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Deel II. Hoofdstuk 5. 

II. 5. MELO- EN M O N O D R A M A ' S 

Melodrama - een gevaarlijk grensgebied? 

'Wat Vogel doen gaat?' vroeg Het Vaderland in de zomer van 1908.' 'Het 
houden van voordrachten met muziek trekt hem zeer aan. Hij denkt zich 
gaarne Julius Röntgen2 als zijn partner.' 

In de jaren 1909 tot 1912 had Vogel het druk met optreden in Nederland, 
België, Duitsland en Roemenië. Hoewel hij in deze periode ook doorging met 
het brengen van zijn repertoire van klassieke versdrama's en hij daarnaast 
lezingen hield over zijn reizen,3 wijdde hij zich in deze tijd voornamelijk aan 
het melodrama.4 

Het woord 'melodrama' geeft aanleiding tot misverstanden. In 
Nederland wordt het traditioneel gebruikt voor 'draken', oftewel 
sentimentele toneelstukken van deplorabele kwaliteit zowel als uitvoering 
uit de negentiende eeuw: in die zin bezigt Hunningher het woord.5 Albert 
Vogel bedoelde er nadrukkelijk iets anders mee. Bij hem stond het woord 
'melodrama' voor een muziekdeclamatorium, het voordragen van een 
toneeldialoog of een gedicht met muziek, waarbij de muziek een 
ondersteunende rol vervult om atmosfeer, stemming en emoties aan te 
scherpen, zo ongeveer als tegenwoordig in de film. 

De eerste vraag die ons hier bezighoudt, is: wat bewoog Vogel om zich 
te wagen aan een genre, dat volgens velen thuishoorde in een gevaarlijk 
grensgebied? 

Muziekdeclamatorium of ballade 
Het melodrama stamt uit de tweede helft van de achttiende eeuw. 

Onder de indruk van het talent van een bekende toneelspeelster uit zijn tijd 
kwam hofkapelmeester George Benda uit Gotha in 1774 op het idee om haar 
spel door muziek te laten begeleiden. Zo ontstond het eerste melodrama, 
Ariadne auf Naxos, een combinatie van 'melos', muziek, met 'drama', 
handeling of toneeldialoog.6 De muzikoloog Sibmacher Zijnen definieerde 
het als volgt: 'Melodrama noemen wij heden ten dage elke gelijktijdige of 
afwisselende verbinding van voorgedragen poëzie (declamatie) met 
instrumentale muziek, hetzij het dichtstuk ontleend is aan een drama, hetzij 't 
een episch of lyrisch karakter heeft.'7 Melodrama's drongen door in muziek 
en toneel van de negentiende eeuw. De kerkerscène in de tweede acte van 
Beethoven s opera Ftdelio heeft bijvoorbeeld de vorm van een melodrama, al 
wordt de gesproken dialoog hier niet begeleid maar afgewisseld door 
muziek Uitwassen van het negentiende eeuwse melodrama op het toneel 
gaven het genre de depreciërende bijklank die het begrip in de 
toneelgeschiedenis gekregen heeft.8 

Het muziekdeclamatorium wordt reeds genoemd door Lulofs in diens 
handboek over de uiterlijke welsprekendheid uit 1848.' 'Een Declamatorium 
noemt men de kunstmatige Mondelijke Voordragt van uitgelezene, dat is, van 
bijzonder voor haar geschikte stukken, gehouden in de eene of andere ruime 
zaal door één of bij afwisseling meer sprekers, en telkens ingeleid en 
vervangen, soms ook wel flaauw vergezeld, door muzijk', schreef hij in het 
relevante hoofdstuk,-10 hij noemde het ook wel 'declameer-concerf." Het 
gebruik van poëzie sprak voor hem vanzelf: maat en rijm 'helpen het gevoel 
van behagen vermeerderen en zijn makkelijk uit het hoofd te leren'.12 Lulofs 
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was van mening dat verhalende poëzie als verschillende episoden uit 
Helmers De Hollandsche Natie, romancen, ballades en soortgelijke gedichten, 
zeer bruikbaar waren voor een muziekdeclamatorium." Voor de 
begeleidende muziek verwees Lulofs naar opera's of symfonieën;14 wat hem 
betreft hoefde de muziek dus niet speciaal voor het gedicht zijn 
gecomponeerd. 

Het muziekdeclamatorium vormde een vast onderdeel van het 
repertoire van de negentiende eeuwse rederijkers. Een halve eeuw geleden 
heeft menig rederijker grote bijval gevonden met het voordragen van Burgers 
Lenore, schreef de classicus D.C. Hesseling in 1913 bijvoorbeeld in De Gids.15 

Dit is het verhaal van een jonge man die in een veldslag sneuvelt en wiens 
geest door de hartstochtelijke, de hemel tergende wanhoop van zijn geliefde 
uit het graf wordt opgewekt, als spook zijn paard bestijgt en haar in een 
beroemd geworden dodenrit mee naar het kerkhof voert. Hesseling 
herinnerde aan het bekende refrein: 'Und hurre, hurre, hop, hop, hop,/Ging's 
fort in sausendem Galopp/Dass Ross und Reiter schnoben/Und Kies und 
Funken stoben.'16 

In het begin van de twintigste eeuw maakte het melodrama een come 
back met dit verschil, dat nu niet het drama maar het epos, het verhalend 
gedicht, er het onderwerp van werd. De ballade mocht zich omstreeks 1900 in 
een nieuwe belangstelling verheugen. Alphons Diepenbrock noemde één van 
zijn eerste composities 'ballades'17 en Oscar Wilde doopte zijn laatste werk 
The ballad of Reading Goal." Max Schillings zag zijn compositie voor Das 
Hexenlied in eerste instantie als een poging om een balladegedicht een 
melodramatische vorm te geven.19 

Muziek speelde een grote rol in de theatertheorie van rond de vorige 
eeuwwisseling. De invloed van Richard Wagner moet hier uit de aard der 
zaak genoemd worden, evenals de publicatie van Nietzsche's Die Geburt der 
Tragédie aus dem Geiste der Musik.w Daarnaast was het Franse concept 
'synaesthesie', de onderlinge verwisseling van de sensaties der verschillende 
zintuigen, rond 1900 ook in Nederland doorgedrongen. Van Albert Verwey 
werd bij een zekere voordracht gezegd dat hij las 'met bevende muziek van 
stem'.21 In Nederlands proza- en poëzie uit de jaren rond de vorige 
eeuwwisseling zijn dikwijls liederen ingelast. Frederik van Eedens Lioba 
(1893) bevat bijvoorbeeld hele 'zang-passages'.22 

