Carmen Sylva's 
persoonlijke 'Kammerrezitator'. Hij besloot het interview met: 'Een schat van 
een mensch... En zoo eenvoudig als zij is, zoo eenvoudig is de omgeving, de 
hofhouding. Geen praal, geen overgroote luxe. Alleen zag ik dadelijk in de 
zaal, en dat deed mijn vaderlandsch hart goed, een paar Rembrandts...'198 

Vogel bleef nog een paar dagen in Boekarest; hij genoot van de mooie, 
Frans aandoende stad en sprak zijn bewondering uit voor het 'prachtig 
gedrilde leger' - hij bleef toch ook nog officier! Getuige een opmerking in Het 
Japansch Tooneel ging hij er ook naar de schouwburg.159 Via Wenen en Dresden 
reisde hij uiteindelijk terug naar Berlijn, waar hij op zaterdag de 26ste 
aankwam - de dag dat hij voor Wildenbruch moet hebben gereciteerd. Vóór 
oudejaarsavond was hij weer terug in Nederland. Hij wilde een paar dagen 
rust nemen voor zijn volgende optreden.200 

Vogel en de toneelhervormingen omstreeks 1907 
Op het moment dat Vogel terugkwam uit Berlijn hadden de 

veranderingen binnen de Nederlandse toneelwereld, die vanaf 1894 op gang 
gekomen waren, zich enigszins uitgekristalleerd. De zogenaamde Larense 
Zomerspelen van 1907, waarbij opvoeringen waren gegeven van de 
middeleeuwse stukken Elckerlyc en Lanseloet van Denemarken luidden een 
nieuw tijdperk in.201 In deze voorstellingen was het ideaal van de groep rond 
De Kroniek - het tijdschrift zelf ging in dit jaar ter ziele - verwezenlijkt: het 
drama was hier 'de synthese der kunsten in beelding van het Leven' 
geworden.202 Het zou de enige keer zijn dat Royaards en Verkade 
samenwerkten. In december 1907 richtte Eduard Verkade zijn gezelschap De 
Hagespelers op. Hij zou zich toeleggen op de zogenaamde society plays, 
Engelse salonstukken met weinig decorwisselingen, die het moesten hebben 
van een geraffineerde dialoog. Hiermee bereidde hij de weg voor wat later 
'de Haagse stijl' is genoemd. Willem Royaards stichtte een klein halfjaar later 
de N.V. Het Tooneel. Hij richtte zich vooral op Joost van den Vondel. De 
eerste uitvoering van dit Amsterdamse gezelschap was Adam in ballingschap, 
enkele jaren later gevolgd door Lucifer en Gijsbrecht van Aemstél. 

Albert Vogel kan de Larense Zomerspelen onmogelijk hebben 
meegemaakt omdat hij toen in Nederlands-Indië vertoefde. Hij kwam terug 
in de zomer van 1908 en de laatste drie maanden van dat jaar bracht hij door 
in Berlijn; in feite was hij dus twee jaar weggeweest. In hoeverre was Vogel 
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eigenlijk op de hoogte van de ontwikkelingen in het eigentijds toneel in 
Nederland - en wat vond hij daarvan? 

De kunst van het theater 
De vooruitstrevende Nederlandse toneeltheoretici stonden omstreeks 

1900 onder invloed van opvattingen uit het buitenland en met name van die 
van de Zwitser Adolphe Appia en de Engelsman Edward Gordon Craig. 
Beiden ageerden vanaf de jaren negentig tegen het naturalisme. Appia pleitte 
in La mise en scène du drame Wagnerien en Die Musik und die Inszenierunf0 voor 
een symbolischer enscenering van de opera gebaseerd op de twee 
grondbegrippen ruimte (de beeldende kunsten) en tijd (muziek en poëzie), 
die in deze kunstvorm bij uitstek verenigd worden. Gordon Craig zag het 
toneelbeeld als één groot totaalkunstwerk waarbij alle ingrediënten -
inclusief de acteurs - ondergeschikt waren aan de indruk van het geheel. 
Eduard Verkade had Craig in 1905 in Den Haag ontmoet en was zeer onder 
de indruk van zijn visionaire ideeën.204 Helaas liep de beoogde samenwerking 
tussen beide mannen op niets uit.205 

Vogels bibliotheek bevat Donaert van Eltens - een pseudoniem van 
Herman Roelvink - vertaling van Edward Gordon Craig's pamflet The art of 
the theatre uit 1905.206 De aantekeningen bij dit boek geven aan dat de 
voordrachtskunstenaar het niet erg op had met de beroemde Engelse 
theatervernieuwer. Het lijkt bij voorbaat duidelijk dat een theoreticus die het 
toneelbeeld nadrukkelijk voorrang gaf boven de tekst van het te spelen stuk 
niet Vogels sympathie zou hebben. 