Ook in de praktijk van de toneeluitvoering nam de muziek een steeds 
grotere plaats in. Voor Max Reinhardt was de muzikale begeleiding van zijn 
stukken van het grootste belang. Willem Royaards streefde er bij zijn 
gezelschap, Het Tooneel, naar om 'de klank van het schone woord door 
muzikale omlijsting te verdiepen'.23 Royaards speelt een Shakespeare-blijspel 
zoals een muzikaal mens piano speelt, schreef Top Naeff over een 
voorstelling van De vrolijke vrouwtjes van Windsor: 'Het leeft onmiddellijk 
onder zijn vingers'.24 Voor het vermengen van toneel en muziek hoefden 
toneelleiders zich slechts te beroepen op de tradities van de klassieke 
tragedie. Dit was dan ook precies wat Royaards deed, toen hij in 1910 
Balthazar Verhagens 'mythische komedie' Marsyas of de betooverde bron op de 
planken zette met muziek van Alphons Diepenbrock.25 Omgekeerd werd deze 
Amsterdamse componist in zijn scheppend werk nadrukkelijk geïnspireerd 
door een gesproken tekst; hij achtte het de taak van de liedcomponist 'de 
natuurlijke woordaccenten te verhogen en te versterken' en werd als 
zodoende de uitvinder van het symfonisch lied.26 In de epiloog van Apollo in 
Marsyas combineerde Diepenbrock een spreekstem met orkest, met andere 
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woorden: introduceerde hij een stukje melodrama op het Nederlands toneel.27 

In het gezelschapstoneel werden dergelijke experimenten alleen maar 
toegejuicht. Maar evenals het de voordrachtskunstenaar niet was toegestaan 
zich te begeven op het gebied van de toneelspeelkunst, zo ook waren 
sommige critici huiverig voor een vermenging van voordrachtskunst en 
muziek 

Het melodrama in de vorm van een ballade met muziek vond al spoedig 
een plaats op de programma's van de professionele voordrachtskunstenaars 
rond 1900. Deze ontwikkeling werd besproken door Henri Viotta in de 
rubriek 'Muzikaal overzichf van het tijdschrift De Gids, onder de titel: 
'Melodramatische verschijnselen in de concertzaal.28 

Het melodrama was een onbevredigende kunstvorm, meende Viotta. 
Hij citeerde uitspraken van de componisten Strauss en Schillings waaruit hun 
mening erover sprak Viotta noemde het een 'twijfelachtig genre', dat spoedig 
onuitstaanbaar kon worden, daar de tonen de woorden, en de woorden de 
tonen najoegen, zoals hij het uitdrukte.29 Ook bij muziektheoretici had het 
melodrama dus een dubieuze klank 

Viotta analyseerde het fenomeen naar aanleiding van optredens van 
Ernst Possart en Ludwig Wüllner in Amsterdam. Possart bracht het gedicht 
Enoch Arden van Alfred Tennyson op muziek van Richard Strauss, Ludwig 
Wüllner onder andere Das Hexenlied door Ernst von Wildenbruch op muziek 
van Max Schillings.30 

Viotta besprak de genoemde voorstellingen. Possart hield zich in zijn 
voordracht van Enoch Arden meer aan de spreektoon: 'men zou zijn 
voordracht kunnen omschrijven als spreken met een neiging tot het 
zangerige', aldus Viotta.31 Hierbij is het tevens interessant ons in herinnering 
te roepen wat Anna de Savornin Lohman schreef over het optreden van 
Possart in het melodrama van Strauss.32 Bij Wüllner daarentegen naderde de 
vertolking van Ernst von Wildenbruchs Hexenlied meer het zingen, meende 
Viotta. Wüllner hield zijn stem op de toonhoogte van de muziek en 'sloot zich 
nauw aan bij de orkestrale schildering'.33 

Het melodrama werd spoedig ook door Nederlandse acteurs beoefend. 
Top Naeff vermeldt hoe Willem Royaards tijdens zijn verblijf in Berlijn in 
1905 onder leiding van Alexander Strakosch een repertoire vol melodrama's 
had ingestudeerd.34 Naeff noemt als programma-onderdelen van Theodor 
Fontane Gorm Grymme, Die Brück am Toy en John Maynard, Das Gewitter van 
Detlev von Liliencron en verder Das Hexenlied. Royaards bracht dit laatste 
stuk in Nederland vóór 1907.35 Zijn biografe vermijdt de hachelijke term 
'melodrama' door consequent over 'balladen' te spreken. De ballade-vorm 
werd in Nederland weinig beoefend, constateerde zij. Dit was jammer, daar 
deze volgens Naeff voor de voordrachtskunstenaar-toneelspeler grote 
voordelen bood.36 Eduard Verkade nam op 14 maart 1907 deel aan een 
toneeluitvoering van Manfred, met Ludwig Wüllner in de titelrol en hijzelf als 
Astarte, samen met het Concertgebouworkest.37 

Evenals Willem Royaards zou Vogel het melodrama in Berlijn 
bestuderen, onder leiding van Alexander Strakosch. Schlesingers boekhandel 
te Berlijn gaf in die tijd een reeks Auserlesenen Melodramen uit. Een aantal van 
de partituren bevindt zich in Vogels archief.38 Maar ook vóór zijn verblijf te 
Berlijn hield Vogel zich al met het genre bezig. 
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Lenore 
'Albert Vogel zal hier aanstaande Zondag namiddag in de Nutszaal een 

voordracht houden, welke gedeeltelijk uit iets geheel nieuws zal bestaan/ 
meldde de Nieuwe Rotterdamsche Courant op 13 november 1906.35 'Voor de 
eerste maal zal hij voordragen bij muziek en wel Burger's ballade Lenore, 
waarvoor de heer F.E.A. Koeberg te 's-Gravenhage begeleidende muziek 
heeft geschreven, welke deze zelf op de plaats ten gehore zal brengen.' Vogel 
sprak de originele Duitse tekst. 