In de inleiding zet de schrijver uiteen hoe het theater zich ontwikkeld 
heeft uit religieuze riten.207 Oorspronkelijk waren alle kunsten hier in gelijke 
mate bij betrokken, aldus de auteur. In de loop der tijd dwongen de dichter 
en het gesproken woord volgens Craig echter alle andere aspecten: beweging, 
aankleding, orchestratie, op de tweede plaats.203 De Engelsman gaat voort te 
beschrijven hoe het publiek in eerste instantie visueel geboeid wil worden. In 
het huidige theater is de eenheid tussen het visuele en het auditieve aspect 
volledig verdwenen, meent hij. Het is of enkel woorden, öf enkel aankleding 
geworden.209 Craig wil de oorspronkelijke eenheid herstellen. 

De eigenlijke tekst van De kunst van het theater is geschreven volgens een 
beproefd systeem; het bestaat uit een dialoog tussen een vakman en een leek 
De vakman stelt de leek allerlei vragen, die deze natuurlijk prompt fout 
beantwoordt. 

Wat denkt de leek dat de kunst van het theater is, vraagt de vakman?210 

Het is niet toneelspelen, het is niet het toneelstuk het is niet aankleding of 
dans: zij bestaat uit alle elementen waaruit die dingen zijn samengesteld, 
namelijk handeling, woorden, lijn, kleur en ritme, aldus de vakman.211 Tot 
verbazing van de leek is het één hier niet belangrijker dan het ander. De kunst 
van het theater is onstaan 'uit handeling, uit beweging; uit dans'.212 

Wat het theater nodig heeft, betoogt Craig, is krachtige leiding, van een 
theater-kunstenaar: de regisseur-directeur.213 Deze regisseur moet het 
toneelbeeld tot één geheel maken. Eerst moet hij het stuk doorlezen om een 
algemene indruk te ontvangen, aldus de auteur.214 Nadat hij de kleuren heeft 
gevonden 'die met de geest van het stuk harmoniëren', schetst hij een patroon 
van het toneelbeeld, waarin hij voorwerpen tekent die het begin van het 
decor vormen.215 Als hij zich een idee heeft gevormd over het algemene 
toneelbeeld, kan hij zich volgens Craig gaan bezighouden met decors, 
kostuums, en belichting. Dan volgt wat hij noemt 'het regelen van de 
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personen in hun spreken en bewegen'.216 Het feit dat de regisseur het over de 
spelers voor het zeggen zou moeten hebben was omstreeks 1900 nog zo 
nieuw dat de leek verbluft vraagt: 'Maar maakt ge dan geen marionetten 
bijna van die ontwikkelde spelers?'217 Craig gaat voort de regisseur te 
vergelijken met de kapitein op een schip, die door zijn bemanning 
onvoorwaardelijk wordt gehoorzaamd. Onder leiding van bekwame 
regisseurs voorspelt hij een wedergeboorte van de kunst van het theater, die 
afhangt 'van de klaarheid, waarmee dit wordt ingezien'.218 

De opvatting dat de regisseur de leiding heeft bij het maken van een 
toneelvoorstelling is inmiddels zodanig algemeen goed geworden dat het 
moeilijk te begrijpen is hoe revolutionair deze eens was. Hieruit blijkt hoezeer 
Craigs ideeën sindsdien gemeengoed geworden zijn. 

Vogels aantekeningen 
Albert Vogel las het boekje met een potlood in de hand. 
Toneel was in origine voor het hele volk bedoeld en eigenlijk behoorde 

het altijd zo te zijn, schrijft Craig in zijn inleiding. 'De dichters willen het 
theater maken voor een beperkten kring van dilettanten.'215 Dit ging Vogel te 
ver. Hij heeft 'De' dichters resoluut doorgestreept en vervangen door 'Vele'. 

Gordon Craig wil de dichter zijn suprematie ontnemen. 'Het theater 
moet niet de plaats zijn, om decoraties ten toon te stellen, of verzen te lezen, 
of preeken te houden, het behoort een plaats te zijn, waar 's levens gansche 
schoonheid kan worden ontvouwd, niet enkel het uiterlijk mooi van de 
wereld, doch ook het innerlijke en de beteekenis van 't leven', schrijft hij.220 In 
deze paragraaf is het woord 'schoonheid' doorgestreept en staat er 'waarheid' 
in de kantlijn gekrabbeld, maar vervolgens heeft Vogel dat ook weer 
weggeschrapt; 'schoonheid' mocht blijven staan. Het tweede deel van die zin 
heeft hij volledig doorgestreept. Zogenaamd uiterlijk mooi was een frase, 
waar hij niets voor voelde. Vorm en inhoud waren één, hadden de Tachtigers 
geleerd. 

'De dichter trekt aan één zijde, met zijn nadruk op de teksf, schrijft 
Craig vervolgens, 'en het volk dat om beelden roept, aan de andere'.221 

Aangezien de meest ontwikkelde mensen aan de kant van de dichters staan 
hebben deze volgens hem de overhand. Het is tijd dat de ware 
'theatermannen' weer de touwtjes in handen nemen.222 Deze passage, die 
kennelijk Vogels goedkeuring kon wegdragen, is door hem duidelijk 
aangestreept. 