Vogel had, met Lenore, het beste gekozen, dat er voor hem klaarlag, 
oordeelde Johan de Meester over dit optreden.40 Lenore was een gedicht en 
van een soort, dat aan Vogels gaven precies beantwoordde - want in de 
romantiek hoorde deze 'geboren tooneelspeler' thuis, meende De Meester.41 

'In hare krachtigheid en kleurigheid en ruimheid, niet bij wat ontroert door 
diep-gevoel en soberheid, maar bij wat slaat en striemt en verrukt en vervoert 
door heftigheid en rumoer en hartstocht.'42 Afgezien van Vogels uitspraak 
van het Duits, die zonder twijfel verbetering behoefde - deze voordracht had 
immers plaats voor zijn verblijf te Berlijn - was het 'prachtig'. Alles, elke 
wending, elke kleine bijzonderheid, wist de stem te tekenen en te kleuren, 
schreef de criticus. 'De dramatiek zette de voordrager zó fors aan, dat wij 
vreesden: hoe zal hij eindigen? Maar de climax en de versnelling, de 
verheffing van het gedicht, ze waren mogelijk aan deze stem'.43 

Vervolgens kwam De Meester te spreken over het feit dat de voordracht 
muzikaal werd begeleid. 'Heeft zij - de waarde der muziek geheel buiten 
rekening gehouden - bij de begeleiding gewonnen?' Hij meende van wel. 
Koeberg had het gedicht 'met klanken geïllustreerd', maar zodanig, dat de 
declamatie de overhand had, concludeerde de recensent.44 

Johan de Meester had in principe dus geen bezwaren tegen het genre, op 
voorwaarde dat de muziek op de achtergrond bleef. 

Otto Knaap was weliswaar niet bijster ingenomen met het stuk, maar 
'het lijdt niettemin geen twijfel dat Vogel het zeer boeiend heeft weten voor te 
dragen', schreef hij.45 De muziek was blijkbaar voor orkest gedacht en de 
pianobegeleiding door de componist klonk niet 'vol' genoeg, aldus de 
muziekrecensent.46 Knaap oordeelde Vogels voordracht 'hoogst 
verdienstelijk'.47 Deze criticus was dus niet onverdeeld gelukkig met het 
experiment. 

Indien Vogel de term 'ballade' gekozen had zou er misschien geen 
vuiltje aan de lucht geweest zijn. Maar hij was er de man niet naar om 
problemen uit de weg te gaan. In Duitsland heette het een 'Melodram' - dan 
zou hij in zijn eigen land diezelfde terminologie hanteren, zelfs al had deze 
een dubieuze klank 

Albert Vogel en het melodrama 
Op 23 januari 1909 verscheen in het Algemeen Handelsblad een 'muzikale 

kroniek' van de hand van Sibmacher Zijnen: 'Over melodrama's en 
monologen',48 naar aanleiding van het aanstaande optreden van Vogel met de 
pianiste Henriëtte Roll. Drie dagen later zouden Vogel en Roll in de kleine 
zaal van het Concertgebouw een heel programma van melodrama's te berde 
brengen. Van week tot week, de zaterdagbijlage van het tijdschrift Eigen Haard 
van diezelfde datum noemt als programma-onderdelen: Lenore van Burger 
met de muziek van Koeberg, Theodor Fontane's Archibald Douglas met 
muziek door Willem Landré,49 Kassandra en Das Eleusische Fest van Schiller op 
muziek door Max Schillings, Björnsteme Björnsons Bergliot met de muziek 
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van Grieg, Edith Schwanenhals van Heinrich Heine met muziek van Eugenio 
Pirani en tenslotte Das Hexenlied* 

Zijnen beschreef de historie van het melodrama. Vooral in de tijd der 
romantiek was het populair, zo niet in het theater dan toch in de concertzaal, 
stelde hij.51 Bedenkingen van theoretici kon men in 1788 al lezen bij professor 
Eberhard, die met abstracte redeneringen wilde aantonen dat 
samenkoppeling van muziek en reciet even anorganisch, even onzinnig was 
'als een portret op doek met 'n neus van gips er op'.52 Eberhard, die de 
muzikale kunst hoger achtte dan de oratorische, meende dat de twee 
elementen eikaars uitwerking bedierven. De declamator moest zich volgens 
deze auteur bedwingen om niet in gezang uit te barsten en de spreektoon 
dissoneerde met de tonen van de melodie. De historie gewaagde echter van 
een bij tijd en wijlen terugkeren van het melodrama, vervolgde Zijnen, met 
name in de opera, als sterke effecten gewenst waren.53 

In het begin van de twintigste eeuw wierpen componisten als Strauss, 
Grieg en Schumann zich op het melodrama en ieder gaf het fenomeen een 
andere naam, aldus de musicoloog.54 Melodrama's waren bijna altijd 
'gedichten van ernstige aard, aangrijpend schone verzen en week 
oppervlakkig maakwerk', meende hij.55 Romantische verhaalstof en populaire 
vertellingen waren volgens hem gemakkelijk muzikaal te illustreren. De 
motieven in de muziek gaven de stemmingen in het verhaal aan, vervolgde 
hij. Dit kon gesproken worden op zangerige wijze, of op normale 
voordrachtstoon. 'Het orkest kon de held met triomfale tonen, de geestelijke 
met religieuze melodieën, de krijgsman, de jager, de zeebonk, allen met 
toepasselijke melodieën aangeven.56 De keus van de componist moest vanzelf 
vallen op gedichten waarin het lyrisch element overwegend aanwezig was: 
gevoel, stemming, beweging spanning climax in de handeling, concludeerde 
de muzikoloog.57 

Vogels 'liefde voor de romantiek' bleek machtig gegroeid, wellicht 
boven zijn neiging tot het zuiver dramatische uit, schreef Zijnen vervolgens.58 

'Heldenfiguren prikkelen Vogels fantasie, het stoere en forse vindt weerklank 
in zijn gemoed. We zien hem al op het podium treden, veerkrachtig, gezond, 
breed, hoofd in den nek declameeren, en zijn klankvolle, buigzame stem zal 
onze aandacht roepen voor een Noorsche sage, voor het slagveld van 
Hastings, voor den telg uit het trotsch geslacht van Oud-Schotland.'59 

Door melodrama's op zijn programma te nemen hield Vogel een 
pleidooi, vond Zijnen, "t Is of hij een ieder toeroepen wil: luister liever naar 
de praktijk geniet de bekoring van een reciet, welks dichterlijke stemming 
door de muziek wordt verhoogd. De gedachten en gevoelens, door de poëzie 
in ons opgewekt, worden verlevendigd en verhevigd door het klank-coloriet 
en de tonenplastiek Laat af van uw aesthetisch geredekavel, blijf niet turen 
op de vele mislukte proefstukken. Laat u overtuigen door de Kunst.'60 

En hij besloot zijn artikel met Vogel en zijn begeleidster succes te 
wensen. 

'Declameeren op muziek' 
Het lijdt geen twijfel dat Albert Vogel zelf zich terdege bewust was van 

de tweeslachtigheid van het melodrama. In zijn boek Voordrachtskunst wijdde 
hij een speciaal hoofdstukje aan 'declameeren op muziek'.61 Ook in andere 
publicaties schreef hij over het genre.62 Alle bezwaren ertegen komen in deze 
stukken aan bod. 
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In de antieke tragedie werd de muziek door de dichter geschreven, 
stelde Vogel in Voordrachtskunst.0 Deze was in wezen niet meer dan de 
toonval van de declamatie, en gaf de grondtoon daarvan aan, vervolgde hij.64 

Muziek en declamatie ontwikkelden zich in de loop der tijden echter tot 
zelfstandige kunstvormen, 'die zich meer of minder aan elkaar kunnen 
aanpassen, maar nimmer elkaar kunnen dekken'. Dit kwam het 
allerduidelijkste uit in het melodrama.65 

'Nu is het melodrama een zeer bijzondere kunstvorm, die als 
uitzondering heel belangwekkend kan zijn, doch die toch zeker uitzondering 
dient te blijven', meende Vogel elders.66 Theoretisch was het zijns inziens zelfs 
niet goed te verdedigen, maar gelukkig 'kunnen wij wel eens heerlijk 
genieten van een kunstprestatie, die spot met alle regels, welke wij tot nu toe 
als de eenige "massgebenden" hebben erkend', schreef de voordrachts
kunstenaar.67 Van tijd tot tijd was het zeggen van een melodrama voor een 
declamator een 'groot genof .68 De tonen van het orkest konden hem in 
vervoering brengen, hem gelegenheid bieden tot prachtige klankeffecten, 
maar toch gaf deze kunstvorm volgens de auteur op den duur geen volledige 
voldoening.69 Want al was de voordrachtskunstenaar dan ook vrijer dan de 
zanger, toch kon hij zijn stemorgaan niet bezigen zoals hij het zelf wilde. 'In 
hele passages werd zijn tempo hem voorgeschreven en hij was evenmin vrij 
in het kiezen van toonhoogte of accentuatie'.70 

De componist en de dichter spraken in het melodrama ieder hun eigen 
persoonlijkheid uit, meende Vogel. 'Samenstemming des geestes of vrijwillige 
aanpassing kan maken, dat ze minder ver van elkaar afstaan, zelfs elkaar 
naderen, maar een absolute eenheid zal zoo goed als niet bereikt worden'.71 

Van de voordrager werd volgens Vogel gevergd dat hij de stemming van 
beide weergaf, zowel van het gedicht als van de muziek. Had hij eerbied voor 
het gedicht, dan zou hij dit nergens geweld aandoen en rekening houden met 
'den rhythmusgang', de interpuncties, en de dramatische effecten.72 Was hij 
musicus, dan zouden die woorden slechts de accenten mogen dragen, die de 
componist er aan had toegekend, zo vervolgde de auteur. 'Evenzoo zal het 
publiek bestaan uit twee partijen, waarvan de ééne verlangt: dat hij in de 
eerste plaats het gedicht recht doet wedervaren en de andere: dat hij zich 
geheel voegt naar de eischen der muzikale compositie'.73 

De voordrager met begrip, wiens kunst vóór alles in dienst van het 
gedicht behoort te staan, zal echter, 'waar de componist hem beslist uit den 
litterairen gang rukt, een overglijding maken', die dan zo weinig mogelijk de 
aandacht moet trekken. En zo kan toch een aanvaardbaar geheel ontstaan, 
meende Vogel.74 'Het melodrama heeft, - hoewel dit min of meer hybridisch 
karakter er niet aan te ontnemen valt - toch veel charme, daar de 
samenwerking beider elementen soms op schoone wijze stemmingen kan 
voorbereiden en zelfs stemmingen kan verlevendigen,' zo besloot dit 
hoofdstukje in Voordrachtskunst. * 

Als wij het melodrama inderdaad interpreteren als een ballade of 
verhalend lied, voorgedragen bij muziek dan sluit Vogels belangstelling in 
het genre regelrecht aan bij zijn interesse in epische heldendichten zoals 
Starkadd, Loki of Manfred. 

Ludwig Wüllner en Das Hexenlied 
Vogels eerste programma bevatte de melodrama's Lenore, Archibald 

Douglas, Kassandra en Das Eleusische Test, Bergliot, Edith Schwanenhals en Das 
Hexenlied* Andere optredens uit 1909 en 1910 in het Scheveningse Kurhaus 
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bevatten bovendien Klarung van Richard Strauss77 - poëzie zowel als muziek -
en Graf Walther und die Waldfrau, een ballade van Felix Dahn op muziek van 
Alex Ritter.78 Een later programma in Vogels archief noemt nog Richard 
Strauss, Das Schlofi am Meer n en Gustave Haubert, Salambo."* Verreweg het 
favoriete melodrama op Vogels repertoire werd echter Het Heksenlied. 

Het Heksenlied is zoals gezegd een ballade van de hand van Ernst von 
Wildenbruch. Max Schillings componeerde in 1902 de muziek ervoor. Het 
verhaal handelt over een monnik die op zijn sterfbed opbiecht hoe hij eens 
bijna gevallen is voor een beeldschoon jong meisje, dat ervan beschuldigd 
werd een heks te zijn. 'Broeder Medardus' bezweek niet voor de verleiding 
om haar te ontvoeren uit de kerkers van de gevangenis en redde het 
onschuldige wicht dus niet van de brandstapel. De daaropvolgende vijftig 
jaar heeft hij altijd haar 'heksenlied' gehoord. Het was een bekend 
repertoirestuk van de Duitse voordrachtskunstenaar Ludwig Wüllner. 

Vogel bewonderde Wüllner. Op 31 oktober 1906 hield deze een 
voordracht in het Amsterdamse Concertgebouw.81 Op zijn programma 
stonden toen Archibald Douglas van Theodor Fontane en Das Hexenlied. Op 12 
oktober had hij daar 'Duitse liederen', waaronder het gedicht 'Die 
Grenadiere' van Heinrich Heine, op muziek van Schumann ten gehore 
gebracht.82 Deze optredens van Wüllner zijn van belang omdat uit de 
genoemde repertoirestukken blijkt dat Vogel zich direct liet inspireren door 
andere artiesten. Tijdens diens tournee door Nederlands-Indië in 1907-1908 
stond behalve Het Heksenlied, Heine's 'Die Grenadiere' op zijn programma. 
Archibald Douglas werd ook reeds genoemd.83 

Vogel publiceerde verschillende artikelen over de oudere Duitse artiest. 
Ludwig was de zoon van Franz Wüllner, schreef Vogel in een artikel naar 
aanleiding van de zeventigste verjaardag van de voordrachtskunstenaar in de 
Nieuwe Rotterdamsche Courant." Franz Wüllner was directeur van het 
conservatorium te Keulen, dirigent en componist.85 Na een universitaire 
opleiding begon Ludwig zijn carrière als leraar, maar zijn hart ging uit naar 
het toneel, aldus Vogel. In 1887 trad hij toe tot de troep van de hertog van 
Meiningen. Toch was hij volgens Vogel niet echt geschikt voor het 
acteursvak Er werd van hem gezegd dat hij te veel gesticuleerde, of, in 
Vogels woorden, 'dat hij twintig armen en beenen te veel had'.86 In 1903 trad 
hij, zoals wij reeds zagen, op in Berlijn als Herodes in Oscar Wilde's Salome." 