Het theater van de toekomst zal geheel van het huidige verschillen, 
meent Craig. Het moderne theater zal lijken op het toekomstige 'als de 
kleihut van de inboorling op het Parthenon'.223 Dit was Vogel te vaag. Hij 
geloofde er niets van. 'Gordon Craig geeft U het antwoord,' schreef hij 
sarcastisch in de marge. 

In het volgende waagt Craig zich op Vogels eigen terrein: de 
voordrachtskunst. De vakman vraagt de leek waar deze dacht dat de kunst 
van het theater vandaan kwam? 'De dacht haar altijd ontstaan uit rhetoriek en 
dat de dichter de vader van het theater was,' zegt de leek m Dat denk je maar, 
antwoordt de vakman. De verbeelding van de dichter uit zich in woorden, 
die hij of zegt, of zingt - maar niet meer. 'Het zal niets helpen, wanneer de 
dichter gebaren bij zijn woorden voegf, meent de auteur.225 Dat zal alles 
bederven. Bij een zuiver lyrisch gedicht leiden gebaren slechts tot 
disharmonie. Geldt dat ook voor dramatische poëzie, vraagt de leek?226 

'Stellig', antwoordt de vakman. 'Maar onthoud goed: ik spreek van een 
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dramatisch gedicht, niet van een drama. Dat zijn twee verschillende dingen. 
Een dramatisch gedicht is om gelezen te worden.'227 

Het spreekt vanzelf dat een professionele voordrachtskunstenaar, die 
weet dat hij uit iedere tekst iets kan halen dat zelfs de meest zorgvuldige 
lezer er niet in had vermoed, het hier gloeiend mee oneens is. Bovendien 
betrof deze opvatting Vogels meest geliefde genre van voordrachtskunst. Hij 
heeft 'gelezen' doorgekrast en in de kantlijn gezet: 'of voorgedragen.'228^ 

Hierop volgt Craigs pleidooi voor de almacht van de regisseur. 'Kwam 
er een kunstenaar in de theaterwereld, dan zou dit alles veranderen. 
Langzaam maar zeker zal hij de beste werkkrachten, waarvan ik spreek, om 
zich zamelen, en samen zullen ze nieuw leven brengen aan de kunst van het 
theater.'229 Hier heeft Vogel iets interessants gedaan. Als wij zijn handschrift 
correct ontcijferen, heeft hij hier 'Royaards' in de kantlijn gezet. De man die 
hij vijf jaar eerder 'geen buitengewoon genie' noemde is kennelijk in zijn 
achting gestegen. 

De regisseur moet het stuk doorlezen om een algemene indruk te 
ontvangen, schrijft Craig en al lezend ziet hij het voor zich 'in kleur, rythme 
en beweging.'230 

'En met wat voor mensen hij moet werken,' heeft Vogel hier m de marge 
gekrabbeld. 

In de tweede helft van het werkje heeft Vogel geen aantekeningen meer 
gemaakt. 

Albert Vogels opinie over de ideeën van Edward Gordon Craig was niet 
erg gunstig. Hoewel hij het er in grote lijnen waarschijnlijk niet mee oneens 
was dat het toneel een regisseur behoefde - zolang hijzelf maar nooit met zo'n 
soort man te maken had - lijkt het of hij Craigs nadruk op de 
tweedimensionale, schilderachtige aspecten van het toneelbeeld en het vele 
gebruik van de termen 'klank, kleur, lijn en beweging' nogal vaag vond. Met 
de aanvallen op zijn specifiek vakgebied was hij het domweg oneens. 

Deze indruk wordt bevestigd in verschillende interviews. In De 
Hollandsche Revue zei Vogel direct na zijn terugkomst uit Nederlands-Indië: 
'De toestand van het theater in ons land (..) lijkt bijna hopeloos... Er wordt 
tegenwoordig veel te veel werk gemaakt van de mise-en-scène; het decor is 
van ondergeschikt belang; hoofdzaak is wat te zien wordt gegeven... De ben 't 
dan ook heelemaal niet eens met Graig en de drukte die hij van het decor wil 
maken. De vraag me dan ook wel eens af, of Sophocles die geen decor kende 
en Shakespeare, die in zijn tijd zoo weinig decor had dat de aandacht niet 
werd afgeleid, 't niet bij het rechte eind hadden... De vind, dat onze 
Tooneelschool een heele wijziging moest ondergaan... Het eigenlijke 
tooneelspel begint toch bij het gebaar; dat is het begin van ieder spel, van 
iedere uiting... En dat moesten ze hier weer eens ter hand gaan nemen, ook bij 
de jongelui aan de Tooneelschool; daar moest hun opleiding mee begonnen 
worden... 'm 