In 1895 verliet Wüllner het Meininger ensemble om een muzikale 
carrière te gaan volgen, vervolgde Vogel zijn artikel:88 hij werd concert- en 
oratoriumzanger. Spoedig legde Wüllner zich toe op het 
muziekdeclamatorium en van hieruit ontwikkelde hij een interesse in de 
voordrachtskunst van louter proza en poëzie, zonder muzikale begeleiding. 
Zijn debuut als voordrachtskunstenaar had volgens Vogel plaats in 1913.89 

Wüllners optreden werd gekenmerkt door eenvoud, aldus de auteur. Vogel 
beschreef de Duitse voordrachtskunstenaar op het toneel: 'Zooals Wüllner op 
podium of tooneel verschijnt, is het iets geheel aparts. Hij heeft niet het 
onderworpen lachje van den concert-lakei, noch de hoogmoedige bravoure 
van de salon-favoriet; - hij poseert niet het minst en in geen enkel opzicht; -
zijn optreden is in hooge mate eenvoudig, maar tegelijkertijd van een 
impooneerende resoluutheid'." Wat zijn repertoire betreft ging Wüllners 
voorkeur volgens Vogel uit naar het voordragen van epiek en lyriek Hij 
hanteerde daarbij meestal de aangevende stijl; zijn optreden leek 
hoegenaamd niet op toneelspel, constateerde Vogel. Interessant hierbij is dat 
Wüllner blijkbaar geleerd had zijn gestiek te beheersen. Alle suggestie in zijn 
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voordracht lag naar Vogels mening in de modulatie van zijn stem en in zijn 
gelaatsmimiek.91 Toch had Wüllner het zijn toehoorders niet gemakkelijk 
gemaakt. 'Een publiek, dat gewend was met muzikale ooren te luisteren, 
waarvoor de letterkundige kant geheel bijzaak was, moest plaats maken voor 
een publiek, dat met letterkundige ooren luisterde; voor een publiek, dat wel 
om het rhythme van den dichter gaf, doch niets om maat of toonspanning, in 
streng muzikalen zin genomen, integendeel daardoor gehinderd zou worden. 
Van heel zijn zangkunst kon hij hier ten hoogste zijn ademtechniek gebruiken 
en van zijn kwaliteiten als declamator van melodrama's kon hij er maar 
weinig toepassen. Zelfs moest hij uiterst voorzichtig zijn, dat bij zijn vrije 
voordracht geen irriteerende zangtoon te bespeuren zou zijn."2 Vogel 
vergeleek Wüllner met 'zijn taaibroeders' in de voordrachtskunst, Ernst 
Possart en Alexander Strakosch. Het was niet eenvoudig te bepalen wie de 
grootste van de drie was, schreef hij. 'Von Possart, hoewel vertegenwoordiger 
van een oudere school (zwaarder aangezet), was wellicht de eerste in het 
klassieke genre, Strakosch de vurige romanticus, maar Wüllner beslist het 
meest de onvolprezen sprookjesverteller."3 Vogel noemde speciaal de 
voordracht van een sprookje van Andersen, Der Schweinehirt. 'Hier heeft men 
Ludwig Wüllner op zijn allerbest; zonder tooneel te spelen zit hij als een 
vader tusschen kinderen, op zijn fijne oude-mannenkop is gedurig alle 
aandacht gericht en met de rustige schoonheid van zijn woord houdt hij zijn 
toehoorders vast van het begin tot het einde'.94 

Uit deze stukken worden drie dingen duidelijk. Vogel heeft de 
genoemde voordrachtskunstenaars alledrie bewonderd. Ondanks alle 
bezwaren tegen de tweeslachtigheid van het melodrama, moet de 
mogelijkheid om in Amsterdam een niet algemeen geaccepteerd genre van 
voordrachtskunst, ook in het Nederlands, op de planken te brengen, een 
artistieke uitdaging voor hem zijn geweest. Tenslotte is het mogelijk dat er uit 
zijn beschrijving van Wüllners leven enige verwantschap spreekt. Wüllner 
overschreed de grenzen van de verschillende kunsten, Vogel kon dat ook. De 
kunst van de monoloog - het voordragen van een heel drama door één 
persoon - had hij zich zelfstandig toegeëigend, waarom niet een nieuw genre 
geprobeerd? Waarschijnlijk begreep Vogel de rusteloosheid van de oudere 
kunstenaar wel. Om dezelfde redenen zou hij zich na de Eerste Wereldoorlog 
opeens gaan toeleggen op openluchttoneel. 

De weergave 
Van Wüllners weergave van Das Hexenlied is een serie 

grammofoonplaten gemaakt. Deze platen bevonden zich in Vogels bezit.95 

Bij het beluisteren hiervan valt op dat er drie verschillende soorten 
voordracht zijn te onderscheiden; reciteren zonder of met muzikale 
begeleiding, en bijna zingen. 

Na een ouverture met somber klokgelui, geprevel van biddende 
monniken en een koraalachtige lijkzang zwijgt het orkest. Vervolgens begint 
de prior te spreken. Hij kondigt aan dat broeder Medardus op sterven ligt en 
spoort de biechtvader aan zich naar diens cel te begeven. Wüllner hanteert 
hier inderdaad de aangevende stijl; hij doet geen enkele poging om de 
geestelijke te personifiëren. Dan neemt de verteller neemt de draad weer op. 
Tot verbazing van'de monniken blijft de biechtvader uren weg. De muziek 
introduceert het medelijdenmotief* Als Wüllner weer begint voor te dragen, 
met muzikale begeleiding ditmaal, is dit op spreektoon, maar de zin: 'Sie 
beugten die Haupte./Sie knieten im Kreise./Für Bruder Medardus/Sie 
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beteten leise' wordt vrijwel gezongen. De nu volgende passages, waarin de 
luisteraar wordt voorbereid op de biecht van de stervende monnik, worden 
beurtelings gesproken en bijna gezongen. De muziek zwijgt als Medardus 
begint te spreken en zet pas weer in als hij oproept hoe hij de 'heks' in haar 
kerker aantrof. In het daaropvolgende gedeelte wordt alleen gezongen als het 
meisje zegt, 'Du könnst noch weinen,/Du weinest um mich/Wie den gütigen 
Heiland/So liebe ich dich!' 

Het heksenlied zelf is een lied van 'Sehnender Liebe, klagendem Leid 
und jauchzender Lusf. In de muziek wordt dit aangegeven door de zang van 
de 'heks', een altsolo en later door een vioolsolo. De verleidingsscène wordt 
echter bepaald gesproken en niet gezongen. Medardus' vlucht uit de armen 
van het meisje wordt niet door muziek begeleid. Pas bij de laatste woorden 
van de stervende monnik neigt Wüllner weer naar de zangtoon. Het rekken 
van sommige klinkers in zijn weergave doet denken aan wat in het eerste deel 
van dit boek over het 'zeggen van verzen' werd gezegd."7 

Das Hexenlied werd Vogels favoriete melodrama. De originele partituur 
bevond zich in zijn bezit.56 Hij droeg het stuk voor zowel in het Duits als in 
het Nederlands. Vogels bibliotheek bevat een tweetal Nederlandse 
vertalingen ervan.99 In de Verenigde Staten zou hij het in het Engels 
brengen.100 Hij ging er ook mee op tournee in Duitsland en Vlaanderen.'01 

Vogels voordracht van Das Hexenlied is niet op de plaat gezet; we weten 
dus niet hoe deze precies geklonken heeft. Hoe bracht hij dit melodrama 
eigenlijk? Dit is uit de bewaard gebleven reacties wel enigszins te distilleren. 

De voordrachtskunstenaar had in december 1908 in Berlijn een gedeelte 
van het werk gereciteerd voor de dichter zelf. Von Wildenbruch roemde bij 
die gelegenheid Vogels 'uitzonderlijk welklinkend orgaan' en zijn begrip 
voor de inhoud.102 Vlak na Von Wildenbruchs overlijden in 1909 hield Vogel 
een gedachtenis-voordracht in het Scheveningse Kurhaus.103 

Vogels voordracht van de Duitse melodrama's Bergliot, Archibald 
Douglas, Edith Schwanenhals en Das Hexenlied werd besproken in de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant.m De krant schreef dat het Vogels overtuiging was dat 
de voordracht van een ballade door orkest- of pianobegeleiding aanzienlijk 
werd versterkt. De voordrachtskunstenaar zou zich zich in deze beroepen op 
het oordeel van mannen als Felix Dahn uit Breslau, Wilamowitz-Möllendorff 
uit Berlijn en Frederik van Eeden in Nederland.105 Deze overtuiging was sinds 
het optreden ook die van de recensent geworden, vooropgesteld dat muziek 
en voordracht 'in kunstigen zin' één werden op zodanige wijze, dat de 
voordracht door de muziek 'des te schoner en krachtiger' op de voorgrond 
trad. Het meest was hij onder de indruk van Das Hexenlied.106 

Vogel wist tijdens Das Hexenlied - de titel wordt steeds in het Duits 
geciteerd, zodat niet duidelijk wordt of de voordracht in die taal of in het 
Nederlands plaats had - blijkbaar de spreekstem te handhaven, al lag het voor 
de hand dat er veel muzikaliteit van hem vereist werd; zo nu en dan naderde 
het voordragen het zingen, schreef de MiddeJburgsche Courant na een optreden 
in Zeeland.107 Hij hield zijn handen samengevouwen, maar in de meer 
hartstochtelijke delen kon hij zich toch niet weerhouden van sterke 
lichaamsbewegingen en daar pasten die gesloten handen dan weer niet bij, 
vervolgde deze recensent.108 

De Nieuwe Rotterdamsche Courant vervolgde: 'En ik durf gerust beweren, 
dat er niemand in de zaal geweest is, die niet huiverend en volkomen geboeid 
geluisterd heeft naar die stem die van oogenblik tot oogenblik zwol, in kracht 
van uitdrukking toenam maar en meer, tot het was alsof het niet meer 
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hooger, schooner kon...'109 Deze beschrijving suggereert een bijna opera
achtige weergave. 

Een recensie uit Vogels persboekje citeert Henri Völmars mening over 
een voordracht van Das Hexenlied samen met het Concertgebouworkest onder 
leiding van Henri Viotta.110 Hierin werd Vogel op dezelfde hoogte gesteld als 
Wüllner en Possart. De Nieuwe Rotterdamsche Courant schreef na een ander 
optreden dat het publiek Das Hexenlied nu kende van Wüllner, van Possart en 
van Vogel. 'Méér dan beide eerstgenoemden heeft hij, Vogel, voortreffelijk 
ondersteund door Henriëtte Roll, ons getroffen', schreef de recensent.1" 
Balthazar Verhagen besprak een 'melodramatische matinee' in Diligentia in 
april 1912."2 Wat hem bij Vogel steeds zo bijzonder trof was diens 
buitengewone zuiverheid van dictie, de eerbied voor het vers en het rijm, het 
logisch accent en het zinsverband, zo schreef Verhagen. Zelfs bij 'de meest 
hartstochtelijke opvlammingen' werd deze geen geweld aangedaan'.113 Uit 
deze opmerking blijkt dat Vogel zich in deze jaren hierop had toegelegd; een 
vroege recensie wees immers op het feit dat hij 'wel het drama, maar niet het 
gedicht meester was'."4 Wat betreft Vogels voordracht van Das Hexenlied 
onderschreef Verhagen het oordeel van Von Wildenbruch volkomen. Over de 
wijze van voordragen vertelt deze auteur ons niets. 

Vogels optreden, in 1908, voor Duitse gezelschappen in Kobe en 
Nagasaki kwam in het vorige hoofdstuk reeds ter sprake. Over de voordracht 
van het Das Hexenlied schreef Der Ost-Asiatische Lloyd bij die gelegenheid: 
'Herr Vogel liefi uns bei dem Hexenlied vergessen dafi da ein Mensch stand 
und rezitierte. Wir standen wirklich in dem Bann der Wildenbruchschen 
Dichtung. Herr Vogel war das Mundstück des Dichters und liefi diesen in 
machtiger, hoher end schoner Wirkung zu uns reden.'"5 De Deutsche Japan-
Post prees zijn 'pakkende dynamiek'."6 Dit suggereert een zeker gebruik van 
ffGstick. 