En in Het Leven zei hij, eveneens in 1908:'...wat is er van Craig's « 
toneelhervorming gekomen? En wat kan er van komen als de kunstenaren er 
niet zijn? Bouwmeester speelt even goed op het tooneel eener schmiere als op 
de planken van 't Leidsche Plein. - Vogel je gaat weer wat doorslaan, susten 
we zijn extatische uitvaüen', aldus deze journalist.232 
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Waarheid en chimère (1909) 
In een noot achterin The art of the theatre wordt de verhouding tussen de 

dramatische dichter en het theater nog eens expliciet uit de doeken gedaan.233 

Deze tekst heeft eveneens de vorm van een dialoog. De dichter beweert, dat 
het theater hem nodig heeft, wil het theater niet louter pantomime zijn. Het 
theater antwoordt dat hij zich vergist als hij denkt dat hij onmisbaar is en dat 
pantomime een autonome vorm van kunst is. 'Mooie pantomime is de 
uiterlijke vorm en 't zichtbare symbool van onzichtbare en geestelijke 
schoonheid.'234 

'Pantomime is symbolisch gebaar. Symbolisch gebaar is de zorgvuldig 
gekozen en betekenisvolle behandeling van beweging, en beweging is de ziel 
van de natuur. Door pantomime of symbolisch gebaar staan wij het dichtst bij 
de ziel van de natuur.235 

Met deze ideeën had Gordon Craig een doorslaggevende invloed op de 
beweging die in Nederland het 'gestileerd toneel' wordt genoemd.236 Op deze 
voet geschoeide experimenten werden vanaf de jaren 1890 nogal eens 
uitgevoerd in de kunstenaarsvereniging De Haagsche Kunstkring.237 In 1895 
was daar met een bezetting van amateurs De sprook van den zanger van 
Antoon Molkenboer gebracht, een werkstuk dat de eerste oorspronkelijke 
Nederlandse opvoering van gestileerd toneel is genoemd.238 Dit werd drie jaar 
later opgevolgd door Mincelijn, door dezelfde auteur.239 Het loskoppelen van 
klank en beeld was in deze stukken tot uiterste consequentie doorgevoerd. 
Vereist werd een absoluut samengaan van de verschillende elementen van 
het kunstwerk met dien verstande, dat de gesproken tekst zodoende 
nadrukkelijk van zijn gebruikelijke dominante positie werd beroofd. Deze 
ontwikkeling is uiteindelijk terug te voeren tot de ideeën van de Franse 
symbolisten.240 

Op 13 en 15 april 1909 werd in deze kunstkring een opvoering gegeven 
van het 'symbolisch bewegingsspel' Waarheid en chimère, van conventie tot 
schepping.™ De opvoering was een typisch Kunstkring -produkt, aangezien 
het in optima forma het interdisciplinaire karakter uitdroeg waarop deze 
vereniging was gebaseerd.242 

Waarheid en chimère is een neo-romantisch stuk in de trant van 
vertellingen van Arij Prins of Arthur van Schendel. Het bestaat uit vijf 
bedrijven en geeft de angst, de vertwijfeling, de zwakheid, het hervinden van 
kracht en tenslotte van de waarheid van een oude koning weer. Deze wordt 
gefolterd door een stem, die hem zegt dat hij geen koning meer is. Wanhopig 
vlucht hij 's nachts in een toren, waar hij een eind aan zijn leven wil maken. 
Dan blijkt dat de stem komt uit een stenen chimère die hem vertelt dat hij de 
zwakste van zijn onderdanen moet gaan vragen, wie zijn meester is. 
Vervolgens moet hij die dezelfde vraag stellen, net zolang, totdat hij bij de 
hoogste autoriteit zou moeten uitkomen: hijzelf. Wordt de koning echter niet 
als zodanig genoemd, dan is hij evenals de chimère gedoemd te verstenen.243 

De tekst en de choreografie van Waarheid en chimère waren geschreven 
door de schilder en auteur Willem van Konijnenburg.244 Een bewegings- of 
gestenspel - het werd ook wel een 'Mimenspel' genoemd - wilde zo ongeveer 
zeggen dat het ging om het opvoeren van een aantal tableaux vivants. De 
tekst werd voorgedragen door een onzichtbare voordrager. Wat deze voorlas 
werd op het toneel vertoond in gebarenspel door mannen en vrouwen in 
fraaie gewaden, tegen een expressief decor. De voordracht werd door een 
pianist muzikaal begeleid. 
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De voordrager in Waarheid en chimère was Albert Vogel. De pianomuziek 
was gecomponeerd door Vogels oud-klasgenoot Willem Landré en werd 
gespeeld door Henriëtte Roll. De vijf decors, passend bij de verschillende 
bedrijven waren ontworpen door Henricus, de kostuums door Henricus en 
Van Konijnenburg. Andere Kunstkringschilders hielpen bij de uitvoering. De 
algemeen voorzitter, Snijder van Wissekerke, had de voor die tijd enorme 
som van flO.000 beschikbaar gesteld om het stuk op te voeren.2*5 