Al met al kan hier voorzichtig geconcludeerd worden dat Vogel in zijn 
weergave van Das Hexenlied meer dan Ludwig Wüllner neigde tot een opera
achtige weergave - zonder de eigen structuur van het vers geweld aan te 

Het melodrama was in België misschien populairder dan in Nederland. 
In de Belgische badplaatsen werden, evenals in Scheveningen, in de zomer 
concerten voor de badgasten gehouden in kurhauzen en casino's. In de 
zomers van 1910 en 1911 hield Vogel een tournee door België. G. Lefèvre 
memoreert in het Albert Vogel Gedenkboek dat Vogels optreden een 'eemge 
gebeurtenis in de annalen van de Kursaal' van Ostende was, want tot en met 
1924 waren het volgens hem 'alleen de allereerste virtuosen op het gebied der 
instrumentale muziek die daar op het podium van de klassieke concerten 
verschenen'.117 In februari 1912 gaf Vogel in de Antwerpse Cercle Artistique 
een aantal Duitse melodrama's.118 Nieuw daarbij was het laatste werk van 
Max Schillings, Jung Olaf. Vogel had de componist een paar maanden eerder 
speciaal gevraagd om het recht op eerste uitvoering in Nederland van dit 
stuk. Getuige een brief in Vogels archief kon Schillings dit helaas niet 
toezeggen omdat hij dit al aan een collega van Vogel gegeven had.11' Gezien 
de datum van deze brief heeft Vogel de Antwerpse kunstkring toen 
vermoedelijk wel een primeur bezorgd. Over de manier van voordragen 
vertelt het programma ons echter niets. 

Tijdens zijn verblijf in Berlijn in de laatste drie maanden van 1908 had 
Vogel al uitnodigingen ontvangen om te komen optreden in 'onder andere' 
Gronau, Aken en Keulen.120 Hier lijkt toen echter niets van te zijn gekomen. In 
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december van het jaar 1910 bevond hij zich echter in Bückeburg, Duitsland, 
waar hij voordroeg in het Stadttheater en aan het hof van een prinses Von 
Reuss.121 In zijn archief bevindt zich een programma van een voordracht van 
Bergliot, Das Hexenlied en Klarung van Richard Strauss met de Fürstliche 
Hofkapelle onder leiding van Richard Sahla.122 Vogel wordt een 'rezitator aus 
Amsterdam' genoemd. De Schaumburg-Lippische Landeszeitung roemde de 
ritmische overeenstemming tussen voordracht en muziek bij sterk wisselend 
tempo en intensiteit.123 Speciale programmaonderdelen worden hier niet 
aangegeven. 

Vogel en Frederik van Eeden 
Op de avond van de 23ste januari 1909 had Vogel de schrijver Frederik 

van Eeden onder zijn gehoor. "De hoorde ook het reriet van Albert Vogel met 
begeleiding van Henriètte Roll,' schreef hij de volgende dag in zijn dagboek.124 

'De kunstvorm heeft zeker haar recht. Het is beter aldus een ballade te 
zeggen, dan haar te zingen. Maar de man schreeuwt te veel.'125 Het is niet 
duidelijk over welk melodrama Van Eeden het had. 

Vogel bewonderde Van Eeden. Bij zijn debuut in 1899 had hij al 
gedichten van de auteur op zijn repertoire en zijn archief bevat een 
manuscript met teksten uit Grassprietjes.™ In het Instituut van Cateau Esser 
had Vogel omstreeks de tijd van zijn debuut meegewerkt aan een opvoering 
van Lioba.™ Vogels knipselboek bevat een bespreking van een avond in 
Cateau Essers Vereeniging voor de Beoefening van Vocale en Dramatische 
Kunst van 7 december 1901.™ Het publiek 'uit de eerste kringen der 
hoofdstad' werd hier vergast op het eerste gedeelte van Frederik van Eedens 
zangspel Lioba, 'de bloemenweelde in de lente', aldus de recensent.129 Tegen 
een decor van nagebootste bloemen en een achterdoek dat de hei voorstelde 
en gehuld in middeleeuwse kostuums, zei Wilhelmina Wessels 
'zilverklankachtig teeder' de verzen.130 'Aan den heer, naast haar, den Koning 
uitbeeldende, zal zij een hoog ridder gevonden hebben, wel ter tale.' Hoewel 
deze 'heer' ook in de opsomming van activiteiten van de school131 anoniem 
blijft mogen we er door de aanwezigheid van dit stukje in zijn knipselboek 
vanuit gaan dat het Albert Vogel was. In zijn boek Voordrachtskunst zou Vogel 
de rol van koning Harald specifiek als voorbeeld nemen voor een uitweiding 
over gesticulatie.132 

Op zijn beurt was Frederik Van Eeden kennelijk te spreken over het 
melodrama zoals Vogel dat bracht - al noemde hij het veelbetekenenderwijze 
een ballade. De auteur had zijn visie op het genre in 1899 al geformuleerd in 
het ongepubliceerde voorwoord tot Richard Balka's Musikalische Streifzüge.™ 

De dag na Vogels optreden in Amsterdam hebben de schrijver en de 
voordrachtskunstenaar elkaar ontmoet. In Vogels bibliotheek bevindt zich 
namelijk een eerste druk van De Broeders, tragedie van het recht.m De eerste acte 
is voorzien van aantekeningen in rood potlood: 'dit tooneel als introductie 
met muziek'. Aan het eind van die acte staat: 'dit geheel muzikaal 
geïllustreerd'. Voorin het boek is in dezelfde hand geschreven: 'Albert Vogel, 
van Frederik van Eeden. 24 januari 1909.' Het is het handschrift van de 
schrijver. • 

Op 1 februari van dat jaar schreef Van Eeden in zijn dagboek dat hij die 
morgen bij de componist Dirk Schafer op bezoek was geweest. 'En toen 
spraken we over Lioba en de Broeders, en de muziek die hij er bij kon 
componeren.'136 Toch had Willem Landré in 1908 al een muzicale score voor 
Lioba geschreven.137 
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Het feit dat Van Eeden zijn werk überhaupt opgevoerd wilde zien, en 
dan nog met muziek, is opmerkelijk138 Ook Lióba was volgens de auteur 
geschreven zonder enige verwachting dat het opgevoerd zou worden; 'het 
was een literair drama, waarin beschrijvingen van het decor en de mise en 
scène ontbraken'.,39 Kennelijk had Vogels optreden hem ondanks zijn 
kennelijke bezwaren tegen diens 'schreeuwen', mede van mening doen 
veranderen. 