De schilder Christiaan de Moor verhaalt in zijn herinneringen dat de 
voorbereiding van Waarheid en chimère een dolle boel was.246 Het eerste bedrijf 
speelt zich af in het paleis van de koning en het toenmalige factotum van de 
Kring, Mansveld, had op de zetel van de koningin, tussen die der hofdames, 
ondeugend een 'stilletje' getekend.247 Het derde bedrijf eindigt met een 
jachttafereel in het paleis van de koning. Hierbij werden volgens De Moor een 
geveld hert, een zwaan met breed ontplooide vleugels en een jachthond ten 
tonele gevoerd.248 De vrouwen van de schilders moesten tijdens een bepaalde 
scène in hun mooie kostuums bij het (echte) hertenlijk gaan zitten. 'Dit ging 
zo stinken, dat ze bijna flauwvielen van de lucht en allemaal met een zakdoek 
voor hun gezicht zaten.249 Een andere keer hadden de schilders de decors 
verguld met goudpoeder, dat door de hele zaal dwarrelde. Van Konijnenburg 
kwam binnen en riep: 'Jullie gaan allemaal dood aan vergiftiging! Mans! Ga 
onmiddellijk bij de melkboer een emmer melk halen!'250 

De kritiek was over het algemeen enthousiast. De Nieuwe Rotterdamsche 
Courant was van mening dat de uitvoering geslaagd was. In een reeks van 
schone levende beelden had 'de schilderszin gezegevierd', aldus deze krant. 
'Tal van standen waren prachtig!'251 Wederom blijkt hier de invloed van de 
beeldende kunst in de beoodelingscriteria van de theaterkritiek omstreeks 
1900. Even verderop heette het: 'En ook tot ons heeft toen de chimera 
gesproken. Van een samenwerking sprak deze, bij welke de schrijvers het 
schrift, de mannen-van-het-tooneel het tooneelwerk, de plastici, schilders en 
beeldhouwers dus, de schoonheid van kleur en van lijn, de tonen en tinnen 
van decor en kleedij, de vormen der laatste, en, gedeeltelijk, de standen 
zouden geven...'252 Johan de Meester had De kunst van het theater natuurlijk 
gelezen. Met de kleurenharmonie was goed rekening gehouden, meende hij: 
'Al dadelijk die zacht-lichte zaal van het eerste bedrijf, waar de pages stonden 
in mooi bruin. Vele kleuren kregen wij: soms was er één die ergens fonkelde, 
die aandeed als een point d'orgue in muziek, doch meestentijds, en in de 
schoonste gedeelten, was er een, nu blijde, dan sombere, altijd voorname 
fijnheid van toon.'253 Albert Vogel leverde voortreffelijk werk, schreef de 
Nieuwe Rotterdamsche Courant ook, en wel vooral omdat hij zich zo inhield: 
'Dankbaar was zijn tekst allerminst en soberheid was hem streng geboden. 
Had hij zijn dramatisch talent doen werken, de gescheidenheid van spreker 
en speler zou beslist gehinderd hebben. Hij moest dus zijn kracht zeer 
beperken en toch leven, warmte leggen in een veelal rhetorischen, nog al eens 
bombastischen text. Wij hebben hem aldoor bewonderd.'254 Ook Frits 
Lapidoth oordeelde positief. Vogel had zich volkomen geschikt naar de 
inzichten van Van Konijnenburg en dat moest de temperamentvolle 
kunstenaar niet altijd gemakkelijk zijn gevallen; een zeer langzaam 
zeggingstempo werd vereist en van eigenlijke dramatische zeggingskracht 
kon geen sprake zijn. 'De stijl van den voordrager moest zijn: de stijl van het 
werk als geheel van woord, kleur, vorm, gebaar, muziek.'255 Frits Lapidoth 
kende Gordon Craig persoonlijk door diens vriendin, de danseres Isadora 
Duncan, die in die tijd in Noordwijk vertoefde om hun liefdesbaby ter wereld 
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te brengen. Volgens haar autobiografie, My life, zag Duncan in die tijd daar 
vrijwel niemand, behalve Craig op diens schaarse bezoeken uit Berlijn en een 
trouwe vriend uit Den Haag, die op zijn fietsje door de duinen kwam trappen 
om haar boeken en tijdschriften te brengen.256 Deze vriend was Frits Lapidoth, 
die in mei en juni 1906 een tweetal essays over haar publiceerde in De Gids.** 

In Het Vaderland schreef een niet bij name genoemde journalist in 1940 
hoe hij Albert Vogel nog kon horen roepen: 'De ben koning...'258 

De opvoering van Waarheid en chimère is hier van belang omdat deze 
aangeeft dat Albert Vogel, ondanks zijn bezwaren tegen de theorieën van 
Gordon Craig, kennelijk wel bereid was deel te nemen aan een op een 
dergelijke leest geschoeid experiment, waarin zijn eigen persoonlijkheid wel 
heel erg op de achtergrond gedrongen werd. Hoe zijn mening over Waarheid 
en chimère luidde is niet bekend. 