Op 21 januari 1912 schreef Van Eeden in zijn dagboek: 'De lunchte bij 
majoor de Witt Hubeb met Albert Vogel, om over de opvoering van Lioba te 
spreken. Vogel zwaar en druk en opschepperig, iemand die mij stil maakt.'"10 

De Witt Huberts was majoor van het zevende regiment infanterie en wilde 
met dilettanten een voorstelling van Lioba verzorgen ten bate van het Rode 
Kruis. Door het ontbreken van relevante correspondentie in Vogel archief is 
het niet mogelijk om vast te stellen of deze met al zijn militaire contacten 
misschien voor de introductie tussen Van Eeden en de majoor had gezorgd. 

Een paar dagen later schreef Van Eeden in zijn dagboek 'Voorjaarsweer. 
Vogels. Eergister was ik op 't buiten van Cremer met Albert Vogel en majoor 
de Wit om een plek voor de opvoering van Lioba te zoeken. Cremer, de 
dikke millionnair met zijn purpur gezicht, het onzinnig groote en weelderige 
kasteel, zonder veel smaak, het was mij alles antipathiek. Maar ik vind het 
toch goed dat Lioba gespeeld wordt."41 Het stuk werd op 30 juni 1912 
opgevoerd als openluchtvoorstelling op het landgoed Duin en Kruidberg in 
Santpoort, met de muziek van Landré en onder regie van De Witt Huberts, 
die tevens de rol van Tancolf vervulde.142 Het landgoed was eigendom van 
J.T. Cremer. 

Het lijkt er niet op dat Vogel verder nog veel met deze 
openluchtvoorstelling te maken heeft gehad. In mei 1912 vertrok hij op zijn 
reis rond de wereld. In elk geval liepen deze ontmoetingen tussen de 
voordrachtskunstenaar en Frederik van Eeden vooruit op Vogels activiteiten 
met openluchttheater na de Eerste Wereldoorlog. Er zijn geen aanwijzingen 
in Vogels archief dat hij De Broeders ooit voorgedragen heeft. 

Vogels bemoeiienissen met het melodrama en zijn publicaties erover 
worden niet genoemd in een tamelijk recent artikel van B. Luger over dit 
onderwerp.143 Deze auteur meent dat er over de combinatie toneel en muziek, 
zoals eens gerealiseerd in Lióba in ons land helemaal niets geschreven is. Hij 
blijkt Albert Vogels werkzaamheden op dit terrein dus niet te kennen. In 
Fontijns biografie over Frederik van Eeden wordt Vogel evenmin genoemd.144 

In Een muziekgeschiedenis der Nederlanden komt het melodrama niet aan bod.145 

Vogels activiteiten op het gebied van het muziekdeclamatorium passen 
in de negentiende eeuwse traditie van de 'uiterlijke welsprekendheid'. Het 
'melodrama' in de betekenis van muziekdeclamatorium was een genre dat in 
de twintigste eeuw allengs minder waardering ondervond. Behoudens enkele 
uitzonderingen wordt het nog maar zelden opgevoerd. Dit zal mede de 
oorzaak zijn dat Vogels voordrachten van 'melodrama's' en zijn publicaties 
erover in de vergetelheid zijn geraakt. 

Monodrama's 
'De declamator Albert Vogel gaf een zevental voordrachten te 

Amsterdam', schreef Frank Luns in het Dramatisch Jaarboek van 1910.146 Hierbij 
waren twee speciaal voor de voordrachtskunstenaar geschreven 
'monodrama's': De Maecenas van Johan de Meester147 en Seideravond van Carry 
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van Bruggen.148 In principe ging het hier om een variant op de monoloog: een 
toneelstuk, geschreven voor voordracht door één persoon. 

De voordrachten hadden plaats in de Hollandse Schouwburg aan de 
Plantage Middellaan. 

De Maecenas is een verhaal over een man, Holberg, die wraak neemt op 
een persoon die onder het mom van liefdadigheid zijn vader groot onrecht 
aangedaan heeft. Het is grotendeels geschreven in de vorm van een dialoog. 
Bij zijn voordracht moest Vogel dus de verschillende sprekers aangeven. 
Rössing roemde Vogels 'eenvoud en natuurlijkheid' in de voordracht van De 
Maecenas.™ Vogel droeg dit stuk in 1912 in Roemenië voor in de Duitse 
vertaling van Else Otten.150 Verder is hier niet veel over bekend. 

Seideravond is een toneelstuk voor één persoon over een oude Joodse 
winkelier die door de ziekte van zijn vrouw en het feit dat zijn kinderen zijn 
weggelopen of met Christenen getrouwd zijn, deze heilige Joodse avond (de 
eerste avond van het Joodse Paasfeest, waarbij de uittocht uit Egypte wordt 
herdacht) alleen moet doorbrengen. Hij doet alsof zijn vrouw en kinderen er 
wel bij zijn, zet stoelen voor hen neer en praat tegen de afwezigen. 

Seideravond van Carry van Bruggen geeft ons een brok Joods leven 'en 
hoewel curieus, zooals elke uiting van ritus en geloof, vinden wij hier een 
zekere lengte van stofbehandeling, die er door de interpretatie van den 
eenling niet op wint', schreef het Dramatisch Jaarboek.™ Getuige een foto in het 
tijdschrift De Kunst bracht Vogel dit 'monodrama' gekleed in 'Joods 
kostuum' - dat wilde zeggen: met een keppeltje op - in een geheel ingericht 
eetkamerdecor.152 Dit tijdschrift wees op de fouten in zijn uitspraak van 
bepaalde Hebreeuwse woorden en noemde zijn vertolking wat vlak. Het lijkt 
er ook niet op dat dit stuk paste in Vogels gebruikelijke repertoire. Jan Walch 
noemde zijn weergave echter 'subliem'.153 Tijdens zijn verblijf in Amerika zou 
Vogel Seideravond op zijn programma hebben staan.154 In zijn archief berust 
het manuscript van de Engelse vertaling.155 

In elk geval is het veelbetekenend dat de monoloog omstreeks 1910 
blijkbaar nog populair genoeg was om twee eigentijdse auteurs tot het 
schrijven ervan te inspireren. 

Vogels nieuwe repertoire van melo- en monodrama's bood allerlei 
mogelijkheden tot optreden in het buitenland. Dit komt in het volgende 
hoofdstuk aan bod. 
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