'Over Nederlandsch tooneel' 
Ondanks zijn medewerking aan bovengenoemd experiment - of 

wellicht juist ten gevolge daarvan - werd Vogel een verklaard tegenstander 
van het gestileerd toneel. Hierover durfde hij verbazende dingen te zeggen, 
meende de letterkundige L.J.M. Feber in 1913.259 'Stileren was zijns inziens het 
afsnijden van de zinnelijke zenuw, het aftappen van het hartstochtelijke bloed 
der werkelijkheid'.260 Het gestileerd toneel vreesde volgens Vogel 'de veelheid 
van vormen en hun veranderlijkheid als de duivel, maar bezat niet de heilige 
geest van het bezielende leven', schreef Feber.261 Aan Maeterlinck had Vogel 
domweg het land. Van het grauwe naturalisme had Vogel ook geen hoge pet 
op, aldus deze zelfde bron. Hij vond het 'te half, te star, te onbehouwen en 
zonder stijl - al zag hij in dat het een noodzakelijke overgangsperiode was 
geweesf.262 Van het toneel vergde hij actie, spanning en vooral 
daadkrachtigheid, aldus Feber. Hij had de vaart van de Shakespeariaanse 
hartstocht lief als zijn eigen leven - 'het zieleleven van een volbloed neo-
romanticus', aldus deze tijdgenoot.263 

Een steeds terugkerende klacht van Vogel was het gebrek aan 'plastiek' 
of gebarenkunst bij de acteurs van zijn tijd. In het gestileerd toneel was de 
gebarenkunst tot een minimum gereduceerd - vermoedelijk als reactie op de 
'grandes gestes' van de romantiek. Maar ook aan de Reinhardtschule ontbrak 
onderwijs in de plastiek in Vogels opinie.264 In 1911 verkondigde hij in het 
Belgische studententijdschrift Hoogstudent zijn mening over het Nederlands 
toneel in het algemeen.265 

'De kan over het algemeen genomen ons tooneel niet zeer prijzen,' zei hij 
bij die gelegenheid.266 'De Noord-Nederlandse letterkunde is niet tot den 
dramatischen arbeid aangelegd.' Hij noemde Emants en vervolgde: 'Alleen 
Heijermans is beslist een kenner van het tooneel... (omdat) hij meer dan enig 
ander (...) weet hoe de dialoog op de planken doet, hoe de eisen van het vak 
toneelschrijven zijn. Heijermans is een decorateur, een regisseur, ja alles wat 
men moet zijn, als toneelschrijver, behalve .... innig en diep kunstenaar: dat is 
hij voor mij niet! Over het algemeen ben ik volstrekt geen vriend van zijn 
werk maar ik erken zijne werkelijk ver boven alle anderen uitblinkende 
technische eigenschappen...'267 

Vervolgens kwam hij over gebarenkunst te spreken. Over de 
vaderlandse acteurs zei Vogel: 'Meermalen ziet men een tooneelspeeler een 
rol vertolken met zeer goed begrip van den tekst; evenwel ontbreekt maar al 
te vaak het gebaar. In N-Nederland heeft men zeer onvoldoende studie 
gemaakt voor het gebaar. In den regel is dit plomb en grof.'268 Als 
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uitzondering noemde hij in de eerste plaats weer Bouwmeester en vervolgens 
verwees hij naar het Japanse toneel, waarover hij toen inmiddels zijn boek 
geschreven had.269 'Neen/ vervolgt hij, 'het is hoog nodig dat onze jonge 
tooneelisten met groote toewijding zich op de plastiek toe gaan leggen. De 
aard van ons volk is reeds een weinig linksch; onze mannen en vrouwen 
missen vaak gratie en sierlijkheid van beweging. Welnu op de planken blijkt 
maar al te dikwijls onze stijfheid een hinder voor den opmerkzamen 
toeschouwer...'2™ 

Wel was hij te spreken over de Hollandse dictie, waar het in België nu 
juist weer aan schortte:'... overdrijving van de dictie komt meer bij U in Zuid-
Nederland voor; daartegenover staat dat Uwe landgenooten veel meer smaak 
bezitten voor mise-en-scène en tooneelschikking...'271 

Over de vaderlandse toneelgezelschappen zei Vogel: 'De vereeniging 
'Het Nederlandsen Tooneel', koninklijk gesubsidieerd, heeft eenige zeer 
goede krachten, maar staat onder het toezicht van een gezelschap oude 
heeren, die voor een groot gedeelte niet meer op de hoogte zijn van hun vak 
Hierdoor heerscht eene kalme stijfheid die gevaarlijk zal worden voor den 
roem van onze eenige koninklijke tooneelvereeniging. De Nederlandsche 
Tooneelvereeniging weet het realistisch genre zeer goed te vertolken; en Het 
Tooneel, waar Willem Royaards de ziel is, maakt een byzondere studie over 
Vondel. Deze is zeer te waarderen, maar het is nog niet mogelijk deze 
vereniging naar volle waarde te schatten'.272 

In plaats van zo'n grote studie te maken van het decor zouden 
toneeltheoretici zich, in Nederland althans, volgens Vogel meer moeten 
toeleggen op het correct, elegant gebruik van de gestiek 

'Onbeschrijfelijk voornaam en ingehouden', noemde Vogel de 
'golvingen' van de Javaanse danseressen die hij aan het hof van Solo had zien 
optreden.273 Het moest hem van het hart, dat een Isadora Duncan hem niet die 
bewondering inboezemde welke deze 'gele meisjes' hem afdwongen.274'Zeker 
is de school van de beroemde Amerikaansche veelzijdiger, doch in het naïeve, 
primitieve zoo ge wilt, wat deze Javaansche willen uitdrukken vinden zij hare 
gelijken nergens.'275 In Het Leven zei hij het minder genuanceerd: 'Die dansen 
bijvoorbeeld, hoe is 't mogelijk dat ze Duncan mooi vinden dansen, ik geloof 
dat iemand, die een Indisch meisje in den dans heeft hooren zingen, jubelen 
en weenen, die om maar héél kleine details te noemen, het arm- en 
polsgebaar der Indische danseres gezien heeft, dat die 't verschil voor altijd 
onthouden zal tusschen echte natuur en geleerde affectatie.'276 Hij ging zelfs 
nog verder door zijn held Louis Bouwmeester er weer bij te halen: ' -
Bouwmeester staat tot Craig als 'n Indische danseres tot Duncan. Je ware 
groote, mooie forsche kunst, het echte artiest zijn par la grace - en 
daartegenover het forceeren der techniek...'277 

Isadora Duncan pleitte haar leven lang voor een bewegingskunst die 
'van binnenuif moest komen.278 Het merkwaardige is dat Vogels eigen 
theorieën over een noodzaak tot natuurlijk bewegen in het eigentijds theater 
en zijn verwijzingen naar de 'natuurlijkheid' van de oude Grieken279 enige 
verwantschap vertonen met Duncans visie. Wat zij echter als 'natuurlijk' 
beschouwde, werd door Vogel als 'geleerde affectatie' gekenmerkt. Hij moet 
Isadora Duncan gezien hebben vóór zijn reis naar het Verre Oosten. De 
danseres had in 1905 en 1906 veel in Nederland opgetreden.280 Vogels archief 
bevat een bekende foto van haar.281 
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Zelf zou hij aan de discussie over gebarentaal een bijdrage leveren in 
zijn vele artikelen over dit onderwerp in Het woord in de jaren twintig en in 
zijn boeken Voordrachtskunst en Rhetorica. 

Vogel gevestigd 
In 1912 verscheen de tweede druk van het boekje Onze Tooneelspelers, 

een alfabetisch overzicht van 'geregeld optredende' Nederlandse artiesten, 
met fotoportretten.282 Albert Vogel kreeg in dit werkje een vermelding met 
maar liefst twee foto's, één in rok, één in kostuum. Het betekende dat de 
nationale theaterwereld hem serieus nam. 

'Zonder ook maar enige opleiding te hebben gehad, debuteerde hij in 
1900 te Rotterdam met Starkadd, drama van Hegenscheidf, zo vangt de tekst 
aan.283 Deze gaat voort Vogels dubbele carrière als officier en dedamator kort 
te beschrijven, zijn repertoire en zijn reizen, de kritieken die hij oogstte, de 
ridderorden die hij kreeg en de hooggeplaatste personen voor wie hij optrad. 
Nieuw is hier de vermelding dat Vogel toen in Frankrijk reeds was benoemd 
tot Officier de 1'Académie.284 Het stuk eindigt met de constatering dat Vogel 
les gaf in de welsprekendheid in Leiden, Groningen en Leuven285 en dat hij 
leider was van 'vele cursussen in de voordrachtskunsf. Op de volgende 
bladzij zien we de voordrachtskunstenaar in Romeins kostuum, de blote 
rechterarm met gebalde vuist voor zijn borst gevouwen, een heldhaftige 
uitdrukking op zijn gezicht. Ironischerwijs is naast dit portret de biografie 
afgedrukt van Jan C. de Vos. 

Dat Vogel in de nationale artiestenwereld een eigen plaats verworven 
had blijkt tevens uit het feit dat hij gevraagd werd om voorzitter te worden 
van het nationaal comité dat het vijftigjarig jubileum voor Louis 
Bouwmeester moest organiseren. Deze gebeurtenis had plaats op 23 
november 1910.286 

De huldigingsdag begon met een de opening van een tentoonstelling in 
de kleine zaal van de Kunstenaarskring boven café Moderne te Amsterdam, 
waar met groen versierde portretten, tekeningen en gravures, alsmede een 
aantal artikelen over de jubilaris en foto's van diens reizen waren 
geëxposeerd.287 Diezelfde avond speelde Bouwmeester in de 
Stadsschouwburg één van zijn meeste beroemde rollen: Shylock in De 
koopman van Venetië, voor de gelegenheid met de Koninklijke Vereeniging 
'Het Nederlandsen Tooneel'. De voorstelling was dermate beneden de maat 
dat hij door de meeste recensenten beschaafd werd genegeerd, al schreef 
Barbarossa in De Telegraaf dat men Bouwmeester in deze entourage kon 
vergelijken met 'een tijger in een besjeshuis'.288 Na afloop begon de eigenlijke 
huldiging. Herman Robbers opende de rij toespraken en memoreerde in het 
kort Bouwmeesters verschillende creaties. Toen kwam Albert Vogel naar 
voren. 

Deze sprak de jubilaris aan als 'Geëerde meester'.28' Namens zeer velen 
in den lande legde Vogel een hulde aan Bouwmeesters voeten, 'vanuit de 
oprechte, diepgevoelde bewondering die de landgenoten hadden voor zijn 
machtig kunstgenof. Maar op dit gouden feest was Bouwmeesters taak nog 
niet geëindigd, vervolgde Vogel. 'Frisch, krachtig, levensvreugdig, gaat ge de 
toekomst in, zóó als ge hier voor ons staat, zoo willen wij kinderen van een 
sensitief geslacht U zien: als "man".'2" Ook in het bij deze gelegenheid 
uitgegeven jubileumboek,291 waar Vogel de slotbeschouwing in schreef, kwam 
deze kwalificatie van Bouwmeester 'als man' naar voren: 'Weet ge waarom ik 
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Bouwmeester niet beklaag, niet medelijdend over hem zou willen en kunnen 
spreken? - omdat hij een man is - een kerel./Zoomin men een verbannen 
Coriolanus met welwillend medelijden beschouwt, (....) doet men het dezen 
kunstreus, dezen sterken, kerngezonden prachtacteur. De heerlijke, altijd 
jonge levensvreugde huist in hem, hij weet zich gelukkig ook zonder de 
modegunst, want hij zoekt zijn werk in waarachtige schoonheid en versmaadt 
de uiterlijkheidjes eener geparfumeerde blague...'2" Ook bij deze gelegenheid 
kon Vogel het dus weer niet laten om uit te halen naar de voorstanders van 
het gestileerd toneel. 

Waar deze opmerking Bouwmeester 'als man' op sloeg wordt misschien 
duidelijk na het lezen van een levensbeschrijving die Vogel na het overlijden 
van de acteur publiceerde in De Maasbode.** Dit artikel bevat een aardige 
anecdote omtrent dit jubileum. Met het oog op Bouwmeesters gevorderde 
leeftijd gingen er in 1910 stemmen op in den lande om hem een lijfrente te 
verschaffen, zodat hij zich wanneer ïüj dat zou willen, kon terugtrekken en 
rustig gaan leven. Er was een flinke som in het vooruitzicht gesteld en Vogel 
werd verzocht met nog enige andere heren de acteur over de kwestie te 
polsen. Toen het plan echter aan Bouwmeester werd voorgelegd, zei deze 
kort en krachtig: 'Als je er mee aankomt, smijt ik het over het voetlicht, denk 
je soms dat ik een oude sufferd ben, die niet meer werken kan; ik speel zeker 
nog vijftien jaar.' Beschaamd liet hij Vogel staan.254 Eigenaardig genoeg zou 
Louis Bouwmeester vijftien jaar later sterven. Hij bleef spelen tot zijn laatste 
snik 

Omstreeks 1912 was Vogel een gevestigd, onafhankelijk 
voordrachtskunstenaar. Hij had zijn eigen specifieke genre gecreëerd: 
romantische voordrachtskunst. Hij had bewezen dat hij van zijn kunst kon 
leven. Hij had een aantal grammofoonplaten gemaakt en zijn eerste boek: Het 
Japansch Tooneel, gepubliceerd. Vogel was wat men noemt 'gearriveerd'. 

Met zijn romantische of zoals hij het later noemde: dramatische 
voordrachtskunst,295 ging Vogel lijnrecht in tegen de inzichten van 
progressieve tijdgenoten. Het gestileerd toneel wees hij expliciet af. Hij was 
een eenling die zijn eigen gang ging, of zoals Otto Knaap het had uitgedrukt, 
'zijn eigen lied bleef zingen'.296 Dit gold zeker voor het genre dat Vogel in 
deze jaren bij uitstek beoefende: dat van het melodrama of 
muziekdeclamatorium. Dit komt in het volgende hoofdstuk ter sprake. 
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